
-

Câmara adia
a decisão sobre
tóxico 'Metanol

.

-
Cautelosos, o.s vereadores de Massarandu-

ba decidiram antes discutir o. projeto que proibe o

Metanol no munic(pio.� � .

___________�P(fg;na3_

PORTEPAGO
DR/SC

-.58 - .161/81

Verias coletivas
esvaziam centro
dos municípios

Desde o dia 21, a grande maioria das em
presas e praticamente todas as prefeituras decidi-

.

ram liberarfuncionários.
___-----_--PtJgina 16__
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MAJOR ACEAVO DE
LANÇAMENTOS EIl v(Dl;;o

� LANÇAMENT�S: _

Na humlldade do nascimento de cristo, a
.

essenciä do amar fraterno. Feliz Natal e
rqnAno Novo cheio de esperanças.ANOLXXII-N� 3.620 -Jaraguá doSul� de 22 de de_tembro de 1990a 11 deJaneiro de 1991- Cr$.40,OO

DEMOLIÇÃO
.-----------,--j

.

O ano termina com imagens ainda recentes do
famoso Hotel Central, ponto de refúgio e abrigo aos
turistas 9ue passaram por Jaraguâ do. Sul no longin
qf!O in�lO '1-0 S�culo. V,ai-se um dos maiores patrimô
mDS histôricos jaraguaenses, que acabou sucumbindo.
a. um dos critérios adotados.para justificar o "desen
volvimento": Mas a história do Hotel Central perma
nece na história do. munictpio e na 'memória de muita
gente, atépela demonstração na foto de Chaves.

Avia0_IaIkns:'

Este jornal não recebe publicações oficiais
da Prefeitura Minicipal de Jaraguá do Sul

Microregião debate
seu próprio/ futuro
'e planeja progresso

I.

O futuro de todo o Vale do ltapocu será planejado
através de amplos debates e discussões, a partir de abril
dopróximo ano, graças a uma reunião de esforços entre
empresários, poder público e profissionais liberais, que
idealizaram e decidiram levar d efeito o projeto "Iara-

guâ 2010". Todas as lideranças da microregião devem
,

estudar juntas novas alternativas às futuras gerações,
Desenvolvimento econômico, social e urbano serão. os

.

temos debatidos até o mês de agosto do próximo ano.

--------------------��--------------------------------------PtJgiBG3----

Malwee repete Presépio na Barra
Como complemento da bonita

decoração natalina; a Malwee repete
neste ano o. seu "presépio da Malha",
instalado desde o dia 1'!, defronte à se-

.ôIt;:i'·
de da Empre�($.i···(fpresépio é visitado .

por milhares dqessoas, todos empos
tura de meditação,

.'

------------------------------------·�/��'--------Pdgina16-

PLACASDE
BRONZE
TROFÉUS
MODELOS
PARA
FUNDICÃO
FONE:-72-3991

Escollul o_",. 1/
voei .seja fo/IIr_
IHOLES"..-- .ALEMlOFRANCcS
ESPANHOL
ITALIANO'
ApreNIizIMID 100'II

r:::!t;.QZH

BACIADO
o que fizermos com ela,
nossos netos pagarão!

ARTAMA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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·EDITORIAl
Natal. Paz na terra

Entre nós, a mais co

nhecida mensagem de natal
é, sem sombra de dúvida,
II saudação angelical nas

campinas de Belém. "Glória
,

a Deus Alturas e paz na ter
ra entre os homens a quem
tle quer bem". Estas pala
vras o evangelista Lucas nos
traz no contexto da narratí-

.

va do nascimento de Jesus.
Glória a Deus, o prfmeiro
conceito. Glória não por isso
ou por aquilo, e nem para
este ou aquele, mas sim so
mente à Deus. Não diz o

texto, mas podemos deduzir
pelo seu contexto, que Deus
é digno de glória. Pois os

homens, as pessoas, a quem
Ele (Deus) quer bem foram
agraciadas. Deus mesmo
vem ao encontro das pessoas.
Não é cantada glória nem ao

local do nascimento, nem
aos genitores ou circunstan
tes, mas sim, à Deus nas
Alturas .. Este evento, o nas
cimento de Jesus, é a causa
da Paz entre as pessoas, en
tre povos e nações. E o dia
em que as pessoas as quais
Deus quer bem, entenderem
o que é paz, as fábricas de
armas e munições serão su

pérfulas. As' pessoas as quais
'

Deus quer bem são t9daS,
ninguém está excluído. O
bem querer de Deus não se

restringe apenas a um povo)
como tinha sido até aqui. �
da vontade de Deus que as

pessoas, os povos, vivam em

paz. No entanto para que a

paz não se torne só Um con
ceito abstrato, mas uma

realidade entre as pessoas
amadas por Deus (a quem

Deus quer bem), é necessário
uma participação. E faço'
uma proposta pará a cele
bração de natal - perdoar o
nosso pröxlmo, o nosso con-.

cidadão como Deus nos tem

perdoado. Não mais viver na
antiga lei do "olho por olho
é dente por dente", mas sim
querer tão bem ao outro
corno Deus nos quer bem.
Perdoar como Deus nos tem
perdoado. Natal, enfim, é á
ocasião ein que Deus nos diz:
"Paz entre vocês pois lhes
quero muito bem".

Pastor Ingo Piske
Comunidade Evangélica

Luterana de Jaraguä do Sul
- Natal 1990.

E os anjos num hino
vibraram campanas,
cantaram hosanas
em verso divino
a JesusMenino!

NATAL
A estrela reluz

repicam os sinos,
entoam seus hinos:
Natal de Jesus!
Natal de Jesus!

Netet em Belém,
o sino assinala,
é noite de gala,
é Cristo que vem

trazer-nos o bem'

Há na estrebaria
eflúvios de fé
no humilde José,
na terna alegria
do olhar de Mar,ia f Galileo Santana

. Conscientes de que tem sido relevante a nossa participação no
'

desenvolvimento de Jaraguá do Sul e região e agradecidos pela deferência
com que a Comunidade nos tem distinguido, almejamos profundamente

que as festas de Nalal sejam pronunciadoras deuma felicidade
imor.redoura no ano que vai nascer.

Jaraguá do Sul; dezembro/,1990

BRABESCO

RUA SEME MATTAR, 154 - JARAGUÁ DO SUL - SC

Pági1Ul2
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�\�
."\. ,.,.� Desejamosaos

\t,\'� r. no;::::,lII;
. .. Natal Fel.ze

um Ano Novopleno
de prosperidade.'

COMERCIAL JARAGUÁ ,LTDA.
TERRAPLENAGEM VARGAS·LTDA., '.

TUBOS SANTA HELENA LTDA.
IMOBILIÁRIA SANTA MARIA �TDA.

RESTAURAN'fE ITAJARA

"a sua casa em Jaraguâ do Sul"
sob o comando de

Caros clientes e amigos: Por tudode bom que con

seguimos juntos realizar este ano.Por tudo de bom

que poderemos fazer em 1991. Os nossos votos de

um Feliz Natal e venturoso Ano Novo.

R. Exp. Gumercindo da Silva, 237 -Fone: 72-3121
Jaraguá da Sul- SC.

Carlinhos e ,Valdir.

SPÉZIA & C·IA. LTOA.
Serraria e Serviços de Trator '

A1adeiras para construção e serviços de
trator com profissionais especializados,

. RsIoão I, Ayroso, 772 -]amguó
Esquerdo ..

Fone: 72-0300 _;_]araguá do S-ul�
SC

__CORREIO-
E»" ..c»" c»

.
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Dept? Comercial: Jaime Blank DRT/SC - 17
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Projeto "Jaraguá 2010"
discutirá microrregião

município jaraguaense para
,

ingressar na "geração
2000".

Na primeira semana de
abril do pr6ximo ano acon

tece a palestra sobre "De
senvolvimento Economico"
e, nas semanas subsequen
tes, urna série de debates en
tre Iideranças locais' - nas

áreas da indústria,
agroindústria, ' comércio,
serviços, finanças públicas,
comunicação, turismo e pa
trimônio histérico. Depois
disso tudo será formulado

Impugnada a 'eleição
no Abdon Batista/JS

um documento conclusivo.
Ern julho começa o segundo
tema (Desenvolvimento So
cial), abordando nas dis
cussões a saúde, assistência
social, educação, cultura,
esporte e lazer, habitação
popular e segurança. Para
concluir o ciclo de palestras,
em agosto inicia o tema
"Desenvolvimento Urbano",
quando serão discutidos o

planejamentos urbano, Sa-'

neamento básico, meio am-

'biente, serviços públicos,
transportes e obras.

Jaraguá do Sul- "O

que será Jaraguá do Sul e a

microregião em 20 anos?
Vale a pena este progresso
desenfreado? Como dotar os

municípios de infraestrutura,
com todas as carências que
possuem? "Estes questiona
mentos 'serão analisados mi
nuciosamente' durante o

chamado "Projeto Jaraguá
2010", lançado por em

presários, poder público,
médicos, engenheiros no dia
12 deste mês, e que vai tra- :

çar um possível perfil . do

Jaraguá do Sul - A

eleição para diretor adjunto
do Colégio Estadual Ab
don Batista foi impugnada
e já virou caso de polícia.
Realizada normalmente

-

no

dia 10, a eleição apontou a

vit6ria folgada do candida
to Anesio Luiz Alexandre
- com 72 por cento dos vo
tos válidos -, como novo

diretor do estabelecimento,
mas para o cargo de diretor

adjunto não houve quörum
mínimo exigido pela Secre
taria de Educação e o Pre
sidente da Comissão Elei
toral, Hanz Egon Burow,
um 'pai de aluno, marcou

novo pleito, para o dia 20.
Insatisfeita com o re

sultado, a candidata a�

tora adjunta, professora
Lorita Karsten solicitou re-

. contagem dos votos, que
aconteceu na noite de quin
ta-feira, na biblioteca do
colégio. Ao realizar o novo
escrutínio, o presidente da
comissão, os candidatos,
professores e alunos verifi
caram o desaparecimento
de 62 votos da uma e da
relação dos professores e

serventes votantes.' "Não
tive ddvidaS, impugnei a

eleição: porque houve
fraude eleitoral", afuma
Hanz Burow, que já sabe
de ante-mão que está sendo
acionado judicialmente por
causa da decisão. Ainda
não foi marcada nova

eleição.

Câmara não vota caso do' Metanol
,

'

jurídicos, para saber se o

'município tem autonomia
para tal".

vereador João Carlos Mar
tins (PfL) tentou obter a

proibição do Metanol no

município de Massaranduba,
dando entrada com projeto
neste sentido., no dia 10.

"Permaneço defendendo a

idéia de que o Metanol é
uma substância altamente
t6xica e ..tal, mas concordo
que os vereadores tenham
dificuldades em aprovar ,o
projeto", confessa Martins,
lembrando que durante a úl
tima reunião da Câmara nes

te ano," o assunto' "virou
polêmica, sendo decidida a

necessidade de se contatar
com ecologistas e assessores

Massaranduba - Os
vereadores do município en

traram no período do recesso

legislativo sem analisar e

votar o projeto de lei que
proibe a comercialização e

distribuição do combustível
Metanol, misturado à gasoli
na e ao alcool, Previsto ini
cialmente para ser distribui
do em Santa Catarina no dia
15 deste mês, o Metanol não
chegou, graças a mobili

zações de ambientalistas ca

tarínenses. Mas deve ser

uma realiadade a partir do

pr6ximo ano.

Indiferente a isso, o

O presidente da Câma
ra que toma posse no dia 12
de janeiro -, Realdino Mo
ser, teme justamente que a

"população massaranduben
se seja prejudicada, 01:1 pela
toxcidade do Metanol, ou
pelo boicote na distribuição
de qualquer combustível,
que pode ser'adotado pelo
Governo Federal". Pessoal
mente, Realdino confessa
que é favorável à proibição,
especialmente em defesa dos
agricultores do município".

