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Gilvan França
, A pianista paulista
Euxôdia de Barros,

uma das mais
consagradas do País

se apresenta no

anfiteatro da Scar -
Sociedade Cultura

ArtísticÍl - no

próximo dia 20.
lngressós numerados

estão a venda na

Secretaria ila Scar.
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Jaraguádo Sul
começa a viver
a Schützenfest

tiro, bailes todos oS dias,
, apresentações de grupos fol
clóricos, e disputa de tiro
também entre os visitantes
foram programadas pela
Fundação Cultural e Asso
ciação de Sociedades e Clu

Os eventos estão concentra-
.

bes de Caça e Tiro do Vale
dos no novo pavilhão de ex- do Itapocu, que promovem
posições _. 2.700 metros o evento, com apoio da pre
quadrados de área coberta feitura municipal. O prefei
_. do Parque Agropecuária to Ivo Konell estáconfiante
Ministro João Cleóphas. A no sucesso da promoção e

abertura está programada confessa já ter gasto mais de
para às 19 horas, com corte NCz$ 300 mil na organiza
(ia fita inaugural, inaugura- ção da 1� Schutzenfest. To
ção do novo estande de tiro das as obras necessárias, in
da cidade (no mesmo local) clusive piso do pavilhão e e�
e sangria do primeiro barril tande de tIro , foram concluí-

,

de chope. Competições de das. Página 3

Com mais de 2.500 ati
radores e a expectativa de

, atrair 70mil pessoas começa
hoje a mais alemã das festas
de Jaraguá do Sul, a 1�
Schutzenfest, a festa do tiro.

�

••

SCHUTZENFEST Um bom começo
vamos prestigiar

Hairy Zastrow, de Guaramirim, um dos 2.500 atiradores em busca do titulo de "rei do Schützenfest.

ARTAMA
Expositores - Displays'
Moviment. Industrial

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Editorial

A· carta catarinense
Em meio de grande pom

pa foi promulgada no dia 5
de outubro do corrente ano a

CONSTITUIÇÃO DO ssrA
DO DE SANTA CATARINA.
A partir de então o texto defl
nitivo passa a reger o destino
de todos os catarinenses, go
vernantes e governados, que
devem envidar todos os esfor
ços para que o documento
maior do Estado não seja letra
morta do que foi apresentado
por representantivos segmen
tos da sociedade, discutido e

votado em diversos turnos pa
ta não ser, depois, cumprida.

Povo e governo devem es

tar suficientemente prepara
dos para respeitar a CARTA
CATARINF�SE e se creden
ciar ao seu respeito quando in
vocado qualquer de seus arti
gos.

Toda a sociedade foi cha
mada a participar dos traba
lhos da elaboração da nova

constituição estadual. Só não
participou quem não quis. Fe
lízmente foi diminuto o núme
ro de pessoas que se alhearam
ao processo.

Cabe uma referência à

.j
I'

imprensa catarinense. De mo
do especial aos jornais do esta
do. E muito particularmente.
aos jornais do interior. O
"quarto poder" mostrou-se
muito atuante; concorrendo
com emendas para tornar
mais transparente o relacio
namento entre governantes e

governados, de jnodo a infor
mar com segurança os direitos
e as obrfgações coletivas e in
dividuais e as ações que ema

nam e que fiquem diretamen
te subordinados ao comando
da CARTA MAGNA.

Os assuntos municipais e

microrregionais foram trata
dos com carinho especial, por
que envolvem o, trato direto

.

do cidadão com a circunscri
ção administrativa autónoma
do estado, '" unidade em que
vive o habitante governado
por um prefeito e uma câmara
de vereadores.

São de importância fun
damental que OS atos muni
cipais que produzam efeitos
externos sejam divulgados pa
ra conhecímento do público
de uma maneira ordenada,
em que não paire dúvida de

como a munícipe deve tomar
conhecimento do edito.

Coube esta missão a um

jornalista de escol que não
poupou esforços de toda a sor
te para chegar ao fim colíma
do. Poucos foram os que en

traram na.luta emuitos os que
deverão beneficiar-se. Quere
mos com orgulho declinar o

seu nome: Darcy Schultz, pre
sidente da Associação dos Jor
nais do Interior de Santa Ca
tarina - ADJORI.

Ele não teve em mira al

guma vantagem imediatista,
mas provou que a união faz
a força. Está na hora de se

reconhecer mérito ao bravo
colega, de cerrar fileiras em

torno da associação por ele

presidida e dos objetivos que
ela persegue. Juntos serão
fortes e respeitados. Isolados,
serão sempre o elo mais fraco.
Juntemo-nos em torno da
bandeira adjoriana, debaixo
da qual se alcançará a maior,
amaís forte corrente de comu
nicação social barriga verde.

Parabéns, jornalista
Darcy Schultz!

Cartas

Uma exuberante florescência aos 70 anos

-
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Permita-me-apresentar-lhe, e à
toda equipe desse jornal, meus
efusivos parabéns, mesmo, pe
la nova feição do "Mais Anti
go", cuja exuberante flores
cência arrebenta deslumbrante
nesta primavera aos seus 70
anos, idos e vividos, como tam
bém assim já-disse Machado de
Assis à sua 'Carolina.

.
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É empolgante ver Correio do
Povo nesta idade, em que tan
tas coisas vão sendo alijadas na
vida, como promoções de ca

misinhas - essas benditas de
uma época '- que a vovó não
agrada por lembrar toucas de
dormir, e pegar no sono, ati
rar-se em demanda de seu cen

tenãrio.iã vista de um novo mi-

lênio, inteiramente rejuvenes
cido e também decidido a che
gar lá, se o facho de sua exis
tência tiver sempre a quem ser

passado aceso como tem sido ..
Cordialmente

Sebastiõo Bonnassis de
. Albuquerque

Florianópolis-SC.

CORREIO--.....
� c::» F» <>" <>

A Velha História
deveria chocar e ferir, de fato,
a sensibilidade humana. O Bra
sil - vai aqui uma aplicação do

Eça de Queiras é um escri- pensamento de Eça sobre a Ir
tor extraordinärio. Um clãssi- landa de então - é um país de
co, isto é, um pensador cujas campos ubérrimos. No entanto,
idéias e reflexões" uma vez fei- . permanecia o país da. miséria.
tas as devidas adaptações no es- Eça representa esse país numa
paço geográfico e no tempo, estampa romântica em que a

continuam atuais.' Em Cartas mãe está em andrajos, à beira
de Inglaterra, Eça de Queiroz de um charco, com o filhinho

.
lembra a verdade desse humo- nos braçosmorrendo-lhe da faI-
rístico lugar comum do século ta de leite, e o cão, ao lado,
XVIII: "A história é uma ve- tão magro como ela, ladrando
Ihota que se repete sem cessar". em vão por socorro ...
E, irreverentemente, diz que o . Os males da Irlanda, con
fado ou a Providência, ou a en- elui Eça de Queiroz, e os do

t�dade . qualquer que �e lá de Brasil também - acrescento,
cima dirige os acontecimentos, muito antigos, muito comple
faz simplesmente cópias servis, xos, provêm, sobretudo, do sis
revelando assim uma imagina- tema de aproveitamento da
ção exausta. Homens mais for- propriedade. Eça de Queiroz
tes e poderosos invadem, ani-- . dirá alguém - embora tenha si

quilam tribos seculares, des- do cônsul de Portugal na Ingla-
/mantelam aldeias, assolam terra, foi, antes de tudo, um ro

plantações e, por fim, se apos- mancista. E aí está!. Eça não
sam da terra. Naquele tempo, dissocia a personalidade do ro
como os dias atuais, chefesmili- mancista da do político, o que
tares e líderesmessiânicos usam lhe confere foros de analista so
as gràndes nomes de pátria, im- cial: o governo; na visão dele

plantação de um regime liberta- parecemuitas vezes em cenário
dor, de religião. de drama, em que se podem

Eça de Queiroz situava O· combinar os lances de efeito.
problema agrário como a causa Enfim, a história se repete. No
de todos os outros. De um lado, Paraguai, recentemente, a i�
a aristocracia, "humanidade su- prensa estampava o �eneraI li
perior", proprietária de man- berrador e o general Sitiado. Foi
sões à beira-mar, de iates, não assim em 1847, é assim em 1880
identificada nem afim com a ou- escreve Eça de Queiroz. Foi as
tra "humanidade subalterna, sim na Inconfidência Mineira,
feita de barro vilão - trabalha- em 1789; assim o é em 1989 ...
dores, artífices, artistas, profes-
sores, filósofos, operários, ro- * Honório Tomelin é diretor da

mancistas, enfim tudo ague Associaão Comercial de Minas

pensa, cria e produz". A dife- Gerais e colaborador da Agência
rença extrema de classes sociais Planalto.

Honório Tomelin

�araguá do Sul, de 13 a 19/10/89
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Começa a festa que é um estouro
Mais de 2.500 atiradores e com a expectativa de atrair 70

mi/pessoas, começa neste dia 13 em,Jaraguá do S'UI, a 1: Schüt
zenfest, a festa do tiro, uma promoção da Fundação Cultural,
prefeitura municipal em conjunto com a Associação das Socie
dades e Clubes de Caça e Tiro do Vale do Itapocu. Todo o evento
está concentrado no Parque de Exposições Ministro João Cleó
phas, sendo utilizado o novo pavilhão_de exposições, que recebeu
melhoramentos'e até um novo estande de tiro, onde as disputas
ocorrerão nos próximos dez dias, até apontar o rei dos reis. O
público também poderá participar das competições e ser rei por
um dia, recebendo inclusive premiação eS.pecial. �

Aabertura oficial da 1 � Schutzen fest está
marcada para às 19 horas, com presença
de autoridades e convidados especiais.

· Será procedido o corte da fita inaugural, aberta
simbolicamente a competição de tiro com autori
dades fazendo disparos, e inaugurando o estan

de de tiro, e em ato contínuo ocorre a sangria
do primeiro barril de chope. Para às 20 horas
está prevista a apresentação do Grupo Folcló
rico Nascente de Tradições Germâmcas. Logo
após tem início o primeiro baile com animação
da Banda Aurora e apresentação das candidatas
a rainha da Schützenfest.
/' No sábado a programação tem início às 6
horas com alvo.ada festiva pelo centro e bairros
da cidade. Das 14 às 17 horas tarde dançante
com concurso de trajes típicos germânicos, sen
do que os três melh.o�e� trajes serão �remi��o�.
Paralelamente têm IniCIO ascompetições oficiais
de tiro entre as 20 sociedadesde Valedo Itapocu
que estão inscritas para as disputas. As 19 horas
está programada uma apresentação de grup�s
folclóricos e em seguida baile com Os Versäteis.
Antes da meia-noite será proclamada a rainha
e as princesas da festa e prossegue o baile, ,daí
animado pelo conjunto Os Vilanenses, de Blu
menau. Durante a madrugada serão sorteadas
brindes.

. aNo dia 15, domingo" um dos pontos altos "

da festa do tiro. A partir das 10 horas acontece �
o desfile das sociedades e clubes de caça e tiro, §
com ii rainha e princesas, e carros alegóricos. .a

Será na rua Reinoldo Rau, com animação da (3

Banda XV de Novembro, de Blumenau. Para
às 14 horas está marcado o reinício das compe
tições de tiro, com demonstração do campeão
catarinense Carlos Milhert, de Brusque, Das 14.
às 19 horas, nova tarde dançante com Os Versá
teis. Haverá aínda apresentação de um grupo

·

folclórico e na seqüência baile até às 24 horas
com Os Frenéticos.

Nesse mesmo ritmo a 1� Schützenfest pros
segue de segunda-feira em diante, com compe
tições de tiro, apresentações de grupos folcló
ricos e bailes diários. Vão se apresentar até o

final da festa os conjuntos Grupo Musical Cru
zeiro (Jara�á do Sul), Banda Lyra (Pomerode),
Os Xirus (Rio Grande do Sul), Banda XV de
Novembro (Blumenau); Banda Aurora (Jara
guá do Sul) e Grupo Musical Mónaco (Schroe
der).

Durante os dias 13 e 22 de outubro a Schüt
zenfest oferece, ainda, estande com venda de
lembranças como chapéus, camisetas, artesana
tos, lanches, doces, chope, restaurante com co-

·

midas típicas: kassler e bávaria, Schlachplatte,
marreco assado, frango assado, escalopinho ao

molho, entre outros pratos. Haverá ainda expo
sição de armas, plantão com serviço médico,
.postos de achados e perdidos, parque de diver
.sões, passeios turísticos com tróleis durante to-
dos os dias. .

Rei por um dia

Diariamente, também, haverá competição.
de tiro entre os visitantes da Schützenfest. Basta
o candidato se inscrever, fazer seus disparos e

aguardar o final do dia, quando os pontos serão
contados. Os três primeiros colocados de cada
dia serão devidamente coroados como rei e cava
lheiros. Esta competição será independente da �

disputa entre as sociedades de caça e tiro. Os
visitantes também receberão medalhas e troféus
especiais.
Página 3

FestadoTIro

'VENHISER 'REI E
JARAGUAOO

.

.

,13'a'22 de Outubro
..Promoç�c:i:
P.M.J.S> Fundação Cultural
Associação das Sociedades e Clubes de
Caça e Tiro do V,!lle do Itapocu

local:

Parque de ExposiçOes Min. João Cleophas
(Parque Agropecuário)

Jaraguá do Sul, da 13 a 19/10/89
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



MÁQUINAS
OPERATRIZi:S

&
FERRAMENTAS
Fone (0473) 72-2877

COM. DE MAo. E FERRAMENTAS LTDA.

Ana Luiza, neta do
CompanhéJrg
Schneider
Afonso Schneider, geren
te geral da VAR/G em

Santa Catarina, manda
dizer de Santiago - Chile
- que no dia 14 de setem
bro de 1989, nasceu para
a sua filha uma linda ga
rota, que receberá na pia
batismalo sugestivo nome
de ANA LU/ZA.

Os queiridos pais
Eduardo Contreras e He- '

loisa Cristin« Schneider
de Contreras não cabem
dentro de si, tanta a ale
.gria pelo nascimento. da
Ana Luiza e coadjuvado
pelos avós, especialmente
o Alfons (VaImira) Sch
neider, residente em Flo
rianópolis.
Cumprimentos às famí
lias Contreras e Schnei-
der.

.

LANCHONETE

2IRMÃOS
Rua João Marcatto, 31

KADRI
l>waa� ...

