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Certame de Bicicross
. ." " .

.premIou a competência
Muito mais do que uma im- veio em forma de troféu ou me

portante competição que reuniu dalha, mas em elogios à equipe
as melhores feras do bicicross a . de 35 pessoas - praticamente
nível nacional, o VI Campeona- pilotos' voluntärios - que co
.to Sulbrasileiro de Bicicross foi mandou o conforto e o respeito
na verdade um show de organi- 'aos 190 pilotos visitantes
zação. A grande premiação não Se.gundo caderno.

Água potável
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-Indústrías locais
exportam 18% a

mqis do que em 88

Clube Atlético Baependi 'faz
��SO' anos c'om'militoslôrtfeiö"s"

.

, .

- Jaraguá do Sul, 11 a 18/11/89

Partidos buscam
votos na semana
mais decisiva

MASSARANDUBA COMPLETA
28 ANOS DE pROGRESSO

" o presidente da Cooperjuriti, Iri
neu Manke (foto), divulga durante as

comemorações pela passagem dos 28
anos do município, a aquisição de uma
incubadora paramarreco') e pintos, que
será destinada aos associados. "
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". As quatro quadras de tênis do Clu
be Baependí estão movimentadas com
a realização da Copa Carinhoso de Tê

. nis, mas os associados também estão
disputando" outros campeonatos inter-

nos, que marcam as comemorações pe
la passagem dos 50 anos do Clube.
Amanhã tem baile.
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Na ãm,p/Ó ére« construida onde está sediado o Clube Atlético BaepenlJi existem quadras, piscina
e conforto ". "
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"

de boa qualidade só se " Aobtém em regiões de prema'
,

mata nativa

"ARTAMA
Expositores - Displays
Moviment. industrial

"
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o 15 de.novembro de 1989
o 15 de novembro do

corrente ano é de importância
. fundamental para o nosso'

País.
Duas efemérides dispu

tam a primazia de figurar na
galeria de honra dos aconte
cidos transcendentais para os
rumos salvadores da Nação
brasileira.

Embora todas as aten
ções venham convergir para
a eleição de um novo presi
dente em que cerca de 30 can
di4atos disputam a preferên
cia do eleitorado para ser o

ungido, a verdade é que um
. fato anterior e que naquela
data completa 100 anos é.que
é o causador dos movimentos
políticos do presente.

Desde 1789 já germina
vam os fermentos repubílca
nos, com a conspiração de Ti- '

radentes e os sucessivos movi
mentos para estabelecer- em
regiões coloniais portuguesas
o regime de feições novas, em

substituição ao existente.
A Confedera-ção do

Equador do Nordeste, a Re
pública de Piratinim no Rio'
Grande do Sul e em Santa Ca
tarina e o Manifesto Paulista
são movimentos daquela épo
ca.

Também se lutava pela
conquista do Poder. A aboli
Ção do cativeiro e a sucessão
do trono, envolvendo o Impe
rador Pedro.n e o Conde d'Eu
recém casado com a Princesa
Isabel, ele que participara na

Campanha do Paraguai. Sur
ge outra causa - a chamada
questão militar - e o papel
de Deodoro da Fonseca que
também se destacara na
Guerra e os oficiais subalter
nos então receio formados na
Escola Militar, com idéias re
novadoras. Cem anos se pas
saram com a 'instalação do re
gime republicano e a comemo

ração estäea pedir que nesse

15 denovembro se usem os

instrumentos da Nova Consti
tuição para, em usando do di
reito do voto, encontre atra
vés de um exame sereno de
conscíêncía, o nome capaz de
conduzir esta Nação ao seu

grande destino, líbertando
nos da inflação, da corrupção,
dos perversos hábitos que
atentam aos nossos mais no
bres costumes e implante defi
nitivamente uma administra
ção séria· onde todos tenham
direito a vez e a voz de partici- .

pação comunitária.
. A eleição do próximo dia

15 de novembro é de impor
tância fundanien� para to-

..

dos os brasileiros.
Não percamos a oportu

nidade de escolher bem para
não nos arrependermos do
gesto praticado que poderá
nos manter agrilhoados por
novos cem anos de desmandes
e tentativas que até �ora não
justificaram nada. As urnas,
pois!
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A Legitimidade do Lucro
Aldo Antolli * assistindo à "Colônia Cecília" na

TV Bandeirantes") e dos comu

mistas podem nos ensinar alguma
coisa.

.

Não há dúvida de que no iní
cio da Revolução Industrial nos
países capitalistas ocidentais,
houve uma grande exploração e

lucros exorbitantes. Mas, uma
vez superado o processo de tran
sição para a plena industrializa
ção, os salários reais começaram
a aumentar. Nos últimos decê
nios, a pobreza e a miséria foram
drasticamente reduzidas nos paí
ses mais .rices, devido à enorme

produtividade que se tornou pos
sível gra�as à teconologia. Há
uma participação maior nos lu
cros das empresas e entãoa teo
ria da ilegitimidade do lucro está
aos poucos caindo. Lucro é bom
para. todos, não para poucos.
Não estamos naturalmente falan
do do Brasil. Aqui ainda o desejo'
de comer é muito grande e não
há mecanismos auto-reguladores
eficientes para moderar ó apetite
de quem vê no homem apenas
um concorrente e um meio para
um lucro maior.

.

No conflito entre o mundo
das coisas e sua acumulação e o

mundo da vida e sua produtivi
dade, -deve prevalecer o homem,
nunca reduzido a mercadoria,
mas sempre "mestre e possuidor
da natureza", como recordava
Descartes. '

,

jl
II São Paulo, (Ag. Planalto) -

· Em muitos livros, revistas e jor
nais se encontra uma €oodenação
categ6ricaao capitalismo porque

· ele admite o lucro como incen
tivo da atividade econômica. O
desejo,' de lucro levaria à explo
ração 'do homem pelo homem,"
àmiséria e ao subdesenvolvímen
to .

Os liberais} por sua vez, fa
zem referência a conclusões da
psicologia social e da psicologia
do trabalho que;' nos. capítulos
dos interesse e incentivos, mos
tram olucro como estímulo à dis
posição ao trabalho. O lucro, di
zem não é algoabstrato-mas sem
pre ligado ao homem que quer'

·

ver concretamente o fruto de seu

esforço materializado no dinhei
ro. Está sujeito à lei da ambiva
lência, como tudo o que é huma
no. Não necessariamente leva à
exploração, pode sermeio e não
fim. De um sensação de utilidade
e é certificado de valor para o

110mem que lucra.
Friedrich A. Hayek, no seu

livro "O Caminho da Servidão" ,
escrito nos anos quarenta, dizia
que o maior problema enfrenta-

. do pela liderança de um regime
comunista era como fazer o povo
trabalhar, como induzí-lo a arar,
semear " colher, construir; fabri
·car, trabalbar.nas minas e assim
Ror diante. E a "perestroika" de
Gorbaéhev mostrou a íneperân- -

cia de qualquer (quem não está

.

'Até que' apareça a próxima vítima

compadre Jorge, distraído,
ajeitando os óculos de lentes
grossas.
- A invasão dos ladrões.
- Que horror, não há mais
segurança na cidade! - Ex
clama dona Hermínia, com ar

professoral.
Manoela recarrega a ba

teria: Como eu ia dizendo,
eles entraram e interrompe
ram meu programa feminino,
justo -no momento em que eu

anotava a receita de patê.
'

Dona Maria interrompe
q relato: Procurou a polícia?
E necessário prender, retirar
das ruas. Pormim seriam con

denados à morte.
Manoel suspira: Ceita

dos, foram muito gentís.
Compadre Jorge coça o

bigode pergunta: Vai deixar

a coisamorrer? Não vão exigir
investigação rigorosa? Não

guerem .<tue os culpados se

jam pumdos?
- Isto não existe; homem.
Você está no Brasil" não se

esqueça.
.

- E se.eles voltarem?
- Que se há de fazer? Serão
bem recebidos.
- Então, um viva aos assal
tantes.
- Viva, hurra.

Quando a reuniãe termi
na, o clima é de euforia. Nin
guém mais se lembra do assal
to. Até que apareça a próxima
vítima.

Guido Fidelis *

SÃO PAULO, (Ag. Planalto)
- Depois do susto, termina
do o assalto, os bandidos se

despedem. E a fainília decide
que é preciso quebrar a mono
tonia; romper o cadeado da
rotina. Em instantes, a cor

rente telefônica se estabelece,
convidando parentes, amigos
e vizinhos. Logo, a casa ganha
movimento de festa, com a

presença de muitas pessoas,
todas curiosas, à espera da�
novidades prometidas.
- Foi um barato - diz Ma
noelajá refeita GO sufoco e

embonecadá com os olhos
grandes realçados pela pintu
ra excessiva.
- O que? Alguma liquidação
de verão? Onde? - indaga

* Guido Fidelisé jornalista,
escritor e assessor de cemuni
cação daSudene, em São Pau-
10..

.

* AldO Antolli é colaborador
da Agência Planalto.

. Jornalista Respofisávei: Jorge LuiZ 'cardoso Pedroso - .
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Prazo para promulgação da
Lei Orgânica será cumprido

Partidos intensificam as

estratégias de campanha
A presidente da Comis

são Geral Organizante, ve
readora Marifze Dornbusch
Marquardt, informou no últi
mo dia 6 que seus integrantes
estão dispostos a realizarem
reuniões diárias, com o obje
tivo de não atrasarem a con

clusão da Lei Orgânica de Ja

raguã do Sul, prevista pa�a o

imcio de abnl do prõximo
ano. Ela garantiu que quase
50% dos trabalhos já está
concluído, devendo encerrar

esta primeira parte até o final
de novembro, quando irá pa
ra aprovação do plenário da
Câmara de Vereadores.