QUE O EspfRITO HUMANITÁRIO DAS FESTAS
DE FINAL DE ANO SEJAM O SENTIMENTO
MAIOR DE UNIÃO ENTRE AS PESSOAS;
QUE NO PRÓXIMO ANO POSSAMOS

DESFRUTAR NOVAMENTE JUNTOS DA
ALEGHIA E nA CONFIANÇAMUTUAS;

, �

São os sinceros votos de um Feliz Natal e um

'próspero eno de 1991.

"Leco" está eleito na Vila Rau
outros dois candidatos por
uma votação de mais de
50% dos votos obtidos no

pleito. O primeiro objetivo
da entidade é o de lançar a
pedra fundamental da futura

Capela de Santo Antônio,

Jaraguá do Sul -

Luiz Carlos de Almeida (o
"Leco") toma posse na se

gunda-feira, véspera de Na

,tal, como primeiro presiden
te eleito da recém fundada
"Comunidade Católica da
Vila Rau", que reune fiéis
dos bairros de Estrada Nova,
Tifa Mathias, .Tifa Blesing,
Três Rios do Sul, Vila Rau e

Cohab. Leco foi eleito' du-
,rante votação realizada na

missa do dia 16, vencendo a

o presidente da Comunidade
da Vila Rau pretende buscar

apoios juntos aos 6rgãos pü
blicos e da iniciativa priva
da, para construção de uma

creche e de criação de hortas
cómunitárias nos diversos
bairros, além de garantir
auxílio direto nos projetos
desenvolvidos pelas pasto
rais da Juventude, da Saúde,
da Família e Pastoral Operá
ria, vinculadas à Par6quia de
São Sebastião.

ORGANIZAÇÃO CONTABIL
A COMERCIAL LTOA;E este passo começa a

'

ser dado, por Leco, a partir
de janeiro do próximo ano,
quando ele deve concluir a
-busca pelo local a ser ergui
da a capela. Paralelo a isso,

Contabilidade e Seguros em geral

QUE EM 1991 A PAZ E A HARMONIA ESTEJAM PRESENTES
, EM TODOS OS HORIZONTES

São os votos da

VA.RIG RIO-SUL
CARGAS�PROCÓPIOGOMES,24Ó·TEL.:72-0363
PASSAGENS�MARECHAL DEODOROt130·�:��r

. ,

72 091
Pá _3g .. '

/

Jaragll4 do Sul, de 22/12/90 a 11/01/91
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Realdino Moser eleito

presidente da Câmara
Massaranduba - o res Lino Dalprá (15!) e Oli

pefelista Realdino Moser ob- vio Busi (PFL).
teve seis votos favoráveis, Já na primeira reunião
contra três contrários e con- do ano de 1�1, o vereador
seguiu a sua eleição para Realdino Moser deve en

presidente da Câmara de Ve- frentar uma séria discussão
readores de Massaranduba sobre a aprovação 'ou não do
para o pr6ximo período Ie- projeto de Lei do vereador
gislativo - a iniciar-se dia

r

João Carlos Martins, que
15 de fevereiro. Porém, ele trata sobre a proibição da
toma posse - sem qualquer comercialização do Metanol
solenidade festiva no cargo, no município. "Quero ape
no dia 15! de janeiro, passan- nas que a Câmara permaneça
do a responder pelo Poder unida, como tem sido até
Legislativo. "Quero manter agora", acrescenta o verea

o bom andamento que vinha dor. A nível de relacioná
sendo conseguido pelo ex- meato com o Poder Executi

presidente Artus Koenech" vo, Realdino deseja que "o

(colega de bancada) planeja prefeito Davio Leu continee
Realdino. O peemedebista atendendo às comunidades
Abilo Zanotti será o vice- de Massaranduba, como já
presidente da Casa, tendo tem feito no decorrer de sua

como secretários os vereado- administração".

Neste Natal'e no próximo Ano, sejamos os

responsáveis pe las boas mensagens e que a paz, a

esperança, a compreensão e o progresso, sejam os

principais meios de integração de todos os ideiais.
A todos os associados, votos de Boas Festas,

e que permaneçamos cada vez mais integrados em

defesa dos interesses da classe e da comunidade,
bem como do aperfeiçoamento das relações comer
ciais e de trabalho .

. Esta é a mensagem do

_______�,�--C-lU-B-E-D-E-DI-R-ET-O-R-ES-l-O-JI-ST-A-S __

DE JARAGUÃDO SUL

PREFEITURAMUNICIPAL DE SCHROEDER
E

cÂMARA DE VEREADORES DE SCHROEDER
.,.

Mensagem

25 de dezembro - Nata'l de Jesus

o Natal é um estado de espírtto. Um momento que inspira paz e harmonia no

convívio 'àqueles que a gente quer bem.
É a distribuição do que de mais valioso o homem pode receber: gestos de

compreensão, carinho e fraternidade.
Que o Natal seja assim. E também todos os dias do próximo ano.

Desejam a todos os Schroedenses,

Ademar Piske . Ademir Fischer
PrefeitoMunicipal Vice-Prefeito

BUmar Rubens Benel
Presidente da Câmara

Que o repicar dos sinos na noite Natal, seja o
. prenúncio de muita paz, saúde, amor e

prosperidade para o Ano Novo.
São os votos de '

BRANNDEBURG&CIA.

Rua Joinville, 1.255 - Fone: 72-0239'
Jaraguá do Sul - SC.

Malhas para confecção
Moleton, moletinho, malha mercer/zada '.

coton lycra. ,

'

'

Rua WalterMarquardt, 102 - Fone 72-0099
Jaraguá do Sul- SC .

Dê mais segurança para você e sua
famoia nas viagens de final de ano,
revisando a mecânica e lataria de seu

Ford em nossas instalações.
Você paga tudo em até 4 vezes

Sem juros. APROVEITE.

Promoção "álida até 21/12. ([�lI Morettl Jordan & Cia Ltda
. .', .? :::-:,',

Jaragll4doSul. de 22/12/90 a 11/01/91P6gina4
-"",'.,
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Movimento das
vendas aumenta.

__________� .�ec�O�NO�M�.A� ��II�jEJ�.-----

Trabalhos em refrigeração industrial
e comercial, máqujnos de lavar rou
p4 e uma fdbrica de equipamento.f

Atacado e varejo
Sc/e",eü, - o prefeito

Ademar Piske concluiu o perfodo 90
de sua administração, comprome
tendo 35% do orçamento mensaldo
munic(pio com a folha de paga
memo« do funcionalismo, a/lm de
ter sido o dnico chefe de executivo
da microregiiio a aplicar 37% na

'

ârea de Educação. AJiado a isso,
p1Y!sseguemas obras de calçamento,
colocação de p/acos indicativas e

alargamentos de estradas.

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

E 'finalmente acabou a greve dos
fuiu:ion4rios da Celesc, que com"

prometeu emuito ti estrutura normal
de funcionamento de fâbricas e ad
ministrações, em todo o Estado. Na
Ag2ncia de Distribuição, em Jara
gud do Sul, 43 funcionârios - inclu
sive os do setor de emerg2ncia -

pemraneceram de braços, cruzados
ati o dia 17, quando o Governo do
Estado confomou reajuste bastante
inferior ao âesejado, atravls deme
didado TRT: 15,97%.

,-.-.-.-.-.-.-

Os funcionários catarinenses da
Celesc queriam uma reposição de
91%, relativosaosmesesdemarçoa
outubro.

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

AproveitaNlo das.merecidas ririas,
o preskhnte da Associação Comer
cial e Industrial de Jaraguâ do Sul,
Gilmar Antdnio Moretti, embarcou
da 11 horas do dia 14 deste m2s ru
mo d Europa. Gilmar deve retornar
das visitas aos pafses da Sulcia,
Alemanha, França, etc. somente 110
dia 18 dejaI:leiro.

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

O acordo coletivo de trabalho das
metaMrgicos de Jaraguâ do Sul so
mente serâ assinado M pr6ximo
ano, ap6s a realização de uma as
sembllla geral da categoria,marca
dD para o dia 27 de janeiro.

. O adiamento da decisão I decor
rente das flrias coletivos que serão
adotadas por todas as empresas do
ramo, a panir da proxima semana,
.t\ princfpio, a prõpria diretori4 do
Si1fdicato dos Metabírgicos concor
da com a proposta feita pelos em
pres41ÚJs: 870por cento di! reajustes
fincluindo o IPC de dezembro) a se
rem papos emjaneiro, aIhn depisos
saIIJiiaiS que variam entre Cr$ 25 e
Cr$27mil.

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

para câmara frig_onjica fazem parte
da estrutura da Eletrofrios Jaraguâ,
empresa recém-criada pela dupla
Salomão'Rodriguez Leiva e Carlos
Minei, com sede na rua Rio de Ja
neiro, 263, fone 72-1318. É s6
conferir.

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

E o ençenheiro Cesar Arenhardt,
que dirige o Posto Avançaâo de
Controle Ambiental da Fatma, em

Jaraguâ ao Sul, pretende exigir que
as empresas que atualmente retiram
areia do Rio ltapocu finalmente te

,nham a sua devida licença. Cesar .

não sabe sequer o número das ex

tratoras que estão �gulares, mas
eseâ decidido a agir com rigor.

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

A tão falada "Zona Azul' - que
pretende disciplinar o trdnsito e es

'tacionamento de vetados em Jara
guâ do Sul, parece que poderá ser

mplantada nas ruas centrais da ci
dade a partir do pr6ximo ano. Tudo
depende do resultado da pesquisa a

'

ser realizada MS primeiros dias de
janeiro pela Comúsão Municipal de
Trãnsiio, para an4lise do tempo em
que os automóveis permanecem es

tacionados, especialmente naMare
cholDeodoro.

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

O competente Centro de Treina
mento do SENAl, em Jaraguá do
Sul, vtú intensificar a série de cursos

1ue já vem promovendo em
990Até o dia 25 de pneiro estão
abertas as inscrições aos cursos de
"Aprendizagem Industrial' (ajusta
dor Mecdnico, Desenho Técnico
Mecdnico, Eletrecista Instalador
Predial e Industrial e tomeiromecâ

, nico) e "Treinamento Opt;rocionaf',"Curso Técnico ESf.e� em Segu
rança do Trabalho' .Até o dia 8 de
fevereiro estão abertas as inscrições
para o Curso "Supervisor de Con-
fecção".

_ .

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

,

Antes de entrar em-pertoda deférias
M m2s deDezembro, oprefeitoDá
vio Leu encaminhou d atmara de
Vereadores Projeto de Lei conce
dendo um reajuste de vencimentos
de 300/0 (trinta por cento) aosServi
doresAtivos e Inativos da Prefeitura
Municipal de Massarandubu. O re

ferido aumento entrará em t.;gor a
panir de janeiro de 1991, e elevará

'

o piso mfnimo dos atuais servidores
para Cr$ 27.950;OO,e o total dafo
lha passard a aproximadamente Cr$
8,Omilhões.

Que as alegrias do Natal
se estendam pelo Ano Novo
com rnuta paz e saúde.

São os votos de

TASCHNER INDo ttXTIL
LTDAo •

Jaraguá do Sul - SC

Jaraguä do Sul - Só
mesmo a liberação do 132
Salário conseguiu atrair o

.consumidor para as compras
de Natal. Até a metade desta

, semana as lojas permaneciam
praticamente vazias, enquanto
os gerentes manifestavam

grande 'preocupação com o

fraco movimento. Na busca

pela clientela, os lojistas dis

putam através de promoções
especiais de pagamento, em
bora o volume de vendas te
nha sido até 50% 'menor do

, que o ano passado,' segundo
avaliação do gerente das Lo

jas Koerich, José Ramos de
Carvalho. Nas Lojas MP, por
exemplo funcionou o esquema
do cheque pré-datado, para
que o consumidor pudesse
adquirir móveis e eletro
domésticos.

elalan

Quando a cristandade revive seu aconteCimento maior, rejubilamo-nos com

os clientes, fornecedores e colaboradores, razão maior de nossas metas
alcançadas no decurso de mais uma etapa

FELIZ NATAL - FELIZ 1991

CARROCARIASHe
,

HORNBURG IndoCarrocarias Blindadas ltda.
.' ,

Carroçarias Blindadas - Frigorlficas -Isotérmicas - Treiller's Comerciais - Esquadrias
Portas

Vamos usar as duas. Um doce Natal e um Ano Novo
forte e gostoso para todos.

