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JARAGUÁ DO SUL�E REGIÃO

Acaba a redução de
salários e jornada

dentrõ·do Grupo Weg
A direção do Grupo Weg comu

nicou a seus colaboradores, no dia 5
de junho, o fim das reduções na jornada
e nos salários. Conforme informativo
distribuído internamente, a direção de-
ve manter a redução na jornada até o

dia 18 deste mês, mas os salários refe
rentes ao mês de junho serão pagos in
tegralmente em julho. O sindicato dos
Metalúrgicos mantém indicativo de
greve para o dia 12. Página 6

.

Taça.Casildo
Maldaner agora
é doIuventus
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na força da FENIT-
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Lei de Corupá deve
estar concluída em

julho, após recesso
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Campanha contra a Paralisia'

Infantil é hoje, em todo BR·
Hoje (9), realiza-se em todo o País a

primeira etapa da Vacinação contraa Para
lisia Infantil deste ano. Em Jaraguá do Sul
como nas dernais cidades e estados, a Secre-

. taria de Saúde com o slogan'''PArA .ESSA
BRASIL", pretende atingir Cem por cento
das crianças entre zero e cinco' anos incom
pletos. Foram distribuídos 474frascos de vaci
na, com 25 doses, para serem distribuídos
entre as 8.942 crianças da cidade" O horário
para vacinação será das 8h às 17 horas, inin
terruptamente. Toda criança deve ser vacina
da, mesmo que esteja com gripe, tosse ou

diarréia. Se a criança não puder ser vacinada,
o médico deverá fornecer um atestado para
os pais. Não esqueça de levar junto o cartão
de vacinas, mesmo que seu filho tenha torna
do todas as vacinas exigidas pela Secretaria
da Saúde. A vacina é em gotas e não dói
nadá. '

Não deixe de levar seu filho ao Posto
de vacinação mais próximo de sua casa. Em

Jar�uá teremos 73 postos de vacinação. Con--

fira o que está mais perto de você: CIP, Eb.
Albano Kanzler, Ce. Abdon Batista, Escola
Particular Jaraguá, Farmácia do SESI (em
frente Colégio São Luíz), E.B. Cristina Mar
catto, E.B. Renato Pradi, Ce. HolandoMar
celino Gonçalves, E.B. AlbertoBauer,'E.B.
Roland H. Donrbusch, C.E. Prof. Heleodoro
Borges, E.B. Ada Töwe Nagel (Pr6x.Igreja
São Judas Tadeu), Bar Mirim, E.I. Francisco
de Paula, C.E. Julius Karsten, Casa Comer
ciai Schulz, Bar do Machado (Ponte do Vaila
.te), Casa Comercial Bassani, E.B. Erich
Blosfeld, E.B. Ilha da Figueira, Posto de Saú
de da Barra, E.I. Rio da Luz I, Salão Barg,
EI. Rio da Luz II, EI,-- Rio da Luz Vitória,
EI Orestes Guimarães (Sons Tifa), EI, Jara
guá 99, EI. Jaraguá 84, EI. Freimundo Kei
ser, EB. Santo Estevão, EI. Estrada Gari
baldi, EI. Alto Garibaldi (São Pedro), Casa
do Sr. Antônio Flor (Tifa da Mosca), EI.
GeorgWolf (Ribeirão Cacilda), Bar Ari Leite
(Estrada Garibaldi), EI Duque de Caxias (Ri
beirão Jararaca), EI. Alto Jaraguá 19 (Santa
Cruz), EI. Ribeirão Rodrigues, Aurélia Wal
ter (Jaraguazlnho), CE. Prof. Duarte Maga
lhães, EERR. Riciere Marcatto (Rio Alma),
FR. Salão Alvorada, EB. João Romärio Mo-

reira, EERR,. Max Schubert, Igreja Três Rios
do Norte, EI. Victor Meirelis, Casa Comer
ciai Alberto Bauer, EI. Ribeirão Grande do
Norte, EI. General Osório, EI. Alberto Ja
cobs, EB. Euclides da Cunha. EI. Ribeirão
Cavalo, EI. Major Júlio Ferreira (Salto do
Ribeirão Cavalo), EI. Dom Pio de Freitas
(Estradá Nova), Supermercado Franzner,
EB. Alvino Tnbess, EI. Machado de Assis
(João Pessoa). EI. Vila Cha Chartres (São
João), EB. Elza Granzoto Ferraz, VR. Estra
da PedraBranca, EI. Ribeirão Molha, Morro
da Antena, Grota Funda, Ribeirão Manso,
Saída para Guaramirim (Posto Simon), Saída
para Corupá (Kohlbach), Saída para Blume
nau (Posto Miriin), Unidade Sanitária (Cen
troj.Bar do Gaike, Posto de Saúde Vila Len
zi, Posto de Saúde Vila Lalau, Posto de Saúde
Cohab, e Bar Menão (Tifa Bleizer "NR").

NOSSOESFORÇOPELACULTURA AJUDE A SCAR ARTAMA.
DEVE SER CONCENTRADO
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EDITORIAL
No País do futebol

pensar na sua preserva
ção como espécie sobre
a terra, cada dia mais
devastada, a confrater
nização dos povos em

torno do "maior espetá
culo do Planeta" traz à
tonà mais uma esperan
ça. Desconfiados, os tor
cedores brasileiros -

ainda lembrando a con

quista do longínquo tri
campeonato. .; aguar
dam ansiosos o primeiro
jogo da Seleção treinada
por Sebastíâo Lazaroni,
às 16 horas deste domin
go (10), contra a Seleção
da Suécia, em Turim.

No "País do Fute
bol", a equipe do Grê
mio Esportivo. Juventus

continua' comemorando
a conquista da Taça Ca
sildo Maldaner, na raça
e aplicação, diante do
Concórdia, por 1 x O.

Afastado dos gramados
há oito anos, o tricolor
jaraguaense obteve o

apoio das principais in
dústrias locais - espe
cialmente da Malwee -

e da Prefeitura Munici

pal. E não fez por me
nos. Agora, resta a es

perança da' tão almeja
da I! Divisão de Profis

.

sionais, do tão aguarda
do Tetra-campeonato
mundial de nosso sele
cionado. Enfim, do mo

mento de se reafirmar
o futebol-arte.

i-----------------·�----------------------------------------------

J

REVELAÇÃO EM 1 HORA

)II SUPER PROMOÇÃO,II

..

Ganhe um brinde
na revelação do .

seu filme ."ee
Ift�

LOSS
CÓPIA
vELOZ

Foro - SOM - VIDEO

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

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

RUA MAL. DEODORO, 302 - FONE 72-0181 - JARAGUÁ DO SUL
--------._----------------------------------------._----�----�-----

SANTANA QUANTUM
GLS BEGE A 89
GOL S BRANCO A 85
PASSAT BEGE G 78

RUA JOINVILLE, 1'839
JARAGUÁ DO SUL - SC

FONE: 72-3097
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anos. E hoje, fazendo quase meio
século de trabalho jornalístico, é
com satisfação que' afirmamos
possuir milhares de escritos divul
gados por 29 diferentes jornais do
sul do País, ou seja dos estados
do Paraná, Sta. Catarina e Rio
Grande do SuL E até o então fa
moso jornal. "A Noite", do Rio
de Janeiro, em uma edição de
1946 publicou um estrito de nossa

autoria, datado de Joaçaba, sobre
a invasão do Oeste Catarinense
por uma enorme nuvem de gafa
nhotos, comentário acompanhado
de fotografias e onde aparecemos
de terno completo, isto é, usando
sapato, calça, paletó, camisa abo
toada no colannho e o indefectível
chapéu, pois este é. ainda hoje o

nosso traje costumeiro.
E aqui vamos encerrando di-.

zendo que temos esperança, ou
melhor, a certeza de que chega
remos ao 23 de maio de 1992 para
então festejarmos condignamente

. o nosso Jubileu como jornalista da
imprensa brasileira.

'Mais um
. ..,.

aniversario

José Castilho Pinto

".rá a quantiamínima de Cr$ 2,00 a hora
de trabalho. Não será necessário que

· () usuário realize o trabalho .. Pois, com
este pagamento será fornecido mão
de-obra, limpeza e recolhimento de
detritos, material para a execução da

capina,e limpeza.
É sem dúvida uma boa iniciativa

da administração municipal, Coni a

'realização deste trabalho, além, de
·

umamaiorbeleza, Jaraguã terá a dimi
nuição e proliferação de insetos, ratos,
baratas e demais animais que só tra
zern doenças para a população. Vamos

·

deixar nossa cidade mais limpa e bela.
Colabore.

ERRATA

candidato a deputado estadual
pelo PFL, Ademir Isidoro.

Jaraguá do Sul, 09 a 15 de junho de 1990

Prefeitura intensifica poda
de árvores em Jaraguá do Sul
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o jornalista e amigo Eugênio
V. Schmöckel, que não deixa pas
sar em branco os casos, as datas,
enfim os assuntos significativos
que envolvem interesses de pes
soas e de 'Jaraguá do Sul já em

1987 fez menção. no seu Jornal
"Correio do Povo", ao fato que
hoje vamos lembrare que é este:

.

- No mês passado completamos
mais um amversano de atividade
na imprensa, estemaio de comuni
cação para o qual já aos 15 anos

de idade mostramos alguns pendo
res. E que nessa época Juntamente
com o nosso emprego de contínuo
na prefeitura Municipal de Rio'
Negro-PR, representávamos o

jornal "O Dia" , editado em Curi

ti!>a, e nele escrevíamos quase que
s� sobre esportes, tempo que esse

nao contamos como efetivo.
Mas em 23 de maio de 1942;

já aí com 3 anos como funcionário
federal, aproveitando as horas va
gas do serviço, entramos firme no

Jornalismo e dele ainda não nos

afastamos, passados que são 48

o mundo inteiro
vive desde ontem (sexta
feira) os momentos his
tóricos da Copa do
Mundo de Futebol, um
evento esportivo que
mobiliza a antenção das
pessoas durante 30 dias
e que nunca, em toda a

sua história, pôde ser

assistido por tanta gen
te, ao mesmo tempo. A
tecnologia da comunica
ção de massa consegue
trazer a cada um dos la
res o clima da compe
tição entre.os 24 países
que decidem o título
máximo do futebol, no
gramado - o que todos
esperamos.

No momento em

que o homem começa a

..;:
er:
Cl.

Como nos demais anos, nestemês
realiza-se em Jaraguá do Sul, a poda
das árvores ao longo das ruas de nossa

cidade. E necessáno a realização deste
trabalho para que na primavera e ve

rão as árvores estejam prontas para
uma nova floração e sombreamento
de nossas vias públicas. Este ano, pa
ralelamente a éstetrabalho, a Prefei
tura Municipal realiza também a lim
peza de terrenos baldios. .

Para isso, conta com a ajuda da
população jaraguaense. Se você for
proprietário de um terreno basta com
parecer na Secretaria de Obras e Via
ção em nossa Prefeitura, munidos da
escritura de posse. A prefeitura cobra-

Na edição anterior, publicamos
de forma incorreta o nome. do

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Câmara deve promulgar Lei
de Corupá somente em julho

Partido dos Trabalhadores
homologa nome de "Luti'

ma eleição. O candidato pela mi
crorregião, Luiz Hirschen (Luti),

. abre sua campanha no dia 16 de
junho (sábado), na lanchonete

- Amparo's, com a presença do
presidente estadual do, PT, ViI-'
son Santin. Pretendendo atingir
4.000 votos em Jaraguá (amesma
votação alcançada por Lula nas

eleições presidenciais), Luti . es
pera uma boa votação no

-

Vale
do Itapocu, JoinviIle, Itajaí e Ga
ruva. Para isso, sua campanha se
rá baseada no corpo-a-corpo,
reuniões em bairros, panfleta
gern.

Sendo o mais jovem candi
. dato da região (23 anos) Luti diz
que terá como eleitores princi
palmente,o público jovem. Acre-

.

dita que estas eleições serão uma
das mais maduras pois "o povo
está mais atento aos,programas
dos candidatos, muito mais infor
mado e participante". Acredita
ainda que pelo fato do voto .ser
desvinculado será mais fácil para
os eleitores decidirem para quem
depositarão seus votos.

ção não abre mão da supressão
do Artigo 93 (parágrafo úni-
co), que proíbe o prefeito Mu
nicipal a realizar serviços p�rti
culares a 120 dias das eleições.
"Em toda a região nenhuma
Lei Orgânica fala sobre servi
ços a particulares, somente a

de Corupá", se queixa o verea

dor 'pedessista.
Mas a bancada do PMDB

.,- quatro vereadores - tam
bém tem suas exigências e per
manece o impasse. Para tentar
solucionar a questão, o presi
dente da União dos Vereado- .

res de Santa Catarina !

(UVESC), vereador Michel
Kury, esteve em Corupá, na

noite de ontem, reuniu os ve

readores pra uma conversa in
formal. Os nove representan-.
tes do Legislativo corupaense
voltam a se reunir em sessão
ordinária, na segunda-feira
(11).

Udo Wagner quer

Co�pá ...:... É bastante pro
vável que a Lei Orgânica do
Município somente seja pro
mulgada após o recesso de ju
lho, conforme previsão do pró
prio presidente daConstituinte
e da Câmara de Corupä, verea
dor Pedro Alves (PDS), que
confessa: "O acordo. está bas
tante. difícil". Se isso aconte
cer, os corupaenses ainda con-

tinuarão por um bom tempo
sendo dirigidos pela: Constitui
ção Estadual e pela-antiga le
gislação do município.

Pedro Alves considera o

projeto de Lei - rejeitado na

íntegra gela coligação PDS/
PFL - 'muito parlamentaris
ta, porque não dá espaço para
que o prefeito possa traba
lhar". Ele reforça que a coliga•.