Para elaborar a primeira
parte da Constituinte de Jara
guá, os sete integrant.es da
Comissão Geral Orgamzante
reúnem-se sempre duas horas
antes das sessões ordinárias
da Câmara Municipal, onde
é feito em plenário um relato'
dos trabalhos do dia. "Por en
quanto estamos dentro do
cronograma, mas quando ini
ciarmos as Leis Suplementa
res nossa tarefa começará a

ficar mais difícil e precisare
mos nos reunir commaior fre
qüência", analisou Marilze.

cipal da fábrica, enquanto "Vicen
tinho" , como é popularmente co

nhecido, realizava um pequeno
comício no trevo de acesso à em

presa. Diretor de um sindicato que
representa 70 mil trabalhadores,
Vícentinho considera que o País
vive um de seus momentos histó
ricos mais importantes, "estando
prestes a eleger um operário que
adquiriu coiisciência política e

percebeu a importância dos traba
lhadores estarem representados
no poder".

Otimista, Vicentinho acha
que a candidatura petista pl;lssa
por um "crescimento vertigmo
so", e cita exemplos dos estados
do Paranä, Minas Gerais, que es

tão engajados' na campanha.
Membro do Sindicato dos MeJa
lúrgicos desde 1981- quando era
companheiro de chapa do atual

presidente da CUT, Jair Mene
ghelli -, Vicentinho assumiu a

presidência da entidade em 87, de
pois de ter sido cassado pelo regi
memilitar, em 83. Depois da visita
a Jaraguá do Sul, o líder meta
lúrgico ainda visitou Itajaí e Blu
menau, antes de reforçar o bloco
petista, na reta final de campanha,
em São Paulo.

Diverso ... partidos intensifica
ram suas campanhas políticas em

favor de seus candidatos, no últi
mo final de semana. Através de
carreatas, reuniões e visitas a por
tas de fábricas, os militantes estão
provando que cada um dos candi
datos ainda está com todo o fôlego
para enfrentar a última semana de

. confrontos públicos. O PL de Afif
Domingos a Jaraguá do Sul trouxe
o prefeito Vilson Kleinübing, de
Blumenau, e todas as lideranças
estaduais que apoiam o candidato
dos liberais; enquanto o grupo de

simpatizantes do deputado Mário
Covas, do PSDB, entre eles, o de

putado Francisco Küster, aborda
va osmotoristas naMarechal Deo
doro. Para contrabalançar, os pe
tistas trouxeram ao Estado, o pre
sidente do Sindicato dos Metalúr
gicos de São Bernando do Campo,
Vicente Paulo da Silva. Enquanto
o PMDB realizou uma grande car
reata - a maior entre todos os

partidos -, para intensificar a

campanha do deputado Ulysses
Guimarães.

Panfletos e o manifesto dos
sindicalistas em favor da candida
tura de Luis Inácio Lula da Silva
foram distribuídos aos emprega
dos da WEG II, no portão _prin-

Marilze Marquardt promete esforço concentrado para concluir a nova

Carta

nham direito a voto, podem
opinar e dar sugestões", ex
plicou. A nova periodicidade
deverá impedir a presença de
muitos legisladores munici
pais que não dispõem deste
tempo todos os dias. "A cola
boração deles tem sido muito.
importante", argumentou.

A idéia de encontros diá
rios da Comissão teve boa re
ceptividade, mas, na opinião
de Marilze, apresenta um
problema. "Nossas reuniões
ocorrem antes das sessões or
dinárias para possibilitar a

participação dos demais ve
readores que, embora não te- Kleinübing defende pro-posta

liberal da candidatura AfifLojistas empolgados com Sílvio Santos
. "União por Santa Catarina" ao
Governo do Estado � seu no
rne tem sido constantemente
lembrado c--, Kleinübing acha
que a década de 90 será bem
melhor do que a de 60, a nível
mundial, "porque o mundo es
tará capitalizado, serão mi
lhões e milhões de consumido
res, a Europa estará unida no
vamente e Já estamos vivendo
a realidade, de superávits em

países da Asia e em vizinhos
nossos, como Uruguai Argen
tina e Chile". Por ISSO, ele in
siste em dizer que "Afif é a

grande opção ao Brasil", e cri
tica a interferência do Estado
nas relações sociais: "Ainda
não vi Governo ser a solução
dos problemas em nenhum lu
gar do mundo".

A filosofia liberal de um

governo baseado na doutrina
.

da livre iniciativa, com sindi
catos fortes e autônomos e diri-

. gido às funções básicas, como
educa�ão, saúde e .segurança.
Estes roram os motivos que le
varam o prefeito de Blumenau,
Vilson Kleinübing, a "abra
çar" a candidatura do deputa
do AfifDomingos (PL) à presi
dência da República. "Não pe
la figura, pelos olhos ou cabe
los bonitos, mas pela proposta
de governo", reforça Kleinü
bing, que esteve em Jaraguá do
Sul, no último final de semana,
participando de reunião para
articulação da campanha libe
ral, juntamente �orn lideranças
locais e regionais do partido.

O provável candidato da

.

de cada dez empresários
lojistas indagados, nove
eram favoráveis ao
ex-camelô e atual
comunicador bem -

sucedido.

Preocupado, o presidente
do CDL, vereador José
Ramos de Carvalho -
ex-PFL, recém filiado ao
PRN de Collor de Mello -,
considera apenas que
Sílvio Santos usou de
malandragem -

.

"deixando passar a fase
mais polêmica da eleição,
sem que ninguém tenha
tempo de esclarecer a sua
vida" -, mas confesa s.uas

preferências: "Ele é um
bom candidato, até porque
é o empresário que oBrasil
precisa".
Mesmo àssim. Ramos
não acredita que o
TSE deixe de impuf1.narsua
candidatura. IdentIficado
com Sílvio Santos, o
vereador do PRN
jaraguaense revelà que se
o animador tivesse
concorrido pelo PFL, "não
feria abandonado o

,partido". Quanto ao
resultado eleitoral, José
Ramos ainda considera

_

que "mesmo com Sílvio do
lado, Collo ganha a

eleição".

A candidatura do
empresário e animador
Silvio Santos talvez nem
decole neste curto espaço
de tempo. Mas, ums coisa
é certa: algumas horas
após o lançamento de seu
nome à presidência da
República, os diretores
lojistas de JaraQuá do Sul
já faziam pesqUIsas enfre
eles mesmos para
saberem de suas
preferências eleitorais. E
não deu outra: durante a

reunião-a/mO!fo mensal -
ocorrida no dIa 1� de
novembro, no Baependi-,
uma rápida prévia de
ponta-de-mesa relatou que

"TEST- DRIVE" DEL - REY 90Com novo motor 1.8 e novo câmbio de 5 velocidades.Venha sentir a emoção de dirigir o Del-Rey 1.8 naMoretti/Jordan e concorraa um Videocassete Philco Hitachi PVC 4000 ..

Marechal Deodorô,
158

Fone: 72-1777

. \'

Moretti, Jordan & Cia. Ltda. .1
Página 3 Jaraguá do Sul, de 11 a 18/11/89
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ÓTICA
HERTEL

* Laboratório ótico
espec/al/zado.
*, Há mals de 50 anos atendendo
voei.
* Preçlsão e qual/dade.
Av. Getúl/o Vargas, 15
Fone 72·1889
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PaIII4�...

----on::

Gente& Informacõ

o garoto Victor Emmendoerfer Neto

o
sorriso
conta
giante
de
Sibe/e
Cordei
ro

ELIANEPHILLPP Secretâriada Varig de Joinville

Ademir Bastos,
Sueli Aparecida
Guimarães·, .inau

, de seu show ro

Joinville, no dia 1�
comemorar, ele o

coquetel regado' a
aos convidados.

o charme e a simpatúl de Andrea
Rudolf

A boate Caesar's Club
estará movimentada
em sua reativação de
final de semana. A
partir das 23 horas de
hoje o CCAA promove
na pista da boate O Dia
das Bruxas
"Halloween". E no
sábado.o Caesar's será
palco do concurso
garota "Pepsi".

I.,

A ROU,PA I'NFANTIL

Páglna4e5 -

•
li �.Ii UH .d! (CI � i �r ,. E 1 j

',,,;�,,,,,,,t.

a H/l11Hl'Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ESPECIAL MASSARANDU'BA

CORREIO
1- --,,--

- Massaranduba comemorà seus
28 anos com grande desfile

o prefeito de Massaranduba, Dá
vio Leu, já colocou à disposição dos
futuros empresários que queiram inves
tirnomunicípio uma grande área indus
trial, na rodovia SC-413/474. "Precisa
mos impulsionar o progresso", justifi
cou o prefeito, que também é presi
dente da Associação dosMunicípios do
Vale do Itapocu, e ressalta a impor
tância da localização estratégica da ca

pital catarinense do arroz, "entre os

maioresmunicípios industriais do Esta
do, Blumenau, Joinville e Jaraguá do
Sul.

Em menos de um ano de adminis
tração, o prefeito.Dävio Léu considera
que realizou maisobras do que elemes
mo previa, em função das dificuldades'
financeiras impostas aos municípios in
termediários entre pequenos e grandes
"e que não foram bem contemplados
com a reforma tributária vigente", na
sua opinião, Dávio praticamente "ree
quipou todo Q setor rodoriãrio muni
cípàl, com uma carregadeira, retroesca-

vadeira, nova ambulância e aquisição
de três pequenos veículos". Além' dis
so, tratou de "reformar todos o_smaqui
nários: dois tratores, duas patrolas,
uma retroescavadeira e uma carrega
deira, além de três caminhões recupe
rados".

No setor de obras e viação, Dávio
destaca a restauração e ampliação das
escolas Lauro Carneiro de Loyola" (no
Primeiro Braço doNorte), Emílio Mos
ca (Braço Direito) e Ministro Pedro
Aleixo (área urbana), todas de 12 grau.
O sistema viário também é destacado
pelo prefeito, como o alargamento da
rodovia Massaranduba/Is Braço e a.

construção das estradas do Braço Seco
e Terceiro Braço, além da quase finali
zação das obras de construção da estra
da Massarandubinha. DáVlO Léu man

tém um quadro de 130 servidores, que
representam um total de 40% da receita
mensal do município. Sua previsão or
çamentária para 1990 é de NCz$ 35 mi
lhões.