90, A�CADACHEVROLET

A SUA MELHOR MARCA.

EIMfNBÖßffR VEíCUlOS
JQTagfl4.Sill, ,. 22/12/90 alllOl19.1 P4gillll5
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Seguindo a mais bela tradição entre os homens e

imprimindo as nossas palavras a sinceridade própria
dos grandes momentos e dos elevados sentimentos,
desejamos a toda a comunidade jaraguaense Boas
Festas e prosperidade no Ano Novo.

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JARAGUÁ DO SUL

.......
........................................

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÂ.
Ao termino de mais um ano de atividades, a

adiministração Blunk/Muller agradece ao criador to
dos os beneficios e retribui a colaboração, o apoio e

a dedicação dos municípios.
,

Aos corupaenses e catarinenses um feliz e

santo Natal, e que o Ano Novo seja repleto de

bençãos. .

A todos sucesso, paz e muita Felicidade.
,

..

II
I,

Ernesto Felipe Blunk
Prefeito Municipal

José Norberto Muller
Vice-Prefeito

Rua Walter Marquardt, 1.548 - Fone: 000 (0473) 72-0670
Jaraguá do Sul- SC

Rua A'bano José Vieira, 760 Fone: 73-0478

Ao término de 1990 e no limiar de 1991, a
todos que nos deram apoio, colaboração e

prestígio. desejamos

BOAS
FESTAS

Curtume Arnoldo Schmitt Uda.
"JARAGUA"

GOLD MACHIMI
COM. E REPRESENTACÃO lTDA •

,

Pecas p/refrigerocão: linha Doméstica, 7 '

e Comercia' Industria'.

GUARAMIRIM - SR 280

(Ao lado' das Malhas Fruet)

r-

AGRADECIMENTO
A família enlotada do sempre lembrado

WERNER OT8A,

II

agradece sensibiliDda em especial à família do
Dr. Orlaodo Bernardino da Silva', ao Pastor Pis
ke, ao Coral E-..an��lico, à OASE e a todos que en
viaram flores, coroas e acompanhar_am o teretro nos di
rigindo palavras de consolo.

Jaragoá do Sol, dezembro/1990.

METALIN INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.

m

um- RUA MAX WILHELM, 786
FONE: (0473) 72-3011

TELEX: (474) 540 LOLA B,R
89.250 JARAGUA DO SUL - SC- BRASIL

FAC-SMILE (0473) 72-3634
.

-MÁQUINAS DE CORTAR GRAMA
- BETONEIRAS
- TRITURADORESDE GRÃOS E FORRAGENS
- REpUTORESDE VELOCIDADE
-MAQUINAS DE LAVAR ROUPA

DESEJA AOS SEUS
DISTINTOS CLIENTES,
FORNECEDORES E AMI
GOS UM NATAL CHEIO
DE PAZ E UM VENTURO
SO 1991.

'SEU FABRICANTEDE:

I r ! t 1 ! i � ,

l i I Ir ir P; í \

UUMIMI�I&t"'MiKlIII U U· II P li ARWEG

·RODAVIVA
,aberto ao publico

,

Cozinha Uptal, - Marreco e Chumasco
DIarIamente
Rua JomYille. 2633..,... Fone: 72-2132 - Jguá. do Sul

AMBIENTE PI
FESTAS
CASAMEN)"OS
COMUNHOES E
BATIZADOS

PágÍ1UJÓ,

Madeiras, tijolos,� prHaÓIdaaos, cimeDto, cal, ,.....,
janelas, fechaduras, forros, todo da melhor q�.Hd•• co.

, proata .atrep.
Rodovia BR-_ Km 69', Fone: 72-3315, próxilllo de P...

MarcoUa e Rua Beroanlo Oonbusch� .tD!., próximo da MadIII.
E... eoM e&.� .... lIlIN "';'0

JaragrufdoSill. de 22/12/90 a 11/01/91

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Artistas marcam final
de ano com boas exposições
Jaraguá .do Sul -

Duas
.

exposições de grande
importância ficaram abertas
à visitação pública durante

praticamente todo o mês, e

encerraram nesta semana. A

primeira foi a coletiva dos
associados à recém-criada

Associação Jaraguaense dos
Artistas' Plásticos, realizada
desde o dia 5 - encerra hoje
(22) - no Salão Nobre da

SCAR. A outra, a exposição
de escultutas em, madeira,
feitas pelo artista de Pome
rode, Hermann Teichmann,
que pode ser vista no Sa

guão do Banco do Brasil.
A exposição da AJAP

foi um verdadeiro congra
çamento entre os artistas

plásticos jaraguaenses, que
decidiram, se reunir em uma

associação, Com muita cria
tividade artística, os, 24 ex

positores mostraram seus

trabalhos à comunidade, e

ainda foram convidados a

abrir o Ano Cultural, na ci
dade ,de Pomerode, no pró-

ximo janeiro. Quadros em

óleo e acn1ico fazem parte
da exposiçao, prestigiada
por mais de 300 pessoas.
"Presentei com Arte", suge
re a presidente· da AJAP,
Maria Helena Feldens,

Mas o intercâmbio en

tre Jaraguá do Sul e Pome
rode também trouxe o escul
tor Hermann Teichmann e

seus trabalhos em' madeira

cedro, destacando sempre "a

Artista
Vera Triches
expôs
seus belos
trabalhos
no salão
daSCAR,
reforçando
a uniâc
dos artistas
plásticos
emJS.

força através do trabalho".
Teichmann expôs muitos ca

valos -:- urn dos maiores des

taques de suas obras -, e

pessoas, quase sempre traba
lhando ou recém iniciando
urn descanso - apoiada a

uma vassoura, como é o ca

so de uma escultura de uma

mulher descansando", A

força de vontade e a força
ffsica são "à base de tudo",
resume Teichmann.

Lançando "Sensações", de Camacho

Poeta Ataide Perez Camacho

Jaraguã do Sul - O

.poeta Ataide Perez Camacho
"fechou" o ano de 1990 com

o feliz lançamento de mais um

livro. "Sensações" foi lança
do oficialmente na noite do
dia 12, no Restaurante do Ho
tel Itajara, na presença de
muitos amigos poetas, filiados
à Associação dos Poetas In

dependentes - fundada pelo
prõprio Camacho -, além da

t apresentação do Grupo Ins
trumental do Centro Educa
cional Evangélico, formado
pelos pequenos alunos da Es-
cola.

'

"Que seja esta noite to
da especial. e que o poeta pos
sa repartir conosco esta noi

te", discursou emocionado o

poeta Ataide Camacho, pouco
antes de ouvir urna homena

gem feita pelos independen
tes. "Quando falo de sen

sações falo de vida, de amor,
de uma dor. Da sensação de
nossos sonhos, fantasias, tris
tezas, alegrias ...urna' viagem
espiritual quando chega a'
nossa poesia...

"

, declamou
Ataide Perez Camacho em

mais uma noite de autógrafos
de sua vida.

e-._'_n_fo_rDl_'_a_'ti_vo_'_&_ot_á_r_io_O,quatro-meia-cinco
Valorize Rotary com Fé

e Entusiasmo

R.C. GUARAMIRIM
A reunião de 13-12-90, no
Restaurante Represa con

tou com a presença do
convidado do comp. Setta,
o rotariano Arnaldo Krü

ger, Lauro DeÍling e Jorge
Suzuki, do R.C. de Massa
randuba, do Brisola, do
R.C� de Jaraguá do Sul
e E.V. Schmöckel, do R.C.

Florianópolis-Leste.
No transcorrer da reunião,
tomou-se conhecimento da
transferência do comp. Set
ta pára '0 R.C. Balneário
Camboriú, a eleição dos
rotarianos Walter Fiamon
cini e Cladis Tomaselli,

respectivamente presidente
e' secretária do R.C.' de
Guararnirim, no ano rotário
.1991/92 e da indicação do
presidente para o ano rotá
rio de 1992/93 do comp.
Nivaldo, Grützmacher. fi
cando o secretário para
mais tarde. No dia 20 do
corrente realizou-se reu

nião de NATAL, ocasião
em que o clube, através
Avenida de Serviço foi
homenageado o jovem
Marcelo Marlon Silveira
dos Santos, o melhor aluno
com a média de 7,5 do 22
grau do Colégio Estadual
Lauro Zimmermann.
R.C.ILHOTA
Reune-se provisóriamente
o grupo para a fundação do

Jaraguä do Sul, de 22112/90 a 11/01191

Rotary Club de Ilhota, com
29 sócios, desenvolvendo
com entusiasmo 0S primei
ros passos para fazer parte
da grande família rotária
mundial.
A FREQUÊNCIA DO
DISTRITO
Grande satisfação do Go
vernador Ari Buzzi que
'está radiante com a fre

quência das reuniões, Nada
menos que 29 clubes do to
tal de 64 estão com fre
quência acima de 90%,
Massaranduba e ILhota,
ambos com reuniões 100%
e a média distrital de

,

87,32%.
(Da comissão de Relações
Públicas do Distrito 465,
Arlo 1990/91).

Confira a história

•
KOMFORT
"A Historia de nossa �ntt
não pode ficar só na
saudade"
O passado só é importlJnte
se o seu tempo foi bem
empregado
Barão de ttapocu

••. HÁ 50ANOS
- Em 1940, o então Fiscal-Geral da Prefeitura Municipal de Ja
raguá, na administração do prefeito Leonidas C. Herbster, de or
dem deste, baixava edital para conhecimento de que até 20 de de
zembro, todos os proprietários ou ocupantes de terrenos eram

obrigados, entre outros muitos, a roçar as testadas das viaspúbli
cas municipais, limpar valetas e drenos, derrubar árvores frut(fe
ras que prejudicassem a projeção do sol nas estradas, podar cer
cas em uma altura máxima de 1.5 metros e lançar os detritos e ve

getais de limpeza para dentro dos terrenos, numa distância nunca
inferior a 2 metras. AssifUlva o nosso mui querido amigo, ainda
bem vivo - JOAO BAPTISTA RUDOLF. Hoje, modernos tempos,

e falta de espaço, os detritos são lançados na rua para apanha
porparte da prefeitura. O que mudou? ,

- Na edição de 07-12-40 a imprensa comentava medidas aten
tatórias a soberania brasileira, com a detenção de três navios na
cionais pela marinha inglesa, o "Siqueira Campos", em que via
java o CeI. Gustavo Cordeiro deFaria, o cargueiro "Buarque' e
do paquete "ltapé", retirando mercadorias e passageiros alemães
e exigia medidas do governo brasileiro.

