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Metalúrgicos se reúnem e

rejeitam redução salarial
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ANO LXXII � N2 3.589 - Jaraguá do Sul, de 19 a 25 dê mei« de 1990

Lançada oficialmente
a IV Feira da Malha

HA 40ANOS
SER VINDO COM EI-7CIÊNCIA

. JARAGuA DOSUL E REGIÃO

-

,

,.' Dezenas de péssóas.'pres
tigiaram o lançamento oficial
da IV Feira da Malha, que

. acontece entre dias 21 e 29 de
julho, paralelamente à come

moração aos 114 anos de fun
dação do município de Jaraguá

- Cr$ 20,00

".
',,'

ciP Sul. O própI'íêfcCllf!'ßtm.Mör' pre a preços de fãbricä. A-Pte-
00''1 evento., Durval .Marcatto feitura está providenciando a

Júnior, estima a presença de 'conclusão de mais tim pavi
no mínimo 120 mil visitantes, lhão , no Parque Agropecuä
que' virão conferir a qualidade rio, para valorizar ainda mais
dos produtos a serem vendidos a promoção do RotaryClub.
pelasmalharias da região, sem-

.

P�gina 6
,

.A Secretaria de
Serviços Públicos se vê
obrigada a repor pelo '

menos 10 placas de
sinatlzàção, toda a

segunda-feira, em
conseqüência da
depredação.
Inexpllcavel de
vândalos. Árvores e
equipamentos públicos
também são atingidos.

.:

UNDIMEpede
.

�rovidêncías
-a Educação

. Página 6

Canoken vai a
SãoPaulo e

representa SC

Torcedores devem lotar o
João Marcatto, no domingo
/ A equipe 'do Juventus :

já classificada para o quadran
gular final, como líder em sua

-chave � joga neste domingo
(20) centra a equipe do Imbi
tuba e deve repetir as boas

atuações que vem apresentan
do à.sua fiel torcida, neste cam
peonato. No sábado passado
(5) o tricolor aplicou urna go
leada de 3 x O sobre o Próspera.
Páginâ 8

,
.

, Companhia Mista de Habitação
já tem o seu Estatuto Soçial
A reunião semanal da As

sociação Comercial e Indus-
trial de Jaraguá do Sul; segun
da-feira, serviu par� divulga
çao de que a faturaCompanfiia
Mista Ide Habitação do muni

----__------. . cípio já é quase realidade. As
.

20 empresas necessárias para
alcançar a cota inicial da Com
panhia confirmaram participa
ção, enquanto a Prefeitura rea

firma a sua parte.

Página 3
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Regime estatutärío para
funcionários públicosEditorial

\.

A Capital da Malha
Brasília - Ein entrevista ao

Serviço de Divulgação da Câ-.
mara, o Deputado Geraldo
Campos (PSDB-DF) defendeu
a extensão do regime estatu

tário a todos os servidores pú
blicos, beneficiando assim os

funcionários que ainda estão
sob o regime da Consolidação
das Leis do Trabalho. O parla
mentar apresentou tal sugestão
através da Emenda n� 15 àMe
dida Provisória n� 95, a qual
foi retirada pelo governo e

substituída pela Medida Provi-
sória n� 106.

,

'

Geraldo Campos julga ser

necessário estender aos celetis
taso atual estatuto, criado pela
Lei n� 1.71l/52, para evitar a

atual pluralidade de regimes
no serviço público, em cumpri
mento ao art. 39 da Constitui
ção Federal, que determina a

instituição de "regime jurídico
único e planos de carreira para
os servidores da administração
pública direta, das autarquias
e das fundações públicas".

O parlamentar do Distrito
Federal esclareceu que o go
verno remeteu ao Congresso

Nacional projeto de lei do no

vo estatuto dos funcionários

públicos, além de um projeto
do plano de carreira, os quais
realizarão na prática uma "mi-
.ni-reforma administrativa".
Caso seja aprovada: a emenda
do estabelecimento do. regime
jurídico único, o servidor cele
tista deixará de recolher em
seu nome os 8% para o FGTS,
tendo ainda direito ao que já
foi recolhido.

nhecida qualídade dos produ- maior evento da produção ja
tos jaragu_aenses e, maís do .

raguaense. Entre os dias 21
que isso, para poderem adqui- . e 29 de julho deste ano, mais
rir muita malha, sempre a uma vez toda essa força pode'
preços de fábrica.

,

ser comprovada no Parque
Jaraguá do Sul flrma-se Agropecuário Ministro João

a cada'dia como a Capital da Cleophas. Uma festa de cores

Malha catartnense, da mais e que ainda apresenta o seu
alta qualidade'. E a Feira se cunho social beneficiente, em
afirma a cada ano como o prol da criança carente;

.

o lançamento oficial da
IV Feira da.Malha de Jaraguá
do Sul reuniu dezenas de pes
soas na noite de terça-feira,
na Boate Marrakech, de
monstrou que o evento nova

mente veio para mobilizar mi
lhares de visitantes, que vêm
ao município especialmente
para comprovarem a reco-

Geraldo Campos está de
acordo em que a liberação inte
gral do FGTS se faça como o

governo previu no projeto do
novo estatuto a saber: nos ca

sos de aposentadoria, morte,
compra de imóvel residencial
e demissão. Entretanto, advo
ga uma liberação em três par
celas, sendo uma por ano, para
os servidores que passarem do

regime celetista para o estatu-
. tärio. Enquanto isso, o dinhei
ro estaria depositado na Caixa
Econômica Federal, nele inci
dindo juros e correção mone-

. täria de acordo com os índices
da caderneta de ·poupança.

A CASA E A' RUA ONDE. MOREI
Revendo agora a casa e a rua onde morei
Recordei de muitas coisas do passado ...
E ao invés de alegrar e cantar até chorei
Ressentido em ver tudo tão mudado.

A própria casa e redondeza onde brinquei
. �á�K6et�� �I:�r= �id�r!i�����e��dP:��ntci
As canções que agora são meu sonho amado.

Para mim já perdeu tudo e toda alegria
Não tendo mais o encantamento que sentia
Esta casa e rua que tão bem rememorei, '

Pois doutros tempos toda esta beleza
. Hoje está transformada e com tristeza ...

Recordo esta casa e rua onde morei.

NOTA 00 AUTOR - Soneto publicado pela primeira vez na década de
RO, no jor�al rionegrense "Tribuna da Fronteira", ao rever, após 35 anos
de ausencia, a casa,'e a rua onde morei na, minha .cídade de Rio Negro,
soneto qu� agora divulgo pelo nosso Correio do Povo "O Mais Antigo",
para-o amigo, que é leitor e certamente apreciador dessa coisa que extasia
e que se chama poesia.

José Castilho Pinto

-----,-------------�--,---------------------------------------------�

.,
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REVELAÇÃO EM 1 HORA

>
·0 ANIVERSÁRIO DO JORNAL

,_SUPER PROMOÇÃOII de Vereadores, dia 7, os 71 anos do
CORREIO DO POVQ também fo
ram lembrados pelo vereador Almi
ro Antunes Farias Filho (atualmente
sem partido). "Peka" parabenizou
a equipe de redação do "maís anti

. go" e solicitou uma moção de con-

gratulações ao Jornal.

Ao ensejo comemoração 71 anos

atividades jornal CORREJO DO PO
VO, venho transmitir efusivas felicita

I ções. Saudações - Davio Leu - Pre
I feito Municipal de Massarandu-
I balSc' ,-

.

I
,I
I

Ganhe um brinde
na revelação do

.

seu filme
.-.-.-.

Durante a reunião da Câmara

.,.ee
"ft"

LOSS
CÓPIA

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

-------------------------- VELOZ

__CORREIO�
I> C> IF=- C>" C>
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� ,� � __ � �
.

� , __ �� � __ J

, Fundado em 10 de maio de 1919.
Diretor: EugêJ.lio V{ctor Schmõckel
Jornalista Responsável: Sérgio Homrich DRTIRS 5596.

. Repórteres: Sérgio-Homrich e Yvonne A. S. Gonçalves.
Depts Comercial: Jaime Blank. .

Depts de Circulação: Luiza Helena Rosa.
.

Diagramação e projeto gráfico: Jaime de Borba.
Revisão: Marisa Moraes.
Montagem Rogério Coelho, Alexandre Eccel, Luis Carlos Ribeiro. .

Redação, administraçäo e publicidade: Rua Cel, Procópio- Gomes. deOliveira, 290 - Cx. Postal - 19 - Telefones (0473) 72-2684 e 72-0091
-Jaraguá do S.ul (SC). ImpresS<? �as oficinas da Org. Cont. A Comercial
SIC Ltda (linotipo) e em A Notfcia (off-set). '.

Associado aAdjori e Abrajori, .

Os artigos' assinados 'não refletem a opinião do semanário.
.

Escort azul A, 85
Belina dourada A 90
Píck-up D-40 OKm ; 90
Del ReyGLmarrom A 89
Gol S branco A � 85
Santana CL branco A 87
Brasília marrom G .....•.....• 78

.

Passat bejeG ,78

-RUA JOINVll,.lE,,1839
JARAGUÁ DO SUL - SC

.
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Fechada cota inicial para
aCompanhiaHabitacional

Jaraguâ do Sul - o pre
feito Ivo Konell encaminha
nesta semana, à Câmara de
Vereadores, um projeto de lei
sobre a criação da futura com

panhia mista de habitação do
município. Na últirría reunião
da associação comercial e in
dustrial de Jaraguä do Sul, na
noite de segunda-feira, (14) foi
confirmada a participação das
vinte empresas necessárias pa
ra assumir parte (49 por cento)

do capitalinicial da companhia
- de 80 Ínil BTNs. Entre elas
estão a WEG, Lojas Brei
thaupt, Reunidas, Marisol e

Carrocerias Argi.

A prefeitura vai ar-car com
. os outros 51 por cento do capi
tal da companhia, além de já
ter se comprometido a doar
dois terrenos - loteanientos
em Tifa Martins e no Itapocu
zinho - e toda a infraestrutura

'Prefeitura realiza obras
'na'Estrada de Poço'Dantas,

'.

Corupá - A -preJeitura
municipal vem realizando o

patrolamento de três quilô
metros, na estrada Poç-o Dan
tas, além de recuperação da
estrada Tifa Garrafão. O pre
feito Ernesto Felipe Blunk
ainda fez questão de mostrar
ao secretário dos Transpor
tes, José Augusto Hulze, que
esteve em visita ao município,
no dia 7, asituação de aban-.
dono da ponte de Vila Isabel;
que começou a ser construída
em 1987, teve suas fundações
e pilares concluídos, mas fí
cou só nisso .. "Agora, temos
nova promessa, vejamos",

desconfia Blunk.

A nível de saúde pública,
o departamento de Saúde e

Bem-estar Social da Prefeitu
ra de Corupá, comandado por
Antonio Carlos Blunk, aten
déu a 119 pessoas, no mês de
abril, todas as carentes.
Blunk ainda forneceu 70 au

torizações para a retirada de
remédios em farmácias, e pa
ra exames de laboratório.
Mensalmente, o departamen
to fornece atendimento a

mais de IS0'pessoas, segundo
avaliação do prefeito Ernesto
Felipe BIunk.

Pilote sempre aqurpaoo

da água, luz e esgoto, à área.
Nesta semana o departamento
jurídico da Prefeitura concluiu
o estatuto social da companhia
de habitação, que será apro
vado pelo Conselho Municipal
de Habitação. A companhia
vai solucionar parte do déficit
habitacional no município,
substituindo o que vem sendo
'feito atualmente por órgãos co

,

mo Inocoop e Cohab.

Schroeder - Dentro de
60 dias deve estar conclui
da a pavimentação de um

trecho total de 4.300 me

tros quadrados (são 400
metros lineares) na rua

Marechal Castelo Bran
co, em Schroeder. O pre
feito Adertür Piske divi
diu a obra em duas eta

pas, e divulgou o resulta
do das concorrências pú
blica, vencida pela Valos,
Transportes, 'Comercio e

Empreiteira Limitada.
Ademir Piske está

tentando junto ao gover
no 'do Estado um finan
ciamento, através do pro
grama de apoio aos muni
cípios de pequeno e mé
dio portes (Prourb), mas
aindanão obteve respos
ta. "E importante que o

governo entre com 50 por
cento dos custos, através
do financiamento", afir
ma. Conforme previsão
do prefeito; a obra de pa
vimentação a paralelepí
pedos deve custar Cr$ 3
milhões.

PNSB instala o diretório
,

'

e discute apoio à eleição'

Iaraguâ doSul-o presi
dente do Partido Nacional-So
cialista Brasileiro (PNSB) es

teve em Jaraguá do Sul no dia
13, especialmente para acom

panhar de perto a instalação
do diretório do Partido, no
município. Armando Zanine
Junior, do Rio de Janeiro,
também discutiu com seus

partidários o apoio que e Par
tido dará a candidatos catari
nenses às próximas eleições de
outubro, "desde que sejam

simpatizantes do Nacional-So
cialismo" .

,

Legalizado em 20 de ju
nho de 1989, oPartido Nacio
nál-Socialista Brasileiro foi'
fundado por 159 pessoas, e,

, segundo o presidente do dire
tório municipal jaraguaense,
Zigmar Raeder, "tem como

objetivo despertar no cidadão
brasileiro o sentimento de na

cionalismo e patriotismo, para
que possa haver uma mobili
zação nacional".

, Seduma confirma a criação
do Posto da Fatma ao Vale

Rua Reinaldo Rau,632
Fone: ,72-1599

Iaraguâ do Sul - o secre

tário do Desenvolvimento Urba
no e Meio Ambiente, Adernar
Duwe, informa que, "dentro de
poucos dias" deva estar instalado
definitivamente, no município, o
mais novo 'posto avançado da
Fundação de Amparo à Tecno
logia e ao Meio Ambiente (Fat
ma). "Estamos na fase de levan
tamentos, analisando a disponi
bilidade de equipamentos e de
um veículo ao posto. Acho im

portante que exista no mínimo
cinco fiscais", completa o secre

tário e vice-prefeito licenciado de
Jaraguá do Sul.

A instalação do posto avan

çado da Fatma será possível gra
ças à reivindicação feita pela asso
ciação dosmunicípios do Vale do

, Itapocu (Amvali), em sua última
reunião realizada em Massaran
duba n� mês de abril, a princí
pio, j'á está definida a participa
çäoconjunta ent.r<: prefeitura e

Seduma. "O mumcípio entra com
o pessoal; .que será trei�ad<? na

própria Fatma, em F1onanopo
lis", informou Duwe.

