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Jane Lennerta
mais bela entre'
as jaraguaenses

Jane Terezinha Lennert, funcionária
dos Supermercados Breithaupt, foi ii esco
lhida entre as nove candidatas que concor

reram ao título de miss Jaraguá do Sul desta'
temporada. A eleição foi no sábado (28/10),
no Parque Agropecuário, que voltou a ficar
lotado, A promoção se revestiu de êxito gra
ças a eficiência da CKAT Promoções Artís-
ticas e prefeitura municipal. .

Página 4

.

A nova frota faz parte do pillno de modernização da Agência da Varig de Jaraguá do Sul

.

Eficiência, a marca da Varig.
ii há 40 anos emJaraguá do Sul

II

Poluidores sãoI'

. denunciados
pela prefeitura

II

.

A Agência Autorizada
Varig de Jaraguá do Sulestä
completando 40 anos de bons
serviços prestados e partici
pando do progresso do Vale
do Itapocu.: Ampliação e in-

formatização da agência fazem garantindo eficiência e rapidez
parte dos planos que estão sen- no transporte de cargas aéreas
do articulados e que em breve para todo o País e exterior.
serão realidade: Em fase de
expansão a frota da empresa .

fOI ampliada e modernizada, Página 19
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Árvores plantadas nas calçadas .

.

� Seja "ocê um fi.seal'
,
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ARTAMA
Expositores - Displays
Moviment. Industrial 4000
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De olha no ladrão e no governo
,

era uma das grandes esperan
ças de combate ao crime, se

torna mais uma incógnita. A
mformaçâe que se tem é de
que o comando geral da Polí
cia Militar não dispõe de ver
ba pará equipar o quartel que
está em fase de conclusão de
obras. Falta dinheiro, para
comprar o mobíííérío. E mais
um golpe nas boas intenções
do povo de Jal1aguá do Sul,
espera-se, que não seja defmi
tivo ou de longo prazo.

Mais do que um direito
do cidadão, a segurança é
uma responsabfhdade do go
verno. Os impostos são pagos
religiosamente, mas o retorno
não é na mesma proporção.
Esperat? Ao que tudo indica
essa será mais uma vez a solu
ção. No entanto, com protes
tos da população que continua
com um olho no padre e na

missa e outro no ladrão e no

governo.

A falta de segurança em

Jaraguá do Sul volta apreoeu
par. Furtos de veículos e cri
mes contra o patrimônio de
uma forma geral, voltam a ser

registrados com maior fre-
,qüência.' A cidade cresce a

olhos vístos e seus órgãos de
segurança semantém como há
muitos anos. As deficiências
são antigas e a causa maior
são os salários pagos aos poli
ciais de campo, já que os dele
gados com o episódio da isono
mia salarial tiveram uma

acentuada melhora em seus
vencimentos ..

Recentemente o diretor
geral da Secretaria de Segu
rança Pública, Aurélio Car
doso dos Santos esteve em Ja
raguá 40 Sul e fez promessas.
Só que são promessas para o

ano que vem. enquanto OS la
drões fazem horas-extras há
anos. Por quanto tempo centí
nuaremos com o fantasma de

.

não podermos ir ao cinema,

a um restaurante, ao trabalho
ou simplesmente a uma missa
sem que tenhamos que ficar
com um olho no padre e na

missa e outro no carro estacio
nado nas proximidades.

Estamos entregues a sor

te, A cidade está a mercê de
ladrões de carros, arromba
dores, trombadinhas e trom
badões e toda a sorte de delin
qüentes; Até quando? A situa
ção de Jaraguá do Sul, e re

gião de uma forma geral, se

assemelha a da BR-tO!. Será
preciso uma catástrofe como

a dos romeiros para que haja
uma mobiliza�ão temporária
pelos meios de comunicação e

reuniões incontáveis de pes
soas que vão discutir o proble
ma sem poder 'de resolver a

-situação?
A Polícia Militar, que

mesmo em situação precária
em termos de quantidade de
recursos humanos vem pres
tando um bom serviço, e que

'Questão de bom senso
I,

não deve estar sujeita a essa' con
tingência". No entanto, como se

transforma educação em obra po
lítica neste País! Muda-se o gover
no: proliferam, então, os atos de
dispensa e designação de novos di
retores. E, por vezes, num verda-
Meira acinte à memória, o retrato
Jdo antecessor vai para a cesta do
lixo, sem a consideração do crité
rio competência.

Criticando o excesso de pa
dronização do 'modelo, diz a rela
töra: "Para muitos municípios, es
tantes de aço, arquivos' de aço po
dem não ser a melhor opção, as

sim como as dimensões da mesa

do diretor ou a cor da mesa do
laboratório, ou o número de por
tas e as dimensões do armário da
secretaria" .

Finalmente a relatora diz que
"a retomadada orientação dos an
tigos ginásios ag;ricolas é medida
que vem ao encontro dos .anseíos
nacionais por uma reforma agrária
realmente eficaz. No caso desta
proposta de ensino agrícola diri
gido à população que muito cedo
se lança ao trabalho, com mao-de
obra infantil e juvenil, o resguardo
de um forte programa de cultura
geral pode oferecer possibilidades

,

de 'acesso a outros níveis de estu
dos, o que é, relevante assegurar
aos demandatários dessas escolas,
quando mais não .seja, para cum

prir-se o preceito de igualdade de
, eportunidades educacl(:)nais".

Honôrio Tomelin *

SiJO_ Paulo, (Ag. Planalto) �
No Parecer 72fJ/87, 'do Conselho
Federal de Educação" aprovado
em 2.9.87;a ilustre conselheira
Anna Bernardes da Silveira Ro
cha, relatora. faz interessante aná
lise deum modelo de escola, apre
sentado pela extinta Coordena9ãoNacional do Ensino Agropecuärio
(COAGRI), do Ministério da
Educação: Não se propõe, aqui,
a'presentar o modelo; nã? se obje
tiva, tampouco, resumir ou co

mentar o parecer do CFE. O que
se propõe, então? Embarcar em
algumas dicas, do parecer e, mais
uma vez, chamar a atenção para
o óbvio. Entre nós, com efeito,
a evidência objetiva dos fatos nem
sempre gera um estado de mente ,

proporeíonal. ,,f)�-se mais unpor
tância a versões políticas.

O parecer desaconselha
"grandes dispêndios para frutos
escassos". Esta, uma sábia orien
tação. Somos, o País do esbanja
mento. Subdesenvolvidos metidos a

capitalista. Muito mármore eter

niz� alguns governantes e sepulta
�U1tOS governados. "'A part�Cipa"
çao do Estado na 'manutenção de
escola municipal nó regime polí
tico brasileiro-fica na dependência
das relações pessoais do governa-,

dor com o prefeito. Mas a escola
não pode depender da estabilida
de dessas relações, via de regra,
político-partidárias". Mesmo que
haja um convênio, "um convênio
.pode ser rescindido, mas-a escola

Lutero e"a educação
"

de um assunto de grande impor
tância pelo qual Cfisto e todo o

mundo se interessant".
A sua. preocupação era real

mente a qualificação da educação.
Onde existisse uma igreja era
construída também/uma escola.
Expressa com singularidade a ne

cessidade de mais escolas é pes
soas melhor formadas 'para diêigi
rem os destinos dapátria. A escola,
deve dar persenalidades à igreja,
o que vale dizer.ipregadores, go
vernadores, políticos, enfim, lide-
ranças autênticas. .'

Lutero via naescola, não ape
nas uma instituição que devia ser

'vir para o repasse mero e simples
do saber universal sistematizado,
da-cultura básica, mas também
uma agência de formação, de on

de surgissem pessoas capazes de
assumir as tarefas mais complexas.

.

A missão da escola, segundo o re
formador, era a de preparar cida- ,

dãos "para atuar e desempenhar
sua função civil e pública".

Afirmava que a educação é
permanente. Que somos eternos

aprendizes. Que a educação con

siste em ensinar a viver a Mensa
gern, os princípios que decorrem
dessa Mensagem e que todo e

qualquer ensino deve respeitar o
outro como sujeito de seu proces
so.

'

Vale afirmar que o' homem
participa da 'história. Que ele faz
história. O homem que produz
idéias, que participa ativamente
do destino da sua comunidade.
Uma educação que de fato liberta
a pessoa para que ela possa ser

ela mesma. Ter capacidade de de
cidir. De optar entre altemativas.
De ,ser livre.

Nossa' participação é a de um
esforço conjugado para que a qua
lificação da educação em todos os

sistemas, níveis e graus, seja vista,
indistintamente, com prioridade
pela sociedade e, fundamental
mente" pela classe política. Este
é um dos desafios legado pela Re
forma.

Tito Lívio Lermen
.

No calendário das igrejas lu
teranas do mundo, o dia 31 de ou
tubro é consagrado à Reforma;
pensada, cadenciada e em grande
parte executada pelo próprioMar-
tinho Lutero.

.

No momento em que no Bra
sil se percebe a necessidade de
uma urgente reavaliação da edu
cação, pede-se buscar no reforma
dor ideias muito válidas para.2
momento.

Lutero apresenta em inúme
ros escritos e manisfestações a sua

preocupação com a educação, es
pecialmente com as escolas, exor
tando para tanto, principalmente,
os políticos.

Em um desses escritos, por
exemplo, Lutero exorta prefeitos
e vereadores sobre o tratamento

dispensado à educação, afirman
do: "Pelo amor de Deus e por esta
pobre juventude, não menospre
zeis esse assunto., . pois se trata'

Tito Lívio Lérmen, pastor, diretor
do Colégio Bom Jesus/Joinville
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Polêmica nacidade com o

candidato Silvio Santos

Luti: Silvio divúJe a direita

Da mesma forma gue
agitou oBrasil, o empresario
de televisão, Silvio Santos,
mobilizou Jaraguá do Sul.
"Injusto" para o PRN, "ile
gal" para o PT e "exercício
da democracia" para o

PMDB, são algumas das opi
niões de dirigentes partidá
rios' a respeito do lançamen
to da candidatura do apre
sentador de pro�ramas de
auditório a Presidência da
República. Outros, mais oti
mistas, como o porta voz do
PFL, Altevir Fogação Jú
mor, aposta "vai ser de go-

. leada, Ele não perde e tem
tudo p'ara nem dar segundo
turno'.

.

"É exemplo claro de de
sespero da direita, via José
Sarney, e PFL, para sufocar
a vitória da esquerda" dis
cursou o presidente do PT
de Jaraguã do Sul Luís Hirs
chen, o Luti, Ele contesta a

candidatura, considerando-a
"ilegàl". Silvio Santos tem
concessão do governo fede
ral em função de sua rede
de TV. Presta um serviço pú
blico e teria que ter se afas
tado dessa atividade três me
ses antes das eleições, o que
não fez. Há também a ques
tão da forma de renúncia de
Armando Correa, que-não

se dá por motivo de morte,
doença e é apenas uma re

núncia forjada, programada,negociada '.

Essa condição de candi
dato para Silvio Santos, ain
da, foi um ,"leilão" classifica
Luti, avaliando as "ofertas"
que faziam os pequenos par
tidos ao empresãrio do SBT.
O PT, na sua opinião, não
perde com mais esse candi
dato. "Ele vai dividir a direi
ta, tirando votos de Collor,
Afif, principalmente. Quem
optou pelo PT tem voto

ideológico e não muda" , diz.
O prefeito de Jaraguá do
Sul, e presidente do PMDB
ná cidade, Ivo Konell, consi
dera que Silvio Santos ve�
a tumultuar o processo e vat

prejudicar "os Collor de
Meno da vida, os pequenos
partidos e o candidato do
PT, Lula", avalia.

Entende que o episódio
do lançamento "é um exer

cício de democracia. Temos
que respeitar o direito de to
dos. Não há como contestar
a candidatura". Konell, con
tudo, está tranqüilo com o

seu partido, .acha que "aca
bou a fantasia de Collor de
Mello e com os programas
de TV conseguimos melho- ,

rar muito nossa campanha.
Se nossa militância pegar
junto, não tem erro, com
certeza vamos vencer. Em
Jaraguá do Sul vamos ga
nhar bem, a comunidade
confia na administração mu
nicipal e vai reconhecer nos
so trabalho e confiar no nos

so candidato". O otimismo
do prefeito cresceu após a

carreata do dia 31, o Dia Na
cional do PMDB. "Foi exce
lente, um sucesso. Entusias
mou nossamilitância e o pes
soal que estava meio escon
dido apareceu", comentou.
Otimismo, mesmo, vem do

. advogado Altevir Fogação,
do PFL"

Otimismo,mesmo, vem
do advogado Altevir Foga
ção, do PFL "Sílvio Santos
acaba com Collor e Lula.
Vai ganhar de goleada e po
de ser que nem tenhamos se
gundo turno. Ele vai acabar
a pau". Os rumos do parti
do, que estava direcionados
para·a candidatura Afif Do
mingos, ao menos em Jara
guá do Sul, devem ser redire
cionados. Um encontro esta
va programado para o dia 3,
sexta-feira, contando, inclu
sive, com participações do
Senador Jorge Bornhausen,
do Prefeito de Blumenau
Vilson Kleinunbing, do pre
sidente do PFLVilmar Dala
nhol, entre outros líderes.

"Uma palhaçada cons

titucional. Um oportunismo
legal que só vem a.p�ejudicar
a direita, sem prejuízos a es

querda". A declaração é de
Altair Piper, presidente do
Diretório Municipal do PDT
de Jaraguá do Sul, que pro
mete "uma grande surpresa
para o dia 2�' com a votação
CJ.ue terá Leonel Brizola na

cidade: Para Piper, Sílvio
Santos "é o candidato do
Sarney" e não preocupa seu

partido do José Ramos de
Carvalho, presidente do
PRN local, considera a parti
cipação do empresáno na

campanha como "injustiça" ,
"ele entrou pela porta dos
fundos, mas não tenho nada"
pessoalmente, contra ele. E
um bom candidato, mas con
tinuamos confiante na vitó
ria de Collor de Mello, que
pode vir a Jaraguá do Sul até
o dia 10 deste mês". "Uma
mudança radical" assim Er
rol Kretzer, presidente do
PDS Jaraguaense, avalia a

entrada. de Sílvio Santos no

páreo' presidencial. "Mexe
com toda a estrutura"., mas
não o preocupa a fundo,
achando que Collor, Lula,
entre outros, serão os mais
prejudicados.

Marronzinho, surpresa
em pesquisa na eldade

CORREIO__
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O candidato do PRN,
Fernando Collor de Mello, é
o preferido dos operários de
Jaraguá do Sul, conforme
pesquisa revelada nesta sema
na pelo presidente da Asso
ciação Comercial e Industrial
de Jaraguá do Sul-Acijs-,
Sigolf Schünke. Foram con

sultados 274 trabalhadores do
ramometalúrgico de uma em
presa que o industrial preferiu
omitir o nome. A surpresa
dessa consulta ficou por conta
do candidato Marronzinho ,

que nesse universo, conquis
tou nove votos, exatamente o

triplo de candidatos de reno

me nacional como Ulysses
Guimarães, Aureliano Cha
ves e Affonso Camargo.

"Vocês acreditam em

pesquisas?", questionou o

presidente da Acijsa um gru
po de empresários que com

pareceu a reunião semanal da
entidade. Amaioria disse que
tinha .dúvidas quanto as pes
quisas. Schünke, no entanto,
foi taxativo: pois eu acredito
e vou revelar dados de duas
que foram realizadas em Jara
guá do Sul nos últimos dias",
disse. Não quis informar em
que empresa foi feita a con

sulta, mas garantiu que houve
total isençao dos patrões e o

planejamento do trabalho
proporcionou liberdade para
que a consulta não melindras
se os operários. Diversas ur
nas foram íastaladas na fábri
ca e os próprios trabalhadores
fizeram a apuração, depois de
juntarem -todos os votos das
várias urnas.

O resultado foi o seguin
te: Collor 88 votos, com

32,12%; 2� Lula 54 votos,
19,71%; 3� Brizola 26 votos,
9,49%; 4� Afif 25 votos,
9,12%; 5� Covas 24 intenções
de voto, 8,76%; 6� Maluf 19
votos, 6,93%; 7� Marronzi
nho 9 votos, 3,28%; 8� Aure
liano, Affonso Camargo e

Ulysses com 3 votos cada, re
presentando 1,09%. Enéas e

Gabeira ganharam dois votos
cada. Outros candidatos tive
ram 1 voto. Durante a pes-

Ma"tinzinho: surpresa nas urnas

quisa foram utilizadas cópias
da cédula oficial de votação,
simulando, com isso, uma vo
tação. Foram registrados,
ainda, três votos nulos e oito
em branco.

Ainda conforme o presi
dente da Acijs, Sigolf Schön
ke, em uma outra empresa da
cidade, do ramo comercial,
foi realizada uma pesquisa
nos mesmos moldes e a prefe
rência também é por Collor
de Mello; 26,56%. Maluf fi
couem Zrcom 18,75%; 3� Afif
15,63%;4�Lula9,39%, vindo
na seqüência Mário Covas e

Ulysses Guimarães com

6.25%. Nesse caso foram con

sultados 64 trabalhadores.
Outro empresário pre�ente á
reuniao da Associação Co
mercial e que preferiu ficar no
anonimato, disse que também
fez pesquisa entre 300 empre
gados de sua indústria do ra

mo têxtil. Foi há mais de 15
dias e a preferência foi por
Collor, ficando Lula em se

gundo lugar. As införmaçöes
comentadas sobre pesquisas
em empesas serviu paramoti
var outros industriais e co

merciantes, 9.ue garantiram,
que irão realizá-las em seus

estabelecimentos nos próxi-
mos dias.

.
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Com novo motor J .8,e novo câm-bio de 5 velocidades - ._
Venha sentira emoçãf!-de dirigir o·Deli.!ley 1.8 naMoretti/Jordan'e concorra

. a um Videocassete Phllco Hitachi PVC 400Ó..
, Marechal Deodoro,

158
Fone: 72-1777
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,(:AMISÃO

ÓTICA
H.ERTEL

• Laboratório ótico
.

especializado.
• Há mals de 50 anos atendendo
voc�.

.

-

• Precisão e qualidade.
Av. Getúlio Vargas, 15
Fone 72-1889
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Gente Bc Informac

Em noite de casa cheia, mais uma vez, no Parque Agropecuário,
Iaraguâ do Sul conheceu. a sua miss desta temporada. Jane Terezinha
Lennert venceu, com Adriana de Mello Pacheco ficando como pnmetra
princesa e Márcia de Oliveira ,como segunda princesa: A promoção foi
mais um sucesso da dupla Irma Marquardt e Ademir dos Santos, da
Ckat Promoções Artisticas, que contaram com apoio da municipalidade
e diversas empresas da cidade.

o deputodo Paulo Bauer (PDS) e sua mulher, maria de R
de Lima Bauer, ao lado de Victor Hansen, leUzes com.o nasc·
dofilho do casal, que se chama Paulo Epuardo de Lima Bauer. M
no dia 12 de outubro, no Hospital Dona Helena, em Joinville, Pl
3,7 kg e medindo 52,5 cm. FeUcidade, também, das filhas de �
e Maria de Fátima: KaroUna e Gabriela.

o palhaço Bozo - que será alvo de matéria especiai
na próxima edição do Correio do Povo - homenageou o

jórnal em um dos espetáculos do Circo Real que esteve na
cidade. Depois posou ao lado de Yvonne Alice Schmõkel Gon.
çalves e seus filhos, Alessandra e Leandro.

O,BazardaAlegria está devolta. A Apae -
Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais
- com apoio de um grupo
de mães, está ultimando os
detalhes para a promoção
deste ano. Será nos dias 10
e 11 de novembro, no pátio
do Supermercado
Breithaupt, na rua Reinaldo
Rau, das 9 as 19'horas.
Serão comercializados -

motivos natalinos como
panos de prato, trilhos
bordados, toalhas de
rostos, bolachas, entre
outros. '

Muito boa aprocura
antécipada por mesas para

o baile alusivo aos 50 anos de
fundação do Clube Atlético
Baependi. Esse indicativo
garante sucesso a promoção.
ArnoHenschel, diretorsocialdo
clube e o presidente Alidor
Lueders dão os retoques finais
a grande promoção. O baile está
marcado para o dia 11 e terá
animação do grupo musicai
Volares. No dia 25, com o

conjunto Socyt será realizado o

baile de encerramento.

..

Vinte e cinco anos de felicidade serão
comemorados no próximo dia 18pelo

casal Waldemlro e Margarida WltthÕ8ft,
que completam bodas deprata. Para este
dia, 19 horas, na Igreja Evangélica do
,centro, será realizado uma cerim6nla em

açã� de graças. Depois, os co,!v�dados
serao recepcionados na S.E .R. "',elfense. -

Que a felicidade desses 25 anos semulti
j:}lique. Parabé'!s.