-;;;;:

c>

Arno e Traudi Henschel, ele o competente diretor social

'uma noite inesquecível, não apenas
para as 20 menmas-moças, mas tam-

. bém para Jaraguá do Sul e ao C.A.
Baependi. Um baile que entra para a his
tória da cidade. Assim foi o baile de debu
tantes realizado no dia 7, no Baependi;
marcando es 50 anos de fundação do clube.
O cerimonial esteve a cargo de Waldenir
Luiz Freiberger e Celso Luiz Nagel, da Rá
dio Jaraguá, que o conduziram com maestria.
Foram madrinhas das debutantes as senhoras.
Cecília T. Konell _::_ primeira dama do muni
cípio � e Astéria
H. Vargas. Fize
ram parte do ceri
monial, com muito
garbo, os cadetes
da Polícia Militar
de Santa Catarina,
com seus vistosos
uniformes. Figuras
de destaques das

sociedade-s de Jaraguä 00 Sul,
Joinville, Guaraminm e de ou

tras cídades do Estado, partici
param de uma noite elegante, de
muito requinte e bom gosto a ca
da momento e detalhe. Parabéns
à diretoria do C.A. Baependi e
todos que de uma forma, ou ou

tra, contribuíram para o brilho
do evento.

Momento âe
alegria,
descontração e

de registro
histórico: as
debutantes e as

patronesses em
pose especial
pora a coluna

lido Domingos Vargas e a patronesse Astéria Vargas Marcos e Adelaide Dalprá

Blásio e Laura Mannes

I
Jairo e Marisa Wiest

Ademaf I! Cecaia MenegJoão Batista e Lilitin Prim

A ROUPA INFANTIL
Página 4 > -; ... , .. '" • .. .. .. ... .. ....... • .. ... •• 4 .. ... i .

. , .. � ... � .

. .
'.. .. f I , '4

-

't .. , � •• t • , , • t t , t , •• , ,- • ,

;' ;

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



....__..._-_--_...,CORREIO···DO· POyruO..-----------.. , _'",

JIIDS Ib'erlls:'�-·-·Ja·rapa· �dl Sul
. .

illes:le ': aa q'ualidadê'j,; ,'diz�' .: .Raul·.·"
:.

�.
•

� ,t � ,

Qualút�de e não quan
tidade. Esta foi a lógica
seguida pela Dívísão Mu'

nícípal de Esportes ao

Inscrever Q município de

Jaraguä do Sul em 'ape
nas sete" modali�ades na

'busca por medalhas'" dos
299. .Jogos -Abertos de Sta.
Catarina.' Uma .delegacão
de 80 pessoas' -'- .entre

atletas,' dirigentes e. pes
soal de aPQlo'- v�aja.às
6hs. da manhã da próxi
ma sexta-letra, "dila 20,
·para. se alojar nas de'

pendências da . Escola
Odilon 'remandes, em

Herval do
e

Oestê.
.

Bolão
e;' :' At:retismo: -;-- masculí
fici' e ·feminino':_ .Iudô

'masculino, gínastica o·

limpica e'volei . feminilno
serãÖ 'às

. modalidades
qu� representarão a for'

ça' dé' Jataguá do .Sul nes'
te�' . 299 JASC.

° coordenador da'e'

'Cluipe de" boLão inascu'

·tino; Ingomar ;Homburg, .

pOr exemplo, . está (deci'
dido a gànhar o. título
rieste· ano ; efub0ra res'

peite" a tradição e a com'

petência do bolão de

Blumenau. O técni'co An�

tónio
.

Berns 'já' confiro
mou óS atletas

. Ademir
Neitzel,· Ad�:rnar a·ran·
denburg, Aroldo Karsten;
Wolfgang Riedtfuanll,' Se'
bastião Krause,

.

Jai;me
ßlänk, Valdir Pereira é
Mallfo MirieHL ná' ..équi'
''r)e 'jq.ràg�aense., J:Qil1vrlr
Ie 'Timbó ' e' Oaçado·r

,
..

certamente· serão ,as ... ,
e-

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

quípes mais difíceis
' ... a') Silvío .

'éstâ 'lévan(lo
. .

a

sereÍn�enfreIÚ:äd�s: . pelo' .Íoeçaba, o -.à:net�.
.

éiâu'
.

Bolão, F�rriiniii()�� q_lle . te- dio. Ahn.e'�d.a; 'pàrä' '. b
rá as :atletas Traudí. Hens- super-lig�1i:'O,' '. 'Wilson
chel, cdir . ;Br.ruirle,nburg,

J

Salv�s;_ meio-leve, Í.Úri� ,

Gladis Schmítt,
-

Edl Wie' Weck; para o p.eSp mé
�e,

.

Albina 'Kreutsfekl, dío, Airton Mos�änn;'
Anelía Müller, Plorínda meio-pesado, Mauro
Emmendorfer, Safa . Wie·

.

Mahfud: .' e, no pesado, ,

le, Lúcia Ríedtmann e . irá o atleta Jandir' de'-SoiU:
Dorita Berns.

j
,

. za . Pei�i'r:a.· Já.' ria 'Glnás-
i _.. i,' _.' __',. i

tica Olímpica." Jaragoa ;
. À equipa 'cl� Vôlei" de do Sul será' representada,
Blumenau também é a pelas atletas Josianí Te'
fera mais temível de ser rezinha Bertoldi. Maria'
enfrentada na opinião dOI EUzabeth Kleine, An-
coordenador da modalí- dreza Carla Raulíno, Dei
dade de volleibol, em se Cristleni Kasteller.

Jaraguá do S1,11, Arieval- Andreia Luciana Sansão,
do' Xavier Idos Santos.' Lací Felipi. Liane e Lení
Mas ele não : descarta a .

ta P'elipt
pqssibilidade de des' -

A equipe de atletismo

.

p�?ta: entre
I

os quatro ma:sculino será compos'
pnmelT�s �o ocados; j do ta pelos seguintes aH�

..

I �ertame. Se a equlpe. es· tas: Ivanildo de Söuza,
tiVer em 9-lta o.' hme Pinto, Waldir. Geise e
coma_ndado 'Pox

.

Jean Sérgi0 Alberto Martins
CarIo pode ate chegar . 00 :
',' ,

dalh" tA'
nos 1 metros rasos,

a me a, orce no' T •

R b t P
.

Id A' tl'+- M .

bUlZ o er o ereua" nos
va o.

.

s .a et.as a� 10 mil metros; Walmir
ley, Al.clomr; Susy, N:"· Oestereich

'

, 110 me.'
na, Genifer .Adriruut' ' nos.

. .' .

' tros com barre:lfa, salto
Tab, Clelde, Glo.rget�, e 'lt r It

.
'. 1.1' M', mau a e sa o com

Mana A lce e arce.la
. Ad

.

R..1
'. .

J
vara." emIr oes e-r,

V:ld]am a, .oaçaba .

com
nos 400 metros com bar'

O. patropmo, pro.:qlocl({n�l
. reira; Jorge Luiz: da. Silo

da Kohlbach. ,
. .

S It t
.

. va· ouza, no sa o
.

n'

Durante; dois anos con". pIO'; e ,Olavo J�$é Real�,
secutiv'os �. equipe d� _no, arremesso I�e .marte'
Judô "MalSculino de Jara', -lo. No :alt]e1}ismo -'.fem'i'

guá do', Sul . conseguiu
'

,Ii·ino o município - será
trazer medalhas' de '. brün' representado 'pelas. a··

ze nos JASC. Cauteloso,' tletas Clarice Kuhn, nos II

o treinador Silvi;o Bor' 100 metros com barrei,

�,es ,co:nfes�a ql1:e ,o. ter' ra e, no salto em aaura:

ceiro lugar, novamente,
. BeatniZ Horst e mra Graz"

Já é um ótimo resulta-' zi�la Bona ;aos 100,

do. Par·a.o, p'€S'0'1g,ei'ro,
. metros rasos.

'�-----

Alergia. Clínica
Dr.Antonio'Schmidt

FO'rnarlo pela Escola de Pós·graduação d:l PUC Rio de Janeiro
,

CRIANÇASE ADLiLTOS

Tlaiéjl',enw c�e''I',:)rrld Bronquite· Rlr\ite - E:spir:os._·.. CuceirJ,) nos olhos, nariL, ouvid(ls
e .:)éHgdnta - Tosse· Resfriados conSl,dlte; . SIrlIJSIIC ait:I(Jicé'.

Alugia ll;) Ide' Eczemas urticárias - inchacões· C(XClldS· [llcadas ue metes·

feridas na boca. �

Alergia a alimentos· meuiCJmerltos· dO sol e ao frio.

Erupções (livCIsas.

Preparo de vacinas Testes Alérgicos.

. . .

. ., C81�I·io .'.
Sã'o' Luís cOI'g.uisla

. ar..�:8'liÍllpíída :',Maiisla·: 141 ,,,à9�

"'i'

Vencendo. as modalidades de- voleíbol femíní
no classes 15 'e' 73, e tênis de mesa femiirunol o COr

.

légio São
..
Luís, representando Jataguá do Su('

cD;I!quisto.U o títuío geral da Qlj:m.àca -'Olimpíada
lVf-arista Catarinense '-, d'i$�utâãa ao �inal' dé

,:

se
mana que .'. passeu, em IIpr,aguá 49" Sul, :t;euniindo
estabelecimentos de ensino Marístas.. do Paraná
e Santa Catarina, e, mais de 3QO .atletas é�':diversas
modalidades.'

. "
.. -: -' •. ' ..

'.

.

Na reunião do Conselho Arbitrá", quand()j foi
defínído . o ganhador d

.

troféu" .disciplllna - também
conquistado pelo· "São. LyÍS -

a Cºnüs� Central
Orgsnízadora Iez uma' aVéüiq_li1�p..;... !®. l. »,Q�.tn:P�tíçã(),
e conforme o relatório desse encontro, a Olimaca

"atíngn» ,seus' objetívos- em ,v'irtJJÀe ("�a.; .fwtHicaÇiãp
da amízade, demonstraçãe de.s. �e�:l,.u.'Ca,�ã:o e desportí
vídade. ísto tudo evidenciado }}Qr não

.

ter havido .

qualquer protesto aQS resuitáãos'J'dôs'�' jogos" ..
-

',.'

Diz ainda o 'relatório'�erulivno',' encontro ,f,inal·.
"houve a sugestão de que a Olimaca não morra e'
que seja disputada anualmente". Na. voeação .e
soma dé p<mt0s pa:r;a o tro.féu discipliha _a ctàssifica,··
ç;ão ficou aSS,im : fI? 'laraguá do S'l1l 466· pontos; 21?

Joaçaba 459 pontos, .�. em 39 CtiéiúIl'i.ª . 458 ,�pontos.
A classificação geral teye _J�r:a�á do Sul.··· COIlIlÜ'

campeã, Joaçaba como vice, e Curitifba como terceiro.
colocado.

.

Por �odalidades ,e � dasses, (,ós 'campeões ,foram
os se.guintes: 'xadrez máScúlin'0 e foeminino:. Joaçaba;
handebpl . maculino d'asse 71: CFÍlCiúma; 'tenis' de
mesa mascu.lino: Curitiba;· tênis de mesa ;:feminiNo:.
Jara,guáJ do Sul; Futebol de Salão: Chllpecó; .voleI'
bol mascul'imo 73. Curitiba:·' handebol. masculino· 71;
Cfrldúma; . ·Basquete m.asculino 72: ,Joaçaba; basquete
feIÍünino 72: Joaçaba; 'voLeibol fémilÜll1Io 75: Uara
guá ap :S;Ul; voleiö01 �emiiIlino 73: Ja.ragua do' Sul;'
handebol maJsculino 75: Curitiba.

'

" ;"

� 'S'Pézia '&' eia.· tt_'á.·'
SERRARIA E SERVIÇOS DE TRATOR

Madeiras para construção e serviços de trator
com profissionais almmente éspecializadds�
Rua JOão Januá-rio Ayros0-, 772 - -Jaraguá Es·
querdo -- Fone 72-0300 � Jaraguá do Sul - SC.

« Deulsche ».Ecki8"
, '

'. LEITwORT: WIR SCHREIBEN EIN :WE-NI G .

IN
"

DEUfSCH- DFAMll', .DIE ERéRBTE·MuTTERSPRA:
CHE.1' ';NJüH'r" IN.: \lERGESSENH&lT. GERAET!"

. l : j :.::-; j -:- - DIE RED,AKTlON'
). ,

" .I

Oma ist 1 sehr •. :kJ9I!servativ' u:nd ausserde.ni. �ehr
schwerijöFig. TT()t� aller modernen,-:-; Hörgeräte p,ält.
sie "E>isern aÍl 'ihrem ,rtesig.en à'1terr Hörrohr fes( Ein'
lllaL g,eht .S}� .!I),lt ihren

-.

Enkeln in' einem e�was
abgelegenéIt Dör.fchen. zur Kirche. Der KÜSter' be';
merkt· ent��etzt',ihr: gewaltig!=,s Hörrol1r: er kommt,
näher 'uÍld �i�ebt jttr� Zu:, "Hins sage' ich l·hnen,· . nur.
ein ' Tut., . und:\si.� f'lieg�D! raus! "

. , .

J --� __ too--

.Ste· und·. er giÂg�n '. ,spazi.er�n..pl()tzlic� sfi�s er

sie an und bat: ", ,..
:

-

.

"M.ache ein glückliches Geskht !,,'
".

. "Wozu?" ,
,

<

.

. "Dort kommt méine ge�chiedene' Frau!" .

.

.iÁR�GUÃ.l)O SlUL'(��:li'!E '13'-�-19�'10�19,9
I �, t 'l���' :\ j: ��.�� _;,.; ':�

�-.: .. "-·v.� ,:.. >: .'� � '�

Rua 7 de Setembro, 525· Fone (0473) 22 5475
BlurnurldU SC

� ..;L�,..:;..... -_,,_ � .• ' ••. _ ,,_ .....
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:Jo��MOJtia_.
Mº-ila �fantº"juv�DIl )!ara r� a

eleganc1� de seus ftlhºs., Um,' carinho
especial para o s�u llom gosto.

Na Marechal Deodoro. 819 _ Jàraguá do Sul _ SC.

I
/1

fi
I

Defenda o seu, patrimônio centra slDlstr�, pre
v�DlndQ·se. Estamos as suas �ril�D81

'Exfinbrás
(:�:pl�rclQ � recarga de �xtlntores em geral

Rua Joínvílle n.!? 2.116 - Pone 72-1826
, Jaraguá do Sul/SC.

