
Winter vira adversário
político de Ivo Koneli
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Divulgação

Aliane Karsten, u'má das candidatas

o
Preparatívos
filiais ao

o

Miss
o

.Iaraguä 89/90

Caesar's Club, Ckat Produções Artís
ticas e prefeituramunicipal ultimam detalhes
para a eleição da Miss Jaraguá do Sul, tempo
rada 89/90. Será no dia 28 próximo, no novo

o

pavilhão de exposições do Parque Agrope-
o cuärio. Nove lindas candidatas concorrem ao
título máximo. Página,4

Reajuste semanal,
.."( ,

'\

a nova proposta,
dos metalúrgicos
Categoria reunida em assembléia deli

berou que essa é uma forma de o manter o
poder aquisitivo, e aposta que inflação não
vai baixar tão cedo. Metalúrgicos começa-

o

ram, desde já, a se preparar paraa campanha
salarial e q,uerem �eg�ciaçõe� antecipgdas.
Data-base e 1� de janeiro. Pagma 18
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Alegria, descontração;muita disposição para dançar e vontade de beber chope. A festa "é um estouro"

.

Schützenfest é sucesso e

surgem planos para 1.990
Bastou uma noite para que a

1� Schützenfest empolgasse organi
zadores, clubes envolvidos e a comu
nidade. O pavilhão de exposições,
de 2.700 metros quadrados, -ficou

completamente lotado, e pequeno
para o a multidão que compareceu
desde o primeiro dia. A prefeitura. o

já tem planos para criar novas op-

ções e espaço para os visitantes. Nes
te final de semana o desfecho de uma
festa que passa a fazer parte da vida
dos jaragiiaenses, o

Págín� 19
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Os usos e costumes dos povos
o desflle das entidades

esportivas pela Relnoldo
Rau, domingo passado, de
ram a dímensâo exata de co

mo os povos se organizam,
convivem e conseguem res

gatar a vida de seus antepas- \

sados.
O esporte é um dös

componentes da vida de ca

da povo que vem associado
à educação, à língua e à reli
gião.

.

Perguntar-se-á: o que é
cultura? Claro, trata-sé de
palavra presunçosa, que im
põe cuidado no passá-Ia

r adiante.
Sera, então, educação?

Não deixa de ser uma boa
pergunta num país cheio de
escolas e com carência de ho
mens cultos. Um homem po
de saber tudo e ser um asno;
pode estar famíltarfzado
com todas as obras primas
da arte e ser tão ímpérvío
como um guarda de museu.:

A cultura, portanto,
não é qualquer coisa deposi
tada na cabeça e sim algo
que vive na vida. Não é o

acúmulo de conhecimentos,
mas sim, a aplicação de ex-

_ períêncía e educação, de as

sociação e viagens para exal
çar a sensibilidade, aprofun
dar a significação e reduzir
os atritos. da vida. As suces

sivas levas de imigrantes

'<,

trouxeram em suas baga
gens os fatos é as leridas que
eles mesmos receberam de
forma oral e as transmítíram
aos descendentes, de. idade
em idade, de geração em ge
ração, perpetuando os valo
res espir.ituais de cada famí
'lia, de conjunto de famílias,
de grupos e de ilações. Foi
a recordação dessas trans
missões orais que formou o
hábito ao antigo que se

transmitiu às gerações mais
recentes e que se constitue
na memória de um povo,
com suas práticas, 'Suas ves
timentas e seus esportes.

Até bem pouco estava
adormecido entre nós ou era
praticado em grupo fecha-

. do,' com receio de exteriori
zar esses hábitos, por culpa
de governos' passados que,
temendo pela formação de
quistos raciais - a famosa
quinta coluna � e outros

movimentos, poderia por em
perigo a nacionalidade bra
'sileira, Esqueceram, certa-

. mente, de se perguntar com
.

que intuito aqui vieram esses

imigrantes ...Claro que víe
ram para ficar, para cons

truir uma nova pátria, cons
tituir família dentro .de valo
res que trouxeram de além
mar; mas que chamadosa
defender a pátria ultrajada,
derramaram o seu sangue e

deram a que vida na campa-
.

nha paragua@, nas forças de
paz em diferentes partes do
mundo e nos corpos expedi
cionários da segunda guerra
mundial. A nacionalização
exacerbada, a perseguição e

. a repressão violenta contrí
buíram para que perdurasse
o sentímento de medo em .

aparecer em público, mos

trando as suas origens.
Os que não gostaram

daqui, essesou voltaram às
suas pátrias de origem ou

viajaram para outras partes
das três américas.

. Os tempos são outros.
Uma nova Constituição pro
clama os direitos e'garantias .

fundamentais, em que todos
são iguais perante a leí, sem
distinção de qualquer natu
reza, garantindo-se aos bra
sileiros e aos estrangeiros re
sidentes no País a inviolabi
lidade do direito à vída, à.
liberdade, à igualdade, â se.

gurança e à propriedade.
Um simples desfile de

entidades desportivas mos

trou isso à assistência. A fes
ta não foi só da descendência
alemã. Uma sociedade de
Massaranduba deixou bem
clara a miscigenação de ra

ças, homenageando com tra

jes característicos os ale
mães, os poloneses e os ita
lianos de sua região.

Cartas
A. emancipação política de Schroeder

.

Florianópolis, 5/10/89
Em junho de 1.958; no dia

16;morria Nereu-Ramos num aci
dente de avião em Curitiba, juntá
mente com o Governádor Jorge
Lacerda e Leoberto Leal. De mo-

.

do que em 64 dificilmente ele esta
.na de corpo presente como gover
nador naqueles. dias na festa do.
dia 4 de outubro, de regozijo pelo

decreto de emancipação do Muni- -,

cípio de Schroeder com a data da
vespera, como foi mencionado em
CP de 29/9a 5/10/89, n?3.559, pg ..
03.

Governador de SC naqueles
dias era o irmão.dele, que atémar

ço daquele ano era muito amigo
de Leonel Brízola, Governador do
Rio Grande do Sul a organizar os

Grupos dos Onze. com objetivos'
dificilmente democráticos, e agora
deitando divagações literárias,
qual teórico de mesa de bar,no
liorärio político dos presidenciá
veis, a jogar conversa fora sem
mostrar saber como fazer sem fan
tasias.
Cordialmente.
Sebastião Bonossis de Albuquerque
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A morte das instituições

Honório Tomelin *

Instituição é um termo vago
mas muito importante. Designa,
de,modo geral, uma orgamzaçao
de caráter coletivo, quase sempre
visando ao benefício ao grupo que
a constitui ou de uma coletividade
que ela pretenda atingir. São
exemplos de instituições, embora
de natureza diversificadá, tendo
em comum um sentido social: a

família, o Estado, a Igreja, a esco
la, clubes de serviço, associações
beneficentes; clubes esportivos e

de recreação, política etc. Em ge
ral, uma Instituição se torna enti
dade constituída quando regulada
em estatuto. Por vezes se:mantém
consuetudinariamente, também. '

Ultimamente as instituições
vêm passando por um processo de
desniàscaramento, de desgaste, e,
com isso, a sociedade, que em

grande parte se sustenta sobre es

ses pilares, está em crise. Isto por
que, inserida em cada instituição,
existe a tendência ao ensimesma
mento. Assim, clubes de futebol
são dirigidos por cartolas; aIgreja
é manipulada' pela hierarquia; a

política é comandada pol' canas
trões; clubes de serviço promovem
mais seus associados que seus be
neficiários visados; a escola supe
rior, pública e' gratuita, acolhe,
por um processo (je afunilamento,
os rnais bem-dotados economica
mente. E como ficam es jovens?

Há tempos, as instituições

erammais rígidas, mais esotéricas,
menos transparentes. Hoje estão
sendo bombardeadas, Todavia,
sentimo-nos impotentes para re
nová-las. Caso típico é o da políti
ca. Uma instituição, por natureza
social, mas nossos pofíticos não es

tão nem aí para os problemas da
sociedade; preferem cuidar de
Seus próprios interesses, ganhan
do muito, empregando parentes,
ma.n�pulando cargos e verbas, usu-fruindo mordomias.

.

. Preocupa; n_ão a transparên
era das mstítuiçöes mas a Impo
tência dos jovens, também domi
nados pelo sistema, de modificá
las. -

E, aí, esses jovens, descrentes
da solidez e da. autenticidade das
instituições, p�rte�para outros-ti
pos de idolatria: engem pedestais
e falsos ídolos e passam a cultivar
mitos e íaläcias, O clássico, por
exemplo, enquanto tem valor du
radouro; é rejeitado apríoristica-

. mente. E, assim, desprezam ex

. pressões, manifestaçoes, porque
as instituições' que as encarna es
tão esvaziadas. Jovens há que sim
plesmente não vão ã missa porque

. a religião não lhes está enchendo
a alma, a vida, as ações, as atitu
des, o ser.

. Enfim; as instituições são va-

liosíssimas na sua missão de con-
- gregar pessoas e comunidades e_m
busca de altos objetivos. Morrem,
infelizmente; quando se voltam
para si mesmas, desviando e de
turpando o alcance dos pretendi- .

dos valores que as norteariam, dis
taneíaado-se dos necessitados, e
voltando as costas à realidade so

cial que as rodeia,
.

-
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Winter se une as oposições
e trava combate com Konell

readores do PMDB, Winter e
o líder do Partido, Baudino
Raulino, tiveram acalorada
discussão. Segundo as infor
mações o presidente da Câma
ra queria entregar a presidên
cia da Comissão Geral Organi
zante para o líder do PDS Luiz
Zonta,

Balduino, então,' telefo
nou para que Konen fosse a
Câmara e como presidente do
PMDB de Jaraguá do Sul, to-
'masse-posição. Antes disso tu
do, porém, na semana passa
da, segundo o prefeito, houve
um contato telefônico entre ele

PMDB tem vitória apertada
A Céfmara Municipal Organizante, instalada ofi

cialmente no dia 11 deste mês, elegeu na segun
da-feira, 16, a sua Comissão Geral Organizante, queé composta por sete membros. A Céfmara MunicIpal
Orgamzante tem na direção amesmamesa da Céfmara
Municipal: presidente AdemarWinter, vice-presidente
Luís Alberto Oescheler, 1� secretário Almiro Antunes
Farias FillJo e � secretário Heinz.Teilacker.

A Comissão Geral Organizante, que tem a incum
bênc(a de apresentar um projeto de Lei Orgéfnica do
Município, foi eleita entre os outros 71 memoros,que
afé então, não tinfJam cargos diretivos. Os sete mais
votados foram: Alido Pavanello (PDS); Evandro to
mazzini (PFI..) Luiz Zonta (PDS) e os peemedebistas
Balduino Ralilino, Guido Bruch, Heinz Raeder e_ Ma
rilze Marquardt. .

A segunda votação teve objetivo de elegeropresi
dente e Marilze Malquardt venceu Luiz Zoilta por um
voto 8xT. Em seguida foi eleito a relator geral: Heinz
Raederquerecebeu10 votos, seguido deGuida Bruch
com um e Luiz Zonta quatro votos. A próxima sessão
da CéfmaraOrganizante, conforme o regimento interno
elaborado e aprovado, está mareada'para o dia 20,
sexta-feira e a seguinte no dia 27.

.

e Ademar Winter. Nessa 0POF
tunidade Wint�r já _?eI?1onstra
va SInaIS de dissidência, Che
gou a afirmar, disse Ivo Ko
nen, que mediria forças e que
tinha votos na bancada do
PMDB, ou seja, com seu pró
prio voto e o de mais um, pode
tia eleger quem quisesse, en
trando em acordo com as ban-
cadas de oposição. -

Quando mediram forças
na segunda-feira a batalha foi
vencida por Konen que conse

guiu manter a unidade de pelo
menos oito de seus nove verea
dores e compôr, com maioria,
a Comissão Geral Organizante
e eleger ainda o presidente e

o relator geral. Na votação pa
ra presidente, onde ficou evi
dente a dissidência a vitória
peemedebista foi por apenas
um voto: 8 x 7 , quando a ban
cada tem 9 membros e as OPOSI
ções (PDS PFL e PRN), têm
seis votos. Um vereador do
PMDB votou no candidato da
oposição, Luiz Zonta.

O prefeito de Jara�uá do
Sul entende que não ha outra
alternativa para Adernar Win
ter a não ser deixar o PMDB.
A posição do presidente da Câ
mara, para o prefeito, "é ver

gonhoso" ,ele está apoiando
abertamente o Collor de Mello
e continua no PMDB" . A nível
de Partido, Konell, afirmou
que "haverá desdobra
mentos", sem no entanto, dei
xar explícito que tipo de atitu
de pode ser tomada pelo
PMDB. Garantiu que para to
dos os efeitos Winter, agora,
é adversário político, "e será
tratado dessa forma".

CORREIO--.
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Esvaziamento acaba
não se confirmando
Após a prociamação dós

vencedores nas eleições para
formação, presidência e rela
toria da Comissão Geral Or
ganizante, atendendo pedido
do líder do PFL,. José Gilber
to Menel, as bancadas de
oposição se retiràram do ple
nário, quando os trabalhos
foram suspensos temporaria
mente. PDS, PFL e PRN se

reuniram e discutiram a posi
ção em que ficaram.

Nos bastidores comen

tou-se a possibilidade, e a

proposta de um dos líderes,
em retirar os três membros
da Comissão Geral-Zonta,
Evandro e Pavanello -, e

com isso' esvaziar a eleição,
que teria que ser novamente
realizada. Essa tendência,
contudo, não se confirmou,
com os oposicionistas retor
rando ao plenário, sem que
Menel se pronunciasse do
porque do pedido de suspen
ção dos trabalhos.

Com isso o presidente da
Câmara Municipal Organi
zante, Adernar Winter, deu
seqüência a sessão, deixando
a palavra livre para pronun
ciamentos. Marilze Mar
quardt, eleita presidente da
Comissão Geral Organizan

.

te, agradeceu os votos que re-

cebeu e prometeu total empe
nho nos trabalhos. Pediu em

penho de todos para que jun
tos possam conduzir da me

lhor foram a elaboração da
lei orgânica do mumcípio.
"Não será fácil, mas temos'
que executar essa tarefa e ir
de encontro aos interesses da
comunidade. Precisamos de

integração, esquecendo ten
d

ê

n ci a s políticas
partidárias", defendeu.

_ O relator da Comissão
Geral Organizante , Heinz
Raeder, ao se pronunciar e

agradecer os votos que rece
beu disse. que "imploro hu
mildemente. a todos que se

empenhem, tenhamos unida
de e.estejamos voltados para
os interesses da comunidade
que muito espera da gente.
E uma tarefa difícil, precisa"
mos ter compreensão e des
preendimento de intereses
pessoais". Defendeu ainda
uma política de "companhei
rismo". O líder do PMDB,
Balduino Raulino, saudou os

dois eleitos, e concluiu afir
mando que "seremos lembra
dos pela qualidade da lei or
gânica que vamos redigir. Te
mos que arrolar todos os seg
mentos da comunidade nesse

trabalho" .

G/lvan França

Marilze Marquardt pediu empenho e Heinz Raeder .despreenãimentos

Definitavemente as rela
ções entre o prefeito Ivo Kon
dell e o presidente da Câmara.
de Vereadores Adernar Win
ter, ambos do PMDB - que
não eram boas - estão estreme
cidas, e ao que tudoindica, en
cerradas, "Ele não é mais com
panheiro e sim adversário polí- la

tico e assim vai ser tratado da- g'
qui para frente" desabafou Ko- .t ;
nell após a sessão da Câmara li -!
de Veradores na segunda-fei- � �
ra, 16, quando foram eleit�s (!J

•• '. _,. •• �

presidente e relator da Comis- PrefeUo diz que Wmter 000 e nuns companheiro e sIm adversário
são Geral Organizante, que
vão dirigir os tràbalhos que cul
minarão com dredação da pro
posta inicial dá lei orgânica do
município.

A gota d'água foi a eleição
pára' presidente da Comissão
Gerar Organizante. Antes da
eleição, e atémesmo da sessão,
começaram os embates. Ko
nell recebeu a informação de
que Adernar Winter no final

_ da tarde estava reunido com os

líderes do PRN, José Ramos
de Carvalho e do PFL, José
Gilberto Menel. Momentos
depois em uma reunião prepa
ratória para a votação entre ve-

"TEST � DRIVE,"'DEL- R,EY 90
.

Com novo motor 1.8 e novo câmbio de 5 velocidades.
Venha sentir a emoção de dirigir oDel-Rey 1.8 naMoretti/Jordan e concorra

a um Videocasse.te Philc_o Hitacbi PVC 4000� .

Mar:echal Deodoro,
'.

158
_

Faná: 72-1777 Moretti, Jordan & Cia, Ltda.
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COM, DE MAo. E FERRAMENTAS LTDA.

M'ÁQUINAS
OPERATRIZES

&
FERRAMENTAS

Fone(0473)72-2877
* * � Arno Hensche/, o efi
ciente diretor social do C.
A. Baependí, transando
os últimos detalhes para
o baile de aniversário do
clube. São 50 anos de tra
dições. Está marcado pa
ra o dia 11 de novembro,
com animação na Volares
Band, de Itajaí. Traje so
cial. Mesas a venda apar
tir do dia 1� de novembro.
Imperdível.
* * * O baite em comemo
ração ao "Dia do Profes
sor", promoção da Secre-'
taria Municipal da Educa
ção, 'confirma Rosem�ire
Vasel, será dia 27 de outu
bro, a partir de 22 horas,
na S.E.R. Vieirense.
* * * Sy/ker; o mágico, se
apresenta com sua equi
pe, neste sábado, 21; na
Marisol em Benedito No
va. No dia 28 ná mesma

indústria, porém, em Sch
!oeder, e dia 29, na Souza
Cruz, em Blumenau. As
Panterinhas, as dublado
ras Tayane e Kelly, o trio
Quebra Topeta e Tony o
Homem Vulcão são os

acompanhantes do mági.
co.