.•• HÁ 40ANOS
,

- Em 1950, o mês de dezembro era de formaturas escolares:pela
"Divina Providência", Donalda Bailoni, Arlete Mira, Terezinha
Krueger, Geny Teresa Batista, Osvalda Silva, Odalzita Borges,
Isolde Ropelato, Ivete Paterno e Leonora Scheuer, tendo como

paraninfo o juiz dr. Marcondes de Mattos; pelo "Abdon Batista",
no Salão Buhr, AfUl Isabel Mascarenhas, Anadyr Martins, Do
rotéia Mascarenhas, Leocádia Pradi, Maria Daisy Buchmann.
Maria de Lourdes Cercai, Maura Dirce Mascarenha, Conrado
Volkmann, Darci Luiz Buchmann. Emilio Horst, Harri Koch,
Heinz Schwertner, Ivo Anders, Mario Burchardt, Norberto Koch,
Oswaldo Maba, Paulo Sacht e Rubens Manoel Silva.
- O prefeito Waldemar 'Grubba sancionava a Lei n'! 77, de
,04-12-50, dispondo sobre feriados municipais, disciplinando o
art.ll de Lei n'! 605, de 05-01-49. Assim mesmo tinha 9 dias de
guarda 'para o texto que dizia: "SãDferiados religiosos os dias de
guarda, declarados em lei municipal, de acordo com a tradição
local e em número não superior a quatro, neste incluida a Sexta
feira da Paixão". Nunca se tomou conhecimento das explicações
da Câmara de Vereadores para essa disparidade. Uma lei para
não ser cumprida ...
- Jaraguá do Sul elegia 2 deputados: dr. Luiz de Souza e Wal

, demar Grubba.
••. HÁ 30ANOS

- Em 1960, comemorava-se o jubileu deprata, os 25 anos do
Grupo Escolar Abdon Batista, que ainda presta relevantes servi
ços ao ensino de Jaraguá, agora como colégio. Mas naquela
época, a diretora, professora Zenaide Espezim, organizou co
missão de festejos, integrada de professores, Lauro Braga, presi
dente da Caixa Escolar, Eugênio e Eggon da Silva e, de modo
particular o coordenador dos festejos, sr. Rolando Jahnke, uma
das figuras de prôa, como incansáveis colaboradores quando se
trata de uma causa justa. Na ocasião visitava Jaraguá Dom
Gregório,Warmeling que participou da missa vespertina e os
acordes da Banda do ]3'! Batalhão de Caçadores, de Joinville .

••• HÁ 20ANOS
'

- Em 1970, o prefeito Hans GerhardMayer, sancionava a Lei n'!
279, que autorizava o Chefe do Executivo Municipal a firmar
convênio com o "PLAMEG', visando objetivar a construção de
um Grupo Escolar na Rua Joinville, Hoje "Heleodoro Borges".
- Desde o dia ]3 de novembro o Executivo Municipal deJara
guá do. Sul tinha novo titular, tendo em vista a licença soticitada
pelo prefeito Hans Gerhard Mayer. Assumia o vice-prefeito
Eugênio Victore Schmöckel, às 17 horas com solenidade de
transmissão do cargo e a presença do dr, Milton Cunha, MM'! Juiz
de Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, do Preso da Câmara,
ver, Sigolf Schünke, o Ten. José Bahia, Chefe' da Circunscrição
do Serviço Militar, dos Senhores Vereadores e Funcionários A
administração não sofria solução de continuidade, uma vez que
prefeito e vice estavam perfeitamente identificados com o plano de
governo, desde fevereiro/70. ,

... HÁ IOANOS
- Em 1980, o SENA! dentro de suas áreas básicas de atuação, o
Centro de Treinamento Polivalente de Aprendizagem Industrial de
Jaraguá do Sul, treinava no ano de 1980, 2.500 elemento, supe
rando aos 1.900 em 1979.
:- Depois da entrega, pela Prefeitura, das pontes "Tavares So
brinho" e "Bertha Weege",,em outubro, estava chegando o dia da
entrega da ponte "Alberto Bauer" sobre o Rio lapocu, em Nereu
Ramos, uma velha aspiração do povo da antiga Retorcida, com a
extensão de 1.200 metros da WalterMarquardt, visando a sua pa
vimentação asfáltica. Também a eletrificação era acelerada com a

entrega de mais a Tifa União (Rio Cerro I), Bruch, Laube, Javali
Esquerdo e Direito e Rio da Luz Alto.

Pági1Ul7
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A sua flleg'ncla
começapor
fora.

. VIsta

ModaSempre
(iet1ilio Vargas,. SS

No dia 15 aconteceu na Recreativa da
Marisol o "Natal das Crianças da AADAV

(Associação Assistencial dos Deficientes Au
ditivos e Visuais!', quando houve entrega de

presentes, balas e refrilIerantes para as

crianças, feita pelo Papal Noel. A AADAV
vem a. público agradecer a torjos. os que con
tribuiram, de forma direta e indireta; 1I(J de
correr do ano, para que fosse posstvel as

.

compras de próteses auditivas, recursos di
dáticos, auxilio médico.

ÓtiCA
HERTEL

Mais de 600 pessoas .prestigiaram a
.

bem sucedida apresentação dos grupos fo�
dóricos - a últimtJ do ano de 1990 -, ocorri
da no dia 15, no Ginásio do SESI, e que
contou com a participação especial do Grupo
de Danças Folclóricas Alemãs, de Estrela
(RS), "Foi fantástico", resumiu o coordena
dor do' Museu Parque Malwee e grande in
centivador e batalhador pelo resgate do fol
clore germânico na microrregião, Carlos Ce
zar Hoffmann. Os gruJ::!e jaraguaenses de
vem retornar às ativi s em fevereiro do
próximo ano, após teremparticipado do Cur
so de Folclore e Danças Germânicas, de 22
a 30 de janeiro, em Gramado (RS).

Foi realizado dia 15112/90 na boite
(SalõoAloisio), em Massaranduba. Ho
sentação de doze candidatas e desfile
Modas, numa produção de Joziane B:rQJ7IIliIPlri
lindfssima Adriana Mariza Ayroso foi e
rota simpatia e Garota Mirage 90/91. izeli
Koslopp e Marinise Tomelim foram a.t duas
princesas. Massaranduba conta com a ·rage
Danceteria oara animar -seusfinais de se

MEDICINA - U.F.s.C.
-.-.-.-.-.-.-

Ninguém pode perder a partir das 15
horas de hoje, no Clube Atlético Baependi; a
"Chegada do Papai Noet", em Jaraguâ do
Sul.. Brincadeiras, apresentações e muita
festa vai animar a garotada.

Após concluir com brilhantis
mo o curso de MEDICINA na Uni
versidade Federal de Santa Catarina,
o jaraguaense Jean Beno Schreiner
Lucht, que cola grau nopr_óximo�
11 de janeiro em cerimônia a reali
zar-se no Centro de Cultura Integra
do - CIC, viu seus esforços coroados
de êxito ao ser aprovado, com desta

-----------:----------------..,...--, 'que, para a residência médica junto
ao Hospital e Maternidade Carmela
Dutra, da capital.

De parabéns o JEAN. BENO e

seus felizes e orgulhosos Palst

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

Bastante aguardadas as promoções de
final. de ano da Sociedade Esportiva e Re
creativa Amizade. O grande baile de Natal
será animado pelo conjunto "Os Frenéticos",
enquanto a animação na noite de Reveillon
fica por coma do "Musical Cruzeiro". Noites
de casa cheia... .

. �

�Dl\9·5ß1'�,

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

Sinceras felicidades aos aniversarian
tes Rosãngela Krawulski (dia 23), Teresinha
Maria Peters (dia 25), Raulino Kreis (24),.

Marcelo Santos Silva (dia 28) e Fernanda
MagaliMoretti (30 de dezembro).

Lais, filha do casal Rosa Maria e Paulo Brizolla completando
neSte dia 21 o seu 1� aninho de vida.

�RuaReinaldoRau,632
Fone: 72-1599

-- -- -- -- -- -- -----,-�--------

Neste Natal e no nascer

do Ano Noyo, desejamos
que todos os homens de
boa vontade se unam para
juntos construirem um

futuro de Pa�!

Vestindo Gerações

CARRüÇARIAS •
Postos tk ·Vendtu
Av. Mal. Deodoro,

1.085
Rua ReinoldoRau,

530
Fone: 72-3311

LTDA.
.

Carroçarias Abertas - Metálica.s - Furgões -. Capotas -

Trailers - Barcos - Resfriadores de Leites -

Frigoríficas - 3� Eixo
Consertos em Geral

FOTO -VíDEO-SOM
Av. Marechal Deodoro,302Rua Dr. Enrico Fermi, 113 - Jguá. Esquerdo

Fone: (0473) 72-1077 - Jaraguá do Sul - SC '

o Natal vem ar. Presenteie com jóias,
relógios ou Insbumentos musicals

de

PORCELA.NA.S SCHMIDT, ,éRISTdlS,INOX E A.RTIGOS PI DECORA.Ç;rÕ LANZNASTER
Moda injfUlw-juvenil ptI1'a reaJçtl1' ekgdncia de
se.usfilhos. Um carinho especial ptI1'tI o seu bom

gosto. '

,...1. Deodoro, 819 - Jaraguá do Sul- SC
A preferência dos.jovens todos
os fins de semana BR-280 KM

58 _.. Guaramirim

AY. MAL. DEODORO DA FONSECA, 183
GALERIA DOM FRANCISCO· SALA. 01

o seu relojoeiro
Tudo em 3x siacrésclmo

Av. Mal. Deodoro, 391 - fone: 12-1667
Av:MarechaI, 796-foAe:72-0255

A ROUPA INFANTil'

dOIAS & RELÓGI8S

j_��----___:�-----_:_.........-------"'------'--....;.._----..,.......-----.........-----;Ja:,.,:a:guá-;:;â:;:o:-S;'ll-:;l, de 22/12/90 a 11/01/91'Pdginiia
i
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Imobiliária Jardim
Jaraguá Ltda.

Rua,Reinoldo Rau, 585 - 89250 - JARA·
GUA DO SUL - SANTA CATARINA
FONE: (0473) 72·0768 - CRECI 572·J

VENDE

CASA DE ALVíENARIA éJ25Öm2, terreno c/l.4oom2•
'CASA DE ALVENARIA c/200m2 Vila Bae"",ndi: .

CASA DE ALVENARIA c1l7Om�, V.Nova-R1Fmancla-
�ÄSA DE Af-VENARIAc/148m2, VilaBaependi.
lt·ht.�t�c/78:.Qt:°eentro.
APAltTAMENTOc/268m2 - centro.
APARTAMENTO c/200m2 - centro.
APAR'li'AMENTO c/190m2 - centro - Aceita casa de me
norvalor. .'

.

APARTAMENTO c/150m2 - centro ..
APAltTAMENTOc/I35m2 - centro. ,

APARl'AMENTOc/108m;-centro.APARTAMENTOcll02m -centro.
TERRENO c/420m2, Çha da Figueira.TERRENOc/15x35m ,VilaBaependi.
TERRENOc/15x26m2, prõx, aoDoering.
TERRENOc/28xI8m2 Vila Baependi. '

TERRENO c/14x5em�, c/casa de madeira, na Rua CeI.

Procópio Gomes de Oli�eira, 859, centro.
TERRENOcIl5x38�, Vila Baependi. ,

TERRENOc/l-.21 1m.t R. João Planincheck. '

TERRENOc1i8x6� , Ilha da Figueira ..
TERRENO c/2.66Om ,BàITa do Rio Cerro.
TERRENO c/6.50Om2, Ilha da Figueira.
TERRENOcl7.13Om2 Vila Nova.
TERRENOcIl8:000m2, R. João Planincheck.
TERRENO c/27.932m2,R. Amazonas.

ALUGA

APARTAMENTO Edif. Carvalho - NOVO-
Cr$ 90.00,00. ,

, CASA DE A�VEVl!"IANRIA - centro.
SALAcli40m - 1 a ova.

INTERIMÓVEIS "

Intermediária de
ímövels Ltda,

I

R. João Piccoli, 104 - Fone
72-2117
Jaraguá do Sul � SC -

CRECI 0914-J
VENDE

CASA DE ALVENARIA -com 260m2, terre-
. no com 450m2, situada no Lotsamento Fhenix,
próximo ao Fórum.
CASA DEALVENAIUA -com 60m2, terreno
com 445m2, situada no Bairro São Judas Tadeu. ,

LOJA COMERCIAL -com 153m2, situada na

Avenida Marechal Deodoro da Fonseca.

ALUGA

APARTAMENTOS
TELEFONE COMERCIAL

'ENGETEC•
ENGETEC
V

Engenharia e

Tecnologia da
Construção Ltda

Construtora: Imobiliária;
Cálculo Estrutural' Compra. Venda, Avaliação
Projetos Civis Locação c Interrnediação
Execução dc Imóveis
R. Exp. Antonio C. Ferreira, 68 - Fone 72·037.\

Jaraguá do Sul - SC - CREA 2264 .:.. CRECI 934·J

VENDE: .