'"

VENDE; CASA ALVENARIA C/210m2-R. Gas
. par, 25Q-Terreno 583m2; CASA ALVENARIA
C/ 16Om2-R. Aguinaldo da Silva, sn'__l'�rreno
450m2 CASA ALVENARIA cl 120m2-R. Albano'
Kanzler (fundo) 105-Terreno 450m2; APARTA'
MENTO 'CENTRALc/85m2 e garagem-Edi:f. Jguá.;
Apto. cobert. 460mZ, 2 garagens, Edif- Jaraguá.
CALPÃO INDUSTRIAL cl 768m2-R.. Francisco,
Hruschka, 216;_Jguá. Esquerdo-Terreno 1.350·

m2; GALPÃO INDUSTRIAL cl 45Om2-R. 25 de
Julho, 22O-Terreno 1.529m2; GALPÃO INDUS·
TRIAL. di 21m2�Lat. BR�28O-N. Ramos/-Ter'
reno 1.500m2; TERRENO CI 30Om2-Lat. R. Al·
banoKanzler, TERRENO com 400m2-Lat. R. 25
de Julho'; TJ4:RRENO/MATO cl 910.000m2-R,io
Molha. .."L'

'Empreendimentos Imobiliários
MarcattD Ltda. CREeI 093

Av. Mal D-eodoro, 1.179 . Fone 72�11::''6 Jaraguá
do Sul _: sç..

'

,

TERRENOS: Terreno esquina com 682,00m2" R�
Lourenço Kanzler. NCz$ 28.500,OO� Anil' Paulà '1

NCz$ 15.000,00. Ana Paula II a partir de NCz$
9.500,00. Loteamento O día _', Jguá esquerdo

.
NCz$ 12.000,00: Rio Molha 16 x 20 perto, da Cru

•.. ta NCz$ 3.500,00.
.

Loteamento Rodrigues (Vila
, ,&q_u) a partir de NCz$ 10.000,00. CASAS: Casa

,Alv. com 114,OOm2 R· João Doutirawa (R. Calça'
da) NCz$ 80.000,00 Casa Alv. Rua Adolfo Zier
mann perto c;la Escola Alberto Bauer R· Calçada
�Cz$ 45.000,00. Casa Alv. (Loteamento Pinhei'

ros) 120,OOm2 NCz$ 60.000,00; Casa 'Alv. Lotea'

mentq Ana paula I NCzO 30.000,00. GALPÃO:
Terreno 1.170,00m2 e galpão em construçãp na

, Rua João Januário Ayroso (Jguá esquerdo� NCz$
90.000,00. TERRENO AGRICOLA Area de
53.000,00m2

. própriq I,para agricultura OU ;indús·
tria, área todéli,'ipl�ri'ª; situado no município de
Schroeder'NC_'é�:OO0,00.·

.
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- Terreno: com 500,00m2 AvI,. Mal. De'Od6ro,
Com 17,OOm de frente.. Terrenc> com :)\.060,00m2
Rua Epítâcio Pessoar - Centre», Terreno com

3.600;00m2 - fundos da vVeg Ir.:. CASAS Casa em

'alvenaria com 311,00m2, 2 queirtos, 2 suites, 3.

salas, Salão de festas, cozinha, : lavanderia, gara
gem para 4 carros, piscína, S'i�o no Jaráguá-ES'

I querdo-, Casa em alvenaria cornr 3 quartos" sala,
copa, cpz:inha:, b'arrhe'ir\o, 'liava!lderia, ,garagem.
Sito na Rua Maria Ubelina da:; Silva, 258.; Casa
'mista ,com 3 quartos, sala, copa. ,cozinha, banhei
ro, lavanderia, churrasqueira, gaL'agem; Sito na

Rua Campo Allf3gre, s/n:(l_, Casa', em alvenaria
'Com 110,00m2 em terreno ide 7.100,00m2 Sito

na Rua Jo:ão Januário Ayroso � J�r.aguá-Esquer
do. Casa de madeira com 2 quarto�, sala, copa,
cozinha, banheiro.', Um 'puc::hado ein alvenaria
com 98,OOm2 Sito na Rua F'l"ederiico Bark. 40

px. à �Maris_ol., SiHo no P!'io Molhai com área ' Barão doRio Branco, sala 4
de. 1.35.000m2, 2 casas_,.de J.\.lvenarila, FONE:72.2607

____ o JARAGU� DO SUL (SC), DE 13 A 19";10-19i9

laseimealls .

NOVA ESCOLA 34

SPOT DE RADIO.

At'ençãà prpfessor.es: do 1 f} graul
A revista Nova Escola deste mês traz uma en

trevísta im}:!ortantíssima e muito esperada por
todos vocês: E'milia Ferreiro -

a pesquisado
ra qUe está revolucionando todas as idéias de
alfa.bet�ç_ão e que, durmte sua estada no

Brasíl, deu uma verdadeira eula dé
.

alfabetiza,
cão a cerca de 10.QOO protessorss no SUl; do país.
Nova Escola mostra também 'Os livros que as

crianças maís gostam de ler,' as propostas dos

presidenc,iláveis para a Educação no Brasíl e'

traz, gratis, Um llndo poster colorido sobre a
Educação para o Tránsítot
Revista Nova Escola. Você encontra. na GRAFlPEI.:

01 de setembro'
Jaqueline, filha de

Eâv'ino (Astrtd) Jung

02 de Setembro
Abi;ne, filha de Val

dir (Guiomar) Rqctngues
05 de Setembro

J Nícholas, filho de
;\Taldecir (Lídíaj Neivert

08 de Setembro
Silvana, filha de Lau'

demír '(Maria) Rosa

Funilaria Jaraguá Ltda.

Calhas e Aquecedor Solar

Rua Fell_P.e· Schm1dt, 279 - Fone 72-0448

09 de Setembro
Luana. filha de Hél[o

(Scheila) de SOjUZa'

12 de Setembro
Tavnera, filha de Os-

valdo (Katíaj
.

da Silva

14 de Setembro
Victor, filho de vue

rio (Solange) Corrêa;
Everton, filho de Jeffer'
son (Roseli) de Almeida:
Josiane, filha de Valdecír
(Rosemar) Schulz

15 de setembro
Ricardo, filho de Nor-

berto (Angelina) Heil; .

Michael, filho de lldefon
so (Edite) He.i{ser; Cami
Ia, niha. de Elias (Clarí
ce) Kappaun

16 de setemnro
Aurelio, filho de EI

cion (Iria) Pereira; Aní
zia, filha de Ademir
(Valtraud) Drews; Ricar-
ao, filho de Líz [Loní]
Kupas: Jonathan, filho
de Guído (Anita) Reínke:
Cristiano, filho de Lou
rívaj (Ester) Geisler

17 de Setembro

Fabiano, filho de Vil
son {Marli) Mathias

INTERIMUWEIS
Intermediária de
Imóveis Ltda.

18 de Setembro
Alexandre, filho de Bra

no (Marly) Drews:' Jaque
läne, filha de Alceu (Sil
vana). Pormígarí: Adria
no, filho de Felippe ,(Ida)
Oesterreích: Alan, filho
de .

- Altemir (Claudetêj
'Coelho

.

R. Jgão Píccoli, 1Ü'-4. fone �2-211Z· Jafiieuá do Sul
- CRECI 6U-J! " _ L � -' __ , 'ß._)

- 1 casa de alvenarta com 100m2, em Guarami
rim. px. à Energe., - 1 galpão coml, com 360m2,
situado na Rua Cricíúma., - 1 casa de alvena
ria com 120m2 sito à Rua José Emmendöerfer.•
- 1 terreno com 560m2, Com planta de casa e

Iundamentr, pronto para construção, px. à Arte

Laje., - 1 Apto.· com 95m2, -' 19 andar - Ecl.
Gardênia.

-

�"""""""""""----I"---------.

Imobiliária Enuetee
CRECI'934"J - JlONE 72-0313

R. Exp. Antonio O. Ferreira, nl} 68
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.Plash� da (:14aj� - nu

Rlbl,
E. v, Schmöcket

."Cheir(i) de Mato'" é víl �ra José Francisco
Uma �prma de dizer, Ra- Rnver, hoje residente
ra distingui'r: 9: proííssío- em Floríenópolís. Papan
naj qu� gosta de ,�ua decidiu mudar para Cu
prºfissãº� faz fé no rítíba - PR,mas �u e mí
qu� executa, Poderia nha irmã ficávamos em

ser um engenheiro flo- casa dos tios para: com
restal de g�b�nete, de pletar o ano l�tivo 1963-
escola ou' de .política. 64. Lá me aconteceu
Mas não é. :A :vP,cação uma coisa síngular- No
vem de berço e dítícâ- mural do estabelecímen
mente altera. PQr isso t91 �.tava afixa$ ..uma

chego pontuaíments ao publícídade que per
local de entrevista, uma guntava - "você quer ser

sala carecterístíca com agrônomo?" - mostrando
biblioteca, ,es.crivani- Um trator,o solo arado.
nha, cedeíras, pranchas Isto me despertoua a

e petrechos para dese- tenção. Já 'em Curitiba,
nhos onde, fulmino Q en- fiz um ano. no Colégio
genheíro com a prímeíra Igu.açu. n.&:· Praça Rui!
pergunta:;:, Barbosa, mas sempre ��
CP - Qual a geração nha na lembrança o que

que se torneu brasileira,?
.

havia lido no mural-
IPR - Olha, Eugênio, Fui à Secretaria da A

ainda estou para traçar grícultura e lá obtive
a árvore genealógica, as tníormacões que de
mas posso assegurar que sejava, P9'r iniciativa
meus avós Ped�o �bl própria matrículei-me
e Francäsca Schroeder, no 29 ano 40 Colégio
por parte de pai, já nas' Agrícola de' Rio Negro,
ceiam em São Bento do dírígído pelo agrônomo
Sul e Fernando Fleith Eugênio Palmqutst e de,
e Bárbara Ulich, do Ia- pois pelo sr. Antonio
do materno, nasceram Rezende Correia, gente
em Joínville-: maís pre- muito boa, até terminar
císaments em Pírabeíra- o ginásio, em 1968. Gos
ba e mudaramse para tava muito do curso

S. Bento, em virtude que eompeendíe aulas
dos constantes ataques normais, de manhã: e,

.
de febre palustre, a. de tarde era pegar na
tij.o chateante malária.. .,enxada para cQnhecer
CP - De modo que' os segredos da ciência

você é sãobentense? da agricultura. Lá mE!

IPR � Até prova em aconteceu uma vivência
contrário e, segundo' que IDé})is me conven

meus pais Paulo RabI, ceu a ser engenheiro
já falecido e Isolde Fle- florestal. Fiquei muito
ith, nasci nq bairro de amigo d.e um. veteriná-
Oxford, no dia 05-01-!950. rio, chamado Nailor
CP - Tem irmãos? Olsen que dava aula
IPR - Somos em 5, no colégio, mas traba·

todos começando com Ihava, também, no Siill'

"i": Eu, Ingo, a Ingrid, dicato ou na Casa Rural,
o ILton, a Ivone 'e o !lmar. ;não lembro bem. Pens�i.
CP - O periodo escoo 'em ser veterinário· i\-

lar começou quando? penas pensei! Um dia o

IPR >- Como qualquer -dr. Nailor foi chamado
criança, chegado o tem- para atendeI. umrl vaca

po meu pai me matri- flue fora. encontrada TJelo
GuIou na Escola S30 dono, em mata fechada,
JOSé, das Irmãs da Di- flue tivera um hézerro,
vina Providência, que morto fazi.a 2 dias ma!':

tinha como diretora a C:U� ficara pn�so,� mãe.

Irmã Alaíde, que fica- . Fnj com 1"1, � ao chegar
va ao lado da Igreja. ao local fomos recebidos
Católica Ja demolida. 1.1-':'1 um) nuvem de m()�"

Lá fiz es 4 anos; Uma �éls, um c"'e:�'(, il1supor
:rmã do Zeca Bich.eiro tável pelo estado de pu
me reprovou certa vez trefação que Se e�abele
f' fiquei amolado por çera, qu,! não cí'�)seRl:í
:sso. O 59 ano fiz no me alimentar durante
Ginásio SãQ Bento que muitos di.!.,. sentindo i)'

era dirigido pelo Irmão quela sens"lç?ío' de 1�l1jt.1.
Adelmo. cujo nome ci- Pra' encurtar a minha
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salvou a vaca, mas per
dela-se um futuro ev€-

lterinário. Aquilo que
assisti fpi uma paulada
para mim e, para com

pensar a náusea, acabei
fazendo um curso de

técnico . florestal, onde
não entrava a parta de
veterinária. Nessa época
de Rio Negro, aconteceu
outro spísédío digno de

registro: costumava su

bir numa caíxa de água
do :x::olégio. com '�proxiL:
madamente 15 ms. e lá em

cima estudava. Um día
o funcionário da escola
pede para ver se a bom
ba trama água até lá
e, ao abrir a tampa, no

cano de vasão um enxa-

me de abelhas me atecou,
primeiro na cabeça' e,

depois no corpo. Não sei
como consegui descer.
Só sei que no solo me

cobriram com jatos de

água e fiquei dois dias
no Hosp. Bom Jesus, in
chado e com víolenta di
arréia, recobrando os

sentidos do desmaio. Leo
niidas Nora, aluno e

colega de escola, hoje
diretor do Sesi de Jara

guã, escreveu uma amta

carta aos pais, relatando
os fatos. Concluído o

.

g:násio agrícola
.

fiz o

curso de técnico fIo-'

restaI, equivalente a

científico, no Colégio
Augusto Ribas, em Ponta

Grossa, sai dos dormitó
rios coleHvos para a

,partamento, telefone: e

ônibus na porta. Hoje
é a Fàculdade de Agro
nomia e Veterinária,' coro
ampliação pela UniV€y-
,sida Estadual. Paulo

Demo, o dep. Ademir
Bortolini. o dep. feô.
IWal/cHr Collato e o AL-.
meida da Acaresc . pas
saram pelo estabeleci
mento rigidamente di

rigido em estilo mili-

tar, com ordem unida
,e has1::eamento da blan
deira, pelo Major V�te
rinário, Pedro Go�rdt.
Concluído o curso, dez
alunos permàneceram II

no estabelecimento . e,

pagando I o.S professores
da escola, fizeram um

cursinho, que me valeu
ingressar na. Faculd�de --�';"_-.----'---------------

;; r.=ra!����� '�O�REIOI.·.l�YO'· 72-0091
'''_. ". i"': JARAGUA DO SUL"'SC)�· DE 13 A 19-10-l989
.. _ . .

. '. -',
,�,. I� .