LANCHONETE

2IRMÃOS
Rua João Marcatto, 31

'KADRI
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Gente" Informa
GRUESSE AUS ZUERICH
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OGrupo de Teatro
Infanto-Juvenilda

Scar - Sociedade Cul
tura Artística - apre
senta neste sábado, dia
21, às 15 horas, no an
fiteatro da sociedade, a
peça HA bruxinha que
era boa", A montagem
tem agradado em todos

, os locais em que é apre
sentada e se torna unta

opção indispensávelpa
ra o final de semana.

Crianças pagam
NCz$ 3,00 e adultos
NCz$ 5,00. Prestigie,
assista. Teatro é cultu
ra.

Nossos vizinhos Raul Driessen e sua esposa Ivone
passeavam pela Suíça e lembraram dos amigos: "Estamos
gostandomuito do nossopasseiopelaEuropa. Hoje estamos
em Zürich e fizemos um "tour" pelos "Alpts Tiüis", com
o bondinho que se vê ;10 cartão. A montanha tem 3.020
m. de altura e coberta de neve, que não degela nunca.'
Fantástico, ver tudo isto, não nos cansa de admirar a
natureza". Eles ainda tem outras surpresas. Aguardem!

Outra opção, só que para a noite de sexta-feira, 20, ta
anfiteatro da Scar, é a apresentação da pianista paulista

de Barros; O concerto está programadopara às 20h30min e j
numerados podem ser adquiridos anteclpadamnte na Sear
joaria Lanznaster. No ·progrma obras de Mende/ssohn, De
ganini, Liszt, Bl!rgmuller, Nilson Lombardi, Osvaldo Lacerda
to Nazareth. Euxódia é uma das mais respeitas pianistas
e a que mais tem difundido a música erudita.

OempresáriO César da Silva e Raquel, sempre presentes aos

eventos culturais e artísticos âe Jaraguá do Sul e região.
César, aliás, está negociando sua casa, o Caesar's Club, ao
empresário Sérgio Cunha, leia-se Eféktus. As bases de nego-

, ciaç40 que estava em fasefinal nesta semana, nãoforam revela
das, mas confirmádaspor César. Concretizada a transação Silva
pretende curtir férias e só depois pensar em um novo investi-
mento.

.

A ROUPA INFA,NT'IL
Página 04
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ilep�u�iades .udan. -Indlee di relerno
...�.

'Weu mlstra aD CDmdema coma

de ICMS e Járagua lIe--Sor�lIerde
�

rt. _. trata
.J i·

Iuncionahsmo ,público Todos os resíduos
n-untcípal.: ativo f' j�d- índustríaís produzidos
tí vt», na ordem .de :'ó%. pela', WEG estão sendo

.

'0$ pquco' ma;s
-

'de agora devidamente- tra-,
mil

.

funcionários -

públí- tados, antes mesmo' de
cos de Jaraguá do ,Sul, serem' devolvidos às á

hoje, conforme o prefei- guas do Rio Itapocu.
to: consomem NC'Z$ -1;4 A � apresentação ,da
miilhão.' As prefeituràs e "Estação de : Tratamento
o setor público de uma dos Despejos Industríais"
forma getal, comentou foi feita na manhã de
Konell, Com à inflação terça-feira (17), aos jor
que se reg)stra, "vão se nalístas '

e, ecologistas
ínvíabilízar. Ösetor pú- qúe acompanharam a

blico estä ficando, com visita feita pela Comís
es oper'áiio.s,,· cada vez �110 Municipal de, De
mais "pobre".' íesa elo Meio-Ambiente

(Comdema) ao Parque
Fabril- WEG LI. Elabo
rado 'pela Seção de La
boratórios Físico-quími
-co da própria Empresa,
o projeto teve aprove
cão da Fundação de
Amparo à Tecnologia e

ao Meio Amb'ents (Fat
ma), em 18 de outubro
'de 1979.

resíduos industriais
Uma ,lei, recentemente _ réíiça vã] girar .em torno

aprovada· pela Assem- de NCz.$ 9Ö� mil-
bleía Legíslatíva . alterou ,', liA g�n�e traba1h.a' e

"os índices de retorno.' de .os .outros é que levam"
ICMS -'- Imposto Sobre, lamentou Konell, ressal
Circulação de Mercado- tando que com os

' NCz$
I , ries e Serviços f---. Jara- 7Q mil que.deixou de ar

guá .do ' Sul, COjID isso, .te. .recader em setembro, ,se

ve
.

reduzida sua parti- recadar em setembro,

cípação no rateio do bo- seria suficíente para pagar
10 estadual.

"

"jPélrdemos os salários de todos os

70 mil cruzados novos .secretäríos municipais por
,em setembro, e isso faz . um período de' três,

"

a

falta'" disse o Prefeito quatro meses. ' No total.
Ivo Konsl] ao comentar. .

informa o prefeito, o mU

q. fato·' nicípio," com a nova Ied,
está 'arrecadando' menos

Até a aprovação. da no- 2% aproximadamente.
va lei Jaraguá .do Sul tí- 'Em função dessa si
nha como índice Para o' tuação .� da inflação ga
rateio: 3,85209. Agora lopante.: Ivo Konell dís-

'passou a ser: 3,759852. se que a prefeitura não
Em função dessa. alte- 'puderá dar reajusta c, a

ração o .munícípío deixou seus
: funcíonéríos além

de arrecadar esses NCz$- da inflação .do "mês de.
70 mil, aproximadamen- setembro que-:�{-oi de, ,

te, no mês de setembro. ,35,9%" 'Confirmou ísso
Para o mês de' 'outubro,.' ao publicar edital conce

conforme previsão do
_ pre- dendo reajuste sobre os

feito Ivo KoneJl, a ..Aife�, 'saMrtö's' 'de setembro ao

..MercbâõdrSi'�· .

da
.

Marisól BD
..

·

,

" lou 'da. luxa" dá resuUado's

drados, a WEG' próje- ,

.

tou três •

tanques
.

de
recepção de poluentes
(desengrexantes, , , ,desen�
espantes, clanetos ,. . e
cromatízantes, além de
um tanque de .írata-

. mento com agitador -me

cênico e dois leitos de .

secagem, que também
atuam como filtros) .. Nes
te sistema s!�Io tratados, ..

mensalmente, 50 mi'Í 'li
tros de efluentes. Na
\V�G Motores a 'est�r
ção ·é composta, .por
uma . "Câmara de mistu
ra lenta, calha pars
hall, Iloculador, decan-
tádor e, por Iim. a

drenagem do .lodo". Já,
na WEG Química exís
tem dois tipos de trata
mentos de resíduos: ',o
ítsíco-químíeo e o ' bioló-
gicO, onde es efluentes
são conduzidos ". a três
lagoas, garantindo uma
eficiência de até 90%,
COmo requer a legisla
ção ambiental;

Campanha
,de. lula_

debate,e,m
Para mobilizar seus

militante, em Jaraguä do
Sul e região, a Frente
Brasil' 'Popular (PT/PC do
BI PSD), tráz a cidade

. Lderanças estaduais para
debates, visitas e uma en-

E'm uma área cons-

truída de ,94 metros qua-

CorreMis entram na era da
,i·nformática com o' ,Fax Post

.trevísta coletiva à un-

prensa. Est�rão presen
tes a deputada estaduiú
Luci Choinaski. o presi
dente estadual do F'T
Vilson Santin 'e o preS'i
dente'do' PC dó B em

Santa Catarina, verE ador
pOr Florianópolis, ,J()§o
GujzzonÍ, entre outras
lideranças. A entrevista
coletiva .

será na Câmaia '

de Vereadores de Jara
fOuá olo Su') fi. oaitiädas
10 horas. As informações
loram' prestadas pelo pre
sidente do pT jaragllaen
se, Luiz H:rschen..

Está no ár' desde _ programa, nos meses de
setembro no progrâína setémbro a novembro.
televisão liXOU da Xuxa", Quem escrever uma fra
a campanha pu'!:>licitária se (ou mais) usando' as

. da ,Marisol S. A. Indús-, palavras "Màri;soU e Li
tria -do Vestuário.' Pe- berdade" - palavra, cha
la prime�ra vez; ar em- vé da campanha
presa utiliza o. merchan� concorre a. duas viàgens
dising '(técnica,. dife,rençi'" à' Disneyworld em' 'cada
ada de anunciar em m�s da promoção, com

programas de televisão todas' as' despesas pa-
fora dos intervalos co- ga�.
merciais) que a,lém de
estar tra.zendo 'ótimos' Maira Correa. Lemos,
resultados à empresa, uma Joinvilense de ape-
divulga nadonalmente nas: cinco anos de idade,

Jaraguâ do Sul. foi a prim�úa criança
A campanha consis- premiada; Ela está de

te numa brinca,deira malas prontaS para via

inspirada, no próprio es-! jar no próximo dia 10

tí.:p do ,pl'(;>grama. Dois de, janeIro para os Es

Jogos de camisetas COm tados Unidos,., onde per-
,

let ue" formam manecerá durante - 17as ras q. >"

o nome "Marisol" são dias com seu acoinpa-
colocados num cesto e nh'ante.

, êfuas,; equipes ,.com, .sete, ._. Pa�â ��"a�,���, _; �a:ra
'crifinç:as� pegam ��. .�

ca- asslstiu o 'programa e

misetas postando-se em Enviou U'rna carta .

para

brdem. Quem formar a a Marisol COm quinze
palavra "Marisöl"

.

mais' frazes, ''c ,(Y0ITcorrendo

rap:damenté, vence. Em com Inais' rede 15 mt�I" I"

cada programa, as ,crian- crianças de todo o país: I'
Dro< WÁLDÉMÀIi SCHWElTZER

ças ganham' presentes Até o final do- co,Ilicur- ennica de pequenos 'e
-

grándes animais, cirúrgias, ':vacinações
p2la participação. - so máig:� cr:anças reali- raio x, internamentos, boutique.

A 'Marisol está tam- zarão .

o maravilhoRo SO- , Rua JoinviJle. Iiq 1.178 (e.m 'frente 'aQ Supenner-cado Breithaupt)
Mm prenlúmdo Os

,I .

'paio' nho, de irem à Disney-
'

'Fon� 72-3268 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina

exinhos" (JUP assistem o warld. '- ..III!!II
'

--��!IIII!!II!!��-:��I1!!-:!'!!''!-,=--.'�=-���I�'!'II����
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A agência dos Cor-
reios e Telégrafos de
Jaraguá do Sui manténi
instalada em .sua 'sede,
desde quarta-feira (19)"
o mais sofist:cado tra'ns
missor de menSé).gens,
com facilidade de tráfego

.

cm' mais de 70 países:,
trata-se do "Fax .POSt",

.

rapaz de � reprodlizir to

dos .

os tipos de docu
mentos, com abwluta
r: tidez e fideLdade. A

r-ensagem emitida pe'o
usuário pode ser I'rlanus

,crita, 'd:atilografad-a; dE
Frnhadá, montada,· ou

r 'TJ'cf� vir f'm'�ópías' de

cheques, ,

- duplicatas,
cartas, proçurações, orça
rriéntos, impressos, rar

tazes, layout/s,' pedidos

de auto'rizações, plant4S,
fotografias e maté:ria:s
jornalísticas. "Não te

mos dúv:das de que
entramos, na era da' In
formática", afirmou o

c11efe da Agência, Tadeu
Aparício �ubbs.

" Á , insta:lação do
fac.:Símile em Jaraguá do
Sul pàssou por um rigo
roso . critér:.o de' se:leç-ão.
Afinal de cQnta,s" o

aparelho' existe- apenas
em' agêncios de' seis mu

nidpios do Estado., MaS'
a grande vantagem do
"Fax" é a €ficiênc' a' na:

remessa' OU recebimento
da� mensagens, que

chegam {'m. menos de
quatro horas ,aó destino.

Barão do Rio Branco, sala 4

EONE: 72.2607

Clínica -Veterinária
.

'SCHW,EITZ�R
; .. :ç
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. Horestas.: racional das
nativas.

Não .

devemos ficar a

espera de ações gover
namentais incentivadas,
pois o plantio de florestas
produtivas, pode ser fei
to ein tQdas as peque
nas. propriedades da re

gIao,
. utílízando'se pa

ra .tel Iínalídade. áreas
exauridas pela . agricul
ra e pecuária, possíbilí
tando ao produtor rural
renda extra, e às in
dústrias mstéríe . prima
florestal, . próxima as

suas unidades fabris.
As Áreas de Preserva

ção
.

Permanente devém
a todo custo ser prote
gidas

\

da devastação.
A transormação de á

reas exauridas pela a

gricultura e pecuária, em

áreas. florestais com Ii

naiidades produtívas.
trará benefícios à . toda

comunidade, pois dími-
nuãrã sensjvelmente a

pressão econômica S!CY

bre as poucas áreas na'·

Uvas remanescentes, aI'
.

lém de aumenter.a o-

ferta de matéria prima
florestel para energiá
e transíormação .

para
nossas indústrias.
Robin Henrique Pasold

engenheiro florestel ra

dicado em Jaraguã do
Sul.

';"1. :'

----......------...CORREIO. DO POV'O
Ecologia

Valos ficar só assistindo a

destruição de nossas matas 7
.Robín Pasold

Vale a pena refletir so

bre o que está aconte
cendo com os últimos
espécimes remanescen

tes de canelas, perébas,
cedros, baguaçús, sas-
safrazes e muitas ou-

tras, tão abundantes no

passado próximo em

nossa microregião.
. Todos O,S días veêm-

se caminhões, ca$-ejga'(ios
com pequenas toras e

lenha, oriunda de nossas
florestas nativas, transi-
tarem pelias rodovias .

da região, geralmente
ao entardecer, quando
não aos sábados, domin

gQS e feriados. procu
rando assim burlar a

fiscalização, quase sempre
ausente.
Seremos nós a geração

que irá presenciar, a

extinção. genética de
uma flora nativa com

características' ínrpares?
Já é momento- de se

iniciarem estudos para
díagnostícar até quan
do as nessas já depau
peradas florestas natí
vas, irão aguentar a

voracidade de serras fita

e caldeiras, que desdo
bram e queimam dia e

noite.
Já é momento de par

tirmos para ações regio
naís mais concretas, no

que tange à utilização

eine Jaraguá
Sexta-feira (20) � 20h15min - As aventuras do

.Barão Munchausen (livre)- 22h15min - Ou vai
ou racha (18 anos)
Sábado e domingo (21 e 22) será apresentada a

mesma pfegramaçã'Q de sexta.

Terça--feira (24) - 20h15min - As aventuras do
Barão ·Munchausen (livre)
Quarta e qUinta - 20h15riün - Dio 'Como te
amo (livre)., 22h15min - ErO'tismo' desvairado
(18 anos)

--"

O cinema permanece fechado, agora, às s[egun"
das-feiras.

r
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,Cobris & .Laua.rlo.s
HORÁRiO ILEGAL:

No comentério (edição de
29/9-5/10j, a respeito do funcionamen
to ilegal de lojas na rua .Joínville
em

.

plena madrugada, fOJIDoS procu
rado pelo sr. Jrineu Junkes, Presi
dente do Sindicato dos .Empregados
no Comércio, que nos fez entrega de
cópias de oficios enviados a vá
rias outoridedes e órgãos de classe
a respeito do problema. Todos esses,

oficios o expedíente. datados de

agosto de 1988, foram endereçadps
à Associação Comercial, Clube de
Diretores Lojistas, Sind. Inds, Vestuá
río, Sind. Com. Varejista,. pi,efeito
Munícípal. Posto do Mín- Trabalha
local e CoO'rdenador Regional da
Fazenda Estadual, este com sede em

.Ioinvíjle- No axpedíente, Junckes
denuncia: -',o

_
funcionamento írregu

lar dos POStos de Venda e reclama

providências imediatas a respeito.
Inclusive; íníorma que tem denun

cias de que alguns desses . Postos

chegam préviamente á aprazar horá

rio de atendimento especial para
certas "excursões" e vão buscar bal

conistas em suas casas, ajtas horas

da noite madrugada, para atendê-

los.
o Sindicato dos Empregados

.

cumpriu, portanto, seu papel, Mais

que denunciar o sr. Junkes não pode
fazer, já que lhe falta Poder de Polí

cia para tanto. O único homem que
tem Poder de Polícia no Município:
é

.

o Prefeito Municipal.
. E agora, José?

CRISE: Abra um [ornal, leitor, 'ê

verá que SC vive um período de

euforia' com festas espoucando para
todo lado. Fenachopp [Joinville],
Fenarreco. (Brusque). Oktoberfést

(Blumenau), Marejada (Jtajaí), Man·

diºk�t . CTimbó), Koloniefest (Guabi
ruba), Schützenfest nesta bela al

progressista' pérola do Itapocu, e por
aí y.ai. Quem bobeou dançou,

.

por.,.

qUe não há mf,1.is lugar em Hotel al

gum nessas cidades. Estivemos no

a vários hotéis, de 3. a 5 estrelas te:

último' fini de semana em Camboriú
·'Lamento,. senhor, mas não temos

(i'que 'e)uvimos' foi como fita gravada:
vaga alguma disponível."

� a. crise. Agora imagine, se

não houvesse crise... O que des·

perta a atenção dos turistas de fora,

Vende - se Telefone

m

é os preços das coísas: Meio frango,
com acompanhamento, NCz$ 25,00

a 30,00; Chopp (copo de 400ml) 5,00

Assim, recomendamos a todos a

Mandiokfest de Tímbó, nossa terre

natal. E não ê pelo fato. É qUe lá P.
.

ch9PP' segundo os ·jornais, está sen-

do vendido a NCz$ 2,00 e o, meio.

frango a NCz$ 12,00.
.

Como, minha senhore1 Onde

fica Timbó? Fi'ca na Conclíinchina.
Depois a Senhora viaja 25' km e c�e
ga

.

a Blumeneu onde pode ass�stl.r,
de estômago torrado. às inesqueEIvels
exibições das Bandas Alemãs e

típicas brasrleiras principa'lment� a .

do Helmuth Högel, ora essa! ...

O Prefeito Municipal de, SehroeEtér
uso das suas atribuições, d�termina q�e
pr.óximó �ia � de noyembro, quihta:feira
Dm de Fmados - sera feriado municipal.