- Casa em Alvenaria - Rua Domingos Dernarchi
- Casa em Alvenaria - Vila Lalau
- Casa em Alvenaria - Ilha da Figueira
- Casa em Alvenaria - Jaraguá Esquerda
- Casa Mista - V iIa Lenzi
- Casa Mista - Vila Baependi '

_ Casa Semi-acabada (9D,OOm2) - Vilä Nova
- Apto. Ed. Jorveli

'

- Apto. Ed. Jaraguá
- Apto. Ed. Chiódini
- Apto. Ed. Marajô
- Apto. Ed. Carvalho
- Cobertura Ed. SchJocket '

- Terreno (43'!1 Oöm ) - uma quadrado Juventus
- Terreno (550:0Om2) - Nova Brasília
- Terreno na Ilha da Figueira
- Terreno no lotemanto palmar (Estrada pl Bairro Amizade)
_ Terreno de 100.000m (200x500) - Localizado Grota Funda
- Bairro SantaCecília - Cr$ 842.000,00

ALUGA: 2
- Sala Comercial- Rua Bernardo Dornbusch 70m -

Cr$ 50.000,00 '

- Sala Comercial .- Rua José Emmendoerfer
- Sala Comercial - Rua Gumercindo da Silva
'- Sala Comercial - Ed, Chiodini (I � andar)

Compra - Venda - Loteamento e Administruçoo de lmoveis
CGCMF: 78 659 544/0001-92 � Creci 852-1
Av. Mal. Dp.odoro. 141 - Fone: 7.2-2010

VENDE

- CASA DE ALVENARIA com loo,OOm2, na rua Euzébio
Depoy - V ila Nova.

,

'

- CASA DE ALVENARIA cem 78;00m2, na rua Bernadina B.
Müller,221.
-' CASA DE ALVENARIA com IOO,OOm2,na rua Santa Ca
tarina, com terreno de 750,OOm2 •

- CASA DE MADEIRA com 70,OOm2, no loteamento Borba.
- MERCEARIA com estoque na Ilha da Figueira.
- LOTE com área de 582, 90m2, na rua Goias, aceita-se carro
em neg6cio e estuda-se condições.

ALUGA

- SALA COMERCIAIS uma de 41,OOm2 e outra de 68,OOm2,
na Av. Getúlio Vargas, 49 - I� andar do Ed. Hertel, encima do

Unibanco, próprias para escritórios, consultórios ou outras fi
nalidades.
_ SALA COMERCIAL de Q2,OOm2, na Av. Mal. Deodoro da

Fonseca, 141 sala 04, 1� andar,

ED.ITAL
ÁUREA MÜLLER GRUBBA, Tabr:
liã e Oficial de Tttulos da Comarca de

Jaraguâ do Sul, Estado de Santa Cata
rina, na formo. da Lei, etc,

Faz saber a todos quanto este

edital virem que se acham neste Cartâ
rio para Protesto os Tttulps contra:

-ALFREDO lOAO DA SILVA
Rua: Roberto Zimmermann s/nq -NES
TA

- BERTOLDO H/NSCHING -

Rua:Ano Bom s/nq - CORUPA'
- COMAS E COM REPRES DE

AR DE SEG LTDA - Rua: Henrique
Bartolomeu nq 50-NESTA

- lARAGUÁ PNEUS LTDA -

Rua: Cristovão Colombo deFreitas s/nq
-NESTA

E, como os ditos devedores não

foram encontradf!s .ou s� recusaram. a
'

aceitar a devida mttmaçao, faz por m
termédio do presente edital, para que os .

mesmos compareçam neste Cartõrio na

Rua: Arthur Müller n'! 78, no prazo da,
Lei, a fim de liquidar o seudébito, ou
então dar razão porque não o faz, sob a
pena .de serem os referidos protestados
na formo. da Lei, etc. ,

Jaraguâ do Sul, 17 de dezembro de
, '1990.

ÁURÉAMÜlLER GRUBBA - Tabeliã
e Oficial deProtesto de Tftulos.-

, II

Leia. assine e divul�eCORREIO
.,<» F» <» " <»

Fone: 72-2684

COR,REIO_
I[> <> IF- <> " .->

. VENDE
Apto - Com 3 qtos, Edif. Schiochet, Centro;
Apto - Com 3 qtos, Edif. Mendonça. Centro:
Apto 7' Com 2 qtos, Edif. Menegotti, Centro:
Apto - Com 1 Suíte + 2 qtos, rua José Emmendorfer: Entrada,
+ Saldo Parcelado

-

Casa - Mista: CI Area de SOm'. Terreno Ci 450m'. Rua: Francisco
Z. Lenzi: PröxímotSuper. Lenzi.,

'

Casa - Mista: CI Area de 6Om,. Terreno CI 441m': Rodolfo San'.
son , Próximo: Igreja Ass. Deus. Figueira:
Casa - Mista: Ci Area de 75m,. Terreno C 211m'. Rua: Sarni
Tavares. Próx. MarisolII. Vila Nova;
Casa - Mista: Ci Área,de 84m,. Terreno Ci 600m'. Rua: Senador
Schroeder, Próx. Divisa Jguá - Guaramirim:
Casa - Mista: C' Are a de 90m" Terreno C' I. 356m' , Estrada
ltapoouzinho , Pröx. Fábrica Bebidas Kinen:
Casa - Mista: C'90m, Ter. 450m'. Rua: Joinville. Pröx. We� II;
Casa - Alvenaria: Ci Área de 105m', Terreno Ci 510m'. Rua:
Domingos Rosa. n� 295 Pröx. Ilha da Figueira;
Casa - Alvenaria: C Area de 84m,. Terreno Ci 529m'. Rua:
Carlos Niels, n: 290 Próx. Posto Mime. Vila Nova:
Casa - Alvenaria: ,C Área de 120m" Terreno C .:179m'. Rua:
Carlos Niels. rr: 320 Próx: Vila Nova:
Casa - Alvenaria: C' Área de 142m" Terreno C 450m'. Rua:
Pe . Mirandinha. n. 40 Próx. Comunidade São Judas Tadeu:

CHALÉ
Imobiliária e

"Representações Ltda.

Rua Reinoldo Rau, 61 - Fones: 72�139,0 e 72.1500
Jaragua do �ul - SC - CRECI 643-J

EMPREENDIMENTOS
IMOBn�.lÁRIOS

MARCATIO LTOA.
Av. Mal. Deodoro, 1.189 - Fone 72'1136 e 72-1411

JaraguádoSul- SC - CRECI 093
RELAÇÃO DOS IMÓVEIS À VENDA

CASAS
-Casa de I 55Ó00m2 Jaraguá esquerdo (Mista) .

Cr$ 3.000.00 ,00
- Casa de 190,oom2 Água Verde (Alvenaria) ... '

..

'

....

Cr$IO.OOO.Ooo,oo
- Casa de 120,oom2 R. 25 de julho (Alvenaria) ..•.....
Cr$ 4.000.000,00
- Casa de 350,oom2 R. Pe. Harry Hadlich (Centro) .. ; ...

Cr$35.oo0.000,oo

APARTAMENTOS
- Apartamento de 98,oom2 Lateral Av. Brasil (Camboriú) ..
Cr$ 2.700.000,00 '2
- Apartamento de 73,oom c/Garagem Mal. Deodoro. ',' •

Cr$ 2.200.000,00

LOTES
- Lote de 465;00m2 Loteamento São Luis . Cr$ 900.000,00
- Lote de 300,oom2 Loteamento Liodo RodriguesCr$ 550.000,00 ,

•.....

- Lote de 450,OOm2 R. Frederico Curt Vasel (Lat.) .

Cr$l.700.000,00
,

Também possui�os lot�s financiados até 25 pgtos.

SUCOS E VITAMINAS GOULART
, Lanches, Pizzas, Sorvetes,

Petiscos e Bebidas. II

II.
R. ce. Procópio Gomes, 227

'Falecime'ntos da semana

FUNERÁRIA HASS
Ap. Mal. Deodoro, 1.771 - Fone: 72-0903

PÚlntão - 24 horas

Paz. Esta palavra resume todos os objetivos do

hornernaqa na terra. Que, amparados na fé cristã
,

e na ímportânclaco nascimento de Jesus Cristo,
tenhamos muUa paz no ano de 1991 .

São os votos da Funeraria Hass

PágiNl: 10

Pilote sempre equipado.

�HONDAI Menegotti Motos I�
Jaraguá do Slil, de 22/12/90 a�11101/91

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Aos nossos clientes e amigos desejamos
.

sincero Feliz Natal e um venturoso ano de

1991.

Dignificamo-nos, trabalhando. Sentímo-nos
felizes, colaborando. A todos aqueles que

ombrearam conosco nesta cruzada anual, nosso
reconhecimento.

Boas Festas e Feliz Ano Novo, com fé e

álegria são os nossos votos �

Mensagem doCO.RREIO '

1>«:» ..C»,,�SPÉZIA & CIA. LTDA.
R. João Januário Ayroso, 772. - Jguá. Esquerdo

Fone: 72-0300 - Jarag�á do Sul- SC.

Deixe ci Natal
entrar pela janela

e ocupar o
seu coração

- PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA
ESTADO DE SANTA CATARINA LANZNASTER

O Prefeito Municipal, o Vice-Prefeito e os Servidores Públicas Munlci-
,
pais de Massaranduba, ao término de mais um ano de trabalho e conquistas,
agradecem a todos pelo apoio, compreensão e participação, desejando votos .

de FELIZ NATAL e PRÓSPERO ANO NOVO!

Massaranduba, NATAL/90

Dávio Leu
Prefeito Municipal Feliz Ano Novo

�
......

Mai_s do que comemorar o nascimento de Cristo e esperar com fé o novo ano, é renovar a
Duas esperança no futuro ...

Rodas
,

� BOM NATAL - FEtlZ 1991 I,

�
li

INDÚSTRIAS REUNIDAS JARAGUÁ S/A
,

.

"Que o trabalho nos leve a encontrar
na paz, no emor, na esperança do

.

Natalo alento necessário para a

realização de nossos ideeis';

Feliz Natal .

e
sucesso em .1991 .

____ ----\Ik-
.' /'-

Oalgodâo longa vida. í �Q' "\
Y )

fONE (0473)72 - 3200

EQUIPE Participando
aos domingos:

A :

voce concorre;
ao sorteio de !

uma'TVa

Soe. Schroeder III cores.

, ItII"llp4.Sill,.. 22/12/90 .11/01191 PII._ 11

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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li Proclamas de Casamentos
MARGOT ADEUA GRUBBA LEHMANN, Oficial do RegistroCivil do je Distrito da Comarca de Jaraguâ do Sul, Estado de
Santa Catarina, Brasil faz saber que compareceram em Cartôrio
exibindo os documentos exigidos pela lei, afim de se habilitarem
para casar" os seguintes:

EDITAL Nl! 17.545 de 11-12-1990 •

•ENO WUTKE eROSALIARAHN
,

Ele, brasileiro, solteiro, soldador, natural de Massaranduba,
neste Estado, domicilIado e residente em Rio Cêrro I, neste distrito,
filho de Lothar Wutke e Gerda Borchardt Wutke.

EIÍI, brasileira, solteira, do lar, natural de Pomerode, nesté
Estado, domiciliada e residente em Rio da Luz I, neste distrito, filha II
de Alberto Rahn e Adélia Rahn. II

II

EDITAL N917.546 de 1'2-12-1990. II
•PAULO SHIGUERU IWASAKI eMlRlAMSASSE

. Ele, brasileiro, solteiro, técnica Têxtil, natural de São Paulo,
São Paulo, domiciliado e residente na Rua Joinville, 2.020, nesta ci
dade, filho de Iwao Iwasaki e Toshiko Iwasaki.