Vasel diz que pulverização
da União/Se o beneficiou.

Luti: candidato a DeputadoOs adesivos do ex-prefeito
Durval Vasel já estão espalha
dos pela microrregião desde o

final do ano passado, quando
ele ainda não tinha definido se

concorria a deputado estadual
ou Federal. Passados as indefi
nições, Vasel se lançou como

candidato do PMDB local à
Assembléia Legislativa, e com
bandeiras determinadas: "O
término das rodovias Corupä/
São Bento e JaraguáIPomero
de; a depublicação da BR-I01;•

a regionalização da Celesc; e,
especialmente, a luta pela solu
ção do problema habitacional.
,DurvalVasel confessa que
a "pulverização" de candida
turas pela União por Santa Ca
'tarina, na microrregião, o be
neficiou .: Mas reafirma que
"existe espaço para a eleição
de dois nomes". Ameta do ex
prefeito de Jaraguá do Sul é
pleitear a presidência da As-

Neste final de semana, em
Florianópolis, está sendo realiza
da a Convenção do PT (Partido
dos Trabalhadores) para homo
logar as candidaturas desta pröxi-

PARA DEPUTADO ESTADUÄL

Ur
N
I
.Ã
o

apoio.da cultura
e dos lojistas P

Ex-prefeito é candidato pelo PMDB
i

�embléia Legislativa, desde
que tenha respaldo de votos.

Segundo ele, já existe apoio
oficial dos diretórios do PMDB
de Jaraguã, Pomerode, Guara
mirim e Luiz Alves.

D"Sou candidato porque'entende
que a política é o maior instrumentc
de transformação da sociedade. Chegr
de omissão no processo político. Pan
transformarmos, s6mesmo com a par
ticipação" . As colocações são do candi
dato a deputado estadual, pelo PDS
.com apoio da chamada "União PO)
Santa Catarina", Udo Wagner, que
afirma: "Estou na disputa para luta:
pelos legítimos direitos da região dr

_

.

Amvali, para qU€ seus anseios sejarr
respeitados". .

Presidente daFederação dos Dire
tores Lojistas de Santa Catarina, po:
dois anos, e ex-superintendente ds
Fundação Catarinense de Cultura
Udo Wagner acredita que terá o apoie
"da área cultural e de todos os lojista
do Estado". Udo pretende realiza
contatos pessoais com os eleitores e Ii
deranças da região, afirmando qu
"existe um sentimento muito grand
dos eleitores, em busca de renovação"

S

Ademir Izidoro busca festas

,para contato com o eleitor,
defende.

Neste final de semana, Ademir
Izidoro já agendou a participação em

pelos menos 10 festas, em todo o Va
Ie, onde vai distribuir "santinhos" -
com os carnês da Copa do Mundo
-, e seu curriculum aos eleitores, O
advogado Ademir Izidoro teve de en
frentar as prévias internas do partido,
em toda a microrregião, contra ö ad
vogado Altevir Fogaça Júnior, mas
obteve aprovação com destacada
maioria.

"Renovação e Moralização do
Poder Público". Esta é a bandeira
eleitoral do candidato do PFL a dep�tado estadual, representando a regiao
da ;�.mvali, também com apoio da
União Por Santa Catarina. Ademir
Izidoro acha que é possível elegerem
se três candidatos pela Região do VaIe do Itapocu, e destaca a importância
de ser do PFL, o partido do candidato
a governador, Vilson Kleinübing:
"Precisamos de um representante po-lítico junto ao Governo do Estado",

GOVERNADOR- KLEINUE1ING SENADOR- AMIN'
DEPUTADO FEDERAL - PAULO BAUER

o IMPossíVEL ACONTECEU!
Peças' FORD baixam em média 30%
Na MORETTI, JORDAN você ganha
os novos preços das PEÇAS ..

ORIGINAIS da Ford e paga em duas

vezes sem acréscimo ou se preferir
pagamento à vista com Desconto
Especial de Férias.

Marechal Deodoro, 158
Fone: 72-1777 � Moretti, Jordan & Cia. Ltda.
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· A sua e/egâncià
começa por
fora.
Vista

Moda Sempre
Getúlio Vargas, 55

ÓTICA
HERTEL

• Laboratório ótico
especializado. ..

• Há mals de 50 anos atendendo
você.

.
.

• Precisão e qual/dade.
Ãv. Getúl/o Vargas; 15
Fone 72-1889

KADRI
�

Hoje (dia 09/06),·grandiosa Festa Juni
na no Colégio Divina Providência. Parti
cipe, haverá muito quentão, pinhão, pipo
ca, espetinho, completo serviço de bar,
além de músicas e quadrilhas típicas. Venha
a partir das 14:00 horas. E a integração no
'Divina.

x-x-x-x-x

No próximo sãbadofdia 16); café bingo
do Clube de Bolão Damas de Ouro, a partir:
das 13:30 horas, no Vierense. Não perca,
valiosos prêmios esperam por você.

x-x-x-x-x

O casal Volney e Odete Torres, estão
assumindo Presidência do Rotary Clube
Centro, em Jaraguá do Sul.

x-x-x-x-x

Sábado, 16 de junho promoção dia dos
namorados com a "Noite da Intimidade"
no Clube Efektus II de Guararnirim. Have
rá desfile. de moda íntima, e o concurso
o namorado "mais apaixonado". Participe
a partir das 22:00 horas. Promoção do 32 .

Magistério do Colégio Prof. Eleodoro Bor-
ges.·

.

x-x-x-x-x

Bastante descontraído o jantar (mar-·
reco e repolho roxo) oferecido pela Dire
toria da Sociedade Amizade, comandada
pelo Gilmar Hamburg. Para a imprensa lo
cai, no último dia 26 de maio, antecedendo
ao Baile com Bruno Neher .e Os Xirús. O
baile foi o maior sucesso. E para hoje (dia
9) grandioso baile com o Grupo Musical
San Marina.

.

x-x-x-x-x

BODAS DE DIAMANTE

A foto documenta um acontecimento
muito raro nos dias atuais. O distinto ca

sal ALVIN e HEDWIG MODRO com

pletou no dia 24�5-90 os seus 60 anos
de feliz união e foi condignamente come

morada. Os seus antepassados vieram da
Rússia e da Polônia e aqui seus descen
dentes se fizeram dignos de seu labor.
O Pastor que os abençoou' teria dito: " ...
quando se tem a Cristo Jesus como Se
nhor, então também nos dias de chuva
o sol da graça de Deus brilha". Cumpri
mentos desta folha.

x-x-x-x-x

Sábado (diaP), a partir das 15:00 horas,
grandiosa Festa Junina do Colégio Esta
dual ProfessorHeleodoro Borges. Have
rá danças típicas, completo serviço de bar
e cozinha. Prestigie.

x-x-x-x-x

Cabeleiro Tião, com sua simpatia e pro
fissionalismo, mudando de endereçá para
atender sua se�etaclientela.

.

x-x-x-x-x

O Senhor Angelo Marchett da diretoria
do Grêmio Esportivo Juventus, viajando
esta semana para Itália e . assistindo os

jogos da Copa.
x-x-x-x-x

.

Neste sábado (09) de junho Festa Anual
a partir das 15:30 horas na Escola Muni
cipal de l' Grau Anna Töwe Nagel. Na
cómunidade de São Judas Tadeu. A aber
turaserä com um-culto Ecumênico, segui
da da inauguração demais 3 salas de aula .

Apó�, serärealizada a eleição do Rei e
Rainha da Escola, Bem como apresen
tação de danças folclóricas e show artís
tico com � participação dos alunos da .es
cola. Participe. Haverá completo serviço
de bar e cozinha.

.

Mililöd
[�ÇleormóV�i!]

ANIVERSÁRIOS

Já está em funcionamento em Jaraguä
do Sul, (na RuaJoão Marcatto), nova fäbri
ca de carimbos. Com um sistema super mo
derno, entregando seu carimbo pronto em

apenas 48 horas. A Direção na nova empre
sa é do conhecido e amigo Ademir Bastos.

x-x-x-x-x
�

.

Escola de Cultura Artística Edi promo
ve curso de lambada, dia 14/06 maiores in
formações na Esc,ola.

x-x-x-x-x

.. Numa promoção do Lions Clube, nesta
sexta (dia 08) acontece nas dependências

.

do Clube Atlético Baependi Festival do
Queijo e do Vinho-com desfile 'das Lojas
Hering e manequins de nossa cidade. Su
pervisionadas pela professora Edi.

.

� .'
x-x-x-x-x

Encerra-se hoje nas dependências do
Colégio São Luiz, torneio interno de espor
tes em comemoração da semana Champag
nat 50 anos em Jaraguä do Sul. Na próxima
edição divulgaremos vencedores e resulta
dos finais da semana festiva do Colégio São
Luíz.

o REQUINTE QVE VOCÊ MEREÇE,
.

COM A QUALIDADE QUE VOCE EXIGE.

Dia 12 Sra. Auréa Luiza Müller Grubba,
tabelá de nossa cidade trocando de idade.
Nesta mesma data aniversaria o empresário
Roberto Breithaupt.
Dia 13 é o dia da Sra. Marta Schnöckel Wa-
rhaftig.de Curitiba.

.

Dia 14, trocando de idade a. senhora Car
mem Piazera Breithaupt, esposa do Sr.
Hanss Breithaupt. Antonio C. Blunk de Coo.
rugá, também comemora aniversário neste
dia.
Dia 15, registramos aniversärio do Sr. Alba
no Melchert, ex-prefeito da cidade de Co

rupá.
Dia 16, aniversaria a Sra. Rosane Beatriz
Schnöchkel Buerger, filha do casal Eugênio
e Brunhilde Schnöchkel (diretor do Correio
do Povo). ,

Dia 17 assinalamos o aniversário do Sr. Al
varo Pett funcionário da Celesc de Corupá.
Dia 19 aniversaria Clemente Fontana fun-
cionário da Prefeitura de Corupä. .

Aos aniversariantes desejamos votos de mil

felicidades.

· .'.

Foi omaior sucesso o baile do Espírito
realizado no último dia 2 nas depen
do Clube Atlético Baependi. Ao som do
po Musica/ Tureck a sociedade local
até as 4:00 horas da manhã. Entre as
ças jaraguaenses destacamos os casais,
nio e Brunhilde Schnõckel e Francisco
e Yvonne Alice Schnôckel Gonçalves,

• • •

As integrantes da Casa da Amizade dt
saranduba já em preparativos para a �
ção do baile de debutantes que QCO
em novembro práximo.

· . .

Nos dias 11, 12, 13 deste mês em AI
randuba curso de congelamento, nas

. dências das Lojas Freitag. Mais uma p
ção daCasa da Amizade.

Numa promoção d� Setor de Vendas da Varig realizou-se nos
25 a 28 de maio, com saída de Ioinville, uma excursão

a Bahia. ParticiJ1!lramyessoas ligadas ao meio Turístico de J
Na foto temos: João Carlos Yieira (A Notícia), Sandra (Vip), ,

(Aáinco») Rosane (Olimpia), Bebê Iohnson (ltapemirim) M
(Jaragua Turismo), Adriana (Cosmos), Márcia (Sabrico), Ge

Jac.o_b.�s (A Notícia)TGuiomarGuigui (Ross TlI;r), Mário (Hol
Lf!.IZ A. Braz (Promotor de venâas da Vang) Ivo Moraes (R
Tropical de São Paulo), Jorge (Rede Tropical da Bahia).

Todo O encanto em vestir malhas
exclusivas Rio/São Paulo

.�
\

THEGOLDENMESH
Galeria Dom Francisco - Sala 7

Jaragu� do Svl-SC

..

A ROUPA 'INFANTI�L
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E.DIÇÄO_ �,',.3.592 JARAGCÂ DO -SUL, D:E 09 A 15 DE JUNHO DE 1990

"

" ,·ADVOGADO'
," -

Rubem Fonseca· Flexa
RUa Reinaldo Rau. 86 - Sala 6' -

'

1Q andar
Centro - Edifício Mário Tavares '

Fone: (0473) 72-1920 - Jaraguá do Sul - SC.

. 'oliclía,ica' Rio Iraici
COMUNICADO

,Comunicamos. que já estão atendendo em novo

endereço. Rua Barão dQ Rio Branco, 207,
Tel. ,72-1744 e 72.1063 Os seguintes Médicos:

Dr. Amaro' Xímenes 'Jr; ,Clínica "Cirurgia
Geral. ,

'

Dr Luís Carlos Bianchí - Clínica Gastro-
,enterOIQgia. ,

.' , " ,

,

- "'Osmar' Andreatta:'� Uro'logi'él (tins, bexiga),
,

'Dr. :Ricardo Puff - Otorrino (ouvido" naríz,
'e gargaIlta) e" Audíomentría.
Dr. Roberto Kelí - Ecografia Geral
Dr. Vicente A. Caropreso - Neurología
Eletroencefalografia.
Dr. Ralf Horst Ginecologista_
A Direção

Clínica Médica
Reumatologia

,Dr. Wander L. Walzko
Consultório Médico

Rua José T: Ribeiro, '785

(próximo ÇlO Colégio Holanda M. Gonçalves) ,

JARAGUA DO SUL - SC

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

Fone: (0473) 72-29:)8

MIDEIRIS
Sob medida 'p/ sua consrtucão- cANELA e outras, ,

solicite orçamento.
Fones: (0473') 72-0593 Escrit. - n�O��4 Res.:

.