Schrp_eder, 21 de outubro de 1989.

lADEMAR PISKE
_ .

prefélto Municipal

----

NEOLOGISMO: Inventaram pe

l�í mais um neologismo: I',câmara Mu

nícípal Organízante. Trad�çã9; Se

ria o nome da Cãmara de Vereadores

encarregada de alinhavar a L�i Or

gêmea do Município. Do altto de

nossa notória ignorãncia, botamos

novamente os óculos e fomos con

sultar o Aurélio, e lá não encontra

mos o verbete.. Nem tão pouco; 0

. encontramos no Koogán Larousse-

Reso'lvemos consultar um intellectual
da city, e �le no,ª IDs� g;ue j�es�,o
nhecía O termo, mas explIcou. .

Aliás

o nome'maís apropriado para '. assa
Câmara,

.

considerando que seus in

tegrantes não conseguem "trabalhar"
.

maís de 15 minutos, duas vezes por

semana seria Câmara Agonizante.
.

Pisou NA BOLA Falando

em Câmara, o Vereador Beins Raeder

pisou feio na bola quando assomou

à tribuna para falar sobre sua par

tícípação em recente . Encontro de Ve

readores > no Oeste do Estado, con

cluindo pOT criticar seus coíegas
oue nã foram lá. Bntendeu que fOI

�uito lamentável que o "terceiro

pQder do Munidpio" não se tenha

feito representar maciçamente no

conclave .

Ohr Heins. Ten;:eiro Poder no Mu-

nicípio? Lê-se na Constituição' do Dr.

Diretas que são três os poderes. d�
Repúbli'Qa: O Legislativo, o ExecutI

vo e o :.Judiciário. Na do Estado issb·

,é repetido. O.Município, porém,
tem apenas dois Poderes: Legislativo
(o primei.ro na hierarquia organiza
'cianal} :e o Executivo (o segundo).

Mas eSse tipo de' escorregão
aconte'Ce :nas melhores' famílias, co-

IDO se' viu. Valeu ii intenção de Exl;l.

CORREIO DO POVO
HÁ 70 ANOS ESCRE

�_NDO' E REGISTRAN
�Df) A aISTORIA DE
.:}1\RAGUÁ DO SUL E

-:-DE'''SANI'A CATARINA.
: - 'qFONE 72-0091)

Vendo telefone
"transferívei" ou troco

Jaraguá. Tratar fone;
mercial)

residencial: em Corupá
por Um instalado em

7.2-0111 . (horárlo co-

í
.--------------------����_.--__�'---------,� __ t
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Cl' Cl e;J:\llOJtta��,

Moda lofan\o·juv�nn �ara r�lçar .,
elegáncíe de seus ftlhQs. Um carinho

especial para o seu bom gosto-.
. Na Marechal Deodoro, 819 _ Jaraguá do Sul .... SC.

Defeoda o s�u patr1mOnl� cQotra slnlstros, pre-
venínde-se, Estamos as suas ordensl

.

, Comércl�. � recarga dê �xt1ntorês' em, geral
. Rua Joinvílla nl«? 2.176 - Fone 72-1826·

Jaraguâ dO,Sul/Se.
--

_ ,t·

C h a-l é
IMOBWARiAE
dPRESENTA:ÇOES LTDA.

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

,APARTAMENTO �(lif. Crísthíane Moníque -
com área de 190m2, contendo 1 suíte' 2, dormító-
rios maís dep, empregada, Sala de estar, Sala
de Jantar,· 'C2ozinha,' áreo de Serv- e GaTagem;
Edit. Jaraguä - com área de 398m2, contendo
1 suíte, 2 dormítórios maís dep. dfil, empregada,
Sala de estar, Sala de Jantar, Copa/Cozi�ha, área
de serviço, çhurrasqueíra, amplo terraço, e 2

garagens; E'dif. Jaraguá - com ári€a de 92,00m2,
contendo 2' dormitórios maís dep. de empregada,.
Sala de Estar/Jantai, Copa/Cozinha e área de

serviço, 1 garagem; -,

CASAS( Residencial em alvenaria com área de
.

110m2 em terreno de 450m2, R. 25 dê julho; Casa
em alvenaria com' área de 160m2" 'em terreno
de 420m2; K dos Escoteiros; Casa de madeira
com área de 4Öm2 em terreno de 400m2, sito .10-
teamento Hanemann: ,

. Empreend:i,mentos Imobiliários
Marcatto lida. CRECI 093

Av. Mal. Deodoro. 1.179 - Fone 72-11:>'6 Jaraguá
do Sul - SC.

-

TERRENOS: Terreno esquina eom. 682,OOm2, R.,

Lourenço Kanzler NCz$ 28.5@O,OO., Ana Paula L

NCz$ .15.000,00. Ana Paula II a partir de NCz$
9.500,00. Loteamento: O dia ..._, Jguá esquerdo
NCz$' 12.000,00; Rio 1101héi '16 x: 20 pertQ da Gru
ta NCz$ 3:500,00. Loteamento' Rodrigueß (VHa
Rau) a partir de NCz$ 10.000,00. CASAS: Casa

.

Alv. com .114,00m2 R- João Doubrawa (R. Calça-
da) NCz$ 8Ô:ÖOO,00 'Casa Alv. Rua Adolfo" Zier�
mann perto da Escola Alberto Bauer R· Calçada
NCz$ 45.000,'00; Casa Alv. (Loteamento Pinhei
ros) 120,OÓm2

.

NCz$ 60.obo,00. Casa Alv: Lotea-
, mente:> Ana paula I NCzO 30.000,eo. GALPÃO:,
Terreno 1.170,OOm2 e galpão em construção na

Rua João Januârio Ayroso (Jgu,ã esquerdo) NCz$
90.000,00. TERRENO AGRICOLA Area de
53.000,OOm2 prÓprio pára agricultura'- .oU: indús-',
iria, áreà toda plana, situado no .município.\ çle

,
.. Scln:oeder NCz$ :tO.OOO,OO.

.

.

��
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REVISTA
.

NOVA
"

II'jversariaales
,2.l de Outubro

Sra.
.

Lígiá de .Freitas
Pereira, (Florianópolis);

,

Elísabeth Bruner. �Bela
Vista do Paraíso -PR). :;
sra. Hedwig esposa do
Sr. Alvíno Modro; E
merson Bartel ,(Ponta
Porã) - MT; André Lu

i� Silva Moura (Curí-
tíba): Luciano .José
Winter; Fehpe .Artur,
filho .: de Moacir (Regina
Sprigmann)

.

Zangheli-
ni; Samuel. .filho..: ... de

..._
••

IIIIIIÍI ..... Francisco Ricardo, (Ká-
.

tia Píazera] .

Taranto
.

22 de Outubro ..

Ital'O CáSSio, filho de
Hans Gerhardr. (Carla)
Mayer: Sr. Batista .A
ral!di.; Sr. Rodrigo Ni
coluzzí: Elaíne Crístína
,Witkaski; Ade1ino' Hol-
ler .

23
.

de Outubro
Sr Sebastião Airoso;

Sra. Rosa da Costa Meier;
Sr. Mauro Schiba (Curi
tiba); Suely Hornburg:
Sra. Reni'lda Keíse- Seick:
Jose Olegário Pírmann:
Sra. Marta.' Bittencourt
Luciano: Refael Jonas
Campéstríní:

.

Daniela A·
Santos' Silva e Achiles
Santos Silva.
24 .de Outubro
Sr. Hans Gerhardt Mey- .

er; Sra. Tereza -esposa do
Sr. Gerino' Ponticelli;
�Tif!. Moreira; Iona Bet-,
tí Fachini (Luis Alves);
'Sr. Ivo.:Westphal; Rosa

.

na Adélía Gomes; Áurea
-Marta Zielanka Rodri
gues; Krístían Erdmann:
Sra. Maríalina Mann Pe-

'r.....
.

IlIIobiliária Engetec ,e�: :i:tu:-;tQs; o,
.

"

lando Wackerhagen. . Sr.
,

' CRECI-934-J - FONE 72-0373 Miguel Kítzberger: Neu-
. E_N�ETEC', R. Bxp, Antonio C. Ferreira, oc] 68 sa M. Mara;' Salete Marie

.'

Schmidt
.

- Terreno; com 500,00m2 Av. Mal. Deodoro,
com 11;00m de írente., Terreno com ::;.060,00m2 '26 de Outubro "

. ,. Rua Epítécio Pessoer -- Centro-, Terreno com Srá. -Alzíra Pradl: Wal-
'i

3.600,00m2 '--t fundos (ia Weg rI:CASAS Casa em dir Armando Meier; Ci-
,

'âlvenaria com 311,OOmZ, 2 quartos,' 2 suite�, 3 Iene :katia Lange; Sr.

salas, Salão' de festas cozinha, lavanderia, gam- Ailton L� Narloch; Betina,

'gem para 4 carros,' p'iscina. sito no' Jaraguá-E's- fHha . de Raul {Ivone}
Driessen; Sr.' Adelino

querdo., Casa ein alvenaria com 3 quartos, sala,
Homburg; S. Ademir Izi-

copa, c�z::nha:, banheir;o, \ lav.anderià, garagem .

Sito R. M� Ubelina da Silva, 258., Casa �m Alv. doro (Guaramirim);, Sr.

Com 110,00rn2 em terreno de 1.100,00m2 Sito Wanderlei Leopoldo' �:Ru-
na Rua Jo.,90 Januário Ayr(jgo.- Jaragu�-Esquer- b!�; de Outubro'

'

dO:- Casa de madeira com '2 quartos, sala,' copa, Sra. ". Hildá da 'Silva;·

cozinha,
.
bárihéil'o.,

.

Um. puchado em alvenaria:
Airton' st.inghen.: 'Inácio

com 98,00m2 Sito na Rua Fredertco Bark, 40

,poróxim à Marisol. ...., MüHer; Marcia Mara . de
.

10 an- Almeida. (Lapa. PR.) ..

A-
Sal� 'Com�rcial; EdiL Domingos Chiodini· ;

mélia 'Scheuer; "
Luzia

dar Av. Mal. Deodóro da Fonseca.
_ Wasch; Margot 'Marli·

ALUGAI.....,;.· 2 salas p'l EsCrit. R. Bemardo Grubba.
,Holler; Rolf Röbertoi99, (ao lodo da LahchQnete 3 Pinh'E;iros.)
K

..

____..........,......
.

.

rUQer

JARAGUA DO SUL, DE 20 A 26·1�·1989
�

,

. .�. .

. S$1'ã" qUe .a- voz dos presídencíäveís deve
ser levada em conta na- hora do voto} Para
a. foníatra Glória Beutenmuller, a voz ,e a pai
lavra são importantes' instrumentos de comu

nícação. com o. público, capazes de revelar a

personalídads dos poütícos, Est.e é dos temas
de interesse abordados pelo revista NOVA...
Vá, busca-lá na PapelaÍ1a

.

GraiJipel, ao lado. da.
Prefeitura Municipal

Funilaria' Jaraguá Ltda.

Calhas e' Aquecedor, Solar
Ruit Felipe Schmidt, 279. • Fone 72-0448

.

IITERIMOYEIS
Interlediária de'
Imóveis Lida.

R. JGioPiceoli, 1 ().( - fone 12-211 'l - Jatagu' do Sul
_ CRBCI 643-J!.

.

� f casa de, alvenaria com 100m2, em Guaremir
rim px. à Energe., - 1 galpão coml, com 360m2,
situado na Rua Cricíúma-, - 1· casa de alvena
ria com 120m2 slto à Rua José' Emmerrdöerfer....

·

---,- 1 terreno com 560m2, com planta, de, casa e

fundamento. pronto para construção, px. à Arte

Laje., - J. Apto. com 95m2, - 19 andar - Bd.
Gardênia.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Falecbbento

,I virillas-a' senhora� Thereza- lackor
Panslein deixou o' nosso conVívio
E. v.:Schmöckel

No . día
'

�oIÍsagrà.do ii'
Nossa Senhora de Apa
recida - dia

.

12/10/89,
-faleceu às 13h45m, na

residência a RUa Leo

poldo Augusto G€rent,
,

nesta cidade,a distinta
sra- ,Therezq Bockor .

Pansteín, viúva de Ja

sé Panstein.
Senhora muito piedosa
,era fiel cumpridora de

seus .deveres religiosos,
comparecendo

.

regular
mente

' às santas missas
e ' nOVena�, sempre ale
gre e .comunícatíva e

disposta a ajudar os

necessitados.

Ela ,era filha, de ímí
grantes húngaros, que
deixaram

..

a' Europa em

1891 e aqui vieram ten-
,

tar uma" nova vida, nas

cida entre os vales dos
ribeirões, dos húngaros
e das Pedras, na Es
trada Jaraguã '-, Gari
baldi, aos Q5-01-1906,
e seus ' pais cbamevam
se Joseph, depois José
'Bockor e Serafína Kürsch
,Bockor, e eles partici
param, como associa
dos, da Sociedade Es
colar Católica de

.

Jara
güá L 'atual' localádade
de Jaraguá 84, constan
do como .ocupantes de
lotas de' terra em Ríb,

das Pedras, juntamente
com M:ar,etei Gatscher,
Spies, Leíthold. Bechel.
Steilein. Koller; Heiter,
Koch e Schogor, entre
outros

.
muitos; cujos

'de�céndentes acompa-
nharam a extinta à sua

última morada-

Thereza era casada com

José Panstein. este
-

nas
cido em 09.02.1905 e

fal, em 31·08.1969,
.
em

cerimônia realizada, na

Igreja de Jeragué 84,
desse consórcio 'nascen
do a Cilly, casada com

Arno Benette. Joana (fal.)
casada com João Ca

margo e Mário,
,

casado
com Célia Silva, 8 netos
e 9 bisnetos. Seu mari

do fo� consagrado: cons
trutor em Jaragué e Te

dóndesas e muitas das

construções ainda -hoje
estão em pé, nas prin
cipais rues da cídade,
ao tempo de' Albano,
Kanzler e Hoepíner, es

tando á,merecer o seu

nome em unia das ruas

da cidade que ele

ajudou a construir.
Thereza Bockor Pans-
teín era todo zêlo, to-

do [abor, honestidade e,

sobremodo, esposa e

mãe tutelar da família,
sacrificando comodida-

, , >

des ein favor da 'bein�es'
tar dos que lhe estive
ram perto,
Mas também era chega-.
da, a uma campanha po
litica. Vibrava com 'os

acontecimentos qua
'

-

se

sucediam e participava
.à sua maneira.
.Certa vez, seria 'em

fins' de, 1970, coube
me

.

assumir o cargo' de

prefeito
: municipal, ela

que morava ao lado da
Prefeitura, eßperou a

vez . de minha entrada
no prédio� de menbãzí
nha. para me cumpri
.mentar, quando dísse
com self forte " ,sota'que
hungarês: "Ich bin sehr
stolz auf Dir! JetZt ha
ben wir einen Mann am

Ruder!" (Estóu muito or

gulhosoi de ti- ,Àgol'a
temos um homem no le

me). Claró que 'ela
não queria desfazer nin

guém. Ela queria ape
nas ser' agradâvel num
momento muito impor-
portante para a vida

municipal' da cidade em

que vivia.
Boa senhora! Ela foi
tão boa e tão pura;" de
modo que Deus não lhe
haverá de negar na sua
santa mansão, um lugar
pará que a sua alma
descanse em paz"

. \

F'URGOES CARGA SECA, ISOTtiRMICOS, FRIGORlFlCOS
'

E CARRETAS DE 1,.2 e 3 EIXOS'
Jaraguä- Esquerdo Rua Dr. Enrico, Fermi, 113 Fone 72-1077

Tudo para seu es@iórlo, ínclusíve suprimentos' para computadores.
Rua Venâncio da SilVa Porto, 353 Fones; 72-1492 e 72-3868 Rua CeI. Proc, G.- de Olelveíra, DI} 246, fone: 72'0363

'��A-G�I�N�A-'�9-�������<�.�-_������JARAGUADO�_20A2i��1�89

. \

"

Ecke »Deutsche«
.- _.

LElTWORT: WIR SCHREIBEN EIN Wß'NI G �N
DEUTSCH DAMIT DIE ER�'RBTE MUTTERSPRA, '

CHE NICHT' IN VERGESS�NHE:lT' (jÉRAET!"
,- -._' DIE' REDAKTION,

I 'Zeuget erzählen Sie'mal, wie drückte sich der

Angeklagte aus'?" .

"E� sagte, er habe das Auto �estohlen."
"Sprach er dabei in der dritten Person?"
"Nein, Herr Richter, wir 'waien- allein."

'

"Sie vertsehen mich falsch; ich meine, ob
,.

er

etwa sagte: 'Ich habe das Auto gestohlen"!"
"Nein,' Herr Richter, von Ihnen war 'überhaupt
nicht die Rede."

- ....... - � - ._�--- __.

Trifft ein Bauer einen anderen.' "sié' wollten
mir doch eín schönes Pferd zu einem tollen
Preis 'verkaufen."
'(Jetzt nicht mehr, 'Es geht ihm wieder besser.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL' DE'

JARAGUÁ' 'DO SUL

L E I NI} 1.320/89

Autoriza � Executivo Municipal
a celebrar Convênio com o MV
NICIPIO DE CORUPÁ - SC, pa
ra a construção de uma Ponte
sobre' o Ribeirão Grande do Nor
te, , na divisa dos Municípios.

o PREFEITO MUNICIPAL DE
,

JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições
que lhe são conferidas,

FAZ SABER. a todos os habitantes
deste Município que a Câmara de Vereadores
aprovou e ele sanciona a seguinte Leíc

Art. 19 - Fica o Executivo, Mu

nicipal autorizado a celebrar Convênio com

o MUNIClpIO DE CORUPÁ -'- SC, objetivando
a COOPERAÇÃO FINANCeIRA, ENTRE AS
PARTES para o PAGAMENTO DA EXECU
çÃO DE UMA· pONTE EM CONCRETO AR
MADO E' PROTENDIDO. SOBRE O RIBEIRÃO
GRANDE DO, NORTE, com 20,'00 metros de

comprimento e 4,60 metros de lagura total,
sendo 3,20 metros para a pista de rolamento.

Art. 29, - Esta Lei entra em

vígor na data de sua publícação, revogadas
as disposições em contrário.

Jaf,aguá do Sul, 11 dé ö:ltubro ·de 1989.