. desílüsão: dr. Nailor.

cheiro de mall
o do integral, parte teó

rica e parte prätíca, no

Cangüírí (Parque Caster
lo, Branco) e Fazenda
Expertmental de Rio Ne
gro. Foi quando 'com
pr'et um Gordíní e graças
a �le conheço alguma
coisa de mecânica. Le-

. clonava na Escola PoU
valente de Curitiba, de
noite, . e recebia os ven-

cimentos apenas em

novembro, mas ledo-
·nava, também, na Assoe.
das Abelínhas de Sta.
·Rita de CásSia, partícu
-ler, como professor de'
técnicas agrícolas e ciên
cias, de 12/74. Formeí-me
em Dez./15. Como �
curso fera ·c�ü.ad'oJ pelp.
FAO (Nações Unidas),
conheci um alemão Karl
Heínz Oedekoven, para
quem fazia traduções.
Escrevi ao mesmo, na

Alemanha, e acabei fa
zendo Um estágio de 5
meses, em Regensburg.
Na volta a Rigesa, de
Canoínhas, queria con

tratar-me, mas preferi
trabalhar com liberal, faz
13 anos-
CP .- É chegado numa

politica?
IPR - Gosto, mas não .

sou militante. trenho mi
nha filosofia.
CP - E religião?
rPR - Católica.

encontrista. Tenho 2 tios
padres.
CP - Pratica esportes?
IPR - Nataç.ão, bolão.

Torço pelo Flamengo. SC
não tem times bons.
Sou s,ócio do Baepenâ.í, Az

Sou

de Ouro e B�ita Riói
CP _: Tem tempQ para

aposentadoria?
IPR - Ainda não. Mas

o período do colégio' a

grícola conta tempo,
CP - Quando casou?
IpR' � Ouando

.

ainda .

estudava conheci a Dirce
Fruet. Casei com . ela
em 02.01.1916, na Igreja
Matriz, abençoado pelos
2 tios, padres. No mesmo

'dia .viajeí para Alema
nha, fazer o estágio. T.�·
nho o Fernando (10) e

Flávio (8), que estudam
no Colégio S. LULs.
CP - Tem algum hob

by?
IPR � Tenho. Colecto-

no
. moedas e cédulas

brastleíaas,
CP - Qual a atividade

atual e quaís os planos
.tuturost
IPR - Trabalho em.

. projetos de refloresta
mento, planos de corte,
manejo, florestel e topo
grafia. Alguns clientes:
WEG Florestal, Marisol
Reflorestamento, Tupy A

groenergétíca e Refloríta
da Porcelana Schmídt
Meu projeto para a apo
sentadoria é abrir uma

grande floricultura, não
SÓ para revenda, mas

plantio, dando aula so

bre as diversas plantas
com projeção de slides
para saber que planta
leva- e o que ela signilfi
Ca' para o comprador. É
um projeto ambidoso.
Espero chegar lá a1gum
dia!

�W/F �,.�.
CANARINHO' -'.,.,

VIAÇÃO CANARINHO LTDA.

Programe bem as suas viagens de férias e

recreação. A "Cualinho" coloca à sua dis

posição Os modernos e confortáveis ônibus da sua

frota. Venha conversar conosco.

Av. Mal. Deodoro, 981 _ Fone 12-1422

•...
--

....... �.

Relojoaria , AVENIDA
As mais finas sugestões para p�esentes,

jóias, relógios, violões, troféus,
. medalhas e artigos de prataria es�ão na .

RELOJOAIUA AVENIDA'

Na MaJ,'echal e na Getúlio Vargas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Indicador Profi ss.i onal

,
'

EMERGltNCIA

Pronto. Socorro 72-1971

Bombeiro .....•• 193

Drçgarla Cato 72-0636

Hosp. Mat. Jguá 72-1300

Polícia •.....•••• 1190
,_.

�

Rádio Jaraguä 72�0159

• Jaraguá do Sul- sc-

·

Oro. Contábil
::"1 Comercial"
I'

S/C Ltda.
• Escritas fiscais e

contábeis

• Regif?tros de firmas

• Contratos

• SegolIrOS'

• Xerox

• Rua CeI. Procópio
Gomes de Oliveira,
n9 290

• Fone: 72'0091

Farmácia
do
Sesi

Agora em instalações
ampliadas e com La"

boratório de Análi
ses Clínicas anexo,

para melhor atendi-
mento:

<

Av. Mal. Deodoro
507.

(defronte o. Colégio.
Sã,o Luís)

Fon'e: 72-0561

PAGINA 8

Travessa Anit� Gatibaldi n-? 101, lateral da E- Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 97 - Sala 1

,pitácio Pessoa, felefones 72-2093 e 72-0252. Fone 72-0188 -:- Jaraguá do Sul - SC '.
'
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I,

"

'Dr� WaUer' Yázquez Claver,a
"

CIRURGIÄO OENTISTA
'

Dr. Eduard'o 'Yázquez Clavera
CIRURGIÄO DENTISTA

CONSULTÓRIO:
Av. Mal. Deodoro dà Fonseca, 97 ' .

Edifcio. Diener - Sala 03 '- -Jaraguã do Sul

Fone; (0473) 72-2754 Santa Catarina

I

ADVOGADOS
Rua João Marcatto n9 13, 29 andar « sala 206,
Edifício Domingos Chiodini. Informa seu novo

telefone aos clientes e amigos: 7�-3956.

Walter Luiz, Ribeiro
Alexandre Dellao,iustina Barbosa

Centro de. Odontopedlatria
e Ortodontia

LUiz Fernando Medeiros
Odontopadíatría

José A. 'S. .Neto
Ortodontia

Críclúma, 131 - Fonoe 72-2161

Jaraguá (lo Sul - SC -

Rua

Dr. Luiz Fernando Gonçalves
Especialista pela A. M. B.

- GINECOLOGIA - OBSTHIlUCIA -

ginecologia endócrina e hlfertilidade
J

Atende Unímed
Av. Getúlio Vargas, 49 - Sala 105 - Fone 72-3763

Jaraguá do Sul - SC

•

J an O·

Institu,lo de PSicologia
:ATENI)IMENTQ A CRIANÇAS,

ADOLESCENTES E ADULTOS

Psicoterapia Indivídual, psicoterapia de
.

grupo,

psicodíagnóstíco. psicoterapia familiar.

AD'VOGADOS
FRIEDEL. SCHACHT

MARIO 'C� FEUPPI

CLÁUSIO BARA1TO

ESCRITóRIO:
Rua Barão do Rio-Branco, 227 - Cx· Postal 12

. Fone: {0473) 72-0244 - Jaraguá do Sul-SC·

LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA
.

E ANÁLISES 'CLlNICAS

Flemínq
,

'

Rua Reínoldo Rau, 576
Fone: �72·2755

Jaraguä do Sul - SC -,

José Alberto Barbosa'
- DEFESAS clVEIS E CRIMINAIS -

-ADVOCACIA EM GERAL -

Rua Jo,ão Mercatto n.? 13 - 2.9 andar
sala 204 - telefone: 72-1869

Jaraguá do Sul - SC

ADVOGADA
Dra. Aurilene M. Buzzi

Questões de terras - acídentes de tränstto •

inventários - cobranças e advocacia: em geral.
.Rua Reíncldo Rau, ',86 - sala 4 - FORe 72-2711.

-.Ortopedia e Traumatolooia
DR. MARCOS F. SQBTIL

Urgências _ consultas _ ortopedia' íníen,
til e adulto. Membro titular da Soe. Brasíleí
ra de Ortopedia e Traumatologia .

Av. Marechal Deodoro 1.572 _ Fone 72.221'8

SÁVIO MURILO PIAZERA DE AZEVEDO

MURILLO BARRETO DE AZEVEDO

�
.. --

ADVOGADOS,
-- Direito Civil � Criminal - Comercial -

- Trabalhista - Esportivo -

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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===============CORREIO DO PSYO;; r 'f7 -.

t

Ele'lr'O EletroAol·ca Jaragu'aens·e' "A Hlstóda de noflsa leB� nlQ pode ilear .ó Da saudade".
,

' Q Passadfl s6 é,�poltall� se" º seu tempo fOI �m ��regadº.
DE 'AFONSO BARBI NETO

-
' '

r.-·Assistência especializada em consertos
de Aparelhos Eh�trodoméslicos de (adas'
as marcas.

AUTORIZADA C C E
Assístência Técnica em Aparelhos de Som
e TV com garantia

RUa Cel, Procópio Gomes de Oliveira, nl} 280.

Jaraguá do Sul - Santa Catarina

Verdureira da Raquel
COMeRCIO DE FRUTAS E VERDURAS,

SEMPRE FRESCAS E vERDES, PÄO CASEIRO
E CUCAS. Al\fPLO ESTACIONAMENTO.

Gomes de
do Sul

Oliveira, 1.160
SC

Rua CeI. Procópio
Jaraguá

Tubos Santa Helena Ltda.,
Tubos de PV€ (eIetrodutos), Tubos de Concreto,

Tubos de Pollettleno (mangueira preta).
Fábric&!: Rua JolnviUe, 1016, _ Fone 72-1101
Escrltório: Rua CeI. Procópio Gomes, 99

F(lue 72-0066 _ Jaraguá do Sul _ SC

AS MELHORES OpÇÖES PARA PRESENl'EAR
ESXÄO NA

Lanznaster
Jóias, semi-jóias e relógios com - o carinho da

LANZNASTER
Marechal Deodoro, 391 - Fone 72-1267, em Jara�uá

I 'Inglês para quem,
não leDl lempa

a perder.
FALE INGL:ES EM 24 HORAS

WIZARD
CONVEUSATION

* Finalmente no Brasil, um método revolucioná
rio para você falar inglês em apenas 24 h/auíe.
* Método desenvolvido no maior instituto de

linguística do mundo (Brigham Soung Uníversity
- USA).
* Aprendizado 100% garantido. Milhares de
alunos satisfeitos em todo o Brasil.
* Solicite uma' aula demonstraítrva gratuita.
* Método especial para crianeeis-
* Estamos lançando no mesmo método, Alemão,
Italiano e Francês.

Rua Exped. Antonio Carlos Perreira 68
Fone 72�0527

�;..........

'�i...)�:..;:_1__ •
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CONFIRA A ·HISTÓRIA ...
• • _ HÁ, 70 ANOS
- Ern 1919, realízava-sa no Riot

de Janeiro. a primeira exposição na
cional de cereais e legumes, de grão,
adicionada a uma seção de hortícul
tura e outras indústrias derivadas o
Gov. catarinense designava seu dele
gado, sr. Críspim Mira, então em

Joínvílle, para o fim de encaminhar
os trabalhos da exposição. 'O espaço
da mostra, era gratuito e gratuito
também era transports das mercado
rias pelas campanhías de Cabotegem
e vias férreas.
- Domingos Demarchí escrevía

muitos editoriais d'O CORREIO DO
POVO, abordando 'os mais varíados
aspectos da época de então, como a

fraternidade, colocando problemas dos
imigrantes, europeus aqui radicados
e que foram: envolvidos pela guerra
mundial de 14-18 'e os feitos no Para

guai, pelo episódio de Riachuelo,
quando. conclui: "E se tendes herda
do, meus moços, uma' pátria grande e

forte, a pomposa Rainha do Sul, lem
brai-vos que deveis também herdar
de vossos antepassados suas belas
virtudes" .

.•• HÁ 40 'ANOS
- Em 1949, o deputado Artur

Müller apresentava à Assembléia le

gislativa projeto de leí. alterando o

Regulamento, Geral do Trânsito, fí
xando normas e taxas para o re

gistro e emplacamento de veículos,
documento que também recebia . as

assinaturas dos deputados Max João
C01in e Antônio Carlos Konder Reis'.
- O Presidente da República san-

cionava resolução legislatíva, alte-
rando os artigos 132 e 134 do de-

creto n? 5.452, de Q1.05.1943 - CON

SOLlDAÇÄO DAS 'LEIS DO TRABA
LHO. Pelo art. 132, as férias seriam
'de 20 dias úteis para quem tivesse

até 6 faltas justificadas' ou não e, no

art- 134 ficavam alterados os ítens
"d". "e", "I", que tratavam da proibi
ção. de descontar, no período de fé

rias, as faltas ao serviço do empre

gado, para casos que menciona.
- O deputado Artur MüHer a-

presentava à Assembléia Legislati:va
telegrama ao Ministério' da Fa

zenda, unãnimemente aprovado," so

licitando a criaçã,o de uma Coleto

ria Federal para o novo município
de Guaramirlm.

I

.•. HÁ '30 ANOS
- Em 1959, D. Gregório Warme

líng. Bispo de Joinville, dirige-se ao

sr. Vitorio Lazzaris, Presidente da

Câmara Municipal: . "É com viva

satisfação 'que me apresento à v.
'Excia. para agradeoer a eloquente
atitude do vereador sr. Eugênio
Schmöckel, ao pr,estar tão significa
tiva homenagem ao Magistério. da

Igreja,' coIide:nsado na figura atual

Bar� j!e 1ta�(!�·
,

de S. S· João XXIII. Em nome' de S.
Santidade, nq . da d�Qce&e e no meu

próprio nome queira V. Excita'. a-

ceitar os cumprimentos pela no-

bílítante definição" da <:as.a"· ':"
- A firma Com. e Ind. W. Ra

duenz S· A., de Rio Cerro, ,publica
va seu balanço anual, encerrado em

30.06.59, assinado por Wilhelm ,e
Delfina Raduenz, pelo contador
E. V. Schmöckel 'e pelo Conselho
Fiscal: Alfr,edo Krause Adélía D.
MiÚler e Augusto Sch�lz.
-:--- O ' Jornalista Augusto Sylvio
Prodoehl desligava-se do "Correio,
do Povo", da, Diretoria de Redação,
para assumir o JORNAL DE JOINVlt.- I

LE, dos Diários Associados, retornan
do à sua cidade natal.

Em 1969, o presidente Mare-
.

chal da Costa e Silva estave, adoen

tado. com atendímentodo médico
frânces 'François Lermite.' Seu esta
do 'g�ral terá bom, mas 'reclamav.a
repouso absoluto com. a adminis
tração de medicamentos o javorecer
a circulação.
- Miss Jaraguá, srta. Mar�'ot Ra

dünz comparecia ap ,FESTIVA;L DO

MATE, na legendária cidade para-
,

naense de Lapa, 'em comemo.l:ação i
. do 200<? ano de' íúndação.

t

- J-araguá do Sul hospedava J.'O!
alguns dias Ilustres figuras da SOo.'1-'

edade do Estado do ·Rio de Janeiro,
que vinham assistir o Baile das

De-,butantes: Dra. zus Rodrigues Leite,
advogada, de Itaperuna: Srta.' Car
mem Valéria, filha do Juiz de Di,

reíto de Campos, dr. Antonio Sam

paio Peres e a Srta. Sandra Nogueira
Pinto, filha do casal Nélío Pinheiro,
ele alto funcionário do Banco ,do
Brasil de Itaperuna.