Dávio Léu ampliou o sistema viário de Massaranduba, embora reclamlt
falta de recursos com a nova lei orçamentária

Fachada dianteira da prefeitura municipal) atualmente comandada pelo prefeito Dávio Léu

MENSAGEM'

(11/11/1961 - 11/11/989)

Na ocasião em que o nosso querido muni

cípio de Massaranduba completa 28 anos de
emancipação político-administrativa, desejo
comparecer a presença de todos os massaran

dubenses para cumprimentá-los, e dizer que o

progresso e o desenvolvimento que hoje é a mar

ca maior do município, representa o re-sultado
do esforço, do trabalho, da educação e da união
de nosso povo!

Lutas, sacrifícios, dificuldades e também
alegrias foram encontradas nesta trajetória: 'mas
neste dia 11 de novembro, vamos fazer uma pa
rada e brindar juntos, fazendo votos que a próxi
ma etapa da vida de Massaranduba também
apresente saldo positivo!

Para que isto aconteça, conclamo a todos
os irmãos massarandubenses à união, ao traba
lho e ao entendimento. -

"MASSARANDUBA - A NOSSA
BANDEIRA, A NOSSA ESPERANÇA"

., Dávio Leu

Prefejto Municipal

PROGRAMA

Local __:_ CENTRO
ESPORTIVO MUNICIPAL
8h30min ___.:. DESFILE

COMEMORATI
VO

-

Participação do
Colégio General
Rondom e demais
Escolas
(Saída do Colégio)

9h30min - SOLENIDADE
ALUSIVA A DATA

10h30min - CULTO
ECUMÊNICO
(Ginásio de
Esportes)

16h - ENTREGA DE
FAIXAS AO
CAMPEÃO
MUNICIPAL DE
FUTEBOL - 1989
(Partida de Futebol)

22h - BAILE NO
PAVILHÃO
MUNICIPAL
{Renda para a

Associação dos
Deficientes Auditivos e

Visuais)
Grupo Musical
Transamérica
abrilhantarä (') evento.

,

A LOJA DIM'A'RPARABENS. .

MASS,ARANDUBA
.

-.. ..
.

.

orgulha-se de participar de seu desenvolvimeruo
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Crise econômica dificulta
0$ projetos da ampüação
A ampliação do parque
industrial da Cooperjuriti
depende exclusivamente
das mudanças
econômicas que o Pais

, está necessitando, com
urgência. Irineu Manke
adianta que "se
voltarmos à estabilidade
ecol1ômica tão
desejada", já está
mapeada a aquisição de
um terreno com 50 mil
metros quadrados, para a
instalação da Unidade
número quatro -
"localizada próximo à .

sede", esconde o

presidente da
Cooperativa. Esta
unidade terá a

capacidade atual
ampliada de 600 mil para
900 mil sacas de arroz,
porsafta,conforme
estimativas de Irineu
"teremos praticamente
50% de ampliação",
reforça. .

Atualmente a Cooperjuriti
conta com três unidades.
A primeira funciona' na
sede administrativa, onde
também é feito o
beneficiamento,' seleção'
e embarque dos grãos; a
unidade dois serve para
o recebimento, secagem
e armazenamento do
arroz a ser
comercializado;
enquanto a unidade três

...,. recentementé
adquirida da Cidasc - é
responsável pelo
beneficiamento de

, sementes para o plantio.
Toda esta estrutura está
a cargo de um quadro
total de 80 funcionários.

Marrecos - A partir de
1990 os assocIados à
Cooperjuriti poderão
contar com mais uma
excelente novidade.
Trata;"se da produção de,
marrecos, através de um

ambicioso projeto
conveniado com o

Colégio Agr/co/a de
Araquari. Durante esta
semana, o Conselho de
Administração da
Cooperjurltl esteve
reunido para aprovar a
aquisição de uma
Incubadora, com
capacidade de produzir
semanalmente seis mil
marrecos ou pintos. E
toda esta prOdução será
colocada à disposição
dos colonos assocIados,
que soltarão as aves nas

(avouras, apq__s a colheita
- para limpeza e,

adubação da terra. "Em
90 dias os marrecos
estarão prontos para .

serem consumidos. Um
negócio altamente
lucrativo", festeja Irineu
Manke.

A unidade três da Cooperjuritifoi recentemente adquirida da Cidasc, e cuida do beneficiamento de sementes

Cooperjuriti: Umaentidade
voltada à vida dos colonos

'cagem, armazenamento, bene
ficiamento e seleção. Isso' re
presentaria um valor muito
elevado e, com estas altas taxas
de juros atuais, a gente nem

sabe se pode investir. Está tu
do muito tumultuado".

Protegidos contra o verda
deiro tumulto econômico, os

associados da Cooperjuriti se
guem na frente com "vanta
gens de uma comercialização
conjuta, onde os resultados ob

.

tidos são distribuidos entre to
dos eles", explica Irineu Man
ke: "Cada um recebe propor
cionalmente à sua produção".
Para completar o atendimento
ao associado, a Cooperativa
comercializa as marcas de at
roz "Primo" e "Juriti" - ga
rante e financia os repasses de
preços dos insumos até o mo

mento da safra, "a r,reços praticamente de custo', segundo
Manke.

� Cooperjuriti mudou. E mui
to. Hoje, por exemplo, já são
617 associados, responsáveis
por uma produção invejável de
480mil sacas de arroz, somente
neste ano, ainda incompleto.
Para atender suas necessidades
de expansão, a Cooperativa já
está atendendo sócios .em mu

nicípios de Barra Veiha, Gua
ramirim, Piçarras, Luiz Alves
e Araquari. A produção média
mensal de todos estes colonos
bem sucedidos - chega a 45
rnil fardos de 30 quilos - é
comercializada quase que ex

clusivamente no Rio de Janei
ro.

As garantias fornecidas
pela Cooperjuriti a seus asso
ciados é tão segura, que Irineu
Manke tem recebido propostas
mensais de novos sócios, cons
tantemente. Mas tem receio da
ampliação: "A demanda de
ampliação atingiria a todos os

setores, como recebimento, se-

No dia 30 de março de
1968 um grupo de 57 colonos
do jovem município de Massa
randuba resolveu se reunir em
tomo de uma entidade que cui
dasse dos interesses da classe,
até então prejudicada com a

deficiente colocação da produ
ção no mercado: com a aquisi
ção da Cerealista Primos, esta
va definítivamente fundada a

Cooperativa Agrícola Mista
Juriti Limitada, que já no seu

primeiro ano de existência al
cançou uma produção de 25
mil sacas de arroz. "Foram ne
cessárias várias reuniões de
conscientização para chegar
mos ao crescimento coopera
tivista, onde o produtor se tor
na independente na comercia
.:zação, �arantindo resultados
melhores " lembra o primeiro
- e até hoje único - presi
dente da Cooperjuriti, Irineu
Manke.

Após 21 anos de história
lrineuMankejá aprovou a criação de marrecos. Uma idéia criativa

A SULARROZ PRESTA SUA HOMENAGEM
A TODOS QUE CONTRIBUIRAM

COM MASSARANDI:JBA, NESSES 28 ANOS
DE DESENVOLVIMENTO.

(SULARROZ)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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EDlrrAL 04/89
O' DO'UTOR ÍRINEU Blj\CHI, JUIZ ELEITORAL DA 17� �0NA
ELEITORAL; JARAGUA DO S\]L, ESTADO DE SANTA C,A'fA
RINA. NA FORMA DA LEI, ETC.

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele cçnheciß!.epto
tiverem, que de acordo com o art. I�O, §3� e art. 1�5 do C6dlgc;> Elel!oral
foram designados por este Juízo Eleitoral, os 10C31S onde funcionarão as

Mesas Receptoras de votos bem como 'nomeados, os Mesários". para o

pleito a realizar-se no dia 15 de novembro de �989 '(1 Turno) e 17 de
dezemro de 1989 (II Turno}: .

LOCALIZACÁO DAS MESAS RECEPTORAS,DE.VOTOS!
DO MUNICíPIO DE JARAGUÁ DO sut.
27� SECÇÃO - COLÉGIO SÃO' LUIZ

.

Presidente: JOSÉ GERALDO ARNECKE ". .' .

1� e 2� Mesário: ANNANIAS TIARAJU I. SALDANHA e IRACEMA
MULLER _.
1� e 2� Secretãrio: TANIA MARIA SIMAO e ADEMIR HINTZ
Suplente: t\DELMO F)UTZEti
28! SECÇAO - COLEGIO SAO LUIZ
Presidente: JAIRMURARA .

.

1� e 2� Mesário: C1\RMOSINO' CAMARGO A. NETO' e EqANE RA,
QUELPETERS
1� e 2� Secretário: CARLOS CESAR DA-SILVA e EtEMAR SEBAS-
TIÃO BANCKARD

.

Suplente: pECIO RO�UALQO STINGHEN
29! SECÇAO _;_ COLEGIO SAO qJIZ
Presidente: JAIME FRANZNER

.

.

1� e 2� Mesário: IDELSONMARCOS DALPRÁ e ISIDIO BERGMANN
[� e 2� Secretário: SANDRA PICOLI e MARILDO PORKRIWIECKI
Suplente: Henry França Meier
3(f. SECÇÃO .,- COLÉGIO' DIVINA PRO'VIDÊNCIA
Presidência: LUIZ CARLOS MENl)ONÇA
1� e 2� Mesário:JONI FRANKE e JULlO CÉSAR rICCINIiNI
l� e 2� Secretário: LINCOLNMORAIS BIEGBUROWSKI'eNltZA MA-
RIA ZIMMERMANN .

Suplente: JOSE CARLOS MENDO'NÇA '. .