IVO KONELI.
Preíetto Municipal

ANTENOR. GALVAN
.Seereíârlo de Administração e Finanças

Passagens e cargas é com ,VARIG

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Bar� d� ItapoCU

" '

!II

I

Elelro,' Eletrônica Jarauuaense
DE" AFONSO BARBI NETO

'

:;'.Assístêncía' ,'eªpeciallzada
'

em consertos'
''de Aparelhos' Eleb'odoinésttcos de todas
.as marcas,

AUTORIZADA 'C C E
,

Assistência' 'récnica em Aparelhos de Som
e' TV com garantíe

Rua Cei. PrQcópiQ. Gomes de Olívéíra, n? 280.

J'araguá do Sul -' Santa' Catarina -

,Verdureira ,da ,Raquel,
'

COM:eRC�O DE FRUTAS E VERDURAS,

SEM.,�E ,FRESCAS, li _vERDES, PÄO CASEIRO
E: CUCAS.;: :AMPLOi ESTACIONAMENTO. ,

Rua' a!el. Procópio' Gomes de
Jaraguá do Sul .,

Oliveira, 1.160
SC

Tuhos 'Santa Helena Leda,
Tubos de PV� (eletrodutos), Tubos de Concreto,

Tubos de Polietileno (mangueira preta).
Fábric�: Rua .Joínvflle, 1016 .... Fone 72-1101
Escritório: Rua CeL Procópio �omes,. 99

Fr'lle 72-0066 _ Jaraguá do Sul _ SC

AS MELHÖRES OpÇOES PÁRA PRESENTEAR
,ESTÄO NA

'Lanznaster '

Ujfàs, semi.jóias e relögíos com o carinho da

LANZNASTER

Mai'ech_al Deodoro, 391- Fone '12'1267', em Jara�uá

I ,In,glês "p,ara quem
não' leIO lemPI

a perder.
FALE INGLEs EM 24 1I0RAS

W'IZARD
CONVrtRSATION,

* Finalmente no Brasil, um método r,ev.Qludoná• ,

rio para você falar inglês em apenas 24 h/aula.
* Método desenvolvido no maior instituto d�
linguística do mundo (Brigham Young University
- USA). .r.;

.

* Aprendizado 100%, garantido. Milhares de
alunos sàtisfeitos em todo o Brasil.

'

.

* Solicite uma aula demonstrativa,. gratuita.
* Método especial, para crianças.,
... Estamos lançando no mesmo métod97 AlemãQ"
Italiano e Francês.

Rua Expei "Antonio Carlos Ferreira 68
Fone 7--2-0527

PÁGINA, 10

- ,Em, 1919., era íncríveí como
os :gféitos da guerra' ocupavam es',

paço nos meios de comunicação de
.entêo- Os aliados caíam em' cima
da Alemanha derrotada, cegos

-

pe'
la paixão, acorrentada de tal

.

for·
IDBt que não conseguia produzir o
mesmo volume quando em plena
expansão de todas as suas torças.
Um alemão residente no Brasil fazia
a apreciação na divisão, do espó
liQ de guerra: "Tíram-lhe as .mínas.
tiram-lhe navios, tiram-lhe o mate-
'rial rodante das' estradas de Ierro.
tiram·lhe· quasi "todo o' comércio,
'confiscam-lhe as' somes empregadas'
no estrangeiro: reduzem-no à- mísé
ria extrema e exigem. ainda do

povo alemão uma contribuição: de
100 bilhões demarcos. . E maís: os

bens ale� residentes no estran

geiro: eram confiscados, o que quer
dizer que todo o alemão vivo, e ain
da ,o para nascer estava condenado
a trabalhar em proveito; deles du
rante 4 anos e 3 meses consecutí
vos, não cessando . Os

'.

aliados de
declarar que tentavam somente
derrubar o "militarismo prussiano"
� que tinham pelo povo alemão,
sentímento de compaixão e profun
da . simpatia. Finalizava: ,"O sr

Woodrow Wilson já deve ter, cer

tamente, composto o epitáfio para
o túmulo da nação alemã".
· '. HA 40 ANOS

,- Em 1949, era muito de se di'
zer que na Capital, de dia faltava

água e de noite faltava luz. Na As·

sembléía Legislativa continuavam os

debates sobre o' problema da energia
elétrica para a Capital, cujo contra

to com a Companhia Siderúrgica e

a' Empresul foram aprovados, A pri
meira das citadas empresas, íorne- .' .• , HA 10 ANOS
cía energia de sua usina termo'elé- -' Em 1979, Maluf ia mesmo ,em

trica de Capivari. regulando,' o pr!e- busca, de óleo. Apesar do Conselho
co entre 55 centavos o máximo' e, do Presidente da' Petrobrás, Shígea-
45 centavos no mímino por quríowatt, kí Ueki ao Governador, de que
- O deputado Artur Müller, en- deveria 'plantar cana-de-açúcar em

caminhando a votação sobre proje- vez de procurar petróleo; persistiu
to de Ieí do governo, manifestou-se a, nível estadual na prospeccão na

longamente, , demonstrando, como e' Bacia dó Paraná. Hoje, o' sr. Paulo
'ram prejudiCiais ao Estado de Santa Maluf está procurando' eleger-se
Catarina, os cü_[ltratos; f�itos com Presidente da República.
a Uni'ão noS últimos tempos. - No Paláciq Cruz .e Souza, ha
• .' HÁ 30 ANOS Capital, o Preso da· caixa Econômi-

; ...... Ern 1959, na noite de 3 de ,ca, Gil Macieira assinava convên:o
outubro, no Restaurante Rodoviário, de um repasse d� 66 milhões de'
dava--.se' um jantar de despedida cruzeiros, recursos do Fundo de

que o grupo de amigos ofereciam ao Assistência Social - fAS - com

ex"direwr de redação do ,CP, sr. o Governador Jorge Kortder Bornhau'

Augusto' Sylvio ProdoehL· O ho,me: sen,. presentes todos os clu,bes be

nageado auto,r, entre. outros, de neficiados. O Grêmio'Ésportiyo Ju
tlôis romanc�s, 1'0 Engenhe:'ro Misael" ventus fazia'se presente pelo seU

e "As· Margens do
' Cachoeira", Presidente, Antonio JOSé Gtmçalves,

,assumia a direção do JORNAL DE 'que recebia em horne do clube
JOÍNVILLE, dos Diários Associados, a quantia de dois milhoes de cru

Na oportunidade se faziam presentes. zeiros, para serem apUcados na
o sr. Maurício Xavier,. Diretor Ge· ampliação e melh.oria do centro·
ral em Santa Catarina, o sr. Oswa:- esportivo�., '

JARAGUA DO SUL, DE 20 A 26·10·�1989

· .' HA 70 ANOS
,

"

do Silva, Chefe de Publicidade da
Cia, Antartíca Paulista e o SI:. Pe
dro Colín. diretor da Empresul.
� O Juiz dr. Ayres Garn,it, Ferrei

ra de MellQ comparecia 'a posse de
prefeito Paulino Joãp de Bem, de
Guararmnm, 'sucedendo Rudolfo
Jahn. Nas festívídades Iezíam-se '

ou;
vir Eugênio Victor Schmöckel, por
Jaraguá, Abrão Baruf, por Luiz AI·'
ves, e 9, dr. Priamo Ferreira do Ama-
ral e Silva.

' .

. '. HA 20 ANOs
'.)- Em 1969, realízava-ss aassi'
natura dos termos de contrato de
financiamento entre, Oi BRDE e a
FAMAC, presentes Harald Bírckholz,
di\r�tor, superintendente da empresa
e o diretor WiIhelm Lauter, o dr.
Francisco Gril� ,

diretor :vice:pres.·
dsnte do BRDE e 9 dr. Arlindo Hül
se, gerente de SC e o dr. Armando
Carreirão, Assessor. A imprensa
local, de página ínteíra, proclama
va que Jaraguá caminhava na sen
da do progresso e desenvolvímen
to. compartilhando o BRDE com a

Metréple do Dínamísmo.
,-,o Vale do Itapocu fazia ao

Governador Ivo, Silveira uma an-
gustiante pergunta: "Senhor Gov-er
nador, estará a ligação Jaraguä-Bk-
101 perigando?" - V..anobras so,ler-'
tes em alguns departs, do gov., atra·

. zavam o, andamento da obra muitas
vezes

.

revistas 'dando por' concluí-
dos trechos que nem infra estrutura
tinham, furando, todas' as previsões'
para ser ,�ntregue ao träíego, Isto
obrigou uma mobilização' perma'
nente da região, e, ,

sabe-se �ó per
to dQ Centenário de Jaraguá\ se
poude contar COm ela, em alguns
trechos, precariamente.

I
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Vamos trazer
medalhas de Joaçaba

Para o prefeito participáfão das indústrias é indispensável

Op�ef�ito Ivo Kone1l não tem dú
vidas: "Jaraguá do Sul deve tra

zer medalhas dos Jasc, ao menos em
50% das modalidades em que parti
cipa". Despontando como um dos

principais patrocinadores de atletas

jaraguaenses - medalhistas em. po
tencial -, a Prefeitura Municipal
"abraçou", a permanência de impor
tantes feras do atletismo, como Cla-

,

rice Kuhn, AdemirRoesler (este, re
tomou à cidade, após algumas, con
quistas por Chapecó) e o treinador
Ivanildo de Souza Pinto. Mas Konell
faz questão de salientar a importân
cia do apoio da iniciativa privada:
"Sem a participação das firmas lo
cais fica impossível mantermos o ní
vel do nosso esporte, porque o.custo
é muito alto".

Além da Prefeitura, pratica
mente só a Kohlbach ainda assume

alguns importantes contratos de
atletas - como é o caso de todo
o voleibof feminino que-participa
destes Jasc, além da representação
de Judô e de alguns participantes do
atletismo. Mas o sonho destes atletas
acaba no final do ano e a renovação
dos contratos ainda é uma incerteza.
E "sem dedicação exclusiva aos trei
nos, fica difícil", avalia o treinador
Ivanildo, que cita o exemplo do atle
ta Sérgio Alberto Martins - repre
sentante de Jaraguá nos 10{) metros (
rasos -, obrigado a ·"correr" nos

treinamentos, para não se atrasar no
serviço.
Clarice - Mas ao menos por en
quanto a atleta Clarice Kuhn pode
ficar tranquila quanto a esse drama.
"Estamos colocando todos os nossos '

recursos à disposição dela. Já estevé
no Rio de Janeiro realizando treina
mentos e, sempre que necessário,
vai continuar nesse ritmo" , assegura
o prefeito Ivo Konell. Ele reforça
a necessidade de se valorizar grandes
atletas - "isso requer treinamentos
diários" - e espera que o, desejo
de Clarice seja alcançado: "Ela está
se programando para chegar às

Olimpíadas de Barcelona. Tem que
dar certo" .

' .

--

JOAL'U IC 10 71 OV'�'.O lU

LUKISA
Distrib.,de Bebidas Ltda.

Delegação de 97
atletas e seis -

medalhas em 88
'Seis medalhas"':" uma de ouro,

duas de prata e três de bronze. Este <,
foi o resumo das conquistas obtidas ,

pelos 97 atletas representantes de
Jaraguá do Sul, que participaram
dos 28? Jogos Abertos de Santa Ca
tarina, em Joaçaba, de 14 a 22 dé
outubro de 1988. Atletismo - mas
culino e feminino - voleibol femi
nino e judô masculino foram as mo
dalidades vencedoras, enquanto o

futebol de salão - ausente este ano
..:..., bolãomasculino, punhobol e vo
leibol masculino não conseguiram
medalhas, embora tenham feito
apresentações razoáveis.

'

Em 89i Jaraguá,do Sul retorna
a Joaçaba com sete modalidades,
reforçando o time de medalhistas.
Entre eles, viajam Clarice Kuhn -
medalha de ouro, nos 100 metros
com barreira, e de J?fata, no salto
em altura -, Valdir Giese - meda
lha de bronze, no salto com vara -,
Jandir Pereira - medalha, de bron
ze, no Judô, peso pesado ....,;, Mauro
Mahfud - bronze, no meia-pesado
-, além das atletas dovo/eibol femi
nina; que trouxeram uma medalha,
'de prata para,o municipio, em 1988.

SHOW DE PRÊMIOS
Cada compra individual ou acumulada, no valor de ",Cz$ 450,00 (quatrocentos e

cinqüenta cruzados nQvos), dará ao comprador ,o direito de receber um cupom
devidamente numerado para participar do sorteio de 16.1.0.89 a 28.02.90.
Certlftcado Au!. nV 01109/214/89 - Processo n213.973.oo015,9/89-83

'

CONfiRA OS PREMloS:
3 Motocicletas Yamaha TOR�-180 • Okm/89
3 Motocicletas Yamaha RO"'135· Oknit89
3'Mini Veiculo MotorizadO, modelo F.1 ·Okm/89
3 Mini Veiculo. MotçJrizado, modeló Spyder .: Okm/89
6 Freezers Consul "No Frost" 280L
6 Televisores Telefunken Color 16
3 Máquinas de Lavar Roupa MUller (Fibní'Plus)

TROQUE JA SUAS
NOTAS E TICKETS
DE SUPERMERCADO

1 g SORTEIO· EXTRAÇÃO 20/12/89
12 prêmio: 1 FreezerConsul"No Frost" 280L
2'2 prêmio: 1 TeleVisorColorido 16"
3!! prêmio: t Mãq. Lavar Roupa MaUer

_... , .. I'lo,-! .• ,a
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Aàtleta
Clarice Kuhn,

representante de
guã do Sul nos 100

metros com barreira, nestes
29� Jogos Abertos de.Santa
Catarina, simplesmente
detém todos os recordes
catarineses desta prova e

também venceu todas as

competições de salto em
.

altura em9ue participou nos

JASC, ate hoje. Uma I

invencibilidade que não é .

casual para esta.
I jaraguaense, de 20 anos,
r reclordist� bras�leira.el -

su -amencana juveru nos
'

100 metros com barreira
"minha especialidade",
confessa -, título que'
obteve na Cidade do
México, em 1987. A sua

participaç�o �estes Jogos.
Abertos so foi possível
graças ao patrocínio
conseguido junto à _

Prefeitura de Jaraguá doSul
e á Kolhbach, já que ela
retomou à cidade há dois
anos .

.

' "O prefeito Ivo KoneU
possibilitou todo o meu
planejamento de treinos, '

principalmente através do
.contrato de Ivanildo (seu
treinador), conta,
agradecida, a atleta
detentora de mais um título,
conquistado em 24 de julho
deste ano - data de seu

.

aniversário .:_, durante a ,

realização do Troféu Brasil
de Atletismo, em São
Paulo, na categoria adulto
quando ficou em segundo
lugar. Nos 29�S JASe, em
Joaçaba, Clarice vai arriscar
novamente também o título
da prova de Salto em
Altura. Modesta, ela
considera que deverá ficar

Sérgio Homr./ch

Clarice Kuhn afirma que apoio da municipalidade foi fundamental

Clarice Kuhn se

prepara para as

Olimpíadas de 92
entre os três primeiros

. colocados. Mas vem
realizando treinamentos
diários - exceto no

domingo '-, para manter a
forma, no Clube Atlético
Baependi.

Olimpíada - Por trás de
toda esta dedicação, na
verdade se encontra um
sonho. Decidida, Clarice
iniciará sua preparação,
após os JASC, visando
conseguir o índice. _;_ 13

segundos e 35 centésimos
.:_, que a levará até os

próximos Jogos Olímpicos
de Barcelona, aa Espanha,
em 1992. Sua marca atual
é de 13 segundos e 80
centésimos: "Falta pouco,
mas os centésimos
representammuito" .afirma ..

a atleta que recentemente .

foi convocada para o
Sul-americano Adulto,
realizado em agosto, na
Colômbia, mas secontundiu
e ficou afastada.

Jorge Luiz
�.

,

eceneza
de medalha' Construtora

Seria

o atleta Jorge Luiz da Sil
va Souza é certamente mais
uma garantia de medalha para
o atletismo de Jaraguä do Sul,
nestes Jogos Abertos de Santa
Catarina. E não é para menos.

Afinal de contas, Jorge vem
batendo recordes estaduais, no
SaltoTriplo, desde 1982, quan
do simplesmente conseguiu en-

- trar no ranking dos oito melho
res atletas da prova, no Brasil,
alcançando o quarto melhor
tempo. Em busca de mais um

título, ele vem 'se recuperando
rapidamente de uma contusão
lombar, com os treinamentos

_ Sérgio Homrlch

I

desenvolvidos diariamente, no
Clube Atlético Baependi.

.

" "Apesar de ter vencido to
dos os anos em que participei
dos JASC, espero que neste
ano, ao menos fique entre os

cinco primeiros", deseja com

modéstia o atleta de salto tri
plo, que pretende retomar sua
melhor performance a partir
de 90, embora não tenha mui
tas esperanças a nível nacional:
"Para estar entre os melhores
é necessário um treinamento •

,exclusi�o", lamenta. JorgeSouza e o responsável pela
Academia dó Sesi, muito bem .'

.aparelhada, por sinal.

Jorge Luiz, lII.0desto, diz·que espera ficar entre os 5 primeiros
,

� -

1

/
,-

�

"

CASA DAS TINTAS ·MABA
,

TINTAS LUXFORO - WANDA -
\ SCHERWIN - WILLIAMS - Dando força ao esporte Rua Cabo Har� Hadlich, 47 -POLIDURA AUTOMOTIVAS E PARA

.'

Fones: 72..Q 80 e 72·3969 )CONSTRUÇÕES EM GERAL, LIXAS ar.nadorjaraguaense II

Jaraguá do Sul - Santa Catarina
NORTON E FITAS 3M.
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Fone: 72-0325
Jaraguá do sul-se

es
Auto
Peças

Oitenta e um municípios
de Santa Catariila iniciaram
Da manhã deste sábado (21)
os 29'Jogos Abertos, o maior
evento esportivo do Estado.
Abaixo, você pode conferir a
participação dos quase 70
atletas representantes de Ja
raguá do Sul na suas respec
tivas modalidades, na primei
ra fase da competição:
Bolão Masculino .