� _ HA 10 ANOS

- Em 1979, o Corpo de Bombei-·
ras Voluntários de Jaraguá do
Sul elegia nova direção para o. ano

79/80: Pres José Carlos Neves; Vi

ce Alexander Otsa;' Secr, Geral' A

dolar Jark; 1� Secr. Mauro Koch; 29
Secr. 'Gerd Baummer: Tes, Geral
Tarcísío Küster: i'? Tes João Batista
Prim; 29 Tes. Edmundo Klosowski e

Dir. Social Ari Viemo Conselho Fis
cal:' Préf. Victor Bauer, S. Marino Soa
res e Eugênio José da Silva.

O "Correio do Povo", ao ensejo
dos 60 anos de existência, rece

bia novas homenagens. Ela partia
do vizinho município de COFUpá, an

tigo distrito de Jaraguá, 'convidando.,
(i) diretor Eugênio Victo.r Schmöckel
e .sua esposa Brunhilde Mahnke

Schmöckel, como patronos da XIV

Exposiç:ão de Orquídeas e Plantas
Ornamentais, em 14 de nove+Ilbro de
1919.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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P 1 d C
ta cidade, filha de Luiz ',Jar.a,g1iá do sot dQm'ici·

roc amas '. e·-·' asamentos ���:ale ����� ��n�.10.89 1���f� r:����ter ��:.
Adelir, Antonio Murara e mann,' 284, lIlesta,cidade, n
Mària Conceição Stoli lha de Pedro Heck e Dor

. Ele, brasileiro, solteiro, rací Heck ,_

índustriérío, natural de Edital 16.882 ee 06.10.89
. Jeraguä do Sul, dOjffi'i!ci- Jldefonso Finta Filho e

lia:do e residente na Rua Neides Maria Vegini
Alfredo Schumann, 199, Ele, brasileiro, solteiro,
nesta cidade, filho de técnico metalúrgico, na

Faustino' Murara e JoaiIla tural de Canoinhas, nes

Niemet Murara - te Estado, domiciliado
Elia, brasileira, solteira, e residente na rua João

auxiliar:de escritório, Pesca, 674, em Jomvílle,
natural de Guaramírím, neste Estado, filho: de 11-

neste. Estado, domícili- defonso Finta e Elvlra
. ada e residente na Rua Piermann Finta r-'
1oão Carlos Stein, nesta .Ela, brasileira,

.

solteira,
cidade, filha de Orestes auxiliar de ,escritorio, na

Stolf e Maria Ceciläa turaí de Luís Alves, nes

StaU - te Estado, domkiUada e

Edital 16.881 de 06.10.89 residente na Rua FFie
Jaime Martins e Marlete drich WiHhelm SOnne

Heck nhol, nesta cidade, Ii
Ele, brasileiro, solteiro, lha de João] Vegini e

pintor, natural de Zulmira Balsanellí Vegi�
Jaraguá do Sul, domící- n'i-
Iiado e residente na Rua

Adolfo Augusto Alfre-
do Zíemann. 284, nesta

cidade, filho de José
Martins e Maria Klaín
MBlrtins -

Elia, brasileira, soltelira,
costureira, .

natural de

III

Iii

MARGOT ADElJA GRUBBA LEHMANN, Oficial
dQ Registro ClY:l1 do 19 Dlitrito da Comarca de Jara

guá do Sul, Estado'-de Santa cãtarina,
-

Bl'ilSil, tái sab�r
que com�arec�rain �Ín Cartóp� gxiblndo os decumen
tos gxig.lqQs }le.1a let, a (lPl dg se habilitarem para
'casar, ºS seKulllt�:

.

{'

DejélImo Luiz Lorenzi
Nair SabeI

, Ele, brasileiro, soUeiro,
mecaruco,

. natural de

Corupá, neste Estado, do
micilüà:do e. residente na

. Rua Fritz Vogel, 195,
em JaTaguá-Esqllerdo,
neste distrito, filho de
Esva1do Lorenzi\ e Ama
zilda· Lor� -

Ela, brasileira, solteira,
educadora, natural de
Jaraguá do Sul, da:milci
liada e residente na Rua

Bernaxido Dornbusch,
2.190, nesf.aJ ci!dad�, fi

lha de JQsé Sabel e

Clarinda: Dias SabeI -

Edital 16.877 de 05.10.891
lImar Ribeiro e Suzana'
Leite da Silva
�le,

.

brasileiro, solteito�
comerClano, natural de
Massaranduoa, neste Es
tado, (lomiciliado e re

sidente na Rua Rui Bar

bosa, 29, COHAB, neste
d�strito filho de Joãp:'
Ribeiro E Ana Lopes Ri!.
bei,ro -

Elia, bra sileiTa, solteira,
comerciári a, natural de

Arcoverde;. Pernanbuco,'
domiciliadi. 1 e residente

_._---_. --

,

na Rua RUi, Barbosa, 29,
COHAB, nesta distrito,
f:ilha de Alzira L�ite da
Silva -

,Edital 16.878 de 05.10.89
. Luis Carlos Marcondes
e Irene Zapela Borges
Ele, brasileiro, di;vorcia:
do, pedreiro, natural
de União da v�tóri!a,
Paraná, domiciliado e

residente ria Rua 328,
n\C;> 833, em Jar,aguárEs
querido, rieste distrito,
filho de Maria DoTares
Marcondes r-

Ela, brasáleíra,
.

viúva,
costureira natural de
Guaramirím, rieste Es

tado, domícíüada ,e re

sidente na Rua 328, n?

833, em Jaraguá-Esquer
ao, neste distrito, filha
de Raulino Zapella � Ma�
ria de Souza Zapella -

Edital 16.879 de 05.10.89
Helvío Luiz Wigneron
Rangel e Amilta Boní

. ,Ele, brasileiro, solteiro,
técníco agrícola, natural
de Mimoso do Sul, Es

pírito Santo, domJicilia
do e resídento na Rua
Cabo Harry Hadlich, 693,
nesta cidade, filho de
Moacyr Idylio Rangel e

Marlene· Wigneron Ran

gel -
Ela, brasileira, solteira,
professora, natural de

Laurentino, neste Estado,
domicildada e residente
na Rua Carlos May, nes-

e

E para que chegue ao

conhecimento de todos,
mandei passar o presente
Edital,. que será publlcado
pela imprensa e em Car
tório, onde será afixado
durante 15 dias.

�HONDAI Menegotti Motos �

,/_$.ty-' :1
<�;. �!}:'
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RONDA
Asasda liberdade.

. � Pilote sempre equipado.

,y("'� .,"

� .

,;v .... .
' �. .1

Edital 16.871 de 03.10.89 domícíliado e residente
Yanderlei Tamelin: eLói- .ria Rua. João D9,ubrawa,
di ADlália Kreútzteldt nesta cidade, filho de
Ele,. brasileiro, solteiro. Deobaldo Fari-as ê- Maria
operário, natural de

.

Ja- Farias-

raguá do Sul, domicili-" Elia,
.

brasíleíra, solteira,'
ado e residente ,em Estra- vendedora, natural; de
da -ltapQCu2linho, neste Palmas, Paraná, domící-
díetríto, filho de Ivo Ulada e residente na Rua

.Aríldo Tomelín � Olga João Doubrawa, nesta
Bortolíní Tomelín - .cídade, filha de Jorge
Elia, brasíleíra, solteára, Nunes Antonícheu e

secretária, natural de Ana Correa Antonicheu -

Schroeder neste Estado, _ Edit.al 16.875 de 03.10.89

domiciliada e residente Roland Mauríssens e

em E'strada Duas Mamas, Er�ntraud Eichstädt
em Schroeder. neste Es-' Ele, brasileiro,' solteiro,
tado, filha, de Linus, lavrador, natural de

Kreutzfeld e· Edeltraudt ,Jaraguá do Sul, domlcíha
EUa Volles Kreutzíeldt -

.

do e residente em Es

Edital 16.872 de 03.10.89 trada Garibaldi, neste

Edenarte Egidio de Sou· distrito, füho de Felipe
za e Lueía Regina Joo- Maurissens e Alic� Töwe

quim Fernandes Mauríssens -

Ele, brasileiro, solteiro, : Ela, braslleíra, solteira,

operária, natural Oe Vi- operária, .

natural de

dal: Ramos, neste 'Estado, ·)a:raguá do Sul, domDci
domiciliado e resiid�nte

.

liada e residente em

na Rua FranCi'sco Mees," Rio da Luz I, n,este d!i's

'em Corupá, neste Esta- trita, filiha de Adolar
do, filho de ,Waldemiro Eichstädt e Vali Krüger
de Saum e Nelia Teq'do� Eichstädt---'-
ro ae Souza - Edital 16.876 de 03.10.89

Ela, brasileb:a, solteira,
vendedora, natural de
Armazem, neste Estado,
dOÍ1liciliada e residente
na Av. Màrechal Deodo
ro, 405, nesta dldade,
.mha de Joaquim Ma
noel Fernandes e There
sa da ROSa Fernandes -

'Edital 16.873 de 03.10.89

Cópia 'recebida do cartó
rio de Rio do .oeste,
neste Estado.
Nelson Fernandes e Ivo
ne Novak
Ele, b r a s i I e ti.' r o,
natural de Jaraguá do

Sul, domicílíado e resi
dente nesta cidade, {ir
iho de Alfredo José Fer

npooes e Elvira Grahl
Fer:nandes -

Ela, b r a s i I e i r a,

natural de Rio do Oeste,
neste Estado, domiciliada

.

e
'

residente em Rio do
Oeste, neste Estado, filba
de Vital Nqvak e Dolce
lina Novak i
Edital 16.874 de 03.'0.89
Dorli Fadas e Eliane
Antonicheu
Ele, brasileiro,· solteiro,

.

vendedor, natural,' de
Joinville, nestp.· E'stado,
PAGINA 10
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Tudo para sen eserit9rio, inclusive suprimentos para computadores.
Rua Venâncio' d\! . Silva

.
Porto, 353 Fones; 72-1492 e 72-3868

.
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Metall1rlicas laze. Isse.llléia

..�.I
. i1ôilri�M;ia..

;e . ilicia_ a ,ca_.allia salarial � Cinco

Comércio de veículos usades
Peças pera

"

veículos
Compramos automóveis acidentados

na
).

.

C Rua Conra� ��1B,�11';J62 - Fone 72-0874-
S

Jaragua �,�Iii� ��, - SC -

.

" .�,,',... ' .... "..
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Os metalúrgicos de
Jaraguá do SuL estarão
reunidas em assembléia
geràl no próximo día
15 para definir UIll,iIi

proposta de reívíndíca
ção para a Convenção
Colétãva de trabalho, cu

ja date-bass é 19 de ja
neíro-

A diretoria espera s i n' d i c a I Antônio
que os metalúrgicos deU- Braz Martins, lia campa
nam em assembléia, a. nha 'salariaL esse

.

ano

proposta que será eIlca- começa maãs ceip:o pera
minhada a� patrões. evitar a enrolação dos
"Dessa vez vamos nego- anos anteriores. A nossa
cíar com base na· varíe- pauta de reivindicações
ç,ão do Custo de Vida do dessa vez será entregue
pIEESE, que é o índice aos patrões com bastan
mais confiável no leven- te antecedência para que
temente das' perdas sala- eles discutam: todas as

riais da classe trabalha- questões e não al�guem
dera- Temos que ga'r:antir falta de tempo. Mas, pa
também um acordo qf com- ra sentarmos na mesa de

temple reajustes para to- negociecão em ígualde
do o ano de 1990, -para de de condições com os

nãq precisarmos ficar patrões é preciso que
brJgandQ por reposições todos os metalúrgicos
salariais durante o ano", estejam junto nessa Cam
declarou o presidente (lo panha Salaríal".
Sindicato, Luiz, Carlos
Busana. Na sua opínião.
"somente com a força
do conjunto da categoria
é que nós .poderemos: a-'
vançar nas nossas con

quistas· Por isso quere
mos que todos os com

panheiros metalúrgicos
compareçam na assem

bléia do dia 15 para po
dermos avaliar te por em

prãtäca a vontade da
maioria".

Para o dírícente

Unir as forças para.
recuperar as perdas. Cam
panha Salarial 1990. Va
mos. marcar, juntos, eSr

se go�! Essa é a. Campa
nhanha que o Síndíceto
dos Metalurgícos ini
cíou no mês de setembro
com a preparação da
assembléia, convocada pa
ra o día 15 de outubro,
às 9 - horas. Nessa assem

bléia a diretoria do Sin
dicato apresentará para
qus os trabalhadores
díscutam � definam, uma

proposta de reivindíea

ções que fará parta da
Convenção Coletiva de

. Trabalho a ser negocia
da, desde já, com o Sin
dicato patronal, referentê
a data-base de 19 de ja
neírn d� 1990.

Essa é a terceira
Campanha Salarial que
faz a atual díretoría do
Sindicato. Desde qua . as

sumiu o Sindicato em

1987, a entidade tem
estado a serviço dos in

teresses dos trabalha
dores na luta 'por melho
res salários. e melhores
condições de trabalho,
garantem os diretores.

Helga Creações
CONFECçOEs EM . TECIDOS

Infantil e Gestante'

PRONTA ENTREGA

Rua Jeínvflle 2.089 - Fone 72-1157

Clínica Veterinária
'SCHWElTZER

Dr. WALDEMAR SCHWElTZER
Clínica de pequenos e graudes anímeís, círúrgias, vacinações

raio l!(, internamentos. bcutíque- .

Rua Jolnvllle, nt} 1.178 (em frente ao Supermercado Brelthaupt)
Fone 12-3268 - laraguá do Sul - Santa Catarina

II

Postos de Vendas na Marechal Deodoro, 1.085 e

�ua ReiOOldo Rau, 530, - Jaraguá do Sul

Confecçõ·es �ueli Lida·
FABRICAÇAOARTIGOS DE PROPRIA,

A PREÇOS I
Dr CUSTO.