O secretário considera que o
desmatamento na região ainda
não é grande - "existem focos

que precisam ser controlados,
mas de maneira geral o morador
da região é.conscientizado", disse'
- e lembra que "ecologia é uma

.discussão nova no país: Duwe
destaca o trabalho do Conselho
de Defesa do Meio Ambiente

, (Condema), em Jaraguá do Sul.

o CONSÓRCIO DO VERONA
É /MUITO /MAIS QUE U/MA PAIXÃO.
U� ,EXCELENTE'lNVESTIlMENTO

Obras ficam
,prontas em,

60 dias

-Marechal Deodoro, 158
Fone: 72-1777

tCt'HONDAI Menegotti Motos I�
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Porcelana - Cristais
'Galeria O.Francisco
Sala 1

A sua e'legância
começa por
fora. .

Vista

Moda Sempre
Getúlio Vargas, 55

ÓTICA
HERTEL

• Laboratório ótico
espec/aflzado,
• Há mals de 50 anos atendflndo
v0c4.
• Pl8C/são 8 quafldade.
AV.·Getúflo Vargas, 15
Fone 72-1889 .

Senhor RolfHermann e senhora, com a artista plástica Vera Triches. Grupo df! artistas que expuseram até ontem, na Scar

.

e ·saborear churrasco, molho pardo, bin
go e muita música. No domingo ainda
acontece o Culto em Português, às 9h30
min. A partir das lQh30mm reinicia as

festividades com serviço de restaurante,
bar, cozinha e jogos diversos.

Argi "'"7 nas pessoas dos senhores Rolf· �-----------...

Hermann. Evilásio Vargas e Richard
Hermann� aos funcionários, à impren
sa e aos demais convidados, por ocasião
dos 18 anos de fundação da empresa .:

IV Noite do Queijá e Vinho acontece
no dia R de junho, como mais urna pro
moção da Casa da Amizade. A arnma

ção estará a cargo do Musical "Leopol
do "., de Itajaí, Convites à disposição das
senhoras Rotaryanas , ou pelo fone
72-0291, com Giza. Ou. ainda no

72-3940, com senhora Zeli Sales.
-.-.-.-.-.-.-.-

Uma grande festa de confraterni
zação reumu autoridades e imprensa, I!,a
noite do. dia 11; no lançamento oficial
da 2: Wintertest, que inicia na sexta
feita (�5) e prossegue �té domingo (27},
na Sociedade Recreativa Alvorada, em
Rio 'Cerro U. Todo o sucesso ao presi
dente, Raimundo Rahn e aos demais in
tegrantes dá comissão organizadora da
Festa de Inverno.

.

Falando em Ckat nos dias 11 e �2,
os renomados Beto Abreu (fotógrafo)
e Nory (maquilador) estiveram em Jara
guá do Sul, a convite da Ckat, especial
mente para a produção de fotos com as

modelos .

Retornaram esta semana
os empresários Dalva e

Célio Cristóvão, de viagem
onde estiveram visitando
vários Paises da Europa,.
como a Espanha tratando
de importação de
máqu1nas para o setor de
tinturaria, na Itália e Paris
acompanharam o

lançamento de novos
produtos, na AI,manha, em
Düsseldorf marcan.do
presença na Feira DRIJPA
90 verificando o que de
mais moderno existe em

serigrafia, e em Frankfurt
estiveram na Feira
Internac/onallnterstoff.

Todo O encanto em vestir malhas
exclusivas Rio/São Paulo..llbo

. ,

(®�eormóv�i� 1

-.-.-.-.-.-;;-.-

No dia 16 aniversariou o senhor
Egilmar Pedri, proprietário do Atelier
Noivas e Noivos; já no dia 17 aniver
sáriou a senhora Raquel Cabral, pro
prietária da The Golden Mesh. A eles,
nossos parabéns sinceros.

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

, � -.-.-.-.-.-.-.-

Toda a felicidade do mundo ao ga
rotinho Bruno Daniel, filho de Marcos
e Teresinha Peters, que nasceu no dia .

1': de maio.
.

-.-.";.-.-.-.-.-
Curso de Alfabetização. A professora
Giselda Seil, da. Universidade de Ijuí
(RS), vai ministrar o curso; que se rea

liza entre o dias 23 e 25 de maio, no

Colégio Divina Providência. Nesta mes

ma data também acontece uma Feira de
Livros, da Livraria Unijuí, na. SECET,
das 8h às 21 horas:

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

-.�.-.-.-.-.-.-

Um sucesso o baile em homenagem
às mães, promovido pela Associação.

Recreativa 8relthaupt, no sábado (12),
na Sociedade Esportiva e Recreativa
Vieirense. Muitos brindes foram sortea
dos, tudo coin animação total da Banda
"Aurora".

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

Um sucesso o desfile de modas, fei
to por várias empresas do município,
mostrando tudo o que terá de melhor
ao consumidor. durante a realização da '

IV Feira da Malha. O desfile foi promo
vido pela Agência Ckat.

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

Neste final de semana acontece a

tradicional Festa da Comunidade
Evangélica Luterana (Centro). Muita
gente deve prestigiar a confraternização

. -.-.-....- ....-s-
Uma festa muito bonitafoi propor

cionada pelos diretores das CarroÇarias.

A ROUPA INFANTI�L
Página 04 ff05

o REQUINTE QUE VOCÊ MEREÇE, .

COM A QUALIDADE QUE VOCE EXIGE.
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EDIÇÃO � 3.589 JARAGUA Do SUL, DE 19 A 25 DE MAIO DE 1990

.ADVOGADO
'. ,Rubel Fllseca FI'la,:.

RUa Reinaldo Rau, 86 _:_ Sala 6 _: '19 andar
Centro' - Edifício Mârio Tavares

,

Fone: (047:)')' 72-1920 - Jar�guá do Sul - SC,

Dr. Ricarda pln'
Otorrinolaringologista - (OUvido -: Nariz'
..:.. Garganta)

.

Comunica a seus clientes e .amígos seu

novo endereço:

BRANCO .�
Rio Branco)
12.1144

201POLICUNICA RIO

(Defronte' Padaria
Telefones: 12-1063

COMUNICADO
COmunicamos, que já estão atendendo em novo

endereço. Rua Barão do Rio Branc�, .207,
Tel. 72-1744 e 72·1063 Os seguintes Médicos:

Dr. Amaro Ximenes Jr, Clínica Círurgía
Geral.
Dr. Luís Carlos Bianchí - Clínica Gastro·
enterología-

',-+- Osmar Andreatta --- Urologia (rins, bexiga)
Dr. Ricardo Puff - Otorrino . (ouvido, nariz,
,e garganta) e Audiomentria,

.

Dr- Roberto Kell - Ecografia Geral
Dr Vícenta A. Caropreso - Neurclogía e

E1�troencefalografia.
Dr. .Rolf Horst ...._ G.necologista.
A Direção

C I í n i C a M é d i c a'

Reumatologia
Dr..Wander L. Watzk�.
Consultório Médico

Rua José T. Ribeir�, 785

(próximo ao ColégiO Holando M. Gonçalves)
JARAGUÁ DO SUL - SC , ::.t:1Yr

M d 2�'? a 6','f.,,�Ateildimento co� Hora arcada, �� .;''''

Jaraguá �o Sul, 15 d,e rpaió de 1'990:

. IVO KONELL
Prefeito MuniCl·pai

DE

PT IUlicipal
�JIIII_IDla, :.. chapl

. ,', ;'J�äguá· do' 'SUl �'Ó(:i
,�andldatos'c. ,.'. "'májör�tát�os

")·da. ""chamada ""União 'por
�, Santa· '-Catarina'" '(VilSOn
., L'KleiBübing,

.

Konder Reis
.... Ie Es�rldião Amin)' ) .já
confirmaram as

. ;

preseJl"
·

.

ças "nEi reunião de :: li"
, tleránças' cio, PDS,

.

PFL e

PL, que aoontece no día
, �, 25' '(sexta"feira),' no Clu·
'.

�be AtléÜcd 'Baependí, às
·

ia horas: Mas ainda
,

.

está .. 'dffícil '. qualquer a-

.cordQ ,
entre 'os postu

lantes <ia , União para
se

'

candídatarem a uma

vaga à Assembleia Le-'
· . gi�l��iva .. rÓ:- .'

..
'. Aqemir Izido.ro (I>FL),

'lIdá .��gnel: (POSte.: :Sá
via Murillo (PL) se reuni
ram no rínal. d,esta sema

"�

ná ','(ontem: seit�deira).

pará 'fentare;n
. úni acordo,

'jtintameIite com es presi
dentes locáis "dos'

,.

parti-
dos Màs não se 'enten-

.

deraql. De
.

qualquer {or
'ma,'.·o certo é qUe até o

día 2 'de junho (sábado)
devem estar defLnidos
todos os nomes da l)nião
para concorrer .às. ele í-
,ções.·

.

ESTADO DE' SANTA CATARINA'

PREFEITURA MUNICIPAL

ÁlND. DIFICIL
ENTENDIMENTOS
pARA .A UNIÃO

JARAGUA 'DO SUL
, "

Jaragu4 do Sul - O
,cllietQIio .local do .Partído
aos Trabalhadores. reali
za neste domingo (�O) a

sua cOnvençã.O municipal, .

par� homologação , .
da'

futura diretoria,' encabe
cada pelo atual presí
dente, Luiz Hirschen, a.

lém ae 'outros 13 mem
bras' efetivos e cinco
suplentes. .o, PT conta
atualmente com 247 fi
liados, que deverão dís
cutir em sua sede
João Planinschek, 126,
-

a estratégia de cam

panha aos candidatoS'
.
da' 'Frente Progr,essista,
os trabalhos de. base' do
Partido e' a nOva forma
ção dos quadros internos.

Durante o último
�ncontro estadual dO
P f, os . nOmes de .. Lu:z

,,�rschen (Luti) e Fran-
cisco Lessa (chico) fo-
ram

_ indicados, respecti
vamente, para cancor
reràm aos cargos, de
Deputado T:stadual e Fe
deral, péIa microrreg:ão.
Lld'la <'.! Brizola devem eS

tar preS'elit�s ao ç:omício
da I/Fr'ente�', dia S, ';o. em

Flotianópoli's;

P O R T A R I A NY 35/00
Designa os membros' da COmiSsão
Central Orgenízedora da 2\1-
SCHüTZENFEsT.

O 'PREFEITO MUNICIPAL DE JARA'GUÁ
DO� SUL, Estado de Santa Catarina, no usó da
atribuição qUte lhe é conferida pelo item-IX' do

- artigo '11." 'da Lei Orgânica Mu:nidpal, de, 05 de
'abril de 1990;

R E S'O L V E:
DES I G N A R como membros inte

grantes da· Comísaão Central Organizadora da
.2\1 SCHüTZENFEST, os seguintes nomes:

Sr. Leonel Pradl Flo,rtani ;_ Presidente da co.
míssãe Central Organízadora., sr, Ernaldo Bartel
- .Coordenador da Comissão de Desfíle., Sr. Udo
Volgt - Coordenador da Comissão do Tíro.. Sr.
Adolar Jark :-:- Coorden:ador da ComiS'sãb de Fi.

.,

nanças., Sr . .Mario de Souza - Coordenador da
"Comissã� de·'J\lim.entaç:�o_.,�>,�!: !\i����·' ,Panste.n,.:.::;;; 'C'()orlienadör äa"<SöhliSSâo di' timpeza .e '''Se'!!'·
viços Geraís, Sr. Dorval Borba Neto -:"'" Coorde·
nadar da Comissão de Portarías.; Ten. Ed.uardo

.

Luis do ValIes -- Coordenador da Comissão de

Segurança., Dr.' Amaro Xtmenes Junior - Coar.,
danador ' da . Comissão' de Saúde., Sr. AfOnso Pía
zera Neto - Coordenador da COm:ssão de Obras-,
Sr. Gílvan França - Coordenador 'da Comissão
de Divulgação., Sra. Rosemeíre Pnccíní Vasel -

Coordenadora da Comissão de Omamentação e

E.ventos Paralelos., Sr . .Márcio Mauro Marcatto
- Membro., si- Balduino Raulíno - Membro.,
Sr. José Roberto Pructuoso - Membro, Sr: De
vanír Danna -.Membro., Sr. Gilmar Hornburg
Membro., - Sra. Denise Zimmermann da sn
va ...;_ Membro.,: Sra. Marta Alice da· Silva Reítz
;_ Membro;

Esta Portaria. entra em vigor na data de
sUa ,publ�cação. :

J. ; , ,

'Sexta - 20:15h,:A Caça d6Sexo'18- .anO$�:Sãbado
-

20:1.5h. Demôiios de Alcatraz' 14 anos, 22:00h.
A Caça do Sextl 18 anOS., Domingo· 20:15h. De
mônios de Alc�traz, 22:00h. A Caça do Sexo Ter·
ça -.20:15h. Dem.9niOs de Alcatraz, Quarta. 20:15h.
Demônios de ;"Alcatraz.

,.'_,..._---------..."
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êä�ame�tos,

Edital 11.208 de : '08.05.90
,

....:Än'gel(,f'AiDarUdº .: Trava'
,'iha>e Ani. Cr1stl,1J8, Rope:

; :lilto
Ele, "�rasih�ire.! solteíro, !

comerciante, natural de
. prElsid�nte Getúlio, neste.

. Estado, domkiliado' ". e,
residente' na Rup. Luis:
Sarti, 1·573, em' Neieu'

. 'Rames,
.

neste distrito,
'

, filho. .

de " Genésio. Trava-
_

'lha"'� '.e

-

Natalina
.

Trava-
""ih�' ---

, Eía, ..... bras.lleiTa, so.lteira, ,

..