- Rua Reínoldc Rau 86,
- Sala 03 - Fa��\ = Ingõ,

,I

Jaraguã do Sul - SC -

.:. I

•
- I �

IIIYI presidente di ,:COl
o CDl, (Clube de Diretores Loji.S�� dg Jaraguá

,do Sul, _eLegeu SUSl neva 'Díretoría pera 9 biênio
90/91. , A chapa única ganhou, por unanimidade e

ficou assim composta: Sérgio Rubens Zonta (presi
dente) R<>nald() .Koentopp (Vsce Presidente), lIdo
Domingos Vargas (Tesosiresro), Luiz José Nícolodel"
H (diretor Secretärío], Jaime de Souza {díretor So

cial), Volnei TrüI1res (Diretor de Relações PÚblicas,
Mário Papp' (Diretor do Spc), José Ramos de Carva
lho [Diretor Sem Pasta).

A pesse com .jantàr festivo será día 27 do corren
-te; às 20:G� horas, nas dependências do ClUbe Atléti
co Baependí-

Na reuníão do dia 06 de junho ficou definído
também que nos dias dOs jogos do Brasil na CQpa
do Mundo, o comércio local abrirá ás 13 horas e,
fechará as 15h30mm. Aos sábados de jogOs fechará
às 11h30niin.

,
'

�

,

:."P,ágina ':--0
J,

M;onza SLE Ano 84, cor prata. à Gasolina, j

vidros verde, 5 marchas, SOm etc ...
Otímo estado de conservação.

Tratar pelo f1One: 72-0152 com WUUan.
Rua Fredenco Bartel, 150.

Jaraguã do Sul - SC -

KDne11 rebate

, .. , .. ' '"

._; _' ....... ".�,

" 'crílic,as �.

,. ",',' � _ � _,i

- -,' '.. ,.
�. ,", ;.

Correios promove
Salão 'de

Fotografias
da, Cipa
C ",O,opa,om o itema

Fiesta <ilé
-,

Futebol nas

Ruas Brasil_e,i!ras", a
,

Empresa Brasrleíra de
Correios e Telégrafos
realiza o prímeíre Salão
Nacíonal die Fotografias.
Deverão' ser registradas
'cena.,s das emoções sen

tidas e motivadas pela
Copa do Mu,ndo/90. Cada

partíoípanáa dev:erá re

meter uma fü;tografia' 0-

brígatónamente ,
colo

'rhda
.

e, nO -tarnanho
'20x25 cm, índentifícadas
através de uma etiqueta
no verso onde' devem
constar' o

-"

titulo da fo-
-, to, nome do eutor e en

viadas à Diretotiai Regio
nal da ECT em Florianó
polis. '

Consõrcil Habitacional?,

"

,
'.

ENG.ETEC, Creci 934-J

J- "

. Rua 28 de agosto, 2285
GUARAMIRIM -, SC

Consulte a Engetec.

Entre você também nO Consórcio Habitacional e comprove:
é realmenta a melhor saída 'par� se entrar na

_

casa própna-

Planas de·, até 10,0 tne,ses. Sem juras!

Eng•. 'e :Tec. . da Construção Ltda

Rua Exped;ilcipnár:io ,AntoIli�' Carlos F�fl'ieira, 49,
JARAGUA .

DO SUL SC,

,
(

-.
ENGETEC
,\J

FONES: (0473) 72·2679

,(0473) 12-0373

ENGETEC
Empreedtmentcs
Crecí 1105-!}

E KLEIN
Imoblltártos n(CJ,� _,,,

Fone: 13�yl�� -

�'
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Editai 17.248 de 04.06.90
Antenor Schmitz,�' Li·
lia.o Manske
Ele; brasileiro, solteiro,.

eletricista, natural' de
Jaragué do Sul, demící"
Iíada e residente na Rua
Alagoas, 312, em Dha
da Figueira, neste distri
to, filho de Antonio
Schmitz elidia' Kníss
Schmitz -

Ela, brasileira, solteira,
.

operária, nàtural de. Pi-

rabeíraba, neste Estado,
domiciliada, .: e' resicJente
ne RUa AdãQ NOroschny,
256, nesta cidade, filha

.

de !Eno Man�ke e Adeli:
na HOrnburg Manske -

�EdttaI t7.249 de 06.06.90
:Flávio José 'Boga e

Maria Berna.rde� FIo-
naDi
Ele, brasUeirq,' �!)lteiro,
técnico eletrônico, natu
ral d�' Rio do CamPP,
neste Estado, domícílía"
do e' residente em ,Es
trada ltapocu Hansa,
neste

.

distrito' ,iLIho de
Evaldo Bogo e Verôni
ca Maria Bogo -
Ela, brasileira, solteira,
operária, natural

,.

de

Jaragué do Sul, domícílí"
ada, e residente .em ,Es
trada Itapccu

.

Hansa,
neste distrito, filha de
Línc Floriam e Erica
Kwiatkoskí Floriani'-:

,

:aditai 17.238 d� 29.05.90
Valdir. J9Sb Br�an : e

Ala1s� .. Mos�r ..

'

-"'-. _" .-."....

Proclamas de
..

'CasamentosEle, brasíleíro, solt�iro,
escriturário, natural de ,.

JiatTaguá !cIP Sul, dom:ici- MARGO'P ADEUA GRUBBA LEHMANN, Oftde1' do Registro Civil
110 te.» DIStrito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de San'" 'CatarlDa,liado e- :r:esidente.em Brasil, faz saber que comparecerem iem .Cart6_r.lo e�blado Oll dOCUlDen-

Estrada Ríbeírão Cava- tos exigidos pela-lei, a fim de sé·b,abilltuem �a casar, Os seguintes!_lo. em .. l'lereu Romos, nes-

�"di'8trito .fílho de Ma- do e residente em Es- Ema Fagundes Glowats- Schuchardt e Edla Wei-
.río Bressan e de 'Cléria tradâ No:v;à"

.-

ne5ll:ßc- di:&-.. ki.!- ','. se Schucharor -
Demathé Bressen. ...... trito. filho. de Aristides, Ela, brasileira; .solteíra, Ela,' brasileira, solteíra..
Ela, brasileira, solteira, Lauríca e de D<>rvalina do lar, natural de Jara: costureira, natural de
auxiliar de e.scritõrio, ne>. :',Borges,� ��:u.l;iIÇ�h::-- ... , .' _g:y.á: do :Sul. .. d�iciliqda, Marechal Cândido Ron-
tural de Massaranduba, '"'.Ela, bra�lei.[aL>&()l,tei:ra( .e r-es1d�y�: .. _�,-lR.uª A} don, Paraná, domícílía:
neste I ;ESta-do, dlomidli- operária,' natural . de

. bíno Zanghehni, �'3Q, em da e residente -no LO
ado e residente na Rua Barracão; Paraná, .domí- Nereu Ramos, neste dís- teamento Hanemann, 502,
Emílio Stein; 222, nesta cílíada ·,e residente. em. tritQ ·fi.lha de' Raímundo em Barra do Rio Cêrro,
cidade, filha de Valdir Estrada Nova, ., ,Reste Kr.eis e Santina Kreis - neste distrito, filha de
José MOser e Vílma UI- distrito, fillle. de Edecí" . Haroldo Blank e Irení
ler Moser -" na GQdoy de' Moraes ,-' E!(lital 17.245. de 31.05.90 Kohlrausch Blank -

Edital 11.239 de 29.05.90 Carlos Antonio prada, e

Julíano Nicocceli e RO'" Edital 17.242 d� 30.05.90 Mara Lúcia Binl
semérí da Sllva Mafra Ademar - Jahn �. Lídia Ele, brasíleíro, solteiro"
Ele" brasileiro, solteiro, '1�c1lla anxílíar de escritório" na-

comerciante, natural de Ele, brasileiro, solteiro, tural de Jaragué do Sul,
Doutor Pedrinho, _ neste agncultor, natural de, domiciliado e residente,

Estado, domiciliado e Jaraguá do Sul, domící- na Rua JOsé Menegottí.
residente Ra rua Thomaz liado e r,�idente em 206, nesta cidade, fi-

F
.

d ce 650 :EStrada ltanncusinhö, lho de Aldo. Prada e, raRCISCO e es" l;'�-

:rrestJa eildade, flilho- de neste dístrtte, filho de Cassílda Lucy Soa�es Pra-

Reulíno Nicocceli e Ana João Jahn e Elisa Eggert da-
Nícoccelí I- Jahn '- Ela, brasileira, solteira,
Ela, brasíleíra, solteira, Ela,. brasHeira, diVOrci- proíessora, natural de

artesã, natural de Ascur: ada, 9
costureira, natu Blumenau, neste Esta

ra, neste !Estado, do- ral de Jarag�á d<>. Sul, do, domiciliada e 'resã
micHiada e reslidente na domiciliada e residente qettte na Rua Antonio

Rua Francisco Hruschka, na Rua Cabo' Harry Teixeira- 'diqs Santos'

lote' 109, em Jaraguá-Es- Hadlich, 341; nest.ar ci- Junior" 113,' nesta ci-

qUE!rdo, neste distrito,
.

dade, filha de' José Te- dade" filha de Elias
filha

.

de
. Hercílio da cilla e Maria Vi�tra da Bini e Ida Bini

SilVa .Mafra e Irac�ma da ROsa Tecilla -

Silva ,Mafra �

Edital 17.243· de 30.05·90
Edital 17.240 d� 29·05.90 �acsoo :Matcos Niemann
Vanderlei Rogério Sbar- e Maria Lucia Raasch
d.elatti e Aurea Inês Ele, brasileiro, solteiro
KosloSWSkl

.

tecelão, natural de Co:
Ele, brasileiro, solteiro, rupá, neste Estado; do
encanador, natural de miciliado e residente

Jaraguá do Sul, domicili- na Rua Il-mão Leandro,
alQ e residente na iRua 234, nesta cidade, fi-
25 de JUllllO, St3, . �m lho· de Helmuth Her
Vila Novq, nesta, _cidade, mann Heinz Niemann e

filho de Olivio Sbarde" Tereza. da Silva Niemann -

latti e dé. Ana SbaTde�
. Ela, brasíleira, solteira,

la/Ui �
"

,
.

eQsturelra, natural' dê
Jaraguá dO Sul, domici
liada e residente em'
Estrada Nova,'

.

neste
distrito, f.ilha de.Geraldo
Ervino Raasch e Maria
de Lourdes Raasch --

Ela, brasilei,ra, solteira,
secretária, natural

,

de

Corupá, neste Estado,
domiciliada e residente
na Rua 25 de Julho,
513, em Vila Nova,
nesta cidade, filha de
Sabino Koslowskii e O'lga
KOslowski -

Edital 17..244 de 31.05.90
Ludmar GlowatSkl e Ro
sao� Raquel ,Krels

..

EIe, brasileirq, solteiJ.'6,
torneiro mecânico, na:
t.ural de Jaraguá do Sul,
domiciliado· e residente'
ná Rua Jöão Bertoli, 526,
em Água Verde, neste

distrito, filhQ de Aliber
to Glowatski' e Odéti

Edital 17.241 de 30-05.90
Jair Antonio Laurica e

Romilda Godoy
.

dê Mo-
raes ,jr3t!j
Ele, brasileiJ;o, solteiro')r2__ �� ,

guarda, natural decPrin
ceza, São José d,Q,Ce,dros,
neste Estado, domicilia-

,

P.A:GlNA OI DO SUL, DE 09 A 15 DE JUNHO DE 1\J9.0

Edital 17.24'1-�: 04.06�90
Adir Schuchardt e Rose
n Blank
Ele, brasileiro, solteirO,
operário, natural de '

Maripá, Palotina, Pata

ná, domiciliado e resi
dente na Rua Bertha

Weege. 2.538, em Barra
do RiO' Cêrro, neste diS
trito, filhO de Orlando

JARAGUÃ

Edital 17·246 td� 01.06.90
Gerson Weber e Beatriz
l\'farlene Cogrossi
Ele, 'brasileiro, solteiro,
analista de custos, natu"
ral de Corupá, neste. Es
tado, domiciliado e re-

.

sidente na RUa João Pi
.colli, 166,

.. apto. 103,
ne�ta ddad,e, filho de
Rolf Weber � Odila ,We
ber '-

Ela, brasileira, solteira,
secretária, natural de

COrupá,·. 'peste Estad�,
domiciliada e residente
na Rua João Malfcatto,
13, apto. 601, nesta
cidade filha de Estefano
Cogrossi e de Maria Co

grossi _:_
_

.

.... '.,.

E para que chel,ue a.

conhecimento de todos,
mandeí passar o preseate
Edital, que será publtca
do pela imprensa e em

Cartório, onde será afi·
xado durante 15 dias.

EDITAL
AUREA MULLER GRUBBA, Tabeliã e Oficial de

. Títulos da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarina, na forma da Lei, etc.

Faz saber a tQdos quanto este edital virem,
qUe se acham neste Cartório para Protesto os

Tíulos contra:

CARLOS ALBERTO SILVA. ,_ Rua JO:ão planins

.

chek n9 31 "._, NESTA -

VALDIR KOPSCH -- Estrada Pedra Branca Rio
.

Cedro - NESTA

,ESTOFADOS ESTRELA .LTOA - Rua José T. IÜ

'beir� n9 1400 - NESTA

E, como Os ditos devedores não foram en

contrados ou se recusaram a aceitar a devida
intimaçãO, faz por intermédio do presente edital,
para que os mesmos compareçam neste Cartório
na Rua Arthur Müller, 78, no prazo da Lei, a fim
de liquidar o seu débito, ou então dar razão por
que nãQ o faz, sob a pena de seF,em os referidos' I'.protestados na forma da Lei, etc·

KK/Jaràguá do Sul, 07 de junho d-e 1990.

��AUREA MüLLER GRUBBA - Tabeliã je Oficial

l:Ie Protesto de Títulos.-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Art. 49) . Esta Lei entrará em vígor na data de sua 'pusltcacão,
revogadas as disposições em contrári-o.