.
-�. �
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Raul considera que Jaraguá
r

do Sul foi bem representada
Jaraguá do Sul retoma destes 292

•

S Jogos Abertos de Santa Catarina com

mais algumas importantes medalhas, ou
tras esperanças, e um orgulho: a con

quista do Troféu Disciplina da compe
tição, um prêmio instituído pelo Jornal
"A NOTÍCIA". "Se perdemos tecnica
mente nestes Jogos Abertos.. aca���s
ganhando, e muito, no sentido discipli
nar, provando que a cidade de Jaraguá
do Sul foi bem representada em Joaça-
ba", afirma o diretor da Divisão Muni
cipal de Esportes (DME); Raul Rodri
gues, que iriclusive poderá estar ausente
do cargo no próximo ano, mas já adianta
alguns novos planos. .

Para Blumenau, em 1990, Jaraguá
do Sul levará os classificados deste ano

(!ltletis,mo! masculino e fe�no, gin�
tíca olímpica, voleibol feminino, bolão
masculino e judô), mas pretende dispu
tar todos os certames regionais para clas
sificar novas modalidades como bocha,
bolão feminino, futebol de salão, nata
ção, tênis de campo e tênis de mesa. Raul: disciplinarmente ganhamos

Kohlbach ainda
não decidiu se

mantém equipes
"Pelo que os atletas conseguem de

apolo, a participação de Jarag�á do Sul
nos 2� s Jogos Abertos foi excelente..
Mas poderia ser bem melhor. Já não se
pode admitir que o terceiro parque In-
dustrial de Santa Catarina e o terceiro
na arrecadação de ICMs seja um dos
últimos no esporte. Está na hora de no�
espelharmos nos exemplos de Blume
nau, Jolnvllle, Joaçaba e ajudarmos
nossos atletas".

O desabafo é do gerente de Marke
ting da Empresa Kohlbach S/A, Nel Fer
rarI, responsável Pf!_/o patroc/n/o das
equipes de voleibol (há seis anos), Judô
(fiá cinco anos) e atletismo (desçle 87),
em Jarãguá do Sul. Cauteloso, ele afir
ma que ainda é prematuro prever a con
tinuidade dos patroc/n/os para 1990-,

"deverá ser decidido nesta semana" -,
mas aproveita para fazer uma convocaSalto em Altura - recorde 1,75, em çãogera"àsef!Jpresasjaraguaense: "Se87 'cada uma das empresas se responsa-
bilizasse por uma modalidade a partir1� Clarice Kuhn (Jaraguá do Sul) 1,69 de 90, ou 92, nossa cidade seria repre-

2� Monica Lunkmoss (Rio do Sul) 1,66 sentada demaneira diferente, certamen-
3� Vera Cristina Decker (Timbó) 1,63 te".

Embora bastante satisfeito com oResultados finais de Jaraguá'do Sul desempenho dos atletas nos Jasc de
I

Joaçaba, Nel Ferrari ressalta que "quan-- Atletismo masculino -25 pontos-' 7� lugar do á K�hlbach se dispôs a fnvestlr no
- Atletismo feminino - 22 pontos- <r.lugar, esporte amador, não pretendia fazer de
- Ginástica feminina - 3 pontos - 5� lugar seus atletas as estrelas de ponta, mas
- Voleibol feminino - 5� lugar sim auxiliá-los na formação do caráter
- Judô masculino 4� lugar do Indlv/do".
- Bolão masculino - 5� lugar ......_;.----_-----------

�
Mas isso são projetos, que se alcançados
servirão para mostrar a qualidade- dos
atletas e uma "cidade que tem toda a

. .estrutura para sediar os Jogos Abertos",
elogia Raul Rodrigues. .

Avaliação - Considerando que a parti
cipação dos jaraguaenses nos Jogos "foi
razoável", Raul Rodriguesfaz uma räpi
da avaliação dos resultados: "No atlefis
mo o nosso aproveitamento foi de mais
de 80%, com seis medalhas conquistas;
fizemos o quinto lugar no vôlei, com ape
nas uma derrota, por 15 x 13; na ginástica
olíinpica ficamos a. u� pas�o da meda
lha, enquanto no Judo obtivemos dOIS
quartos lugares; o bolão masculino está
classificado para 1990 e apenas o femi
nino foi desclassificado já na primeira
fase, não por falta de luta, mas pela força
dos adversários superiores". O troféu
"Disciplina" para a equipe deverá ser r

entregue esta próxima semana, pelo
membro do Conselho de Representantes
do COD, Murilo Barreto de Azevedo,
às mãos do prefeito Ivo Konell,

Etre os 81 municípios participantes
os 2� Jogos Abertos de Santa
na, Jaraguá do Sul obteve a vigé

sima primeira colocação embora tenha
disputado em apenas sete modalidades.
Para fechar com chave de ouro a con

quista de prêmios - foram seis meda-
-

lhas -, o município ainda foi agraciado
com o "Troféu Disciplina", pela ordem
de todos os integrantes de sua delega
ção - mais de 80 pessoas -'-- nas qua
dras e no alojamento do Colégio Odilon
Fernandes, em Herval do Oeste. Abai
xo, você pode conferir as eolocaçôes
de cada um dos atletas classificados e
sua respectivas modalidades:
Atletismo Masculino
400 metros com barreira - recorde
53,4, em 86

1� Ademir Roesler (Jaraguä doSul) 54,1
2� Jefferson Rosa (Conéórdia) 54,�

.

3� Marcos Bittencourt (Concórdia) 55,5

Lançamento do Martelo - recorde
58.14, em 81

. !
1� Gilberto da Silva (Blumenau) 51194

2� Rubens Fredel (Blumenau)
.

51;42
3� Olavo' José Reali (Jaraguá do Sul) 49,94

Salto com Vara - recorde 4,40, em
88

1� Joilson Silva (Blumenau) 4,30
2� Júlio Cesar Jesus (Balneário Camboriú)4,20
3� Waldir Giese (Jaraguã do Sul) 4,10 .

.Salto Triplo - recorde 14,97, em 86

1� Nilson Pereira (Rio do Sul) 14,79
2� Alexandre Cabral (Florianópolis) 14,53
3� Jorge Luiz da Silva (Jaraguá do Slfl) l4,43

110 metros com barreira - recorde an-

terior 14,8
'

1� Haity Moraes (Fpolis)
2� Adilton Silva (RiO do Sul)
3� Alexandre Cabral [Fpolis)
4� Waldir Giese (Jaraguá do Sul)

Atletismo Feminino

15,1
15,3
15,6
15,7

1� Juçara Souza (Araranguá) 25,1)
2� Maria Santos (Criciúma) 25,4
3� Rozinete João (Araranguá) 26,8
4� Ines Ribeiro (Rio do Sul) 26,9
5� Beatriz Eliane Horst (Jaraguá do Sul) 27,2
100 metros com barreira feminino -

recorde 14�2, em 87

1� Clarice Kuhn (Jaraguá do Sul)
2� Cintia Matedi (Timbó)
3� Monica Lunkmoss (Rio do Sul)

SHOW DE PRÊMIOS

200 metros rasos feminino - recorde
23,8, em 87

LUKISA
Distrib. de Bebidas Ltda.

/

14,3
15,8
16,0

I'

II

/

CONfiRA OS PRiMIOS:
3 MotocicletasYamaha TDR-180 - Ökmf89
3 Motocicletàs Yamaha RD-135 - Okm/89·

.

3 ·Mini Veículo Motorizado,modelo F,-1 - Okmf89
3 Mini Veículo Motorizado, modelo Spyder - Okmf89
6 Freezers Consul "No Frost'!'280L
6 Televisores "[eletunken Colór 16
3 Máquinas de Lavár RouPlil Müller (FibraPlus)
1\,) SORTE,IO - EXTRAÇÃO 20/12/89
1 II prêmio: 1 Freezer Consul "No Frost" 280L
211 prêmio: 1 TelevisorColorido 16"
311 prêmio: 1 Máq. lavar Roupa Maller

TROQUE JA SUAS
NOTAS E TICKETS
DE SUPERMERCADO

IIEIT
o: o5A _' - ,; _� ............4""',·""'"'"".................................=-..:......=.....,

cada compra individual ou acumulada, no valor de NCz$ 450;00 (quatrocentos e
cinqüenta cruzados novos), dará ao comprador o direito de receber um cupom
devidamente nUrnen(ldo para participar do sorteio de 16.10.89 a 28.02.90.

.

Certificado Au!. n� 01109/214/89· Prooesso n·13.973.000159/89-83
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o atletismo de alto nível de
Jaraguá do Sul "arrasou" em

. ' Jeaçaba, durante os 29� Jogos
.

-'-

'---:- Abertos de Santa Catarina.
Somente nessa'modalidade o

município arrebatou seismedalhas
� três de ouro e três de bronze.:
Mas a festa do retorno pode ficar
suspensa diante da Insegurançado

.' grupo de perseverantes atletas
. ameaçados de ficarem sem o

patrocínio ne próximo ano. Como
__

-

,

se isso não bastasse, a chamada
- '.'ajuda de custo" fornecida pela '

- Empresa Kohlbach -, tem de se

-.
'�

ressaltar, a única empresa local
que apóia o esporte amador - não

paga sequer o transporte do atleta.
São,NCz$ 40,00 mensais, que não
sofrem reajustes desde fevereiro'
deste ano. Medalhas .DO peito,

.

orgulhosos da vítöría.ios
representantes do atletismo .

jaraguaense contam, na entrevista
,

-,

,que ,segue, como foram as

. 'competições em.Joaçaba e quais
.

são 'as esperanças e perspectivas'
para 1990:

CP .,..... lvanildo, como você
-avalia o desempenho dos
atletas em Joaçaba?
R -- Eles renderam o espe
rado. Se bem que eu tenha
desempenhado uin papel di
verso.do costume, treinando
até mesmo atletas no arre

messe do martelo, como é
ocaso do Reali (medalha de
bronze) e do Jorge (também
medalha de bronze no salto
triplo). Agora, com mais
calma, espero desenvolver
trabaläo aprofundado com
os medalliistas, especial
mente com aClarice, a nível
internacional.

<.

Da �squerda pata tJireita: Ademir RQesler,Waldir Giese, Clarice Kuhn, Jorge Luis e Olavo!osé Reali mostram suas metW

CP - E a medalha de bron
ze Jorge?
R - Foi um .resultado pre
visto'. Agora vamos inicíar
um trabalho, para 1990,
acompanhado pelo Ivanil
do, exclusivamente para
conseguir melhor resultado
_nos Jogos Abertos. Inicio

.

meu treinamento segunda- .

feira (6).
CP - Clarice, você esperava
medalha de ouro no salto em
altura?
R - foi uma surpresa, mas
-felizmente conseguimos su

perar a própria favorita da
prova (a atleta Mônica, de .

..Atletlsmo]aragu�
precisa de mals �

Rio do4Sul).
CP - Nos 100 metros com

barreira o teu índice ficou
bem abaixo do normal.
R - Mas até que fiz um

tempo bom,.devido às con

diçôes.da pista e estou satis
feita com o resultado.
CP - E a pista em Blume
nau. Você já conhece?
R - Conheço a pista de car
vão, mas existe uma expec
tativa de que eles farão uma

pista de material síntétio
Aí, os Indices técnicos sen
muito melhores.
CP - Ivaníldo, a partir.
ágora os treinos de Clan
vão diferir dos demais?

. R - A ·élarice é um Cal

à parte emeu objetiv? � q�
ela entre no calendärio 1

ternacional. Vamos tenn
conseguir ao menos o índil
"B". Ela vai treinar seis v

zes por semana -. de segu

. Clarice:
"Se o atleta não
esti-ver bem
empregado, não
tem
tranqüilidade
para treina.r".

./

CASA DAS TINTAS· 'MA'BA
TINTAS LUXFORD""';' WANDA - -

..
. ..

-

II
.,' SCHERWIN - WILLIAMS - Dando força ao esporte Ru. Cabo Harry Hadli,ch, 47 ---:" .

POLIDURA AjJTOMOTlVAS E PARA "

CONSTRU�OES EM GERAL, LIXAS amador jaraguaense
Fones: 72-0380 e 72-3969

1<, ' Jaraguá do Sul -' Santa Catarina
II NO TON E FITAS 3M.

.

. .'

.
,

.

. -

, -,. -

-
.
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-da.asábado. A cada trêsme
ses faremos uma avaliação
do trabalho feiro, corri exa
mes aqui e no Ríõde.Janei-
roo Em Jaraguä serão os te"S>--.

�

tes de .campo. No Rio, os
testes de laboratório e bio
mecânica. Isto deve se es

tender até maio/90, quando
vamos para o Rio definitiva
mente para fazermos traba
lhos na pista sintética.'

./vani/do:
I'Se Jaraguá não .

oferece patrocínio"
assistência
médica, dinheiro,
os at/etas têm mais

.

é que procurar
outra cidade".

CP -- E esse índice. para as

competições internacionais,
Claríee?
R - E um índice muito for
te, porque normalmente
eles pegam o tempo do oita
vo colocado na última olim
píada. Vou ter de fazer um
trabalho a longo prazo, para
1992, para alcançar o índice
(de 13 segundos e 30 centési-:
mos). Meu melhor tempo
até agora é de 13 segundos
e 87 centésimos. Mas com

trabalho bem realizado com

o professor Ivanildo a-gente
pode chegar lá. '

CP - E a importância do
patrocípio?
R -- E fundamental. Se o

atleta não estiver bem em

pregado, com um bom ,pa
trocínio ele nãotem tranqüi
lidade para treinar. .

- Jorge - Nós recebemos
apenas uma determinada
ajuda para vestir a camiseta

. da Kohlbach. Mas ainda
rião tenho uma resposta de
finitiva para 90� Indepen
dente disso vou continuar

.

meu trabalho.
'CP - Quanto você recebe
como ajuda de custo?
Jorge - Olha, vou ser fran
co. Nossa ajuda chega em
torno de NCz$ 40,00. E

nse
•

010

J'orge:
-

.

'VOU ser tranco.
Ossa ajuda de
usto é de
Cz$ 40,00. Uma
ergonha�'.

Construtorà
-

Seria

.

uma vergonha. :g tão' pouco
que se éu déixar de receber
essa ajuda, não vou sentir
falta. Mas eu gostaria de fa
lar outra coisa: Acho que es

tão sobrecarregando a

Kohlbach ..Qualquer evento
esportivo em Jaraguá é com
a Kohlbach. Jaraguá do Sul
é o terceiro parque indus
trial do Estado, deve ter
mais de 200 empresas. En
tão, o patrocínio deve ser di
vidido. Ternos.atletas do ní
vel do Ademir, de Reali, de
seleção brasileira. A WEG,
a Marisol, a Malwee, a Dal
celis deveriam abrir um pou
co a mão e ajudar o atleta
jaraguaense. A gente treina
com dificuldade e a ajuda
de custo tem sido mínima.
CP - O que veeê acha disso,
Ivanildo?
R - Eu e a Clarice temos
um contrato firmado direta
mente com aPrefeitura. En
tão, não tenho perspectivas
de sair de Jaraguã. Mas,
com relação aos outros atle
tas, que .ainda dependem de
patrocínio, assistência mé
dica, dinheiro ... se Jaraguä
não tem como oferecer ISSO

a eles, acho que têm mesmo
é que procurar outra cidade!

.
.

• Jorge:
Acho que estão
sobrecarregando a
Kohlbach. Jaraguá
do Sul deve termais
de 200 empresas e
o patroclnlo deve
ser dividido.

Jean: a renovação
será a salvação
---

do -esporte amador
o técnico Jean Carlo pre

tende continuar com o vitorio
so "trabalho de renovação na

equipe de Voleibol Feminino,
"por sera salvação do esporte
amador .em Jaraguá do Sul".
Desenvolvendo um trabalho
de base na modalidade, Jean

conseguiu excelentes resulta
dos nos 29�s Jogos Abertos e

já teve que enfrentar fortes in

vestidas das direções de equi
pes concorrentes: antesmesmo
de entrarem na quadra, em
Joaçaba, as atletas jaraguaen
ses Georgete e Tatiana recebe
ram propostas para treinarem
na Hering; em Blumenau ,

"Por isso eu torço para que o

patrocínio às nossas atletas
continue e que outras empre
sas locais também despertem
interesses no esporte", deseja
otécnico.

.

Sem dúvida alguma, a

equipe de voleibol feminino de
Jaraguá "foi a mais bem mon

tada taticamente", na opinião
do técnico Jean Carlo. Ele in
clusive destaca as atuações sur

.

preendentes das atletas Adria-
na, Tatiana e; principalmente,
Georgete, que garantiram o

mesmo nível anterior da equi
pe, que conseguiu medalha de

prata, em i988. Na ocasião, as
jogadoras também perderam
duas partidas, como neste ano,
com a diferença que, em 89,
a equipe obteve. apenas o quin
to lugar, "em função das cha
ves e dasmudanças nos regula
mentos".

Jogos - Na primeira fa
se da competição, as atletas de
Jaraguä do Sul tiraram as ad
versárias na categoria. As vitó
rias foram se somando: em pri
meiro foram dois sets a zero,
contra São João Batista, de-

Iean: time bem postado na quadrá

pois osmesmos resultados con
.tra Catanduvas e Siderópolis.
"Tudo muito fácil", lembra
Jean. Na segunda fase, a equi
pe iniciou com: tudo, vencendo
a forte representação de Cri..

ciúma, por 2 x O (resultados de
15 x 11 e 15 x 4) - "derrotamos
o bicho-papão da coinpeti
ção", compara o técnico. Mas
na segunda partida da fase,
veio a primeira e derradeira

derrota, paraConcórdia - ter
ceira colocada da modalidade,
-, por 15 x 13 e 15 x 13.

"O problema é que as ga
rotas tremiam na hora de fe
char o set, por pura inexperiên-

. da", lamenta Jean, que sofreu.
a esperada derrotá contra BIu
menau ,.....,..leía-se Hering. Res
tou à equipe a decisão do quin
to e sexto lugares; numa par
tida difícil contra Siderópolis,

.

com os seguintes resultados: 15
x 1, 15 x 10, 13 x 15 e 15 x

5. O resultado garantiu .a pre
sença da equipe nos 30� Jogos
Abertos, em Blumenau.

Presente fios 29: Jase

90,.AMCADACHEVROtET�..' ASUA" .

.

.

. MELHOR MARCA.
\ '

•

"
• 7

.
.

Vã em frente Clarice, sua melhor marca
nos Jasc pode ainda ser melhorada

\
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Fone: 72-0325
Jaraguá do sul-se

es
Auto
Peças'

Para conseguir participar
dos 3Cf. Jogos Abertos de

Santa Catarina, no próximo
ano, em Blumenau a equipe de
bolão feminino de Jaraguá do
Sul terá de passar pelo torneio
regional, já que não obteve
bom resultado em Joaçaba.
Completamente renovada - ,

restaram apenas três veteranas
- a equipe chegou a vencer

com facilidade a representação
de Caçador, na primeira par
tida da primeira fase. Mas em

seguida vieram as duas derro
tas fatais para a desclassifica

ção. Agora, o técnico Arno
Henschell vai dispensar as atle
tas até março de 1990" quando
reiniciam os treinamentos"
com muitas reformulações.

A renovação para o bolão
feminino será geral. e aberta.
Em dois meses - até início de
maio' - Amo pretende "fazer
uma peneirada" para selecio
nar as 10melhores atletas, que
irão disputar o torneio regio
nal. Para os Jasc se classificàm
16 equipes, mas as prinieiras
cinco colocadas nos Jogos
Abertos de Joaçaba estão au

tomaticamente classificadas.
Se a sorte e a tradição se confir- Se o resultado final
marem, Jaraguá do Sul poderá dos jogos de bolão mascucertamente contar com o bolão lino se baseasse no núme
feminino, em Blumenau, "on-
de as canchas são muito boas", ro de palitos derrubados,
segundo Ano Henschell, que seguramente a equipe de
dita a qualidade das canchas do Jaraguä do.Sul voltaria
Olím�ICO, Caça e Tiro e Gua- para casa como vice-cam-
rani, 'todas excelentes". -

d J Ab
Desempenho - As críticas so- pea os ogos

. �.rtos.
bre as péssimas canchas de Joa- Para se ter uma Ideia da
çaba são muitas; Amo inclu- excelente produção dos
sive lembra a "desgraça" da atletas a única pontuação
pista núinero quatro, do Clube que ultrapassou 'Os 1.500
Vitória, onde sua equipe per- pontos aconteceu na pardeu as principais partidas. tida entre Blumenau (vi"Até mesmo a atleta Ruth, de
Timbó -campéa brasileira da ce-campêa da competi
modalidade -,se queixou da, ção) e Jaraguä do -Sul
pista", ressalta. Como se isso (quintá colocada no resulnão bastasse, a maioria das tado final). "A maior SUfatletas de Jaraguá do Sul estão

presa foi que as outrasna equipe há pouco mais de
um ano. "Não jogamos mal, equipes jogaram mais jus
mas infelizmente não deu pra tamente contra nós", de-

VIAÇÃO'CANARINHO. LTOA.

CORREI.O
'

_

.::> <> F=- <> 'V <> r=Ó:
" '

A equipe feminina que foi a Joaçaba terá que disputar os Jogos Regionai« e disputar vaga para ir
à Blumenau '

.