'

costurE!ira', natural'.'
,

'de
liil-ragu4 i do S;UI":M,�onúdli-'
Ne)'"ê.n; ;'RªmeSl, . ,iiE!_sJe diS
tri,t<),· :' filha dê,. ' Waldir

,

RQP�latö ê . de. ARa Via-'
.. nir 'Bona" '�opelato :-

>,,.I , ,'., ".�
-

_'

"�Edita.l 11.209 'de"' ;09.05.90
'

Wanderlet Zapella e

, Adriana· P�reira
'Ele, brasileire,' solteiro..
:tratorista, natural de"..Ja"
'ráguá do Sul, donrl:cirlia
dó 'e resiÔiente na Rua

"João' Cärlos Stein,' 611,
. ein Jaraguá-Esquerdo,
neste diStrito, filhO

.

de
• úaniel' Zapella e Lidevi

'na :Biemon Zapella...;.....
'Elar" 'brasileira; sölteira,
'de lar; naturâl" dEl ·Nova
Prata dô 'Iguaçu, Paraná,
'-domidliada:;: e" "'residente
·:ém�'"Ribeirão' Molha, nes"

'fEF""; td.istTito, - 'fHha ': (Ie
,Va1(temar ,e Pedi:O:;� Pereira
<cê' J "Joanita

. Menteire
'Per-efra :...._ ',." i,."

':EdltaI ,11·210 de,é�M�O
lo.... .IK. -

-"löl*, B......
, Luciano de Pil'!l11.t�· 1,V·

. :chier g. '. ��;ff ,:�niSe
])füller �":i' 'i :.>�, ';,.

Ele, :; 'birasHeii',Q,.','" §ó1ti:llJte,
!analista de sistfemàrt" '-'ha"

·.tura�, <),e Porte
.. Ãlég.te,

Rio Grande de sul,' ,do
'lniciliado e' resídehtê "

na

;Ru'a. JQão Péssoà; ,674,
. apto. 09, em', '",J0jnyiUe,

. :neste . Estado,' filho .'de
pAGINA 02,·,· . ,.,:',

.adQ., ,,e r�sid� em Ri2
da \Luz. II. .

:Bgs�e distrito.
fi,lho de Elfinn Mathia� e
Erica Reinke Mathias -
Ela, ,b,raSileii"a. solteíra,
comer�iáriA,: natural de

,Jara,gllá do,.' �ul, domí-
'!"
':clliadà .e:',:::r��nte na

Rua Gustavo Gumz, 325,
625:".em-Vii;-·ien�i, ;est�-'-.e�-:'Rie CêrrQ II, neste
cidade, filha de Lindo' dístríto, ,filhi;l '� ;;: ttauro
Freyner e de AcHdes Gielow . e � Sidp�� Zils
Ignez Freyner _ Gíelow -

'
.

Edital 11.219,,de 14-05.90
Edital '17�2i7,,\de ll.05�90 Almir Car,los SasseUa r e
Jamir

.

®
': Macedo .

e Roselei �t '

Ta�la" . Regina -, �r. Ele, brasíleíro. soltei�o,
Ele;" brasileire," soíteíro, comerciante, natural de
programador

.

die' . compu� Rio. do Oeste. 'neste Es
tader, natural de' JOinvil-' tado, demiciliad9 � reSi

Editar 17.211 de . 10.>0�.90 �l� 1.,.�14 de 11.05.90 le, neste Estado, domí- dente na Rua Domingos
João Carlos do 'Nasc1J;ne�." � An�onlp,.Nicolini·, ec .. A_é·

.
ciliado e residente- na Demarchi, 227, nesta cí-

to � Joy'�llria'" M��qu�' )I� Vicep� ,'., � .Ruà" Padre AleiSie Boe- dade,' filho de Gentlil

Ca�di�o ..
,. ", ' Ele, bra:Sileir.ol._., diverEi- �;' íng, nesta cidade, fi�ho Sasselle e .Luzia Kloeck

Ele, bresileíro, solteiro, ado, 1avfa:4or,.nab:U:al tle i' de Jesé 'Ile Macedo· e de , Sassella _

,

operário, .- nat�r�l de Jaraguá do Suí, demici-. R�sa Tecíla de Macedo. _ Ela, brastlstra, selteifra,
Garopaba, neste Estado,

.. liado ,e' resi«knte .�m : Ela;'" LnrasileiTâ;' '!'�c'l:teira, ,. escrtturérte, i natural �,Q:!
dóniiciliado" 'e re'sid�n{� Santa L�zia.?· neste. diS'-, secretária, natural d!2 P'euso Redondo,;; neste :as
ein Rio 'da "Luz I,

c' ne�te,_ ,tr1to) _filho: de� Julio l'iH- i Joiri-VHle, ;';�n:eSlt'e Estado;' fado;' dÓniicHiádà/' e i.e
di,strito, filho. d�-',. JOã9 çolinL ,e RpSÇl, Lorenzet- i domiciliado. e residente na sidente na Rua' DoID.in-
B�tista do Nasci��n� . e, ti .-:-'"'. , ... ' c,

•••• Rua. Reperte. ZÍJem.�nn, ges Demarc�i, 227, nesta
de,J3erna,rd�te p.a ';�, 'Silva, ..Ela; _ brq�\lei'Tal,<.solteir.a, 1.709;' nesta c;ídàdé,:' 'fi" cidade, filha d� Jacó Fe
N3.§'Cimente -

.
do )aro. Jlatural ,.de Ja-: lha de Väli:iior ..

· Gesser .....

dro Gesser' e �atilde
Ela, brasileÍra, solteira.. :.: �agu� dn Sul, donücHiada '; e de Maria Sfàdelmap_n Gesser _

;; .. !_;'

operária, natural-
."

de oe <resideij.te� em..:. ,Santa
.

Gesser _

Imbitltba, n�ste." ES't;ado, . Luziª-. "neste' diS.trito;:.filha
domic�l1�dq. 'e l1'esid�te ,ge J.\!;1'anoel; V��'�nte e.' de'
ern Rio. da Luz I,. neste Maria Vic.�.nte' �
distrito.,. filha de Paulo

Angele Candidn.e Dinotá
Marques Candide _

",.,,,-,-

-,..
'.': 11"':

,:y'�' ,

� -. �:':"·!--.�ß;:�.v'-· ""'. .

MA.RGQT ADEUA ,GB.;UBBA.� OfltliJ'dG' Reptro .ClvU
., 14} Distrito da Comarcade Jaraguá'do Sul, Fatado de sante éá.tárma�
B� fU.; �l1.er qU«a,cQ���eçeréUIJ e�;Ç�r19.���dO os documen·
tos exigidos- pela--let-ll1tm de"-se b.-bllitarem-para-casar, OS seguintes:

. - __ .
' .. �, __ , .... " __

, .. ._ --,_o ' __ 0 •• __ •• .,._ •• __ :. __ ••••• •• _ ......_,.

Rupel) ...Bt:oçhi�r,-,/�, Jy1af� .z:Si .:=:" � "

Migueli'nä:
'.

Broçhiêi'-' ,'"' Elei;' -Brasilei�,,'" splteifa,
EIÇlJ bras�leiJ,"� '. : "s.:0ltei��Jô: wa��J�!,� de'-::-:;X:a���tór�e,
sêc'i:etária�

.. ·'i{ätlirâ.l dé
- 'iiä"ttiräl" de ,J�1'.4g\1a do

São Bento, .do Sul, .�estE;l" Sul, domicj�c;íaa�'�,>t! te"!
Estado,

' (iômiélllada"·
.. ·'

'e" "si�ente na: Ru�:; Max i
resídentaina Rua ,Tufie, WU�elm, 691'>;lilesta ,ci-,
Mahfud, '110, nesta. Ci� dade., filha de Dorival '

d�d�; Iilha ,de' c;éd.lio Co.stF!, e Angelina C9S-
Müller � Eri'ca' Müller..� .. ,tâ',:_;_ .'

Ed.1tal 11..215. de 11.05.90
Márcio OeSteretéh e

Anely Ro.sane Meter
.. Ele, brasileiro., solteiro,

10.05.90. técni-ce Ellétrjço};·. natural
� Ma- 'de Jaraguá,de Sul,. do

micHiado �e residente na

Rua, Max. Deering. ,.198,
n!,!sta .cidade, ,filho q,e
Mario Oestereich, e de Ils.:!
Becker Oestereich �

. Ela) brasilei'ra, solteira,
pro.fessera, natural'" de
Jaraguá de· SuJ" ·domicili
ada Ie residente na Rua
301" n9 '4,'1, em Jaraguá-
Esquerdo,' neste distrito.
filha de Gerold Mei.er e

dê Eva ßraJilli'gk Meier -

F..dital .11.212 de
Hamilton Rà·bello
rUúci'a pedri
Ele, brasileiro, sölteirO,
metorista, nat!.lral, de
Jaraguá de Sul, domicili
ado e residente na Rua
Padre Alberto Jacebs, 656,
nesta cidade, tilho. de
Antenie Rabelle e Regina
Lemke Rabello f-

EIa, brasilefra, selteira,
auxiliar de escrit6no, na"

tural de Jaraguá dO
Sul, domiciliada e resi-
dente na Rua Walter
Marquardt, .1726" nesta! Eciitill 11.216 de 11.05.90
cidade, filha de ".,AJtr.�do M�n da Silva e Ignez
Pedri e, Alviiina

..

Noril'e Marisete Freyner .

�edr� . -:- . "'0 Tl, <,.�le�'l' ?!?Si!.;M��...�'?�!�i�e,
.

"/' .: �,', . ,; .;,,;.' ':.!,;�'í\�l laF''', d�"
'.

;,�sçnllo:r;�Q.,
�E,�)'�7�2t')\d�. 'tU)5�90" ;nat:u�al d�; ;Jat;�g�á:;,::de
!;'D1f�' Con� ,ferreira '. � Stil, 'd011fi'�irlà4�j:;;;�' i�
. And�,�{ª "

CQ$ta,.: \.v."'sHl�n�é·· ····n� ':.R�+���.esj;o-

Ele, "hra'snéire', .

solteiro, ,di Fritz sbIlri, "BS,'ífe�tàl'''''.ci·
"Ieriéa-rl'egadó : 'de' la:borâ:�!' dadoe, fi1h'ó'-�de inâFf-b :,:da
tório,' nat<lÍlfal de ;).Ipira,' >Silva'� ,1:1>é; EHsä':C;' Sl:efn

,.neSte Estado,' dQmtéHiádO:') (da 'Silva;:_'
'

".
I e residente na Rua Ma:x·. "Ela,' brásileittaí.e' solteira, NX 150 ano 89. Preço' Cr$ 280.000,00.' :Aceite,

W:'lhem, 594,. nesta ci-., dO"lat, nat'uraP'deó;JaÚl- troca por veículo de' menei ou maiOr valer,
. dade, filM dre Alfredo _;:'rifguá do.: Sul;f":·.domiitil�a-, "" iTrafar c:- FeIlre';.-'- 72,2684, com Lulzª, �qrário
'(,:.Ql}fe FerJ,ei-I'a".� d_e .�A.n'''-',.d"&;!EFlJ\esi�Dte:''k;;;>..na'li·!��a COmercial eu 041 _ 243-4293 (Ctba)mehnda Girotto Ferrei" Padre Alberto Jacobs,: _, .,

. _, . .

....
_

JAR�GlJ�\ DQ, _SUL., PE 19 A. 25' Dli' -MAIO DE 1990

E para que chegue' �o
Edttéll q;21:8" 4e, 14.05.90 conhecimento, de' ,todos,
Gel'lllano'

! 'HétIiian .. '.Ma� mandel pas!I.-ar Q 'presente
. thias' 'e loseHta Ciêlow Edital, que será publica·
I

Ele, brasíl�ir�,
.

solteiro',' :"dô pela imprensa e em
fotógrafo, ; natur.al de Cartório, onde ,.será aft·

Jata.guá"-,dó":$úI, demicili" xado durante IS d,ias.

"

.

'�
.

'.'

Faleceu no· dia �J4, do corrente, ··na vizinba d
dade de Pomerede, .. à Rua 'Jerusalém" n<?" 294, e

estimado. cidadão ArthUr Mar..Iike, 'aos c '}7. anos,
11 met:es e 12· gias" deixando viÚva Elvi'l'a
Wuttke Mahnkie, 9 filhOs des' quai-s 5 mtllheres
e 4 hemens, 19 netos, 1 bisneto,'além de noras e

genres, 1 irmã, 1 irmão; 1 cunhada Ie demais
parentes.

o extinto .

era filho. dos saudosos Luiz Mahnke'
e Hel,ene Gelhardt e nasceu em 25 de junho de

1�.2Y, >, ;.' '>, �tl:
-��Ji.;r: ':11'" :'�' !;.): ;·.:'.i 1'(.(;", '(,

j� çJf
O seu cerpo .fOi dado à sepultura ßO Cemitério
MuniCipal "oe' ·pomeI(!)de:.<

.

Este S1emanárió- apresenta à fámí1ia enlutada es

seus sentidos pêsames.
;"'1; ",.� .', ;,,,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ESTADO DE SANTA CATARINA'
<

PREFEITURA "MUNICIPAL DE CORupA

Gabtnete dO Prefeito

LEI N9 698/90�

AlJTORlZA' PERMUTAR AREA DE' TERRA

ERNESTO PELIPE BLUNK, Prefeito Muni

cípal de coru.pA Estado de Santa Catarina. no

uso te' exercício de suas funções fa,z salber a

todos OS habítantes �este município, que
a Câmara de Vereadores aprovou e leu saneio.
no a seguinte Lei:

'
.

Art. 19) � Fica o Chefe do Poder Executivo
Municipal autorizado a permutar COm
o Sr. CARLOS HOSPEDAGE', a área de

terra, com 221,00 m2, localizada. nos

íundos do imÓvel sito à Rua :Werner
'Weber, recebendo por permuta de Car
los Hospedage, a área d� terras com

190,12 m2, fazendo frente ,com 22,50 m2,
cem a referida Rua, que será anexada a

área existente e servirá para constru

ção de uma sala de aula para o- Pré
Escolar·

Art. 29) � As despesas necessárias para
atender o que determína o artigo 19,
correrão a_conta das dotações orçamen
tárias vigentes.

Art.' 3�) - Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação !['evog'adâ� às dispO:

'

sições em contrérto. .

PREFEITIJRA MUNICIPAL DE CORUPA.
10 de maio de 1990.

ERNESTO FELIPE BLUNK
PREFEITO MUNicIPAL'

Sancionada, Registrada e Publicada a

presente Lei, no Departamento ele Admínístre
cão, aos dez días do mês de maío de 1990.

ANTONIO CARLOS BLUNK
DIRETOR DO DEPARTAMENTo

DE ADMINISTRAÇÃO

JoãO eMatüaM ,

Moda IDfuto·JuveDll para realçar a

elegênda de seus ftJhos. Um carinho

,
. especial para o ,f!eu bo� L gosto. "

.