Sábado (21), no Clube Cru
zeiro
16 horas: Jaraguá do Sul x
Irani
Domingo, (22), Clube Cruzei-
ro .

16 horas: Jaraguá do Sul x São
Miguel
Segunda (23), Clube Cruzeiro
2Oh30min: Blumenau x Jara
guá do Sul

Bolão Feminino
Sábado (21), no Clube Vitória .

13 horas: Jaraguá doSul x Ca
çador
Domingo (22), Clube Vitória
10h30min: Timbó x Jaraguá
do Sul
Segunda (23), Clube Vitória
19 horas: Jaraguá do Sul x
Joinville

Voleibol Feminino
Sábàdo, (21), no Clube 10 de
Maio
16 horas: Jaraguá doSul x São
João Batista
Domingo (22), em Herval do
Oeste '

Jaraguá do Sul x Catandun
vas

Segunda (23), no Clube 10 de
Maio
16 boras: SiderQpolis x Jara-
guá do Sul .

As modalidades de Atletismo
(btasculino e feminino) de ju-·
dó (masculino) e Ginástica
Olímpica serão definidas até
a manhã de segunda-feira,
mas o congresso técnico se

realiza somente na tarde de
boje (20).

81 cidades
participam
dos Jogos

.

Ivanildo, contratado há 2
meses, tem plano especial

Há dois meses o treina
dor Ivanildo de Souza Pinto
chegou a Jaraguä doSul, de-

vidamente contratado pela
Prefeitura Municipal, com
um objetivo definido: pre- .

parar a atleta Clarice Kuhn

para sua possível participa-.
ção nos Jogos Olímpicos de
Barcelona, na Espanha, em
1992. "Está tudopronto pa
ra iniciarmos o trabalho bá-

sico, visando o índice olím-
.

pico", garante Ivanildo, que
Já possui os exames clínicos
da atleta e pretende leva-Ia
aos principais encontros de

atletas internacionais, a par
tir de '90. Independente dis
so, o treinador é responsá
vel também pela preparação .'

de todos os velocistas de Ja
raguá do Sul, que partici-·

. pam dos 29� Jogos Abertos
de Santa Catarina, em Joa
çaba.

Ivanildo, a partir de abril, leva Clame para treinar no Rio
,

Sérgio Homrlchção na Universidade do Rio
Paralelo a essa atividade, de Janeiro. Em seguida, ele
Ivanildo pretende começar se transferiu para Joinville
logo os treinamentos de pe- (SC), quando participou dos
quenos atletas --:- Iniciação JASC, em Itajaf, batendo o

aoAtletismo-, tambémno recorde estadual dos 110
Baependi, embora já adian-

.

.metros com barreira, e ini
te que até abril do próximo ciou os treinos com o atleta

. ano deverá voltar ao Rio de Jorge Souza - também re

Janeiro, com Clarice, para cordista do Salto Triplo, pe
. realizar os treinamentos em la primeira vez, nos JASC.
pista sintética.

.

Na sua volta ao Estado, ele
Técnico _ A carreira de Jaz questão de agradecer ao
Ivanildo como técnico ini- prefeito Ivo Konell, "um
ciou em 1982, logo após con- desportista nato que acredi
cluir o curso de Pós-Gradua- tou no nosso trabalho". Roesler melhora a técnica

PAPP SPORT
Presente em
todos os

momentos do
esporte

Mas já teve que enfren
tar as contusões aos princi
pais atletas, como Jorge
Luiz da Silva Souza (salto
triplo) e Ademir Roesler
(400 metros com barreira).

I'
II

Roesler,4
medalhas no
ano passado

Responsável pela con

quista de quatro medalhas de
ouro, em todos os quatro lo- .

gos. Abertos de Santa Cata- I

rina que participou _ a últi
ma, obtida. no ano passado,
competindopor Chapecó'-,
o atletaAdemirRoes1er dese-

.

ja colocar outra medalha no

peito, nestes 29? lase. Espe
cialista nos 400 metros com

barreira, . Ademir vem trei
nando desde o ano passado,
inclusive para participar do _

Troféu Brasil,' o que não foi.
possível. Mas somente há
dois meses, ele vem contando
com o apoio técnico do "ex
periente treinador Ivanido",
conforme ele mesmo deno-

. mina. "Eu estava treinando
em ritmo bastante forçado,
em dois períodos. Agora,
com o Ivanildo, o estilo é
mais técnico".

Na manhã de segunda
feira (23), Ademir Roesler
entra com tudo no atletismo
dos lase, graças à proposta
salarial vantajosa, oferecida
pela Empresa Kohlbach, sua
patrocinadora oficial. "Este
tipo de apoio é fundamental

.

para o atleta e se a gente não
tem condições financeiras;
nunca poderemos render o
desejado", comemora. Ade
mir. Ele considera que seus

mais fortes concorrentes se

jam os atletas loacir Medei
ros, de Chapecô, e Jefferson,
de Concôrdia, que "estão
bem preparados".

. .

90,ADá:ADACtÉVROI.ET�ASUAMELHOR MARCA.

Que os atletas jaraguaenses
consigam, também, as suas

melhores marcas

Presente nos 29? Jase

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jaraguá do Sul renova
sua equípeoe voleibol

.

� .

.

A equipe de Voleibol Fe
mínino de Jaraguä do -Sul irá
para O' Jasc completamente re

formuiada, em relação ao ano

passado, quando voltou para
casacomo vice-campeã da mo
dalidade e a honra da medalha
de prata. Da seleção vitoriosa,
restou àpenas a atleta Genifer,
e até O' técnico é outro. Jean
Carlo vem fazendo um "traba
lho de base", como ele mesmo

denomina, ao selecionar atle-.
tas com idade média de 17
anos, "inexperientes, mas pro
missoras". Bastante diferente
de 88; quando Jaraguá do Sul
contava corn três jogadores da
-seleção catarinense de vôlei.
Atualmente,- Rosilene, Nädia
e Micheie jógam em clubes de
SãO' Paulo e Paraná, "porque .

receberam propostas vantajo
sas", lamenta Jean;

Em compensação, O' técni
co foi a Chapecó e trouxe a

Adriana (Cunha) e a Marley;
de Joinville, veio a Eliana; en
quanto a Susi chegou de Blu
menau e, para completar O'S re

forços, a atleta Alcionir, que
já foi da seleção catarinense,
acertou contrato e deixou a

.

equipe de Lages. As demais jo
gadoras da equipe são de Jara
guá do 'Sul, e Jean Carlo faz
questão de destacar a presença
de Tatiana, com apenas 13
anos, 1,77m de altura, e que
"futuramente será uma das
melhores atletas de Santa Ca
tarina", adianta O' técnico, que
faz uma rápida .análise da cha
ve, nos Jasc: "O nível, de mo-

.

do geral, é baixo e as compe-
- tições estarão equilibradas".

Faltou local de treinamento

Da equipe que conquistou as medalhas de prata no ano passado restou apenas U1llll atleta:Genifer
.

�

Arizinho ·afirma que faltou apoio ._
"Faltou apoio moral às
atletas de voleibol". O
desabafo é do
coordenador da eqúipe de
Jaraguá do Sul, Afiovaldo
Xavier dos Santos, que tem
sérias críticas à Divisão
Municipal de Esportes e já
adianta que qualquer
resultado positivo a ser
obtido peTas meninas
"será graças a elas .

mesmas". Ariovaldo
lembra que a equipe vem
tentando treinar desde
janeiro, mas faltou
competência da DME em
reservar ginásios para
treinos - "durante o ano

'

inteiro, Raul (diretor da
Divisão) foi visitar o vôlei
nomáximo duas vezes", se
queixa.

O treinador do voleibol
feminino recorda que
sempre enfrentou

problemas para conseguir
quadras de esportes, "a .

principio, uma tarefa
exclusiva da DME". E
acrescenta: "Temos na

cidade nada menos do que
12 ginásios de esporte,
será que a Divisão não fem
competência para acertar
horários de um, que seja?
Afinal, somos o unico '

esporte de quadra que
representa a comunidade

.. de Jaraguá, nestes Jasc".
A gota tI'água "para tanta
desorganizaçãQ", .

aconteceu no último final
de semana, quando a .

equipe de vo/eibQI chegou
ao Ginásio Artur Müller
para treinar, e encontrou a

quadra IQtada de .

religiosos, que haviam
contratado a quadra desde
abril. "Não aVIsaram", .

reclama Ariovaldo.
Auxiliar'-· ,Para fechar o rol

de críticas, Ariovaldo cita
O exemplodo
auxiliar-técnico Orlando
Mateussi, que foi cortado
da equipe, "sem
justificativas". .

Independente de todos os

lamentos, o coordenador
da equipe vice-campeãdos
Jasc/88 faz questão de

'

salientar o apoio que a
KohJbach vem dando ao
voleibol, há seis anos. Para
tentar novas medalhas,
neste ano, a equipe de
Jaraguá do Sul será
provavelmente esta:
Alcione (levantadora),
Eliana e Adriana (meio de
rede), Marley e GlorgeHe .

(pontas) é Genifer ou S.usi(saida de rede). O técnico
Jêan Cario ainda conta
com as atletas C/eide,
Tatiana, Maria Alice, •

Marcela e Tércia.'

Canchás de
bolão não

.' agradaram
As canchos de bolão dos

Clubes Cruzeiro e Vitória serão
Osmaisfortes "adversários" das
equipes de bolão - masculino
e feminino - que representam
Jaraguá do Sul nestes 29': Jasc.

-

"Elas não são boas, fogem aos

padrões de lixamentç e dasve-.
gras da Federação e isso preju
dica muito o nosso estilo", recla
ma o coordenador do masculi
no, InRomarHamburg, que ressalta: 'A gente deve se adaptar".
Vitorioso por tradição; o bolão
jaraguaense vem conquistando
títulos estaduais e até nacionais
desde 1987, principalmente atra
vés da Sociedade Esportiva eRe
creativa Vieirense, a base da se

leção que vai a Joaçaba.

No ano passado, a Vieiren
se arrancou o título de campeã
estadual enquanto, no Jasc, a

equipe conquistava o quarto lu
gar, depois de disputar o qua-

.

drangular final com Xanxerê,
_ Caçador e Concórdia. E o ano

de 89 iniciou com novas con-

quistas: vice-campeão brasileiro
de clubes e quarto lugar no Esta
dual, sempre pela Vieirense.

i,Ficamos sempre entre os qua
tro primeiros, entre a nata do
bolão", festeja o auxiliar-técnico
Wolfgang Riedtmann, que ana

lisa as chances da equipe nestes
Jasc: "Nossa chave (Blumenau,
Irani, São Miguel do Oeste,
além de Jaraguá) possui duas
equipes sem tradição, .p'or isso,
a lógica é que se classifique nós
e Blumenau, que é o adversário
mais difícil".. .

Wolfgang não tem dúvidas
de que a equipe fica, no mínimo,
entre as oito finalistas da compe
tição, embora respeito muito os

representantes do Oeste. Para
chegar a isso, os 10 atletas vêm

.

treinando até quatro vezes por
semana - em tomo de duas ho
ras -, 1'10 Vieirense. Só para
lembrar, a relação da equipe é
a seguinte:AdemirNeitzel, Ade
mar Brandenburg, Aroldo
Karsten, Wollgang Riedtmann,
Sebastião Krause, Jaime Blank,
Valdir Pereira, Mauro-Minelli,
Antônio Berns (técnico) e Ingo
mar Hornburg (coordenador).

VIAÇÃO CANARINHO LTOA.
- Saúda os atletas jaraguaen-ses que participam dos 29�, Jasc

... 1 _r' � • ',' I ,.. .' ,. ..
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Rádio Jaraguã . 72-0159

EMERGIi:NCIA

Pronto Socorro 72;1977

Bombeiro ..•• . .. 193

Drogaria cato 7.2:9636

Hosp. Mat. Jguá 72-J300

Polícia ... d� .... 190·

Oro. Contábil
"I Comercial"

S/C Lida.
• Escritas fiscais e

contábeis

• Registros de firmas

• Contratos
-

• Seguros

• Xerox

'Rua. CeI. Procópio
Gomes de Oliveira,
ilq 290

• Fone: 12-0091

• Jaraguá do s�f- SC·

Farmácia
do
Sesi

Agora ern instalações
ampliadas e com La

boratório de Análi-
ses Clínicas anexo,

para melhor atendi
mento-

Av. Mal. Deodoro
501

(defronte o Colégio
São Luís)

Fone: 72-0561

filGINA 11

,
II

Dr. Walter Vázquez Clavera
. CIRURGIÄO DENTISTA

Dr. Eduardo � Vázquez Clavera
CIRÜRGIÃö DEN1lS1'A

. CONSULTÓRIO:
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 97
Edifcio Diener _. Sala 03 - Jaraguä do Sul

Fone; (0473) 72-2754 -'. Santa· Catarina
;'-$.

·ADVOGAOOS
FiU�DÉt. SCHACHT

MARIO C. FEUPPI

CLAUSIÖ·BARATTO

· ESCRITúRIO:
'- Rua Barão do Rio Branco, 227 -- Cx. Postal 12
Fone: (0473) 72-0244 - Jaraguâ do Sul·SC·

JARAGUA DO SUL, D.E-20 A 26-10-1.989

LABORATÖRIO DE MICROBIOLOGIA
E ,ANALISES CUNICAS

Flemínq
Rua Reinoldo Rau, 576

.

Poner. . n-2755
Jaraguä do Sul - SC -

Walter Luiz Ribeiro
.

AlexaBdre Oellaoiustina Barbosai
ADVOGADOS

Rua João Marcatto n9 13, 29 andar - sala 206,
Edifício Domingos Chlodíní. Informa seu novo

.
telefone aos clientes e amigos.: 72·3956.

C,entro _

de Odontopediatria
e Ortodnltia

I� Luiz Fernando Medeiros
_

. Odontepadtatría
José A. S.· Neto

OrtQdontia
I Rua Crícíúma; 131 - Fonoe 72-2161

Jaraguá do Sul _;, SC _.

Dr. Luiz Fernando Gonçalves

José Alberto. Barbosa'
- DEFESAS CIVEIS E CRIMINAIS -

-ADVOCACIA EM GERAL -

Rua Jo.ão Marcatto n.? 13 - 2�9 andar
sala 204 - telefone: 72-1869

Jaraguá do Stil - SC

Especialista pela A. M. B.
- GINECOLOGIA - OBSTF:I'RICIA ......

ginecologia endócrina e ínfertílídade
Atende Unímed

I ,
i Av. Getúlio Vargas, 49 - Sala 105 - Fone 72-3763

'\ • Jaraguá do Sul- SC

..

J a n o'
\

-Instituto de :PsicolDDia
. ATENDIMENTO À CRIANÇAS,

ADOLESCENfES E ADULTOS

Psk6terapiª�!p,qividual, psícoterapia de grupo,
psi<;;odiàg-n<:fstico, psicoterapia familiar,

Tràves[a>'"
.

'tA' Garibaldi n-? 101, lateral da E-

pitácio" .

- à. telefones 72-2093 e 72·0252.

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

Aurilene �1. Buzzi

Leonel Pradi Floriani
-

-

Advogad�s
· Rua 'Reinoldo Rau, 86 - sala 4 - Fone 72-2711.

Ortopedia e· Traumatologia.
DR. MARCOS F. SUBTIL

Urgências _ consultas _ ortopedia infan•.
til e adulto. Membro titular da. Soc. Brasíleí
ta de Ortopedia e Traumatologia .

·

Av. Marechal Deodoro 1.572 _ fone 72.2218

-

SAVIO MURILO PIAZERA DE AZEVEDO

MURILLO BARRETO. DE AZEVEDO

�
----------------

AnVOSAUOS
- Direito Civil. ";,._Criminal· - Comercial -

.

- Trabamrsta��· Ésportivo·"-_<. "'''''

Av .. Marechal Deodoro da Fonseca, 97 - Sala 1

Fone 72-0188 - Jaraguä do Sul - SC
'
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Proietos allernatiVts ··precisant--ser '���-I�NF!!!O��l'IV�O�ROT�A�RIO�·.�

"Ao ������a_d!S:ões����!�� La��ab!�é��d�.�!Sanpr: .

• O·· QD::�:;Meia-
dem. transformar'se em sas.

uma casa; va?ia,"�' 'nãP.· Os participantes do

:vêm aco:mp�adas de encontro se
. colocaram

um prójeto' econômico' radicalmente centra a

e social alternativo, que política das classes domí

elimine. a �dépendência, nantes e do ,iinperàhsmo
o fla�elQ. da dívídã ',ex-

.

mariífestedos através
..

do

terna, : ai 'imposiÇões das
' "quadro' da dlvída : exter

transnecíonets -,e. à .

sub- na e da ação das trens

missão às recéítas eco-
'

.

nacionais. O· documen

nômicas .:que.. ":bêneficiaIl). to diz', que.' "nãe .é possi-
6 grande capitãr::-e": o vel-- nenhum"

.

desenvol:

ímperalísmo, _ comprome- vímento integracionali's- ,

tendo seriamente. nqss,�s ta se trabalharmos pa- .

soberanías". " Este' . alerta ra pagar uma dívida que
faz. parte da -declaração, não contraímos e nem

final do 19 Encontro dos geramos. As transnacio
Trabalhadores. no -Cómér- nais são ainda,' a ex

cio do GORe Sul" da Amé- pressão mats .agressíva
rica que \Jaeonteceu, em do grande capital. In-

Fforianópolis de 5 a "I vadem nossos . países?
de outubro. arrasando com toda a

legislação trabalhista,
impedindo a liberdade
sindical e implantando
modelos 'de trabalho do
seu próprio ínteresse.

frente à passividade de

nossos governos". Nes'

te
.

sentido,
.

ficou rafor-

cada a nocessídade da

troca de experiência e
'

organização mternacío-
. nal dos trabalhadores
para se contrapor à es-

O ríocumento ressaltá
,a

.

importância do . de-

senvolvimento do pro-
'

cesso de . democratízação
dos diversos países da re

gião, mas chama a aten

ção pera a necessidade
da busca de UJ;n preces-
50 latjnoamericaníste

.

de integração como for-

ma de solucionar os pro:
. blemas comuns às Na'

Moacir. Lawin, toma posse em

diretório acadêmico da Feri
ler. Diretor de Esportes:
Vânto Ceron, Diretor

, Cultural: Adelino Mu-

raro, Diretora Social:
Sandra Sabel, Conselho
Curador; Rosane Welk

Belhíng. Congregação:
Henrieta

'

Pulceno,

, 1
Tomou posse· a no

va diretoria do Díretó
rio Acadêmico . Padre

Elemar Scheid, . da Fun

dsoão Educacional Re

gional Jaraguaense
'(FERJ'), eleita por es

crutínio secreto, e Ii

COU . assim constituída;
Presidente: Moacir M.·
Lawín. Vice-Presidente:
Roníse' C. V,ailatti, 1 \l

Secretária: Betin.a Bor'

chardt, 29 Secretário:
Luiz Dalri, 19 lesoure:To:

,

Renato de 'Almeida Burg,
29 'resoureiro; IVQ Oesch'

O principio da nova

diretoria é a integração
do acadêmiCo _}imto a

sociedade, colocando-.
se a disposição dessa
entidade para ativid,a'
des culturais, sociais e '

I epresentativas.