PREFEl'I'URA MUl>.1CIPAL DE CORUPA, 31 de maio de IM I· PlIEFElTURA MUNICIPAL DE COR"ilPA, 31 de maio de 1190

ERNESTO FELIPE BLUNK
PREFEITO MUNICIPAL

Der Knirps zeigt seinem Onkel die Stadt in der gebeFen. <.I'J)optl
.

; ;�ú. se == de ouro maciço. Algumas pessoas facilmente se

ist die Schule", erkärt er. "In die �eh� ice". "Kenne ich", sagt
h

afastam' da grandeza do trabalho de sua vida, para perseguirem
. der Onkel. Vor zwanzig Jahren bía Ich selbst dort zur Schule '

gegangen."
Seus ofensores, inimigos, e a sUa vida se torna um ínsígnífícan:

"Jetzt weíss ích's!", ruft der Knirps aus.
, te redemoínho de atividades. É

d
como mexer num ninho de

"Was eísst du?" fragt der Onkel cerstän nislos.

"Was der Direktor meíntem als er neulich sagte. er hätt� seít
zwanzig Jahren keinen solchen Trottel mehr in seíner Schul�
gehabt."
JUNGGESELLE

.. ; ESTADO DE SANTA· CATARINA

PREFEIT,URA MUNlCIPAL DE CORUPÁ

LEI NI?· 70Qj90

CONCEDE SUBVENÇÃO EjOU CONTRIBUIÇÃO A

ENTIDADE ·QUE MENCIONA.

BRNESTo, FELIpE BLUNK. Prefeito Municipal de c�rupá
..EStado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções
faz saber a todos Os habitantes deste Município, que a Câmara

-

d� Vereadores aprovou e eu sanciono e segutnte Lei;

Art, 19) - Fica o Poder Executivo Municipal de Cor,upá.
eutonzedo a conceder subv�nçãb e/ou contribuição a .guint�
entidade que menciona:

:ASSOCIAÇÃO DAS SENHORAS DOS ROTARIANOS
DE. CORUPA .... " .... , , .. ,."............... 10.000,00

Art. 29) - Para atender as necessidades financeiras contí"
das no artigo anterior, serãO utilizados os recursos previstos em

dotação orçamentária vigente para o exercício de 1990.

Art. 39') .,- A· entidade beneficiada deverá prestar
'dos recursos recebidos na, prazo de até trinta dias! após
cerramento de exercício-

contas
O en-

ERNESTO FELIPE BLUNK
PREFEITO MUNICIPAL

Sancionada, Registrada e Publicada a presente !jet, mO!

Departamento de Admínístraçêo. aos trinta e um dias
do mês de maio de 1990.

. ANTONtO CARLOS BLUNK
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÄO

<>To 'ERNESTO WEBER
DIRETOR DO DEPARTlAMENTO DE FINANÇAS

Deulsche Ecke »«

LE11\W0R.T: WIR SCHREIBEN EIN WENiG lN DEUTSCH, DAMIT!
DIE ERERBTE MUTrERSPRACHE NICHT IN VERGENSSENHElT

GERAET!"
- -- Die Redaktion

ICH GING DORT ZUR SCHULE

'iDur warst doch leidenschaftlicher Junggeselle und nun hast.l
du plötzlich ge�eiratet?" .

"Ja, weisst du, mir hat as ganz Plötzlich ,nirgends mehr gefal-
len, nicht einmal mehr im Gas.thaus."

,

"Und jetzt?". "o

"Jetzt gefällt 'es mir wieder im'Gã!;tha,us,"

PAGINA 03

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNIQPAL DE· CORUPÁ

LEI �"9 703/90.

CONCEDE SUBVENÇÃO E/OU ÇONTRlBU�ÄO A
ENTIDADE qUE MENCIONA.

...... <- i'.t I._! ·l .• ! ..',

BRNESTO FELIpE BLtJNK, Preíeítc Munitipal de CQl"upá
�tado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas

-

funções,
·faz saber a todos OS habitantes deste Município, que a Câmara
d� Vereadores aprovou e eu sancíono.s seguinte Lei:

. ,. .
-

Art· 1,9) - Fica Q Chefe do Poder EJrecutivo Municipal de '��pá.;SC
au�nzado a conceder sUbv�� e/� cgntriblIi�Ó· à �nte
enbdade que mencíena:

AÇÃO SOCIAL DE CORUPÂ 00' 20,000,00

.

Art. 29) - Para atender as necessidades financeiras contír
das �o artigo anterior, serão utilizados os recursos previstos em
dotaçao orçamentäna vigente para o exercícío de 1990.

Art. 39') - A entidade benefíclada deverá prestar
dos recursos recebidos nO prazo de até trinta dias após
cerramento de exercício.

contas
o �-

Art'. 49) Esta Lei entrará em vígor na data de sua publicação,
:t�ogadas as disposições em contrário.

----.-

Sancionada, RegistFada e Publicada a presente Leií no
Departamento de Admínístração, aos trinta � um dias
do mês. de-maio de 1990.

ANTONIO CARLOS BLUNK
DIRET�R DO DEPARTAMENTO DE AD�ßNISTRAÇÃO

OTO ERNESTO WEBER
DIRETOR DO DEPARVAMENTO DE FINANÇAS

Di,alogo. '
'

s
De quanta graça precisamo$ para reeeber .bem um' mal-en

tendido! Para receber em suavidade um mal julgamento! Na

da prova o caráter cristão como uma coisa má que é dita

centra ele. E o teste que logo prova se somos banhados a ouro

. v:eSPas. Você pOd� dispersá-las,
,

,

níUâ.tö pícado e nada obterá

mas provavelmente ficará

em troca de suas dores, pois

.nem o seu mel val� a �na. Que <DeuS! nos dê meís do caräter

,dAquele que "quando o mjuriavam, não injuriava, mas
�,

entre-

gava-se àquele qUe julga justamente".

'1 ,: 'j , '�1'"
- Igreja Batista de Jarag;uá - Rua Emtuo Stein 120 _.

JARAGUÁ DO SUL, DÊ '09" A 15 DE JUNHO DE 1994)
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'1liTERIMOIEIS .

Intermediária d,e.
Imóveis Ltda�

. '� .
.

\"

lar. Imóveis
Jaraguá Ltda.

.02 d@ junho
. Sra. Wanda, gSIP.' d6, sr,
Venäncío Nícoluzzí: Sra.
Irene Hamann �(Itoupava
Seca - Blumenauj: Vir
gilip Nicclíní (lt,a,po.eu
zínho): Sra.' Irene Voigt'
Schreeder i (Mafia-sC);
"fuomás Kazmíerskí:

, Marcelo' Hliendlmayer;
'Uag.o Rosa PedrOSQ:"
03' de. junho .'

Sr, Luiz CarIqS Rubíní:
Rose Mary Lange; ;;Sr.
Alíberto Ewa1d; Eduarda
Moteira (]tapocuzinho);
Sra. lngeruth Mahnke
Baratte: Sr. Gilson dos
Santos [Fpclis] ; 'ptan
eine Kranse: Jorge Mar
Uns; Jaercío OISka; Le

. andro Píske: Sr. Ivo Ko
nell Sr. Anelore Beber
04 de junho' ','
Arlete Hamann "(l3Iu-

. menau): Sra. .Hilda Pia
zera Karan; Sr.' Aman
djo Klein; Rqsane' Sb"
lange Winter: .', HiÍda'
Blimk; sra Gertrud
Geffer. Bnderle: ClAra
Kisschen; Wanderlei
Rogério Pelles:; Crazäaní
Tiomehm. '

05 de junho
Sra. Carla Haake Mav

er; Sr, InáCio Tomesel
li; Dr. Mário Rau; Ma
ria Leocédía Schmítt: Li:
Ii Harnach Bartsch: Sra.
Deleres Schmitz Tanke:
Cláudia' Spricígo: Sra.
Edite Cattoni Petri: Ro
sane Zenhder,
06 d.e junho
,', sra. Adélia Wolf Weil
ler; Sra, Irk;i Madrock
Menegottí: João Cla.udio

',Btag� Junior: IVàp. Ce
sar

.

Fallgatter; Conrado
Leier: Sr. Augusto Pie-

per Kaestner-
07 de junho.
Sr, Már:ö Mathías: sr.

Teobaldo Murara; Sra.
Tecla Mathías: Juliano
Zomer
08 de junho
Dr. Jríneu Peters

.

(Cu�
ritiba-PRj; Sr. Francisce
Fischer; Nelly Luíza
Schmitt;

.

Bernardo Al

perstaedt - (lt'apocuzi
nho).
09 de junho

Sr. Osmar Oscar Na

,gél; Iracema Meier; Le

opoldo Málheiro Junier;
Invaldo Lemke. (Rio da

I , .

CRECI ;. 852 • J. Fone: 72·2010
. Av. l\fatechal Deodoro da F�nseca, 141
Jaraguá, .do SUl r: Sante CataI1na

. .'!' •

.� , .

, 4
(

1

J
R., ���o Piccoli. 1(}.4 - fone i2-2111 - Jaragu:á do Sul

..
"
..

� ':."'�
.-

ÇRECI 0914·J..
'

�.

"

; .1-
..

�.. éasa com 180m2, na tua oomiilgos De-
,.

'marchi': 419,' ,

".. " ,

''',
.

.
.

1 - césa alv:' Cl 250m2 ê terreno 'CI 450rri2;' si-
'

, :' .to ,RUa.:. Antoniö, Canlos F.err�!I'Â Eßqwna com.
. :j :·J,:ci�e :e:mmendôéif�r: ;..::.., i ',�' casa alv '68n)2'

"

terreno '·f4x22' "na Rua Rícharf Piske
.

:
--

'

1 - terr.eno cOm 525m2 no Loteämeiitü' Feníx
'

" '. próximo ao Fórum,
,....

Aptos em diversos pontos da oídede.

.� r-!
! '" _.

- ,'r

'. ,;_ DO�s potes cOm 1,080;OOIIl2,'na lateral' da .

rua

,Be�ll.a+dp .I?prnbusch" perto do terro velho Spézía .

i L
1""' ....

, ••• ,., •• , • 0" J_..
.' ,,". .,: •

·

-+ U� rlute, .cem, a' área �e 450,OOm2, no .Iotea

mentol: Versalhes, e outro com área de 451,00.
,m2, n9 �loteamente Água Verde.

.

, � � .
.

(. :.

- Ca�ai em alvenaria, com' 70,00m2, na Rua
401, �\>i: 164 - Jaraguá-Esquerdo.
- LdlEAMENTO SANTO ANTONIO, TEMOS

"

Chalé
IMOBILlÃRIAE
REPRESENT.AÇOES LTDA.

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

, APARTAMENTOS .'

Apartemente - Coni áréa de 153m2, sito à Rua
Barão do Rio Branco n? 760, apto. ,?01, Edifício

Sf?io,Gh��; ,
.

I'

A pA_t.IR DE 01 SALÁRIO DE ENTRADA' E
ii '1

MEIO !!SA.I.ARIO POR M:ES
!I ,.

.
•

;,1

� �

AL��A:
· .� !

·

1 - ça$a" alvo 'em- Nereu Ramos, na R. Albino'
Zangheltni, 168.
L � dasa mista, em Nereu Ramos, na R· Luiz
Sarty, i 1:3'49 -:

.

; 1
•

, CASAS

Com área 140m2, (Alv-) !EdiL· em

terreno de 405m2, Rua Alvillo Stein,
px- Sup, FR.oNZA.
Com área de 231m2, (AI�.l ;'iEdificà� ,

da- em terreno de 1.761,00m2.. Rua
Carlos Oechsler, px, Pedreira Rio

Branco, Figueira.

,TER�ENOS

Casa

Funilaria JaraguáLtda,
I

Calhas e Aquecedor Solar

Rua Fellpe Schmíãt, 279 .' Fone 12-0448

Terreno ,_ Com árlea de :)Q3m2 Rua Heínz
,

Manltke, Lateral. px Met. FRANZA

TELEFONE - RESID:ENCIAL - :E • COMERCIAL.

Posto de Vendas MareaUo
Chapéus. bonés, �Iselras. camisas, shorts,"

bermudas e cordas.

Em frente à' fábrica. ,- Amp�o 'estacionamento..: Empree.ndimentos Imobiliários,
Mareatto Ltda. CRECI 093

Av. Mal. Deodoro. 1.179 - Fone 12-11:)'6 Jaraguá
do Sul - SC. EM'FERMEIRO

i
'1' "-&nfel'm�irQ. ,pr.oçura vaga .pera trabalhar
.� -c�:de paciente, COm experiência e refe
rência. Salärío a combinar

Tratar pelo fone - (0474) 33-8220 com

Mônica.

LOTES
Lotes no Loteamento Ana Paula U (FinanciadO)
Lotes no Loteamento Julio Rodrigues (Financiado)
Lotes nó Lot. Liodoro Rodrigues (Financiado)
Lote em Nereu Ramos 1.075,m2 na Rua campo
do Estrella.

E' OUTROS EM VARIADOS BAIRROS.

CASAS .

Cas.a com 30Q,OO m,2 na Rua Donald Gerent

(CentrO)
Casa cem 96,00 m2 no Loteamento Ana Paula 11.
Casa com 70,00' m2 no Loteamento Ana Paula II

TERRENO COMERCIAL
Ternmo com, 5)89,OOm2 Rua j<hnville.
Teri'en'b C(])'rh 900,.OOm2 e galpão' de 233;OO:in2,
Rua .. Bernardo Dórnbusch

""':"'�PIII!!!!!!!I!�.IIIIIIIiII_il "" "' IIIIII!II-'
PÁGINA '04

I"

genIe
.