31! SECÇÃO - ÇOLÉGIO'DlVINA PRO'VIDENCIA
Presidente: ROGERIO ERSCHING
1� e 2� Mesário: MÁRiO JAIME NENE SARMANMO e FRANCISCO
JO'SÉ RAMOS

'

'

1� e 2? Secretário: NILMA CORREA E JOHN FEUPE BERTSCH
Suplente: RICARDO ADOLFO CREUZ
32! SECÇÃO ..,- COLÉGIO DIVINA PROVIDÊNCIA
Presidente: SO'LON GILBERTO DA SILVA
1� e 2? Mesário: TANIA MARCIA PEDROTfI e JAfME VEREDIANA
I? e 2? Secretário: ROSA OTILIA LUNELLI e WILFRIT BAECHTOLD
Suplente: SANDRO ALBERT!) MOReTTI
33! SECÇAO - COLEGIO SAO LUIZ
Presidente: CESAR ALFREDO' CARDOSO

,

l?e 2?Mesário: ADALBERTOBER'FOLI JUNIOR e ASSlRiO CARLOS
RAMTHUM

,

. ,

I? e 2� Secretário: AFONSO RECKZIEGER FILHO e OCIRON JADER
'THOMAZ VASQUES •

.

.

Suplente: t\L.MIRO lQSE PAtlSTEIN
34! SECÇAO - COLEGIO SAO LUIZ
Presidente: EDSON SASSE .

1� e 2? Mesário: CONRADO RIEGEL NETO e DULCIO' TEODONIR .

LENZI FILHO'
"

. ,

l�e 2? Secretário: DIOGENES HENRIQUEDEMIRANDA eMARCEL
HENRIQUE SOUZA,
Suplente: ELIANE SPLITTER
35! SECÇÃQ ..:.... COLÉGIO SÃO LUIZ
Presidente: ISMAEL MARIO FELIPPI
1� e 2� Mesário: JOSÉ CILDO KUHN e JOÃO ROBERTO' MANSKE· ..
I? e 2?,Secretárip: JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA dOSÉ CARLOS KLEI,N
Suplente: JOSH LUIZJ'EREIRA .

36: SECÇÃO'-COLEGIO SÃO LUIZ
.'

,

Presidente: MARCOS HENRIQUE SOHN '.'
I? e 2�Mesärio: LOURENÇOERSCHING JUNIO'R e RENATO LAUBE
1� e 2? Secretário: ROGÉRIO EDSON KRUGER
37: SECÇÃO - COLÉGIO SÃO LUIZ

.

•

Presidente: RENE ;PAULO SIQUEIRA
1� e 2� Mesário: MARIO BOKOR e WALDOMIRO PIAZERt\.
1� e 2� Secretário: RENE HANSEN e ROGÉRIO SOUZA ZIM
Suplente: SILVIA REGINA PIAZERA

.

38! SEÇÇÃO - COLEGIO ABDON BATISTA

Presidente: N'ICÁcro'ÖONCAlbVES
.

.

-

, b1'2�Mesádo:ARLINDO ßENRDITO'SEBOLD e AROLDO BRt,\N-
DORFFPRAPej :

,
.

.

'

1� e 2�.sei:retár.jo: ÉLISABETtIMO'LLER eMARCOS ANDRE PE1'ERS
.Suplente: ÇARLOS q!OVANI LENZT·, .'

39.! SECÇAO.----'COI!::RGlOAijpON BATISTA
Presidente: MAR:10.VITÓRIO I�ASWEILLER
1? e 2�Mesário: JOSE 'LASIO GASDI\ é CLEODINARA DALAGNO'LO
1� e 2� Seeretãrío: ROSANE VIEIRA e IRIO' GRUTZiMACHE"R
Suplente: 9SVAtD1N.OB. DE MIRA .

'<lO! SECÇAO �COtEGIQ ABDON BATISTA "

Presidente: JORGEORLANDOAMO'DlO .

1· e 2·Mesárim JACOB ROBERTO LANIUS e LEO'POLDO JANSEN
'ti e 2: Secrétãrio: LlJIZMAR ROUERIO STINGHEN e MARIO JOSÉ
BERTOLI.· .·

Suplente: lAiR ROBJ;RTO LEITHOLDT ,

41! SECÇAO =--,CQLEGIO ABPON BATISTA
Presidente: RAMIRO PEDRO SCHMITZ .

1?e'2? Mesári9:' RiCHARD :PETER HERMANN e RO'NALDO KLfTZ-
KE' " ....

1� e 2? Secretário: PÉRICLESR. L. ZANLUCA e ANNELISE IEHLERT
Suplente: WANDERL�Ili)E OLIVEIRA "

•

42: SECÇÃO .:_ C01.;E9IO ,DIVINA PROVIDENCIA,
Presidente: ADEMIR DA SILVA .

I? e 2i Mesário: AD�UTO HRlJSCHKA e ROSELI KAMER
1� .e'2? Sécretärio; ADELAIDE' BROTZKE e ANGELt\. MARIA DAL-
CANALLl

'

:'...'
.:

'

,

Suplente: KATHLEN IlEATRICE HENSCHEL,.
,

43: SßCÇAO - tOLEGIO DNINA rROVIDENCIA
Presidente: EDSONCOLLE' ...,

1� e 2? Mesário: ELIANA ORTHMANN e FLAVIO' JANIO MOHR
I? e 2? Secretãnio: ILARIO BRUCli e GIOMAR VEGINI

Suplente: QILMAR P�6ANELLl, •

44: SEÇÇAO _:_ COLEGIO DIVINA PROVI'DENCIA
Presidente: LAUREei CLARlICE KATH
H e 2? Mesário: JUR'ÄNDYR NILARIO'BERTOLI e LOIIDE JURK
I? e 2� Secretário: ULiAN ATANASIO iDA COSTA e LUIZ SILVIO'
KUHN

. .

,

Suplente: MARCIAN� LUDEROZ. '.
45.: SECÇÃ!O - COLEGIO DIVINA PROVIDENCIA
Presidente: NELSON RENATO' S'FINGHEN
l� e 2� Mesário: NILO' MEINCHEIN e TEREZINHA MARIA HENN
1� e 2� Secretário: MARLIZE WISCHRAL e NElpE FRAGOSO
Suplente: NIVIA MAR1A FRAGOSO "

46: -COLÉGIO.DIVINA PROVIDÊNCIA
Presidente: OSMARI �NTONIO BERTOLDI
tse 2� Mesário: OSMIR PORATWe TANJA REGINA BINI
1� e 2� Secretário: IVA DE ARAUJO e RO'NALDO FRIEDMANN
Suplente; TERESINHA AGATA WEBBER
47: SECÇÃO"':' COLÉGIO DIVINA PROVIDÊNCIA
Presidente: OSN!' PINCEGHER . ..'

,

'

1� e ,2�Mesário: OSCAR RICARDO LO'RENZI e ROGERIO LO'EWEN
1� e 2�Secretárlo: MORGANA SCHIOCHET eWANDERLEY VIE'GINI
Suplente: EDNA REG'INA MUNIZ .'

•

48� SECÇÃO � CENTRO EDUCACIQNA.L EVANGELICO
Presidente: ARNO FLORIANI

. 1� e2� Mesário: FERNANDO CARDOSO GARCIA eCARLO'S ALBER-
TOEWALD' /

.

.

1� e 'í� Secretário: ALMIDA DALMONICO' e ADAUTO' LUIS ZOCA-
TELU'

'. "

.

Suplente: -t\LVARO ßWÀLB .

"

.

49!SECÇAO.,",,:: CENTRO EDUCACIONAL EVANGÉLICO
· Presidente: JOAO GEOMAR SPEZIA, .

l? e 2? Mesário: IVO SPLITER e CLOVIS EDUARDO KOCH'
1� e 2� Secretário:MARCIA RAMllHUMeMARíAMARLICIPRIANO
Suplente: RAUi. LU,IZ LÉSSMANN '

. \
•

50: SECl!ÇÃO - CENTRO' EDVCJ\,C10NAL EVANGELICO
Presídente: OSNI A�OS'FINHO LENZI

.

f� e 2,� Mesário: ROMO AIRON RO.sAHERZOG e RENATO RICAR-
DO BÉNTHER '.

-

,.

1� e 2� Secretário: ROSANE BORCHARDT e REINOl.DO MURARA
JUNIOR
Suplente:MARILENE ROSA
51! SECÇAO - C�NTRO EDUCACIONAL EVANGÉLICO
Presidente: SERGIO SABEi... _, ''i-C'� .

.

.

1� e'2?·Mesário: VALJMO'R EMltIO ARNO KRUGER e SERGIO PE-
TERS'

.' '.... , ....
.

.'

.

1� e 2� Secretário: JOSÉ LINO FAUSTINO' e MARIA MARGAREnl
·

DUTRA
"MANNNETQ

Suplente: VALDIR BORDIN
.

.

S2: SECÇÃO -,ESCOLA BÁSICA JOSÉ DUARTE MAGALHAES
Presidente: ALFONSO BUSARELLO
tse 2�Mesário: REGINA CATARINASCHMIDTe ELENIR SCHERER
1� e 2� Secretário: TEO GERHARDT MEYER e ALFREDO' HANE-
Suplente: ROSILENE STOLP .

_

'53: SECÇÃO - ESCOLA BÁSICA JOSÉ DUARTE MAGALHAES
Presidente: ADALBERTO LUIZ BORTOLINI
1� e 2� Mesário: LUCIANA REGINA LUDERO e BRAULIO GAEDKE
I? e 2� Secretário: EDITE MARIA BORTOLINI e IVANA ATANASIO
Suplente: NAIRA ADRIANA TECILLA
54: SECÇÃO - ESCOLA BÁSICA JOSÉ DUARTE MAGALHÃES
Presidente: FLAVIO LUDERO
l� e 2? Mesário: JOSÉ BERMINO VOGEL e GERALDO MEIRELLES
BARBOSA .

_

1� ez- Secretário: TEREZA ELISABETA SCHMIPT e GUIDO JOAO
FRANZNER
Suplente: CARLOIZ FERREJRA DA SI!;.VA '

. _

55: sscçxo - ESCOLA BASICA JOSE DUARTE MAGALHI'\ES
Presidente: LAURO MENGARDA
l� e 2� Mesärio: JAMIR DE MACEDOC e LUCAS LANGA
I� e 2? Secretãrio: MARCIA BRINDAROLI e LUCIA MARIA FREI
BERGER
Suplente: EDERVALWINTI;R. _

56! SECÇÃO' - ESCOLA BASICA JOSE DUARTE MAGALHAES
Presidente: IRINEU MILBRATZ _'

.