Emplacamentos em Geral,: Segundas·Vias
de documentos e Revalidação da ,CNH.

Rapidez e, EfiCiência
Atendimentó a domicilio·'

Rua Domingos R· da Nova, 316 - Fone 72-1417
J.arªg'!J,á_ tio Stil _:_ SC' -.

.

(In{ Despachaate fiEDLER

. ",

A declaração final do o

encontro destaca que os

trabalhadores do' -comér
cio da região sofrem
as consequências do

trabalho sem garantiâs
legais � e socraís.

.

de : ho'

rârios :exfenuantes: e

de
,.

baixos salárfú:Sf As· -

.sím clamam. .que :'0, ho
-rário comercial deve ser
melhorado ' sensiveimen·
te buscando. as 40 horas

semanais e o descanso

obrrgatório nos .sábados
e nos domingos, mas

primordialmente o. cum

primento rigoroso da

legislação trabalhista so

bre a matéria existente
em cada país, com a

físcalização pelas
. organí

zações sindicais corres

pondentes".

VARIG.

,

72-0363

Barão do Rio B'ranco, sala 4

FONE:72,2607

UDes�rute
. Rotaryu.,-", .. .

.

TRINDADE ADMITE PRI).\fElRA MULHER EM
ROTARY , ,

I l :

Num casual encontro no Oktoberfest, em Blu

menau, com o comp- Viliam Oto Boehme;' do
RC ,Fpolis'Estreito, tomamos conhecimento
da admissão .de sua esposa Bernadete Boehme.

,

,

,

no Rotarv Club Florianópolis Trindade, com a

.. classífícação de
.. Imóveis - .Admínístração- "

.Cumpnnientos A. comp. Bernadete. seguramente
a

.

primeira integrante do Rotary do sexo - íe- ,

míníno do 1>-465.
' , .

o QUE VAI PELOS ROT"ARACT CLUB'S .

1"', O Rotareet Club FlOrianópoliS-Desterro"
promovere día 28-10, um show com as bandas

"Vício" e "Know How". no Clube Penhasco
(Saco dos Limões). Toda receita será revertida
para a Creche Vila Aparecída.. no morro da

Covanca, em' Coqueiros. Ingressos a NCz$ 15,00
no : local ou a NCz$ 10,00 pelo fone '(0482)
'23-3144, com Vanderléia no horário comerciai-
2- - Realtzou-se no día 30[09 e 01/10 uma in

terclubes (Encontro' de clubes) comemoraüvo
ao aniversário do Rotaract Club de Itajaí. Pres

tigiando q aumento da' família rotaractiana
tanto na qualificação

.

como na quantificação,
lá compareceram os Rotareet Club's de Bal-.

neäno de Camboríú, Florianópolis-Desterro e

Jolnvílle- Parabéns!
'

NOITE LATINO-AMERICANA. EM JOINVlLLE
Consoante já informamos nesta coluna, red- ,

üzar-se-á no día lOde novembro de 1989,' em,

. Joinville, na sede da AABB, no bairro jnríú a

Noite Latino - Americana', promovida pelos Ro- .'

.tary Clubs de .Joinville, em que cada clube coo·

vidado do Distrito compareceçarã com' uma

representante de uma nação da América La'
tina, trajada a. caráter. Haverá' sorteio de brin
des e' duas vtagens aéreas doadas pela Varig.'
Os recursos destinam-se à Fundação dos RC de

Joínville e finalidade beneficente. A participa
ção de estranhos à Rotary , também está asse

gurada. Vai ser uma festa de arromba.
.

. (DA COMISSÄO DE RELAÇÕES PÚBLICAS
DO DISTRITO 465. ANO 1989./90)

Confecções Sueli Lida
.

ARTIGOS FABRICÀÇÁO PROPRIA,

" A PREÇOS

I
Dr: custO.

Postos de Vendas na Marechal·Deodoro. 1.085 e na

-q,ua Rein�ldo Rau. 530 -. Jaraguá do Sul - SC

( I.,)

l1ß�j
:. �.

'.

JARAGUA DO ��L, DE 20 A'26-10�1989
- .

'

.". �

J

Helga Creações'
CONFECÇÕES EM TECIDOS

Infantil .

e Gestante

PRONTA ENTREGA'

Rua Joinville 2.089 - Fone 72-1157

, .� ":
.->_",
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.__� CORREIO-DO POVO,� � _

--.·_-ltö-In·eilllf-nos-Iãlgico·: 'ex-incoaDos
..

se
.

reenconlram depois de· 21 anos
E. V. Schmöckel"

" 'i

Parece estranho o título
\)ara

.

OS integrantes
da atual sociedade ja
raguaense.
Mas- trata-se. de um re

encontro dos colegas
que trabalham na Agên
cia -do Banco, Industria
e Comércio do Estado
de Santa Catarina SIA.
� INCO, desde 1942 a

té junho' dê 1968, quan
do o estabalecímento
de crédito. foi incorpo
rado pelo BRADESCO,
numadastantastranSações
que acontecem diari:a
mente;

Tudo aconteceu num

momento no.stálgico.�. de
Frederico Mathias de
Carvalho Jr.. transmi
tido a ex-colegas do 'es'
'tabelecímento e daí por
diante uma

.

comissão
;

composta pelos ex-in

r coanos Manfred W. AL-

bus, Rolli Bruch e Vicen

te
.

Donini tomou corpo
e partiram. para o terre

no da realidade. A ex

pedição .

de convite, a

localização . clãs cole

gas e ° 'loCál do encon

tro,' a' sede do, Clube'
Atlético Baependí- O dia:

14.10.1989. O horário:
.

19:30 horas- O progra-
ma: coquetel" jantar e

entretenimento.
Desnecessário dizer

que. a· esmagadora ma

'oría
'

. aderiu à 0)l'iginal
idéia

-

de
.

reviver' após
21 anos, as tristezas, es

alegrias e os momen

tos pitorescos de um

grupo que se manteve

fiel ao tradicional ,INCO.
O correio encarregou

se de levar aos Inooanos
da . Agência de Jaraguá

.

do Sul a mensagem de um

reencontro, que alcançou
Affonso ,Felix Marango-
ni, Arlindo Ricardo
Bornhschein, Adernar
Menegottí. Arthur Zím-
mermann. , Adilio Zim

. mermann. -Airson Gar
cia, Alciedo Thiem,
Arlete Natividade Per
feito, Bruno Behlíng,
Dalmonir Piazera. Do-

rival Fodi, Delorme
Wunderlich

.

Stinghen,
Eggon João da Silva,
Etelvina F. da Silva,
Ermes Kuchsnbecker,
Gerold' Meier, Cláudio
Olínger Vieira, Edite Co
elho, Heinrich Grand

,berg, Heínz Barg, Har

ry, Prunner. Ilse Mey
Duarte, Irene Luz Dan

tas, José Sant' Ana, J0-
anira H. . Bruch, Jea

quim Hans Werner J0-

estíng, José Augusto
Caglione, João Renato

.

Rocha, Kurt Behr. Líno

Voigt, Lauro. Stoínski.
Luiz Sant' Anã, Milton
Maíochi, Mercedes -S]
va Saade, Marci M.

Carvalho Leutprecht,
Manoel Werner, Mari-.
lu Carvalho Gonçalves.
Max Meldola. Marina

Píccolí. Norberto Gaul-
ke. Osvaldo Heusi, Or

.ando Bernardino da
Silva, Onda Nagel Zan
phelint:. OHo Mey, Pe

dto Donini. Rubens Ni
coluzzi, Rubens Sch-'

wanke, Sílvia Roesler,
fTerezinha Chíodíni da
'Silva, Terezita Roeder,
Terezinha Hafermann

,����:� ��rstY_ ����!
burg Hínschíng. Yalva
M. T. Fischer, Aldo Pra
da, Alice Nunes Brei

thaupt, Antônio A. Za
non, Carlos José Bauer,
Carmem Nagel Ziert,
Criseldes Krüger Schloes
ser, Marie Louíse B·
Benda: Nina Michel Pras-

-

nochechoss, Renato J. li

Bortolini, Tarcísio Küs
ter, Victor Bernardes
Emmendoerfer, Victor
Decke, Victor Radünz e
Werner Mey.
Nem todos puderam

comparecer por razões
as maís diversas, mas

a grande maioria disse
presente. Foram mo

mentos da mais perfei
ta camaradagem, .

com

lembranças de passa
gens que levaram a gos
tosas gargalhadas, en

trando madrugada a den
tro e, para . alguns uma

esticada para o baile
do 19 Schützenfest, no

Parque Agro - pecuário
"Ministro JCI?'O Cleo
phas" .

E já se pensa num no

vo encontro. daqui a

dois anos·

Unia confraterniza"
cão pra nã'.:) 'bo�ar
defeito. A próxima se-

rá docurnentada corri
.

fotos que a emoção do

primeiro encontro deí
xou de acontecer.

'Posto de Vendas MarcaUo
Chapéus, bonés, viseiras, camisas, sherts,

.

bermudas e cordas.

em frente à fábrica, "", Amplo estacionamento.

spézia & eia. Lida.
SERRARIA E S�RVIÇOS DE TRATOR

Madeiras para construção e serviços de trator
com profissionais altamente especializados.
Rua João Januário Ayroso, 772 - Jaraguá Es:

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

Relojoaria AV'ENIDA
As maís finas sugestões para presentes, .

jóias, relógios, violões, troféus,
medalhas e artigos de prataria estão na

REWJOARIA AVENIDA
. Na Marechal e na Getúlio Vargas

I,

�F -

.

CANARINHO •

. VIAÇÃO CANARINHO LTOA.
..

Programe bem as suas víagens de férias e
'

recreação. A "Canarinho" coloca à sua. dis

posição Os modernos e confortáveis ônibus da sua

trota. Venha conversar conosco.

Av,. Mal. Deodoro, 987 _ Fone 72-1422

Metalúrgica' Arleferro LIda.
Portas - Janelas - Vitrines - Balcões ' Portas

Pantográfícas - Portas Rolo - Cercas - Grades

Churrasqueiras - Anéis Metálícos - Máquinas,
Etcv.•
AGORA EM NOVAS INSTALAÇÖES

Rua Joínville, 2.051 Fo:p.e; 72-0971

Jaraguä do Sul - SC -

II

gente nossa

Ferro Velho Marechal
DE ENGELMANN & CIA. LTDA.

RUà 7 de Setembro, 525- Fone (0473) 22 5475
,

B,urnendu SC

,Comércio de veículos usados
Peças para veículos

Compramos automóveis acidentados

Rua Conrad Riegel, 162 - Fone '72-0874
Jaraquä do Sul' - se -'

"
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Movhoelto Irle, Ciência e, Cullura
proßlovid'o pela 19�" Ucre é sucesso
Os corredores do

Centro Interescolar do
19 Grau I'Mário Krutzsch'
ficaram pequenos para o

tráfego dos maís de três
mil estudantes que visi
taram 9 I Movímento
Arte, Ciência €' Cultu
ra, ocorrido 'durante os

três turnos do día 18

(quarta-feira). Promovido
pela 19\1 Unidade de

Coordenação Regional de
Ensino {UCRE:), .Ö' I
MACC já ínícíou com

força total, com a parti
crpação e trabalhos de
nada menos do que 900
alunos do 19 e 29 graus
de �;4 escolas de Jarà
guá do Sul, . Guaramírim,
Massaranduba, Schroe
der e Corupá "Todos es

ses tr.abalhos apresenta
dos são fruto. da sala
de aula- Trata-se de
uma mudança de postu
ra do proíessor." que
'educa através de um

método construtívísta.
através, da manipulação
de materiais", come

morou a coordenadora
do Movimento, Selézia
Níchelottí.

As at.vidades acon-

teceram paraíe'amente
também no Ginásio' de

Esportes Artur Müller,
onde foram apresenta
dos ' quase 30 trabalhos'
de palco, envolvendo
poesias, danças, , ginásti
ca aeróbica, quadrilha,
cantes, peças ' teatrais,
músicas e dramatizações.
"Que isso continue to

dos 'Os anos", deseja
Selézio,' destacando que
o. objetivo do I MACC
é "dínamízar o processo
dídätíco-pedagógico, res-

gatando a construção
do saber".

.

Mais de
200 professores e pe�
soal admínístratívo se

envolveram na promoção
da '19\1 UCRE, realizando
ÓS trabalhos em sala de
aula, com cada Um de
seus alunos, e uma POW
teríor seleção dos melho
res. "Deixamos a produ
ção lívre, não estabele:
cemos critérios e envol
vemos todas as discipli
nas, de História Geo

grafia, Matemática, Pre

paração para O Trabalho,

Educação Artística e E

ducacão física", relatou
a proíessora selézia.

INDAlAL
Para evttar

alguns "alunos
que

sejam,

Alphatee passa a ser �ma'
concessionári,a da Humana

A Alphatee Informá- A Alphatec está
tica e Tecnologia Ltda., credenciando r,evendas
de Joinville (sq, que em Santa Catarina e

já era Revendedor Au- oferece apoio técnico
torízado da Humana In- não somente às novas,

íormétíca Ltda., passou como também às já exis

a partir de outubro a tentes, o que vai' gerar
atuar como Concessio- um melhor aten�'imento.
nár:a Humana no Estado aos SEUS clientes.

.

de Santa Catarina.
.

A Alphatec, com

Este títU:lO foi con- filiais em Florianópolis,
ferido 'em função d.a for-' Blumenau e Chapecó, há

te relação de mútua um ano vinha revenden-

confiança e:xJistente en" do os produtos Z e

tre as, duas empresas, ZAFlT, softwares de co-

além da 'signiftcativa municação de dados. O

performance comerc:al ZAPT, "o software do ano
.

na venda dos softwa- 88!89" na categor:a Co-

res Z e ZAPT. Seu traba- murricaçã.o de Dados,
lho consistente, voltado concedido' pe:;o Guia

.

it qualidade de seus PC Mundo!Assespro, é

f:erviços técnicos e co- uma nova versão do Z,

merciáis também fo- e pode ser utilizqdo em

ram determinantes. A todos os ambientes de

Alphate.c é agora a quarta médio e grande
.

porte,
Concéssionária Humana fazendo· tambérrt ligação.
no Bras:! (existem,. no micro ca m:cf,o e Com

Rio de Janerrõ, :Porto .grande· .aphcÇl,ção em

. A:egre e Brasília\. serviços públicos.
PÁGINA 15 - -.�

injustiçadps", a coordena
ção da 19\1 UCRE deci
diu não premiar os tra-

'balhos apresentados no

I MACe, exceto os ex

clusivos de Matemática:
"Estes, serão seleciona
dos rigorosamente, pa
ra 'participarem da Feíra
Catarínense de Matemá
tica,' que acontece en

tre 'os dias 10 e 11 de :

novembro, em Indaíai,
Pelos corredores do

·

CIP poderiam ser vis
tos desde míníaturas
de grandes cidades, até
estudos detalhados sobre
comportamento de ani-
mais e plantas, OU da-
dos sobre)o aumento
populacional em Jaraguá
do Sul.

· Graduação -- i Começou
no dia 14 último.o our

so de pós-graduação
em Admínístração de
Recursos Humanos, na

Ferj - Fundação Educa- .

cionai Reg::lorual ",Jéja
guaense -, fruto de um

convênio da fundação de

Jaraguä do Sul e a FAE
- Fundação Catóäca de

Admínístração e Econo
niia .� com sede em Cu
ritiba. A fundação do
Paraná cede professo
res e a Ferj as instala
ções. As aulas nUm to

tal de 360 horas, sé ex
tendem até dezembro
do prôx'mo .

ano- O
curso ,é desenvolvido.
nas noites . de sextas
feiras e manhãs. de .säba
dos. Existem vagas em

·

disponibílidade.

II

li

Vende-se
Telefone

Jaraguá leID oportunidade de
ouvir lilarlDonica do Paranâ

.

A orquestra filarmô
nica juvenil da Univer
sidade Federal do Para
ná se apresenta domíngo,
22, em Jaraguã do Sul.
a partir das 10 horas, na

Igreja Evengélíca Lute

rana, no centro da ci
dade. A promoção é da
Socíedade Cultura Ar
tística .-:0-" Scar -, com

patrocínio da Bretzke e

Cooperativa Mista Agro
petuána Witmarsum, de
Palmeira (PR).

Na primeira parte
do programa está a

apresentação da Or-

questra de Cordas da
Scar apresentando o-

bras de Merle J. Isaac
e L. Boceheríní. com re-

gência do maastro Ri-

cardo Feldens.
-

A se-

gunda parte fica por
conta da orquestra f'l
larmônica juvenil da
Universidade Federal do
Paraná, .

com regênoía de
Gedeão Martins 'e Hilde

gard Soboll Martins-
A . orquestra parana-

ense apresentará compo
sições de Bach, Saint
Saens, Vivaldi, Bach,
Beathoven. Menti ver Mus
sorgsky Krieger e Liszt,
Essa orquestra foi fun-
nada em fevereiro de :

62, estando presentes 11
,riolinos e 3 violoncelos.
Sua primeira apresenta
rão foi em 22 de rlpzem
bro do mesmo ano no

auditórií da Reitoria da '

Marisol

Uníversidada Federal da
. Paraná, com um total de
41 figurantes.