Bossa "
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Tubos Santa Helena _Ltda.,
Tubos de PVEl (eletrodutos), Tubos de Concreto,

Tubos de Polietlleno (mangueira preta).
Fábric�: Rua Joinvi1le" 1016 _ Fone 72·1101
Escritório: Rua CeL Procópio Gomes, 99

FMle, 72·0066 � Jaraguá do Sul _ SC

Gula Papaiz Itâlía chega às bancas, com 'bas"
tentes informações sobra a Copa. São, 480 pá"
ginas, além do Mapa Rodoviário e do encarte
especial de 36 páginas sobre o, Mundial que
contém maís de 'lO mil informações de ínteresse

para o víajante,
Adquira o seu na

Papelaria Gralipel
II

II Spézia & eia. Lida.
SERRARIA E SERVIÇOS DE TRATOR

Madeiras para construção e serviços de trator
com profissionais altamente especializados.
Rua JOão, Januärío Ayroso, 772 - Jaraguá Es"

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

Verdureira da Raquel
COM:GRCIO 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

Conclusão, da pág. 04 k�;' Sra. Mafia tomasel�
li; Sr. Adolfo Wacke-

-

hage: Sra. Isaura Zapel
Ia Píaseschy: Srta. San"
dra Suelí Bonomíní: Sra.
Anésía Gorges: Dejpjllt.
Adernar Duwe
12 de mato
Sra- Karín Haeke

Bochm (Joinville) Sra.
Áurea Luíza Müller Grub-
bai Dr. Roberto Brei", 15 de junho
thaupt: Francisco Leier; .

Marcos Silva; Alcír Mam
rich; Carin H. Balsanali:
Amanldo Antonio' Fa
gundes; Tatiana Silva
Moura.

Luz): Sr. Antonfo Portu
.nato AngelQ; Sra. Marta
Satler: Sra. Alice Mon"
teíro: Sra. Alice Pícollí:
Sglmar Luiz Gretter: A
dríana Bauer Conti; Luis
Carlos Stinghen: Samir
Luiz Tomelím
10 de junho
Carmem Zimmermann;

Waldemar Lemke: Sra.
Terezinha Weiller Sca
burí: Sr. Rudolfo Kreis
sín (Rio da Luz) ; Vrctö'
ria lV...aria de Lourdes '

Bartel ; Maria Albertina'
Krause; Srta. Sônia Sta
vis; Sr. Ronaldo neo
dler (etba-PR); Lucy
Maria Caglioni..
11 de junho
Sra. Va1é;cia D<>rnbuch

Batalha; Sr. Waldir Fun"

Barão do Rio Branco, sala 4

FONE: 72:2607

13 de junho
Sra. Marta' Schmöckel

Warhaftig [Ctba): Sra.
Hilda Silva; Sra. Ve"
rejvhy Mascarenhas (S.
Paulo); Antonio A. Fa"

gundes; Sra. Iolanda
Reiser Fachini.

_,

14 � junho
Sr. Roberto Funke Fi-

lho; Sra. Carmem IÍ!i.a-
zera Breithaupt; Andy
Corrêia: Sra.

.

Máguida
Pfeiffer Ka:ran (Ctba);
Sra.

.

Adalí Lípínskf Po-
rath: Sr. Adernar Mahn"
ke; Sr. Augusto Schmidt;
'Wilma Beidarrain.

Sra. Márcia Tavares de
Souza e Mello; Sz:a. Hel,
la Fuck Seidel (COrupá);
Sr, Ingo Lemke (RiO da
Luz) ; Sra. Adél'ia Za"
pella Leone: Sra. In"
geburg Geffert Sprung;
Sr. Jqsé Schmídt; Edson
Carlos Pellis: Sr Alba"
no Melchert (Oorupá);
Sra- Emma Kupas Trapp;,
Andrhea Behrendt de
Canralho; Patrícia An"
dréa Moser.

,o,

•
MOMFOBT

mSTRUMENTOS DE
�tEDIÇÃO -

1:: COMPONENTES
INDl'STRIAlS

JoãO ehtarüaM . .
,

Moda Infanto-Juvenß para real� a

elegAncia de seus fllhos. Um çarlnho
especial para o seu bom gosto.

Na Marechal Deodoro, 819 _ Jaraguá do Sulc, SC.

FURGOES CARGA SECA, lSOT:GRMICOS� FRlGORlFlCOS
E CARRETAS DE 1, 2 e 3 EIXOS

Jaraguá Esquerdo Rua Dr. Enrlco Fermi, 113 Fone 72"1077

AS MELHORES OpÇOES PARA PRESENTEAR
ESTÄO NA .

Lanznaster
. Jóias, seml-j6tas e relógios com o carinho da·

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

�l!/=HO· ..

, VIAÇÃO CANARINHO LTDA.

Pro2rame bem as 8uas viagens de férias e

recreação. A uCanartDbo" coloca à sua dis
posição Os modernos e confortáveis ônibus da sua

frota. Venha conversar conosco.
Av. Mal. Deodoro, 987 _ Fone 12-1422

II

Clinica Veterinária
; SCHWElTZER

Dr. WALDEMAR ;:ScHWEITZJ!!R
Clínica de pequenos e grandes animais. cirúrgias, vacinações

raio x, íntsrnameníos. boutíqus.
Rua Joínvílle. n'!'1.178 {em freJllt!.1lO Supermercado Brelthaupt)

Fone 72-3268 - Jaraguá atp-�ul - Santa Catar:tn�
'i

'A5INA 05
'u'" ,.-""

••

II
II'

II

.Dr. Ricardo' ·Pull
Otorrinolaringologista - (OUvido - Nariz

II '

- Garganta)
Comunica a seus clientes e 'amigos seu

!' 'novo endereço;

I POLlCUNICA IJlIO BRANCO N9 207

(Défmnte· 1ij�aria Rio Branco)
Telefones: '?;!ll�6S. � 72.1744

J�RAGUA -1)0 SHl.. v� jQP A 15 DE JUNHO 'DE' 1990

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Indicador P r o f iss i o'naI
EMERGÊNCIA

Pronto Socorro 12-1971

Bombeiro •••..•• 193

Drogaria Cato 72-0636

Hosp. Mat Jguá 72-1300

Policia •. ' .. ó .... 190

Rádio Jaraguá 72-0159

, Farmácia
do
Sesi

-Agora em
.

instalações
ampliadas e' com La
'boratórío. de Análi
ses Clinicas anexo,

para melhor atendi-
mento-

Av. Mal. Deodoro
501

(defronte o Colégio
São' Luís)

Fone: 12-0561

Precisa - se,
.MoçA PARA

TRABALHAR EM

SÃo pAULO.. ApAR'

TA.1\fE�O DE CA-

SAL 'SEl\1 FILHO.

T.RATAR FONE: (0413)

"
,12-1456. I"

pAGINA 06

II

lí

I

Ferro Velho
'

Marechal

i

"

,

SOMAQ
Jaraguá do Sul ganha uma nOVa opção em:
consertos de máquinas de escrever, somar,
calcular, caixa registradoras, mimiógrafos,
relógio-ponto � computadores.
Procure-nos e .veja nossas vantagens e bons

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

ADVOGADOS
FRIEDEL SCHACHT

MARIOCESAR FEL/PPI

CLAuSIO SARATTO

DE ENGELMANN & elA. LTDA.

Comércio de veículos usades
Peças para veículos

Compramos automóveis' acidentados

Rua Conrad Riegel, 162 � Fone 72-(')814'
Jaraguá 'do Sul - SC -

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

Fone: '(04 73) 72-0244 - 89250 - Jaraguá do Sul- SC

LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA
E ANAIJsES CIlNlCAS

Flemínq
Rua Reínoldo Rau, 516

Fone: i12·27S5
Jaraguä do Sul - SC -

SAVIO MURILO PIAZERA DI; AZEVEDO

MURILLO BARRETO DE AZEVEDO

ADVOGADOS
j
,

I

,
. Ginecologia e Obsletricia

- Dlre1to Clvll - Criminal - Comercial -
- Trabalhista - Esportivo -

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

Advogados

Aurilene M,
II
II

Leonel P.
Buzzi

Floriani I:

DR. ALUIZIO ISAAC ALBUQUERQUE

.Rua R�inoIdo Rau, 86 - sala 4 - Fone 12-2111. I'

I,

Atendimento das 8 às 10 hs

I
.- e dps 16 às 19 hs,

Rua JOão . PicQUi, ,235 � EdU. Ivina -

19 andar - sala 8 - Fone: 72-1580
MantemOs convênio com UNIMED

Ortopedia e Traumatologia
DR. MARCOS F. SUBTIL

Urgências _ consultas _ ortopedia infan•.
til 'e adulto. Membro titular da Soc. Brasileí
ra de Ortopedia e Traumatologia.

Av. Marechal Deodoro '1.512 _ Fone 72.2218

I Gráfica R EGIS, Lida.

Fábrica de Carimbos
Encadernações ,

,

Rua São Paulo, 114 - Jaraguá do Sul - SC.

I' Clj�nica

'CORREIO DO POYO' 72-0091
JARAGÜÁ DO SUL, DE 09 A 15 DE JUNHO D� 1990',

j

I' Fi:siolel�apia
,Jaraquá"

Dr' ValérIa
-

C. Tognl
D� Solange CéIIstilho

Flsiotera�e'lltaS

Dr� Carla S. Porto
.Dr� Stela Serracíní

Psicóloga
. Dr;.t Solange Pazini -' FonOaudióloga
Rua Jacob Buck, 120 {fundos Bradesco)

Fone: 72-3659
Mantemos conv -ênio ,com: UNIMED e

BA' NCO DO BRASIL " .... _ __ .' '

..._-------

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Art.
.

39') - A locação - deste imóvel se destinará para a�ja.r
r Art, . ",'?) Esta- Lei entrará em vígor na. data- de sua pub11c�.Ja, mente 'do' pelotão da POlícia MilHar, que far.á o serviço de Rádio

. "�gadas. a$ dísposícões em. cOntrário. .

. : Patrulha: em nosso MunicipiQ .

-____'�------------------:------Il 'r'-------..........- ........--�----------.-------

ES:rADO DE SANTA CATARIN,A: ESTAJ:){) DE: SANTA CATARINA I
.

PREFEITuRA MUNICIPAL DE.
JARAGUA DO SUL

:t,. __ 1.
ESTADO, DE SANTA CATARINA

,- í,

. LEJj NI], 104/90; .!

,CONCEDE S1Jß-VENÇÃQ, Ej01íJ. eoNtRBUIÇÁ'.O A,

ENTIDADE Q� MEN€IONA.. i

1 C.,"

i. ERNESTO; FELIpE, BLUNK, Prefeito Munkipa'l de- C�I'U� .

';
i Est�dQ de Santa Catarina, no uso e exercíeío- de suas �1in�0$
faz saber a todos es habitantes deste Município, que a €âtnara
de Vereadores aprovou e eu sanciono e seguinte Lei:

, ���. 19) .. -:- Fica o Chefe elo Poder Executivo MUjüc�pal � CC)rU�S(
! autorizado a conceder subvenção elOU cQntrib'uição a seguinte
en,tidade. que menciona:

ESCOLA BASICA SÄO JOSt: .
. .

• •.• • ,' ••••• ! ••••• o•••••••

Alt, 29) ._" Para, atender as- necessidades financeiràs eontr:
\àa& nO atigo anterior; serão, utilizados os recursos. prevtstos- em
'Q9tações, orçamentárias. vígentes. pera o exercício de 1'900 ...

Art. 39) - A entidade beneficiada deverá prestar
dos reeursos recebidos-no prazo. de até binta" dias� após
.€erl'amentQ de exercício.

coIitas
seIt

L

,,}lREJlEITU� MUNICIPAL DE CORUPÁ, 31: de maio. �. 1990

ERNESTO FEUPE BLUNK
PREFEITQ MUNICIPAL

Sanoíonada, Registrada e Publicada a presente l.J!i", ll!P.

D�x:tamentQ de Admínístrecão. aos. trinta e um dif;lS�
do.' mês de' maio de 1990.

ANTONIO CARLOS BLUNK
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE A�UNlSTRA:ÇÃb

OTo ERNESTO WEBER
DIRETOR� DO DEPAR'fAMENTO DÉ, :FlN�Ç�S..

COMUNICADO SEPLAN

ATENÇ-�O PROPRIETARIOS DI!1'

02'90-

IMfl).VElSl

•
I ,

A Secretaria de Plänejamento da p;refeitura de Jaraguä
do Sul comunica que termina no día 27 de julho o prazo parai
que proprietários' de imóveis das ruas Marechal Floríenoí
Marechal Deodoro e _ Getúlio Vargas, provídêncíem a reformai
ou construção, de calçadas em frente aos seus. imóveis, cónfor
me prevê a Lei Municipal 410/73, de 3t·/12/13.

O não atendimento a esta cOnvocação faculta à preíeíê
tura o. direito de executar as obras, cobrando \d9 propnetárío ,

o custo do sewiço acrescido de 20%, maís multa de até 10 saläf'
rios mínímos, O munícipe, entesdo ínícío . das- obras, SPD pena
de embargo, deverá requerer, gratuHamen1:e, licença da preíert

. tura para que acompanha os preceitos técriicOS, e de padronizai
Qã,o., legais.

.'

IVO KONELL ,:
Prefeito MUlllciJ)jt1 ;4ÓNTHER

:2i�,e _ PlaneJam�,tQ

pAGINA 07

PREFEtrtJRA MUNIQPAL DE CORUPÁ

t,
�1! N9 . .701/90,

AUT�IZA· O EXECUTIVO' MUNICIPAL A FlRMkR
CONTRATO DE tOCAÇÄ6•

i .