Reformulaçoés devem ocorrer.
n�o bolão feminino em 1.990

.

"As canchas da nossa re

gião são feitas pelo senhor
.Siewert, de acordo com os

padrões oficiais da Fede
ração Catarinense de Bo
Ião". Neste tipo de can

cha, a equipe da Socieda-
'

de Vieirense já conseguiu
pontuação, que ultrar.as
sam os 1.600 palitos, 'se
guidamente", conforme
Ingomar, que dirige a "ra
paziada" hä dois anos.

chegar lá", lamenta Arno. sabafa o coordenador In
Contra a forte-equipe de Join- gomar Homburg.ville, por exemplo, a derrota
foi por apenas 23 palitos. Mas ele está satisfei-

Em Joaçaba estiveram as I

f datletas Traudi Henshell, Edir to. A inai de contas," e-

Brandenburg, Gladis Schmitt, caimos na colocação em

Edi WieIe, Albina Kreutsfeld,
.

relação ao ano passado,
Anelia Muller, Florinda Em- mas ainda garantimos a

mendorfer, Sara Wiele, Lucia classificação para 1990",
Riedtmann e Derita Berns. Pa-

.

ressalta Ingomar. Ele faz
ra 1990, é provável que o time
sofra alterações. questão de elogiar seus

atletas _ "eles corres

ponderam à altura do que
produzem" _ e até consi
dera que "o pessoal jogou
mais do que amédia". Na Decididos a buscar
classificação geral, Jara- melhores. resultados des
guá do Sul ainda ficou de fá, os atletas do bolão
atrás de Xanxerê (4) e de Jaraguá do Sul preten
Concórdia (3), duas equi- dem reiniciar em breve os

pes que já se adaptaram treinamentos. Amanhã,
a jogar nas deficientes dia 4, eles realizam a elei
canchas de Joaçaba, até ças dos novos _ ou mes

pela localização de seus mos -_ coordenador e téc
municípios. nico, "param uma sema

Blumenau/90 - Por isso, na", segundo Ingomar e

Ingomar Hornburg não retornam aos treínamen
tem dúvidas: "Em' Blu- tos, a princípio, no míni
menau no próximo ano a mo uma vez por semana.
classificação final deve fi- Ademir, Adernar, Arol
car entre as equipes da re- do, Valdir Wolfgang, Se
giãonortedoEstado,sem bastião, Jaime, Mauro,
existir-o prévio favoritis- Antônio (técnico) e Ingo
mo de Xanxerê, Concór- mar foram os represen
dia, Lages ou Caçador". tantes de Jaraguá nos 29°
E ele explica os motivos: JASC.

MASCULINO

I

Parabéns atletas d'e Jar�guá do Stil pelo esforço � dedicação

PAPP SPORT
Presente em
todos os

momentos do
esporte

.Ioguinkos, O

novo desafio
para a ·cidade

No próximo dia 7 inicia
outra série de competições
que podem significar o suces-

.

so de um trabalho de base,
que está sendo feito em Jara
guá do Sul. Trata-se da reali
zação dos 2� Joguinhos Aber
tos de Santa Catarina, que
vão prosseguir até o dia 12,
no município de Lages e vão
contar com a participação ja
raguaense em diversas moda
lidades: Natação (niasculino e
feminino, atletas da Olímpia,
Escola de Natação), voleibol
e atletismo feminino, além do
judô masculino. Todos os

atletas de-verão ter a idade
máxima de 16 anos, conforme
determina o regulamento.

Jaraguä do Sul participa
dos Joguinhos com uma dele-

.

. �ação de 50 pessoas, que via
jam na próxima semana, dia.
7 a Lages. "Existe uma gran
de possibilidade de trazermos
mais medalhas do que as con

se*uida pela categoria adul
to ,espera o coordenador da
delegação, Jean Carlo, que
também é novamente o res

ponsável técnico pela equipe
de voleibol feminmo _:_ umca

equipe participante dos 1 � Jo
guinhos, representando' Jara
guá do Sul, em 88. Os demais
técnicos da delegação são os

seguintes: Sílvio Borges' (ju
dô), Renato Bencke (nata
ção) a Waldir Giese (atletis
mo).

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Trabalhadores da Ilillootação fazell.
. -

asselßbréia para ,discutir o. acórdo·

Abertas 'inscrições para o

Vestibular Unilicado-. Acafe

Os trabalhadöres do

setor da alimentação, em

Jaraguá .

do Sul, realizam.
nove assembléia às 19

horas desta segunda-feira
· (6), na sede do· sindica
to, para encamínharem
Iormas de mobtlízáção so'

bre o possível acordo co

letivo da categoria. Nos

días 26 e 31 foram rea-
·

lizadas duas- reuniões en-
.

tre patrões e díretoría do

sindicato, na Associaqã,o
Comercial e Industríal,

·

IDas nada
.

ficou decidido.
Para acelerar as nego-

ciações, as duas partes
sentam à mesa na manhã
de segunda, quando vão

novamente .

discutir o

atendimento de uma

pauta com
.

nada menos

de .74 itens.
Elaborada em setem

bro deste ano, a propos-
ta "abrange pontos fi-

nanceiros e sociais", a-

díanta o presidente do

sindi�ato dos trabalha

dores na .
indústria da

·

.

As inscrições ao VêS

tíbular Unificado ACAFE/
FERG/90 abrem nesta

·

segunda-feira. e se prolon
gam' até

.

o próximo dia.
10 de novembro. Os

candidatos a uma cobi

çada vaga no curso, su
perior da Fundação Edu·

cacional Regional Iara

guaense deverão apres'��
tar Carteira de Ment,l"
-dade (original e �otoco-
pia) Iícha de ir'1crição
rascunho, tlr:!vidamente,

· preenchida e compro-

vante de pagamento do

BESC �a taxá é de

20 BTNs do mês de

novembro. De qualquer
forma, a' coordenadora
tio Vestibular,· :tviariza
Pré\di Floriani _

adianta·.

que a inscriçao .somen

te será
' confirmada se

o .candtdato retirar a

Etiqueta do cartão ��n
firmação de Inscnçao,
nos dias 12 e 13 de

dezembro de 198�,
A Fundação esta ofe.-

récendo um total clt·?

150. vagas, distribuídas
PAGINA 5

Rua 7 de Setembro, 525· Fone (0473) 22 5475
Blum�nau SC

,

.
.

_- .....

sa de cinco días em caso
.

de falecimento de paren
tes, é 100% ,de custeio
aos estudantes' de curso

superíor".
. .

aämenteçãe. .

Antônio
Rossi, Os cinco mil em

pregados do setor � três
mil são SÓcios do Sindi
cato ....... querem, .entre
outros pontos, "'0 IPC
acumulado de novembro .

de 88 a outubro deste ano.
(cerca de 1.300%);

.

paga
mento quinzenal.

.

de
saláriOS;. .aumento real
em

. produtividade de
200,k" prêmio anual ao

empregado que nãp faH
tar durante um ano A Rede Iemínina de
(50% do salário); um pi- Combate ao Cênçér. d2
so. de quatro salários Jaraguä do Sul; vai' pro-
mínimos à categoria; mover um almoço bene
jornada de trabalho de ficente no dia 7:. próximo
.40 horas - "água mole terça-feira .�, na re

em pedra dura ... ",. as- sídência da Sra. Janete
sinala Rossi _,., cesta bá· Marcatto, na tua Mari'
sica de· alimentação". na Frutuoso, 90, casa .. 2.
Além destes pontos.: os A madrinha da premo
dírígentes sindicais estão' cão é ii Sra. Cecílía Ru-·
negociando uma "com-· bini Meneg()tti. l\a. oca
plementação pelas em- sião a RFCC prestará ho

presas do auxílio-doen- menagem a duas pessoas
ça, em caso de afasta- que muito têm contrí-
mento do empregada, buido pare . á cansa de"·
auxilio - funeral, . díspen- fendida pela Rede: Sofas.

Ina Tavares Moelmann
Ie Lauríta Karsten \Vee-

ge.
A· Rede Feminina de

Combate ao Câncer pro
gramou ainda, para abri-

lhantar a ocasião, um
. desfíle de modas por
conta da loja Erika Mo

das, .. estando previsto,
ainda, sorteio de prê
mios e música ao , vivo.
Convites numerados fo

ram distribuídos a sanho

ras da sociedade para
maís esta promoção de

caráter' beneficente,

RFec. prömové.
alm.oç�o:·· EOI

. fins beneficenfe'$

entre os cursos de
Admínístração (65), Pe-

dagogia - séries iniciais
do primeiro grau, edu
cação pré-escolar (45· va
gás), e Ciências Contá
beis (este curso funcio

na em Jaraguá do Sul
(40 vagas). As provas
do Concurso Unificado
se realizam· a partir da

segunda quinzena de ja
neiro de 1990:

.

no día
16,' Comunicação Sodai';

..

dia 17, Ciências I; dia
18 de -janeíro, Estudos
Sociais; e no día 19,

Ciências II. Mariza rIo
níaní avisa

.
q ue HO can

didato que não conse

guir aproveitamento cor

respondente 3. 10%, no

m.nimo, dos pontos .':1.

tri huídos ,às questões ele

I.:.1\!,!:a Portugues., lohi-=-·�
uvas e discursivasl . e

redação. ,estará e,imina
do". Maiores íntorma

ções: Avenida dos Imi
grantes, 500, ou. pelos
fones (047:» 12-2656 e

72-0983,

EDITAL
AUREA MüLLER GRUBBA, Tabeliã e Oíícíal de
Títulos da Comarca de Iaraguá do Sul: Estado de
santa Catarina, na forma da Leí.. etc.

Faz saber a todos quanto este edital virem
que se acham neste Cartório pare protesto. os

títulos contra:

CELMAR FERRARI,_ Rua José Nala, nll .246,

Prox, Urbano � NESTA - EDITORA JORNA·

LlSTICA· ACACIA LTDA - Rua-Jorge Lacerda.

nv 314 - NESTA - HERWART SIEBERT'

Rio Cerro II - NESTA - VALDIR Kopsch

�strada Pedras Brancas, s/n� - NES'rA --

E,·· como os dítos devedores não foram en-·
,contrados ou se recusaram a aceitar a devida
íntímação, faz por íntermédío do presente edital.
para que os mesmos compareçam neste Cartório
na Rua Arthur Müller, 78, no prazo da lei, a fim
de liquidar o seu débito,' ou então dar razão por
que não o faz,' sob a pena de serem os referidos·
protestados na forma da Lei, etc.

IH / Jaraguä do Sul, 1� de novembro de .1989.

AUREA MüLLER GRUBBA .Tabeliã. e Oficial de
. Protesto de Títulos.

ENCADERNADORA

.LlVROS. REV.ISTAS. NOTAS FISCAIS.
.

•TRABALHOS ESCOLARES· ,
CARDÄPIOS. E OUTROS

RUA SÃO PAULO, f14 (Pr6x. a antiga eynis)
'., JARAGUÁ DO SUL· se

JARAGUA DO SU�, DE 04-11 A '10;.11 ..1989
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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de, . tiHlO de Carmem,
Amorim Pínheíro -

.

E,1à, brasileira, solteira,
bancária, natural de CO"

e Blza Borges Antunes rupá, neste Estado, do

Edital 16.908 de 25.10.89 mícilíada e residente na

João Vieira e Marllene
Rua Itapocú Hausa, ." em

Fatima Uler
Nereu Ramos, rieste dis-

Elle, -brasíleíro, solteiro,
trito. filha de Vitorio.

índustnérío, natural de
Schiochst e Maria da

o

Silva o Schiochet _

Joinville, neste Estado
domiciliado e residente Edital 16.911 de 26.10.69
na Rua Irmão Leandro, Waldlcli' L'Uis Witkoski
1.113, em Vila Lenzi, e Aulíría

00
Trindade da

nesta cidade, filho de Silva
Antonio Vieira e Raí- EI'e, brasileiro, solteiro,
nilda Junckes Vieira operärío, natural de

Ela, brasileira, solteira, Jaraguá do Sul, domici
bordadeira, natural de' liado e residente na Rua
Jaraguá do Sul, domící- Bernardo Dornbusch,
Iíada ·s residente na Rua 1,610, 'sm Vila Lalau.
João Carlos Stein, em nesta distrito, filho de

Jaraguá Esquerdo, nes- Alídio Witkoski e Ro

te distrito, filha de Bem- saha Okonskí Witkoskí •

vindo Uler ,s l'-1aria E,1i" Ela,.' brasileira, solteira"
sa Domingos Uler operária, natural de

Edital 16.909 de 25.10.89
Coreia Pinto, neste Es-

. ta-do, domiciliada e re
Ntlton Prochnow e Gi- sídente .na Rua Ernesto
selda Jesuíuo Lessmann. 746, em Vila
Ele, brasíleíro.. solteiro, Lalau, neste distrito, Ii
pintor, natural de Jara-

guá do' Sul, domiciliado
e

o

residente na RUa Lu
ís Bortolíní, em Jaraguã
Esquerdo, neste distrito,
filho de Ivo Prochnow

.

e Elda Haffermann Proch
nowo_

Ela, brasileira, solteira,.
costureira, natural de
Jaraguá do Sul. domici-
liada e residente na

Rua Luís Bortolini, em

Jaraguá-Esquerdö, nes-
.te distrito, filha de A
velino Jesuino e Díertína
de Souza Jesuino -

Edital 16.910 de 26.10.89
Adilson José Amorim e

Névla Maria Schíoehet
E: e, brasileiro, solteiro,
radialista, natural de

Corupá, neste Estado,
domiciliado e residente em
Vila Lenzí, nesta cída-

de Casamentos
MARGOT ADEUA GRUBBA LEHMANN, Oficial

do Registro Civil do"'t9 DlItrlto da Comarca de Jara

gqá do Sul, Estado de Santa Catarina, Brasil, faz saber

que compareceram em"Cartório exibindo os documen
tos exigidos pela lei, a fim de se hab1litarem . para
casar, os segutntes.

Edital 16.902 de 24.10.89
Giliano Ratke Filho e

Edite Richard
Ele, brasileiro, solteiro,
operador de máquina, na

tural de' Blumenau; nes

te Estado, domictllado
e residente na Rua

o

Rio
Branco, em Guaramírím,
neste Estado, filho

.

de
Giliano Ratke s Edite
Ratke _

Ela, brasileira, solteira,
dperária, natural de

Iaraguá do Sul, domici
liada e residente ne

Rua José Theodoro Ri..

beíro.em Ilha da Figuei
ra, neste distrito, filha
de Bertoldo o Richard e

Irene Luzia Wílbert Ri-
chard �

Edital 16.903 de 24.10.89

Sergio André Lopes A- o

larcon e Roseli
.

Aparcída
da Luz -

Ele, brasileiro, solteiro,
desenhista, natural de
Fluviópolis; São Mateus
do Sul, Parané, domící-

.

oliado 8 residente na Rua
Victor Rosenberg, nesta
cidade, filho de Esme
ralda Lopes Alarcon e

Lindete Lima Lopes Alar
con

-

Ela, brasileira, solteira,
auxiliar de escritório,
natural de Rio. do Sul,
nesta Estado, domícílía
da e residente em Estra-

o

da Nova, neste distrito;
filha de José Jaime da
Luz e Marina da Luz _

Edital 16.904 de 24.10.89

Lincoln
o

Morais Giebu
rowskí e Rosai;e Sasse -

E'e, brasileiro, solteiro,
engenheiro florestal, na

tUfctl de Curitiba, Pa

raná, domiciliado e resi·

dente na Rua Procópio
Gomes de O:iveira, 288,

nesta cidade, filho de

Roman Leon Gieburows·

ki o e Iara \Maria Morais
Giebtlrowsk.i -. lo"·

o

Ela, brasileira, ",soljei.:r.a,
administradora ,Íl��1)':fß.l
de Jaraguá do Sul, dcnni-
ciliada e r,es.ident� na .

.

Rua JOinville,' 2.020,
neEiÍa cidade, filha de

.

rridolin Sasse e

PAGINA. 6
Leoni-

da Kanzler Sasse -

Edital 16.905 de 25.íO.89
Ademar Rosa Borgl% e

Marlíse o Geisler
Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Mi-
rim, Imbituba, neste
Estado, domícílíado e

residente na Rua Gui-
lherme Wackerhagen.

.

1.036, nesta cidade, fi
iho de Fernando João

. Borges e Maria Rosa
Borges -
Ela, brasileira, solteira,
operária, natural de Ja- .

raguá do Sul, domicilia
da e residente em Estra
da Garibaldi, neste dis
trito, filha de Hilberto
Geísler o

e Gertrudes Geis
lero-

Ed1ta� 16.906 de 25.10.89
Amarildo A!v1zi e Sena
dá de Oliveira
Ele, brasileiro, solteiro•

modelista, natural de
Jaraguá do Sul, domi
ciliado' e residente na

Rua Victor Rosenberg,
685, nesta cidade, filho
de Ivo Alviz] e Teresa
Alvizí

-.

lEIa, brasileira, solteira,
comerciária, natural de
S10 Francisco do Sul,
neste Estado, domicilia
da e, residente na Rua
Antoní., o Carlos Ferrei
ra, 1.115, nesta cidade,
filha' de Gilberto Bernar
des de Oliveira e Liana
Kanzler de Oliveira
ErlHal 16.907 de 25.10.89
Leví Antonio Gadotti
e 00 Marzenl Borges Antu-.
I:es

E:'e, brasileiro, solteiro,
auxiliar de escritório,
natural de Jaraguá do
Sul, dOmiciliado e resi
dente na Rua Fritz Vo

gel, 33, 'ern Jaraguä Es-
qmirdo, heste distrito,
frho de Antonio A. Gadot- .

tti e Vilma Gadbtti
Ela, brasileira, solteira,
auxiliar . de professora,

.

natural de Lag,es, nes

te' Estado, .

domiciliada
e residente na Rua An

tonio Carlos Ferreira.
738, nesta cidade. filha
d'2 Zeni Alv€s. Antunes:

Tubos de PVC (eletrodutos), Tubos de Concreto,
Tubos de Políetíleno (mangueira preta) •

Fábricéi:: Rua Joínvílte, 1016 _ Fone 72-U0.1
Escritório: Rua CeL Procópio Gomes, 99

F(''Ue 72-0066 ;_ Jaraguä do Sul ..:. SC
o

•

Portas . Janelas - Vitrines - Balcões - portas

Pantográficae - Portas Rolo - Cercas -

o

Grades
Churrasqueiras - Anéis Metálicos - Máquinas,

o

Etc... .

AGORA EM NOVAS INSTALÁÇÖES
Rua Joinvílle.: 2.051 Fone; 72-0911

Jaraguâ do' Sul SC-

Para' nó:s, seguro não é só garantia de� riscos

Se'gu·ro
Prestação

'.

d�e
.'

.'1
,

Consulte -

�-·S.ros A�

é

'Serviços

Rua Expedicionário Gumercindo da Silva n'? 90, L'? andar, sala 2
Fone 72-188 .....:... Jaraguá do Sul - SC --:-

JARAGUÁ DO SUL, DE 04�11 A 18-11-1'8�

Tubos Santa

lha de Claudino- da Sil
va e Leilira Mello da
Silva _;_

Edit'al 16.912 de 27.10.89
AmUto Wittkoski e, Híe
nis Maria Heineck
Ele, brasileiro, solteiro,
torneiro,' natural de

.

Ja

raguá do Sul, domicilia
do e residente em Tífa
dos Martins, rieste dis
trito, filho de Alvaro
Mariano Wittkoski ,e Ana
Hoffmann Wíttkoskí _

ela, bra�ileira,
.

solteira,
copeira, natural de são
José do Cerrito.. neste
Estado, domiciliada e_

residente em Tifa dos
Martins, nesta distrito,
filha de Wilma Heineck
oe Julieta Camargo Hei-
neck -

Metalúrgica

E para que chegue ao

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

Helena Ltda� -

I,

nos
\ .

Garcia

II

.0

Arteferro Ltda.

II

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Os-' lIelhore's" pilolos de bicicra,ss,
do Brasil eslão em Jaraglá' do Su'l

. t
.

As "feras" do bi
cicross já começaram a

chegar em Jaraguá, do
Sul, desde a manhã" de
ontem (3/11), e realizam

(hoje (4/llf os primeiros
treinamentos defínitivos
para o 'Campeonato Sul
brasileiro de Bícícross,

, que'. abre oficialmente às
14 horas deste' sábado
(04/11), com a realiza-
,ção de um grande desfi
l,e dos maís de :)00 pilo
tos, entre.