Anualmente a or-

questra filarmônica ju
venil dá Universidade Fe'
deiral . do Paraná I!eaih;Za
-uma média de 10 concer

tos por ano- Toçlos os

componentes são amado
res e se dedicam expon
têneamente, _ Uma de
suas maís destacadas
apresentações nestes 21

anos de· existência fOoi
em agosto de 87, no

Teatro Municipal de

Assunção, durante as

comemorações dos 450

ano.s
.

de fundação deque
la cidade paraguaia:

. Canto escolar

Residenci'âl.
pelo 72-3115.

Tratar

Para esta sexta-feira,
20, a partir de 15 horas,
na S. E. Ro Marisol. nu-

ma promoção da 19\\
Ucre, será realizado o

69 Festívaf do Canto
Escolar.. O objetivo da

realização,
.

segundo os

promotores. é valorizar
.

a música e o cante, dan
do oportunidade para que
escolares ocupem espa
ços culturais da cidade;
e ao mesmo tempo dando
OPÇ,30 de lazer à comuni
dade. Participam do' íestí
val 14 unidades de ensino

da região. O Coral Infan
to Juvenil' da Scar tam
bém participa fazendo
uma apresentação espe,·
cíal.

promove, festival

.",>:.

dem ser feitas na 'biblio
teca da matriz e junto
r:S chefias. O evento
culmina com a entrega
CE troféuS' e 'flremiCJs a0S

melhores :ntérpret(·::., me

lhor torcida e entre .

os

presentes ao festival, que,
ocorrerá na sede social
da S. t. Ro Ma(jso;

A Marisol S/A In-
dústria do Vestuário
promove no próximo dia
25 o 1 ç MPB Martsol, um

festival
.

interno da can

ção, dentro dfi, progra
mação dos 25 anos de

fundação da empresa. As

inscrições tle.rminam
neste d:a 20 de outubro,
e haverá apenas uma

categoría: interpretaç.3c. O informativo UNI-
A informaçã'O faz SOL destaca, ainda,

par.te d9 UNISOL, jor-' mais um "Oscar' do Va-
nal interno da. Marisol, rejo", conqu:stado pela
editado a cada dois me- Marisol. É ') terceiro
ses pela Matriz de Cc)' "mérito LojIsta" ilue

�

a

municação, uma ag'::nc ii empresa recebe d(! Con
:_IC Joinvii<le. Selgurido o \E:deração NaclOnal dos
informativo, que e�tá DirEtores LojistaG .__

.

PlD seu terceiro nlime· CNDL -, por sua d2E"
roo o Grupo Muskai /u- tacada atuàção EO mel

co"Iris acompanh:t::i o� cado de artigos eIl': ma-

candidatos· lha de algodão.
As ;nscricões" ':." Ptt"" _ ..

JARAGUÁ DO SUL, 'DE 20 A 26-10-1989

VARIG
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Copa· inlermuni':ipal·· reuu limes de
8 'cidades e·..,.homenageia, Ivo,' 'k:onell

, ,

Equipes de oito ..
ci

dades vão disputar o

Copa ,IIite'fmímicipal
IVQ KÖÍilelt de futebol" a

mador, uma .prómoção da

Liga Jaraguaense de Pu
. tebol, 'O Conselho Ar
bitral que' definirá o

, número de participantes
� pode _ ser .maís qUe um

de cada cidade';"_" está
marcado - para segunda
feira {23}, ne sede da lí

ga locá}, a partir das 20

horas.'

. As .ínformações par-
tiram do .presidenta da
Lig-a . Jeraguaenss de
Futebol, Ralf Manké, que
já m.anteve contatos pre
liminares e. e;ncQntrou
vontade de participação
de equipes de Blumenau.
Corupá, Ganoinhas, São
Francisco' do

.,

Sul,
'.,

Joín-

ville, ,Mafr\l e Pomero-

de, além'" naturalmente mo tempo. 'inf�rmou '-a O 7ÇJ Campeonato'Mu
de clubes', :de lar.aguá; r;êspeito da' visita do ás- nicipal de Futebol de, Sa-
do Sul: . sessor jurídica da' Fede_, Ião, ó "Peladão", ,teve,

ração' Catarínense de Pu- a1�eração' ria tabela de
tebol a' Jaraguá do Sul,' 'jogos em função dos Jo','
o advogado r.l ens Proeh- , gos Abertos, de .Santa Ca-

, now Júnior que analisou tarína, conforme informa
a parte jurídica do Ju-': ções da Liga , promotora.
ventus e disse que a adàp- ,A nona rodada, com is

taç!ão da' documentação so, que 'seria disputada,
Sé dará em um' reduzido na semana passada, pas-:
prazo de tempo, questão sou para o día �4, tsrça
de días apenas; Visitou feira, -com esses jogos:
o estádio João Marcatlo

, Estoril x HeDga Creacões;
e se ímpressíonorr com o Brítaín x Clube dos Den

patrimônio e eohdições de tistas: Arco-Iris'x Santo
rníraestrutura. Para que o André; Milão Lanches x

clube volte ao profíssío- Bangú e Jamaíl Sthil �
nalísmo, a rígór.. fa:ita Samuca.
apenas apoio de empre-

......� I1111!!11 IIIIiIII... •

sãrios e organizações.

Essas' cidades são'
sede ,de mtcrorregíões,
Canoinhas, por exemplo,
tem em, seu quadm aS-

-socíações de seis ,murii
cípíos. o que' . pode ' dar
,uma dimensão "expres
siva a competição que
vem em . substítuíção a

Copa Tupy 50 ÇlhOS dis-

putado no ano passado.
N�SSe encontro com

dirígentes das' oito cída
des interessedas em ·par
tícípar da Copa Ivo Ko

nell pretende-se definLr
regulamento, t9-beiJ.a, de

jogos; sistema de dispu'
ta e arbítragens-

Juventus
O presidente da u

ga Jareguaense, ao, mes-

Terceira Divis'ão Já, lem
seu' campeão: COnlercial"

A'Comercial, no en

tanto, não peFmitiu isso,
.

venceu
.

pelo placar mi
nimo e garantiu o ti:-:

tuJIO. O Ponte :preta
'

F. C. E�bU côm a se

gunda colocação, o Rio
..

da Luz em 39 e o Conti
nental em quarto 'lugar,
concluindo desf,,\ forn2u,

PAGINA"I'
,�. .�

L��
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maís uma . competição
da. Liga Jaraguaense de
Futebol .

seus ,auxiliares;

�HONDAI Menegotti Motos I�

'Roda'da d'o"
Varzeaoo'
só dia '29
A terceira' rodada das

chaves rosa e branca do
79 Campeonato de Fu
tebol Varz'eano não será
realizada neste final de
r.emàna (22))' em fun-
ção da Schützenfest e dos
Jogos Abertos de Santa
Catarina, conforme de'
terminaçiío da Divisão
Municipal de Esportes
DME --o A rodada, com
isso, fica marcada para
o dia 29 de outubro, .do-

.''ö

liga, de, ' fulsal,- muda d:a:tas
das .rodadas, .do, l: Pelldia:'

,

Parte da -1 O� rodada
será no día 27 a pernr
de 19 horas, Mercearia ..

Jaraguá x Jaraguá Fa
bril; K. M. G. x Estam
pa.riia Elos; Rei dos Bqt
tÕes x Floresta; Jéja x

Sermen. e Nova Esperan
ça x Doces' , Schioehet,
No sábado, dia 28, 15h3'O
no dia 31, às 19 horas, ou
tras cinco partidas.

. Tô
mín, maís cinco, jogos e

dos os jogos, segundo' a

Liga Jaraguaense de Fu

tebol- de Salão, ocorre

rão . no Ginásio de Espor
tes Arthur Müller.

De forma [nvíeta, com
quatro vitória e dois

.

empates, .seis gols pró
e dois contra. a S· E. R.

J' I C' t
- Comercial'

'.

conqtÍistou a pe o ..
'

ampeona o

da Segunda Divisão de
.
no domingo que passou Amadores" na 'terceira
o ,titulo de. campeão' da

fas� .
da colilpetiÇlãü' apr,e-3� Divis�o da Liga Ja-'

sentou esses resultados:
raguá de Futebo1. Não

Guarani O x' O Amizade;
foi preciso s€quer a, rea-

Aliança 1 x 3 João Pes-
lízação de um qllac;lrÇl:n- soa; São Luís 1 x 2 Para-
guIar, já que a COmer- ,

P 1 2 2 A
cial venceu' os dois tur-

na e in leiros,;X:
.

sa

Branca. No domingo, 22,
nos'

.

da €lompetição. esses jogos se repetem
_, 'A rodada fipal iLo, com mando de campo in' mingo, com quatro - ja-
éampeonato, foi dese:n- ,vertido" quando-ficarão gos no estádio João Mar

volvida no dia 14, no conhecidos os quatro' Sé- catto; Santa Luzia x

estádio da S. E'.' Alvora- mifinalistas dó cÇlmpeo- Goiás; Arsepum x Ro

da, e os resuÍtados foram nato. Em caso de igual-, '�olh�; Cahab Je .olafia. e
os seguintes: na partida d'ilde, independente de c Fl,gueuense 'li' Internacl'Ü

de abertura o,. Rio da nÚmero de gols marca- :,n�l fo:garam Vila: Lenz1 e

Luz venceu '

o Continen' dos, haverá prorrogação, Estr. Nova n,a ch.�ve bra�-
,tal em jogo de: muitos' e se necessário, pénali�, ca, ,Arsepu�, RI€) MOEll�.
gols:

.

5 x 3 .. Em seguida dades'
.

'

e Santa LUZIa :na 'rosa,

a Ponte Preta tinha a

-
.

,s.ão.,_o.s...h.'djoole...r'O..;,-$__...�---_I!!I!!!IIIII!!III-IIII!!III_II!IIÇõ;;;;;;---....Iõi&iiI..IöI8i-;;;;,II_....�_....
obr:gaç3.o de venéer para O presidente dá. Liga' "

provocar a reaüzação Jaraguaense de Futebol.
.

de um quaclràngulàr fi- Ralf Manke,' por outro
nal.

. lado; fOi convocado" pela
Federação Cata�,inense d€
Futebol, para apitar a

par.tida final do
, campe

onato Estadual Júnior
da Segunda Divis3.o de
Pröfissi'Ünais, corri o j 0-
go Tupy x Caçadorense,
em Gaspar, dia 21. Si- ',�,

mão Benieio·. Mãí!celino
e Juarez Carvalho serão

E D I T A L-
AUREA MüLLER GRUBBA, Tabeliã e Oficial de
Títulos da Comarca de Jaragué do Sul. Estado de

Santa Catarina, na forma da Lei, etc.

Faz saber a todos quanto este edital virem

'que se acham neste Cartório para pt otesto os

títulos centra:

AÇOUQUE MERC JARAGUÃ Rua Erwí
no Menegotti. s/ri "- NESTA - CELSO, KLQ,
SOWSKI - Rua Três Rios do Sul - NHsrrA �

COM. E REPREIS. MAT. DE CONSTR. - Rua
Í3R-280 km 69 -� NESTA -- COOP},tEG. AGROP. DO
VALE DO ITAIP'U LTDA -- Rua BR-470 km 41 '

NESTA - SETEQUADROS EESTAMP. LTDA-,
Rúa Pe. Alber'to Jacob$., 194 - NESTA.

E, como os ditos 'devedores não foram en

C'ontradQs Ou se recusaram a êL",ili'ú a devida
intirnação, faz por intermédio do presente edital.
para que os mesmos compareçam neste Cartório
na Rua Artur Müller, 78, no prÇlzo da L ei. a fim
de li'qÍiicJar o sell débito, ou então dar razão por' .

que não o fa'l, soh a pena de serem 'os referidos'
protestados na forma da Lei. etc.

, IH/Jaraguá do Sul,' 19 de outubro de 1989 ..

AUREA MüLLER GRUCRA _Tabeliã e Olicial de
Protesto de Títulos.'

I
I
l
!
!'
J

RONDA
.

Asasda li:berdá:ie.

JA"AGUÁ DO SUL, DE 20 'A 26..�10�1989-
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Debate e soluções para

problemas de
infância, conjugais,
familiares, culturais,
intelectuais, religiosos,
espirituais, entre outros,
é Q tema da palestra
"Cura das emoções" que
será proferida pelo pastor
Rudi Krüger, ao Rio de
Janeiro, entre os dias 29-
de outubro e 1 "de
novembro, no Hotel
Tannenhoff, em Joinville.
Krüger tem mestrado da
Universidade de Yale
(USA), foi pastor nos '

Estados Unidos, Berlim,
São Paulo e Brasília.
Atualmente está
residindo no Rio de
·Janeiro. Inscrições

- limitadas. Informações
pelo fone (0474) 26-1808.

Expedido de Souza e

sua mulher, Maria do
Carmo, estão mais felizes
do que nunca. No dia 8,
às 8h45min, chegou a

Amanda, pesando 3,4
Kg, e.medindo 52
centímetros. Uma
gatona. Parabéns aospais
e boas vindas ao bebe.'

, Roni Brandernburg e

Consuelo Reck, um
casal muito simpático,
noivou no último dia 30.
Os amigos estão torcendo
pelo desfecho desse
namoro, que agora se

consolida, e que
transformará em um belo
e douradouro casamento.

-Dia 28 de outubro, às
9 horas, no salão

paroquial da. !greja
matnz, reumao de
aposentados e

'

pensionistas de Jaraguá
do Sul.

Rosane Winter

Carla Aparecida W'oidsinski

Jane Teresinha Lennert

Estãosendoultimados detalhes
I?ara a escolha da "miss
Jaraguá do SuI89/90". A
I?romoção é do Caesar's
Club, .Ckat Produções
Artísticas - com,apoio
de Assessoria de
Cultura, Esporte e

'

Turismo da prefeitura.
Será no dia 28 de
outubro, no novo
pavilhão de exposições
do Parque
Agropecuário, onde se
realiza a 1�

Adriana de Melo Pacheco

Andréia Mari Bortolini

Aliane Karsten

Schützenfest.
Nove linda garotas
concorrem ao título
depois de duas
eliminatórias
Rromovidas no Caesar's
Club. Haverá um baile
público permitindo uma
participação expressiva
da comunidade, o que
não ocorreria na boate
do Caesar's. Mesas,
podem ser reservadas
antecipadamente na
boate ou na Secretaria
da Educação.

Luciana Kühl

Rosane Teixeira de Carmargo

Márcia de Ofiveica

Patrocínio exclusivo da
promoção da Da/celís.
�poio de Eva Moda
Intima, Cali
Cabeleireiros, Jaraguá
Turismo, Joalheria
Hardt, Relojoaria
Avenida, Relojoaria
Lanznaster, Foto
Piazeira e Escola de
Natação Olímpia. Os
organizadores
prometem repetir a dose
de um desfile dinâmico,
sem demoras e cheio de'
atrativos.

Jaraguá do Sul também está em festa.
--

Acerte em cheio, venha ser rei na
Schützenfest, a festa do tiro.

, • , j •• I, ....

• 4' <t .. � \, ....... � •
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"Sua medida na malha"

Av. Mal. Deodoro,
1082 Fone 72·2997

;

I - ,
, ,

QUel; .F1brlca
.-

Rua Remoido Rau, 37
Fones: (0473) 72-1721 e 72-2055
89250 - JARAGUÁ DO SUL - SC

Jóias, relógios, pulseiras,
anéis, alianças, pratar:ia,
artigos em ouro e tudo o

mais para presentes na

Relojoaria
Avenida '

Marechal Deodoro 443 e.
Getúlio Vargas n� 9

li
II

Loja

Mamãe Coruja
A melhor opção em

artigos infanto-juvenis,
_

bebê e gestante.
Rua Barão do RiQ

Branco, 168
Fone 72-1788 - Jaraguá

do sul-se.

I,

I,

I,

II

Uma jóia ninguém
esquece

Seifoxt
Jóias, relógios,
óculos de sol e
·presentes.

-

Rua Marechal Floriano
n� 29 - Fone 72-1911.

Kua Reinoldo,Rau, 632
72·1599

Jaraguã do Sul, de 21 a�27/10/89

I
II
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Atacado e varejo
Ainda não há data definida, mas, o presidente da

Telesc Genir Destri e sua equipe diretiva, vem a

Jaraguá do Sul para um encontro com o empresariado
local, para debater a questão da telefonia na cidade,
região e Estado. O encontro está sendo articulado pelo
vice-prefeito e deputado estadual Ademar Duwe
(PMDB). O assunto foi levantado na reunião semanal
da Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do
Sul- Acijs - na segunda-feira, 16, e antecipadamente
diversos mdustriais e comerciantes da cidade
garantiram presenças. A telefonia, sem somba de
âúvid,as, é um dos grandes problemas de Jaraguá do
Sul. E preciso, mais uma vez, o engajamento das
classes produtora e política, para que recursos e

ampliação, substancial, da rede seja efetivada no mais
curto espaço de tempo. Negócios estão sendo
deixados de ser fechado em função do
estrangulamento do sistema, que há muito tempo está
defasado. Não é hora de reivindicar, mas sim de exigir
providências. Espera-se, apenas, que a direção da
Telesc tenha soluções e nãoSimplesmente promessas,
do que, aliás, todos estão tão saturados como as linhas
telefônicas do Vale do Itapocu.

Além das comunicações
telefônicas outra

preocupação dos empresários
é quanto ao trânsito em

Jaraguá do Sul. Na reunião
do dia 16 foi sugerida uma

ponte nas proximidades do
Beira Rio Clube de Campo,
sobre o rio Iaraguâ. A partir
disse, muito foi comentado
sobre o assunto, e as

discussões culminaram com a

decisão de se convocar o
.

prefeito Ivo Konell e seus

técnicos, para um debate
sobre o assunto. Criar opções
para desviar o fluxo de
veículos do centro da cidade

é a preocupação maior.