.

ERNESTO FEilPE BLUNK, Prefeito Municipal de Corupá
�ado de Santa Catarina, no uso e exercício de saes funções,
faz saber a· tcdos es habitantes deste Município cW� a Câmara

. de Vereadores aprovou .e �u sanciono a seguinte Lei:

Art. 19) .- Fica o Chefe do Poder Executivo MU:Íliéipal, autor
rízado, a firmar contrato de locação, de um imóvel da-propríeda
de do Sr. ANT.ONIO WEIDNER; l<>calizado a Rua FranCisco Moos,
no perímetro Urbano de nossa cidade.

.

Ar,t. .2'1.) - A locação de qu� trata o art, 1(;1, será pelo prazo
-de. seis mes�s, a: c.<>ntar de 19 de Abril de 1990, ao preçf>' inicial
d� u� saläríe mínimo mensal , podendo ser renovado, de acordo

• com -ínteresse das partes.

. A�t. 49) -:- As. despesas -decorI;entes do
.

cumprímento . desta
. LeI, correrao as contas das dotações orçamentárias vigentes.

. .

Art. 59) _. Est�.Lei.e�trará em vigOr na data de sua 'Publicação;
rEfVOgadas· as- diSposiçoes�. em contrário. .

i

I

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ.:U de maio ele. 1998

ERNESTO. FELIPE BLUNK
PREFEITO· MlJNICIPA;L

Delpa..Ite;.mentQ de Admínístração, aos tlinta e Um dias
do mes de maio de 1990.

.

ANTONIO CARLOS BLlJNK
DIRETO,R DO DEPARTAMENTO DE ADl\UNISTRAÇÄO

PREFEITURA

JARAGUA

MUNICIPAL DE
<-o

00 SUL

D E C R E T OI . N'! 2.104/90

Declara Ponto Facultativo o dia 1.5 de junho de 1990 .

0, PRßli'EITOl MUNICIPA1. DE JARAGlJA DO SUL, no USI()
:;de·- sllas atríbuteões,
c

D E C' R'n 1""A:
'

�, ..
'

.

Art. 1-9 - Fica declarado ponto facultativo, nas repartições
· publIcas mnnâclpaís, ressalvadas as necessídadas de serviços de
· cada Secretaria, o. dia 15 ue junho de 1990.

· I oArt:.. 29
._ As hoTas de trabelho do dia mencionado no

, ,A�. 1
..Se�ao recuperadas no período de 06 a 29 de junho de 1990�.

"

.,:. ",_ Ar!.' 39 -: Este decreto entra em Vig9! na data de SJ.l�
: pu;bb€a�aoj' revogadas as dísposíçõss em conträríc.

.

.

"

Jaraguá do Sui. 05 de junho dé 1990.
IVO KONELL
Prefeito. - Municipal . , . <,

.. �NOR GALVAN

����\iJ�:J��. Administração e Fi.....�_

.\

JARAGuA DO
-

StIL, ,UE J.9 A 15 DE JUNHO DE 1990'
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



rebate
.

críticas
'._-

=: -C:Xííhãl-'ó':'Planó- BiáSiJ', Nöyo:�á' dändô��c'êitö, �",�ta.Pios no ;
--

-;,,�-,--_c_�'--'�_:-p'���-·��''''�.P'-i���,-,,:,�,����:__Jd:���i ci���-'<e.
'

�_caminho de volta à inflação 'tom: segur-âs �persPectivas' �ãe necqr-: .

.

meçarmos tudo na base de 150% ao mês? . yaNçíni�. (js-mais ne- . gartos. d!�e jorn�� L?�})l � if1� ).���?', :��;tJl� .�,��-ld:te��r,:.
gros ecoaai pOr tód&' :oß"'quadrahtes "do'pàíS, 'ä!té'" par�1Ído qu� ii
a ,'torcida pelo tracasso do Plano é maior do que a torcida pell:\,' 1) Não pisamQs "na bola", como afirmou, o colunista, poís nJãP
conquísta do tetra. Os ataques; ao presi����!J�v ,

� ,.; m�y\picam.. [' fomos à Câmara tirar satisfações com a v;e;r��do.ra,Marilze Mar-
Deles tOdos esperavam m:i:lagres e todos tinham a certeza de qu:e ; quardt- Nosso objetivo foi .esclarecer os vereadores dqr porquê
ele teria de adotar algumas medidas _drá.St:iç,�m�llte sey'�Ias para i do 'reaj:ust�."',d�$c,.têlrifas do i!Sélmae... .Hevía. a' informã.çãp d� quederrotar a iriflaé;ãô:' :Mas qlläp.d�·�,r_i,<:!ra.IIl,_;_,e ,_�ec'vi.l;l', q_uj:! haviam: estaríamos' declarando a-,c.ontribi:tintés :quê, a .Câmatà, teria; a-
ultrapassado todas as ·.�xpectativ'as, a choradeira começou. ;,. provado p reajuste, o que não é verdade, e comprovamos a�

,,-�, •. ' .. : :. ," '" '. i; .s�()�;�S _v;eI;�ªq.OJ"�s;./C(i)m·::có,pia'·de :entr�vi.�ta; C9n.ê�idà:a emís"
':'

...
'

-..... ". ', .

.' .

'

..
c,": •... , z: ; <..

'

.. :.' .. _' t ,,'\�ªª 4�::; r�çHo,·'9iq�:.;,:�t�s:. QgS :�cfítiça.s, infan..cJa!daj;i aliãs,'. .. ':-�-��'. ";Hoje -� brásiléitos,;Se quiedÇl� permex;õs. é��a;��iIll:��q� �.S�� � -recebemos .. , ". .r.;. J. c,. i :; •
. .. .'

.•

o 'tönfiSc({ dos '-cruzados; :0, desém'pregO
-

aumenta com. a pr:�öipi�-;
. -_.

-,
...

:� ,.1 "-»
. , .• >

I ' ;.

çãb de mÜitäS \'eiÍl.ptésas· de' demitír' empregados,' 'ös smdiÍ(calist�s,; 2) o cOlunis�ta afirmá que a majoração fOi! exagerada. Nãpfabricam insatisfeitos e os estimulam a recorrer à medida sxtré- concordemos, pois PS "p:r�ÇQs...peatícados pelo ·Samae -de ; Jaragu�
ma, a greve, para obter repasse -de "perdas salaríaís," ..Enq,ua:p:tpl i ,A(): Sul �tij,o., abaixo. de ., vérias, out:r:as. cidades cetarínenses. é . de

-, lsSQ ? governO' argumenta 'gúe a ,iI},f!aç�o Ae!}lb�il foí .. :�rQ.e.: �; outros Estados, como o Paraná, por' exemplo. Vale 'ressia1!tar :�
I ,Ftóp'ri.� Pr�ipeÍl_t� yai.aIÔ sUi�I'J:ner�a.qo par� c::o.mpro_va;�3·.. _. qualidade. dos serviços prestados pelo Samae à cidade. ;'

•

_._. �" �
o',

�

-

_ 'A ._, • <'. '.
.

Cilràf.&. Lágartos
" . I ..... i-.

-

".:-,-, , ...•_...
.

... ,' •• :.,
""_ _

'

-o? :.t � .' .. t.. ,_. __
.. ..

Em meio ao desalento de praticamente todos, as mais dispara"
tadas - e. contraditórias declarações.· d,e. .polítloos e eclO.nqmjstas .são

.

j. . :'��aihâdas <pelos ,�néios .de comuÍfi,càção,:IÚidä .acr,escentan'k>:"p'f
'

1: "�rfr"esl!latêcer' a, opinião publka, porque cada.·qual .�l�" .0:' .. que
'

r ":rh'é 'vêm à··tabeça" ria 'ceIteüi 'de 'que' ö 'pqv;<?::teip:"Ill!eI_D,��ia c\lrta. ;
�
t

, liA M�d�. prQvisória n;ãb Ip<>de.. pe� . 9�dinár�I:,." ,esbravejo�,'
Ulysses 'GuimarãeS em. BlöriaI).ó:pq!is, esquecldo·' d� �9-ue ,eLE!' pro�

·

pfib 'ajudöu- a inseri-la na CoristitUiçãô· quando: p,r.esi'c!ent,e .

i da
COßs,tituite "Só uma 'equ'ipe econôiriica' que improvi.sla, decreta,

,

.

' jnd,kes .Ofioiais �e inflação"� argumentou,; eS<Illecido. <;l� ;.que.·. no
.'

goveli:�Q
<

'Sarney" qnde g,oV'emou maiS) qúe o ex-Preslden�e, "

' a

improviSação éra fato cotidiano.. FOr isso estamos hoje ne� bu

laço tremendo. (j governo CbUor; pelo, m�llös até a"qUili, deu
'IIiostras de seriedade, . PQrque tem voitaQ_O - atrás· quau<Í0: verifi
c-ou o ,�rro cometido.

': f�,

.

'� :

,Mailson da Nóbega�·di�&e' há, 'pouco Se' 9 p.resi�e�te ' C�ilo�
consegui:!', nQ seu governo, d.emitir ,50.00.0 funéion3ll1.0s e balxar
a inf1aqãq a 10%, terá ganll9 a batalha contra a inflação. Sema
nà passada, em SC, mudou de idéia ,e preconizou o -fracasso do
Plano., "ppis. a, expectativa da .infla.ção .era de zelO, mas chegamos:
aos 3,29%". Dito por um .ex-Ministro da Fazênda em cuja g�
tãQ a inflaçãq saltou 'de 20%, para 90% ao mês e, no mínimo,
uma Ihrrgspon�ábm.dade. •

. .. '

.' '.,.. o�. cQillgressilStas ,estão fra71endo força· para gerar urna n.ova
·

lei salarial. '
.
Dizem que é para proteger o po'der ,de c.ompra dOS .

ltãBãlhädores. --Collor insiste na ljvre negociaçãlQ, antes muito re-

clamada pelos' sinakátós qu.e agora a r.apudiam. Alexandre, Gar-
·

da, no seu a}ilTeciadQ quadrq nO "Fantás1:Ji.co" comentou que
"estamos em ano eleit.pral, e em ano el'?ttoral, ,trabalhador cha-

. . . . /

mar*- eleitpr".

-�--

L �':
'

Óra", dar',�eritrevista . Piir� ,�nWiGia.r J*,m:bra�ticam.ente>o óbvio
u1ulan'te,' que há greves, que haverá outr�·,; .:gteveS./· ;;réCeSSão,
arrocho salarial, perdas salarias' � quejandiQS, . Iporque Q. gOV,ex:

\ no fez as coisas assim, ,e não dizer ao povo sOfrido qu,e: tudo 'ser
i ,r�. diferente,· para melh'OIf, se o govretno' dvesse :iiàitJo as cOisa�
! '-assadÓ "é; no mínimo, lámentá�l falta d� patrio.tism91;-,

'

.'..:, I.,,: 11 .

1.
1 - - - - �!,', ". ,

'

'1'; , trIIi!i t_.:3....
'I

,i <.
.

•
�

i Os 'p6derosos ch�fõ� po-lititqß. nã_�. Mt'dQam' ao' PTeSident�
� . 'haver ganho as e��íções: Dai porque e�, pr�sã9 . tOqa. cgntra". ,
'I Plano. 'I1odos 'sabe;iIÍ qUe se o Plano nãiq der certo os resulta;T
,i dos d\eSjastro�s.· ���o simplesmente '. imprevisívei:s .. Essa gen�.er '

:I pqrém, apelld$' p®.;ià e age para o Plano' gm:a.'F, 'P0rq�e assl�
J Collor 'estara aliJéld.b da afieM política,· pa,ra, sempt�..

" O ,que in)- ;

J teressa a e1eff é·derrubar o (Presidente. O Brasii? O povo braslt ;

� :���I'O=_' ..�:�' ?�ç. O' pOlv01.. como diria �Getúlio Vargas.
. .. " .. -c=, '''�'-',(

(i ;'-,,'-'.1: ;,.! �.- ,i �
"

:!
� _:_ ... �.

_

.. :; �
'i ': •

DIREITO DE RESP0S'tA

..

< lVI
'

Klaell

-i

3) O que o colunista consídera como "descortesia", em relação
..a .' ata da �Çªmala, não':,concorda'mO'S'" tçUnhÉ!m.· A atác ®ver�

, '. !espelnar exatemente :() - que .fQi. -d'ito,
.

o que nã_q ,OCOil.feu.
" No�

reívíndícação .foi "dê) que a ata exercesse SUIi . função de,:; regi�r
trar, com fidelidade, o que foi dito. �

"i"
At Afi� ·.qfrnda :� :c�Iunq '.que l'l..os Vimos 'fal� ,�Ó2;iWlQ, :; �.

qu� OS

verea.dores se.
retiraram, dando a,

ente.
nder:ß q�e

. 'f.Oi. geJ1a�..
. Não corlieSponde com a realidade dos fatos. � retIraram d�
plenário. o.S vereador;es Hein�, .Raeder,. M-a;rilZie Mafquardt, ,Ren?
Schwartz e José Ramos- de- Carvalho,� que, nO. entanto,. _p�rmane
c�ram nas dependências da Câmara. A maioria ficOu em plenári�.