.

gaúchos, ca

tarínenses, paranaenses
e paulistas. Depois de

praticamente ser a r2S

ponsável pelo' surgimen
to do' torneia a ní
vêl regional, a

.

cidade
de Jaraguá do Sul con

seguiu neste ano sediar
o 'evento, .

que conta
com as príncipaís es

trelas da·· modalidade
no Brasil. Aqui estarão
competindo vários cam

. peões brasileiros ,= até
o campeão mundial, em

1989, Gerson Ricardo

Kringes, igualmente.
campeão brasileiro. des

de 85.
A delegação de San

ta Catarina terá
.
a pre

sença-destaque do atual

. campeão brasileiro, na

categoria Infantil "A",

Rodrigo 'Weiter, de

Brusque, e de outros
31 pilotos representan-

. tes da Equipe Maiwee
die Bicicross. A .: pista
"Bícískate Park", da
Malwee passou por uma

série de reformulações
.para garantír ssgurença
e desempenho . aos par
ticipantes. do campeona
to. Para' acomodar o

público que deve presti
giar a competição, a co

IDlssao: organízadora
providenciou a instalação
de uma arquibancada
no local.. Na luta por
melhores colocações no

ranking sulbrasíleíro.
. os pilotos catarinenses
estão. se empenhando
com força para mostrar
bom rendimento.

O Campecnato Sulbra
sileiro de . Bietcross se-'
rá disputado _em 23 ca

tegorias distintas, com

uma novidade: a cate

goria . Inter-clubes, que
será disputada -pelos
mesmos pilotos '. do
certame, mas somente
três de cada clube' par
ticipante somarão. pon
tos para a contagem fi
nal. Poderão disputar
dois OU mais clubes por
cada um dos quatro

. «Pelad,ão» t· Varzeano lêm'
final de seDlana' decisiv'D

o 79 Campeonato
Municipal de

.

Futebol de
Salão, o "Peladão" de

Jaraguá do Sul, tem pro
gramado para este sá
bado (04/11), . mais oito
jogos, todos marcados

para· o Ginásio Arthur
.Müller, com a rodada
começando às 14 horas.

A Ordem de jogos é essa:
-; Mercearia Jaraguá x Flo
resta; Jaraguá' Fabril x
Estamparia Elos;'K M. G.

·

x Rei dos Botões;' Jéja
x' San' Renio;' Sermen x

Doces Schiochet; Nova
·

Esperaça x Pinguini; Fi-
·

gueirão x Milium' e San
'. ta Ll,l,zia x Asa Negra. Na

próxima ,s;:mana ;será.
disputada a última roda
da da primeira. fase,

quando serão conheci'
dos os classificados pa-

.

ra a segunda 'etapa da

competição .

Por outro lado. o 79

Campenato Municipal de
Futebol Varzeano tem

, rodada domingo (05/11),
com maís quatro jogos.
As partidas serão no es

tádio João Marcatto, co

meçando às 9 horas: Ar·

sepum x Sant.a Luzia e

Vila Lenzí x Rio 'Molha.
pela chave Rosa, .folgando
o Goiás, Às 14 .horas:
Olaria x E'strada "Nova e

em segúida IntErnacio:
nal x Cohab,' f6lgaI)do o

Flgueirens� pela' chaye
. branca.
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estados partícípantes. A

categoria íemíntnc terá
cinco "div�sões (com
idades que variam dos
B aos 15 anos óu maís),

. enquanto à.
J

nfantil, ju
véníl -e 'adulto: terão qua-

.

tro 'aiViSÕ2S' (A, B, C,
e D). Pa1ticiparão ainda
as categorias cruíser (I,
Il e

�

III), super-classes
. adulte

.

e juvenil, e

ainda .a "mirim ,�esta, sem
contagem' dê pontos pa
"ra

-

efeito de campeona
to),

delegações'

Copa· Carinhoso reune' '130
-

,,--,Ienista,s.. no
-

C.A. Baepen,di

já

.

Na segunde-feira (06).
inicia: a quarta edição da

.

copa Carinhoso de Tênis,
que se realiza nas quatro
quadras do Clube , A
tlético Baependí. -A<,
'competições estão pre
vista . para os três tur
nos e se prolongam até
o -día 23. O'diretor' de
tênis .. do Baependt.' Cláu-
dio Doege, prevê que
130 . jogadores deve-
rão participar da Copa,
nas categorias "A", "B"
e, "C", masculino adul
to, "A", "B" e "c" fe
minino' adulto, infanto
juvenil masculino e íemí
nino e infantil.

do evento . afixará a
tab'e1a dos' jogQs ctt por
taria do Baependi, mas

-Doegs avisa qus todos OS
inscritos serão previa-

'

mente. comunicados
dos 'jogos, por tele
Ione, A premtação se-

rá oferecida aos três
primeiros colocados e

sua entrega acontecerá
no dia 24, durante o

baúé de' ecerramento das
atividades esportivas,

do Clube Atlético Bae-
pendi. Serão três tro-
féus, para o prim�iro,'
segundo e terceiro Colo
cados. ,Os jogos terão
início' na noite. do

,
dia

6 nas duas quadras de
lisonda e nas duas de
saibro, no clube:

começaram a ser recep
cíonadasra partir das 8 A partir deste final
horas de sexta-feira, no' de sem:ana a organização
pórtico Turístico. '

.

On
tem à noite ainda houve

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

um, jantar de conírater- '1' 9 8 9nízáção, no Agropecuá-
rio. .Às 10 horas de hoje
está" prevista a' realiza
cao do congresso técní
CO, no SESI, para con-

fecção das pl:anilhas dos
atletas e, a partir das
15 horas, iniciam as

competições na pista
.

da
Malwee, No domingo
(05) acontecem' as últi
mas competições, com as

'respectivas- premiações.

100 ANOS DA REPÚBLICA

70 ANOS DO' "CORREIO DO :POVO"

V'.A R I G �m C R UZE I R'O
Agência de Cargas e passagens.

Rua Procópio G de Oliveira. 246 Fone: 72-0363

ARTIGOS DE FABRlCAÇÁO PROPRIA,

A PREÇOS Dr CUSTO.

Confecções Sueli Lida

Postos de Vendas na Marechal Deodoro, LOB5. e na

�ua Reínoldo Rau, 530 Jaraguá, do Sul _'. SC

FURGOES CARGA SEcA, ISO'.rl3RlV1ICOS,· FRIGORlFICOS
E CARRETAS DE 1, 2 e' 3 ElXds

Jaraguá EsqueI.:do Rua Dr. Enrico Fermi, 113 Fone 72-1077

JARAGUÁ DO SUL, DE 04-11 A 10-11-1989

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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"Até agore nada pedistes em meu nome; pe
di e recebereis, pera quo 0 VOSso gozo
se cumpra" (João 16:24)

-

'.

D i'á 1110
'

S

"Durante a Guerra Civil dos Estados Uni
dos, -certo homem tinha um único filho, que
se alistou nas forças da União, O pai era ban

queiro, � embora consentisse na ida do filho,
parecia que sua partida ia rasgar-lhe <>; coração.

Passou a ter graride ínteresse em soldados
joven�, e toda vez que via um uniforme,

.

seu

cora9,ãQ se derramava como se fosse o próprio
filho. Gastava tempo e dinheiro no cuidado
d� soldados .que regressavam

.

inválidos, ne

gligenciando, mesmo. horas de serviço. Seus

amigos argumentaram com ele, dizendo, que
não tinha direito de negligencias o serviço e

ocupar tanto o pensamento com Os soldados,'
Então ele resolveu abandonar. tal atívídade,

Depois que havia tomado essa decisão, che
gou certo día aq seu banco um soldado' trajan
do uniforme desbotado e trezendo no rosto
e nas mãos marcas de hospítal.

O pobre rapaz' estava' procurando nos bol
sos alguma coisa, quando o banqueiro o viu
C, percebendo .seu propósito, disse-lhe;" "Meu
caro rapaz; não posso fazer nada por você ho

je.. Estou extremamente ocupado. .: Terá que
voltar para o quertel. Os oficiais tomarão
conta de você" 7

•

Mas o pobre convalescente continuou ali,
parecendo não atender bem o que lhe era

dito. Continuou remexendo os bolsos, daí a

pouco puxou de, um deles um pedaço de papel
encardido com algumas linhas escritas a lápiS,

. e o colocou diante do banqueiro. Ali estavam
estas palavras:" Papai, leste é um dos meus

colegas, ferido no último combate, e que este

veno hospital. Por favor; receba-o como Sie

ele fosse eu. - Carlos"
NUm momento. todas as resoluções, de in

diferença caíram por terra'., Levou o rapaz
para a sua mansão, colocou-o no quarto de
seu filho, deu-lhe o lugar do filho à mesa e o

conservou 'em casa até que o alimento, o repou
so e o carinho Ih� restituíssem a saúde; de
pois então enviou-o d42 volta a arriscar a vida'
pela bandeira."

Este é o procedimento . do Pai quando re

cebe o. bilhete (oração) em nome de seu fi
lho JESUS, nosso único mediador entre Deus
e os homens (I Timótio 2:.5), a nosso favor.
Isto pera que o "mundo reconheça que os

amaste a eles, assim como me amaste a

mim." (João 17:23)

11;\ IGREJA BATISTA DE JARAGUÃ DO SUL
RUA EMlUO STEIN, 120

Miaistrl' veil
IR'gallr, dlz
lVII ,RanZIUI

. O deputado Ivan
Ranzolín (PDS)" criticou
a vinda doo Ministro
dos Transportes Reinal
do Tavares ao Estado,
pera solenidade de

.

inaugurações' no
.

Porto
'de São Francísco do Sul
e "enganar' mais um

pouco O povo: catarínen
se". "Nunca vi um mi
nistro com tanta cara

.

de pau", atacou Ranzo
lin, ao fazer uma ex

posição de motívos, que
incluem promessas so
bra a liberação de re-

,
.
cursos para rodovias fe
derais, como a' BR-101;
a BR-470; a BR-116 e a

BR-282.
Para Ranzolin, o

ministro Reinoldo rra
vares deveria ser decla- .

rado "persona non grata
a Santa Catarina", pelas
promessas não cumprí-.
das "e a mentira que
pregou ao povo catarí-
nense". Citou deélaração
do ministro, em chur
rasco

.

oferecido pela
classe produtora,' em . La
ges quando teria decla
rado

.

que "éu serei o
.

embaixador de Santa
Catarina pará trazer
recursos para a conclu
aão da BR-282". O minis
tro foi é "embaixador
de suas próprias contes",
atacou o deputado lem
brando que a BR-282
continua com suas obras

paralízadas pela falta de
recursos.

.Barão do Rio Branco; sala 4 i
FONE: 72.2607

Clínica Veterinária
S!CHWEITZER
'i Dr: WALDEMAR SCHWElTZER

Clínica .de pe.�uenos e grandes animais, círúrgíes; vacínacões
. '.,," raio x, internamentos, boutíque. .

Rua Joínvtlle. n" 1.118 (em frente ao Supermercado Breithaupt)
Fone 72�3268 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina

,; } spézia & eia. Lida.
'" 'SERRARIA E SERVIÇOS DE TRATOR
< Madeiras para construção e' serviços' de trator

com profissionais altamente especiälj_zados.
Rua JOão Januérío Ayroso, .772 - Jaraguá Es-

'"'", 'ó

t «uerdo - Fone' 72-0300 -'- Jaraguá do Sul - SC.' ,

�P-A-G�IN�A�8���--�_�_-__������·��J�A�q��O� DOSU� DEO�ll.� 1�11��89

•
INFORMATIVO ROTARIO

O Qlalro-Meia-
CiICI�
"Desfrute Rotary"

R. C. JARAGUÁ DO' SUL'
.

Na noite de 24 de outubro último aconteceu
interessante reuníão rotäría, transteríde para
as dependências do Grêmio Esportívo Marcat
to, no bairro. de Jaraguá "Esquerdo, na Zona
Sul da cidade, a que compareceram convi-

.

dados e 15 integrante do Rotary Club de Coru
pá, dando oportunidade para um intenso COm-

panheirismo.
.

"DAR
.

DE SI ANTES DE' PENSAR EM SI"
EM TODO MUNDO

o RotarY é uma organização. de líderes de
, negócios e profíssíonaís, unidos no mundo in
teíro. que. prestam serviço humanitário, ío
mentem um elevado padrão de ética em todas
as profissões e ajudam a estabelecer a boa von

tade e a paz no, mundo. "bai de Si" é um

lema rotário.
Fundado em Chicago; Illinois, EUA, em 1905,
o Rotary é a primeira 'e mais íntarnacional or-

.

ganízação de Clubes de serviço do mundo.. O
Rotarv International é a assocíacão de todos;
Os Clubes do mundo. ?

o ROTARY CLUB_

Cada Rotary Club determina as suas próprias
atividades de prestação ·de serviço. Essas atíví
dades beneficiam jovens, deficiente e idosos, e a

tendem a uma grande varíedade de necessidades so

ciais, cívicas e culturais. Muitas delas promovem
a boa vontade internacional:
Os Rotary .Clubs se reúnem semanalmente para
coníreternízação e para discutir os objetivos
quanto à' prestação. de . serviços. A afiliação
em 11m Rotary Club dependem exclusivamen
te de convite, com base em um representante
de cada classificação de negócio, profissão ou

ínstltuíção: este sistema assegura uma ampla
representação da comunidade.

.

(DA COMISSÃO DE: RELAÇÖES PÚBLICAS
00 DISTRITO 465, ANO 1989/90)

AVENIDA'Relojoaria
As mais finas sugestões para- presentes,

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

REWJOARIA AVENIDA

Na Marechal e na Getúl.o Vargas

\Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A vida nos tempos.'

de hoje tem concorri
, '"do para .que cada um

procure um entretem
mento, a" fim de des
carregar as tensões, do
día-a-día, Sãp sem dúvida,
da. ínúmeras as formas de
colocar' isso em prstíea,

. dependendo, evidente-
.' mente,' de diversos fato-

. res Je, acima de tudo,
, da própria 'formação, de
'sejo e aspiração de ca

. da um.
E muito comum, por

: exemplo,' pessoas gos-
,i tarem de corridas, d€
cavalos, brigas de galos.
pássaros 'ê outras formas,
de

.

entretenimento exis
tentes nas díversaj, ca

madas sociais. Paralela
mente, ,existem Os que
preferem à prática de co

leções. as maís. variadas
possíveis, 'de moedas,'
medalhas, caixas de fós
foros, . borboletas, ma

ços do cigarros. e tantas
outras. Há

'

ainda, os

que' colecionam selos:
. os filatelistas! Quase to�
do'mundo faz, já Iez, ou

.

acaba fazendo a sua

colecãozinha.
De forma bastante

salutar, mesmo porque,
além de constituir-se em

entretenimento, não deí-
,

.

alta
.xa de ser um pecúlío e temos que- o aspecto eco
cultura, a coleção de se- .nömíco tem sido favo
los tem cativado um nú- rável ao colecíonador
mero cada vez maior de que se dedica à Fílatelíê
aficcionados pela 'fÜ�te- durante um long� p�I'ÍOlia. Entretenimento,· por- do de -tempo. São afor
que c ans t � t u i um ,tunados, no entanto; a

hobby que propicia pra-' queles que o faze� �em
zer: pecúlio, porque pensar nestes beneãcíos
não só valer intrínsico .da

'

econômicos. Têm prazer
peça mas sobretudo da ra- em olhar a c?�eç_ão
ridade

.

torna-a disputada pele> aspecto histôrico
a ponto da procura ser :e . cultural.
maior qUe a oferta e,

. também, cultura, por-
que, aüavés da literatu
ra,

.... largamente difundida
e existente,' pode-se co

nhecer particularidades
de uma emissão de se

los, além dos motivos
que levaram o pais a lan
çar nos meios filatélicos
essas peças..

,Em recente "DE-
monstratívo Anual" da
firma Sojamon Brothers,
tradicional fírma de in-·
v1estimentos nos Estados
Unidos, publicado na

"Folha de São Paulo" de
'29/4/89 as cinco apli
cações maís populares
para os americanos, no

período de 1977 a 1981,
são as seguíntes: 19
Moedas, 'fl Ações, 39
Selos, 49 Bônus, 59 Bi
lhete elo Tesouro.

Finalmente, salien-

'fletro Eletronica Jaraguaense
DE AFONSO . BARBI NETO

..�s�lstêncià especializada em. consertos
de

.

Aparelhos Eletrodomésticos de todas
as marcas.' .

.

AUTORIZADA CC'E
Assistência Técnica em Aparelhos de Som
e TV com garantia

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, pl! 280.�

Jaraguá do Sul Santa Catarina'

o selo, concluímos,
além de seu valer mo
netário é veículo de cul-
tura, possíbíhtàndo es:

. treitar amizades atra-
vés das' Ínensag,·ens que
correm' fronteiras.

Clube Filatélico
'Hoje uma boa cole-\.

-

cão 'de selos requer bom
gosto,

-

senso e também
algumas regras. Ternos
um clube filatélico em

Jaraguá, e Os filatelista
lá se reúnem para

.

troce .

de selos e idéias Sobre
o' hobby: i.3e você. tem

. algum interesse em co
nhecer algo n1aÍ's sobre
esse maravilhos-, pas
'satempo, venha convsr
sar conosco, as reuniões
'r{íQ r·ealizadas aos s�ba

. dos, das 15hs. às I1hs.
na Avenida Getúlio Var
gas 145. nA Filatelia
fi um hobby que educa,
instrui e diverte".

VARIG
7.2 ..03'63

�HONDAI Menegotti Motos �
-.

.... �>; .

MONDA
Asasda lil:le!,tIaje.

� Pilote sempre equipado.

�H�l.VDA#, ,M.�,negotti Motos I�

ESTADO DE SANTA CATARlNA1
. PREFEITURA MUNICIPAL DE ':

JARAGUA DO SUL

1. Ii I NI} 1.331/89

Concede contribuição â Assoçia�.
. ção Recreativa : dos

-

Servidores
pÚblicos Municipais"_ ARS'EPUM

�UQ��' e dá outras' provídências..
o PREFEITO MUNIOIPÁL . DE JARAGUÁ

DO: SUL no uso das atribuiçõ�s que lhe são
conferidas,

FAZ SABER a todos, os habitantes deste
· Munícípn, que a Câmara de Vereadores apro-·

vou ''= ele sanciona a seguhit'e LeI;
<, • ,

·

Art. 1� FÍiCa o. Chefe do Executivo Munici-
pal autorizado a' abrir' um

.

crédito suplementar
concedendo cQntri'buição a Associação Recreati
va dos Servidores Públicos Municipais _ ARSE
PUM; no valer de NCz$ ·200.000,00 (Duzentos'
mil cruzados novos) e: a despesa correrá por -s

conta do programa e verba abaixo discrimina
dos, constantes do orçamento' vigeme,' a saber:

0603 - DIVISÃO DE ESPORTES

0603.08462242;040 _ Contribuição à Associação
Recreativa dos Servidore'B Públícos Municipais.
603.10 _:. 3.2.3.2 .:....... Contribuições Correntes ...

. .
. . . .

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

. .
. .

. .. NCz$ 200.000,00

Art 29 - A despesa decorrente do artigo
anterior, correrá por conta da anulação parcial
e . total do programa � verba abaixo discrimina
dos do orçamento vigente, a saber:

07�2 - DIVISÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM

0702.16885341.013 - AqUiSição d€ Máquinas,
Motores, Veículos e Equípamentoe Rodoviários.
102.01 _ 4.1.2.0 .....-' Equipamentos e Material
Permanente NCz$' 200.000,00

Art. ':J9 _ Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em' contrário.'

.

Jaraguã do Sul, 23 de outubro de 1989.
Prefeito Munícípal

IVO 1(ONÊLL

ANTENOR GAlVAN -,�

Secretário de Administração e Finanças

°0'a-'oe!1 · .�
a- .' JVlatua��

Moda Infanto·juvenll para realçar' a,
eJeg4ncla

.

de seus filhos. Um carinho
especíal para o seu bom gosto.

Nâ"MarecliarDeodoro, 819 _ iaraguá do Sul _ Sc.

u

'POsto de jlllas MareaDo.
Chapéus, .� viseiras, camisas. shorts,

bebnudas e cordas.
� �,<." ".$' _::l'�

.

Em frente', à ,ábr_Ica'- - Amplo estaCionamento;

������������������JM�RnGU'Ã DO SU.L, DEO�11 A 1�11-1939'. '\.
PAGINA· 9 .. _.�._, 0'-
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Indicador
": ,',

Profissional
EMERGINCIA

Pronto Socorro 12-.1911

Bombeíro .•.. � .• 193

Drogada' Cat.. 12-0636

Hosp. Màt. Jguá 12-1300

Polícía ;." .. � :.�.. 190

Rádio J'araguâ
.

72-0159

O'ro. Contábi·1
,"A Com,ercial"

S/CLtd·a.
• Escritas' fiscais e

.

'Cont�.bels

• 'Registros de firmas

• Contratos

• Seguros

• Xerox
\

» Rua CeI. Proc(}plo
Gomes de Oliveira,
n" 290

•
.
Fone: '12-0091

• Jaraguá . do Sul - SC·
,

'.

Farmá:cia
do
Sesi

Agora em mstetecões
ampliadas e com La
boratórto de Análi
ses Clínicas ali'êXÖ,

.

. parà
- 'melhor atendi-

mente-

Av. M.al. Deodoro
507 .....

(defronte o C'ólégi9
São Luís)

Fone: 72-0561

'PAGINA 10

II

Dr. Walter Vázquez" 'Claverà
..

CIRURGIÄ!O , DENTISTA

,Dr. Ed:uardo iYáiquez Clavera
CIRURGIÃO DENTISTA.