� Marechal Deodoro, 8q�,,_ Jaraguá do Sul' _ SC.

18 de MaiO

Barra:

Marco Aurélio Marcatto
e Adriana Bogo - 20:00h.

19 de Mato

Matriz:

Sergío Alberto, Martins e

Tânia Ap. 1Plllio - 10:00h.

Sílvio CasaS e Celenir
Rosa -- 17 :OOh.

.

Renato Cesar da SÜva e

Simone T. Víck � 18:00h.

Barra:

Jtosé Amalm
.

da Silva e
Marcia Utpedel - 11:30h.

Norberto Luis
e Meri Lucia
- 18:00h.

Feístauer
Buchmann

Molha:

Acl,ilsoll da Silva e De
lair Ronchí ',,-

. 't. 7:00h.
AHbertQ Maas e Lúcia
Beatriz Franzner

- 20: 15h.

Missas;

Sábado __ 19:00 hOras:
Matriz; 18:00 horas: São
Lutz Gonzaga; 19:30 h.
São Judas Tadeu;, 19:00
horas: São Francísco:
18:00 horas: São José:
19:30 h. Santíssima Trin
dade e 14:00 h. Matriz
IMíssa d,as Crianças).

DOmingo - 7:00, 9:00 e

19:00 horas: Matriz; 8:00
horas: São Judas 'J!adeu;
u:oO horas: Molha; 9:30
horas: N. Sra- Aparecida;
9:30 horas: SãQ Crístóvão:
6:00 horas: N. Sra. do

Caravãggio e 9:30 horas
Rio da Luz.

,

!� (. ' "', _-

Clín�a ve,te,',·'r,1nária.S\.,HWE ��: ·,:ZER
.

.'��� 7?�
Dr. WALD ,. nZER

s. cirurgias, vacinações
utique.

Supermercado Breithaupt)
''':
- Saat. Catarlaa

lNFoRMA'DVO IlOTÁlUO

O Qlalrl ...leia�
Cinco
"Desfrute Rotary"

Ro Co FLORIANÚPOUS·�$TE. ',',.. ,
,_

.Q segundo mais antigo. clUbe rotän« de fk>�ia:
n6polis cómemorQu condig�e�te. ,!h .'

"Dia �,�
Mães", com jantar festivQ acontecído no SLAÇA
TERRACE 2000, de SãQ José, traje passeio, mú
sica ao vivo e cantores locais e de SãQ. Paulo;
O presídenta Sérgio Moreira comandou a boní
ta festa, à luz de vela, um, presentão para as:
memäes e a passagem do 219 ano de

. exi�tên
cía do clube, oCQrrido no dia 13 de maio de
1990. Parabéns!
"CORREIO DO POVO,,· E HOMENAGEADO
O Rotary Club d� Florianópolis, o segundo maís

antigo clube rotärío do Distrito 465, na reu

níão de 10 de maiO do. corrente ano, hornene
geou o "maís antigo semanário de Santa Ca

tarina", pela passagem do. 11<'> ano. ,de existên

cia, presente o diretor. O ex-governador Re
maclo Fischer, destacou a importância do [or
nal na . imprensa catarinense, a sua contribui-

ção pära a divulgação do movimento rotário
através desta coluna, há muitos anos pelas
palavras amígas dO presidente do clube, Jaime
(Jimmy) Linhares, com referências elogiosas
aO jornal iaraguaense.

'

O' clube curt,e o. seu

jubileu de QUTO qu� se iniciou çOffi as íes
tívídades alusivas, o partir de setembrQ de
1989.
'OÓVERNAOOR MANOEL :MIRANOA MENCIO·
NA COLUNA "O 465"
Em sua carta mensal o governador ManQel Mi

randa, do 0-465 menciona" a coluna.
.

CQmQ a

maíoría dos clubes recebem o semanário e é
lido em reuniões, é fácil se deduzir qu,e é maís
um elo de ligação com' os clubes' do dístríto
um cQmplemente nas informações e fato! de

Integração da família rotária que ultrapassa
as írontetras do distrito.
R. C. JARAGUA DO SUL

Publicações legaís atrasaram o notícíárto, já
devendo estar:, lem pleno andamento ri Campa
nha do Vidro, para a qual o comp- T'abajara
conseguiu um aparelho moedor, recursos advín
dos q/ revertem ein benefício das creches muni

cipais. Também teve lugar a eLeição da Rainha da
Malha, para 'Os festejOs da 4a.:-Feíra da' Malha,
em Julho' próximo, na pessoa da jovem Alessan
dra Pradi- O movimento é intenso na organí
zação da Feira e espera-se superar o sucesso

dQS anos anteriores, revertendo o resultado em

beneíícío do Natal da Criança Pobre.

Clínica de pequenQs e gr�
raio x, int�

Rua Jotnv1lle� nl! 1.178 (�n:l
"

Fone 72-3268 - Iara

IP�"A.""G-1N�A-01l!l3--.IIIII_-,_-,-._---,-II1II"-,,-,_-.IIIII.,-,_�J_iii:lL",_..,.....---------
...-. JARAGUA DO SUL, DE 19 A 25 DE lV1AIO DE 1990

'(DA COMISSÃO DE RELAÇÖES PÚ
BLICAS DO DISTRITO 465, ANÖ 1989/90)

gente, � '1Issá
"
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Depuladas
callra fill
das eslalais

CqNFIRA A HISTÓRIA ... Ba.rIo de ltapocu

IIA História de nossa gente não pode

ficar SÓ na saudade".
�

"

�
MOMFOBT

,FlorianópOlis (01.05-90)
- A transf�ênçia dos
prgã9s, federais de San

:ta. Ca,t.a-rina lpara; �'. es- '

tados do Paraná e Rio
Grande do SUl voltou a

ser duramente crítícada
na sessão de', hOje da
Assembléia. O deputado
José Luiz Cunha (PMDB)
solicitou novamente a

união de seus pares na

luta contra o esvaziamen
to dos órgãos Iederajs de
nosso Estado. "Nã� é

possível que Santa Ca
tarína torne-s, Vila do
Paraná e Rio Grande do
Sul", advertiu Cunha.
SOlicitando presteza na

convocação dos deputa-
dos pela Comissão de
Serviços pÚblicos para
ordenar as ações contra
a transferência de em

presas e .entídades, o de
putado Ivan Ranzolín
(PRN) reclamou da fal-
ta dê informações e

atitudes por parte da
bancada catarinensa nO

Congresso Nacional. O

deputado invocou sua

alf�öridade como partí-
cipe da campanha pre
sidencial de Collor de
Mello'; ',ise confírmarem
as notícias, vou protes
tar, doa a, quem doer".
O líder do PDS" depu

tado Gilson dos Santos se

ltmitou a abordar a ques-
,tão r,eferente à Telesc.
aíírmand., que a enver

ga,dura, da empresa, seu

grau, de autQSustentação
e indice técniço iii. capa
dt'am

,
para quaisquer

desaHo em termoS' de

r�forma' administrativa.
Ele também relatou as

tratativas que V'êm ,sen
do feitas, junto com o

deputado federal Antonio
Carlos Konder Reis (PDS)
qúe já entr.egou documen
ta sobre o as:Supto ao
ministro Bernardo Ca-
'braI.

' - - Em 1960, ,�epois de muitas partid�s ,pelo
"

,Em apart,�;6,Oirt,er "do TorneiO Pres. Eugênio Viç,1ior SChmöckel, da Liga Ja-
:_, - Bauer confirmava uma prova ciclística para

PRN; deputçHio;Mario Ca� raguaense de Desport,os, a melhor 'de três" jogadä' o dia 4 de maio, Icm ,JaJagu� do Sul. Tratava-s,e de

val1azzi infol'JP,�ll; qUe
na Barra dO RIo CerTo, entre o Botafogo F. C. e a pr()moção de vulto, cOm a participação da Agência do

já solicit'ou audiênCia com' S. E. Estrella, como partida de desempate, surpre-" SESI, cujo éligente era'coordenador de ciclismo da

'o presfdente Collor de
' endeu a opiniiãto pÚblica, especialmente ,a esportiva'; ",Conôs?o Muncipal: dê Esportes - Adernar Lotin

Mello e todOS os líde-' quando, o Estrella derrotava o Botp_fbgo .err{' seu pró- 'pras!:.etto -, entusiásta do pedal. marcando cOmpa

res da Assembléia, pa- prio gramado, aumentando ainda mais ",a eWectg- 'l'eciínento de público jaragllaens.e e catarinenS'e da

ra es't=s exporem tàis si- tivB! , pois, a terceira partida deveria' ser 'jogáO,a rio, ,5egiãö,
tuações

',<'c

pÁGINA 04
JARAGuA no SULI DE 19 A 25 DE l\'lAIO _D� HI�O

""i'(

o Passado só é Importante se o seu

tempo fOi �em elllpreiado.

HÁ 50, ANOS• • •

;::.

,-
- Em 1940, com referência -à HERMA' de

EMíLIO JOURDAN, o prefeito Leônidas Cabral Her
bester, esposava a idéia do "Correio do Povo" e seu

dire,tor Honorato Tomelin, dando.lhe tOdo o apoio.
Abna a campanha com 100$000 - cem mil réis.

- - Navios brasileiros era detidos em águas
,territoriats, c0in o maior caradurismo; o "Porto
Alegre" que seguia com destino a Santos!. era íntí

mado� a para! com 2 tiros, pOT' um navío de' Guerra
francês em agues paraenses e outro navio norueguês
"Bajamer'tera a!prisionado por franceses na costa do

Maranh1ão.

- - Por sua vez, o navio alemão "Antonio Del

ííno" que saía de Salvador cOm destino a Alemanha,
embora dado cOrno torpedeado e afundado .pelos a

líados" (segundo a Agência HaYaS),' chegava ao, Porto
de Hamburgo corri grande carregamento

: de produ
tos baianos.

• • • HA 40 ANOS

- - Em 1950, o industrial RODOLFO OLSEN
i qus transíería sua residência -para Joínville, ofere

cia na A. A. Baependi (?), no día 30.03.50, uma chur

rascada aos seus amigos, regitrando-se os seguintes:
Vereadores Arquimedes Dantas e Curt Vasel, depu.
tado Artur Müller; dr. Príamo Ferreira do' Amaral e

,S!1va, Promotor Público, dr- Waldemirn Mazu_fß
chen, dr, Urano de Carvalho,· Bernardo, Leopoldo·' e
Adalberto Grubbe, Eugênio Silva, Artur" Breithaupt,
, 1

d,

A berto Vase!' A!fons(i) Buhr, 'Oscar Buhr- .Alíredo

Krause, Harrí Krause, Heinz Zahler, João b: Muel
ler, Erwino Erike, Oscar Mei\ster, ,Adolfo Emmendo
erfer, Heinz Marquardt" Alex Haaque, Axel· BoSs,
Hermano Althoff, João Shreiner, João RudoÜ; Wer
ner Stange, diretor da Rádio" )�Haguá, Max Fiedler,
Innocêncio Silva, agente ferroviário d.e. Jaraguá, Vic·

tor Gaulke, Amadeu Maggi e Domingos Palume' As
saudações ficavam a car'go dos 'drs. Arqui1nedes Dan
tas e príamo Ferreira do Amaral.

HÃ 30 .MílOS• • • .

�.", -�'. ;

INSTRUMENTOS DE
MEDIÇÃO -

f: COMPONENTES
INDUSTRIAIS

campo dó C. A. Beependí
-

-=- O jUv�nil da S. D. Dom Pedro II sagrava-se

�ompeao ?a Líga Jaraguaense de Desportos. o'

JO�o de�,ena realízar-ss em Corupá, Inéxplícãvelmente
o, juvenil do Bae�endí não compareceu, A Junta Dis

cIplI?ar D,e51P_OrtIva, tomando ciência do caso, ao'
traves demll1c;� do Representame, da Liga" deu "ga
nho de �on.tos ao juvenil dompedrinho, unanimemen
te, conQlen�do ainda � juvenil do Baependí a fazer
referida partída, em carater amistoso, nO mesmo local.

• • • HÃ 20 ANOS

- � Em �97..?, o prefe�to Hans Gernerd Mayer,
pag�va 100 :r..Illlhoe� �ntigos à Fundação Serviço Es
pecíal ,d� S��de Púbhca, como partie que competia
a m�mclpahdade, para o imediato andamento

'

dos
serviços de im�la?ta,ção de água em Jaraguá do Sul.

�om ,�al providência da Admínístração Mayer
Schmöckel, ficava assegurada q traqüifa normalida
de ?e tais serviços, um dos .maís importantes que
podia ser atacado em nossa comunidade, de vez

que a falta de água se acentuava cada 'vez'�'mais e

og poços e�istentes estavam completamenn, poluí
dos e oferecism sérios' riscos à saúde urbana.

- - Jaraguá prestigiava a VI FAMOse (Feira
de Amostra de Santa Catarina) intermunicipal. O

pref. Mayer _

reconhecendo os posstveís preiuízos de
uma expesíoao paralela, em Jaraguä comunicava ao

Conselho �e Aci:m.in��tra�ão da Fundação M'llnidpal
de Promoção da Indústria, haver transferido a trad
cional Iesta do DIA DO COLONO e 949 ANO DE

FUNDAÇAO, paraos dias 5, 6 'e 7 de setembro. O

�to repercutia favorávelmente na opinião pública
oe Santa Catarina,

..... ,·HÃ 10, ANOS

- - Eni' '1980, as derrotas do JUVENTUS, para o

Rio do Sul, Marcílio Dias, catarinense, InternaCiOnal
e Paysandú não abat:ivam o "moleque ,travesso". o

qUe importaya ao Juventus, como represent,ante ja
raguaense, era o_ campeonato estaduàl, findo este tor

neio incentivo. OS' atlétas Perôlo" Odilon, Mauro,.
Cizo, Adolar, Gilmarzinho, Jo�l, Regério e T'ato es-

tavam animados com a próxiínä téihpörãda:'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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EMERGINCIA LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA SEGURO DE VIDA
E ANALISES CLINICAS Façaro para garantir �gn

Pronto Socorro' 12-1911

,'FlelDinq
que não tem preço: \

Bombeiro 193
você e sua íamílía

.......