( Ela, brasileira, solteira, secrterãria, natural de Jaraguá do
Sul, domiciliada e residente na Rua Joinville, 2.020, nestacidade,
filha de Fridolin Sasse e Leonida Kanzler Sasse.

II
II

II
EDITAL Nl! 17.547 de 13-12-1990.
• vALÉRlO JOSÉEICHINGER e IRIA VANDA STUY

Ele, brasileiro, solteiro, vendedorj natural de Jaraguá do Sul,domiciliado e residente na Rua 25 de Ju ho, 1.550, em Vila Nova,
nesta cidadebfilho de Alvaro Eiehinger e Cecilia Reiser Eiehinger.

Ela, rasileira, solteira, enfermeira, natural de Cedro Alto -

Rio dos Cedros, neste Estado, domícihada e residente na Rua Anto
nio Stanislau Ayroso, 171, nesta cidade, filha de Bernard Stuy e

CarrnelaStuy,

EDITAL N917.548 de 13-12-1990.
• JORGE ANTÔNIO TEIXEIRA FABRO e ODETE DOURA
WA

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de escrítõrío, natural de
Cruzeiro do Oeste...Paraná, domiciliado e residente na Rua Venancio
da Silva Porto, 3/5, nesta cidade, filho de Joubert Fabro e Zenir
Teixeira Fabro.

Ela, brasileira, solteira, comerciante, natural de Jaraguá do
Sul, domiciliada e residente na Rua Reinaldo Rau, 459, nesta Cidade,filha de Emani Doubrawa e Bernadete Klein Doubrawa.

-

II

EDITAL'N917.549 de 14-12-1990.
• CLAUDIO REBERTI SERVILHA e SUEÚ APARECIDA
ZANARDI

.Ele,�brasileiro, sol�ei.r�, segura�ça, 'natural de ÃJiIliania-Herculandia, Sao Paulo, domiciliado e residente na Rua guas Claras,
em Ilha da Figueira, neste destrito, filho de Antonio Reberti Melli
nas e Maria Servilha Romero.

Ela, brasileira, solteira, professora, natural de Iporã Paraná,domiciliada e residente na Rua Aguas Claras, em Ilha da Figueira,néste destrito, filha de Durvalino Zanardi e Luiza Chardulo Zânardi.

EDITAL N917.550 de 14-12-19iO. '

_

-. JOSEFERREIRADEUMA e SOLANGEAVANCINI
Ele, brasileiro, solteiro, comerciário" natural de Iguatu.:Ceará, domiciliado e residente na Rua Jose Theodoro Ribeiro, 286,

em Ilha da Figueira, neste destri to, filho .deAurelio Ferreira de Li-
ma e Analia Alves de Souza.

-

Ela, brasileira, solteira, doméstica, natural de José Boiteux.,
neste Estado, domiciliada e residente na Rua Arthur Henschel, 30,
em Vila Nova, nesta cidade, filha de João Avancini e Deolina Avan-
cini. ,,-

II

II

E para que chegue ao conhec;imenIo de�s, mandei passar. o
presente Edital, que sud pubücado pela ""Prensa e em Cart6rio,
onde serd afixado durante 15 dios�

-

VENDE-SE

Um terreno do estacionamento ao lado do

Banco Itaú e defronte o Banco do Brasil.

Informações pelo TELEFAX n�
0049;.203-666569.

li

II

Aos nossos clientes, amigos e colaboradores, e lodos
aqueles que· tanlo nos estimularam neste ano que ora se f!n
da, queremos na alegria destas festas levar-lhes nossos sm

'ceras votos de um Natal muito feliz e um Ano Novo repleto
de paz e prosperidade.

Boas Festasl

Vestindo Gerações

I

Quando os sinos anunciarem o Nascimento de Deus Menino mais uma vez

nossos pensamentos estarão voltados aos prezados amigos. clientes e

colaboradores que nos perrntram vencer mais uma etapa de trabalho profícuo
e idôneo.

Feliz Natal - Próspero 1991

II
I,'

RAU & C I A L T D A.

Rua Erwino Menegotti. 1.950
Fone: 72-0894 - Jaraguá do Sul - SC.

São os votos.de

WAlDEMAR

II

li -Parati CL 1.8 Dkm (g)
(Entrada Cr$ 1 milhão + con-

sórcio) 91
Monza SLE verde meto (g) .90
Pick-Up Chevy 500 verde (a) ..
89
Fusca bege (g) 84
Moto XLX 250 preta/vermelha .

86
RlIIl Afonso Bartel, 477 - Vi
laBaeperuli
J.......SIll-SC

VIAÇÃO
CANARINHO

Há '20 anos transportando .

os artífices do nosso progresso;,
AV. MAL DEODoRO DA FONSECA, 987·- FONE72-1422

P4gÜlll12 JIITGgu4 tio Sed•• 22112/90 .11101191
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_� GERAL

AURILENE M. BUZZI
LEONEL P. FLORIANI

Advogados
,

Rua Reinoldo Rau, 86
- Sala 4 Fone: 72-2711

VIAÇÃO Progrtutle bem as suas

viagens de férias e

recreaçõo.
A "Canarinho"
coloca à sua disposição
os modernos e,

.

confortáveis ônibus da
suaJrota. '

Venha conversar
conosco.

Av. Mal. Deodoro,
987 - Fone -1422
Jaraguá do Sul -
SC

VERDUREIRA
DA 'RAQUEL

de Engelbert Hertel
Comércio de frutas e verduras,

sempre frescas e verdes, paõ caseiro
e-cucas.

, Amplo estacionameto
R.,Cel. P'roc6pio Gomes, 1.160·

JaraglÚl do Sul - SC

11

FUNILARIA
JARAGUÁ LTOA.

II

calhas e Aquecedor Solar.
R. FeI'pe SChmiclt, 279 - Fone

72-D448'
J8TIIguá do Sul - SC

ORTOPElIA ETRAUMATOlOGIA
Dr. Marcos F. Subtil

UrgêncÚlS - consultas - ortopedia
;IJftmtil e adulto. Membro titular da Soe.
Brasileira de Ortopedia e Traumatologia.
M. Mal. Deodoro, I.S72 - Fone:, 72-22i8'

JtJTagIIá tio Sill ...... SC
I'

JaT(lgu4 do Sul, de 22112190 a 11101/91 P4gillll13

DR. WANDER L.WATZKO
Clínica Médica
(Clínica geral)

,

Aeumatologia ,

Consultório: R. José T. Ribeiro, 785 (próx. Colégio
Holanda M. Gonçalves).
Fone: 72-2938
Jaraguã do Sul - SC

CLíNICA VETERINÁRIA
SCHWElTZER

Dr. Waldemar Schweitzer

Clínica de pequenos e grandes animais, cirurgias,
vacinações, raio x, internamentos e boutique. .

R. Joinville, 1.178 (em frente ao Sup. Breihaupt)
- Fone: 72-3268

Jaraguá do Sul - SC

jaraguá
clínica de fisioterapia

Dra. Valéria G. Togni Dra. Stela Ferracini

Dra. Solange Castilho PSICOLOGA

Dra. Solange Pazini
FISIOTERAUPEUTAS FONOAUDIOLOGA.

Rua Jacob Buck, 120 Tel. 72-3659
.

.'

Comércio e Abatedouro
Abate às ,3:" e 5:

Rua Ricardo Marquardt, s/n? .

(lateral da Rod. BR 280 - Corupá -'- SC
Fone p/contato 75-1182

II

II

II

Laboratório de Microbiologia
e Análises Clinicas

'

I'

FLEMING
Rua Reinoldo Rau, 576

Fone: 72-2755
Jaraguá do Sul - SC

II

I'

II

II

CORREIO�
-=> <=- F- c:> " c:>

a!:D
Conhecida do Acre ao RS
Furgões simples, isó1ermicos,
plásticos, frigoríficos, traiIes
e carretas de 1,2 e 3 eixos.
Equipamento de refrigeração

e· 3� eixo (truck).
Fone: 72-1077 - R.ua: Dr. Enrico Fe",;i � 113 - TekX:
474_537,

II

FARMÁCIA DO SESI
Amplas instalações e com La
boratório de Análises Clínicas
anexo, para melhor atendi
mento. Av.Mal. Deodoro, 507
(defronte o Colégio São Luís -

Fone 72.0561

TUBOS SAN�A ·1'

, HELENA LTDA.
Divisão de concreto (tubos e'artefatos de

concreto).
'

R. Ionville, 1.016 - Fone 72-1101
Divisão de Plásticos (tubos de PVC
eletrodutosllinha esgoto - tubos de

polielÜenolmangueira preta).
R. Bernardo Dornbusch, 858 - Fone 72-3025

.

EscriJ6rio Geral
R. Cei. Proc6pio Gomes, 99 - Fone 72..fKJ66

...

I'

FERRO VELHO IARECHI.
de Engel1tlll1l" &. CiS.L.

Comércio de veículos usados.
Peças para veículos. .'

Compramos automór...�
dos.

'

..

RuaColllYlilRkgel, 162-,FOIi6: 72..0874
Jaragll4•Sul- SC

,I'
II
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Natal
.

A Maior Festa Do Mundo Cristão

Por JOSÉ CASTILHO PINTO
Comemorado festivamente em quase todo o Univer
so é o Natal, sem dúvida, a maior festa do mundo

cristão, quiçá da Humanidade.
Já nos dias que antecedem os seus festejos obser
va-se um ambiente radiante com as residências, as
lojas e até mesmo as ruas apresentando os tradicio
nais "Pinheirinhos" fartamente iluminados com lu

zes e adornos multicores, à vista dos quais as crian
ças por entre manifestações de alegria se esmeram

no preparo deIugares, onde o "Papai Noel" ha de
colocar os presentes que nunca deixa de trazer.
Ainda na véspera da grande festa todos os meios de

transportes e comunicação ficam lotados dr; movi
mento, de um lado com homem, mulheres e crianças
se deslocando rumo à casa de entes queridos, de ou
tro com a expedição de cartões de Bôas Festas. E

quando chega o memorável instante, o "Natal", a

par de cânticos e músicas característicos e da ado

ração religiosa à que se entregam os fiéis evocando
as cenas da Natividade, sucede a reunião em família
com parentes e amigos a se cumprimentarem e pre
sentearem mutuamente numa sublime demonstração
de harmonia, de unidade e paz, essa fraternidade

que a despeito dos imprevistos existe, apesar de tu- .

do ainda é possível.
'

E tudo então é alegria e unidade de propósitos des
de as primeiras horas desse grande dia; e logo pela
tarde é servida a tradicionalCeia de que participa
toda.a família numa continuidade do dia de Natal, a
maior festa do mundo cristão, quiçä da Humanida
de.

Decoração: novidade nas ruas
A prefeituraMunicipal

de Massaranduba sob o co

mando do Prefeito Dávio
Leu, acaba de trazer mais
uma inovação para a cidade,
que pela primeira vez conta

com uma ostensiva e bonita
decoração natalina custeada

pela Prefeitura Municipal.

A decoração foi' ideali
zada pelo Prefeito Municipal
juntamente com o encárre-

gado de construções da Pre
feitura Municipal, Antônio

Kasprowicz, a quem coube a

instalação da referida deco
ração, que trouxe um novo e

bonito visual noturno à área
eentral da cidade. Fica mais
UII)a vez caracterizado que a

Administração; Dávio
Leu/Raimund Zimdars vai
aos poucos alcançando os

objetivos aspirados pela co

munidade.

Prefeitura conclui a Capela'
Jaraguá do Sul -, A

prefeitura municipal con
cluiu nesta semana as obras
de construção da capela'
mortuária,' localizada·. junto
ao cemitério municipal. Os
operários estão agora na fase
de acabamentos, restando
apenas a pintura do prédio.
A capela

.

mortuária é uma

reivindicação e uma neces
sidade antiga dos corupaen
ses, que "fínalmente conse
guimos tornar realidade".

afirma o prefeito Ernesto Fe
lipe Blunk.