CONSUL1'ÓRIO: "

. Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 97
EdifÍçio 'Diener � Sala 03' '- Jaraguá do Sul:'
Fone: '(0413) 12-2754 Santa Catarina

ii
. Walter Luiz Ribe.iro·

II' I,

A,D V o G A "o. Os.,
Rua João Marcatto n? 13, 2'? andar - sãla" 206,
Edifítio Domingos" Chiodini. Informa seu novo

teleíone aos clientes e amigos: 72-3956.

. ,

Ce·olro., de OdootopediatrJa'
.. ··e Ortodontia'

Luiz' Férnandö -Medeíros
. Odontopedlatría
José .A. S. Neto

Or'todontta '

Rua. Crícíúma, 131 - Fone

Jaragué do Sul - SC
72-2161

- -

--=--

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

- GINECOLOGIA - OBSTETRIClA
ginecologia endócrina e. -lóféitilidade ;

Atende Unimed'
,

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

"Jaraguá do Sul - SC
-

-----

.
'

J.a n O
/'

I_sntulo '_.- de . Psicologia
ATBNDI1\:IIlNTd' A CRIANÇ�S, .

AOOl:E5CENTES E ADULTOS

Psicoterapia Indívídaal,' psicoterapia de grupo. "

- psicodtagnóstícor- �sicoterapia familiar.
- -

Travessa Anita GaribaIiU n-? '101, làt�ral da E-

pitãcio -Pessoa. �t�l@fone.� 72-2093 e 72-ü2?2.
..

. IDVOGAO,OS
FRUDEL SCHACHT

MARIO C. FEUPPI

CLÁUSIO BARA1TO

II
,

I'

LABORATÓRIO DE 'MICROBIOLOGIA II

II E ANÁLISES CLINICAS
I'

Fle:ming
I'

I' I'
.

II '
II

II
I' Rua

-

Reinoldo Rau, .516
. II

II
Fone:' ,72,2755

l

I'II
Jaraguê � do Sul - SC -

.'
--

�=,,==========-======�,
i
I

ii
_ ÉSCRITóRIO:
RUa Barão do Rio Branco; 227 - Cx- Postal 12

..

' Fone: (0473), 72-0244 -

". Jaraguá do Sul-Se·

José Alberto Barbosa
- DEFESAS CIVEIS E CRIMINAIS -,

-ADVOCACIA EM GERAL '

II
Rua Jo,ão Marcatto n.? 13 - 2.'? andar.

sala 204· - telefone: 72·1869

Jaraguá do Sul - SC
,

I'
I'

I'·

Aurilene M. Buzzi

Leonel Pradi Floriani

Advogados
.RUa Reínolde Rau, 86 - sala 4 - Fone 1Z-27H ..

JARAG�A DO SUL; DE 0'-11 A 10..1:1-1989

Ortopedia e Iraumalalogia
DR. MARCOS P. SUBTIL

Urgêncías c, consultas __ ortopedia infan.
til e adulto. Membro titular da Soc. Brasileí
ra de Ortopedia e Traumatologla.

--Av: MerechelDecdóro L512 _ föne 72;2218

SÁVIO MURILO PIAZERA DE �ZEVEDO
MURILLO BARRETO DE AZEVEDO

&fit.
--_........_--

ADVOGADOS -

...; -Direito ClvU .;... Criminal - ComerciaI -
- Tré\balhista .,.- Esportivo -

./ Av. Marechal Deodoro clã. Fonseca, 97 -- Sala 1
'Fone n-O�188 - Ja'ràguá do, gut "7 SC . I

•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jainyille
ela'bora

ealendária
;.A semana de Joín

ville, Fenatíro, Festival
de Dança, Feira, Têxtil,
Fenachopp 'e Fiesta das
Flores têm l"�al1zação
garantida ate" 1992. E o,'
que mostra, o Cà1E�ndá
río' de Eventos de Joín
ville 89/90, recém len
çado pela Secréteria de
Turismo mostrando os

atrativos turísticos' do
munícípío até o' final
da admínístraçêo do pre
feito Luiz Gomes. O ca'

lendário. está sendo dís
trtbuído por todo o país"
integrando a estratégia de
marketing para a divul
gação da cidade.

Estampando 'o slongan
"Joínville. um amor de

, cidade'.', a peça promo
cional detalha a progra
mação de eventos até o

final de 1990. 'Para no'
.

vembro próximo destaca
o Baile do Chopp "Tra'
.díção", na Bavâria da
Socíedads .Oínästíca e

-a Feira de Arte e Artesa-
: nato, na Praça Nereu,
Ramos, ambos no dia 11;,
a 51a. Festa das Flores,
na Expoville e praças
centrais da cidade, de 17
a 29; ,e o Baile de Eleição
da Rainha das Flores
e Feira de Arte "Festa
das Flores", de 18 a 26:

Segundo o assessor de
Turismo do Governo do
Município

'

de
'

Joinville,
Ramiro Gregório da Silo
va, esta iniciativa é iné-
dita: "E nos' :ofsreee,
cQndições de melhór
planejamento e execu'

ção dessçs eventos, pos'
sibilitando investimento'
adequados na infra-es'
trutura , necessária", a',

firma. O Secretário de
Turismo. Már:o Edmun'
do Lobo, anunciou que,
como primeiro resultado
dessa a9"0 planejada é

o início de, estudos para
a ampliação dos salões
da ExpoviU2, local per'
manente das grandes,
festas de Joinville.

'
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Bai�o de Itapotü

"A -Hlst6ria' de ilossa g.ente não pode

flcàr só' ná saudade".
�:.,.

MOMFOBT
, O Pa$s&do s6 é bnportante se o seu

tempo 'fOI. bem empreaado,
INSTRVMEN;ros DE

, MEDlÇftQ-
f.' COMPONENTES
INDt/STIl/AiS

, " HÁ 10 A.NOS
"

?f!:� i

1 I !, da' Sil,::a Fer�an�es, estabeleciam um vasto progra-.
,

' .�. _,

_." ,,'�.
. ma. de, realizações, entre elas a construçãp da séde

.

Em 1919, Hansa realizava festa em .ben�{�CIQ socíal q �UÇl E'xped. Gumercindo da 'Silva; Diànte
do. Tiro

.

Brasíleíro. assínada. pelél COIIl'iS$ãP: José do effitUs�ásmo . ficou constituída a comissão de
Pasqualim, Otto Gelbcke. Francísco .: Betenstein �r'I' c?nstruçã?, que era integrada, pelos seguintes asso
R�d E�gers, Art�ur �a�r�' .Avehrno., dos Santos, cíados: Ne!S<>n Dríessen, Dorvaj Marcatto,. Zenon
João Felíx de Souza, João Ruãno, Bemardo W:ulff, da Silva Fernandes e Arnaldo Schulz
Bonííácío Gonçalves, Otto Mayer e Germano 'RUhM.,

.
.

.

. "

- Dava-se a: Sagração Episcopal de Dom Hono-
- Adolfo DIetrich" Agente da EstaçäQ da Estra' rato ��zera,. Bispo Auxiliar do.Rio de Janeíro, em

tia de Perro de Jarag':la.: depois de s9'fre� íntense solenidades realizadas no
.

Seminário de Corupä.
campanha d.e perseguiçao, era traastendo para a sendo SAGRA:NTE D. Jaime dê Barros Câmara' Caro
E'Staçã:o de Canoínhas. deal Arcebispo. do Rio de Janeiro, presentes 'aiIlda

D. Gregório Warmelíng e D. Wilson Laus Schmídt.
'

-:- O Padre Dr, Pedro Franken, d€pQis de 5 a�qs
a serviço em Jaraguä, falecia na Clidade ssrrana
de São Bento, tendo realízado grandes 9:.bras e me'
receu o direito a Um nome de rue, A Rua 27, no
centro da, cidade.

.' "

..... HA 20 ANOS

Em 1969. a coluna O QUE VAI PELO !;,IONS,
assínada 'pelo ,CL Paulo Morettí, no acróstico re

lati.vo ,��, mês de setembro, !�rov�i,tava ,

o prí
meiro e para escrever "EugenIO VIctor Schmöckel,
diretor ' do "Correio do Povo", homenageado
pelo Clube por ocasião do transcurso do 50<?, ant
versãrío do jornal. A. ele' foi

'

qferecida placa de
prata, . alusiva a data:

'

, --.' Antonio Sífva transmítla 'agradecimento _' ao,
povo de GaPi,baldi" especíaláients 9 sr.' J,orge
Wqlf Jr. e exma, família, à estadia durante 1 ,;à:no
e meses, ao sr. Walter M�qUardt e Antonio Henn
,= outros "que confiaram �s filhos. para lhes lecío
'nasse as primeiras letras rem português:

'

.- Representantes das ACI de Jaraguá, . Join
ville, Bluínenau, Brusque, Rio do Sul São Francisco

-- Em '1949, falecia lno 'começo; de outubro o ltajaí, .Mafra e Corupá reuniam-se, em número de
sr. Emanuel ·Ehlers, n�' Hospital Santa Helena, de tOO pessoas, debatendo assuntos de . alta relevân-

rJoínvilíe, onde fora
.

submetido a uma melíndrósa cía, eprecíando 12 problemas, entre �
eles; suspen

intervenção cirurgica.· Vivia há longos anos ém .são; de garantia de instância- para I1ecursos tribu'

'Jaraguá, como' representante gi!ral para SC do La· tádos·; flomeação de preposte da JUCESC; adoação
bo�atório Kraemer, de' p. Aleglie e morava algúm de sistema redacional que facilite a interpretação
:tetnpo numa c,asa de :madeira, na Rua' proc. Gomes, de leis; 'alerta sqbre trecho Florianópolis a Ga,ruva,
254, onde hOije (1989) eStão instala,das as máquinas da BR-101 ao Ministro Andr�azza; esquematização
gráficas do "Correio do Povo". S�U sepultamento ,<Je plaQ,o para seIlS'ibiUzar o. Governo Ivo Silveira;
deu'se para o Cem'itéFio Adventista de Três Rios. sugestão.. à· CE-lESC para cobrança de contas via ban-

cária e abolição do sistema de autenticação de notas
� Egon Ehmke, diretOr de' esportes.do cP anun- fiscais. A imprensa de S. Paulo, de SC, e, local esta'

ciava o resultado dp! Torneie lfilttum da ,3a. : Zona" va .presente
'

.

para c:> Campeonato d.a 2a. Divisão, instituída pela'., '_
Liga Joinvilense de Desportos, no ·estádio do' .,B�e· ;" ",' � ��A . 10 ANOS

pendí, à Rua Abdon Baptista, antiga Estrada ltapocu�
.

Hansa e atu.a.l Rua 14'_ Georg Cz�rnieWicz. A T-:Sm 1979, no dia 5 de outubro, morria acida'

classificação por pontos perdidos era a seguinte:"ßae- dão honorário de Jaraguá d Sul, deputado federal.

pendí CAMPE,ÃO DO TORNEIO INIcio com O p. p;;. -Lauro' ,C?meiro de LOY()la. Natural d� Para,naguá'
2. lugar - D. Pedro' ,2; 3. lugar � Estrella, 4:€ PR.' foi ,!um dos"" home�' públicos 'que no de-

4. lugar - Acarai, ,6 p.' p.
- . ,semp,enh0r' de seu mandato mai� ajudou Jaraguá, a

,

_ sair _do·' ãtoleiro em que eStava metido, A el1etrifica-
'. HÁ 30 ANOS ;

"<r'.' ." i ção e a cqristruc;:ão de' escolas pÚbliéas SÓ não fo'

.

. foram maöires porque, os �dministradores não ehe'

Em 1959, {) Itajara Tênis Clube,dava novo irri,pulso' gavam �l atender a 1;;' ';'â�� dotações qUe. e:e corr

às atividades"
_
sadals, cqm a eleição da no�a (h- seguia. Quando as p'" "ee;s de contas n&o esta·

retofÍa, C\lja pres,idênc�a coube· à:, ,. Gerhani ÀrthuT vam prot9s ela não igãi'á<dö -�'abinete antes de sair'
Marquardt; ViC�t. Osvaldo Heusi;' S�cr. Geral E. V.. com .elas. Eie atr6pelava' :ÕS pr�feitos lerdos. Por

Schmöçkel;, 29 ,5ecr. Guilherme Neitzel; II?, Tes.; isso e por muitos outros motivos, a Câmara Muni ..

Dietrich Hufêil\:l�ssler; 2<? Tes. Walter Carlos Hertel; cipal de Vereador�s' conferiu ao "Bororó", assim CO"

Dir. Social Lodrio Marcatto e Dir. Esportivo Zenon: nhecido, �m reconhecimento ao seu trabalho.

" HÃ. 40 ANOS ; ,

,JARAGUA DO .SUL, DE' 04-11 A .10-11-1989
-

.. � .• A'
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FE$'A . -; 'Salvo (J desfile' do ra proíbír o funcionamento ilegal
último domingo. não vimos nada dos

-

.Postos . de. Venda, c o retomo

da tl SCHüTZENFEST (Festa dos
.
d� ICMs; se' as

�

vendaS fôssem
-

feitas'
. Atiradores),

,

pois uma gripe dana- durante o dia. com. - emissão de No- ,

danos manteveçpreso ,ao leito por tas Fiscais, seria' substänêialmente·
.

dez ·dias· a fio. :'No eatanto, o nO" superío- ao "prejuízo" anunciado por
ticiário da imprensa deu conta '.' d=-

'

. sua ,�xcelência, ,-" .�. .:. _ '

que a' mícíatíva' revestíu-ss do maís Repetimos, .0 sr. Ivo Konell não
absoluto .súeesso 'durante todos _ OS" -iv-ai' fazer ;;:näda:" �'stamos num ano

,dias da'" prhmóção inédita, a pon- eleitoral, () candidato do PMDB1
to de ser hoje pacífico, que a íes- l!l'Ysse� Guímarães, está na rabelira
ta 'seFá 'repetida -nos anos 'víndou- :: das .:p,eséfuisas, sem chance alguma

"

-.,:
'

..

-.- - . ,...... � -

1'.0$.. ", , .: ' ><:: "., :
'

,de melh<;jl'aI', sua performance, e me- Richt�í::
: �'H�,tt�n' Siev; ::'It>'ej:" 'dem: EinbrueQ:;

'O' desííle 'foi- emocionante, não s{> -pe- �F agora< no':horál"fo . .ilegaL seria 'ék . ,,_, ����.eq q�ç>s�n? "__ "

Ia organização.' COrno pela maciça penas': prorar "as coísas- __pro. ledo, do., ': ,::. J\n�t::kl��_er: J,'�Ne�,. ick war jarrz nüchtern!'

,participay,ã:Q das. saciedades de- ati- "Dr.. Diretas". ,H como no. ano: - .que � ,'õ, : .é:' ',: ;::;,
'radóres da' região. < Por sinal, nos vem vamos ter eleições majontárías.: ------.;-.. ....:....,.-------

.........----_;_---

trouxe. à memória o memorável deS� para- renovação do Congresso Nacíor t..��,!1,1.,',�;...""--.,�,�---�-�--------IIII!I-II!III'..

file. das entídades de atiradores, nal. etc. I ... ,Já -Viu,. né? . Como se, ,< -'

''''Y'
" .'

'clubes de serviço, etc, 'pór ocasião cio -.

o
. resultado da eleíção em Jaraguá

.

�:
,.'� .. ,

erdUreira
centenärto -de Jareguá: Na 'oportu' do..' Sul' pudesse salvar,:<:--'o .. barco, ".:C.:,<· , ..

iÜdacte fizemos' reiterados comentaríos : peemedebísta,' c
.' .. ,'.' ": " �,." ·c,::. ': ,,·';:'-CoMt!RCIO 8DE:':�UTAS E VÉRDURAS

na
, ímprensa 'Iocal, no sentido de dENTE FINA: - -- Nestá- ..:alt\lfa dai --

.
-

. . "',

que'esses destiles fossem incluídos, .campeonato' da sucessão presidencial, .. ;"$����� -fªE$ÇA:S:�� 'VERDES, PÃO CASEIRO';
nas comemorações da Semana da todos os candidatos já' deram a fí- E CUCAS. AMPLO ESTACIONAMENTO.'
Pátria, antes OS estrondosos aplausos cha completa'de seus,_; opo;rentes e -- ,;", ci " .. ,,:, ,,;. ,; --

recolhidos pOr aquelas agremiações. 'o ,eleitorado 'já sabe', to�os, podres

1:
;:�Rua: :C�l; ']Procópio· .'Gomes de Oliveira, 1.160

"EXCURSÖES" - O funcionamento d� concorrentes-,à,�êadeíféI--do : ,se::; _': z.... ,:::. -- Jar:aguá ,do Sul -', SC

de --P-ostos de. Vendas de malh_as >e nhor. José Sarney. - Lamentavelmente, - ,.. " ,.,'.

confecções, em plena madr;ugada, o que não .se sabe, é o que esses ca- .....II!I!._�_II!I!,.,_!li.�,!I�-��III!III��--"'--IIIIIIIiI_...."_-

continua tendo,' desdobramentos, valheiros, salvadores da; Pátria,

'PÓis Ílovas informaçÕes aterrissam' to'" p'retendemJazer a' partir" d(> :
m�en'-"

dos os dias em nossa IneS'a e tr.abalho,. ,to em que' arrumärem Ó, diStiIito cUdét·� .•.••
'

Sabe·se agora que não apenas alguns ,riére" ,nra :cadeira pn�[sidén'ctal�:'i?Oís ":,,,

Po�tPsi Ida rua Jpllvibl-e transgridem.. a est� .r.espeito Ijão 'Q.issen�m il�dq: de':, ,.
- �'.'

a lei abrindo fora do. hot'árió de coisa alguma. De" 'förma
--

qu.�;,: iii'não
'

expediente mas, também, até no cen- ser que nesses dias que 'restãm' para
.

trq da cidade isso �correó Mota· a propaganda gratuita pelo rádio

-res' nas . proximidades desses,,, Postos e,TV eles' finalmente se dignem dar

de Venda tem tid-o . atritos com os uma satisfaqão ao :eleitorado! vamqs

"excursionistas" da madrugada, r€" aiSSistir· ao repeteco, � tantas·. elei�'"
clamando' contra -O b_arulho', qUl2' c;:ões já havidas ri�sté. país: 'a' massa'
esses "estrangeiros". fazem,. .

não.' popular v0tandQ
.

em:<:: qúeIri ,

.

c_oru;��',:',' -......,111.LIÍ.,.-.;lIIIIIIiIiilíiiÍIIIIIIIIIÍI"iIi·'-�-----------...-
d�ixando ninguém dorrair, Inclusive. :guiU xingar m�is e :tn.e1llor., os ,adv-er<
cetto cidadão proeminente foi '. visto sários, ,ou, quem. sab.e,: riaqueie 'qúe
'de f,evo1ver em punho, pois, estava, empolgou, mai!? as �as�as cpm,' ''dis�', .

a fim de abrir fogo contra os bagun· ,curSOs inflamados, , e,
.

retUIIlbantes;�: .

ceiros.. Empresários' de peso tem', :que, : contudo, nâg rElsolvem _ pr0�1�
,

se iÍlSÍlrgido contra' esse". abuso, ma algum. Pr-oII_lessa$ não fqltàram"
mas suas ,reclãmações têm ,esbarra- é verdade. soluções' foram àiluncia-'
dO na total indiferençR do Prefeito dás, é verdade. "Mas verdaq.e seja ßi'
Municipal, umca autoridade com ta, nad.a disso convenGe :,:�às, �,p�,�s<>Äs:,
poderes para cOihir a fragrante infra'

.
es�larecidas que. , esp�ram o ,anlpldo'

çãq
.

da l'e1. Por sinal, Si Ex\\ tem-s= d� "soluções ,fa;ttiveis.,;-:- ;.,' :.

queixado de que fãce à alteração dos Co�tinuam0s'AfIF, J cllja PLI�TA-:�
índices de retorno do ICMS Jara'. FORMA LIBERAL �caba�os. de

_ l,er..
güá do. Sul estaria na iminência ;de :e um documento de.. bom'senso. r.eéJ,Us;,� >,

perder .

cerca de ..
>

90 mil, 'cruzados ta, ooJetivo � que vai fundo' na, p�,o' ,

mensais. Diz'se, contudo. que se o blémática nacional., . Vale a pena ler

Prefeito usasse de sua autoridade pa' . e meditar.-

e;FHO• ..

• CORlIEIÓ· 00 POVO
HA 70 ANos' .. ESCRE-

VIAÇÃO CANARINHO'LTDA, VENDO· E' REGISTRAN- �:
,Programe b�.n. as suas viagens de férias e. DO A

.

HISTÓRIA
'

DE .
"

recreação;;:;'- A.;, arlDho" coloca à sua dis- JARA-GUA 00 SUb "".E,·

posição os·,�o,.. e confortáveis ônib!1s da sua D'E SANIA CATAlUNA.
frota. Véüa conversar conosco. (FONE 72=0091, ,. Rua Expe.d. Antonio Carlos Ferreira 68

';>'-.,

Av. Mal. ,Deo(Joro, �87 _ Fo.ne 72-1422 -�,� ..