"Desfrute Rotary"
JOVENS EM' BUSCA DA COMPREENSÄO
MUNDIAL
Jovens catarinenses, íntercambíäríoe do Distri
to

-

465
.

foram recebidos em audiência especial
pelo Gov. Pedro Ivo Campos e já viajara;m ein
meados de s€tembro/89 para Q exterãor, para
serema recebidos pelos diferentes: dis

tritos rotéríos. Os Intercêmbíos lntema
cíonaís de Jovens sêo . recomendados co-

mo uma atividade mentöría que promo-
.

ve a compreensão � a boa 'Vontade íntems
cíonal em todo o mundo rotário. São jovens
entre 15 a 19 MOS que

-

passarão por um

ano' no exterior, () equivalente a um .

ano �Jeti'Vo, podendo l;!el' prolongado pa-,
ra íncluír

.

parta ou todos Os períodos ime
diatamente anteriores ou posteríores ao

ano Ietívo. sujeitando-se, candidatos acima'

da. média, ecadamícamente, de. preíerêncía
incluídos entre 6$' primeiros de sua, classe; Os
íntercambléríos serãb \

recebidos pela fa

mília anfitrtã, proporcíonando acomodações
e refeições, orientando-o e assumindo, as.
responsabllídades de pais em relação a

ele.

Veja, também, nesta edição outras informa."

ções na coluna GENTE & INFORMAÇÖES.
RC FLORIANÓpOUSo--ESTREITO

.

A reunião de 2/10 contou com recupersntes
dos clubes Florianópolis. Florianópolis-Leste
(6), Brusque, Joinvííte-Norte e Rotareet Des
terro e a participação do MOVIMENTO POR
TA-ABERTA, jovens dedicando-se a recu

peração grupal de toxicômanos.
RC FLORIANÓPOLIS-LESTE
O clube deverá participar etívamente na

FEIRA DA ESPE'RANCA, de 08 a 12.11.89,
na ASTEL em Florlanópolís, . em bene

fício da
'

APAE, da qual já vem partici
pando há vários anos.

DA COMISSÃO DE aELAçOES PÚ
BLICAS 00 DISTRITO ·465, ANO 1989/90)

, Melal·órgica Arleferro Lida.

I,

Portas - Janelas - Vitrines - Balcões - Portas

Pentográücae - Portas Rolo - Cercas - Grades
.

-Churresqueíras - Anéis Metálicos - Máquinas,
Etc•.. '

I.AGORA EM NOVAS INSTALAÇOES
Rua Joínvílle, 2.051 Fone; 72-0971

Jaraguã do Sul - SC -

Ferro Velho Marechal
DE ENGELMANN & CIA. LTDA.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Informe Pmoquial' 'Istalada '.'
..

a ":Ca,mara
...... 'pr,aBiZlate .>. '

.

I
�,
,
u

�Uia São Sebastião"

C A SAM E N .T O S:
13/10 "':""'Qrestes Brüníng e' Rozane Terezínha
Laurenuno - ;20: 15 h. ,Matriz. ,14/10 - José

i Carlos de Andrade é LeoIiHda S. Pínheiro - 18ht �
, Fdgu.eüa; . Edson sass� ,e Neusa Pedrj j-r 20:15'
.. h. Barra; ÂdcMo. Sidney da Silva e Emília Ja-

g!els1w - 17, h. Figueíra: Esio :Carlp,s' Silva' e,

Zenílda Apd". Simões - 18 h:'Matriz; João Na.
,

zäreno'e YUrilà, TeíeZinha da Costa -'1-7;15 h.·
"

' "

' ..
' ,I ',' ,

, M;a1ri�; J..eop,a�dqRooS .Juníor e M� Apd" stepha'
! Ri :-:- �6>15" h, Mat;riiz'; 'Renato :Wa:lz -é: Neusa'
,I ApcÍ� .Ai�e�,?7 l6:15'�: .Mat'iiz; .Juscelino' Can"
dído ,q.ê Sou:ia ,e Rózans Apd� Rabock ;..;_ 16:15·

h:::�triz; '�6s,é' (G�eg'qlewítz2h � O:öraG� ..Rosníak f
---'. 16:15, h.' Matriz.- Senedír

I

Rocker ." e' Mana-
.:

À.l>�� c<?s'f4:;�,.)6:15'�h. ;Màtrí�.':Sél'2ro 'Be€k�'
9-,; ,anic� ,'K�riiii"ski -�19:S'0 h. Cap. São .Iosé.>
MISSAS: 19;00 h. Ntatri'z. e S. Francisca; 18:ooih.·

Lu'Í\Z Gönzaga éJss.' Trindade; 19;30,· h. : .sso
Judas e São' José. (Sábado).

'

,I Doming9, � 7;00; 9:00 e 19:00 ;, horas: :Matriz;,
8iOO h. São' J\ldaa,Tadeu, N. Sra. do �anavâggiQ;

.

I l'f. Sra., �ó "Ros:a,ri'.o; 9:30 "h(_:, sâh -Cristóvão
.

e'

1,0:00 h.'Sãó,Fr,�ridsc.O;: ,of�:r:ifl'
.

. ",". \ "I'

NOSSA MENSAGEM:, . "Obrig-ad0:
\

Senhor por
Tud6!i<, (Lc.: 17, 11-19 . 289 pomtngo) Impressio
na�nQS muito a ingratidão dos nove lepro�o:s
que- fi[caT'am 'curados. ,Ainda ,hoje' 'ê assim· Ra·

ramente "externamos a Deus nosso gesto de gra'
tidão. : ili..;� ''1',!ikl

Jesus é ;humano e fica' sensibilizado com

o s��aritanó",e)decepd9na,do co_m OS 'nove Ju

deus., Não'- souberam ser gratos., As ,vezes es'

quecemos de que estamos vivos graças a I?eus,,,
É' a gratUidade' de Deus que nos sustenta.,'

.

Pqr trás de tudo está Deus. Somos pFesente de'
Deus. Não é sÓ a gratidão que desapareceu'.
Deus mesmo sumiu 'de nosso cOl'aqão.

'

,

, ,

Em sessão solene Te-"

ahzada na noite' do, ' dta
11, os vereadores de

Jàraguá do 'Sul insta'fu
ram oficialmente OSl, tra- :

balhos da Câmara Mu·.

nícípaí Organi!7lalJlte, r�;
ponsêvel

.

pela', elabora'�
çã'Ç e' promulgação da
Lei'Orgäfiíca do' Munici
pio. Automaticamente a"

póS
.

Os 'discursos dos

líderes partidários,; o

presidente' da Câmara
de Vereadores, Adernar
Braz Winter,', convocou,
os membros do' leg,lslati·
va para a próxima reu

níão de instalação: da

CQID:issãQ 'geral - que
terá 'sete vereador�,
presidente e relMor ge'
ral -, na :segunda'feira,
16. 'Segúndo a Seção III,
do Reg'imento Interno, a

futura LE�i Orgâhica . po-
derá também çonter
propostas de emendas
populares, 'dêsde .

que
subscritas ,por 200 ou

mais eleitor�s, em -l'isias

organizadas por, no mí·
nimo, duas entfdades 'as"

sociativas legalmente
constituídas.

,. R"1>")''''
(

.. j

, 1

FURGOES· CARGA SECA, fgOTSRMICOS" FRlGORlFlCOS
.

E CARRETAS DE 1, 2 e 3 EIXOS
J'araguá 'Esquerdo Rua Dr. Enrico Fermi, 113 Fone 72-1011

.._!IIIIIIÍI-....---_--....----...-------- ----
E·

P'ara
I'

nós,' :se,gura n:ão é só garantia de

Segura '6 '.:,.
�reslaçãl de, Ser,iços

Co'nsulte ,., pos
.,

Seguro's' 'A.. Garcia.;:'

,- !.,

,!

,

v,

'riscos

.. ....�

, ..

,

'8 ,i a 1�'a,'I'i ',s'"
<.,' ,

o AMaR
.

Ainda
'

que eu 'f�e ao l.íngua dos
' ho

mens e (los anjos, sé não- tiver' amor, serei CO"

n:o.,!i> b�O!l�e� q'fe �:<qa, ou como o, sino que.. re
ÍIIJe:"� -Ainda

_ q:g,e:�u ,te�ha.: 9, do�' dé), prpfeui.ar
"e, conheça :todps ,ofo mis�é:rios ,�'to,da" a. c;i�;rÍcia;,
�mda : que e�,; tenha t�manh� fé: a P91lJ1:0' dê

',' ..

,tra�portar;. montes, ... s� n�,:;t;iver amor, .:na.da:'
seret.. E ainda, que eu. dístríbua . .todos os méus
bens ent�e os pobres, 9," ainda que �ttegúe ";'

: :O .;me� proprio corJ>9 para. ser, queímado, �
',nao tiver a:ql<?r, nada .dísso "�� apro:vei,arâ;'

,O amor�, paciente, é benigno, o' omor
não se �a�de em ciúmes, nãb ,$! ufana, IlIâp'
se ' ensoberbece, não" se conduz, inconveniente'
mente, não procura �. seus.ínteresses nâo se exas- .

pera, não se ressente do mal; não se alegra com 'ai

injustiça, mas regoZija'se com. a' verdade; tudo so' ,

fre, tud� crê" tudo' espera', ' tudo' suporta;
O amor jamais acabai. mas havendo 'profecíes.
desaparecerãq: havendo línguas cessarão:
"havendo ciência, ':passjilrá;�p_QTqUe em 'parte
'coJ,lhecemos, e .em parta profetisamos ... Agora:..

" pois, permane�m a fé, a esperança e o amor,
estes três: porém o'maior destes é o amor,

-

(I Coríntios 13) ,

. ,

l� Igreja B�ti�ta" de!' Järáguá aO Sul '

Rua Emílio Steiri, ao
'

------�--�------------------------�'

Posto de Vendas Mareatlo
. . ... .'

,Chapéus, ,bonés, 'viseiras" eamtllBSt sh.fiS,
bermudas e, cordaS.

Em frente à .faibrica, - Ampl'o éstaclo,��ente.

l',

. �
.

,.

Callla Evangé·li,ca '.

,

CULTOS: Nest� sábado. às J1:00h, na. Rua Gua
nabpra :'e' àS' 1,9;OOh, no Centro e :r\:t: Vila, Lenzi;
:neste, domingo: às 8:00h,' na Estrada' Nova;
às 9:30h, no Centro e em Francisco de Paula e

'às H:OOh, na Ilha da, Figueira. ENCONTRO DE
\ IDQS()S:, ,.' Nesta quarta-feira, dia 18 às 15:00h
reÚnem-se OS idosos do grupo, "Raio de Sol',' 1 n�

. c.e�trp, '" . ;PENÇ�Q ,MA:r.�IM9.l\,lJAL: ReceQem
,a benç�o matrimonial no dia 14, neste sábado, na
Igreja do Centro;' às 20:00h, Carm�l'ino .A:delor
CristóvãQ e Ivanir StassUn: I.EMA DA SÉMAN'A:
''Não te de,ix� vencer pelo mal, mas vence o ,li
mal pelp bem.',' Romanos 12,21. MENSAGEM É
LE,ITU� DI�RIA.; DIA 16 -'- Nossa, entrega, a

'

}esus .e um, �cQ p�, entr�ga dEle para nós. (Tito '

,2,14). DIA '1'7 -"- Não penses tanto em ti, com- .'.

,

padece·te d� ;sofrimento 'de'leu irmão. (Gênisis 40,
6,8). DIA t8 --'-,Tu :'b�t'i!S" Senhor, somente pa'

,

Ia cul"ar;. Tu "inatas" Senhor, a' fim de' que não
morramos· (DéuteroriôJíüo 32;39). DIA 19 -'--O
-que nos parece ,escuro nô' pIano de Deus, na rea-,

A

_. �idade é luz. �I�ías 42,16). DIk 20 � CristQ nos .

conduz do temor para a alegria. (Mateus 28 5,7-
10). ,DIA 21 "":'Jesus nKo deSeja em 1<'> lUga'r as

nossas obras. Ele,deseJa a",nós. (Mateus 7,2.2"25).
�IA 22'- Al?'ªr �ão é tarefa fáci1�,e cômoda; �o
i'lnstante, pmem,' ,qQandó for incômoda;' entã:o
aIcanç(i o ppntQ rßalmente :alto. (Mateus 5,44'48).

Rua Expedíc;ioriário Gumercindo da Silva nl? 90, 1.? andar, sàla 2
'

Jane 72'188 - �a�aguá d�) Sul - ':SC '-

NÃO.FAÇAMOS,D�"Nasso� RIOS,
", UXEIRAS IMUNDAS.

'

SALVEMO$ 'OS RIOS ITÂPOCU E' J�GUA

,JARAGUA DO SUL (SÇ), DE"13 _A 1?·'O.198�9
•

. '"i
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Jovens em busca da
compreensãomundial,
um programa do Rotary

Jovens intercambiários do
Distrito 465 de R.l. foram recebi
dos pelo Governador Pedro Ivo
Campos, em audiência especial,
que na ocasião, emocionado,
proferiu palavras de incentivo e

de bom aproveitamento, e ofere
ceu a cada um uma bandeira bra
sileira e outra de Santa Catarina
para levaram aos respectivos Es-
tados, no exterior. "

Em meados de setembrop,
p. viajaram para a "grande aven
tura": Juliana Cardoso, do RC
Florianópolis, para Califórnia,
USA, V-533; Ingrid Schroeder
Levy, do, RC Florianópolis-Les
te, para Pensilvania, USA,
V-741; Consuelo Schlindwein,
to RC Brusque, para Baden-

Wuertemberg-Alemanha D-183;
Leirisson Assis Feijó, .do RC-F
polis-Leste, para Pensilvania-U
SA, D-735; Arnaldo Fretta, do
RC Fpolis, para Ontario-Cana-

. dá, D-709 e Fabrizio Liberato,
do_RC Fpolis-Estreito, para Mi-
chigan-USA, D-740. .

Na foto também aparecem:
Felicity Babao (FLip), de Brisba
ne-Austrália D-960, hóspede do
Fpolis-Leste e Letícia Ruhland,
que vai para Brisbane-Austrãlia
D-960, a primeira e a terceira da
foto. Letícia, Ingrid e Fabrizio
pertencem ao Interact Club Flo
rianópolis-Ilha.

Outros detalhes na coluna O
Ql!ATRO-MEIA-CINCO, des
ta edição. .

LÁ COMO CÁ...
Celso C. Porto, sobrinho de Venâncio da

Silva, fundador deste semanário, envia-nos-a ed.
11.258 do jornal uruguaio LA COLONlA, filiado
à Organizaciõn Prensa Interior, fundado em

15-06-1901, 12 páginas, tamanho 50x35. Num
cartão ele diz: "Quando da última vez que estive
em Colonia, no Uruguai, me lembrei muito do
Amigo e do. nosso "Correio do Povo", ao ler o
exemplar de "La Colonia", Como Jornal do Inte
rior, até parece ser Irmão".