Drogerie Cato 72-0636
'

Rua Reinoldo Rau, 516 Informações:
PoDe: !10-�55

' ,

Hosp. Mat. Jguá 72-1300 Jaraguä do Sul - SC -
Rua CeI. Procópio Gomes, 290
Fones 12-0091 e 72�2684

-
II

Jaraguá do Sul - SC -

Policia .......... 190

RádiQ Jaraguá 72-0159

Oru. Conlábil
"A Comere'ial"

S/C Lida.
• Escritas fiscais e

,

contábeis

• Registros de firmas

• Contratos

,. Seg.uros

• Xerox

• Rua CeI. Procópio
Gomes de Oliveira,
n� 290

• Fone: 72-0091

• Jaraguá do Sul - SC-

Farmácia
do
Sesi

Agora em instalações
ampliadas e com La

boratórío de Análi
ses Clínicas, anexo',
para melhor atendi
mento-

Av. Mal. Deodoro
507

(defronte o Colégio
São Luís)

Fone: 72-0561
�
\

i J --

pAGINA 05

Ferro Marechal
SOMAQ

Jaraguá do Sul ganha .uma nOva opção em: ::
consertos de mäquínas de escrever. somar,
calcular, caixa registradoras. mímíõgraíos,
relógio-ponto e computadores.
Procure-nos e veja nossas vantagens e bons
preços.
Rua Dona Antônio, 33. - Fone: 72-0308.
- Jaraguá do Sul - Santa Catarina -

Vel�8
DE ENGELMANN & CIA. LTDA.

Comércio de veículos usades
Peças pare veicules

Compramos automôveís ac1dentailos '

Rua ,Conrad Ríege), 1.62 - Fone 72-6814
Jaraguá de Sul - SC -

AD'VOGADOS
FRIEDEL SCHACHT

MARIO CESAR FEL/PPI

CLAuS/O BARATTO

ESCRITÓRIO:
Ru. Ba�o do Rio Sranco. 227 - Caixa Postal12
Fone: (0473) 72-0244 - 89250 -J;jraguá do Su/-SC

Orlopedia e ,Traulalologia
,DR. MARCOS F. SUB'.1'1L

Urgências _ consultas
-

_ ortopedia íntan.
til e adulto. Membro titular da -Soc , Brasilei.
re de Ortopedia e 'Yraumatologia.

Av . Marechal Deodoro 1.572 _ fone 72.2218

-------_._-�

Clínica de-

Fisioterapia
Jaraguá

Dr� Carla s. POrto
Dr� Stela Serracíní

Psicóloga

Dr� Valéria C. Togn!
': Dr'·' Solange"Castilho

s. Fisiotl;)rapeutas
I· �,1._1..�.,;;.

Dr� SOIi).,Q,ge":'Pazlni - Fonoaudióloga.

r '.'�1:j"·_ '��' .

Rua 4���J'i'�li:çk. 120 (fundos Bradesco)
_' ,>1:, .: Fone: 72.3659

Man�:é��s 'çonvênio com: UNIMED ' e
" �''":-' ."' BANCO DO BRASIL

SÁVIQ MURILO PIAZERA DE AZEVEDO

MURILLO BARRETO DE AZEVEDO

ADVO"GADOS'
,

'

- Direito Ctvll - Crtmtnat - Comercial -
- Trabalhista - Esportivo -

AV. Marechal Deodoro da Fonseca. 97 - Sala
Fone 72-0188 - Jaraguá do Sul - SC

Aurilene M)
Leonel P.

Buzzi
Floriani

lo
lo

Advogados
.Rua Rllnoldo Rau, 86 - sala 4 - Fone 12-2111.

ENCADERNADORA

.L1VROS • REVISTAS. NOTAS FISCAIS.
• TRABALHOS ESCOLARES·
CARDÄPIOS. E OUTROS

,

RUA SÃO PAULO, 11"4 (Pr6x. a antiga eyrus)
� JARAGUÁ DOSUL - se

'CORREIO DO POVO', 12-0091
JARAGUA DO SUL, DE 19 A 25 DE MAIO DE 1990,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Tubos'de PVEl (eletr�dutos), Tubos" de Concreto.
Tubos de Polietlleno (mangueira preta).

Fábriciil: Rua Jolnville, 1016 _ Fone 12-1101
Escritório: Rua CeL Procópio Gomes, 99

Fp'ile 72-0066:,":'" Jaraguá do Sul _ SC

Tubos Santa Helena Ltda�

RESTAURANTE MOKWA
Comida caseira-

Atendemos pedidos de reserva

Rota das Cachoeiras - Rio Novo Alto
.

Corup& - SC.

Spézi.a & eia. Lida.
SERRARIA E SERVIÇOS DE TRATOR

Madeiras pera construção e' serviços de trator
com profissionais altamente especializados.

.

Rua João Januârio Ayroso, 172 - Jaraguá Es

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

"

Verdureira � da Raquel
COM�RCIO DE FRUTAS E VERDURAS,

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

Rua CeI. Procópio Gomes de
- Jaraguä do Sul

Oliveira. 1.160.
SC

- 03 die Maio

Márcia, fÜha de Alar
te (Lili)-" Souza; Patrícía,
filha d� Vilson (Marlene)
Lucia;

04 de Maio

WiIlian, filho de Dar
cílio (Alice),."R0P-E:lJato; ..
05 de Maio

Alex, filho de Pedro
(Maria) Pereira; Maico,
filho de Lourival (Iràce. f.

ma) Schwarz

01 d.e

Luiz Paulo, filho de.
Dalmír (Mârcía] pa,rizot
to; Jaqueline, filha de
Denisío

.

(Dazílde) Mar-
quardt-
08 d.e Maio

Eliéte, filha de Ar-
naldo (Mariséte) Rosa;
Pranciele: -filha de Orlí
(Lolita) Santos: Janaína,
filha de Jair '\:Rüsemeri)
K'tzbergsr

09 de Mato' '

J.eferson, filho de Fer-
nando (Roseli) DOrte;

.

Cnstina, . filha
.

de Rai
mundo (Ruth) Voltmann:
Leonardo, filho de A

delino (Mafia) Murara,'

10 de Maio

Marcelo, filho,. de Ingo
(Maria) Chíschanky,

Confecções Sueli Lida

A P1lEÇOS. Df1 CUSTO.'

ARTIGOS
(

DE PROPRIA.

Postos de Veadas na Marechal Deodoro, !.Q85 e na

�ua Reinoldo Rau, 530 - Jaraguá do Sul SC

Informacões:
FURGOES' €ARGÀ SECA, ISOTeRMICOS, FRIGORIFICOS R. Cei. ProcéDio Games. Z90 ...

r

,E ,CARRETAS DE '1, '2 e 3 EIXOS . fODes 7Z�0091 e 7Z·2684
Jaráguá Ésqúerdo Rua Dr. Enríeo Fermi. 1'13 Fone 12'1011 .. JARAGUA DO SUL - .SC -

. PÁGINA'06' -----JARAGUA DO SUL, DE 19 A 25 DE MAIO DE 1990

":-' .�

»

LEfl'WORT: "WIR SCHREIBEN' EIN WENIG IN
DEUTSCH,

.

DAMIT DIE ERERBTE MUTTER
SPRACHE NICHT IN VERGESSENHEIT GERAET!"

- - - DIE REDAKTION

TRÄUME AN Dm ICH GLAUBE. '. GEFüHLE
üBER DIE ICH SPRECHE.•. UND LACHEN
KöNNEN...

: '" 147 Milionen Menschen sprechen Portuguíesísch,
I

120 Milionen Menschen sprechen Deutsch.

Aber' wie viele sprechen über Gefühle? Leider
weíss ich es nicht. Niemand hat Zeit, Mensch
vergisst Mensch, denn er al Individuum zu

eigen ist in den engen Gränzen seiner Indivi
dualität, Er ist leider eíngeschíossen im Ge
fängni$ seines Lebens, sein· .Lebensrhythmns
läsr ihn manchmal nicht auf die Erde blicken,
um die Blumen und die Gesichter zu sehen Er
weíss genau, dass es oft keine Wiederholung
gibt, und dadurch wird er Melancholisch· G:
danken und Gefühle, darf man nicht in Ruhe
setzen, <kmi es ist nicht etwas,

.

das uns ges
chieht, sondern etwas Lebendiges, das in uns

wächst. Di.e Träume.. die wir alle haben, sie
bereiten ein eil unseres Leben, das nicht
sterben kann. meses Teil heísst: Die- freude
um wieder Mensch zu sein! Niemand ist hier zu
fürchten, denn Personen sind die Richtung der
Mensch heissj auch noch hOffnung!

Wie können weiter, wir müssen seinen Hori-
zont haben und. wenn möglich, auch mal tra
gen: Weiss ich überhaupt wie es ist wenn ich
Glücklich bin? Oder wÍ'e ich es fühle? Ja,
das kann man nur mir den Gefühlen ausspre
ch-en, n.cht war?!

Gefühle fühlen, Träume haben und lachen kön
nen, es ist alles so ernest wie man es glaubt.
Und nun mit cen Gefühlen 'Sage ich: Auch Gott
lacht gern!

24-04·1990 - Rio Gerro II - Diane G.

AS MFJ.HORES OpÇÖES PARA PRESENTEAR
ESTÄO NA J

Lanznaster
Jóias, 'semi,jóias e relógios COm o carinho da'

LANZNASTER
, Marechal Deodoro, 391 - Fone' 72-1261; em Jarag.uá

I· Seguro à prova d'e lal8
A maior earaatia

aae VO�B Dode dar â saa
CASA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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-_ 1 Casa em Alv. cOm 180 m2 na RUa Domín- \
gos Demarchi (parte financiada)'.

"

)

,-:-' 1 Sala, Comercial com 80 m2 no Edif. pJ.o. i

,lJr,nça ft�tiea) ,', "

,,7, ,J .
terreno com ,450,00 mZ,.. ) próxilllO a�'plube '

,c;!o� E�oteiros·
'

"-i." "." ..,

C,halé'
1M0BWAaIA E

.

"

"
. DPUSENTAçOES LTDA.

,�:ll:a Reínoldo Rau 61 - Fones 12-1390 e 12-1500 4

',,' "

' .', ;ÁPARTÀMENTOs" .',; t
"A:pa!tam'ent� - Com área de 150m2, sito à Rua !
Barão do RIO Branco n'? 160; apto. 501, Edifício I

, Schíochet:
,

CASAS.

Casa
,

,

;, ,J �
Com area 102m2, (mista). Edíf. em i

,

: .terreno, de 450m2, R. Dos Escoteiros i
,

. i

TERRENOS

sito à Rua i
préx, " .Má- I

,
� Terreno -- Com área de 573,77m2.

270, Ilha da Figueira,
quinas Kreis.

. ':Terreno - Co� área de 589m2. sito à Rua 204. )
. " LUIZ Gonzaga Ayroso -prox, Juventus- ITerreno - Com área de ,453,60m2. sito à Rua

681, Lote n? 08 prox. Estofados l
r ':o� 'Jardim;-

Telefone Residencial -:-""' . Transferível.
,

' •.• '0·,'"

';'" .,.
'

.. , .

�

Empreendiíentos:' 'Imobiliários
. Mareatto Lida. edCl 093

Av. Mal_, Deodoro. J.119 - Fone 72-113.'6" Jara2uá
do Sul - SC. \ '.'

, ', \ ( ....';.

LOTES
Lotes no Loteamento Ana Paula II (FinanciadO)
Lof��/;Jp.o LC)te�mentcr Julio 'R�drigue$�.(Fi��ciadol··
LOt�-cno 'Lot. Liödorö� Rodngues (fmJl®l�o),
Lote em Nereu Ramos 1.015,m2 na 'Rua Campo

"(Y"J,', Estrel1a:',;"""T <,.'
..

':< ... .- ,i";"·"'-· ,.".,.i ..>··-"c,
o '.

,

E'OUTROS EM VARIADOS BAIRROS.
, _: .� t:"

,;,,'·:,\CASAS' , 'P"'-;"!'
. "'LC8:sl:í'� com 300,OO';m2 ná Rua Don'ald J'l;erent

(CentrO) ,.' '.',
,.

,; r,:�"'i',��;f;1 ,"'.'

Casa com 96,00 m2 no �bteament01 Ana'dijl;li lL-'
Casa com 70,00 m2 no Lotéàmen'to '�rià"mâ II

,

' . .
. .

i

, j

...

. Sra." T:erezà, ",J3ürgér;
Ma�ia R,oseli Teix�ú·.p.; Sr.
Hilb�rt Rower; si� '_Aha
Maes.;' Sr,,' ,No;betto
Wacherhagen; Nahn:éf';"Eh
l,ert;,

.

Márc:io �?IAb.1!Kg;
Sra. SIlvia Nair Bortolihi
'BOnomini; 'Rafael Cunha
Gonçalves (R:ö do Sui);

'. Q�n,i�l Fernando Cam'
,

,p·est�i,ni.·
'.

�ARA_GU.�"DO süiln5�;'19 .A., :2S. 1)E,il\!�J!t QJ'!. 1990

Llr· Ilúveis

, .. , .

",.'

-�, -,-, ..
-

.. '-'i"-

I,

::;'. ",':' Jarlllá (t�a.;
t''');�I' 0'--'852 __

' J
'

PoDe: 7�2010
L;Av. Mafeclial Deodor. d. Fonseca, 141

.

"'i\!flãrag." '''110 Sul - Sante Càta1"ln8
;1.\.:.: C'!1··'\-;"

VENDE

:.;_ Uma, QUa de Mvena'liia. na rua Antonio Car-
los Ferreira v
,-' Dois lotes cOm 1.080�Om2, na lateral na

,

Rua Bernardo Dornbusch.
- Um terreno rural com 400.000.oom2, na

Rua Francisco de Paula.
'

- Um terreno na Rua Leopoldo Jansen, com

�4,OOm X :>'3.oOm.

-
••LOTEAMENTO. SANTO ANTONIO TEMOS

A pARTIR "DE 01: SALÁRIO DE ENTRADA E

MEIO SALÁRIO 'POR MSS.

.,

ALUGA!
- Uma sala comercial COm 140,OOm2 na Rua
JOinville.' , ,

-:- Casa de alveâarta com kítenete, na Rua 25
de Julho, em frente da-casa do n? 1.106. Vila
Nova.

IiiVer.lrialtes

St.;·· Aleixo. Tomelim;:
Sr."' Nei'fJose Buchmerm:

. Sr. Armand« 'Nagel; Sua .