'

..

i

Fone 72-0527

,�,=-,,:__�:\,__�'-;;;_,-j--�J\illillii{-Jt·lo' '_ DO. SU , DE 04·11 A 10,.J��\'4912
. ;..-P,AGINA

« Deltsche
.•
'�

('
>

-"k'
.

,',."
. 'C e> ..� »

LElTWÔRT:\�WIR SCHREIBEN' BIN WE.'NI G IN
DEUTSÇ,H DAMIT DIE ERE.'RBTE MUT1'ERSPRA
CHE, NicH't' IN VERGESSENHEIT GERAETI"

, .
.

- - - D�:; REDAKTlON,; "

. .... -",'.,

.

/!� �rs(â(}ch: gestern abend eingeladen. Wie
<t�ar:g.�n!! das F�st? Undi:_wie..:,ging: � �us?:'::
J'Jjq;� eiji�_g� {lahmen deIi::·rrühzug -nach . .Hause, r

. };iil: �eÜ};-,n:aiiín den eisten .Omníbus. ,Und den
ifest nahm :'dfei Pblizéi :m�t!'(

.

, ."

"

. ."'::

da Ra.quel·
.

"-':"-..

�-' ..

;._' �.-..,.. : .. '
.. ;

I_':" ,·":,",;-I:n;gles:,',para quem,
'. -

-; .. .', �

-�

Ião: tem' tempI
-,;,

'" a ,perde·r.
" .'FME INGL�S EM 24 HORÀS

','

W.l,:Z 'A:R� D .::-�:.;',
.'

.. .
-

�

. ;
,

*' Finalffié'nte no BráSú um método revolucioná,
rio para você -falar inglês em ape'uas Ú hléiui��
�. Mé.t�o desenvolvido ,no maior instituto "r.r�
lIJl�UlSbca do mundo (Bngham Yomig.-Univ�r:§lHy.
'-'-'

.

USA). . .

* Aprendizado 100%, garantidö. Milhares: ':ct:L
alunos satisfeitos em todo. o Brasil. .' c.';, ,;
*.':SoliCité unia' aula demlOllst:t:ativa gratuita... ,' .

,* Métpdó' eS,peciar para c::rianças, _. ,.,

* Estamos Iajlçandó"no mesmo: método,' AlemãO:
.

Italiano e Francês; --
; ,<

, "
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Flashes. dA Cidade - xuv

DIrval MarcattG, a vlcacão" dos pilneiras . do vestu6rip
E, V. Schmöokel

estudos da Escola. Superior de Guerra, junto com

os drs- Gerd Baumer e Mamo Souza. Em virtude
da atividade qus 'exerço Iuí um dos fundadores do
Sindicato Patronal da Indústria do Vestuário, em
24.07.73 e estou na presidência até hoje.
CP - Quando começou à trabalhar?

-

DM - Por sugest�9 do pai, em 1942, aos 19 anos

ínícíeí o trabalho na ,,_iãbrica, que ,éle começou num

prédio maís tarde o.c�pada pela Charutaria Cente
nário, na esquinas, dás Ruas :>'1. (JacQb Buck) e
583, nos fundos do atual Bradesco. EIn 1929 mu

dava-se para a Rua Mal. Deodoro.'A morte o Suf

preendeu prematuramente em 1951, passando a
CP - Quem eram teus avós e de onde vieram? tírma para Marcatto & Cía.,

.

tendo pOr sócios o
DM _ Os avós vieram da Itália. Do lado paterno. Loreno e eu. maís tarde transformado em S/A" e'

eram Luiz Marcatto e Ana Betani, naturals de Trento posteríormente em Ind. de Chapéus Ltda., formando
e do lado materno, 'Jqllé Enriconí ,� Luíza Enriconi, um grupo com a Pedreira Rio Branco Ltda., e Empre-,
da região de Vêneto. Aliás, José já era nascido em endimentos Imobiliáriq$ Marcatto.. orientado pela.
B. Gonçalves.

.

holding Marcatto Admínístradora de Bens.
CP - O teu pai dedicava-se a que atividade? CP - Qual a tua, reUgião?
DM _ Meus avós moravam, em Bento Gonçalves, DM Católica, �postólica,. Romana.

no lugar de Busa (que qeuer dizer buraco pela ondule- CP -'"- O que me "iz da politica?
ção de terreno), dístarrte 4 Km., onde fabricavam cha- DM - A política é um mal necessánio, não
péus costurados de palha de trigo (cereal muito plan- .obstante provoque desencanto na época atual. Mas
tado na região) e papai vendia a produção, como ven- fui eleito vereador juntamente com Erich Batista,

. dedor/víajante, em cargeíros de até 5 animais, car- José Pasqualini, Augusto Sylvio Prodoehl, Raimundo
regando mercadoria e s€\US acompanhantes. O despe- Emmendoerfer, Pídelís Wolf, João Lúcio da Costa, Furtado solicitou mais
cho de chapéus era feito em Porto Alegre �, de navio João José Bértoli, Ney Franco, Artur Müller 1'2 Mario uma vez o envio urgen
seguiam aos portos de Laguna, Florianópolis, Tiju- Nícolinl, 5 do PSD e 6 da UDN. te por perta do Execu-
cas. e Itajaí. Nesses portos ele apanhava a mercadoria Cp......, Como vai ou foi em esportes e na vída tívo do projeto de

-

íso-
e fazia a venda ambulante. Duas vezes pOr ano ia - social? nomia,

.

com 'suas modí-
até São Paulo, em lombo de burro, viagem qUE! demo- DM _ Sou SÓCÍo. fundador do Az de Ouro.'48. Iícações, retirado da:
fava de 5 a ômeses, da diretoria do Esporte Clube Brasil, Clube .Iara- Assembléia Legtslatíva.
CP - O que fez teu pai escolher o então lugar guaense de' Xadrez, participei . na. fundação do Grê- Lembrou ainda que co-

chamado .Jaraguá? cio Esportivo Juventus- caçador, pescador das re· mo relator da Comis-
DM Numa de suas víagens ele notou que nesta dondesas e dos rios Pirai, Caríbaldí, Jaraguã € são de Justiça já havia

regiao existiam árvores, como o pau-madíóce, imbi- , Itapcu.
.

sou sócio do Baependí. Bei�'3 Rio, ax-Aymc- retirado do projeto os

ruçu e cacheta, cuja madeíra S9 prestava para fazer ré, sócio .fundador d Rotar)' Club local e fui chega- artigos que tornaram-se.

trançado. Esta: foi a detérmínante para a sua vinda do ia uma serenata com o Emílio da Silva Jor., Ro- inconstitucionais com a

á Jaraguá do Sul. Em agosto de 1923
.

hospedava-se .. meu Bastos, um -c�gano. cxecelenj., víolinísta e. do promulgação da. Nova
. com a família no Hotel Wenzerski. aí na Marechal, on- Lamartíne, que ia madrugada a dentro. Carta Catarínense- E's-
d9 V. tinha escritório e hoje é a loja HM. Mas para CP - Quando casou? clareceu que acha jus-
chegar até aqui, meus pais e eu com 6- meses, t:ve- DM - Em 13.10.1945 casei com lutta Breithaupt, ta e leal a manííestação
mos 'que enfrentar uma tempestade como embarca: na Igr,�jR Sta, Emília, abençoado pelo Pe. Albedo dös servidores estaduaís.
dos no navio Max, na barra do Rio Grande, onde fi- Jacohs e festa' no 'Salão Buhr. Desse casamento te-' porém reconheceu que
cámos ancorados diversos dias, molhando tudo o nho o FláVio José, Márcio Mauro, Denise Luiza e todas as categorias pro-
que havia a bordo, morrendo duas crianças na oca- Dorval Jor. e possuo 7 netos. • �fissionais estão defasa-
Stao, Com poucos recursos chegamos ,;�m.. S30 Fran-, CP - Já está aposentado? das, "porém a culpa não
cisco e de trem viemos em fins de agosto/23 à Ja- DM � Já, mas para viwr da apesentadoria in' deste governo".
raguá, felizmente não dá. Por' sua vez o de-
CP _ Teu pai ti, ha muitos irmãos? CP - :Fe?: o 'Serviço Militar? putado Leodegar Tiscos-
DM _ papai era o 39 na escala .e os demflÍs DM' Tenho carteira de 3a. categoria. ki . (PDS), afirmoU estar

eram o Luiz, Rkieri. Antonio, Carmela, Fiorinda, Jos'é CP - Algum projeto na vida!? pr'eocupado com a demo-
e Gabriel. Oito ao todo. DM

.

_ Meu proJeto é continuar em atividad'2 ra da definição da de·
CP

.

-"o Como foram teus estudos? por mais alguns anos e depois quero viaiar. Já es- finição da política sa-

DM _ O primário iniciei no CoI. da Divina Provi' tive duas vez�s na ·Europa. nos EE.UU., ChilE':, .. Ar· larial do funcionalismo
df:ncia, 2 ,anos. Depois 2 anos na Escola particular, gentina, viajei pelo interior, ccmhecmdo quase to- estadual. Ao referir-se
de Máfio Rtey Gil. Outros' 2 anos no internato do. dos os estados brasileiros. a situação dos servido-
CoI. Sto. Antonio, de Blumenau, dos franciscanos e. r,es do DER. comentou
terminei o ginásio com os jesuitas do Colégio'" Cata- CP _-�eu estoque de perguntas aCabou. . Algo q�e' esta .

é uma das'
rinense, de Florianópoiis. lembrando entre muitos mais a aetescentar? piores, "talvez a mais
dos col,egas de turma o já falecido Dante Martolano, ruim da. Isua história".
Renato Genovez, Gelásio de Souza. ValdEm'ro Gon' DM _ Devo dim'r que gosto. muito desta cidade, Solicitou 'tambéin ao

çalves e Fernando Springmann. Dos professorei> lern: de meus familiareS>e am�igos ,'e só tenho ra�õés pa·· Execulivo que encami

bro-me da Irmã Adélia, Prof. Idaace e Mário ReY Gil . ta ser feliz. Curiosamente pareço contradiltóJiio, .n:pe com urgência uma·

e o Prof. de Matemática Max Kreiber. Já naquela .
pois, embora seJa i,ntrospectivo. t"!nbo um imensQ._ Jr>.Qva proposta salarial

época era' proibido fumar. No sto. Antollio. tota'· desejo de' eStar entre as pessoas e cultivo mult.a7� jqC'� traga uma solução
rnente. No Catarinense, a turma ds maiores, podia. e duradouras amizad2s. Para' satisfazer essa cár2n- . ,définitiva a ,todos os S08r-

Engraçado, fumàva-s€ menos, Gonsentida, do q�!� cia tenso encontro mapcado todos os dias dq �ví80res estadltais.
ruando proibido. Já ca.sado integrei 0.19 grll,po de semana. Isso me faz· um grande bem.

�
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Num jantar de bolonístas nascé a entrevista, que
se realiza 6a. _ feira. Às 15 horas a secretâna me

.

conduz ao diretor. Uma pilha de papéis é cuidado
samente examinada. Funcionários entram e saem da
sala. Nada escapa. E a dinâmica empresarial. O ir
mão Loreno deixa a sala e faço às perguntas: ....

CP A entrevísta me obriga. a perguntar
nome e local de :.,.asclmento

DM _ Meus' país são João Marcatto ,e Chrístína
Enriconi, me registraram como Dorval Mar<;atto,
nasci em 90.02.1923, no município de Garibaldí-Rê,
nos limites de -Bento Gonçalves.

teu

DER pede
apOio a

Furtado
Ó deputado Juarez

Furtado
. (PMDB), rece

beu ofício' da Associa
ção dös Engenheiros do
DER/SC pedindo seu a
poio, na condição rela
tor da Comissão de Jus
tiça, referente a ques
tão da íáonomía dos SeT
vídores estaduais, em ,�s

pecíal a dos sevídores
daquelj, . órgão, pois
contorm e Ielàta' o do
cumento' "os salários

.

dos servidores do DER
chegam a níveis baíxís-
simos" .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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(.�uf Dh1lacbante FIEDLERFunilaria Jaraguá Ltda. "

. _04. de NovembroCalhás e Aquecedor Solar
.

.

Rua Felipe Schmidt, 219 • Fone 12-()448.
Eniplácamentos em Geral, Segundas-Vias
de documentos e Revalidação da CNH.

Rapidez e Eficißneia
Atendimento a domicilio'

Rua Domingos R·. da Nova, 316 _ Fone 72-.1417
Jaraguá do Sul _ SC _

...:=.... ;:::,=====

. Sra. Jutta, esposa de
Dorval :Marcatto; Aluizio
filho de Inácio Tomesel
li; Sr." Leopoldo

.

Sch-
wartz: Sra. Marlene
Meister Joestíng: Sr:

Dosníngos Murara Filho
(InÚi-PR); sra. Maria de
Fátima Marschall.

05 de Novembro

II

AS "MELHORES OpÇÖES PARA PRESENTEAR
ESTÄO NA .

. Lanznastcr �'.

·JqiÓs, 'se�l.j61as. e. relQgios com o earínho da:'
LAN'Z'NASTER: - ..

. I. . I.

Marechal Deodoro, 391- Fone 12·�261r em JarBg.-u:á·
.

Defenda. o seu patrimÔnio contra sinistros. pre
veníndarse. : Esta� es s��s ordens!' f'

'"

. '. . ..
-

_,' . . �
.

,- .

. '·:Exl-.·i.D·brás Sra. Wanda Fodí D03'
ring;' Sra. Isabel G. Nas
cimentos (Joinvillej .

06 de Novembro

Comércio e' red.fga de extíntores em geral

Rua Jóínville .n5' 2.116,' _ Folie 72�1826

.. Jara�â dó'SullSe;
Sr. Aldír Manrích: Sra.

Ivone Viergutz Buch,
mann: Carla Beatriz

07 de NovembroIIiTERIMOVE'IS
Intermediária de '.

Imóveis·· Ltda. : .

"..
)

s:
- CASAS: Casa Residencial em alvenaria
'com área de 100 m2 em terreno de 450 m2 sito

a Rua 25 d� julho n? 317.
.'

_ GALPÃO' INDUSTRIAL - com área de

2'.100 m2 em terreno de 1.500 m2, lateral Ro-

c(ovia Preí. Elgelberto Oeschler. p

.

_ TERRENOS: Terreno Central com área de
.

1 :OSO m2 sito a Rua Francisco Fischer "Ao lado
..

.do''Sindicato do Vestuário;'., Terreno "eom Mato'"
.

em Ribeirão 'GustàVO' com área de 1.200.000 m2

"Ideal para ReflorestaJ,llento". Terreno com

área de 80.000m2 sito. em Estrada . Três Rios

edificado Com diversas' construções.

. Sra. Clara, esposa do
Sr. Vitório �Glowatzki;
Sr. Eugênio .Henn: Eu:
gênio José da Silva Jr.:
Roselí

.
Soraia Winter"

R. Jcão Píccolí, 10--4 - fone 72·2111- J�Iaguá do Sul
� CRECI6-43-J. .-/' '.

'

.'

. �(lifíciO "Barg",. um grande ? belo empreendi
mente a ser construído pela construsor _ Eng,
e Incorporações Ltda, na Rua Marechal Deodo- .

ro, . nas proximidades da Menegottí Veículos,
'em frente

.

ao Posto Marechal.' Com fino acaba
mento dentro de um projeto arquitetônico de
alto gabarito, está constituído de. _.

.

� Lojas comerciais (térreas) e' salas comerciais
nos andar 19, 29 e 3°, em diversos tamanhos.

08 de Novembro

Dr. Ilton . Steingräber
{Joinville}: Sr. Sérgio
José Peters; Antonio Car
Olos, filho de sr. Paulino
e. Julieta Pedri; Valdí-
.vía filha de Sr. Hermene
gildo Ines Rubini

09 de Novembro
Sr. Artur Bortolíní: Sr.

João Santiago do Amaral;
. sr. Helmuth Krüger; Sr.
Affonso' Franzner: Charl
les Luiz Ubiratan Souza;
Arlete Zonta: Ivani Tar
riawski: Elemar Scheuer;
Sra. Maria KLein

.
.

Plr
mann: Sra. Rosane Krü-
gerMüller; Sra. Rosane
Beyer .. do Nascimento
(Cascável -- PR).
lOde' Novembro

Sra, Hermette Mayz:r
de Almeida: Ivo' João
Bortolini (Vila Chartres)
Sra. Edith FranCO (Por
to Alegre-RS).; Srà. As
ta B. Marquardt; Sr. Kurt
(Behr (São Bento do Sul)

CORREIO ])O POVO
Assinaturas .

e

Publicidades
Fone: 72-0091

,.... TELEFONE COMÉRCJAL - Trans.ferível
TELEFONE RESIDENCIAL Transferível

. I

.Â. ������!i�FO���.!��
EN�ETEC R. Exp. Antonio C. Ferreira, nl} 68

-:- TERRJ<.:NOS: Terreno cl 1.480,00m2 -.- ,Rua
João Pícoli s/n9 - entre as Ruas Av. M�L Deo-

doro e Reínoldo Rau ...:.. centro" Terreno com

99.000,OQ m2 _ .Pundos lot. Emil Behlíng..
Terreno cl 364,00 m2 -' Rua Enrich Sprum t

Agua Verde., .Terreno c/ :)98,75 m2 e-e- gstra'cia
Nova ..,.... Vila' Rau Prox e., ao Supermercado Rarí.,
..... CASAS: Casa em Alvenaria 'com 311.00 m2
2 suítes, 2 quartos, 3 salas, salão de festas, cozi
nha" lavanderia,· garagem st 4 carros, píscí
na. � Rua João Januárío Ayroso _ Jaraguá ES

querdo., Casa em Alvenaria cl 110,00 m2 em

TERRENO de 7.100,00 m2 '_ Rua João Januario
Ay:roso _ Jaraguá Esque�·do.� Cas� Mista c/
3 quartos, salá, copa, cozinha, banheiro, la'

vanderia, churrasqu.eira, ,garagem _ Rua CalIlPo
Alegre ,s/n9

"

."

.

- SALA COMERCIÄL -, EdiHcio Domingos
Chiodini 1�, Andar - Av. Mal. Deodoro da

··Fonseca.

.

.

Empreendi'm,entQs. Imobiliários
Ma-rcatto Ltda. CR;ECI 093

Av. Mal. Deodoro, 1.179 - Fone n-1B6 Jaraguá
do Sul _ SC. . "

' .

TERRENOS: Terreno esquina com 682,OQm2,' R.
Lourenço Kanzler NCz.$ 28.500,00. Ana ,Paula, I

NCz$ 15.000,00. Ana Paula II a partir de NCz$
9.500,00. Ldteaménto O dia Jguá esquerdo
.1�Cz$ 14-.000,00. Rio Molha 16 x 20 perto da Gru-

. ta NCz$ 3.500,00. Loteamento Rodrigues (Vila
Rau) a partir de NCz$ ·10.000,00.· CASAS: Casa
Alv. com 114,OOm2 R· João Doubrawa (R. Calça'
da) NCz$ 80.000,00 Casa Alv. Rua Adolfo Zier

mann perto da Escola Alberto Bauer R· Calçada
�Cz$ . 45.000,00. Casa Alv· (Loteamento Pinhei

ros) 120,00m2 NCz$ 60.000,00. Casa Alv. Lotea

mentq Ana paula I' NCzO 30.000,00; GALPÃO:
Terreno 1.170,OOm2 e galpão em construção na

Rua João Januário Ayroso (Jguá esquerdo) NCz$
90.000,00. 1:ERRENO AGRlcotA

.

Área de

53.000,OOm2 pt6príb '.para 'agricultura' ou indús�
tria, áréa toda' 'pTana, situado no município de

Schroeder . NCz$ 70.00Q,00.

'PAGINA -14
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Léu dá reajuste
o preíeíto de Massa

renduba, Dávío Léu, con
cedeu reajuste de 40%,
válido, para Q mês. de
outubro, aos 140 servi
dores municipais, Para o

mês, de novembro, ele
assegurou junto à Câ-
mara de Vereadores
maís um aumento de
·40% nos s.alários. Le-
vandq-se em conta os

acumulados desde dezem
bro do ano passado até
outubro, deste ano, Dá
vío Léu já concedeu cer
ca de 650%. de reajustes.
Paralelo aos compromís
.SO,s salariaís, 10 fpref'eito
já está ultimando os
trabalhos de regulamen
tação de outros impor
tantes projetos.
Símultêneaments se-

rão criados dois érgãos
consultivos . subordína
dos à Prefeitura de Mas
saranduba. Os conse

lhos municipais de A-
.

gropecuäna e de De
fesa do Meio Ambiente
estão incluídos dentro
de uni só decreto. Na
próxima semana será
feita uma reunião ,eh'

tre as diversas, entida
des envolvidas - entre
elas, Cidasc, Acaresc,
Sindicatos, Cooperativas,
Indústria de Benefi
ciamento de Arroz, Igre
jas, Cavel Agroindustri
al, além da prefeitura
-'-, visando a correção do

requerimento para regu
lamentação.'