Na última página ele grifa a seguinte nota:
"LADRONES ARREPENTIDOS - En la noche
dei domingo desapareció uno de los bancos de

. nuestro principal paseo público, la Plaza 25 de
Agosto. No obstante, em la tarde dei seguiente,
el mismo fue devuelto por quienes se lo habian
apropiado, tomado prestado quizás, para alguna
fiesta en las inmediaciones",

Valeu, Celso, Valeu mesmo! Umjornal que
circulou no mesmo tempo em que, aqui, Hugo
Schneider, editou o Jaraguä-Bete, em língua ale
mã, todo escrito a mão.

Professo�es do sistema Wizard Conversation de_ todo f! Sul io. país
se reuniram em Jaraguá do Sulpara a ConvençãoRegionalWlzard,

que tem por objetivo melhorar ainda mais a qualidade do nível de
ensino, apresentado. No Wizard você aprende a falar inglês em 24
horas/aula e agora com maior eficiência após o encontro em Jaraguá
do Sul. No sábado, dia 7, depois do almoço no Parque Malwee -

que todos adoraram - o pessoal do Wizard posou para-foto especial
do CORREIO DO POVO.

Kua Relnóldo.Rau. 632
72·1599

"Sua medida na malha"
Av. Mal. Deodoro,
1082 Fone·72·2997

Priscila Maris Diretti
completa, no próximo dia
18, dois anos de vida. Essa
gatinha é filha de Celso e
Marinei Kreiss Diretti. A
festa para os amiguinhos
está marcada para domingo'
(15/10), na residência
Oirettl, que estará
enfeitadíssima. Parabéns
Priscila, que a vida lhe seja
cheia de alegrias,

Jóias; relógios, pulseiras,
anéis, alianças, prataria,
artigos em ouro e tudo o

mais para presentes na

Relojoaria
Avenida

Marechal Deodoro 443 e

Getúlio Vargas n� 9

Loja
Mamáe Coruja
A melhor opção em

I' arti�os infanto-juvenís,ebê e gestante.
Rua Barão do Rio

Braneq, 168
Fone 72-1788 - Jaraguä

do Sul-Se.

Uma jóia ninguém
esquece

Seifoxt
Jóias, relógios,
óculos de sol e li

II presentes.
.

Rua Marechal Floriano
n: 29 - Fone 7i-1911.

72�3343·

. fllENIIÖBfEB VEiCUlaS
TT • nr.TT F'C'

A GARRA DA �ov.1\ DÉCADA
l.�nVE.11. ..

'

Fone:

.Jaragua do Sul, de 13 a 19/10/89
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to", avalia. De qualquer for
ma, ele ressalta que as exporta
ções são metas futuras impor
tantes. Atualmente, a Dalcelis
fabrica cerca de 100 mil peças

c por mês, para serem comercia
lizadas principalmente ao tu
rista que chega ao Estado.

Troféu
O prêmio concedido pela

.

International Exporte's Servi
ce, na noite de 7 de outubro,
no São Paulo Hilton Hotel,
São Paulo, teve a presença de
diversas confederações estran
geiras, que assistiram ao "des
file" das 132 empresas brasi
leiras selecionadas. Após rece- .

berem o troféu, Célio e Dalva
Cristóvão - fundadores da
Dalcelis em Jaraguä do Sul -
foram homenageados com um

coquetel e jantar, que teve a
. presença de mais de 40 artistas
das Redes Globo e Manchete;
e a apresentação do casal Elia
kim Araújo e Leila Cordeiro.

_---------........----IiiiíE�co--no.....mia--.-----CORREIO ......-

....._
.:> C» -=- C»" C»

As relações entre o capital
e o trabalho, Esse'será, o

tema de palestras e debates
que, farão parte da 2� Semana
de Atualização em, Recursos
Humanos, que será realizada
de 16 a 20 de outubro, numa
promoção da Associação Ja
raguaense de Administrado
res de Recursos Humanos-A
jarh presidida por Elizabete
Hass, da Marisol, Indústria
do Vestuário. Aperfeiçoar a

relação entre patrões e empre
gados, racionalizando os en

tendimentos, e valorizando
cada vez mais, a mão-de-o
bra, aumentando a produtivi
dade, são objetivos dapromo-
ção.

.

Atacado e varejo
Oferiado de finados será mesmo no dia 2 de no

vembro, data real, em Jaraguá do Sul. Não ha
verá antecipação 'e muito menos um adiantamento
I'ara o dia 3como a�é cogita'(a.o prefei.to 1�C? Konell.
O chefe do executIvo mUniCIpal ao Jus-tlflcar sua
decisão disse que "atendemos a maioria. Consul
tamos também empresas deporte da cidade e estas
resolveram igualmente, acatar a decisão de seus

funcionários que queriam o feriado no dia 2 de
novembro. Foi uma.decisão democrática". Aomes
mo tempo Konell mostrou preocupações em rela
ção ao aumento dos custos da prefeitura, que so

bem de 5 a 10% acima da inflação oficial. Com
isso, acha o prefeito, será muito difícil conceder
aumento superior a 35% ao funcionälismo neste
mês, uma vez que a arrecadação, em comparação
ao mês anterior,' não atingiu esse patamar.

Jairo Santolin de Oliveira é o
novo presidente da

. Associação Comercial e
Industrial da Micro e Pequena
Empresa do Vale do
Itapocu-Amevl, conforme
deliberação da assembléia
geral da entidade. Elci Neri
Pedroso ocupa a

vlce-presldincla. Os demais
cargos foram ocupados dessa
forma: Asta Rahn de Oliveira (1�
secretária); Leane Marlene
Demathe (� secretária); Paulo
Ademir Floriani (1� tesoureiro);
João Pedro Sfeimbach (�
tesoureiro). A assembléia ainda
definiu os componentes do
Conselho Fiscal e compôs as
diretorias "cnicas para
assuntos da Indústria e do
comércio: Paulo Floriano, ao
deixar a presidência e

'

empossar Jairo, destacou a

participação dos associados
nas iniciativas 'da Amevi e
convocou a todos a continuar
com essa mobilização na
defesa dos direitos dos
pequenos e microempresários
da região. '

Curso bdsicópara anolistas de
treinamentos. Esse é o

próximo curso a ser realizado na
Associação Comercial e
Industrial de JoinviUe - Acij.
Será entre 16 e 27 ih outubro
das 19 às 22 horas. Isabel de
Oliveira Silva, Marúl Evelise
Rinaldi e Stlvio Merling serão
os apresentadores. De 17 a 19
deste mês, também na Acij, será
desenvolvidO o.furso
"Negociação Trabalhista e

Sindical". No dia 17 das 14 às
18 horas e nos 4ias 18 e 19 das
8 às 18 horas. Eder Pascoal
Pinto será o apresentador. Já
nos dias 26 e 27 de outubro, das
8h30min às 18 horas será
desenvolvido o curso básico
"Como gerenciarvendas",
apresentado por Luis Roberto
Campanholo. Informações e

inscrições naAcij, oupelosfones
-(0474) 22-4077 ou 22-4731.

niaraguaense Ilário Bruch,
Vda Menegotti, é o 1�
vice-presidente da Federação
dos Contabilistas de Santa
Catarina. A Nova diretoria do
órgão de classe foi empossada
no último dia 16 de setembro,
e tem na presidência Luís
Flávio de AZevedo
(Sesi-Florianópolis). A
Federação conta com 14
sindicatos filiados, de.díversas
regiões do Estado. Unir a
classe para uma maior
valorização, colaborar na
organização da Convenção
Nacional dos Contabilistas que
será no próximo ano em Santa
Catarina, e aprofundamento
nos relacionamentos com
órgãos públicos e privados e

sindicatos catarinenses, são as

metas traçadas pela nova
diretoria. -

.

. Da/ce/is, premiada, busca
os grandes centros urbanos
Dirigir as atividades para

os grandes centros-urbanos, es
pecialmente para os clientes
elitizados de shoppings cen

ters. Esta é a pretensão da Dal
celis, Indústria e Comércio de
Malhas Ltda., segundo o seu

diretor-presidente e fundador,
Célio Cristóvão, que esteve re
centemente em São Paulo, on
de recebeu o "Prêmio Quali
dade Brasil/89" , outorgado pe
la International Exporte's Sá
vice às indústrias, de melhor
desempenho, qualidade, pro
dutividade e eficiência na pres
tação de serviços, em todo o

Brasil. Cristóvão já acertou,
inclusive, a instalação de mais
duas lojas no RiQ Grande do
Sul - em Tramandaí e Capão
da Canoa - e uma no Paraná
- em Maringá, no dia 1� de
novembro.

Com este crescimento, a

Dalcelis chegará a sua 14� loja
espalhada pelo Brasil, em pou
co mais de 10 anos de ativida-

des. E, apesar de toda a crise

p'0lítica e econômica do País -

_

'se analisarmos por este ângu
lo, o melhor seria parar a pro
dução", brinca -, a empresa
deverá continuar seus investi
mentos, "sempre pensando no

homem, na tecnologia e na

produtividade" "destaca Célio.
Para se ter uma idéia, somente
em setembro passado, a Dalce
lis teve um incremento da or

dem de 25% no seu quadro de
pessoal, chegando a aproxima
damente 400 funcionarios, pa
ra atender especialmente a

imensa demanda do final do
ano.

Mas o mercado externo,
ao menos por enquanto, fica
descartado. "Ate porque a

nossa demanda em Santa Cata
rina ainda é muito grande e

promissora", explica o diretor
presidente da Dalcelis, "a ren

tabilidade é boa e a população
do Brasil está crescendo mui-

••••••••._-�.

Célio Cristovão: nossa demanda em Santa Catarina é ainda muito grande e promissora

NOVO
MOTOR

"1 _8'-!

I!
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Marechal Deodoro,
158

Fone: 72-1777
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TEST DRIVE DEL-REY 90

Moretti, Jordan & Cia, Ltda.

�aragu� �o �ul, de 13 a 19/10/89

Com novomotor 1.8 e novo câmbio de 5 ve/oc;
l_ dades� Venha sentir a emoção de dirigir o Del

. Rey 1.8 na �oretti, Jordan e concorra a um
videoc.assete' Philco-Hitach; PVC 4.000

-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Bola na trave

AS.E.R. Comercialprecisa vencer a Ponte
Preta F. C. na rodada deste
sábado (14/10), para
garantir, .anteçipadamente,
o título do Campeonato da
Terceira Divisão da Liga ;
Jaraguaense de Futebol. E a

última rodada do segundo
turno. Na classificação a

Ponte Preta tem 4 pontos,
contra 3 da Comercial, que
foi a campeã doprimeiro
turno. Se conquistar
também o segundo turno �

terá o título, sem necessidade'
da fase final. Em caso de
vitória da Ponte Preta, ou
empate, os dois clubes

.

voltam a se enfrentar pela
fase final, pois a Ponte será
a campeã do segundo turno.
Continental e Rio da Luz
disputam o terceiro lugar.
Os resultados da rodada do
dia 07/JO foram esses: Rio

, da Luz OX8 Ponte Preta e

Comercia12XO Continental.
A próxima rodada será no
estádio do Alvorada e tem.
início programado para às
14h30min.

.

·Vieirense
conquista
o troféu
lulimar

Nilson Müller recebetroféu' de Jaime Blank e Arohlp Stein, presidente do Yieirense comemora o ttnüo ,

Com 30 pontos e 24.933 pa
litos derrubados a S.E.R.

Vieirense "A" conquistou o tí
tulo do 1 'Campeonato de Bo
lão Lulimar Embalagens RBS/
TV, encerrado na sexta-feira,
dia 6. Wilson Múller, da Socie
dade Vitória, de Schroeder, foi
o bolónista de .melhor média
do campeonato, cóm176,5 pa
litos por_partida. A entrega da
prennaçao foi realizada ao dia

serrinte, antes de um baile na
S. .R. Vieirense.

A classificação final da
competição foi essa: [ Vieiren
·se '�A" 2 Vitória; 3 Baependi;
4°Alvorada; 5°S.E.R. Hansa
Humboldt: 6 Caxias S.C.,; 7'5.
Canto Esporte Guarani; 8°
Vieirense "D"; 9 'Vieirea
se"C" e em H) 'V"i<úrense "B".
As três melhores médias do
campeonato foram as seguin
tes: 1 Wilson Müller com

176,5; 2 aNmoß Habeck do
Vieirense I'A" com 174,6 e em
3 'Edyson Poerner da Socieda-

de Canto Esporte Clube Gua
rani, de Corupá, com 174,0.

Por'equipes os melhores
bolonistas foram, além dos três
melhores,: Antônio Berns
(173,3, Baependi); Ademar
Schünke (173,2 Alvorada);
WalderaarWeber (171,5, Han
sa Humboldt), Lides Borinelli

�170,5, Caxias); .Gilmar Walz
172,9, Vieirense "D" Geral
o Oechsler (169,4, �eirense
"C") e Nels on Tribess (166,2,
Vieirense "B"). .'

Amizade garante seu sucesso
,

a Primeira Divisão de 1980
Ao vencer com tranqüili

dade ao São Luís, por 5Xl, e

contando com o tropeço, em
casa, do João Pessoa, que,foi
derrotado pele Guarani, a S.E.
R. Amizade, de Guaramirim,
chegou à condição de campeã
da fase de classificação do
Campeonato da Segunda Dísi
são de Amadores da Liga Jara
guaense de Futebol, e garantiu
seu acesso ao certame .da Pri-
-rneiraDivisão nopróximo ano.

No próximo domingo, 15/10,
terá início o oetagonal final que
-apontarä o campeão da tempo
rada e os outros três clubes que
passam a disputar no próximo
ano a "Priméirona" da LJF.

.

A grande-surpresa do do
mmgo que passou (08110), fOl
a derrota da S.E,. João Pessoa,
que jogou em casa centra a S.

..E. Guarani. Carolino e Valdir '

Página15

fizeram os gols para os vence

dores, enquanto Rogério des-'
contou para o time local. O ex

-periente Alberto Taranto diri
giu o encontro. Ern Guarami
rim a S.E.R. Amizade jogou
para vencer desde os minutos
iniciais e aplicou sonora golea
da no São Luís: 5X1. Luís,
Marcos (2);'eCarlito(2) foram
os marcadores para o Amiza
de, e MáFi0 descontou .p�ao
São Luís. .