1� e 2? Mesãrio: CLAUDIO BRUCH e OSMAR PISKE
1� e 2? Secretário: RAMIRO JOSÉ BUSARELLO e NILTON ADO'LAR
ROPELATTO

•

Suplente: NILVADO JOSE FREIBERGER
_

57: SEcçAO - ESCOLA BÁSICA JOSÉ DUARTE MAGALHAES
Presidente: RONALDO LUIZ BUSARELLO
1� e 2? Mesário: SANDRO' CAMILO SATLER e RONALDO TO'DlN
MUNARI ,

.

I? e 2? Secretário: S,OLANGE MARIAMUELLER e SANDRO SIDNEI
SiEBERT t '

.' -,"'" -
"

'." -'

Suplente: WALDEMAR FRANCISCO DEMARCHI
58: SECÇÃO - ESCOLA BAsICA JOSÉ DUARTE MAGALHÃES
Presidente: GILBERTO JOSE NICOLODltLLI
1� e 2? Mesário: ELEMAR DlERSCHNABEL e WILMAR MARTHE!.N-
DAL ,

1� e 2� Secretário: WILMAR RABOCH e WALDEDE MARIA FRE1-
BERGER' ,

• Suplente: ISARIA ERDMANN
59: ssccxo - ESCOLA REUNIDAS RICIERI MARCATO
Presidente: GERSON STRELOW
I? e 2? Mesário: ALIRIO' RUEDEGER e WO'LFGANG STRELOW ,

1� e 2� Secretário: ALECIO RADUENZ e LAERCIO KICHEMBECKER
Suplente: DORACI KOPP •

6<r. SECÇÃO - ESCOLA REUNIDA JOÀO ROMARIO MOREIRA
Presidente: ELIO PAGANELLI

.

1� e 2? Mesário: HERMES SIEWERDT e liILARIO GARCIA
I? e 2? Secretário: GERSON HOR!I!BURG e GERSON GRAHL
Suplente: LODEMAR KOEPP

.

.

61: SECÇÃO - ESCOLA REUNIDA JOÃO ROMÁRIO MOREIRA
Presidente: WANFRIED SCHROEDER
1� e 2? Mesário: INVALD SIEWERDT e RUBENS SELL
1� e 2? Secretário: VILSON BORCHARDT e JONI FRED SCHOEN
FELDER
Suplente: YI,LMAR G]'IEWUCH
62: SECÇAO - SALAO BARG
Presidente: LACI GESING
1� e 2? Mesário: CELSO PERIN e ANAIR FISCHER
1� e 2� Secretário: GUIDIANE GUILOW e ADANIR BOEDER
Suplente.: t\RILDO AJ,.OIZI
63! SECÇAO - SALAO' BARG
Presidente: SIDIO MULLBR
I? e 2? Mesário: LAERCIO JOSÉ PA-TERNO e RENA,I'O'KROEGER
1� e 2? Secretário: JANIO' KALFLES e LUCIO AQUINO MACHADO
Suplente: IVO VOLLES
64: SECÇÃO - ESCOLA ISOLADA RIO' DA LUZ VIJFÓRIA
Presidente: ILTON HOFFMANN
I? e 2� Mesário: EDELMIRA LEMKE e NELSON ARNDT
I? e 2� Secretário: ADEMIR HANSEN e ADOLAR OLDEMBURG
Suplente: ADEMIR ERDMANN .

65! SECÇÃO -ESCOLA ISOLADA JARAGUÁ 84
Presidente: MARCOS BOCKOR
1� e 2� Mesário: WILSON FISCHER e MARCUS SCHEUR

PREFEITURA MUNfCIPAL;<DE IAAQUA:DO SUL
Administraçãô: ..Ivp"·Kôq�ll

Adernar Frederico Duwê

,JARAGul DO SUL '

�
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11 7� SECÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL FREIMUNDO KÊISER
,

- Presidente: DJALMA BOGO
1� e2�'Mesário: ADILSON ALENCAR PRADI e MARCOS STENGER
1� e 2� Secretário: GERMANO HERMES MATHIAS e GERSON M
ERSCHING -

-

"

.

.

Suplente: JOSÉ ZIESE -'-

118� SECÇÃO - SALÃO DA COMUNIDADE EVANGÉLICA
Presidente: ANTONIO ZIPF

-

'._
-_

.

1� e 2� Mesário: DECIO BOGO e CLAUDIO ROBERT-O.BONA
1� e 2� Secretário: FRANCISCO JAIR GASCHO e SERGIO WEbq
Suplente: NELSON BREMER
119� SECÇÃO- CENTRO INTERESCOLAR DE 1� GRAU
Presidente: GILMAR MIGUEL SCHWARTZ

'

1� e 2� Mesário: ÉLIANE MÁRIA CAMPESTINI e ALVARO LEI-
THOLDT

.

l�e 2�Secretário: ELIANADALAGNOLeCELITA MARIA PAULÉTO
'Suplente: ARILDO STEIN
120: SECÇÃO - CENTRO INTERESCOLAR DE I� GRAU
Presidente: ROSANA ADELlA GOMES
l�e2�Mesário: JEAN CHARLES LINKe JOÃO CARLOS CAVIQUILO
1� e 2� Secretário: LUIZCARLOS MURARA e JANIR MARIA SCHIO-
CHET SPIKER

.

Suplente: JAIR ROWE .

121� SECÇÃO - CENTRO INTERESCOLAR DE 1� GRAU
Presidente: DECIO TADEU PEREIRA LIMA
1� e 2� Mesário: SILVANA SCHMITZ e LISEMERI ALPEN
l� e 2� Secretário: NAILOR ALVES THEODORO e SANTINA DE FATI
MAVICK
Suplente: HENRIQUE PURNHAGEN
122� SECÇÃO - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
Presidente: G1LMAR LUIZ LANG
1� e 2�Mesário: VALDIR DOS SANTOS e AGOSTINHO KLiNKOWSKI
tee 2� Secretário: JAIR ANTONIO MABA e CESAR PRADI FLORIANI
Suplente: ANTONIO VALDIR STRINGARI
l23� SECÇÃO - SERViÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
Presidente: GELASIO CAMPESTRINI
1� e 2� Mesário: SERGIO LUIZ DA SILVA e BENEDITO WINTER
1� e 2� Secretário: DORACI DlEL e ASTRIT ENGEL DEMATHE
Suplente: SILVIA SILVEIRA SCABtJRI
124� SECÇAO - ESCOLA CRISTINA MARCATIO
Presidente: IVO OESCHSLER
l�e 2� Mesário: ADALBERTO JORGI SCHWElTZER e RONIE BRAN-
DENBURG

.

.

1� e 2� Secretário: MARCOS BACHMANN JUNIOR e ALCEU NOR-
BERTOBREY

.

Suplente: WILSON ZAPELLA
125� SECÇÃO - ESCOLA CRISTINA MARCATIO
Presidente: JAIR MENDONÇA

.

1� e 2� Mesário: VALDÉNIR A. FRUTUOSO e MAGALI MULLER
l� e 2� Secretário: OTAVIO SCHMITI e MAURI LUZIA VENERA
Suplente: MARTA MARIA SCHEVER
126� SECÇAO - ESCOLA ALBERTO BAUER "
Presidente: WILMAR SCHWIEKISKI
l� e 2� Mesário: ALMIR JOSÉ FAGUNDES e CLAUDIO ALBERTO
KLiTZKE

l� e 2� Secretário: EDSON ROBERTO PARISE e ADAIR SCHUG
Suplente: ROSILEIA MOREIRA
127� SECÇÃO tSCOLA ALBERTO BAUER
Presidente: AIRTON STAROWSKI
1� e 2� Mesário; HILDEGARD ROWEDER e JOÃO ORZCHOWSKI
FILHO
l� e 2� Secretário: AIRTON ANTONIO FAGUNDES e HELIO ANTO
NIO LINS
Suplente: MARLI GESSER
128� SECÇAO - ESCOLA ALBERTO BAUER

.

Presidente: BONIFÃCIO FORMIGARI
1� e 2� Mesário: PAULO ROBERTO-SCHMITZ e JOSÉ ROBERTO
STEINDEL
1� e 2� Secretário: ROSALI GUIESE e ROSELI TEREZINHA BAP-
TISTA. .

Suplente: ELFI FREITAG •

129: SECÇÃO - ESCOLA ISOLADA RIO DA LUZ J.I
Presidente: CLAUDIA HENING
1� e 2� Mesário: ELIANE WELK BUBLITZ e OSNILDO GLATZ
1� e 2� Secretário: GILDQ MORNBURG e ADILSON PORATH
Suplente: ADIR LOWE
13lr. SECÇAO - FERJ
Presidente: NORTON HRUSCHKA
1� e 2� Mesário: ALFRpDO JUNCTON e GERSON LUIZ DAROS
1� e 2� Secretário: JOSE CARLOS KLEIN e EDiLSON JOSÉ SPEZIA
Suplente: II3-INEU GESSNER
131� SECÇAO - FERJ
Presidente: JOSÉ ROBERTO FRUTUOSO
1� e 2� Mesário: IGNÃCIO ARENDT e IRIS STEIN
1� e 2� Secretário: MARCOS ROLAND ERDMANN e JOÃO CARLOS
MODROCK
Suplente: II"MAR RIBEIRO
132: SECÇAO - FERJ
Presidente: SIDO PRUST
1� e 2� Mesário: ROSEMERI ABREU e ODENIR VOLPI
1� e 2� Secretário: NELSON TIETZ e MIRIAM MARQUARDT
Suplente: RAUL ROEPKE

.