.

Todas as áreas que
envolvem problemas li-

gados à agricultura, de
um modo geral, ser+o

atribuições do Cons·elho
Agropecuário. O prefei-
to Dávio Léu, destaca
inclusive a' implantação'
futura de novas �ultu,
ras, como a· suinocultu-
ra e frangos d·e corte,
no municipio. Outra

:
.

,idéia do prefeito é
.
a

urgente aquisição .' da
"patrulha mecanizada"
- já houve scltcítação
junto à Secretaria Espe
cial de Ação Comunitá
ria -, utilizada essen

cíalmente para o au

xílio ao· agricultor seIh
maquinário .

na lavoura.
Dávio Léu também de-

cidiu de uma vez por
todas regulamentar .

o

Conselho de Defesa do
Meio Ambiente, no Mu

metpro. Com caracte

rísticas de coibir abusos,
como o absurdo desma-
tamento verificado em

Massaranduba, feito
pela Tupi Agroenergía.
o Comdema deverá ,ser

40 par' cente,
regulamentado em' breve.
segundo promessa do
prefeito Dávib Léu,
Todo o processo de

organização da' III Feira
Caterínense do Arroz
já está definido. Ela
acontece em Massarau
duba, entre os días 27 de
abril e 19 de maio ele
1990 e ser organi�a:�a
por importantes CQW1S'i
sões: A Central Or�a
nízadora (Divulgação 'e'

Finanças), de �pösi
ções (agropecuário e

Indústria e Comércio],
. Promoção (lazer e recep

. ção). abastecimento (be-
bidas e alímentação) e

. Serviços (Segurança, Saú
de' e serviços Gerais).

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEiTURA MUNICIPAL DE

JARAGUA DO SUL

D E C R E T O N9 1.967/89

Coluna Evangélica
31:.·10.89
CULTOS: Neste sábado,
às 20,00h, no 'Rio Molha;
neste domingo, às' 8�OOh,
em Ribeirão Grande do
Norte 'e, na Rua Gua
nabara; às 9:00h, no

Centro; às 9;30h, em Ne
reu Ramos e; às 9:30h,
em Nereu Ramos e, às
9:::''Oh, na Rua Joinvil-
Je; nesta quinta-feira,
às 20:00h, na Ilha da
Figueira.
CURSO DE BATISMO

Neste sábado, às 15:00h,
.palestra preparatória ao

batismo para pais e pa-
drinhos, no salão comu-·

nal, no Centro.
LEMA DA SEMANA
"Daí graças ao Pai que
vos Iez idôneos à parte
qus vos cabe da herança
dos santos na luz." Co

lossenses 1,12.
!'"fENSAGEIM E LEITU-,

RA' DIARIA:
DIA 06 - A palavra
de nosso Deus, é sempre
ação (Josué 1,5)
DIA 07 - A .palavra de
Deus tem poder ilimita
do. (Hebreus 11,3)

.

DlA 08 - Onde há fé,
não há lugar para lte
sitações angustiantes.
(I Crônicas 11,1�14)

.�

DIA 09 :_ O pior não é
cair, e sim continuar dei
tado e derrotado. - (Jere
mias 8,4)
DIA 10 -- Alegra o co

ração de Deus, confiando
totalments no seu amor.

(Daniel 3,17'18)
DlA' 11 - É bom que
noj, confiamos a Deus
cada hora. (Salmo 16 8�
DIA 12 - O que somos

diante de Deus, isso so

mas realmente .. (I Samuel

16,7)

. 'CORREIO DO POVO'. 72·00tt�

Fixa Q. preço da pavimentação a
. paralelepípedo para o, trecho' .que
especifíca.

Tudo para seu escritório, inclusive slíprimentos para computadores.
Rua· VenâIicio da Silva Porto, 353 Fones; 72-1492 e 72-3868 "

Segue na página 16
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. .0 PREFErrO MUNICIPAL pE JARAGUA
DO SUL, no USq da atribuíção. que lhe é confe
rida pelq item XXIX do artigo 70, da Lei Com
p1em,.entar lJ.9 5, de 26 de novembro de 1975, e
de €prtformidade com o dísposto na Lei Muni
-cip�l n9 699171, de 22 de dezembro, de. 1977;

DECRETA:

Art. 19 - Fica estabelecido que o
, preço

por metro- quadrado referente a pavímentação
a paralelepípedo, dos imóveis específícados
no Edital de Custos n� 100/89, tIe 06.10.89,
será de

: NCz$ 33,83 (trinta e três cruzados
novos e .oitenta e três centavosj. o metro qua
drado.

Art. � -

.

O preço fixado no artigo anterior'
obedecerá as modalidades de pagamento fixadas
no artigo 12, da Lei Municipal n? 699/7}, de'
22.12.77, pela Lei Municipal n? 945/83, . de
29.12.83, pelo Decreto n? 377/11, de 22.12.77 e

Decreto n? 907/83, de 29.12.8:)'.

Art. 39 - Este Decreto entra em vigoj- na
data de sua publicação, revogadas as, dísposí-

. ções em contrário.
.

Jaraguá do Sul, 06 de outubro de 1989.

IVO KONEEl.
Prefeito Municipal

ANTENOR GALVAN
Secretário de Administráção e Finanças _I

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE

.JARAGUA DO SUL

EDUAL DE CÚSTOS Nil 100/89'

A Prefeitura Munícípal . de Ja
- : raguá dq.·' .S�l';. através da Secretaria de. Obras e

'

.. Vláç.�o.,". a.ivul�i;t pelo presente Edital os custos
� relativos às obras de pavimentação

à

paralel>
pípß�o. -da RlJ..C!.. 671 - SEM NOME

�J _".v � ""
•

,
. e esclarece qüe os valores .abaíxo

.: especííícados .. .constituem tributos estabelecidos
pelo. CÓ.çlj,g.Q Tributãrio Município, e Lei Muni

oípal- N� 94:>/�3, de 29 de dezembro de 1983,
. que versa 'sobre C6n.tribtÍi'ça'Q<d·,:: Melhoría, Í'e

g'\!llam,entacla ,·pe:o. Decreto }'�: .
907/83, de 29 •

de-·de�emhro.,dé 1��*l.' ;e.;;i.;�,'. d2vida por tb.dcs' ós

prQPrietários de ,�S���S beneficiados por
obras públfcas. .

....,
.

,

a) MEMORIAL DESCIUTIVO DO' PROJlnO E
CUSTO DAS OBRAS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A prefeitura de Ja- que será
.

desenvolvido
.

compútedor, .. :,!e>.töcop.la" :

raguã do Sulr através com � "intensidade por'dora,
.

fax, -tel'ex,: telef�",
do Comdema-Conselho todas as seccionais da ne e outros: móveis, .

Municipal de Defesa do Assocíação . de ' Preser- além da aquisição de

Meio Ambiente - e da' vação ,e .Equilíbrio do dois . veículos para vi.�
Secretería do Planeja' Meio Ambiente de San' gílêncía Ilorestal e um

mente. solicitou que a ta Catarina (APREMA/ barco de alumínio, e da

Fatma"P�lJldação de : Am" . SC). . contratação de Um en

paro- à: Tecnolog-ia e ao . O convênio .

- feito genheíro florestal, dois

Meio' 'Ambiente' enqua·· com a' Patma �,ainda técnicos florestais �e ní

dre : legalmente, o que·, prevê." o aluguel 'ou com- vel médio; um gereute
já 'ocorreu, as', empresas .pra de .. uma sede para. o do projeto e dois buro

Ceval Agroíndustriel> Na- -trabalho, . equípada. 'com cratas.
,

nete Malhas' e Malhas
lMenegotti.. instaladas em

'

Rio da Luz, o Barra do Rio
Cerro e Francisco de
Paula, respectivamente, 02 de Outubro
por não estarem em dia, oú Alex,' filho de Pedro
não possuírem, o Lícen- flsnildaJ Fraga; Allan,
cíamento Ambiental- . de 'tUho dê Marilson. (Soe
Operação �'tao -, po- li) Mulcke: Rodrigo, Ii-

luíndo, sístematícamen- lho de Sergio (Ivalete] .

te, em função disso, o Corrêa
meio ambiente, e espe
cialmente os rscursos hí
dricos da cidade:

A'E'stas empresas não

poderiam estar· em íun
cíonamento, . poluindo
principalmente os nossos

-recursos hídricos,
-

com

despejos de efluentes
sem tratamento. prévio",
diz o relatório de ativi
dades da Secretaria .Mu

nícípal de Planejamen
to. A intensão do secre
tário. Osmar Günther é
de autuar gradativamen
te as outras empresas

.

que· oper.am irregular-
mente, em Jaraguá

.

do
Sul, "até por' uma ques
tão de justiça °em . rela'

ç.ão as que investem
nas instalações e em.

eqúipamentos antipolui'
dores".' O reliltór.io, in
clusivoe, cita a âtitude da

Ceval, que �mc�minhou
à Fatma Um projeto de

implantação de moderno
sistema de tratamento
de ·efluentes, orçad0 em .

4,00 mil dólares e que
certamente . vai . ÇlcÇl'bar
com muito da poluição
ntualmente verificada no

Rio da Luz.

APREMA
Proteção dos manan'

ciais" defesas da fa"ma,
Hora, do Banco Genétitó
e das reservas ecológicas
oficiais e particulä.-tes,
educação ambiéntal :r� e

proteção· dos }"m.an�tie
zais da baía Jà�abiton
ga. Estes' são. os' prin:
cipais objetivos do pr-o'
ieto "s Q S, Mananciais",
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09 . de Outubro. --' ..
Marciano, filho de Al-

fredo '(Lili) Braun; Edi-. 15 de Outubro
lan, filho de 'AbTão (;Ju-. Aline, filha, de Herd

rema) de .Oli;veiraj An,a liD ·.{Belonice) dos Santos;
Paula, filha "de·· Paulo Marcelo, filhó de . Jack-
(Terezinha) :pe:reitF�. son (Matgaret)· Mohr;

.

lO de Outubro Edenilce,· . filha de Oelso
'Thiagq, filho de Wal· (Nadir) de Oliveira; Ri·

ter (Miriam) . Kuppas; tardo, filho de NelS9n,
Taynata, filha. de Re- O(Sil�a) Dorn; Jan,aina,
nato ,(Cecilia) q.ös San' filha de Luiz (Célia)' Fe'
tos; Le:aIlidro, filho de 1ipe;. Wa�er, filho' de
Silvio (EInHia); Cardoso; Edson' (Ilse,)' Tavares
Paulo, filho de Ednel- 16 de Outubro

.

son (Sandra)' Schluter;. André, filho' de' Vol·
Carlos, filho de Carlos nei (Isabel) Chaves
(Janete) Medina; ..Danie· 17 de Outubro '. -<. ',,"

la" filha. de Alddo (Ne' Felipe, iUho.. de .

H�l·
usa) Koslopp

.

cio (E.'thel) :' Ribas; M��a'
11 de Outubro Ta, filha de Aldo (Anq)

Leandro, filhQ' de Jo- dos Santos . .

.. o ; '.

JARAGUA DO SUL, DE 04-11' A,-10.l1�rt.'

I"a s' C i DI e lias
sé (Cecília) . Ramos:
Wanderlei, . filho, de
Waldemíro,

.

(tlicd) Lou

renço

·04 de Outubro
. Carolina, filha, de
Walrter (Maria) da Silva

12 de Outubro
Leandro, . filho de A·

gustinho (Cleüsa) Gar-
cia; Rodrigo, filho de

�

Valmor (Terezínhej Ni·
cochelli; Tiago, filho de
Ademir (Marli) SQajrdelat·

� ti; Franklin, filho de Ljce
rro (E1y). Baron; Francíe
Ie, filha o de Ricardo {A
lice) da Silva

13 de Outubro.
Daniel, filho de . Sávio

(Margít; Maíochi: Carlos
Fernando, filho de Carlos
(Eliane) da' Silva; Suelen,
filha de Jaime (Maria)
Berri; Camila, filha

.

de
Délcio (fe,rezinha) do Pra'

do;' ,caio, filho
.

de
Eladío (Lêda) Rengel

14 de Outubro
Carla, filha de Aleir

(Marli) Lanquevicz; Mar�
cio Jr., filho de Marcio

(Albertina) Chiodini;
Maycon, filho [}je Pe'dro

. (Sandra) Maba

Continuação da pá,gina 15, �dltal de Custos 100/89

05 de Outubro
Felipe, filho de Higi

no (Márcia) Moser: Jessí

ca, 'filha de .'5ebasti,ão .. (E
líàna) de Oliveira; Ra'
fael, 'filho de Daniel (Lí
zete) Kluge

06 de Outubro

Marcos, filho de LUiz

(Célia) . kuhn; Carina,
filha de Tadeu (Leone
te' Langa; Franeieie, fi·

lba de Frederico (['ere·
zinha) Lampert

08 de Outubro
Amanda, filha

·dito, (Maria) .', de
Mirtes, filha de
(Sueli) Petter'

de' Es'
Souza;
Edson

As obras compreendem Os seguintes servi
.•ços técnicos _� com c

os custos _ap<;tJx9, .-,ª�p�cift
cados: ,�� , _ " ., ,�,

.

Elementos' Quant. P. Unit. P. l'�tal
01 � rr�RAPLENAGÉM;. escavação" carga,
transporte .... 1.726'm2 0<.85 l.4q�, 1O
'02 - PAVIMENTAÇÃO:
2.1 - Regularização e

tocompactação do sub-
leito ........ 1.726/m2
2.2 . Base; Matei:ial'
de areia, aquisição
de materiais � exe-

cução l',726 ;rn2
2.3', . - Revestimento:

Paralelepípedo, meio
fio, transporte e exe-

cução 1.726 m2 21,96
.
37.9o'2,9q

03 • GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS
3.1 - Tubulação: aqui-
sição de materiaís e,

execução ..... 1.726 rn2
3.2 - 'Caixas Coleto
ras: aquisição de ma-

teriais e exeou-

ção .. !....... 1.726 ro2 1;72 2.968,72
TOT A L ó, NCz$ 58.:':190,58
04 - cusro TOTAL: NCz$ 58;390,58' (Cinquenta
e oito mil, trezentos e noventa cruzados novos

cinquenta e oito centavos) ..
4.1 . Área à pavimentar: 1.726 m,2
4.2 - Custo por m2: 58.390,58 dividido 1.726 ígual;
NCz$ 33,83 (Trinta ,e três cruzados novos e

oitenta e três centavos).
.

b) DEUMlTAÇÃO DO TRECHO BENEFICIADO
É benefícíada .a Rua 671 -- Sem Nome, a partir
da Rua J84 - Bernardo Dornbusch, até o seu

final.
cl' ESPECIFICAÇÖES
Detalhamento dos materiais 'e rsspectívos cus

tos da obra, constam no Projeto e no orçamento
do trecho delimitado pelo Edital.
d) CONTRIBUIÇÄO DE MI;IHORIA
A Contribuiqão de Melhoria será cobrada, por
propriedade, levando'se em conta a testada
dos mesmos.

F Ú RM U L A:

0,50

?2��,,204,20
-:.:.,:._

4,60 1.939,60

Testada do lote multiplicado
por r 1 /3 da largura do leito·
dii rua multiplicado pelo
custo do metrO quàdrado
igual Custo Total.

O recolhimento do Tributo será diretamento
ao Tesouro Municipal.

. PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO,
SUL; ·06 DE OUTUBRO DE ·1989.

IVO KONELL
Prefeito Municipal

AFONSO PIAZERA NETO·
. Secr.etário de Obras e Viação

ferro Marechal'Velho
,

o,, DE :ENGELMANN & CIA. TrDA,
"

Comércio de veícuios usados·
o Peças para veículos

.
'Compramos automóveis acidentados

Rua Conrad Riegel, 162 - Fone 72�0874
Jarqguá do Sul - SC' - .:.!,�,.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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: Cleide Mesadri, de
do Sul, despertando
emoções

Ida e Eugênio Victor
Schm6kel
comemoraram suas
datas natallclas com
multo entusiasmo. Ela
é mãe de nosso diretor,
e completou 94 anos
no dia 29 com todo
vigor e rumando,
célebre para o
centenArlo. Eugênio
Victor, Jornal/sta,
economista, contador
e diretor do Correio do
Povo, no dia 2 de
novembro comemorou
6B anos em grande
estl/o. Aos dois os
mals efusivos
cumprimentos de
amigos, companheiros
ele trabalho e
familiares. No
aniversário de dona
Ida, em Curitiba, a
famlla se reuniu e
comemorou a data'com
multas felicidades.

* Honôrio TomeUn é diretor execu
tivo da UNA, diretor do eIEE·MG
e colaborador da Agéncia Planalto.

'Até aonde vai o "Correio do 'Povo"?

Já falamos em Manaus,
Belém do Pará e arredores,
mas desta vez ele foi além.

Raul Driessen e d. Ivone,
dias desses, deram uma estica
da à Europa. E como jara
guaense nunca fica longe de
outro" acabaram na residência
do dr. Jöm Soelter e sua esposa
Irene Hinsching, em Krefeld,
Alemanha, onde acabaram
hóspedes. Em meio dos feste
jos de um reencontro, apare
ceu na bagagem do "Sarrafo"
um exemplar do "mais angigo"
que o cirurgião dentista "devo
rau", inteirando-se do que
acontece na Pérola do Vale do
Itapocu. A foto mostra o ins"
tante ein que o dr. Soelter lia
as "últimas". E note o leitor
como é bonita a sala de estar/
jantar do distinto casal jara-

guaense.
Para os que não sabem,

o dr. Jörn Soelter é natural de
Ijuí-RS, mas acabou adquirin
do a 'cidadania jaraguaense,
com a instalação de um gabi
nete entre nós, filiação ao Ro
tary Club de Jaraguá do Sul,
casamento com Irene Hins
ching, de tradicional família lo
cal e aquisição de propriedade
que ainda mantém entre nós.

Em abril/89 fez 20 anos

que residem na Alemanha, re
tomando sempre para uma rá
pida visita à terrinha.

"Correio do Povo", sen
te-se honrado em contar com
mais um leitor na Alemanha.
Um grande abraço na Irene e

no dr. Jöm Soelter. Obrigado
pela preferência!

Gilberto
Klein e

Mariza
Ruon, ca·
sal perfei
to nasnoi
tes de Ja·
raguá do
Sul

Em uma festa que nãofaltou
o delicioso churrasco e a

cerveja gelada, os casais Saulo
Bernardo e Samy Elsy Dias de
Souza, e Maurício/Niura de
Carvalho, além de JairMaestri,
recepcionaram no último
sábado, em Garibaldi (RS) as

transportadorasMüller,' Trevo,
Mayer e Varig. Um
animadíssimo encontro.

A sra. Odete Torres .

recepcionou suas amigas
em alinhado lanche no. último
dia 18, uma quarta-feira. O
encontro foi em sua residência
e juntou pessoas de destaque da
comunidade.

A Casa da Amizade
, promove no próximo dia

6 de dezembro o seu tradicional
"Bazardo Natal". Bolachas de
São Bento, enfeites, toalhas,
'panos de prato, panettone
caseiro e artigos para pr�s��tes
compoem o bazar, que tntaa
às 9h e prossegue até as 17
horas.

,

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

,

�
IND. DE MÓVEIS

dbmMrila
�. --

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

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

mais para presentes na

Relojoaria
Avenida

Marechal Deodoro 443 e

Getúlio Vargas n� 9

Loja

Mamãe Coruja
A melhor opção em

artigos infanto-juvenis,
,

bebê e gestante.
Rua Barão do Rio

Branco,168
Fone 72-1788 - Jaraguá

do Sul ..SC.

Uma jóia ninguém
esquece

.s'�
Jóias, relógios,
óculos de sol e I'

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

FORMAMOS NOSSA REPUTAÇÃO
FABRICANDO ÓTIMAS MALHAS

Malwee Malhas Ltda. Rua Bartha Weege,200 .8250 daraguá do Sul· S.C. Fone' 0473/12-3200

Jaraguá do Sul, de 4 a 11/11/89
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



que se realiza nos dias 10 e Ll
de novembro. Caso a sua cha

pa seja referendada, ele pre
tende "acelerar o trabalho de
sindicalização - hoje são mil
sócios namicrorregiao do Vale
do Itapocu -, junto aos 2.800
trabalhadores do setor. A pos
se da nova diretoria está mar

cada para o dia 10 de dezem
bro.
Vestuário - Para o presiden
te do Sindicato do Vestuário,
Lauro Siebert, a lei sancionada
"não saiu como a categoria es

perava ansiosamente". Ele
também critica que o paßa
mento seja "no quinto dia util
de cada mês e não no quinto
dia do mês", e analisa: "Em
30 dias o empregado continua
perdendo uma barbaridade,
com esta inflação desenfrea
da". Mesmo assim, Siebert
acredita que as empresas de
vam cumprir a determinação,
confeccionando as folhas de
pagamento coin mais antece
dência. O sindicato já conta
atuálmente com mais de nove

mil sócios, em Jaraguá do Sul
e na microrregião.
Metalúrgico - Os metalúrgi
cos de Jaraguá do Sul vão inter
pretar a lei conforme a sua ma-

____________EIi....co_"o_m_ia 'CORREIO _
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A Associação Brasileira
de Marketing Direto -

Abemd - realiza dia 28 de
novembro, em São Paulo
um seminário avançado
denominado "Como obter
lucro com o marketing
direto". Considerado por
especialista como "de alto
nivel e essencialmente

, prático", o seminário será
apresentado por Paulo
Monteiro de Barros, um dos

Atacado e varejo
Uma comissão formada por patrões e integrantes

do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do
Vestuário de Jaraguá do Sul está analisando a possibi
lidade do fornecimento de uma testa básica aos em

preg!,d�s do setor. A idéia p'arti� d� uma�ssem.blé!a
do smdlcato e teve como primeira mtençao a cneçeo
de uma cooperativa, a ser administrada pela entidade
com subsídio das empresas do vestuário. "Mas isso
ficará para uma segunda etapa", adianta o presidente
do sindicato, Lauro Siebert, que tem certeza de que
a cesta básica "será repassada aos associados com

preços sem mais acessíveis, amenizando a corrosão
dos salários face ao elevado índice do custo de vida.
Entre os produtos essenciais a serem incluídos na

cesta estão o arroz, feijão, óleo de soja, farinha de
trigo e de mandioca, sal, tempero, macarrão, açúcar
e café.