Na semana passada a

administração BlunkiMuller
também confirmou a aqui
sição de um caminhão bas
culante - equipado com ca-

.

çambas, para reforçar a frota'
do Departamento de Obras.
O veículo foi adquirido com

recursos da pr6pria prefeitu
ra, ao preço de Cr$ 4,8 mi
lhões.

Massaranduba já integra
Projeto de Alfabetização

Massaranduba - Este e assinou um convênio para
construção de uma unidade
escolar, com 6 salas de aula
e equipamentos.Este convê
nio, segundo o ministro Car
los Chiarelli é para combater
o alto índice de crianças (en
tre O a 7 anos) que estão fo
ra das escolas.

O res.curso a

ser liberado para Massaran
duba foi na ordem de seis
milhões de crÚzeiros. Na
mesma oportunidade foi as
sinàda com o BADESC -

município marcou presença
em Florianópolis, no lança
mento Oficial do programa
de Alfabetização e Cidada
nia em Santa Catarina. O
prefeito Dávio Leu, acom

panhado do diretor do De
partamento Municipal de

Educação, Paulo Ramos e
.

do prefeito em exercício
Raimund Zimdars, esteve no
dia 7 na capital do estado,
onde Dávio Leu representou
30 prefeitos do estado de SC

,

Orgão repassador dos recur
sos da PROURB - Um em

préstimo extra-limite no va
lor de 21 mil e 500 d6lares,
destinados a investimento em
obras de infra-estrutura ur

bana.
-

A- concessão destes
recursos pelo Banco Mun
dial foi efetuada a título de
prermo ao município 'de
Massaranduba, em função da
boa aplicação dos recursos.
da PROURB no exercício de
1989, segundo Dávio Leu.'

vai realizar durante três dias,
uma pesquisa aprofundada
sobre o tempo em que os

veículos permanecem. esta
cionados na avenida Mare
chal Deodoro da Fonseca..
Com a Zona Azul, o moto
rista precisará adquirir o tic
ket (em bancos e lojas do
centro), que dá direito a uma

hora de estacionamento,

O controle fiscal do

Segundo o diretor de
operações da VARIG, Nel
son Riet, o equipamento
aumenta a eficiencia e me

lhora a qualidade do treina
mento de uma tripulação. O
computer Based Training -

desenvolvido na empresa
Norte-Americana Wicat Sys
tems Inc - é auto-sufuciênte
na aplicação dos ensinamen
tos sobre o procedimento de
todos os sistemas de um

avião, dispensando o auxilio
de professores.' O pröprio
aluno estuda-o individual
mente, monitorando no

computador, as 170 lições
do curso. A avaliação do

','Zona Azul" deve ser implantada

Varig realiza treino à tripulação

SANT'ANA DIET

Jaraguá do Sul - É
bastante provável que a par
tir de janeiro os motoristas
tenham que pagar uma taxa

para estacionamento na

chamada Zona Azul, uma

delimitação de área com

grande fluxo de veículos, no
centro da cidade, para que
haja maior rotatividade. Para
verificar com exatidão a ne

cessidade desta medida, a co
missão municipal de trânsito

A VARIG acaba de
lançar, no seu centro de
treinamento de vôo simula
do, o computer ßased Trai

ning, que se constitui no

mais moderno sistema de en
sino e reciclagem de pilotos
e mecânicos de, vôos para
aviões DC-IO. E a primeira
empresa aérea na America
do Sul a adotar este metodo,
considerado o último avanço
tecnológico da indústria de
informática para o treina-

. mento de tripulantes, com a

vantagem, ainda, de reduzir
o tempo de duração do curso

tradicional pelo sistema au

dio-visual.

sistema' ficará a cargo da po
lícia militar, enquanto que a

secretaria de serviços públi
cos comanda a manutenção
geral. Este mesmo tipo 'de
pesquisa já foi realizada
duas vezes - anos de 86 e

88 -, quando se verificou a

rotatividade de 87 por cento
nas áreas centrais, compro
vando a existência de fluxo
adequado de veículos no

período de uma hora.

progresso da aprendizagem
também é feita pelo compu- .

tador, que submete o aluno a

um teste ao fmal de cada
lição. Caso o aluno não ob
I tenha média necessária para
aprovação na materia, terá
que repeti-la.

.
Õ curso pelo computer

Based Training é dado si
multaneamente com a utili
zação do "CQCKPIT"(uma
simulação da cabine-de co

mando de um avião), onde o
aluno verifica na prática o'
funcionamento de cada sis
tema e·· instrumento de uma

aeronave, mostrados pelo
computador.

WAGNER
TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA

Matriz: BR·280 - km 55 - Telex (474) 506 - Fones (0473) 73-0163 e 73-0422: Filiada NTe sob na 937.
miais: São Paulo - Fone: ({lll) 291-4511 Campinas - Fone: (0192) 311-1144 .. .

MarOla - Fone (0144) 33-4923 Blumeoau - Fone: (0473) 22-01991••-- Fone: (0474) 22·5220 RIo ........
(IfI5) - Fone: (067) 452-7121

'

..

,

"
'

Para manter sua boa forma: com todas as qualidades do leite, chegou Sant'Ana Diet! Totalmente
esterilizado,e desnatado, tem durabilidade de até 6 meses, mesmo fora da geladeira. Você

encontra Sant'Ana·Diet em prática garrafa de 1litro, como os melhores similares europeus ...
Leite Sant'Ana Diet .Girante a qualidade sem as dispensáveis go�durinhas!
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Campeão de direito do Campeonato Estadual da 2!! Divisão de Profissionais do fu

tebol Catarinense. Este' título pode ser vibrado com força pelos torcedores dc Grêmio Es

portivo Juventus, que asseguraram, neste ano, a maior renda do certame. Embora aguarde
as decisões do "Tapetão", o fato é que o tricolor jaraguaense conquistou perante a go
leada sobre o Cóncördia O merecido título. Resta apenas a decisão sensata do Superior
Tribunal de Justiça Desportiva, punindo ao Internacional de Lages, por infração ao Re-

gulamento.
.'.

BI,i-campeão estadual de Bicicross e anfitrião do próximo campeonato brasileiro da
modalidade. Esses méritos foram conquistados pela equipe Malwee de Bicicross, repre
sentante jaraguaense na competição catarinense e que conseguiu classificar diversos pi
lotos para enfrentar o Brasileiro, neste ano, no Rio Grande do Sul - onde obteve ótimos
resultados, Na retrospectiva do Esporte, uma justa homenagem. ,

Pessoas formam filas
para cortar o cabelo

CULTOS: Neste sá
bado - às, 19:00 horas na

Vila Lenzi. Neste domingo
- às 8:00 horas na Rua
Joinville; às 9:30 horas Se
de PM. Ap. Tiago; às
18:30 horas Ribeirão
Grande do Norte; às 20:00
floras em Nereu. Ramos.
Nesta segunda-feira às
17:00 horas na Sede Par.
Ap. Tiago e três Rios' do
Norte; às 17:3() horas no

Rio Molha; às 18:30 horas
na Rua Joinville; às 19:00
horas-rra llha da Figueira e
no Centro; às 19:30 horas
em João Pessoa. Nesta ter

ça-feira - às 8:00 horas no

Centro e Ilha da Figueira;
às 9:30 horas no Centro,
Santa Luzia e João Pessoa.

JBOLA NATRAVE
"

Jean Cario Leutprecht
I

RETROSPECTIVA
- No ano de 1990, Jara
guá do Sul, conseguiu uma

melhora razoável no Ran

king Estadual, de 2J'! para
13q lugar nos JASC e 20q
para 14q nos joguinhos
Abertos. Mesmo assim
nossa preocupação para
1991 é muitogrande, por
que algumas cidades que
cairam na classificação
geral . estão procurando
reforçar suas equipes e

estão fazendo boas pro
postas aos atletas de nossa

cidade. Se as empresas de

Jaraguá não investirem
através do patroctnio, nos
sa situação pára o ano que
vem ficam bastante com

prometida.

gem ou vontade de mostrar
trabalho.

lf umapena.

PATROC/NIO I -

,No ano de 1990, algumas
empresas de Jaraguâ cola
boraram com nosso es

porte amador, patrocinan
do atletas ou modalidades:
Darpe Malhas, Gráfica
Avenida, Restauranze-Sta
tus, M�wee, Rei dos Bo
tões,' Fruet, Coneza, Cris
mar, Hobby Tape, Pros
serv, etc .. ·.

Numa cidade como

Jaraguâ,
.

este número é
muito reduzido, esperamos
que para 1991, mais em-

'presas se ingressem pelo
esporte Jaraguaense e co

laborem.

II
PATROC/NIO II -

Visando uma participação
maior das empresas para o
próximo ano, já está

pronto o projeto para o

esporte amador do munict
pio que será apresentado
aos empresários Jara

guaenses no mês de janei
ro, na reunião da ACIJS.
Todos podem, e devem
colaborar.

FÉRIAS - Nesta úl
tima edição da coluna em

1990 'gostarfamos de agra
decer o apoio e atenção
dados pela direção do Jor
nal e principalmente pelos"
feitores que sempre nos

acompanharam e presti
giaram.

Desejamos à todos
um feliz natal e um próspe
ro ano de 1991 com muita

, saúde e esporte, até lá.

COLUNA EVANGÉLICA
II

Jaraguá do Sul -

Centenas de pessoas fizeram
filas durante todo o dia de
fronte à Praça Angelo Piaze

ra, especialmente para cortar
os cabelos gratuitamente -

em troca de. donativos. A

campanha foi desenvolvida
dia 17 pela cabelereira Celi
na Pereira, que trouxe seus

quatro irmãos, de Timbó e

Ituporanga, para demonstrar
"muito amor e carinho, ga
rantindo assim um Natal
com muitos brinquedos às

crianças e muito alimento
aos necessitados" , afirma
Celina.

provisado, Celina e seus ir

mãos atenderam pessoas de
todas .as idades, que trouxe

ram roupas, brinquedos e

alimentos 'como forma de

pagamento, despertando a

curiosidade de todos os que
passavam pela Marechal
Deodoro. É a "espontanei
dade de ajudar alguém que
tenha um pouco menos do

que agente"; disse Celina.
Ela pretende realizar a mes

ma campanha durante a Pás
coa,. no próximo ano .. e tor

nar isso uma rotina mensal.
"Se dou hoje, amanhã ganho
em dobro" ,. afirmou. Os

brinquedos serão distribuí
dos pela Ação Social.No salão de beleza im

Página 15

SECRETÁRIO
Repercutiu muito' bem nos

meios esportivos a suges
tão do nome do Vice-Pre
feito, Ademar Duwe, para
assumir a Sec. de Cultura,
Esporte e Turismo do Mu
nictpio, que viria fortale
cer muito o trabalho na

área de Esportes. Deve.mos
também salientar ainda o

grande trabalho da Sec. de

Educação Rosemeire Vazei

,

durante o ano de 1990.