A unidade jaraguaense da
rede de Lojas Hering,

recentemente instalada, é
uma exceção do sistema. É
a única que fecha para o

almoço. No começo de suas

atividades em Jtiraguá do
Sul, por não agir assim -
se mantendo aberta entre 12
e 14 horas - acabou criando

polêmica com o Clube de
Diretores Lofistas. A direção
da empresa, ;'0 entanto,
resolveu voltar atrás e

cumprir o "acordo de

cavalheiros" que campeia na
praça. "Infelizmente, não
era essa a nossa vontade"
disse o gerente da loja,
AntônioPrim, afirmandoque
o movimento nesse horário
"era mais do que bom". Não
soube dizer se a medida é

definitiva. "

�rodec, programa
Vcriado pelo governo do
Estado através de sua
Secretaria da Indústria,
Comércioe Turismo, lançado
recentemente em.Iaraguá do

Sul, surpreendeu
empresários da cidade. (fÉ
algo de novo e criativo no

meio desse marasmo.

Demorou, mas, nos
trouxeram um programa
muito bom" opinou Alidor
Lueders, um das diretores
executivos da Associação
Comercial e Industrial de

Jaraguá do Sul. O programa
beneficia novos

investimentos com incentivos

fiscais e, segundo os
'

,

empresários, merece
atenções especiais de quem

pretende investir em novos
empreendimentos �

Chevette.Satisfacäo com toda razIO.

90,A '*"DACHEVROl.ET

A SUAMELHOR MARCA.

OS metalúrgicos de Jaraguä
do Sul e região querem,

a partir de 1 "de janeiro de 90,
receber seus salanos semanal
mente e reajustados a cada sete
dias. Essa e uma das cláusulas
consideradas 'inovadoras" que
vai fazer parte da pauta de rei
vindicações da categoria que já
está em campanha para nego
ciação com os patrões. A data
base dos trabalhadores nas in
dústrias mecânicas, metalúr_gi
cas e do material elétrico e I'
de janeíro e antecipadamente
o sindicato pretende abrir ne

gociações.
As informações foram

prestadas pelo Presidente do
sindicato da classe, Luíz Carlos
Busana, (foto), nesta semana,
depois de uma assembléia ge
ral convocada para o domingo,
15, na sede do sindicato. "Não
foi uma assembléia ,Populosa,mais foi proveitosa' explicou
o sindicalista, informando qu�
entre 500 e 600 pessoas partíeí- .

param do encontro. O ponto
mais comentado das decisões
tomadas, conforme Busana,
foi em relação ao pagamento
semanal. "E uma decisão na

cional da CUT, tirada na últi
ma plenária" justificou o presi-

dente do sindicato.
"Se o trabalhador recebe

seu pagamento pela manhã e'

deixa para fazer compras à noi
te já está perdendo dinheiro e

não conseguirá comprar. a mes
ma COISa. DIzem que VIvemos

uma expectativa de hiperinfla-:
ção, mas para nós essa hiperin-

, flação já' existe" acrescentou
Busana. Outra novidade na

pauta de reivindicações é
quando a formação de comis
são de fábrica em cada indús
tria, que representarão o sindi
cato perante os trabalhadores
dessas empresas.

Os metalúrgicos jara
guaenses querem antecipar a

regulamentação referente ao

pagamento de aviso prévio nos

casos de demissões, um direito
previsto na nova constituição
e que não foi regulamentado
pelo congresso nacional. A po
lítica do sindicato é não regula
mentação e acrescenta-lá na

convenção coletiva que será
.

negociada com os patrões. Pe
lo que diz a constituição o em

pregado que tiver dOIS anos de
empresa tem direito a uma sa

lário e meio de aviso prévio.
Para quem tem 3 anos, dois sa

lários; para cinco anos três sa-

Metalúrgicos
reivindicam

pagamento e

reajustes
semanaisem
seus salários

lários; para sete anos 100 dias;
a quem trabalha há 10 anos na

mesma empresa ao ser demi
tido o patrão tem que pagar
4 salários e quem tem mais do
que 10 anos tem direito a 5 sa

lários.
Os metalúrgicos também

pretendem regularmentar o

gozo e pagamento de férias.
No mínimo o trabalhador,
constará da pauta de reivindi
cações, terá que desfrutar 20
dias de férias. No retomo rece

berá a diferença de salários em
relação a inflação do período.
Os feriados registrados duran
te as férias não podem começar,
em finais de semana.

As empresas, ainda, ficam
obrigadas a complementar o
auxílio previdencíãrio, inclusi
ve 13"salário. A insalubridade,
prevê a pauta, será sobre o sa

lário normativo e não relacio
nado ao salário mínimo. E, pa
ra completar, o normativo da
categona, pretende o sindica
to, será calculado sobre o salá
rio mínimo do Dieese. Em
março, conforme Busana, o'
mínimo oficial era d e

NCi:$ 73,90 e do Di e e se
NCz$ 470,68, ou seja, 637% a

mais.
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Schützenfest: um tiro na môsca
•

' "A Schützenfest está sur-

preendendo, é um empreendi
mento que tem que ser levado
adiante e muito bem planeja-
'do. Temos planos e alternati
vas para mais espaço no pröxi

.

mo ano". "A festa é um suces

so. Estamos realizados e já sa

tisfeito com o que registra
mos". As declarações, a res

peito da 1� Schützenfest, são,
c

respectivamente, do prefeita
Ivo Konell-e do assessor de
Cultura, Esporte-e Turismo da
prefeitura, Balduino Raulino.

"Em três dias já consegui
mos o que esperávamos para
a festa toda. E uma promoção
que começa vitoriosa e vai ficar
para o calendário de eventos
de Jaraguá do Sul com muita
força" disse Balduino Raulino
quando contabilizava, na noite
de segunda-feira, mais de 20
mil pessoas que haviam pago
ingressos ao Parque Agrope
cuário Ministro João Cleó
pitas, onde os festejos estão
concentrados. . .

'O prefeito Ivo Konell
quando viu opúblico chegando
para a abertura oficial na sexta
feira, 13, se empolgou. Deu
início, desde aquele momento,
aos.planos para o próximo ano.
Sua intenção aumentou no sá
bado quando os 2.700 metros
quadrados de área coberta do
novo pavilhão de exposições.
do Agropecuário estavam, lite
ralmente tomados por um pú
blico alegre, interessado em,
somente, dançar e brincar. O
prefeito Ivo Konell, no domin-

Sucesso entusiasmou Ivo Konell

go, então, já estava decidido,
a Schützenfest, em 90, vai ter

Programação
DIA 20 DE OUTUBRO - SEXTA-FEIRA
18h às 23h .:... Baile com o Grupo Musical Cru
zeiro (Jaraguä do Sul).
19h às 24h - Competições de tiro.
23h às 4h - Apresentação de Grupo Folclórico.

- Baile corri a Banda Aurora (Jara-
guá do Sul). _

DIA 21 DE OUTUBRO - SÁBADO
14h às 18h - Competições de Tiro Rei. .

21 horas - Encerramento das Outras modali-
dades de Tiro.

.

18 h às 24h - Apresentação dos campeões de
tiro.

.

- Baile com Musicamp Cruzeiro
(Blumenau)
� Apresentação das sociedades,
campeãs de tiro.

23h30min - Al?resentação de Grupo Folclórico .

. 23h às 4h - Baile com a Banda Aurora (Jaraguã
do Sul). '

DIA 22 DE OUTUBRO - DOMINGO
6 horas - Alvorada festiva pelo centro da cida

de.
- Salva de tiros.

,

10 horas - Desfile das Sociedades e Clubes de
Caça 'e Tiro, precedido pelos Reis e

Cavalheiros da 1� Schützenfest, ao

som da Banda XV de Blumenau.
- Competições de tiro.

13h às 18h.- Tarde dançante com conjunto Mu
sical Mônaco e apresentação de
Grupos Folclóricos.

18h às lOh - Premiação dos vencedores (por
equipe). .

- Encerramento dos festejos.
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um planejamento, e execução,
ainda mais apurados.

O primeiro passo é a cons

trução de um espaço reserva

do, fora do pavillião de exposi
ções, ao lado do rio, destinado
as refeições, lanches e onde o

público possa ficar ao ar livre
e ser servido. Algo bem ao esti
lo do "biergartem", em Blu
menau. Outra opção

é

:a im

plantação de camarotes no no
vo pavilhão de exposições, que
poderiam ser vendidos para to
dos os dias ou até, como ocorre
na Oktoberfest, serem leiloa
dos pela melhor oferta. Há a

intenção, ainda, de ampliação
do pavilhão antigo, o "Arthur
Müller" ou a construção de um
novo pavilhão. Resta também
a alternativa da ampliação do
novo pavilhão de exposições.

Tudo, no entanto; vai de
pender de recursos. "Em ja
neiro temos que começar a'

construção da nova rodoviária
e do novo Centro Administra
tivo Municipal que abrigará a

prefeitura e a Câmara de Ve
readores. Vamos depender de
recursos para tocar todas essas
obras ao mesmo tempo sem

. podermos atrasar uma ou ou

tra" disse o prefeito. Existem,
igualmente, intenções de no

vos atrativos como a contrata

ção de um banda da Alema
nha, empreendimento que
conta com apoio de um empre
sário de Jaraguá do Sul. A par-

'

ticipação dos empresários na

festa, aliás, para Konell, é a

fórmula ideal para se atingir o
sucesso esperado.

Rosenara (E), Sonéià (e), emocionada,chorando, e Rosenaide(D)
-r

Sonéia Hornburg, da Sociedade Aliança, uma das
mais tradicionais de Jaraguá do Sul é a rainha

da 1 "Schützenfest, graças a venda de mais de 63 mil
votos. O resultado foi anunciado no baile de sábado,
14, e a vencedora, ao ouvir seu nome, emocionada,
chorou. Rosenara Hannemann, da Sociedade Hansa
Humboldt, de Corupá, ficou com o título de 1 'Princesa
e agradeceu, em.ocionada também, a todos os coru

paenses pelO apoio. Rosenaide Krüger, da Sociedade
25 de Julho é a 2'Princesa. A expectativa, agora, fica
para o resultado final da competições de tiro e

.
O "rei

dos reis" será conhecido na noite de sábado, 21, du
rante um grande baile. O v.encedor das provas - cara
bina calibre 22 - receberá um troféu de quase dois
metros de altura e belíssimo. O rei, seus cavalheiros,
a rainha e s"as princesas abrem o desfile de encerra-.
mento, domingo pela manhã, na rua Reinoldo Rau.

VENHA SER'REI E
JARAGUAOO
FestadoTtrO
13 a 22 deOutubro

, '

Promoçlo:
P�M,J.s. - Fundação Cultural
Associação das Sociedades e Clubes de
Caça e Tiro do v� do Itapocu

Local:

��doSul, de 21 a 27/10/89 '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



___........... G�ral-

o Tribunal de Contas da
Esta(1o' vai apresentar às Câma

.

ras de Vereadores de Santa Ca
tarina estudos com sugestões so
bre procedimentos na área da
.fiscalizaçõo contábil, financeira
e orçamentária dos municípios,
como subsídio para a elabora
ção das leis organicas. A abran
-gêneia deverá ser tal que (J,'-Ia1-
quer pessoa, física ou jurldica
que .utilize, b�n_s.e valorespelos

, quats omuructpto responde, te
,

râ que prestar contas. Viu?

Vontade até que não dá,

'Anmerkungen
Adissidênc;a do presidente da Câmara de Verea

dores de Jaraguá do Sul, Ademar Winter, em rela

ção as orientações do PMDB, -·assunto da página
3-, além do atrito entre a bancada, prefeito e opartido

,- de forma geral, cria um outro fato político. No início
do ano os peemedebistas firmaram acordo de cava

lheiro, dividirido-o c.argo de presidente em quatroman
datos de um ano e não-em dois comO'seria normal,
conforme o regimento interno. A cada fim de ano um

renunciaria e deixaria o cargo para o próX'imo. Com
a guerra declarada resta, agora, saber se o Sr. Winter
vai cumprira sua parie no acordo. O prefeito Ivo Konell
foi taxativo: Winter tem compromissos maiores com

as oposições do que com o partido que o elegeu para
o 9argo de vereador. De lon�e, fora d� mesa de iC?g(l,
nao esqueçam, está a comumdade, áVldapor polltlcos
sérios, honestos, cumpridores de acordo, e sobre
tudo, com o título na mão para votar em 15 de novem-
bro...

'

Uma justa vitória dos ido
sos que terão garantido consti
tucionalmente os aumentos vin
euladas ao salário minimo, Re
conheceu-se que os "furos" da
Previdência não devem ser su

portados pelos aposentados e

pensionistas. O Governo per
deu feio para o Congresso e é
válido se supor que, a continua
rem tais abusos, O futuro gover
no deverá ser parlamentarista.
Parabéns aos velhinhos e pen
sionistas!

o ex-prefeito, ex-deputado
e ex-senador da República Otair
Becker desponta na economia
catarinense como um dos empre
sários.mais bem sucedidos na

sua área de atuação, no vizinho
municipio de São Bento do SuJ.
O líder do grupo Oxford, agora, .

émotivo de observação daAsem
bléia Legiskuiva, que vai home
nageá-lo pela compra de uma

unidade na Irlanda. Mais'do que
justa a homenagem!

mas é o' reclamo do povo -que
cobra nossa vigilância o que se

possa nas barbas da municipa
lidade. A Rua 18, que leva o no

me do republicano Quintino Bo
caiuva sofre de males que o pre
feito resolve se quiser: 1. a falta
de sossego noturno; 2. o péssimo
estado da via com crateras que,.
engolem carros e 3. a placa no

'prédio da Secr. de Bem-estar So-
cial, não goza de bem estar por
culpa do pincel que passou na

sua-face, Tá dado o recado!'

" .

Desde ontem a cidade de
Lages conta com omaior emais
moderno pronto-socorro, com

2 mil m'. de área é equipamen
tos de alta tecnologia, onde o

município investiu 2 milhões e

o governo do Estado entrou

apenas com 10 mil. O nosso ta

que-tá preocupando todos os

setores, sobrando poucas espe
ranças de ajuda que não sejam
do Município e da Comunida
de. O Arizinho sabe o que é
gerenciar a ·saúde num clima
desses! Nãoé? .

Sindicalistas e estudantes
repudiam violência policial nos
episódios da realização da 6� Ok
toberfest, entregando rim "Ma
nifesto de Repúdio" ao prefeito
Kleinubing e aos vereadores.
"Correio do Povo" é testemu
nho por experiência pessoal: a
polícia dificultandoo serviço da
imprensa, com perguntas tolas
se alí estava pará trabalhar ou
para/arrear. O soldodo Ps.Fer
nanáo 9064040 que o diga. As
sim não dá, prefeito!

CAI'BSASSB
A ESSÊNCIA DA PUREZA
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Festas do Estado se tornam
,

-

,
-

mercado promissor e seguro
I
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II
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Desde que começou o am
plo e variado roteiro de festas
de Santa Catarina, no segundo
semestre deste ano, aMarcatto
vem enchendo a cabeça dosmi
lhares de turistas e visitantes
que chegam ao' Estado, com
aquilo que ela produz de me

lhor: chapéus, bonés e tirole
ses. A abrangência do atendi
mento foi completa. Fena
chopp, Fenatiro, Fenarreco,
Colonifest, Marejada, as Ok
toberfest de Blumenau e de
Santa Cruz do Sul (RS) e, por
fim, ao seu cliente preferencial
___:até pelaquestão sentimental
-: os turistas e jaraguaenses
que estão prestigiando a pri
meira Schützenfest.

'

O sucesso é tanto que a

Marcatto, Indústria de Cha
péus S/A, já produziu nada
menos do que 100 mil peças,
de maio a outubro, especial
mente para atender ao rentável
mercado das festas, segundo o
gerente de vendas da empresa,
José Teles de Aquino Neto. Os
mais de 550 mil visitantes da
Oktoberfest, em Blumenau,
por exemplo, tivera gue dispu
tar os chapéus da Marcatto ,

mas (oram compensados com
o lançamento exclusivo dos co
letes e bemlUdas � de brim
e veludo - feitos também pela
Marcatto. Na Schützenfest,
que prossegue até o dia 22, no
Parque deExposiçõesMinistro
João Cleóphas, a Marcatto foi
responsável pela produção de

. . -

.,

.QUER CASAR

ArqulvolA NOTíCIA'

A Marcatto, de Jaraguá do Sul, está presenti1 em toilas as festas

GERALDO MOLLER, resi
dente em Rio da tut. 1·- Jtira�
gud dö Sul, func,ionário pú
blico, 41 anos, tem terreno;
casaé honesto e educado, pre
cisa de ulha mulher de 25 a

35 anos que seja honesto e tm
balhadeira. Informações na

Secretaria de ServiçosPúblicos
da prefeim",.

3 .130 chapéus - de feltro e ve

ludo. "Tem sido comum ver o

povo daqui desfilando com os

chapéus confeccionados pela
Marcatto", confirma Teles.

E a maior indústria de
chapéus da America Latina
tem maís é que se orgulhar de
sua invejável produção, ao

chegar aosôô anos de existên
cia. Mensalmente, a Marcatto
colocanomercado nadamenos
do que 300 mil peças - são
130 mil bonés, mais de 130 mil
chapéus de palha, além de ou

tros tipossimilares -, que são
acrescidas com a fábnca de
confecções e de cordas (esta úl
-tima, localizada no bairro Ilha

elaFigueira). "

'

Apesar de tudo isso, José
Teles avalia que o mercado so

freu uma pequena queda, a

partir de julho, embora ressai
te que

'
o f.orte das vendas

acontece especialmente no ve

rão, e no final de ano, quando
muitas empresas contratam a

confecção de chapéus e bonés
com logotipos. No próximo íní-:
cio de temporada de verão, o

- gerente de vendas já está pia
iiejando lançar' no mercado
uma série de jaquetas e camisa
rias, destinada a atender a

clientela, no inverno, quando
então, "faturamento será equi
librado".

Casas pré·moldados em concre.to

Cidade, praia, campo. Bàixo custo e rapidez.
na montagem. Ótimas condições de pagamento.

Artefatos de cimento
,·São José,

Rua Horácio Rubini, s/n� - Barra
do Rio Cerro - Jaraguá do Sul

Jaraguä do Sul.rde 21 a 27/10/89
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