De 6 a 27 de novembro o

Senai de Jaraguá do Sul
estará realizando o curso de
Hidráulica Básica, contando
com a Unidade Móvel âe
Comandos Hidraulicos. O

, curso terá 60 horas e duas '

turmas de 12 alunos serão
-treinadas. Outras duas
turmas começam a realizar a

,

mesma operação a partir de
28 de novembro até 18 de
dezembro. O custo para os

parlicipantes será o rateio do

transporte do unidade móvel
até Jaraguá do Sul.
Inscrições e informações no

Senai.

profissionais mais
,

experientes do mercado
brasileiro, vice-presidente
da Abemd e gerente de
marketing da Distribuidora
Record. Os p'articipantes
terão "cases' e exercícios
orientados e, operações
simuladas. Vagas são
limitadas. Informações e

inscrições pelo fone (011)
826-3458.

As vendas de
caminhões pesados

da Saab-Scania do Brasil
cresceram 14�/o este
ano até setembro, e com
este resultado, a empresa
acumula no Pf!rlado uma
participação de 42% no

mercado interno,
liderando o segmento.
Nesse periada de 89 a
Scania vendeu 2.833
caminhões, e foi a única
empresa que .umentou
suas vendas, contra
13,8% de retração do
mercado no ano, em
relação a 88.

SEMASTER
ALARMES PREDIAIS

Os usuários de nossos sistemas já comprovaram: somos uma

empresa de segurança que sepreocupa com você.
Peça uma visita para consultoria técnica gratuita de sua segurança,
pelo fone: 72-1339 (Dill e Noite).
Jaraguá do Sul/R. Reinoldo Rau, n: 460

�.A nova década é de quem-vive com toda'garra e emÓçao.

90,A DECADA_CHEVROLET
ASUAMElHOR MARCA.
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o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Vestuário, Lauro Siebert, contestou a fôrmula

Pagamento até o 5� dianão
convenceu os sindicalistas

Roberto Adam/Arquivo A Noticia

O pagamento obrigatório
até o quinto dia útil de cada
mês a todos os empregados -
uma determinação sancionada
pelo presidente José Sarney,
há 15 dias - foi duramente
questionada pelos dirigentes
sindicais, em Jaraguá do Sul.
"A medida veio tarde e é palia
tiva. Com uma inflação de mais
de 40%, no final do mês estare
mos recebendo sempre ameta
de do que no mês anterior. E

. apenas um remédio ineficaz
contra a doença do País" , criti
cou o secretário de formação
da CUT/SC e membro do Sin
dicato da Construção e do Mo
biliário, Clemente Mannes.
Ele não tem dúvidas de que
o combate ao que chama de
"doença" deva ser feito contra
a dívida externá, a maior infla
ção domundo e à concentração
de renda".

Mannes considera que "se
a lei foi sancionada é símples
mente porque as empresas já
estavam preparadas e avisadas
de ante-mão". Ou seja, isso
"não significa uma distribuição
do luéro das empresas", refor
ça. ClementeMannes é o único
candidato inscrito para concor
rer à presidência do Sindicato,

fieira, adianta o presidente do
sindicato, Luiz Carlos Busana:
"Para nós, vale o quinto dia
subseqüente". Busana acha
que a medida "caminha a pas
sos lentos em favor do traba
lhador" e opina que "se trata
do reconhecimento público de
que o trabalhador está se fer
rando mesmo, enquanto os pa
trões capitalizam seus lucros".
Para a próxima data-base, a ser
ne�ociada a 8artir de l� de ja
neiro de 199 ,o Sindicato dos
Metalúrgicos está reivindican
do o pagamento semanal de sa

lários ..

CDL - O presidente do Clube
dos Diretores Lojistas, em Ja
raguá do Sul, José Ramos de
Carvalho, acredita 'tue "ne
nhuma das empresas ocais te
rá dificuldades em cumprir o
pagamento até o quinto dia útil
de cada mês". Ramos conside
rou a medida bastante válida,
embora ressalte que a maioria
das empresas de Ja�aguá já pa
guem antes do dia 10. Mas
aproveita _

a deixa para criticar
o governo que nao paga os JU
ros dos seus próprios atrasos:
"Ele exige da classe empresa
rial, mas não cumpre o seu pa
pel" .

"

",
�

'EIMENDÖRfER VEíCUIDS r

Jaraguá do Sul, de 4 a ,11/11189
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Varig, há 40 anos, participando o

,
-

do progresso, do Vale do Itapocu

{

No prédio à esquerda, no n.� 210 da Rua Mal. Deo.doro da Fonseca,
bem no centro da cidade, em 1949, estabelecia-se a "Luzmacb" como

Agente da VARIG. Tempos depois, quando se construia o prédio daMal.,
n� 130, a A COMERCIAL se transferia novamente patYI. o 210 a Agência.
Era o progresso que começava soprar em solo j'!"aguaense.

Neste fim de outubro, a de tempo. Apesar das rodo
VARIG completou 40 vias pavimentadas que rasgam
anos de existência em o grande território nacional,

Jaraguá do Sul, servindo com não só passageiros querem
lealdade, dedicação e eficiên- chegar mais depressa para .re
cia a cidade de Jaraguä do Sul solver os seus negÓCIOS. As
e Região, compreendida pe- mercadorias transportadas
los municípios de Corupá, ' por via aérea querem chegar
Guaramirim, -Schroeder e rnaís depressa ao seu destino,
Massaranduba, hoje calcula- que nenhum outro mero de
do ao 'redor de 160 mil habi- transporte consegue superar.
tantes.

,

À_VARIG apostou no

Se hoje a VARIG, a progresso de Santa Catarina
Condor, depois CRÇZEIRO e de Joinville. Mas não esque
e a RIO�SUL estão sob o con- -ceu de examinar as áreas perl
trole.acionãrio da FUNDA- féricas do norte/nordeste do
çÃO RUBEN BERTA, em Estado, onde se situava estrá
homenagem ao timoneiro da tegicamente a cidade de Jara
então VARIG, Companhia guá do Sul. Ainda a indústria
de Navegação Aérea, as coi- Iização não havia chegado,
sas em 1949 eram bem dife- mas 'tudo prometia crescer,'
rentes. desde que 'houvesse energia.

A visão da Viação Aérea Apostava a VARIG no pro-'
Riograndense, de que se ori- gresso da região e queria par
ginou a sigla VARIG, já deli- ticipar de um crescimento que
neava o futuro.que haveria de não custaria a chegar, como,
ter pela frente, encurtando, de fato, aconteceu. A Socie
distancias que por via terres- dade- de Representações.
tre ou marítima não'podiam "LUZMACH" era nomeada
acompanhar o desenvolvi- como seu agente, na Av. Mal.
mento do País, carente de es- Deodoro, 2-10. "

tradas pavimentadas e uma Tempos depois o Escri
marinha mercante que saía tório A COMERCIAL conti
dos desesperos da Segunda nuava como Agente da VA
GuerraMundial, com afunda-

.
RIG na mesma Rua, sob n?

mento de inúmeros barcos ao 122, onde permaneceu até Se
longo da costa brasileira. Era, tembro de 1981. Conformeo
pois, ummeio de dar um .pas- . então Agente, Eugênio Vic
so à frente. tor Schmöckel, que a venda

Hoje, ainda continua a de passagens e de carga era

perseguição à comodidade bem diferente dos dias de ho
dos.usuärios: o encurtamento je. ,Primeiro, o receio de via-
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jar em aviões que subiam e

desciam em aeroportos com

pouquíssima infra-estrutura e

as encomendas só eram des-.
pachadas em casos de extrema
necessidade, que as outras se

guiam via Estrada de Ferro lo
cal, via Marítima- (São Fran
cisco) ou via'Rodoviária, em
estradas encascalhadas. Mas
havia tempo em que a gente
tirava' o pe do lodo.

.

Uma vez por ano, apare
cia uma freira, cujo nome não

lembramos, que contratava
Um avião para o transporte de
jovens religiosas até São Pau
lo. O pessoal de Joinville fica
va embasbacado, quando pe
díamos a lotação de um avião.

Isso rendia uma boa comis
são. Certamente seria por
uma questão de simpatia pela
Agência VARIG de Jaraguá.

Era o tempo do telefone
com manivela, um caixão
enorme que nem sempre liga
va fácil com a Agência de
Joinville. Muitas vezes nem

funcionava na cidade. Então,
o jeito era saircorrendo até
a Agência da Comp. Telefô
nica, sediada ao lado da Pre
feitura e lá, depois de muitas
tentativas, a gente conseguia
reserva de passagem para o

dia desejado. Ficávamos con
tentes em atender com pres
teza as solicitações que nes fa-

Neste prédio daMal., n� 130, aAgência VARIGficou de 1952 até setembro
de 1981, quando o prédiofoi demoüdopara receber um quarto pavimento ..

Lá se achavam, também, o escritôrio A COMERCIAL e o semanário
maii antigo de Santa Catarjna - CORREIO DO POVO.

. punha-se um lugar onde rece
ber melhor os passageiros e
o Setor de Cargas, o pnmeiro
na Rua 6, n? 246 e o segundo,
na mesma rua, sob n? 254.
Veículos de apanha e de trans
porte para os aeroportos fa
zem parte do conjunto de
-atendimento. No Setor de Re
servas, já foi solicitado um
Terminal Computadorizado
para imediatas reservas, com
funcionários devidamente

cresceu e era preciso 'acompa- uniformizados. Tudo está sen
nhar o progresso. Assim, im- do feito para omelhor atendi

mento dos clientes que cres
cem a cada dia e é preciso dar
um tratamento diferenciado
aos usuäros que confiam no

serviço da VARIG.
Esta a razão da exterio

rização desse acontecimento'
que já dura 40 anos em nosso

meio e é com orgulho que pro
clamamos que também. é nos-

. so o trabalho que fez 1:araguádo Sul progredir tanto, fazen
do jus à legenda do brasão de
Jaraguá: GRANDEZA PE
LO TRABALHO.

Saudamos os nossos

clientes .e agradecemos aos

mesinos que confiam em nos

sos serviços por mais de oito
lustros, o que significa que
confiam no- tratamento que
dispensamos a todos que pro
curam os nossos préstimos. A

� partir de setembro.de 1981 a Agência VARIG passou a funcionar na VARIG continua -äs ordens!
Rua 6 (CeI. Prôc, Gomesáe Oliveira),-no centro.da cidade, com o primeiro Fones: (04.73) - 72.0363 e

",veículo de-apanha dNJarga. O inícioflO1Yl14m'qutzrto estágio... 72-0091 _

" .

Jaraglilá cio Sul, de 4 a 11/11189
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A Agência de Hoje
Até bempouco, a Agên

cia VARIG ficava na Rua 6,
. n? 290 (CéL Procópio Gomes
de Oliveira), bem no centro.
O movimento aumentou,
principalmente de cargas. Um
serviço rápido para lugares

. distantes: A'cidade também

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.:Morreu Dadi;omaispopulát
radialista de. Jaragua do·Sul

A prefeitura de laraguá
do Sul, praticamente,já con-.
cluiu as obras do quàttel da
Companhia de Polícia Mili..

tar, que estaria; dessaforma.,
pronto para ser irlaugurado.

. O prédio, aliás, de 1.$00 me
tros quadrados de área cons

truída, já está sendo utüizado
.

por recrutas .que participam
de curso de formação'de sol-

Acrescentando comen- .dados. o-.problema, agora, e
tário sobre o assunto, Luiz que deve atrasar a inaugura
Nicolodelli, comparou "os ção, segundo informações
empresários estão em ritmo que se comentam, é 'de que .

de valsa, enquanto os outros ' a PM não. te� recursos fi
todos estão dançando em rit- nanceiros para comprar os
mo de lambada, que é muito môveis necessáriospara equi«
mais emocionante. O em- par o prédio. Enquanto isso
presário brasileir.o aprendeu carros, motos e residências
a ficar em cima domuro que continuam sendo alvo de la-
é maisfâcil", O presidente drões:

.

.

Á princípio foi uma car
,. ta que provocou risos, mas

acabou gerando uma discus
s40 sadia. Foi segunda-feira
(30110), na reunião semanal
da Associação Comercial e
Industrial dé Jaraguá do Sul.
Era uma carta da'Associa
ção Comercial, Industrial e
Agricola.deAraucária (PR),
região Metropolitana de Cu
ritiba, na qual seu presidente
convocava 'os empresários
de todo. País a assumirem
uma candidatura que defen
desse os interesses do empre
sariado, Apontou dois no

m�s�· PauloMalufeAfifDo
mtngos. Se qualquer 'Outro
vencer as eleições, entende o
empresário paranaense,'
"cinco anos lastimosos" se
rão registrados. A corres-

.

pondênciá é- encerrada com:
uma frase conhecida. e que
bem mostrou a tendência do
industrial de Araucária:
Juntos chegaremos lá. Risos
gerals é pano rápido.

!
I

.

"Vocês estão rindo mas

o caso é sério" aparteou Udo
Wagner, empresário delata
guá do Sul, ptesente a reu

nião t!aAcijs. Ele - �alner
-- comanda um comuê su

pra-partidário emptól deAfif
Domingos. "Cometemos um

erro grave. As instituições
que freque·ntamos, seja asso

ciação comercial, Clube de
Diretores Lojistas, Rotary;

Lions, não são políticas, não
fazl!m PQlítica. Concordo que
devam ser supra-parti4árias,
mas jamais apolíticas. Preci
samos, sair do marasmo, os

empresários brasileiros são
submissos e omissos" defen
deu Udo Wagner, e conven

ceu boa parcela dos presen
tes.

da Acijs, Sigol] Schünke,
para encerrar o assunto, de
clarou que enquanto ocupar
o cargo jamais fará política.

. Comentários que circu
lampela cidade dão contaque
a empreiteiraMflÚlChias, que
está construindo a rodovia
laraguá.Pomerode5'está com
um crédito de 'mais deNCt.$ 1
milhiio junto � prefeitura de
Blumeneu -. E referente a

obras naqueúi cidade e rodo
vias de acesso, contratados
pela municipalidade em fun
çlÚ!·da Oktoberfesi. Passada
a festa Vilson Kleinübing. te
ria dado o recadofamoso: de
vo, não nego e pago quando
puder. O pior é que não há
previsão"para a quitação do
débito. Pode?

o ex-prefeito de Iara
guá do Sul, Durval Vasel se
gundofonte da coluna, deve
inaugurar em 30 dias, mais
oumenos, a sua emissora de
rádio-difusão. A segunda
emissora em AM �. ampli
tude modulada '- vai ao ar
com o nome "BrasilNovo".
Medida salutar, pois o rádio
jaraguaense precisa de. reei
clagem e nada melhor do
que li concorrência para que
o ouvinte saia ganhando.

. Espera-se que oprazo de um
mês seja-o real, já que a ex

pectativa é grande.

CÁnSASSE
A ESSÊNCIA DA PUREZA

,0 meio radiofônico do
Vale do Itapocu perdeu na últi
ma segunda-feira (30110) uma
de .suas maiores expressões, e
seguramente o mais tradicional
comunicador. .Atayde Macha
do, o Dadi, o conhecido "Poe
ta do Sertão" morreu, vítima
.de ataque cardíaco, ° "Ran-
chinho do Dadi", o programa
que 'apresentava todas as ma

nhãs, há mais de 35 anos com
muito humor, descontração e

música sertaneja, passa a ser
aberto todos os dias por 'seu
filho, Lourival, que já vinha fa
zendo parte da programação,
cumprindo um desejo do "Poe
ta do Sertão" .

-

Atavde Machado comple- .

tou61 anos em 29 de julho des
te ano. Seu início nomeio artís
tico foi como cantor. Formava

Co'rreio do.
: 'f ,

povoe
paraben'izado
Pela cobertura realizada

em <dois eventos importantes
pata Jaraguä do Sul, o Correio
do Povo recebeu correspon
dências enaltecendo esses .ser

viços prestados à comunidade:'
I!Schützenfest e 12Movimento
de Arte Ciência e·Cultura -

, Mace -'-, promovidos, respec
tivamente, pela Fundação Cul
tural (com apoio da Associa
ção de Sociedades e Clubes de
Caça e Tiro do Vale do Itapocu
e prefeitura.municipal) e 19!
Ucre - Umdade de Coorde
nação Regional - da Secreta
ria Estadual da Educação.

"Ao término dos -festejos
da 1! Schützenfest", colhemos
ensejos e' apresentar: a esse
.conceituado jornal, mefhores
agradecimentos pela e,xê_elente
cobertura, colaborando para o
melhor êxito da mesma :'Esse'
é o teor de telegrama enviado
a redação do "Correio" pelo
deputado estadual vice-prefei-

. to de Jaraguá do Sul, Ademar
Duwe (PMD.B); Já a 19' Ucre,
através de sua diretora, Leonir
Péssate Alves, enviou ofício
342/89, datado de 24110/89,
destacando que "vimos agra
decer esse. jornal. pelo. presti- ,

moso .e eficiente trabalho de
senvolvido na divulgação do 12
Macc."

_

. .

dup�a sertaneja com Dado, em carreira nêsS:eryiç� 'públicomil
musicas que marcaram epoca riicipal,.I��tdt6ú em eleição pa
na região. Disso passou a apre- ra a CâníaI�VMe Vereadores .:
sentar o "Rancho do Dadi", Machállö começou sua

no dia 12 de maio de 54: "E carreira na-prefeitura em 30 de
um recorde em termos de um julho de 54, no Departamento
mesmo radialista apresenrau- de Serviços Gerais. Passou a

do o mesmo programa e esti- fiscal e áposentou-se em 79.
10.", apostam seus companhei- Elegeu-se vereador e exerceu
ros de Rádio Jaraguá, que por o cargo ate 88, não. se reele
dois dias mudou radícalmente gende. O sucesso lhe garantiu,
sua programação, passàndo a até a gravação de um disco.on
tocar apenas músicas orques- de imortalizou uma tragédia de

'

. tradas, desde que o. comunica- Jaraguá do Sul: a explosão em

do de suamorte chegou a emis-. uma fábrica de fogos de artífi
sora.

.

cios, onde morreram dez .pes-
Seu programa era líder de

' soas. Amúsica se chamou: Dez'
audiência. Atendia cartas, que cruzes emparelhadas. :

.

chegavam as dezenas diaria- . Atayôé Machado era ca

mente, registrava aniversários, sado com dona Iracema. O ca

casamentos e nascimentos. Em 'sal tinha quatro filhos é, oito
relação aos aniversãrios criou netos, Seu corpo foi velado na
'uma expressão que se tornou Igreja Matriz São Sebastião, e
afoinladosjaraguaensesregis- sepultado na terça-feirá
trarem suas datas natalícias. (3-1/10), no cemitério munici
"Ela estäcelhendo mais uma paI. Fãs, amigos" companhei
rosa em seu jardim", dizia Da- ros de trabalho e de politica,
di. Com o tempo as cartas ehe- parentes e admiradores o visi

gavam, mesmo para outros taram pela. última vez em ,ná
âpresentadores, com esse tipo mero éxpressivo. Seu último
de expressão. ° rádio lhe tor- dia de vida, ao menos profis
neu pessoa conhecida por to- sionalmente, foi como sempre:
dosem Jaraguä doSul

é

região. alegre, descontraído e defen
Esse prestígio, aliado a uma dendo a música brasileira .

K08 Relooldo.Rilu, 632
72-1599

Casas pré-moldados em concreto

Cidade, praia, campo. Baixo custo e rapide�
.

na montagem. Ótimas condições de pagamento.
.. -

_
..

Artefatos de cimento
São José

Rua Horácio Rubini, sln? - Barra
cio Rio Cerro - Jaraguá do Sul

.

.

Jaraguá do Stil, de 4 a 11/11/89
,.,., ,,:
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