5) Quanto.a inviolabilidade de opiniões dQs v,er,eador'es n�
" eJilercício .. do '.·manda tO: respeitamos .9: dLréi,to,' If.ta;Si�· qu;estib,natri�
os .co;nceitos emitidos pela 'Vt8.))�adora Marilze M:arquro-d�.
f1omos taxados de mentiroso e de�nesto. -Aciooamos na justiç�
civil a acusadora para qUe cQmp,rove. em",julzo, suas afirmaç�
Não achamos ",pura perda ·de: tempo"', cOmo ó· colunista afi!rmo:�,
pois seria despresttgiéi)f, e desacreditar, a Justlç'a. TãiQ impo�
ta.nt� . quanto, a ,Lei 0rgâni-ea dq Município é o Código Penal, qUf
prevê como· crime:' a calúnia te' a· difamação. A ver�ado�a ar
liás deveria ter um ass,essoramento melhor, pOis seus'·' concei,
t� sqbre "inviolabiJlidade �e opinião" cOf!.forme prevê o �tig�
13 da Le,i Orgâni_ç,a, hãJo é exatamente o que ela pensa que e. ;.

.

" . . �

';'
. .�-

-

.
.
'.'

.
.

.

'!

6) Quanto a sua Observação c'Ii,e que deveríamos nOS ter preocul
pad() com a peTqlanênciq do Sr. '.I:�adetI na; agência local db�
COI1fei�, esclar�e:inos' que pessoalmente,' acompanhado do noS(
�o vioe-pr�feitQ !f Secretário de Estado, Ademar Duwe, mU!it�

. antes 'que essa procupação chegasse a seu conhecimento,. . ja
haví,amOs nos xnanifestado' :à. direção regional do Cç:yrI1eios. O

Sr. Tadeu permanece em J-araguá ào Sul., A agência ganha mais
um funcionáriO, que substituirá o Sr. Tadeu,·. qu.e passa a

executar outras atividades naquela, empresa, fato este_qu.e não
podemos contestar, 'pais se a deciSiã:q fOi tomada é opção dos
Corr,eil()s e: não cab� a avaliar. .

Certos de sua atenção,
""

..
'

IVO 'KÚNELL
Pr�felto MuniCipal

, ..... ��v�, �,
'

.... :..'.-:.

"

'Abandono' de ,E_prego-:: '., �

Oé 'conformidade €om (j artigo 482,:. Letra I" ,-da ,:(WT;
cohVida' ALOIS'IO' MARTENDAL; pOTtador da cartei!I'a·· Pro

: fissM>nal n9 64:140, Série 014/SC, à comparecer na. Empr,e:'
sa no iPraZQ de 72 hor:as,. .

I .•..

O não comparecimento caracterizará .

o abandonO de
I

'

empr�go.
'Jaraguá do Sul, 09 de' junho de 1990.

, 'M�TALÚRGICA ERWINO ME�"EGO'IttJ LTDA.
." "Rua Erw-iho Menegqttr, 381�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO_-,L ---------------------------------�---., c::». -=-C:>." c:>

-

PROGRAME SEU FIM DE SEMANAl........------�
Co,';,pá: Sábado (09) Clube Atiradores pro- de Jesus. Haverá baile, shows, completo seJ
move badaladíssima discoteque com Swuiter viço de bar e cozinha. ..

Som, a partir das 22:00 horas. Doiningo: (10) Soiree na Fornello's a partir
Schroeder: Sábado (09) Discoteque com das 17:30 horas '

som mecânico a partir das 22:QO horas na Jaraguá do Sul: Sábado (09) Na Marrakech
Sociedade Schroeder III. Não percam. show com banda NT de Joinville
Domingo: Na Sociedade Schroeder III, fan- Domingo: (10) Divirta-se na Marrakech com

.

tástica Soiree a partir das 17:30 horas. o Show sensacional da Banda NT de Joinville
Guaramirim: Sábado (09) Sociedade Diana Sábado: (09) Divirta-se no Botafogo a partir
a partir das 22:00 horas com animação do das 2?:00 horas, com Som daEquipe Efektus
Flipper Som·

.

. Domingo: (lQ) A partir das 18:00 horas o

Domingo: Soiree animadíssimo a partir das 'embalo acontece no Botafogo com Som do
17:30 horas na Sociedade Diana

.

Efektus. .

Massaranduba: Sábado (09) Discoteque na BAR & CIA: Sexta-feira (08) - Show ao

Boite Fornello's a partir das 22:00 horas. vivo com o Grupo Expresso de Florianópolis
Sábado (09) Baile do Colono a partir das Sábado: Divirta-se no Bar & Ciá com a pre-
22:00 horas na Sociedade Faixa Azul. Não sença de Daniel e Popo
percam. Sábado: Baile de Reis no Vierense. Início
Sábado e Domingo (09 e 10) Grandiosa festa· às 22:00 horas. Animação do Grupo Musical
anual na Igreja Ma�riz do Sagrado Coração Mônaco.

I FàWiDa
lende ·laiS

Rua Reinaldo Rau, 37
Fones (0473) 72-1721 e 72-2055
89250-JARAGuAOOSUL-SC

NICK ENERGIA E SISTEMAS I;STÁ ADMITINDO:

A EMPRESA OFERECE:
*'Moradia
* Refeição na empresa
* Semana 5 dias
* Convênio Unimed

.

* Salário compatível com a função

lnteressados enviar
currículo para

Vestindo
. Gerações

as dependências da Recreativa da Menegotti, no último
o, realizou-se o encerramento das comemorações

s 50 anos da Empresa. Participaram da festa, funcio
. 'rios, direção e colaboradores da empresa. Destacamos
foto a Sra. Kanzler Menegotti com as filhas Terezita
Cacilda e os seus bisnetos.

.

�._.,.

Illliß Artigos de
fabricação

", ..
'

propna a

preços de
custo

NiCK ENERGIA E SiS i EMAS ELETRÔNiCOS LTOA.
Caixa Postal 1351

CEP B5080· Caxias do Sul . RS

PISCINAS JARAGUÂ
LTDA.

Jóias, relógios, pulseiras, anéis, alianças, prataria,
'

artigos de ouro e tudo C! mais para presentes na"Uma nova geração em piscinas"
* Piscinas em diversos tamanhos
* Artigos de praia .'
* Hidromassagem.
* Móveis para jardim.
* Sauna.
* Produtos para tratamento de sua

. piscina "HTH".. .

* Filtros e acessórios:

POSTO DE
VENDAS--0. .<,

'>

"\
/ \.

.

-

•

� _=-=--..-0'';:'
:

\, 'ISCINAS JUUUA·5J.
,"�� 72-2840 .4-"
> ..�

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

Mal, Deodoro, 443 e Getúlio Vargas n: 9

Rua Joinville, 2.473

Jóias.- Relógios - Presentes
Rua Mal. Floriano Peixoto, 29
Fone: 72-1911

Jaraguá do Sul, 09 a 15 de junho de 1990 Pagina 05
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Atacado e Yar�je.
ObolãO do !S�s repassado

aos muntctptos de Santa
Catarina _;_ relativo ao perío
do de 25 a 31 de maio - foi

.

de Cr$ 398.989.095,83. Desse
total o município de Jaraguá
do Sul recebeu a quantia de
Cr$ 15,3 milhões, enquanto
Barra Velha ficou com

e-s 462.627,85; Corupá,
com Cr$ 917.914,31; Guara
mirim, Cr$ 1,5 milhão. Ao
município de Massaranduba
foram repassados Cr$ 1,1 mi
lhão, enquanto a Schroeder
coube a quantia de
Cr$ 472.722,28. Estes valores
foram creditados no dia S. de
junho.

x-x-x-x-x

As secretarias municiptlis
de Educação de todo o Brasil
estão mobilizados para garan
tir a aplicação do chamado Sa
lário-Educação em beneficio
dos próprios municípios, onde
os recursos - 2,5% da folha
de pagamentos das empresas e

indústrias - são arrecadados.
No dia 4 de junho aconteceu
o "dia da MobilizaçãoNacio
nal, em prol da permanência
ãos 20% do salãrio-eâucação
no município. Os outros 60%
ficam noEstado, e 20% restan
tes voo para a União. A nível
de Santa Catarina, a campa
nha está sendo encabeçado pe
la secretaria de Educação de
Jaràguá do Sul e presidente da
União dos Dirigentes Munici
pais de Educação, Rosemeire
Vasei..

x-x-x-x-x

Osecretário dos Transportes .

e Obras, José Augusto

Hülze se comprometeu, du
rante esta semana, a lançar a
licitação para conclusão da
Ponte da Vila Isabel, no mu

nicípio de Corupá, no próxi
mo mês de julho. Esta pro
messa vem sendo feita por su
cessivos secretários de Esta
do, enquanto a Ponte perma
nece com as suas estruturas

parcialmente concluidas.
x-x-x-x..x

O município de Corupá
acertou nesta semana o convê
nio com o Governo do Estado

ppra implantação do Sistema
Unico de Saúde, devendo rece
ber um repasse mensal de
(;.r$ 90 mil, para o FundoMu
nicipal de Saúde. Esta será
mais uma forma de auxiliar no
precário sistema da área médi
ca em Corupá.

x-x-x-x-x

Nribunal de contas dó Es-' j

Vtado concluiu um Progra
ma de Assistência e Orienta
ção Técnica as prefeituras e

Câmaras dos novos municí
pios implantados em Santa
Catarina em 89 e 90. A Comis
são responsável pelo progra
ma, coordenada pelo Conse
lheiro Horst alto Domning
percorreu os 18 novosmunicí
pios levando orientação técni
ca aos Prefeitos, vices, Verea
dores, técnicos municipais.
Que receberão orientação téc
nica sobre assuntos adminis
trativos, destacando-se: con
tabilidade, finanças, execução
orçamentária, despesa, pes
soal, controle de veículos e

máquinas e de obras e servi
ços.

9O,A'DÊCADA��' �_._
VOCÊ QUER·UM
CARROMAIS
ECONÔMICO OU MAIS
LUXUOSO?
CHEVROLET TEM.

. )

E_mia ·CO·RREIO__....:'�
-=»C>. F»O".�

.

Weg.anunciade surpresa o
. final das reduções no Grupo

Iaraguã do Sul - A dire
ção do GrupoWeg surpreende
aos seus colaboradores, nesta
semana, anunciando o fim da
redução dos salários, a. partir
do dia 12 de junho, e da redu
ção da jornada de trabalho, a
partir do dia 18 deste mês. Ini
ciada no dia 16 de abril - com

previsão de perdurar por 90
dias -, a redução na Weg foi

Jara.guá Fabril
mostrou linha
Natalina em·SP·

de25% nos saláriose de 27,5%
na jornada de trabalho - os

metalúrgicos trabalharam até
as quintas-feiras, folgando na

sexta. Na semana passada. a

direção do Grupo já havia
anunciado a "flexibilização"
das reduções.

Mas o presidente do Sindi
iato dos Metalúrgicos, Luiz

Carlos Busana, já adianta que
a categoria vai continuar lutan
do pelo pagamento dos
84,32% da inflação referente
a março, e dos 44,08% refe
repte a abril. Busana interpre
tou a decisão daWeg de acabar

.

com as reduções, como "tenta
.

tiva de desarticular a possibi
lidade de greve, marcada-para
o dia 12 (terça-feira).

Marisol investe 136 mil
dólares durante a Fenit

apoio a marketing e às campa
nhas de propaganda.

A coleção Fenit da Mari
sol, Criativa e Melissinha by
Marisol vai mostrar as novas

tendências dá moda' em cores

e modelos em malhas produ
zidas com fiomercerizado, car
dado e super cardado. A quali
dade dos produtos será o desta
que das coleções primavera/ve
rão, mostrando as inovações

.

obtidas após a conclusão de um
plano de investimento de US$
9 milhões em pesquisas e aqui
siçãe de modernes equipamen
tos indústriais.

Da/mar aproveita a Fenit
e lança sua camisa "Polo"

Jaraguá doSul-A Mari
sol S/A; Indústria do Vestuá
rio, esteve presente na 39! Fe

Jaraguá do Sul - A dire- nit - Feira Nacional da Indüs-
. ção da Jaraguá Fabril S/A in- tria Têxtil-de 4 a 7 de junho,
vestiu 50mil dólares para parti- no Anhembi, em São Paulo,
cipar da 39! edição da Fenit com um estande de.200 metros
(Feira Nacional da Indústria quadrados onde mostrou os úl-

. Têxtil), no parque Anhembi, t11DOS lançamentos das três eti
em São Paulo. A empresa quetas que produz: Marisol,
aproveitou o evento. "para Criativa e Melissinha by Mari
mostrar à clientela brasileira as sol. A empresa investiu US$
suas novas coleções de cama, 136 mil na produção do estan
mesa e banho, com ênfase es-

' de que terá, além de vitrines
pecial à linha "natalina", que para a exposição de produtos;
tem se revelado com muito su- . um mini-auditório para exibir
cesso no mercado", conforme um novo filme institucional de
enfatiza o diretor superinten
dente, Luiz Carlos Sarti Gar
cia.

Há 10 anos a Jaraguá Fa
bril cumpre o lançamento de
uma de suas duas coleções
anuais, na Fenit, "onde está
presente de forma constante e Jaraguá do Sul - A cami
tradicional". Com um fatura- s� "Polo Dalmat": foi o prin
:mento de 16 mil dólares, no cipal lançamento da Dalmar,
àno passado, a Jaraguá Fabril confecções, indústria e comér
S/A mantém parte de sua pro- cio de roupas limitada, durante
dução dirigida ao mercado ex- a 39! Feira Nacioal da Indústria
temo (cerca de 10 por cento). Têxtil (Fenit), que aconteceu
- Para a Feira Nacional da

.

entre os dias 4 e 7 de junho,
Indústria Têxtil/90, a direção no Anhembi, em São Paulo. A
da Jaraguá Fabril adquiriu um

. camisa é toda produzida em fio
estande de 75 metros quadra- penteado, e posteriormente
dos - composto basicamente mercerizada, "tem uma produ
por .show room -, sabendo ção limitada e é destinada a um

que "o retorno dos investimen- público específico, elitizado",
tos não é imediato". Garcia conforme o diretor de Marke
lembra que "em termos de ca- ting da emr,resa, Idelson Mar
ma, mesa e banho, a Fenit-é cos Dalpra '. .