Carmeíína -SClíüíz'; ,.'., R4U
Roberto 'Píetsch: -.: �� ,:E,dson

r: "'·,José -p,efX4á�;' s{'Wigando
Behlíng �

,,"

Cláüdíä "Olska;
Marli- Rowe,; Lilly Henz
ler .: (Cí:iriti-ba)
18 de Maio
, Sra. Céirdi :Baggeh�\osér;
Alzeno Mannhch' (Atalan
ta.sc.) ;

. Ge'rson l:�ídio
Peíxer: Sr. 'IriiIeitStähe
lím: . Carlos';' F."Méhler;
vau, ' Ran.�4um; -.' 'AdOI(o
Steingräber.

"

Nêto; Sra-
: Maller Wié�lt;'" Sra., Ceci
lia KoneU;' ,flávü{' Boní
laurt:: Sra. Ioianda' Beh-
ling Franke;

,. :

19 de Maio

Sr. Alvaro 'I'ómasellí:
Sr. Harry CaroIiiho Fruet;
Sr. ETvlno Fodí: Sr. Reno

Schwartz; Sr. Alfredo
All)us; Márcio José
,Schwéi1Ztz; \ Vicky Spring
>

mann:
,

Diogo LuíS Berns

tOrf; Sra. Lucíana .Mar•

gareth de Andrade: Mar
gali Laube,MorettL

20 de Maio

Funilaria Jaraguá Ltda.

Símara Mahllke,; . .Sr.
Orlando,

.

Andreatte, J::.

4ite AmQLm, (Jplnville)';
Rosely Maria, Gesser;
Iracema Reis:

.

(Corúpá);
Hilda Gneípel. (Schroe.
der) ; Ex-Governador Co•

lombo' Machado Salles:
. Sra. .Herta Frensel: Sra.
Eronildes . Pedri . Santos'
Juhana liuen. Gascho; S;.
Sebastião Krause; Raquel
Cristina GOn,çalveß.; Lan
dinara .En,gelmann (Join.
villeJ;' Adohir WischraL'

-,
_ ,._'1. ' .� ", ,

li'

,21 ae ·t\t�t6 ,�"�

CaIh.� .

e Aquecedor Solar

Rua Fellpe S�b.mldt. 279 .. Fone 72-0448
') y' r -?�:-

•

r
,

. Partidl dos 'rabllhadores
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O DlRETORlO MUNICIPAL do PARTIDO.
DOS TRABAUiADORES - PT. do município de

Jaraguá do Sul-SC. pOr seu Presidente no final·
assinado, e no USo de Suas atribuições, CON

V_0CA os filiados ido Partido, ,;�este... :J�,l1.ln:cí
PIO, na íorma da Lei, para CONVENÇAO MU
NICIpAL a se realizar, no dia 20 de mai� 1990,
em sua sede; à Rua João Planincrueck, n'? 126
Vila Lenzi, neste município.

'

Iniciando-se às 09:00 hrs., ,com término
previsto para às - 11:00 hrs., na steguint.e

," �
I Ordem,' rio .pia: �,LJ

(

r,

1) Eleição d�� Membros EfetiVQlt, e· Suplentes
., �o l)ir'etórfo Mu:ilicipal., \

' � .

.

:',,'�/"",\; .

2) f,le:ção do belê�a:do é Suplente à ConV\en-
. .

ção Regional d�' Partido.
I

Jaraguá do �ul, 11 de maio de 1990.

,LUIZ HIRSCHEN - Luti - Pr,eSidente.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Dia . Mllllial� ii j.tJ., í··-,· . '��.G!8I'llI!i�iI_�.
'd .

. .

'.,. Ilaunura sua
. resgata I n--nlultlCHHt--· _._. ._�.Il!-:;.-:-.�.. .

'.'
.

'.. .p.u D.ft1lnVI8r1;a'!!Jaraguá do Sul - Três importantes novida". ....
des m,arca;am o "Dia Internacional dó� Mu' '*�Uu�"- '. - Até
seus", comemorap4'ü ontem (día 18). Na quari ri :úna-l deste' 'llÍll.�� .'d,ev.ein
ta-feira (16); O Museu parque Malwee completou estar �oDeluid� ill ºbras
dois anos d,e fundação, já devidamente,.. ,enraiza- da futqra ,;BstilÇliQ, �odo-
do. como patrímônío cultural do .: '. mum

..c.ipi�.> F OV·
.: .: ...J'

,.

�k;·��C·',
; ) ,�r.r . la�" IaQ,� ..� 1·

ContandO com um acervo de 1·400 peças, töd�
'.

piô,'
...

'

c:'oa�9-riJlo .;Ji��&jacatalogadas �lo cóerdenadcr Carlos Cesar Hoff'
.o. prefeito AntôniQ car-

mann.
' .

o Meseu 'fot idealizado por Wolfgang los Zimmermann A'.w.eege, em' 191s' e íneugurado no dia 16 de
estação funcionará jun-, maio de 1988 De lá para cá, nada menos do i .

d.Eé;

q-ue '20'"õ'il pe'sSüas [á vislitaram: ·OS· dOis pr.e·,;,,: ,�::.:;19:il07,�at:l;!ß,,;. P!��o .. a. $-
,.,... . .. �, - , - tação Fen9�.�.ria -::::: .: Fons-díos em �trlo enxélniel, qUe compoem o M���u ';'. , truídç eJ:Íi:,;i·gQÕ,:: Ie .i!lÍaugu•Pr u Malwee . "' ç s.t. .,,',"., 1. �J� .... �,.� ......".'-'

t
'.a qe.

_

D' d ,i.".,;r9<';:':q,emr 1910··.::;:- e, .. era.
Como p�rte. �d�.. cOmemora�ao pelo ,la, ' os,,'

.

)<;;uÍÍi� �área ;;iÕÜÚ.· de-'110m2�uSleus, a secretaria Rosemeírs; Vasel,· 'ta'm"" :. ,oy,,Jmeiró<n ,,;uadiãdos. COm,bém anunciou a reabertura solene do Museu' '." . =. . " '.�'�, ,."
.....

, ..,

.,to".' .... ,"..
.

"."
'1"

....:., 2'2' . esta. �°Y:1,4aQ.e . o ,pftefel,MUnICIpal "Bmílío. da SI va ;'
.

para' o -dãa -Ó, ,. •
••• ,

•••r., -,....
....

.. .

.

,"
.' '.'

d' l'00 Zimmermann '
. ·,consegueas

.

14 horas Co um acervo e mais de :'.
.. . . .. , -.. ,

.•�.
.' -

" ID;. . ,. solucionar uma das gra." "foto�rafi�as � a maioria tIradas. pelo próprío
vee carências de Guar�- :�:rp�10

..

aa Silva --:-' o
. �uaeu fOI f,echadp:,; .: ,.e� . (!, mirim, nÔ·:.sétôr-r . .de _ ih-· If:�erelf� d� �no passa, o e reabre s()b ai du .s. ),�t'l'a·e$trtituF��".-'; ',<,,-: é IçaQ :�raAl��:�le��u:: :noviáades, 'as professo"

! fi

ci "TleriiO� 'i��O� CQ�Y: u�: : ,

ras de História da: 'Escola Jaraguã promove' as dpr�O�Itra e_:;. "e nf�L_. .'. ,

E .' tAt· 'd' sa a mmiS açao, a lir

ram'Cuat� 'dondtem,
o .

nfcon ro de
.

n Igjl� a,aes
ma .o prefeitd'.;:;que\ prk-e nOSI a es, uma orma educatlva wt:: mos-
t d

. 1"'"
.

a'd t '. ..

d en e mc US1'Ve . marc rtrar aos estu an es a Importancla a preserv:a� . ;",);. .

.

.:..
I �.,ção histórica. Fícaram eXpositos na E�cola "e �ma Itna�gu. raR,�éld�! �f

so e :-
f 'd' lo

. d') I '

.. _
a. ES �c;:a() . () o erroVl-OTam Con�l as pe s paIS Os a up'O&\. .

/or' .

"O" .. ' , d" "(" to'.a la , . pre 10· area "
...... ·--tarSde" so"d nietrqs -_',:.':qua-

drados) sofreu'· 'r�mode"
laçiãü total e será. utili"

. ;;. :." ,(_�d?t.-,PWt. ,t
..g�f� }��, �_mpr�-

sas :ntermumclpélls que.
,,[�' circulam por"Guaramirim, .

diariamente. Nesta se-
de José Ramos de Carva' mana os operários da
lho (PRN)., outros 'S61ici�'" Pr�feit�ta devem concluir
tando até o fech�mento do c o�, S'e!'viços ,de' ; ajardina"
Procon· Já na reunião éte nlEmto externo, colocação
quarta-feira (16), cinco ve" de 'abrigo -de� ônibus' f�'

readores se retiraram da para' ponto de táxis. Ir (

sesslãJo (Maril:õe Mar"

quardt,. Almiro·.· Far��s,
Heins Raeder (ambOs sem·
partido), JoSé Ramos

e 'Reno Schwartz (PDS),
se negando a Ouvir aS' .

explicaçÕes do prefeitó
Ivo Konell, que· estava
presente. "O auméntO'-
é absolutamente' necés'
S'ário"� disse' KÖnell. .

.'.
'

..

.

Veread,ores se reUram 'da
�"�:*\',��I �séssâj,: em 1próteSliJ ',; �i.

"', Muitos . contribuintes
reclamaram, nesta s�ma
na, do aumento autOriza"
do pelo prefeito Ivo Ko.
neU às tarifas de água do
munidpio, na ordem
de 50%, Com o reajuste

·

-,... retoativo á' 19· de' abril
-. a taxa mínima para
um cqnsumo de ·10 ' • itie'
tros cúbicos mensais

· 'Passou para Cr$ 165,00.
· Na sessão' da Câmara
de Vereadores (dia ,14),

.• os ver-eadores·· criticaram
ä • decisão; alguns conSlide
rando�a "ilegal'\ no'· caso

Barão doRio Braneo,:sàlã-4
<,iFONE:72.2607'·

,'.,.,._

CF
'.

CANARINHO .

\'1.-\Ç.-\O CANARINHO LTDA. .

A patir qas 9 hOJ;a� do
Programe bem as suas viagen. de férias e' dia, 28 (segunda"f,eira),. ia

.. recreação. A "CaDarlDho" coloca à sua dis- diretoria regional da Em-
posição os modernos e cçmfort6veis ônibus ,�él .IJJI:, . presa de" Correios. e,' Te-

frota. Ve,nba ·con,versar conosco. légrafos' (ECT) . entrfega à
Av. ��'. _ � �',". oro, 987 _ FoDe 72-1422

:pepulação jara,g,uaense a

,,!,,�,ü�,,;\ .

. sua nOva agência, ins'

�"'-"-Zlli!i��P.�------�----_·.··
.

talada inö ahtigo prédio"

POSll'O""
.

·,-.c.. {�.'.�,�ft'�.t:t�,:'Yeßdas Marcatto ;:�rm��o �oa��ti�:.en�lu. -

'área construída hoj,e çhe' ':

g-a a,' '582,35 metros qua'
drados, onde funcionarão
os serviçoS' de . entrega
domicil:ar, vale

.

post�l,

Chapéus, bmiés, viseiras, camisas, shorts.
bermUdas e cordas.

Em frente à fábrl�, - Amplo estaclOD.ameDto�

.

JARAGUA 00 SUL

D E ,e·R E;T o N� 2,09(;/90
Conceda contribuição' aó' Grêin�o ;
Esportívo "Juventus" e dá outras:

,

provídêneías.

O PREFEITo MUNICIPAL DE JA
RAGUA DO SUL, no uso das atribuições que
lhe sã� conferidas e com basa na Lei Munici
pal N9 1.:;78/90, de 09 de maio de 1990;

.
"

D E C R E T At

=:: �
.. -.' .: ÂIt .. '19 . :�' FiCa 'o .Chéfé' dó E"

xecutívo MunicIpal autorfuldo fi" '$.rii '. urn<:

crêditó supíementer. concedendo contnbuíção
ao Grêmio Esportivo "Juventus", nO valer de
Cr$ 500.000,00 (Quinhentos mil cruzeírosj e -a

",despeSa correrá por conta do programa e verba
.

abaixo . discriminados, constantes do Orçamento
vigente, a saber:

10õi i: DIV1SÄO DE' E$PúRTES,
.

1002·08462242.043 - Auxílios a Enti:dades Es".
, . " portívas ,e, Recreativas.

1002;09 - 3,2.3·3 - Contribuiçõeg Corren-
tes ',' . �\,):. ).;;.;:';",,/,'!,� .';'. ,'Cr$ 500.000,00

.
'.. . Art.. 'l!!

,

- A despesa decQ.rrent�
do artigo apterior, correrá por conta da' anula
ção' parcial do programa ,e verba abaixo discri�
minados, constantes, dp 'Orçamento vigente. a

saber:
'

0601' l- DIVISÃO· DE CONTABILIDADE E

ORÇAMBNifO
.'

0691.99999992.022 '� :" Reserva' , "�Örçämeiitiâria
LPÔU:O ::-;- 9·0.0,0" � Reserva de Contingên"
ci,eia .... ,'.••.. '.' .... I ••••••••••• 'Cr$ 500.000,00

j Art. :;'9 - Esta Lei entra em

vigor na .data de' SUa publicação, revogadas as

dispos:çôes em contrário;

Jari'lguá do Sul, 11 de maio de 1990.

IVO
Prefeito

J(ONELL.
Munldpal

ANTENQ� GALVAN
Secretário .de Administração e Finanças

NÃO FAÇAMOS DE NOSSOS RIOS
LIXEIRAS IMUNDAS.

SALVEMOS OS RIOS ITAPOCU I! JARAGUA
i,.':..------------..,..----------

reemboiso postal, v.enda
de selos e produtos fi-

·

latélicos, máquinas de
· franquear, malotes, enco

mendas Sedex, Express·

Post, telegramas, Fax"
. Post, entre· outros· Qua'

tr� guichês de élItendi'
mento e Um quadro' d9
funcionár:os - 14 cartei
ros, complementam as

melhorias no atendim�n
to ao pÚblico ..

Compro
-CÓ�pro ca� em alvenari'a. Entrada e pPden�
assumir financiamento. Prefe�ência em Ja.ragua.

i

Cóhtatos com Airton pelo ifOne 72-0363.
._--------------,-----_._-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ENLACE
BOGO

MARCATTO'

Os jovens desta foto realiza
ontem, seu grande sonho de
a dois e formar a família do
._Ela é a jovemAdriana, filha
iIe Dair Alfeu (Lotti Riegel)
e ele é Marco Aurélio, filho .

uisto de Loreno Antonio (Ma-
.