133��ECÇÃO -'- SALÃO DA SOCIEDADE RECREATIVA VITÓRIA
Presidente: MAURO LUIZ MAES
1� e 2� Mesário: DULCE DÁ SILVA e REGINALDO JOSÉ KAMMER
1� e 2� Secretário: G1LMAR ZABEL e NILMAR ANTONIO PETRY
Suplente: Jt\lR JUNCKES
134� SECÇAO - SENAI
Presidente: ODAIR SCABURI .

1� e 2� Mesário: NILSON DERETI e CRISTIANE MARIA ZIMER-
MANN .

1� e 2� Secretário: ANTONIO MIGUEL KLUTCKOWSKI e ALEIXO
FORTUNATOGASPE' .'

Suplente: VJLMAR MAAS
135: SECÇÃO - SALÃO SOCIEDADE ESPORTIVA AMIZADE
Presidente: JAIME SIDNEI G1ELOW
I� e 2� Mesário: SERGIO ZIEWERT e EDILSON ITINER
I� e 2� Secretário: �ALFREDO WOLADASCDYK e ALMIR DREWS
Suplente: JOSÉ MARIO DA SILVA
136: SECÇAO - APAE '

Presidente - ADJAIME RAITZ
1� e 2� Mesário: GERSONANTONIO DA SILVA e ALDO BRUGNAGO
.I� e 2� Secretário: OSMAR GONÇALVES e ROBERTO CARLOS DA
NIEL
Suplente: MARCIOMORETII
137: SECÇAO - SALAO 25 DE JULHO
Presidente: CASSIO ALEIXO BUSSARELLO
1� e 2� Mesário: VILMA-QAEDKE e JOSÉ ANTONIO ZAPELLA
1� e �� Secretário: JANrCE-DA-L-RI e EDSON ROMING

.

Suplente: A.UREA ZILZE .

"

138: SECÇAO - ESCOLA G1ARDINI LUIZ LENZi
Presidente: ALCIDES BONATIl

-

I� e 2�Mesário: ELEAZAR ALVES e CARMEM MARIA MEURER
1� e 2� Secretário: CLAUDETE NUNES e DOMINGOS SAVIO DA
SILVA MENDES
Suplente: ADEMAR MADRUGA DIAS
.139! SECÇÃO - ESCOLA G1ARDINI LUIZ LENZI
Presidente: VERISSIMO BUZZI
1: e 2: Mesário: MAURINA KREUTZFELD eMARIA ARLETE MAR�
TIN
I: ç 2: Secretário: MARIA DE LOURDES KLEIN e MILTON GUIMA-
RAES .

.

Suplente: RUBINEIA NALITACARVALHO
140: SECÇAO - ESCOLA MUNICIPAL RENATO PRADI
Presidente: HUGO BOSCHAMMER
l:e 2:Mesário: DALVA FLORIANI e ITAMAR DOS PASSOS NAZA
RIO
I: e 2: Secretário: DIONISIA JANE CHIODINI e JORGE WISCHRAL
Suplente: EDSON SIEWERT .

.

141: SECÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL RENATO PRADI
Presidente; NORBERTO LOPES
1: e 2: Mesário: MARLI MARIA FRANZNER e MARIA FATIMA MU
RARA
I: e 2: Secretário: MAURO MULLER e VILSON CELESTINO
Suplente: MARA SUE_LO VOLKMANN
142! SECÇAO - SALAO DA IGREJA NOSSA SENHORA DA.SGRA
ÇAS
Presidente: ADEMlRO KRUGER '

1: e 2: Mesário: ELIANE LOURDES OEMARCHI e LUIZ ANTONIO
FRANZNER
I: e 2: Secretário:·MARIA LUCIA BUSSARELLO e JORGE ANTONIO
ADRIANO
Suplente: GERSON KRUTZSCH

143: SECÇÃO - SALÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DAS GRA
ÇAS
Presidente: ROBERTO CARLOS BUSSARELLO .

I: e 2: Mesário: RUNBENS M. BUSSARELLO e WANDERLEI LEO-
POLDO RUBINI

'.

1: e 2: Secretário: ROGÉRIO FRANCISCO HRUSCHKA e ALAMIR
MENGARDA· .

Suplente: R_ENATO ROPKE
144! SECÇAo,-ACAO SOCIAL
Presidente: ROGER10 BOLLAUF
I: e 2: Mesário: JAIR FRANKE e ADAIR CORREA
1: e 2� Secretário: ADEMIR TRIZOLO e ALDIR MANRICH
Suplente: ALTAIR JOSE BURGER
145� .SECÇÃO -:- AÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL
Presidente: ARA0 BARBI
I� e 2: Mesário: SANDRO JOSÉ DONINI eSANDRO DE OLIVEIRA
I: e 2: Secretário: VENANCIO TARCISIO DE OLIVEIRA MOTA e
ADEMIR A)'IACLETO

.

Suplento: IiELIO FRANCISCO DIAS
146: SECÇAO - POSTO AGROPECUÁRIO
Presidente: FRANCISCO DEPEITI
I: e 2: Mesário: ANTONIO GERALDO KLEIN e ADELIR ZANGHE-
UNI -

1: e 2: Secretário: WILMAR JOSÉ SCHMITI e CARLOS AUGUSTO
KLAUMANN

.

.

Suplente: EDELCEU SCHEUER
147� SECÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE I: GRAU ERICH BLOS-
FELD .

Presidente: JOSÉ MAIA
I: e 2: Mesário: CELlO PEREIRA e ADlUO ANTUNES
1: e 2: Secretário: MARIA DULCEMAR VENTURI e AMARILDO
FORLIM
Suplente: ARISTEU ENIO GRAF
148� SECÇÃO -SALÃODA SOCIEDADE DESPORTIVAAMIZADE
Presidente: ROBERTO WALTER GEISLER
I: e 2� Mesário: KEILA REGINA CLEMENTE e ARI JOSÉ PIERMANN
I� e 2� Secretário: IEDA SIMONE PIERMANN e BENVINDO MOTIA
Suplente: G_ERSON ENKE .

149� SECÇAO - ARWEG
Presidente:,JOSÉ MARCOS KREMER
I� e 2� Mesário: ROGÉRIO LUIZ LESCOWICZ e ADAVTO BATISTA
MARTINS
I: e 2� Secretário: ROGÉRIO JORDAN e ORALDA WENDT
Suplente: A.LDAIR DA SILVA
150: SECÇAO �ARWEG
Presidente: ARMANDO CIPRIANI
1� e 2� Mesário: STELA MARISMAURICH e REGINA INBS BURGER
I� e 2� Secretário: SELENY VARGAS e ROSELI TOREZANI
Suplente: R_OSANGELA T. SCHMITZ
151� SECÇAO - AR MARISOL
Presidente: (LARIO BARTEL

1� e 2:-Mesário: CARLOS ALBERTO KESKE e ZENILDE DE SOUZA
1� e 2� Secretário: ANGELA MARIA STOLF e VALDEMIRO MA-
THIAS .

_ Suplente: V_lNICIUS LUIZ MELO
152: SECÇAO - AABB
Presidente: HILARIO FREDERICO TRAPP
I� e 2: Mesário: JOSÉ DECKER e ADILSON DIAS
I� e 2: Secretário: AÔRIANE SCHRAMM e ALDOWARMLING
Suplente: MARISTELA ALBERTON
153� SECÇAO - AR KOHLBACH

.

Presidente: EDEMAR UTPADEL
1 � e 2�Mesário:MARGARETDENISE SCHMIDT e FAUSTINO ANTO
NIO FLORIANI
1� e 2� Secretário: LOURDES SCHLLEMBERG e SANDRO FERNAN
DOSTOLF
Suplente: JOSÉ DOS PASSOS'

154! SECÇÃO - AR MENEGOTII
Presidente: SILVIO SCHRQEDER
I� e 2: Mesário: INGOMAR HORNBURG e :JOSÉ CARLOS WARM-
LlNG

.'

1� e 2� Seêretãrio; GIOVANE SCHMAUCH e MAURICIO VOLTOLINI
Suplente: FABIO JOSÉ LEITHOLD
155: SECÇÃO - GREMIO R�CREATIVO MARCATIO
Presidente: AUGUSTO CARLOS" CARDOZO
1: e 2: Mesário: SVELI FERNANDES e ELEMAR SCHEUER
1� e 2� Secretário: LOURIVAL JOSÉ SPÉZIA e MARCO AURELIO
SeHMIDT
Suplente: I�ABEL GRASEL
156� SECÇAO - SESI
Presidente - WILMAR MARQUARDT
I� e 2� Mesário: SINESIO TENFEN e AIRTON KLOSOWSKI
I� e 2: Secretário: EUNILDA HENNING e ADILSON SCHVAMBACH
Suplente: VJLMAR GERVASIO KONS
157� SECÇAO - SESI
Presidente: IRINEU HECK
1� e 2� Mesário: ROGERIO REINERT e RENATO PIAZERA JUNIOR
I� e 2: Secretário: EUGENIO MORETIr GARCIA e GILMAR EDSON
LlETZ
Suplente: LAURINDO SOTORIVA
158: SECÇAO - SESI
Presidente: ANA AMELIA STAHELIN
1� e 2: Mesário; NILTON LUIZ BORTOLINI e RUDINEI JUNKES
I: e 2� Secretário: ANDRESIA CHIRLEY VIEIRA KOCHe ROSAN
GELA CARDOSO
Suplente: MARIO MINORORV ISSAGO
159� SECÇAO - fOSTO DE SAUDE
Presidente: GUIDO LINDEMANN
I� e 2� Mesário: MARISA BECKER.e MIRIAN EVANIR FRITZKE
1� e 2: Secretãrio: MARCUS VINICIUS PASSOS GUIMARÃES e LV
CIO JOAO MARCON
Suplente: PJ\ULO RICJ\RDO FLUCK
16lr. SECÇAO - SALAO PAROQUIAL
Presidente: EDUARDO GERMANO WOHLGEMUTH
I� e 2� Mesário: ALIDOR BAUER JUNIOR e ROSANE JUNKES
I� e 2� Secretário: LEONIR BUZZI e FERNANDA DE MELLO
Suplente: EDSON ENGLER
161�-SECÇÃO - SALÃO PAROQUIAL
Presidente: MARTINHO TECILLA
1� e 2� Mesário: LEONITA S. ZOZ e MOACIR FOKRYWIECKI
1� e 2� Secretário: MARINEY S. MARTINELLI e ROSANE TECILLA
Suplente: SORAIA SALETE ISOLANE

_

162� SECÇÃO - ESCOLA FRANCISCO bE PAULA
Presidente: SIRLEY MARIA SCHAPPO
1� e 2� Mesário: ANGELA MARIA DE TOFEL e ROSANE JVNGTON
1� e 2: Secretário: ALCEU SCHWARZ e IRINEU BUDENDORF
Suplente: LJ\CIR MENEGHELLI
163� SECÇAO - COLÉGIO SÃO LUIZ
Presidente: MARA LUCIA BINI
I� e 2� Mesário: MARIANA CLARICE ROZZA e ANDRE RICARDO
HAFFERMANN
I� e 2� Secretário: LUIZ HENRIQUE VIEIRA e CLEIDE MARA LI
NHARES
Suplente: TPREZINHA APARECIDA GOTZINGER
167� SECÇAO - SENAI'

.