.

a única. produzida no Brasil". A participação da Dalmar
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Rua ReinaldoRau,632
Fone: 72·1599

na Fenit foi coordenada pelo
escritório regional da empresa,
em São Paulo, que mostrou'
ainda toda a coleção primave-
ra/verão 90/91, nas etiquetas
Dalmar e Lamarson - infantil,
infanto-juvenil e adulto (mas
culino e feminino). É a décima

vez que a Dalmar participa da
Feira Nacional da Indústria
Têxtil, porque "é omaior even
to do segmento têxtil a nível
de Brasil e até da América Lati
na, onde 'são conhecidas as no
vidades a níveis de cor e estru
tura-de peças", segundo Idel
son Dalpra.

I I i I
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,

.

Jaraguá do Sul, 09 a 15 de Junho de 1990

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



COMEMORAÇÃO DO CINQÜENTENÁRIO
DAS EMPRESAS MENEGOTTI

A esquerda, o Coordenador Geral das Comemorações dos 50 anos Eduardo F. Horn
e a equipe de coordenação - ,',

,

Maria Kanzler M.megotti com as filhas Therezita e Cai:ilda _

A Equipe campeã dos Jogos (adm. da Met. Erwino AfenegoftiJ na volta olímpica com

o troféu

U�a v�rdadeira confrater-
/

mzaçao marcou as come

morações pela passagem dos
50 anos da Metalúrgica Erwi
no Menegotti, e outras sete

empresas do grupo. A home
nageada especial foi a senhora
Maria Meriegotti, esposa do
fundador da empresa e que foi
aplaudida de pé durante vá
rios minutos pelos colabora
dores do Grupo. Ela descer
rou a placa alusiva aos 50 anos
de fundação da Empresa, Si-
golf Schunke.

-

Durante a solenidade fes
tiva, o diretor administrativo
da Menegotti, Veículos S.A.,
Mauro Koch, abordou a evo

lução do Grupo Menegotti e
a situação atual. Para comple
mentar as homenagens foram
entregues troféus de reconhe
cimento profissional por servi
ços prestados a 36 colabora
dores, comOõ, 10, 15, 20 e

25 anos de serviço. O desta
que maior ficou com o senhor
Celso Stueber - 25 anos na
Menegotti -, agraciado com

uma televisão colorida.
A programação constou

ainda de um churrasco ofere
.cido a todos os colaboradores,

,SigolfSchunke (foto) atual diretor -

presidente daMetalúrgica Erwino
Menegotti, discursou sobre o his
tórico da empresa até os dias
atuais

acompanhados de suas espo
sas e colaboradores aposenta
dos. E vieram os shows: Baile
com a Orquestra "Os Versá
teis", de Joinville , e show de
mágica com o mágico Silker. -

'

Nada menos de 80 prêmios fo
ram sorteados entre os cola-

boradores - faqueiros, apa
relhos de jantar, Jogos de bai
xelas, fitas cassetes, camise
tas, máquina de cortar grama
(Menegotti Eletromáquinas)
e Betoneira 110 htros (Meta
lürgica Erwino Menegotti),
entre outros brindes.

Olimpíada
O ponto alto das Olim

píadas da Mene�ötti foi as

apresentações artísticas reali
zadas no dia 2 de junho, no
pavilhão de Esportes da S.E.
R. Menegotti, sendo vence

dora a equipe da Menegotti
Veículos 1, com apresentação
musical e um número de tea
tro de alto nível. A segunda

. classificada foi a equipe da
Fundição; com um excelente
número musical e a, apresen
tação de paquitas, fazendo
uma imitação {ia Show da Xu
xa (quatro rapazes). '

A Olimpíada interna dos
50 anos do Grupo Menegotti
premiou a campeã, Adminis-

, tração da Metalúrgica Erwino
Menegotti; a segunda coloca
da, Usinagem , também da
Metalúrgica; e o terceiro lu
gar, Fundição, Schroeder.

,�ieEíel
Madeiras, para

Construção em Geral

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

AV. MAR�CHALDEObORO, 1708 - FONE 72-0139 - JARAGUÁ DO SUL-se

, Jaraguá do Sul, 09 a.15 de junho de 1990,

es AUfO
PEÇASLTDA

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

,

Rua João Picolli, 139 - Fone: (0473�
72-0325
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.luvemus conquista a Taça
e assegura a classificação

ANOTAÇÕES
venção sobre Conservação
das Focas Antárticas, ado
tada em Londres; em 12 de
junho de 1972. Acredite se

quiser, mas é assim mes

mo!

Anotações
,
A Sociedade Tradi

cionalista de Gaúchos e

Cauuinenses através de sua
Patronagern convida para
um Fandango animado pe
lo renomado Conjunto
"Os Serranos", a se reali
zar na noite de 30 de-junho,
no Clube Atlético Baepen
dí - 23 horas. O traje é

pilchado ou esporte e a

venda de mesas é na rua

João Picolli, 44, ou fone
(0473) 72-2877 com Marco
Antônio, no horário co

mercial. Te aprochegue,
tchê!

.

Jaraguá doSul- Com fé em

Santa Clara e a força no futebol,
a equipe do Grêmio Esportivo Ju
ventus trouxe para Jaraguä do Sul
a Taça CasildoMaldaner e assegu-:
rou um pomo extra e a classifi
cação. ao quadrangular final do
Campeonato da 2� Divisão de Pro
fissionais, de onde subirá o Cam
peão para a 1 � Divisão do futebol
Catarinense. A conquista aconte
ceu aos 42 minutos do segundo
tempo, na partida realizada contra
o Concórdia, domingo (3). Toto,
de cabeça, converteu o .ünico gol
do jogo, proporcionando a alegria
ao fiel torcedor jaraguaense. As
duas equipes voltam a jogar hoje
(9), em partida válida pela Taça
Jucemar Lima.

Na manhã de segunda-feira,
os jogadores foram recebidos em

clima de festa, com direito a pas
seata pelas ruas da cidade, atéfara mostrar ao público a bonita a

ç� ÇasildoMaldaner. Nos 10 jogos
disputados durante o certame, Im
ciado no dia 22 de abril, o tricolor
jaraguaense obteve cinco vitórias

o técnico Dito. Cola armou

um time retrancado, mas perigoso
no ataque.para vencer ao Cóncor
dia, atuando com Gerson, Márcio,
Maurício, Ferrão e Renato. RQ
merito, Ado e Treze (Petróleo),
Rossetti,Toto e Luizinho. Duran
te o jogo, Ferrão e Ado receberam
o terceiro cartão amarelo e não
poderão atuar diante do Concór-
dia, neste sábado. O goleiro Ger
son, o lateral Márcio e a meia
cancha foram os maiores desta
ques do Juventus diante da equipe
do Oeste.

.

O Estádio Municipal de Con
córdia esteve lotado 8ara assistir
ao jogo. Mais de 2.35 torcedores
pagaram ingresso, proporcionan
do uma renda de Cr$ 467 mil. Co
mo p'rêmio pela conquista da Taça
Casíldo Maldaner, cada Jogador
do Juventus recebeu um "bicho"
extra de Cr$ 10 mil: Motivada, a
direção do Clube já acertou a con

tratação de mais um reforço: o go
leiro Evelton (ex-Criciüma), que
estava jogando pelo Ararangua já
está integrado à equipe ..

. . .

U ex-presidente do
Besc, Ingo Greuel, está
pensando seriamente em

cancelar sua candidatura à
Assembléia Legislativa.
Motivos sérios são alega
dos. E que saiudo PMDB
e foipros braços dO"PDC,
do Mastella; contudo, a di
reção deste partido não

cumpriu' com a promessa
de designá-lo para a presi
dência da Comissão Exe
cutiva e surgiu outro candi
dato pelo PDC na região
de Blumenau. Quer dizer:
Greuel e Anísio Rausch
saíram duas vezes ralado!

. . .

O vereador Balduino
Raulino, presidente da Câ
mara Municipal de Jara
'guâ do Sul, em expediente
personalizado, vem enca

minhar à direção do "mais
antigo" um exemplar da
Lei Orgânica domunicipio
de Jaraguá do Sul, promul
gada em 05-04-1990, em vi
gora partir de.maio de que
dia? Diz o chefe do legisla
tivo: "E o resultado do es

forço de todos os segmen
tos da sociedade e por isso
esperamos que seja dura-

· doura e que corresponda à
expectativa da comunida
de. O "mais antigo" agra
dece o envio!

A Cä"m�r� Federal,
entre outros aprovou: Pro-·

jeto de Decreto Legislativo
n2 146/86, da Comissão de
Relações Exteriores, apro
vando . texto do Convênio
de

.

Defesa Fitossanitâria
entre a Brasil e Espanha,
concluído em Madrid, a

12-04-1984 e idêntico sob
n2 159/86, autorizando a

· adesão do Brasil à Con-

• • •

- uma através de pênaltis -, três
empates e apenas duas derrotas.
Uma campanha cheia de méritos,
que culminou com a vitória fora
de casa, diante do bem-preparado

. Concórdia.

A Igreja de São João
Batista, na comunidade de
Santa Luzia, foi implodida
pela segunda vez, em meio
ano, na semana passada.
Cinco bananas de dinamite
foram detonadas na ma

drugada, e outras cinco fo
ram encontradas intactas,
na manlfã do dia seguinte,
por um perito da Prefeitura
e por agentes de Polícia de
Jaraguá do Sul. A torre,
antes' danificada, já está
pendendo para o lado, co
locando a vida das crianças
que estudam na Escola Vi
la Chartres, em perigo. Pa
ra completar o atentado, a

própria imagem da Santa
foi roubada da gruta, no

dia 11 de maio. A família
Tomelim critica, agora, a

inoperância da Policia Mi
litar, responsável pela
guarda da Igreja.

. Brasil e'.Suécia disputam . Rolf Hermann
a emoção inicial da Copa preside SÇAR

B '1' s',·· b h- bid C I p." desde dia 5
.
raSI e uecia 'a rem aman a

. rece I os no atete, pe O: sr. rest-
.

-
..

(10) os jogos do Gruf.0 "C" da Copa dente da República, namaior demons-
.

A SCAR (Sociedade' de Cultura
do Mundo de Futebo ,em Turim, mo-' tração- pública até hoje registrada no Artística) realizou no dia 28 de maio
bilizando milhões de torcedores brasi- Brasil.". "Salve Campeões! Salve a (terça-feira) mais uma reunião do
leiros, todos em busca do tetra-carn- equipe mais disciplinada do Mundo!" Conselho Deliberativo. Desta vez pa-
peonato, ° segundo compromisso es- No dia 23 de junho de 1962, veio ·ra nomear seu novo presidente. Már-
tá marcado para o dia 16 (sábado), a segundá conquista do título mundial cio Marcatto passou o cargo na noite
diante da.Costa Rica, e a classificação do futeból. E o Correio do.Povo confe- de terça-feira (05) para Rolf Botho
.serã disputada contra a Escócia, no ria: "Brasil - Bi-campeão Mundial Hermann, que peja segunda vez pre-
dia 20 (quarta-feira), quando já esta- de Futebol (17-6·62, em Santiago do. side a entidade. Em contato com.Her-
rão praticamente conhecidos.todos os Chile, BrasílJ x Tchecoslováquia 1). mann, nos foi notificado de que a cha-

.

representantes classificados às oitavas. A Taça Jules Rimet, até-1966, perme- pa .que compõe os demais membros
de final. No, coração e na lembrança necerá em poder do Brasil. Mas o sele- da diretoria, não está ainda definida.
de cada torcedor canarinho ainda per- cionado de 1970 trouxe a Taça definiti- "Pretendo mexer o mínimo possível
manece as conquistas históricas dos vamente para o País, fato que também no quadro presidencial. Pois, na mi-
três campeonatos mundiais de futebol, foi comemorado pelo Correio do Po- nha opinião, está muito bem represen-
acompanhados de perto pelo "mais. vO.'

.

tado", afirmou o novo presidente da
antigo" semanário de Jaraguä do Sul. "O Tri é nosso! Brasil! Brasil! SCAR.·

Na sua edição do dia 6 de julho Brasil! Campeão Mundial de Futebol Em sua gestão, que é de dois
de 1958, o Correio do Povo festejava de 1970 - Salve a.nossa seleção, em anos, Rolf Botho Hermann tem como
em chamada de capa: "O Brasil tem especial ao guarda valas jaraguaense prioridades concluir qTeatro da Scar,
a�ora a dirigir-lhe o Espírito da Vitö- . Eduardo Roberto Stinghen, ADO, que está com as obras paradas devido'
na da Copa do Mundo!", disse o se- único catarinense na Copa do Mundo. os recursos obtidos estarem bloquea-
nhor presidente, acrescentando:' - Vice-campeão: Itália - 3' colocado: dos e à falta total de verbas. Ele ainda
"()ue o Brasil doravante não conheça Alemanha - e 42 colocado: Uruguai. pretende consolidar a posição da Scar
maís derrotas!" E continuou a come- Agora, 20 anos depois, os mais de 120 em Jaraguä do Sul e região, realizar
moração na parte superior da capa: milhões de brasileiros esperam ansio- campanha para ampliação do quadro
"O País vibrou quarta-feira com a re- sos o tetra-campeonato, que terá a co- social e, ainda intensificar atividades
cepção estrondosa dos campeõesmun- bertura habitual e completa do "mais Culturais e ampliar a já conhecida or-

diàis do futebolno Rio, onde foram antigo". questra da Scar,
.

.CAFisASSE
A ESSÊNCIADA PUREZt-

8111 silincio'A'Wiesttra

.'
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