_. Meister) Marcatto.

seu enlace deu-se na Igreja
Senhora das Graças, da Bar
Rio do Cerro, às 20 horas,
presença dos pais, parentes,'
nhas, amigos e convidados
a cerimlinia os noivos recep
os convidados nos amplos

doClube Atlético Baepenilí.
Este semanário apresenta aos
s e distintos pais oe cumpri
s, acompanhados dos votos de
felicidades.

PROGRAME SEU F·IM DE SEMANA
"

SCHROÉDER
Sábado (19) - Discoteque na Sociedade Schroeder III, com

animaçãc.da equipe SuperSom; . , .'.
- Baíle 'de Rei na Sociedade Rio Camarada, com IßICIO

às z2 horas. O Rei, Décio Piske, aguarda a pre-
. sença dopúblico;' .

Domingo (20) - Discoteque na Sociedade Schroeder III, com
início às horas. Ónibus da rodoviäria de Jara
guá do Sul, gratuitamente;

MASSARANDUBA
Sexta (18) - Discoteque na Boate Fornelo's, a partir das

22 horas; .

Sábado (19) .s: Discoteque na Boate Fornelo's a partir das
22 horas;

- Grande Festa de Rei, na Sociedade União Patrimônio;
Domingo (20) - Discoteque no salão Aloísio Koslopp, com.

. início às 17 horas;
-Dias 18 19 e 20 Festa Anualda Nossa Senhora Auxiliadora

.

'
. (Centro), com bailes e muita comida típica da
região. Uma mini-Fecarroz, que vai animar a

comunidade da região, . ..
CORUPA .

S-ábado (19) - Discoteque no Salão Atiradores, com anima
ção de Suiter Som, a partir das 22 horas;

- Encerramento da Gincana Cultural do Colégio Estadual
Tereza Ramos;

- Início das festividades na Igreja São José (prossegue no

domingo, com muito marreco. strudel, doces).

ANIVERSARIANTES

. Felicidades aos senhoresHari Ca
-

rolino Fruet (proprietário das Lojas
Fruet), Reno Schwartz (vereador/
PDS), Manfredo Albus (proprietãrio
da Auto renovadora), e Vikcy Spring
mann (filha de Paulo e Loise, residen
tes no Canadá), que aniversariam hoje
(19).

-.-.-.-

Nossa colega do Correio do Povo
e A Comercial, Magali' Laube Moretti
também aniversaria hoje e certamente
vai providenciar um delicioso bolo pa
ra "toda" a redação do "mäis antigo".
Parabéns Magali.

-.-01-0"

Parabéns ao senhor Artur Ges
ser, suplente de.vereador, em Corupá,
que aniversaria amanhã (20). Neste
mesmo dia festeja aniversário Edebert
Melchert, filho do diretor de obras da
Prefeitura de Corupá. Também mui
tas felicidades à jovem Simara Manh
ke.

-.-.-.-

No dia 22 é a vez do aniversário
de Marcos Haroldo Ristow. Parabéns.

. Muitas felicidades ao amigo Silvi·
BO Leier, que aniversaria na pröxaaa
quarta-feira (23).

.

ISCINAS JARAGUÁ
LTDA. "Uma nova geração em piscinas"

*.Piscinas em diversos tamanhos
* Artigos de praía

.

* Hidromassagem.
* Móveis para jardim.
* Sauna.·
* Produtos para tratamento de sua

piscina "HTH" ..
.

* FUtros e acessóriós:
.

Rua Joinvüle, 2.473

- JARAGUA DO SUL .

Sexta (18) - Banda "Elemento Suspeito", na Choperia da
Boate Marrakech;

- Banda "S/A", de Brusque, na Boate Marrakech;
- "Solitário Kid" e Banda "Ima�em",_ no Bar & Cia;
Sábado (19) - "Elemento Suspeito", na Choperia da Marra-

. kech;
'.

� Banda "Atrito"; de Joinville, na Boate Marrakech;
:__ Efektus, a partir das '22 horas, no Botafogo;.

.

- "Solitário Kid" e Banda "Imagem", .no Bar & CIa;
- Festa Anual da Comunidade Evangélica Luterana, com

.

.

churrascada, molho pardo e bingo; .'
Domingo (20) - Efektus, a partir das 16 horas, no Salão

Botafogo;
. .

- Reinício das festividades da Comunidade Evangélica Lute-
.

rana a pantir das 10 horas, com muita música'
. ao vivo;

Terça (22) - "Lady Francielle", na Choperia da Marrakech;
. Quarta (23) _.,Jurandy e sua Banda", na choperia daMarra

kech;
Quinta (24) - "Lady Francielle", na Choperia;
Sexta (25) ---:- Show com aBanda "Legalize", de São Bento

do SuI, na Chopena da Boate Marrakech: .

- "Noite da Coca-cola", na Boate Marrakech;
Sábado (26) - Show com a Banda "Legalize", na Choperia

da Marrakech; .

- Show coma banda "Deldens", de Curitiba.

A simpatia de Karina Laube" que
. completa 10 anos no dia 20 deste mês
(amanhã). Karina vai recepcionar seus
coleguinhas em sua residência, hoje (sá
bado) para comemorar a importante e

significativa data. Desta coluna, vão os

parabéns e muitas fêlicidades.

A bonita modelo Marciele Piccoli,
-

estudante do Colégio Divina Providên
cia encontrou seu destino e agora está
cursando a futura vida profissional de
Manequim, na Cka: Produções Artís
ticas.

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

-.-.-.-

. A senhorita Fedra Konell, filha
. do prefeito Ivo Konell e da secretária
Cecília Konell, aniversaria no dia 24
(quinta-feira). Parabéns e muitas feli
cii:lades a você.

.

.

.

-.-,,-.-

Jaraguá do Sul agora pode' contar
com a etiqueta "775", através da sua

nova loja, instalada na Galeria Dom
Francisco.

Vestindo
Gerações

Artigos de
fabricação'
,.' J

propna a

preços de
custo

POSTO DE
VENDAS

Av. Mal. Deodoro,
1.085
Rua Reinoldo Rau, 530
Fone: 72-3311 .

Jóias, relógios, pulseiras, ané�, alianças, prataria,'
artigos de ouro e tudo o mats para presentes na

RELOJOARIA AVE�IDA
Mal Deodoro 443 e Getúlio V�rgas n� 9.

, . ,
.

-

PresentesJóias Relógios
Rua Mal. Floriano Peixoto, 29
Fone: 72�1911

Jaraguá do Sul. de 19 a 25/05/90
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



� ....__Eli.ico.....no....m....ia__.

-�..../-CORR,EIO--
.:> c:» PC:»" c:»

os metalúrgicos da Weg
poderão exigir que a

direção da empresa.
interrompa o acordo que
determinou a redução da
jornada de trabalho em

27,5% e de salário, �m

Atacado e ,varejo
A Associação de

Preservação e· __.;

Equilíbrio do Meio
Ambiente (Aprema}
decidiu agir com rigor
contra as placas de

propagandas há muito
tempo pregadas em

árvores, nas margens da
BR-280 - entre o trevo da
BR-J01 e o município de
Guaramirim. Mobilizados
em toda a região, os

.

ecologistas retiraram quase
a totalidade das placas,
destruiram grande parte,
apás deixarem em

exposição no centro de
Jaraguá do Sul. Cerca de
100 placas foram
destruídas. O argumento

. do presidente da Aprema,
Gert Fischer: o prego
machuca a árvore e a placa

,

provoca poluição visual.
Atitude coerente.

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

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

25%. Ontem à tarde o

Sindicato convocou os

metalúrgicos da Empresa
para uma assembléia geral,
especialmente pará
analisar a situação atual.
Segundo o presidente do
Sindicato, Luiz Carlos
Busana, a Weg tem

produzido em menos

tempo a mesma quantidade
de máquinas e aparelhos,
todos comercializados
normalmente.
-.-.-.-'!'-.-.-.

. _._ .._._._._.a

Visando manter um
elevado nível de

atendimento a todos os seus
usuários o Centro de
Processamento de Dados
da Prefeitura Municipal
está atualizando o seu

equipamento Troppus.
Com a ampliação, o
équipam_5nto, além de ter

ficado extremamente mals
rápido (cerca de 10 vezes),
passou para 766Megabytes,
a sua capacidade de
armazenamento de dados.
O custo: Cr$ 3,5 milhões.
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IVFeira daMalha é lançada
com êxito emJaragua doSul

DurvalMarcatto Júnior coordena a reaiização da Feira da Malha

Cr$ 20 milhões em vendas de
produtos em malhas a preço de
fábrica. Para que este número
seja superado, neste ano, a

Prefeitura, que entra como ór
gão de apoio à promoção do
Rotary Club, assegurou a cons

trução de mais umfavilhão,com nada menos de .200 me
tros quadrados..

Serão 50 estandes que po
derão ser vistos pelos visitan-

teso A Feira de Malha foi idea
lizada em 1986 por alguns rota
ryanos preocupados em au

mentar os recursos.destinados
ao'Natal das Crianças Pobres
-:- promoção realizada desde
1953. Desde a I! Feira da Ma
lha, em 1987, cinco por cento
dös resultados financeiros são
destinados à promoção de um
Natal maís alegre às crianças
carentes de Jaraguá do Sul.

.

Técnicos da Petrobrás
realizaram um

criterioso levantamento
iopográfico, no final de
semana passada (I1 e 12),
para iniciarem a

construção {ia Poliduto da
Petrobrás, no município de
Guaramirim. Segundo o

prefeito Antônio Carlos
Zimmermann os recursos

os custos da moderna' já foram liberados pelo
Unidade de Terapia Banco Mundial, faltando

Intensiva do Hospital e apenas a conclusão do
Maternidade São José projeto (será distribuido
extrapolaram. Desde o dia combustível através dos
28 de setembro de 1989 -:-

.

polos de Guaramirim, .

data do início das obras, ltajai, São José (ou.

feitas pela Prefeitura Palhoçtú, Zimmermann
Municipal=. foram gastos calcula que o projeto estará
praticamente Crill concluído em 60 dias.
milhões (atualizados).
Desse total, os empresários
entraram com Cr$ 2,3
milhões. O maior destaque
desta etapa vencida em prol
da saúde pública foi

.

exatamente a união de
. forças entre o poder
público e a iniciativa
privada. .

Jaraguá do Sul - A me

'renda escolar está cada dia
mais escassa nas escolas domu-Jaraguá do Sul - Os me-

talúrgicos da Menegotti rejei- nicípio e a própria Prefeitura
taram a proposta feita pela di- tem arcado-com parte das des
'reção da Empresa, de redução pesas semanais, já que o Ga
na jornada de tra baI ho

vemo Federal não tem repas-(27,5%) de 44h para 32 horas .

dsemanais, e. dos salários, da or- sado verbas para aquisição os

dem de 25%.·A decisão foi to- produtos. Preocupada com a problema ao ministro. Além
. madaem 'assembléia geral, situação-c-não somente a nível disso, apresidente da Undime
realizada na tarde de quinta- de Jaraguá do Sul, mas em to- solicitou a urgente liberação de
feira (10), quando aconteceu do o Estado -, a secretária de livros e material didático da
um plebiscito, que colocou às

d d de Aooi Eclaras a divisão do movimento: Educação e presidente a Fun ação e poro ao stu-

86 trabalhadores votaram con- União Nacional dos dirigentes dante, às escolas catarinenses..
tra a redução (que seria por um Municipais de Educação (elei- "Existe promessa de remessa

prazo deSü diasjenquanto âl ta em abrildeste ano), Rose- de-17millivros,masissoaten-.
ficaram favoráveis à proposta. meire Vasel, solicitou e obteve de a apenas três municípios doO diretor-presidente da

uma audiência COllÍ o ministro Estado", disse Rosemeire.Metalúrgica Menegotti, Sigolf
Schünke, reagiu em seguida, da Educação, CarlosAlberto O ministro Chiarelli tam-
criticando que "o pessoal foi Chiarelli. bém recebeu o projeto de Lei
induzido pela diretoria do Sin- "Isso é uma obrigação do a ser encaminhado à Câmara
dicato, para tomar tal atitude Governo. Federal, a merenda Federal, para que resgate o
de rejeição". Schünke argu- h d SI" Ed

-

.

d esta.'. terminando e isso pode c ama o a ano. ucaçao,menta que o Sin icato se con-
tradiz, ao criticar o Plano Bra- provocar uma evasão escolar concedendo 20% do total aos
sil Novo e, ao mesmo tempo,

.

muito grarrde", advertiu Rose- municípios, outros 20% à
estarem trabalhando contra os meíre Vasel, que aproveitou o União e o restante aos Esta
empresários. E adianta: "Se a Forum Nacional de Secretários dos. O projeto deve entrar em
situação. continuar difícil, cer- dtamente a Empresa terá de de- Municipais de Educação, reali- votação em agosto este ano

mitir após encerrar o prazo de zado nos dias 8 e 9, em Brasília, e tem o apoio dos prefeitos bra-
60 dias de estabilidade". . para explicar pessoalmente o sileiros. .

,

. Jaraguá do Sul, de 19 a 25/05/90'

Iaraguâ do Sul - Coque
tele desfile de modas marca

ram o lançamento festivo da IV
Feira da Malha de Jaraguá do
Sul, em solenidade ocorrida na

noite do dia 15, na Boate Mar
rakech, que contou com a pre
sençade mais de 100 convida
dos, "Hoje, a -Feira transfor
mou-se em uma das maiores
promoções têxteis de Santa
Catarina, graças ao rigor no
controle de qualidade, feito
por nossas empresas. Uma

I Imagem irreversível que já faz
.

parte do patrimônio da cida
de", discursou o coordenador
da Feira, Durval Marcatto Ju
nior, que estima àparticipação
de 120 mil visitantes, nesta edi-
ção. -.

Entre os dias 21 e 29 de
julho, o Parque Agropecuário
Ministro João Cleophas
(Agropecuário) seguramente
vai lotar de visitantes, até por
que a promoção coincide com

os 114 anos de fundação do
município de Jaraguá do SuL
Em 1989, porexemplo, o binô
mio preço-qualidade garantiu
uma movimentação de mais de

Trabalhadores
da Menegotti

negam redução

Merenda Escolar escasseia
nas escolas do município

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ARGI festeja LSanos de sucessos
,

As Carroçarias ARGI
comemoraram seus 18
anos de. fundação em

clima de muita festa e

confraternização entre
seus 150funcionários. São
muitos os motivos para
festejar: afinal, a empresa
se lançou na fabricação do
3e eixo.