Presidente: WAt.TER BAZZANELLA
1� e 2� Mesário: ISAURA KAMER e ANELYSE ROSANY AYROSO
I: e 2: Secretário: ALMIR MA:ESTRI e JAIME SIDNEY PAPP
Suplente: NPEMIR NONES
17l� SECÇAO - ESCOLA REUNIDAS RICIERIMARCATIO
Presidente: AIRTON STRELOW
I� e 2� Mesário: VALDIR MARQUARDT e DORIVAL BUETIGEM
1� e 2: Secretário: SALETE MARQUARDT e CLAUDETE MAR
QUARDT SATLER

Suplente: WILSON GREUEL
172� SECÇAO - ESCOLA ALVINO TRIBESS
Presidente: JAIRO ALFONO DA GOS1"A ,

I� e 2� Mesário: AUREA MARIA JUSKOWSKI e ALCEU GRADE
I� e 2� Secretário: AMARILDO SCHVG-e MARCOS BARTEL

. Suplente: NELSON ZANOTII
174� SECÇÃO -"ESCOLA CRISTINA MARCATIO
Presidente: ALCID'ES SEVEGNANI
I� e 2� Mesário: DERCI ANTONfO SILVA MEIRA e ERCIO JOÃO
MAURICIO
I� e 2: Secretário: MAURO LEMKE e SANDRA FERNANDES
Suplente: VANDERLEI MVELLER

.

178� SECÇÃO - SALÁO VITÓRIÀ
Presidente: ENO DREWS

'

1: e 2� Mesário: HERMANN KAES1NER e WILSON LUIZ ULLER
,

....
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: ::B��:GENS EM DUPLEX

ONDE A QUALIDADE FAZ A DIFERENCA
• ETIO. ADESIVASFONE (0473) 72-0588

RUA SEME MATTAR. 154 - JARAGUÁ DO SUL - sc

Piscinas Jaragúá ltda
"Uma nova geração em piscinas"

Rua Joinville, 2.473
Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



____------.,AilSEspeçial -.iío..o--...;...;...........;_.........;,;..---......;..;........;_;_CORRE·I·O, .'
.::::::» <> F- <> '" <>""""'-----

Suplente: oi\:RIO KUTZKE
101: SECÇAO - EsCOLA MUNICIPAL DE 1? GRAU ALBANO
KANZLER

-.

'�

Presidente: HAMILTON RABELtO__
.

1? e 2?Mesário: GEANE MARIA LENZre'1-\(ANA A. COSTA CAVAL·
CANTI

' -�(-

1? e 2? Secretário: SILVINO CHERWINSKI 'e GILMÄR'OLlVEIRA
CUNHA '

-
....
..__

Suplente: JUAREZ KLEINE
......

-
.

102� SECÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE 1? GRAU ALBANO
KANZLER

.

Presidente: JADIR MURARA MACHADO LOPES
1: e 2? Mesário: JANIA MARrA PEREIRA e JACKSON MOHR
1? e 2? Secretário: IVONI VAYASSORI e JONAR JUNKES
Suplente: JAIME WOLFRANN
103: SECÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE 1? GRAU ALBANO
KANZLER -

Presidente: LUIZ CARLOS SCHOLLEMBERG
I? e 2? Mesário: MARCELO ANTONIO CARVALHO KANZLER e
LUIZ CARLOS'MAUERBERG
1: e 2? Secretário: LORlDES PATERNOLL! eHUMBERTO KLUG
Suplente: MARCOS MESCH
104: SECÇAO�ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEp·
ClONAIS
Presidente: DIETER JANSSEN

.

I? e 2? Mesário: CLAUDIO LESCOWICZ eMAURICIO BARATIO
I? e 2? Secretário: MARISTELA DEMARCHI e MOACIR JOSÉMOSER
Suplente: MILTON PEREIRA JUNIOR
105: .SECÇAO - CENTRO INtERESCOLAR DE 1: GRAU
Presidente: PAULO LUIZMADRUGA DIAS
1: e 2: Mesário: SANDRO LUIZ H�FFERMANN e ObINIR KLEIN
1: e 2: Secretário: ORLANDO JOSE GAEDCKE e OSMAR EICHEM·
BERG .

Suplerite: REINALDO HAFEMANN
106� SECÇAO -CENTRO INTERESCOL.!\R:DE I? GRAU
Presidente:' PEDRINHO PICCININI
I? e 2?Mesário: ROLAND WACHOLZ e SOLANGE DEMARCHI
I? e 2: Secretário: AIRTON A. DE MELLO e RUBENS LUIZ LEIRR
Suplente: TANIA MERI NUNES
107: .SECÇAO - CENTRO INTERESCOLAR DE 1: GRAU
Presidente: LUZIA CRISTINA KLEIN
I? e 2:'Mesário: FERNANDO SCHROEDER e VILMAR JOSÉ GON·
ÇALVES ,

I? e 2? Seöretãrio: WALDIR ROCHA e VALDECIR GONÇALVÉS
Suplente: \YILMAR HENCKE .

108: SECÇAO - ESCOLA ALVINO TRIBESS
Presidente: IVANETE BAUER .

I? e 2? Mesário: MARLENE ROSANE FELHAUER e AQUILES FER·
REIRA
1: e 2? Secretário: LUIZINHO ODORIZZI eARl LAPAZINI
Suplente: M.ATILDE BAGATOLL!

' ,

109: SECÇAO - ESCOLA ESTADUAL HOtANDO MARCELINO
GONÇALVES

'

Presidente: ESPEDIDO SALYIANO DE SOUZA JUNIOR
.

1: e 2: Mesáriç>:.IRENE MARKIEWICZ e CARLOS EDUARDOMANN
I? e 2? Secretario: ADELAIDE CORREA e,MARGARETH BIELiN
Suplente: CEClbIA INES RE INERT

.

'

110: SECÇÃO - ESCOLA ESTADUAL HOLANDO MARCELINO
GONÇALVES

• .
. ' .'

Presidente: FRANCISCO RENATO BEBER .

Lkb�IMesário: CLOTILDE INÊS GONÇALVES e CLAUmNEI D.

I? e 2? Secretário: DITMAR SCHUNKE e FRANCISCO VALDECIR
ALVES

SUf.lente: L�ERCIO LUIZ COELHO
.

11 : SECÇAO - ESCOLA ESTADUAl, HOLANDO MARCELINO
GONÇALVES
Presidente: JOSÉ CARLOSKRAUSE·

'

I? e 2? Mesário: JOSÉ ERNESTO COGROSSI e VIVIANE RAQUEL
WEINFURTER
I? e 2:,Secretário: NOEL! TERESINHA MARANGONI e JOSÉ LEONI
Suplente: F�ORENTINA PETRY
112: SECÇAO - ESCOLA ESTADUAL HOLANDO MARCELINO
GONÇALVES

'

Presidente: RAQUEL TEREZINHA KRAWULSKI
I? e 2? Mesário: SANDRA HEN eMARILÉIA KRUT2:CH
I? e 2? Secretário: MARCELO ZIMMERMANN e JONI BEHUN
Suplente: MARCIA SCHUNKE'
113: SECÇÃO - COLÉGIO ESTADUAL HOLANDO MARCELINO
GONÇALVES
Presidente: MAUCIR BENTO DANNA
i? e 2? Mesário: PAULO DELAGIUSTINA e OSMAR DREWS
I? e 2? Secretário: MARTA SUELI XAVIER e MARCOS JOSÉ VAI·
LATII

.

Suplente: TARCISIO KOCH
114: SECÇÃO - COLÉGIO ESTADUAL HOLANDO MARCEÚNO
GONÇALVES

'

Presidente: WALmR GIESE
'

.

I? e 2? Mesário: UDO DREWS e SERGIO ADEMIR SOUZA
I? e 2? Secretário: SERGIO MURILO LEONI e TORQUATO VARELA
Suplente: trDO RODE '

115: .SECÇAO � ESCOLA MUNICIPAL ORESTES GUIMARÃES
Presidente: ALCINO BAEDER

'

1: e 2? Mesário: LEONIR LUZ BAEDER e ADILSON GUTZ
I? e 2? Secretário: ERICA GOLTZ e ADEMAR MULLER
Suplente: SILVIA BAHR
lt6:.SECÇÄO - ESCOLA MUNICIPAL GENERAL OSORIO
Presidente: ELIRIO GRUTZMACHER .

I? e 2: Mesário: ALACRINO ALQUINf e ALBERTO ALFREDO
RUSCH '

.

I? e 2? Secretário: ADEMAR ERCHMANN e DlLMA ALQUINI
Suplente: NELSON ANTONIO SlbVElRA

I? e 2? Secretário: IRENE SUELI HENN e EUNIZIO HORONGOZO
Suplente: OUVIO FODI

.