LRVB � Infelizmente
a eleição da Liga Regional
de Valei e Basquete não
teve quârum suficiente pa
ra eleger a diretoria
91/92. Será marcada,para
fevereiro uma nova assem

bléia. infelizmente nós te

mos muita gente em Jara

guá do Sul 'para criticar e

achar defeitos, mas quan
do chega a hora de contri
buir ou tentar achar solu
ções, ninguém tem cora-

LEMA DA SE
MANA: "Alegrai-vos
sempre no Senhor, outra
vez digo; alegrai-vos perto.
está o Senhor". Filipenses
4:4,5

MENSAGEM. E
'. LEITURA DIÁRIA:

Dia 23 - o filho de
Deus nasceu, a fim de que
o homem tivesse um lar
eterno. Lucas 19:10

24 - Nasceu-vos hoje
o Salvador, pois Deus não
queria ser só Deus, mas

sim, Deus-homem, Feli
penses 2:7

25 - Cristo quer estar
em nós, cada coração deve
ria ser sua manjedoura.
Efésios 3: 17

26 - De Belém a lin-

da história, não me canso
de repetir. Encarnou-se o

rei da glória para o munão
redimir - Deus eterno do
passado, do presente e do
porvir: Lucas 2:7

27 .- O começo da
ansiedade é o fim da fé, e o

começo da fé é o fim da
arisiedade. DanieI3:14-18
,

'

28 - Tu precisas ser

informado sobre duas for
ças poderosas: a do mal
que é mais forte do que tu,
e a, de Jesus, que é mais
forte do que a do mal. Ro
manos 16: 19-20

29 -: Esquece tudo na

vida, mas nunca te esque-
'

ças de Cristo. Felipenses
3:13,14

Jaragu4do Sul. de 22/12190 a 11101191
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prefeito - de Schroeder,
Adernar Piske, dispensou em

férias os seus 45 funcioná
rios, que devem retomar as

atividades somente no dia 7
de janeiro.

____________________��G�ER�AL�--�---���EJg-----

II

.ANOTAÇÓES·
"O pessoal da redação não concorda com as colocações no

"APEDIDO" publicado na GAZETA, ed. 947, onde em página
inteira se investe contra um profissional, decano da imprensa ja
raguaense, hoje diretor do 'mais antigo semanário de Santa Cata
rina, ex-professar, ex-presidente da Câmara, ex-primeiro vice
prefeito, ex-prefeiro em exercicio e portador da distinção recebida
'das mãos do prefeito IVO KONELL, em 26 de julho de 1990, ao
ILUSTRE FILHO JARAGUAENSE PELA SUA CONTRIBUI
çÃO NO PASSADO E PRESENTE DA NOSSA TERRA NOSSA
HOMENAGEM NOS 114 ANOS DE JARAGUÁ DO SUL.

A nosso ver, a matéria contida nesta coluna, motivo de
pendenga, deveria ser dirigida à SALVlTA, que a liberou e só a
ela dizem respeito, não se podendo imputar ao veterano jornalis
ta, glória da imprensa interiorana, a quem coube apenas divulgar
o assunto que teve origem em solerte matéria liberada à imprensa
por parte da prefeitura municipal, contida na coluna ALÇA DE
MIRA, de A NOtfCIA, de 28-11-90. .

Nenhum cachorro, no auge de um ataque de raiva, chega
ria ao ponto de destilar tanta baba pestilenta. Ademais, educação
e cultura não se compra em supermercado. O dever de informar
não merecia tão severa e injusta censura. Mas, partindo de quem
partiu: .. as ingratidões são imprevistveis.

Os eqtdvocos cometidos por SExcia., ou melhor, por Sua
Senhoria (Excia. já era), e são muitos; poderão ser motivo de co

mentários, inclusive alguns que envolvem diretamente a sua famí
lia e assessores da administração,

II

A INOCÊNCIA DESCHMÖCKEL CONTRA
O DESIEMPERODO PREFEITO

DR. IVO KONEU
SALVITA - Sociedade Assistencial ao lavrador do Vale do ltapocú

RUA JOAO PICCOLl, ..

89.2S0.JARAGuA DO SUL -:- SANTA CATARINA

--...çe-
i,. .__ Meihelio. 1a

EcllllqIo Girdenil ;. SeI. 11

nECU1L\;:O
Declaramos par-e c s devido;.; firas, que o Jorl.eli.sto Euglnio
Victor Schr::ßckel, colheu COr.Q8CO DS inf'oXillQçÕ68 contidas
na co.Lur.a .Aro�:.Ç'ES, edi:;ão 3619, do aemar.�rio "C:lP.R....�O ro
POVO", nt'o tendo ri ce ccc m:>:lificado qualquer dOE iter.s-I,
II e III.' :>utro E'sim, liberaJID B eat e paz-a �ublicação ,acQ:t.'pan_
-hado de 2 chequea e oriGinal do SOletim de Ocorrêr.:eia da
P"l{cíu,eobnt 623/90.

J3ra�1:lÍdo �-:.ü., 15 de deaecb rc de 1990.

écerrr�,Li1

1
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OS CHEQUES SEM FUNDOS
E SEUS FAMILIARES

....

II

Deixamos de publicar os dois cheques sem

fundos, APEDIDO de familiares, que se compro
metem a HONRAR as quantias, pagando ainda os

honorários advocattcios, juros e correção monetá
ria do pertodo, Em respeito ao ser humano e cris
tão e ao pertodo das festas natalinas e de ano no

vo. Também sabemos perdoar a quem nos tenha
ofendido.

A AMEAÇADEAGRESSÃO FisICA DE KONELL

Férias coletivas gerais
em empresas e prefeituras
Empresas e prefeituras

da microrregião fecharam
suas portas, na sua maioria,
a partir do dia 21, devendo
retomar somente na segunda
quinzena de janeiro do pró
ximo ano. Resultado: o mo

vimento nas cidades reduz
em mais de 70%, enquanto
populações inteiras se diri

gem às tão sonhadas férias
nas praias da regi.ão. As fé
rias coletivas chegaram até
mesmo a ser estendidas por
mais de 30 dias, em algumas
grandes empresas, como

única forma encontrada para
reduzir despesas, preservan-:
do estoques e matérias-pri
mas.

Afinal de contas. .
a

·
maior certeza esperada para
este início de 1991, é a de
uma Violenta recessão - es-

·

pecialmente nos três primei
ros meses. As férias coleti
vas atingiram quase todos os

trabalhadores metalúrgicos e

do setor do vestuário e' tam
bém alcançou as prefeituras.
de forma generalizada. O

Em Massaran
duba, o prefeito Davio Leu
liberou os funcionários para
voltarem no dia 9. Em Co
rnpã, o prefeito Ernesto Fe
lipe Blunk preferiu liberar
os servidores por equipe,
evitando que serviços im
portantes, como os de obras,
ficassem desativados.

"Presépio da Malha" traz os personagens do Natal

Expoverão/91 reúne empresários

Jaraguá do Sul - Os
Reis Magos, animais, pasto
res, uma família de imi

grantes; José, Maria, um

anjo e o menino Jesus são
imagens que os jaraguaenses
e turistas de modo geral po
dem apreciar desde o dia I!?
deste mês, quando o profes
sor Carlos Cezar Hoffmann
novamente inaugurou o

"Presépio da Malha", uma

atividade das festas de final
de ano que já se tomou roti
na na cidade. Com apoio das
Malhas Malwee e de seus

próprios colaboradores,
Carlos conseguiu erguer
uma choupana de palha, de
fronte à sede da Empresa, na

Disputar o mercado
do turismo catarinense, que
deverá faturar mais de US$
300 milhões de dezembro a

março próximo. Este é o

grande
.

atrativo da. mais
nova feira para venda di
reta ao consumidor, a Ex

poverão 91, que aconte

cerá na Expoville no pe
ríodo de 11 de janeiro a 17
de fevereiro. A iniciativa é
da Promoville, com o apoio,
da Ajorpemi -e- Associação
Joinvilense e Região da

Pequena e Micro Empresa
e outras entidades de clas
se, que querem oferecer ao

empresário uma boa opor
tunidade de negócio num

período de '38 dias em que
entram em Santa Catarina
mais de 1 milhão de turis
tas.

A realização da Ex

poverão 91 está a cargo
da Matriz de Comunicação
e Relações Públicas, res

ponsável pela organização,
montagem de estandes e

assessoria de imprensa. A

empresa dividiu o pavilhão
superior da Expoville - ala

esquerda e "U" - em 100
estandes classificados em

Barra do Rio Cerro, para
abrigar a cena mais popular
do nascimento de Jesus
Cristo.

Todos os "persona
gens" da história são vesti
dos com retalhos de boas
malhas e iluminados com

perfeição, para acentuar ca

da detalhe .. Na primeira vez

em que montou o presépio,
Carlos levou em conta Q
Ano Internacional da Cons
ciência Negra, em 88 - o

destaque coube à cor preta
-, quando contou com o

apoio do museologo Gelei
Coelho, o "Peninha". Ano'

passado, o Presépio da Ma-

quatro padrões, de acordo
com a localização. A Dicas
Propaganda está criando a

campanha publicitária, que
· será concentrada basica
mente no trecho da BR

101, entre Florianópolis e

Curitiba, por onde passam
60% dos turistas que en

tram no estado.
A . Expoverão 91 é

uma feira para a indústria e

comércio venderem qual
quer produto diretamente
ao consumidor, a preços
acessíveis aliados à quali
dade que projetou Santa
Catarina em âmbito nacio
nal. Segundo os promoto
res, o grande objetivo da
feira é o de aproveitar.
principalmente, o. grande
fluxo de turistas que C�íi
gam ao nosso estado no pe
ríodo após as. festas de fi
nal de anó até o carnaval.
Eles lembram que durante
o veraneio do ano passado.
de acordo com levanta
mento da Santur, 932 mil
turistas deixaram em Santa
Catarina aproximadamente
US$ 284 milhões.

As vendas de estan
des para a feira já estão

lha 'procurou destacar mais
as cores amarelo e branco,
como representantes da imi
gração. Agora, "resolvemos
dar um tom mais artístico ao

presépio", afirma Carlos.

Para 1991, Carlos
Hoffmann pretende que a

participação dos visitantes
também seja uma realidade
prática. Por isso, ele planeja
que "Cada família Visitante
possa criar ao lado do, gran
de presépio, o seu próprio
presépio em miniatura". Ao
entrar na choupana de palha,
as pessoas sentem com afeto
o verdadeiro clima natalino,
significando nascimento.

abertas na secretaria da

Expoverão 91. à rua

Aunazonas, 46, fone(0474)
33-7777. Até o dia 23
deste mês os interessados
poderão usufruir": de um

desconto especial de 10%
no pagamento à Vista. Caso
queiram .parcelar, poderão
fazê-lo em até quatro pa
gamentos, optando por es
tandes com preços variá
veis entre 210 a 295 BTNs
o metro quadrado.

Os expositores e vi
sitantes vão dispor de uma

completa infraestrutura na

Expoville, corno restau

rante, lanchonetes, serviços
de limpeza e segurança,
além de posto bancário pa
ra depósito e auxílio no

troco.
Cada expositor terá

seu próprio caixa e, já na

sua primeira edição a Ex

poverão 91 começa com

uma novidade: haverá co

brança de ingresso. O obje
tivo é selecionar os consu-

.

midores .ern potencial e

utilizar a renda para cobrir
as despesas diversas de

manutenção sem aumentar .

o custo dos estandes. ...
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.. ESTADO OE 8NfTA C4.TARIfiA,

..... SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA POBUCA
EclIeta Civri

BOLE11M DE OCORR!NC1A
[ce N"

6? " ......... IN"
IDAT,-?, n .- HOMJ,O:30 I

FATO COMUNICADO

LOCAL Sede da 8a 1Vi +." r
I.DATA E HORA DA COMUNIOAÇAO 26/11 JOD

Con;apareceu nesta Delegac'Ia de Põllcia a.

vítima acima ccmuní.candc-noe qUI:! recebeu duns folhas de enequee 1

da filha do indiciado ccãaa de nome Konell,
nendc que a vítima ao tentar coJuoar as duas f'plhas.qe chlrque veio
a receber ameaças por 'teferone do indiciado acima que disse se oi
mesmo tentasse cobrar as re:feridas folhas de cheques ir1a ee dar ma}
que o aeaac seria agredidO fIsicamente
Era o que tinha a registrar.

EXAMES RfOOISfTAOOS ColilUtlicante "If c � rÓ>Ó:

1

IAUTORIDADEATENDIDA POR �r Bre
....
ara

Como não somos OS donos do. verdade, hu
mildemente deixamos o julgamento aos nossos dis-

- tintos leitores. E temos dito!
. .

UMFELIZNATALE UMSEMPRERESPEITADO
ANONOVO

CAI'BSASSE
A ESSÊNCIA DA PUREZA
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