'

O Pinheiros jogando, em
seu campo, no halFTQ Jaraguá

. Esquer.do.vence.u o:Alianqa,.e
graças a essa vitória garantiu
'sua participação' no octagonal
finarda Segunda Divisão desta
temporada. Terminou empata
elo em número de pontos com

o Aliança e pelo primeiro crité-
'rio - vitórias � acabou se

classificando. Wilson (2) e Luís
Freitasmarcaram 'os gols do Pí-

nheiros e Giovani descontou
para o Aliança. No outro jogo
da rodada o Floresta passou
pelo Asa Branca por 2xl, com
gols de Carlão. João marcou

para o Asa Branca, .

A classificação ao final da '

primeira fase da competição fi
cou assim: 1� Amizade 14; 2�
-João Pessoa 13; 3� Paraná H; ,

4� Asa Branca 8; 5� Guarani
7; 6� Aliança 6; 7� São Luís 5;
8� Pinheiros 4; 9� Floresta 4.
A primeira rodada da segunda
.fase é essa: Guarani x Amiza
de; Aliança xJoâo Pessoa; São
LuísxParaná e Pinheiros xAsa

.

Branca. Esses mesmos jogos,
com mando de campo inver
tido, serão disputados ao dia,
22, quando serão conhecidos
os quatro finalistas fia tempo
rada. Até aqui, em 36 jogos,
foram' anotados 142 gols, co11;,1

. média de 3,9.gols por partida ..

, O 7� Campeonato Municipal de Futebol Varzeano,
promoção da Divisão MuniGipal de Esportes de Jara
guá do Sul apresentou os seguintes resultados na
rodada disputada no dia 08110, no estádio João Mar-

, catto: Internacional 1XO Olaria e Figueirense 1XO Es
tradaNova, pela chave branca, na qual folgou a equipe
Cohab. Na chave rosa: Goiás OXl Arsepum e Vila 'Lenzl
OX2 Santa Luzia, folgando o rio Molha.

No dia: 10 a Comissão de Julgamento se reuniu
na DME e julgou procedente o Proces$o 01/89, impe
trado pela Arsepum contra o Vila.Lenzi, pela utilização
irregular do goleiro Perolo. O time que protestou, ga
nhou os pontos da partida.'Perolo foi eliminado e o
Vila Lenzimultado em NCz$ 25,00. Com issoArsepum,
Rio Molha, e Sántá Luzia são os líderes com 2 pontos
e Goiás e Vila Lénzi não s(>mariJ pontos e ocupam
á quinta colocação.

.

Cas�,s pré-moldados em concreto

'Ki40que e Vidraçaria Ba-
rão, pelas chaves de

vencedores e perdedores,'
respectivamente, foram os

campeões do& Campeonato
de Futebol Suíço, promovi
do pela S. E. E-Strela, de Ne
reu Ramos, que concluiu a

competição no domingo
(08110). Neste ano a disputa
homenageou o prefeito de
Jaraguâ ao Sul, Ivo Konell,
em reconhecimento aos ser

viços prestados ao esporte
amador da cidade e a locali
dade de Nereu Ramos. O
presidente do clube, o sindi
calista Antônio Rossi, ao fi�
nal da disputa, disse que (;) ,

objetivo maior foi alcança
do: a confraternização entre
os clubes inscritos. Agrade
ceu o apoiode Konell, que
cedeu apremiação, e se com
prometeu em colaborar na

recuperação do sistema do
estádio do Estrela.

Cidade, praia, �po. Baixo custo e 'rapidez
na montagem, Otimas condições de pagam.eato. .

'-"-

· Artefatos�·de cimento
·SãoJosé

Rua Horácio Rubini, sln� - Barra
, do Rio Ce,.ro - Jàragl:,lá do �ul

Jaraguá do Sul, de't3 a 19/10/89
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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�Meningite mata ín�nina de
'_.�����FJ;7.fE.::':?;'��l= >

> •• 6:> 'mesês no Vale:do·Jtapocu
,va C.onstitúição Brasileira, no ano passado, os pipeis

. - .
- - ·S.P., uma menina de-seis Abílio Machado Filho; q1_lese'mvertetétm:O legis/ativofoi amplamente·valoiizado 't .rneses, cujos pais moram em desconfioudos sintomas rela-

e.'o. 'êxemplo c/ah)�ê .essa Lei Ofgânica; .Até então o Schroeder, é a primeira vítí- tados pelos pais 'é_ avós da·
do'cumento'mais importante de. uma cidade e'ra o seu _

ma fatal demeningite do Vale
.

criança e :determinou_ a 'coleta-
Plano Diretor, um trabalho de-tecnicos e,que'direciona -. do Itapocu. A confirmação do

'

de matertel para exames. Na

o êlesenvolv'imento do:município. Agora omaIs impor- . fato se -deu na quinta-feira segunda-feira o material foi

tétnte é a "carta municipàl"; ·teita por politicos, que' passada, dia 5, através deco- enviado para Florianópolis é

. depÇJis..
·

vao ava,liar o Plano Diretor. "As cartas estão
municado telefônico feito pe-. o resultado foi comunicado
lo Laboratório Central do Es- pçr telefone no final da tarde

dadas" e esperll-se que "o jogo" seja em favor dos tado, de Florianópolis, que de quinta-feira: meningite
}rrt�fesses

.

da Comunidade; da maioria 'e não de ség- . fez os exames no inaterial co-: - meningocócica. ", .

mentos minoritários e interesseiros. Acima de tud();- Ihido no Hospital e Matemi-
res.ta a esperança de uma lei duradoura, 'lógica, efi- dade Jaraguá, onde a criança
.ciente e que, efetiva.m,ente, represente de ans�ios da

deu entrada, já em óbito, no

"população.
. . final da tarde do dia 1 � de ou-

tubro .:
'0 PMDB de Jaraguá

"

E os coitados aposen- Conforme informações
40'Sul-n/ío'va;r.-ealizarcomí- tados e pensionistas mais de enfermeiros do Hospital

.

eio« em pról-de. seu. candi- uma vez sofrem na carne, Jaraguá, amenorS.P. denen-
·

ilato -a presidente da Repú- desvinculando-as do salá- trada por volta de 18 horas
blica. A afirmação é do pre- rio mínimo, conforme PIe- e já estava morta. Foi consta-

jeitO. Ivo Kofíell, presidente vê a CONSTITUIÇA O tado o fato pelo médico' José
d()· Partido .ta cidade. Há BRASILEIRA. Brincadei

.,'. q�emiliga'quê"épor receio ra tem hora, sr ministro!
· ihos ,ell}itor.e$ preferirem fi- Não seria tfze/hor procurar
· õar.em. casa d.o que ver ao as causas do déficit, como
viv«, p h'Qrá.rio político do a fa/ta de arrecadação, do
'TSE.:Sf)lução é realizar reu- uso do dinheiro. para fins
'nipes em:l'e'sUJêncip.s-cóm re- . alheios e falta de cumpri
-

duZido nümero de pessoas, mento da parte do governo,
tipo 20/30 em co!1a.

'

no custeio?
Konell, aliás, está sa- Cortar o déficit à custa

tisfeita com a campanha na do aposentado ou pensionis
IV da Ulysses Guimarães. ta é uma df!sumanidade, que
Acha que

U

a -sítu,ação está felizmente já conta com res

mudando". E teme. os ru- paldo âe deputàdos e sena

mos da campanha, "que dores que não permitem a

' .. p@'de .descámba_r e alguém consumaçãQ dessa medida.
,levar Uma, am?lXa entre os

, galhos,e têhau para ã -elei- Enquanto a Saúde tem mi-

· ção." A" dedaração foi feita )hões 'no "over", o povo pe-
· na terça-feira durante sua na nasfiliis, os CEMEs sem

·

' costumeira coletiva à im- medicamentos e os hospitais
prensa. As agressões entre falidos com gente Iot4lla até

candidatos, pata ópref�ito, nos corredores; Onde esta-

"são violentas". mos,dt..Jadér?!
A. vinda a J,ar,aguá de A medida Provisória na

dois secretários do governa- 91 teve a pronta reação do
dor Pedro·lvo, na sexta-fei- deputado Francisco Küs.
ra, dia 6 e o seu relaciona- ter: "O Governo Sarney

.

men.to com uma possível afronta flagrantemente a

"esticada" a Btumenau, Constituição, numa tentati

,
não passou de mera especu- va imoral e criminosa de re

lação. José Henrique Car- solver problemas da Previ
neiro de Loyola, secretário dência às custas da fome e

da Indústria, Comércio e do desespero dos aposenta- ".

Turismo, na sexta-feira, es- dos, que não podem sequer
teve na redaçdopara comen- se defender, porque nem

tar a nota, informando o seu greve podem fazer'. O TU
retorno a Joinville, sua resi- � DO PELO SOCIAL não
dência. respeita a Constituição?

.

Até o final do ano é bas- sidente do Clube de -Diretóres tônomo". Ramos faz questão
tante provável que a Polícia Ci- Lojistas, Júsé Ramos de Car- de salientar que a vinda do di
vil da 19� Região � abrange -vafho (PRN) considera que a retor da SSP ficou acertada em

Jaraguä do. Sul, Corupä, Gua- Polícia Civilde Jaraguá do Sul junho deste ano, "graças a in
ramirim, Schroeder e Massa- "está praticamente abaixo da terferência do assessor jurídico
randuba ,-:. possa contar com crítica" pela falta de material . da Prefeitura, Leonel Padri
mais um delegado de Polícia, humano: "As pessoas que tra- Floriani. Na reunião -maatida
dois inspetores, dois escrivães, balham estão 'fazendo mila- ,com -Aurélio Santos, Ramos
seis comissários, dois investi- ..gres", opina. Ele, inclusive �âz .acertoua instalação de um Ins

gadore's., dois agentes opera- uma comr.a:ração.com a Polícia .ti,uto Médico Legal em Jara

-cionais, dois escreventes, dois Mílitar,' be,m equipada e que guá do Sul, além de uma dele
carcereiros e cinco escreventes fitará ainda"melh(\)r ap6s· a gacia para atendimento à mu

de polícia: Ao menos é o que COliS!!llção do,quartel da Ç9Jj1- ; "1l?-er e de Ulais 1!-Y1 Distrito Poli
pretende o diretor geral da Se-. p�nhIa de PolíCia". Mas res&,al- . clal para a reglao. Mas, as da
cretaria de Segurança Pública. ·ta: "Trata-sé de aro Örgãö"au. tas nó ficaram ?�finidaß·.,
Aurélio Cardoso dos Santos,
que recentemente esteve em .. ,

-..............,....,.;.;..,.......",......,.....-----......--.....".--........--�-

Jarag1!-á �o Sul, a pedido da
Assoclaçao ComerCial e Indus
trial e d(\) Clube de Diretores
Lo1istas. "O município merece
esse 'retorno da SSP, até pelos
tributos q\:le r�colhe", .disse.

;
A grandemaioria' dos inqu,ritos policiais instau-

a ·fato é que a Polícia do rados pela Delegacia da Comarca de JaragiJ'á do Sul
ten::ei.rd {1>arque industrial de está (lando entrada normalmente no-Fórum; embora
Santa Catanna neGessit-a de -

'o delegado Odilon 'Claudino dos Santos confesse
uma !.lFgente reestrúturação. qlJe "os atrasos acont,-cem, por: faltàdepessoalpara
Falta de pessoal e de espaçQ . agili�ar os processos e conclUir as investigações"
físico na Delegacia da O:>mar-·_ conforme avaliaçlo de Odilon, que,.dirige a DP, junta-
ca de Jaraguá do. Sul são as mente co,"' o delegado César Zan�tti, à Comarca
principais deficiências aponta- necess�ta dê pelo menos sete comissários (le p'olf-
das pelo delegado regional, cia, "para. atende_r a uma pOPlJlação que j6 ch'ena
Adhemar Gru5ba, que até já 100·/

.

d' d' fé t
;,

contatou com a PrefeituraMu-'
a " mI' e que a ca a. Ia: az aume" ar as ocorren-

Ricipal para a construção dê
cias de furtos e lesões cótpotal, principalmente".

uma nova cadeia _ a atual pos-

.

Odil9n. também. 'rec/ama do'pouco espaço físico
.

sui .apenas dois cul;>ículos _,
ná Cadeia. Pública'.- são apenas duas celas, para

capaz de abrigar.até 30 presos,
12 presos _

- onde �eria -necessária 'uma ampliação
que ficamà ep€r-ade julgamen- para 50. presas, no mínirho� Aliado a isso, eXlstem-
to judicial.A princípio, o pre- a� dificuldades n�s investigações. "O único policial
feito Ivo Kohell assumiu' o .. "SÓ pode m,s'l7lo. é.ieceberqueixas por t,/efones,
compromísso de -doar um tet- 'mas não·.hä'éoJtJó substitUI-Ia e ninguám sai às

reno; em Barra do Rio Cerro, ;." ruas"', conta Qdilon, que ,chegou ate(Jd,t'até 80 fur-

especialmente para és�e fim. tos nestes primeiros 30 dias na Delegacia da Comar-
Uma idéia ql:ie agradou em cá. O�ilon trabalhou em Jaraguá dó Sul de 74 a 81
muito o diretor da SSP: "A e, at� setem�ro deste ano desempenhou suas fun-

proposta.é vantajosa é sérá·le�' çõe� 'lila 1 fJisti'ito Policial e na Delegacia Regional
vada ao secretärio", promove- de Joinville.
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IML _:_ O vereador e pré-
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_" _ .. ' _ _ " , ,,_ ,,_,,:_ .; ; ·h:.·.·��r:�g�A eto Sul, de .13 a 19/1Q/89
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A Unidade Sanitária
Central de Jaraguä do Sul, ao
receber a informação, tratou'
de convocar. os familiares da
vítima fatal paraprestar escla
recimentos. Fonte da Unida
de garante que não há condi-

. ções favoráveis para.uma pro
pagação da QoeRça,- uma vez
que ao se tomar conhecímen-

,

to dos resultados dos exames
em Florianöpolis, já fravia se

-

passado o perfodo em q�e a

doença tena que se raanífes
tar nos familiares. O mesmo
fato foi verificado em um Jar
dim de Infânciaem.Schroeder
que" urna irmã dê S:P. fre-
quentà,

-'

__

O prefeito deSchroeder,
Adernar Piske, apesar :da se

gurança dada pela -Unidade
Sanitária Central de Jaraguá
d� Sul, confessa -. ,ue ·"asitua
çao preocupa, e amentamos
que o .governo do Estado não
nos fomeça vacinas". Em Ja
raguä do Sul, segundo ainda
a Unidade Sanitária, .neste
ano foram registrados, ofi
cialmente, 14 casos, sem que
ébitos fossem anotados,

Diretor da 'SSp'promete reforços'

Falta gent� para -inves#gar-

,
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