A Empresa de Carroça
rias Argi Limitada tem muito
a comemorar nestes 18 anos de
atividades, inicialmente em Ja
raguá do Sul, mas atualmente .

voltada ao atendimento de
mercadoscomo Curitiba-c-ou-

.

de mantém uma filial- e Ara
quari. Afinal, para completar
o rol de novidades e empreen
dimentos bem-sucedidos, a

.

empresa, dirigida pelo .trio
Ralf Hermann, Evilásio Var
gas e Richard Hermann, está
lançando no mercado. o "Ter
ceiro Eixo". Trata-se simples
mente da única empresa catari
nense autorizada pelo Instituto
Nacional de Metrologia, Nar-

rmalização e Qualidade Indus
trial (INMETRO ) a fazermon
tagem do terceiro eixo.

"Com este lançamento a
Argi pretende lançar-se cada
dia com mais segurança no .

acirrado mercado nacional,
uma vez que a qualidade lhe
atesta uma clientela oriunda do
Acre aß Rio Grande do Sul",
discursou o sócio Evilásio Var
gas, no dia 12, quando seus
mais de 150 funcionários e-di
retores se reuniram emconfra
ternização, para festejar o 8 de
maio. A festa ainda se justifica
na atual produção excelente"

AEmpresa está instalada em uma área de aproximadamente lSS,;r

das Carroçarias Argi, já ultra
passando a média de 2,5 carro
çarias diárias.

.

Instalada em uma área in
dustrial de 150 mil metros qua-
drados - 5 mil metros quadra
dos de área coberta -, as Car
roçarias Argi desfruta hoje dé
uma posição privilegiada em

seu ramo de atuação. "Esta
mos atentos ao mercado e in
vestimos maciçamente na me-

,.

lhoria da qualidade", disse "

Evilásio Vargas, citando os no)
.

vos projetos e mudanças esté-·
ticas nos produtos, bem como

aprimoramentos na área de fi-
bra, como exemplos. ".

"

.

Suas duasfiliais uma situa
da; em Araquari (BR-I01), es
pecialmente' para a manuten

ção e reparos de implementas,
e a outra, em Cuntiba (PR),
em consertos e fabricação d�
baús, tipo furgão-simples -

garantem à Argi a solidificaçãO
rápida no mercado de carroça
rias. A nível de vendas, a Em"
presa pode contar com mais de

Richard e Evilásio são diretores

15 representantes no mercado
e jäpensa no lançamento do
seu 12 Consórcio Argi de Câ
maras Frigoríficas. Segundo
estimativas de seus"diretores,

·�ieGel
"

Madeiras para
Construção em Geral

r

SARRAFOS DE TELHA. FORRO. ASSOALHO
VIGAS. CAIBRQS. CAIXARIAS. CAIXILHOS

AV. MARECHALDEODORO, 1708 - FONE 72-0139 - JARAGUÁ DO SUL - SC

A.ARGI detêm a exclusividade estadual na fabricação do3� eixo
"

\

hoje, rodam pelas estradas rios podem contar com bene-
brasileiras mais de cinco mil fícios importantes, comoa aju
carroçarias, "abocanhando'; da escolar, o auxílio transporte
uma fatia de 25% do mercado. e seguro de vida em grupo,

Fundada no dia 8 de feve- além de assistência médica.
reiro de 1972 pelo seu maior dentária (via Sesi) e jurídica e

empreendedor, Rolf Botho vale-supermercados .. "Consi
Hermann (hoje diretor-presi- derando que as mudanças fi
dente), as Carroçarias Argi nanceiras em vigor no Brasil
prosseguiu até o dia 7 de janei- exigem esforços, dedicação/e
ro de 77 com a razão social de colaboração de todos" os seg
Estruturas Metálicas de Rolf : mentos da sociedade brasilei
Hermann. Foi através da sedi- ra, nos orgulhamos da posição
mentação gradual do mercado estável de nossa empresa",
que a Empresa ganhou pres- conclui Evilásio Vargas.
tígio e, com a adesão de Evilá
sio Vargas na sociedade, pas
sou a chamar-se Carroçarias
Argi Limitada, Para solidificar
ainda mais sua atuação, no dia
23 de maio de 1988 a empresa
ganhou mais um sócio: Ri
chard Peter Hermano, hoje
seu diretor comerciaL

Estes dados resumem um

trabalho conjunto destes três
diretores, que alcançaram o

êxito através do pioneirismo.
Na área social, seus funcioná- O novo campo de'FutebolSuiço

es "AUTO
PEÇAS LTOA

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

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

9ó,A DÉCADA,CHEVROLET 'c::J::7. ASUAMELHOR MARCA.

TER UM CHEVROLET
É TER A QUALIDADE"
"NO MAISALTÖ"
",:CON€EI1?tl." .• i

Jaraguá-do Sul, de 19 a25/05í90
c,
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Já começou o empor- ,

calhamento das placas sina
li z adoras .do D'ne r na

BR-1OJ. 'Pintores de muito,
mau gosto que não sabem
usar a tinta e o pincel e ain
da não sairam do MO
BRAL, perto de um Posto
de gasolina, no sentido de

Tijucas, sujaram as tais pla
cas com o nome: ANDRO
NICO. Tá na hora de man
dar apagar essa vergonha,
"sô": Antes que a Justiça
Eleitoral inicie umprocesso
de 'respons4bilidade ou se

alegue que foimais uma [o-
, tomontagem de nosso dire
tor. Mais uma mordomia,
[ederal? Francamente!

.

O colunista Miro, de
OE não perdoa: "ESPER
TINHO - Podem chamar
o secretário Juarez Furtado
de tudo, menos de tolo. Pa
ra comprovar sua inteligên
cia e perspicácia, ele está de
mitindo uma série. de fun
cionários na Secretaria do
Trabalho, afirmando ser

ato do ex-secretário Ade-

·ANOTAÇÖES
São cautelosos os pas

sos do deputado estadual
Paulo Afonso Vieira, na ca
minhada ao Palácio Santa
Catarina. "Para nós, não
existe mais dúvida, de que
o Paulo Afonso é o nome
do PMDB e, a partir de
agora, terá o nosso apoio",
assegurou Dejandir Dal
pasqualle. O governador

,

Casildo Maldaner confir
mou, brincando, a' infor
mação do secretário: "Hoje
de manhã ele (PauloAfon
so) até passou aqui pelo

'. meu gabinete para fazer um
reconhecimento do grama-
d "

o.

mar Duwe, que a esta altura
deve estar com fiavas inimi

gos na cidade, inocente
mente. O pior é que ele de
mite, bate nas costas da víti
ma e diz que não pode déi
xar de cumprir um ato já
baixado pelo seu anteces
sor. Espertinho né?"

O general Newton
Cruz sofre prisão de dez
dias por determinação pelo
Ministro de Exército, por
ter Criticado o presidente
Fernando.Collor e ter suge
rido que ele se desse um tiro,
na cabeça. Segundo o vice
líder do governo na Câma
ra, considerou "impatrióti
cas" as declarações do ex

chefe da Agência Central do
extinto SNI., afirmando que
a sociedade, "que conhece
bem esse general arbitrário
é autoritário", saberá ava

liar o seu "péssimo exem

plo". O militar é acusado
da morte dojornalista Ale
xandre Von Baumgarten.

Duas viaturas do cor-:

po de bombeiros foram
-acionadas para debelarem
um incêndio ocorrido por
volta 3as 8h25min de on

tem, na rua Erich Doubla
wa - residência vizinha A
Color Tintas -, em Jara
guá do Sul: Os bombeiros
não souberam identificar a
cousa do incêndio, mas ava- "

liam que tenha sido provo
cada por vazamento em

dois botijões de gás, um de
les, estava, ligado a um fo
gão de duas bocas. Ainda
foi passivei salvar muitos
móveis t:; nenhum dosmora
dores do prédio ficou feri
do. Em 1h35min o fogo es

tava debelado.

AWiattr.

go contra o Próspera, onde o

Juventus mostrou suasuperio
ridade logo no início, através
de um gol centra. O juiz Pedro
Ferreira acabou marcando o

impedimento do atacante Lui
zinho. Mas, aos 8 minutos,
veio o primeiro gol do tricolor

, jaraguaense, através de Petró
leo, recebendo um cruzamento
do ponta Rossetti. Ainda aos

37 minutos da primeira etapa,
Ado recebe um novo cruza
mento na ärea e, na sobra, con
verte o segundo gol.

O jogo estava fácil. O Ju
ventus voltou a marcar aos 29
minutos, através de uma co

brança de escanteio - jogada
ensaiada -, por Ado, nova
mente. Com a vitória, o trico
lor jaraguaense somou oito

.Menegotti
promove sua

Olimpíada

em ..silincio

Iuvemus enfrenta Imbituba
como líderjá classificado

Iaraguá doSul-o voleibol mas- ,Jaraguá do Sul - A Mene-
culino obteve uma importante vitéria gotti -estã comemorando seus 50
sobre 0 selecionado de Balneário ãnos i:le existência, com a promo
Camboriú, no dia 12, conseguindo as çäo da Olfrnpiada Menegotti,
parciais de,9 x 15, 15 x 12, 15x4 e aberta oficialmente às 18h30min
15x6.0amistososerviudepreparação do dia tr deste mês, no ginásioaos Jogos Regionais, que acontecem '

de esportes da sociedade esportivaentre os dias 11 e 15 de julho, em São
Bento do Sul. No último dia 5, a mes- e recreativa Menegotti ..0 evento

ma equipe d€ Balneário Camboriú es- tem a participação de oito equi
teve no Ginásio' Artur Müller, em Ja- pes, disputando asmodalidades de
raguá do Sul, e conseguiu a vitória, atletismo, ciclismo, bocha, tiro ao '

também por 3 sets a 2. alvo, voleibol, futebol' de, salão e

campo, truco, handebol, basque
te, dominó, canastra, tênis de me
sa, cabo de guerra, ,além de apre
sentações artísticas,
,

Durante a solenidade de
abertura, o diretor-presidente da

. empresa Metalúrgica Menegotti,
Sigolf Schunke, que fez um breve
histórico da empresa, que iniciou
como uma pequena fábrica-ferra
ria, em maio de 1940. O atleta Bá
rio Anacleto fez o juramento do

,

atleta. O encerramento da olím
piada acontece no dia 2 de junho,
com' a entrega' das premiações,
além das festa.em homenagem aos

50 anos da Metalúrgica Menegot
ti.

METALÚRGICA JOÃO WIEST S.A.
Rua: Erwino Menegotti, 588
Fone: (0473) 72-3133

89,250 - Jaraquá do Sul - SC

Uma empresa do GrupoWiest =:=

ponto eni sua chave, confir
mando-se na liderança isolada
da sua- chave. A equipe deve
enfrentar ao Joaçaba, no qua
drangular final da primeira fa
se da Taça Governador. Inter
de Lages e Próspera devem ser

os outros dois times classifica
dos. Para completar a excelen
te fase da equipe do Juventus,
o goleiro Gerson (contratado
do 25 de Julho, de Joinville)
está a 450 minutos sem sofrer
gol.

"

. Cada jogador recebeu um

bicho de Cr$ 1.500,00 pela vi-
"

tória sobre o Próspera. A equi
pe formou com Gerson, Mar
cio, Maurício, Ferrão e Simo

, nal; Romerito, Ado e Toto;
Rossetti, Petróleo (Moacir) e

Luizinho (Paulino).

Canoken vai'

representar
Santa Catarina

Jaraguá do Sul - O Clube,
de Canoagem Kentucky - Cano- .

kén - vai. representar o estado
de Santa Catarina durante a se

gunda etapa do Campeonato Bra
sileiro de Maratona, que acontece
nos dias 19 e 20 deste mês, na cida
de de Redenção da Serra, estado
de São Paulo. A participação ex-

,

clusiva do Canoken foi possível
graças ao patrocínio habitual da
Darpe Malhas, Loja Safari, Lojas
Koerich e Raeder Plásticos Limi
tada, de Jaraguá do Sul.

- Julio Roberto Rodrigues
(Presidente do Clube de Canoa-:
gem), Sandro Wille, Mauro "De
dah" Lessmann, Sidney Alves Ve
loso; Teodoro "Neny" Lessmann,

Argemiro Hamburg, Sadi Carlos
Lessmann e Ruy Dorval Less
mann são os canoistas confirma
dos para viajarem até Redenção,
com urna Kombi, cedida pela em

presa patrocinadora Darpe Ma
lhas, na pessoa de seu diretor
Afonso José' da Cunha.

Jaragua CIO SUl, de 19 a 25/05/90 •

Iaraguâ do Sul - Classi
ficado por antecipação como lí
der da Chave "A", no Cam
peonato da Segunda Divisão
de Profissionais, o Grêmio Es
portivo Juventus enfrenta nes

te domingo a equipe do Imbi
tuba, às 15h30miri, no Estádio
João Marcatto, que certamen
te deve receber um público ex

celente. Os jogadores se rea

presentaram ao técnico Dito
Cola, .na manhã de terça-feira,
depois de curtirem a merecida
folga, concedida após a vitória
surpreendente sobre o Próspe
ra, de Criciúma, pelo escore de
3 x O.

.

Um público de 1.422 pes
soas proporcionou uma arreca

dação de Cr$ 176;850,00 no jo-

Iaraguâ sedia
XIV Taça de

Xadrez

Paralelo a isso, a Divisão Muni
ciP!!1 de Esportes 'intensifica os prepa
rativos para a XIV Taça Santa Cata
rina de Xadrez; que deve reunir deze
nas de esportistas no SESI, nos dias
25, 26 e 27 deste, mês, em Jaraguá do
Sul.

A promoção é da Prefeitura Mu-
. nicipal e do Clube Jaraguaense de Xa
drez. A equipe de Futebol de Salão
também inicia os treinamentos - sob
a coordenação do Colégio São Luiz
e o imprescindível patrocínio Dalcelis
-, visando a formação de uma seleção
aos Joguinhos Abertos, que aconte- ,

cem em Jaraguá do Sul, de 05 a 09
de setembro. Mais de 850 atletas de
22 municípios deverão estar presentes.

CAl't,SASSE'
A ESSÊNCIA DA PUREZA
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