66: �ECÇAO - ESCOLA ESTADUAL GARlBALDI
Presidente: ADENOR HORONGOSO
!? e 2? Mesário: pILMAR OLDEMBURG e ADO FRANKE

.

i? e 2? Secretário: CATIA TERESINHA e JANE TERESINHA LE·
NNERT

'

Suplente: MARIA HELENA BONET
67: SECÇAO - ESCOLA ESTADUAL GARlBALDI
Presidente: ROMEU KIENEN
i? e 2?Mesário:MARISA LUCIA CARDOSO e VERGILIO LUIZ STEN·
GER

'

i? e 2? Secretário: VALDEMIRO KREU'FZFELDT eNESTORRENATO
'FOMASELU .

Suplente: MARISA KREUTZFELDT .

68: SECÇÃO - ESCOLA BÁSICA EUCLIDES DA CUNHA
Presidente: DULCE ALICE BERTOLDI
i?e 2? Mesário: ADIR VALENTINI e ADEMIRO RADUNZ
i? e 2? Secretário: TERESINHA TOMCZAK e SERGIO PRAWUKI
Suplente: MCI ZANELLA ,

69: SECÇAO - ESCOLA BASICA EUCUDS DA CUNHA
Presidente: LAURf DEODORO DEMATIIE
I? e 2? Mesário: JOSÉ VALDIRIO FERRAZA e GILDO GADOTII
l?e 2? Secretário: ADRIANO ZANGHELINI e LAURITA MURARA
Suplente; yERALDO VOLTOLINf
70: SECÇAO - ESCOLA BÁSICA EUCLIDES DA CUNHA
Presidente: OSMAIR LUIZ GADOTII
1: e 2? Mesärio: MARCIa LUIZ SCHIOCHET e MOACIR SCHUSTER
i? e 2? Secretário: PAULO SARTI GARCIA e LORIVAL DIONISIO
DEMATHE
Suplente: MOACIR MOISES FLORIANI
71: SECÇÃO -'ESCObA BÁSICA EUCLIDES DA CUNHA
Presidente: IVARI�TO ANTONIO FLORIANI
i? e 2? Mesário: SIRILO VQELZ e VALMIR JOSÉ BRÉSSAN
I? e 2? Secretário: DEOCAR GENESIO ZIMMERMANN e SILVIO NA
ZlRWILTUSCHNG
Suplente: SILVIO KITZBERGER
72� SECÇÃO - ESCOLA ESTADUAL JOÃO·PESSOA
Presidente: MOACIR STRINGARIA

'

i? e 2? Mesário: RONI OLMAR PREUSS e ALMIRO SETTER
I? e 2? Secretário: MARLO VOGEL e ADALBERTO FRANKOWIACK
Suplente: OI;;>ELSON GIOVANI JACOB'

-

73: SECÇÃO - SALÃO JOÃO PESSOA
Presidente: VILMAR ANTONIO PICOLLI
I? e 2? Mesário: JACKSON DA COSTA BASTOS e CÉLIO LANGE
I? e 2? Secretário: SANDRO MARCELO DOS SANTOS e ADELBERT
KLITZKE

'

Suplente: LAERCIO JOSÉ' LEONI
.74: SECÇÃO :._ ESCOLA REUNIDA ELZA GRANZOTIO FERRAZ
Presidente: ARILDO TOMA:SELLI
t- e 2? Mesário: EDWIN BUSCH e HELCIO DEMARCHI
I? e 2? Secretário: HELVIO DEMARCHI e IVONE MARIA CAMPRE
GBER
Suplente: J(ATIA CILENE DEMARCHI

, 75� SECÇAO -ESCOLA REUNIDAS ELZA GRANZOTIO FERRAZ
Presidente: LUCIMAR BACCA
I? e 2? Mesário: NEIVA'SCHMELZER e INES PRADI
i? e 2? Secretário: PAUUNO LEONI e LUIZ SÉRGIO PRESTINI
Suplente: ßILMAR LUIZ DE MARCO
76� SECÇAO - ESCOLA REUNIDA.s ELZAGRANZ0TIO ffiRRAZ
Presidente: SIRLEIBORRINELI
1: e 2? Mesário:. RUDIBERTSCHMELZER e SERGIO CESCONETIO
I? e 2? Secretário: VALDIR TOMELIN e SERGIO LORENZETTI
.Suplente: SERmO LUIZ MARTINS DE OLIVEIRA
77: �ECÇAO - ESCOLA ISOLADA ANGELO MORETII
Presidente: ALCIDES DA NOVA PEIXOTO
I? e 2? Mesário: SUELI MARIA S. BORGES e SOFIA ANGELA FLO
RIANI
I? e 2: Secretário: MARIA CRISTINA 'FLORIANI e ELiANI JOCEU
SILVEIRA
Suplente: SANDRO JOSÉ FLORIANI
78: SECÇAO - ESCOLA ESTADUAL SANTA CRUZ
Presidente: AbDOMIRO WEILLER
i? e 2? Mesário: JORGE KITZBERGER e VALDIR WESTPHAL.

.

1: e 2? Seeretãrio: JOSÉ JESUS DE BAIROS e IRIA VOLKMANN VOL·
ZEL
Suplente: ARLINDO BORCHARDT
79: SECÇAO....:.... ESCOLA ESTADUAL SÃO PEDRO
Presidente: IVO MOSER
I? e 2? Mesário, GUIDpBERTO SCHULTZ e RONALDO KREISSIG
I? e 2? Secretário: ADAO VIDAL DOS SANTOS e ADOLFO DAL·RI
Suplente: RAULINA TOEWE

��ECÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE i? GRAU DARCY VAR-

Presidente: EUGENIO PRES:rINI
i? e 2? Mesário: NEURA MARIA P�STlNI e BERNARDO GORGES
i� e 2: Secretario: WALDEMIRO JOSE CAMPREGHER e LUZIAMA-
CHADO •

Suplente: ÇESAR FLORIANO
'

8i: �ECÇAO "7' ESCOLA ISOLADA VILA SCHARTRES
Presidente: IRIO JORDAN
I? e 2? Mesário: ADILSON MAAS e JUCIMAR TOMELIN
i? e 2? Secretário: RAQUEL CRISTINA PAVANELLO e IRIO JOSÉ
BORTOLINI
Suplente: LUCIA MARIA MARTINS'
82: SECÇAO - ESCOLA BASICA ILHA DA FIGUEIRA
Presidente: IVO ALDO MOHR
i? e 2? Mesário, QUIDO ROQUE JUNCKES e MARGARETI KOHES
i? e 2: Secretãrio: HERIBERTO SCHULZ e JOAOMARCOS PETRY
Suplente: VALCI CARDOSO
83: ESCOLA ISOLADA RIBEIRÃO CAVALO
Presidente: DILMAR LUIZ TISSI
i? e 2? Mesärio: DIMAR JOÃO TAMBOSI e ODINES MARIA TISSI
I? e 2?, Secretário: ROSIMERI TEREZINHA FELIPP eGENESIO BRUS-

MÜLLER TRANSP.
RODOVIÁRIOS lTDA

Rua Willy BarteI, 185.,... Fone: 72-0269
. Jaraguá doSul- SC

'

.

\'

Atendendo diariamente
Curitiba, São Paulo, Rio de Janeíro e Porto

Alegre
-

o

84: SECÇÃO ESCOLA ISOLADAMAX SCHUBER
SECKE

'

Suplente: VILMAR VALEN1'INI
Presidente: MARIA KUCHEMBECKER
I? e 2? Mesário: ALVARO SCHMUCKER e ARLINDO SCHMUCKER
'1� e 2? Secretário: ELMAR RUECKERT e EDEMAR PORATlI
Suplente: I!LGRID PORATH
85: SECÇAO - ESCObA ISOLADA MAX SCHUBER
Presidente: VILSON FISCHER '

I? e 2� Mesário: SERGIO LUIZ MELDOLA e NELSON TODT
I? e 2? Secretário: VALDIR KUSTER e SILVIO LlRANTOCE
Suplente: RENO WELLER
86: SECÇÃO - COLÉGIO ESTADl)AL ROLAND HAROLD DORN
BUSCH'
Presidente: EUGENIO LESCOWlCZ
i� e 2? Mesário: ELEMAR ROBERTO SCHMITI e At:ofslO FAN
CISCO LESCOWICZ
1: e 2? Secretário: ADILSON SEGUNDO e ALCIR BUZZI

Suplente: ÇELSO AL�{lR BERTOLDI
87: SECÇAO -COLEGIO ESTADUAL ROLAND HAROLD DORN·
BUSCH
Presidente: JOÃO CARLOS LESCOWICZ
i: e 2? Mesário: GUIDO OTAVIO BERTOLINI e GILMAR FELIPPI
I? e 2? Secretário: GIOVANA BETe LENITA FELIPPI
Suplente: VALDETE AUREA FRUTUOZO

'

88� SECÇÃO:- COLÉGIO ESTADUAL ROLANDHAROLD DORN
BUSCH
Presidente: OSMAR SCOZ
I? e 2? Mesário: ILAIR DAGMAI{. TOMASELLI e PEDRO MABA
1� e 2? Secretário: VILSON AURELIO FRUTUOSO e VALDECI EU-
CLIDES ROCHA

"

Suplente: ROMERITO MAB)'l;.
89: SECÇAO - ESCOLA BASICA JULIUS KARSTEN
Presidente: CLAUDIA EMMENDORFER '

I? e 2? Mesário: ALCIR MARIO TRAINO"FI e GINA SEIDELWOLF
I� e 2? Secretário: SANDRA MARIA EMMENDORFER e BEATRIZ
MARLENE COGROSSI

.

Suplente: ALTAIR BAUMANN
90: �ECÇAO - ESCOLA BASICA JULIUS KARSTEN.
Presidente: ORLANDO MATIEUSI
1: e 2? Mesário: VANIO FLORIANI eMERIT VIVIEN GRUTZMA·
CHER '.

I? e 2? Secretário: OLiBlO MATHIAS e SONIA ODETE PINHEIRO

Suplente: KATIA CILENE STRELOW
.

91: SECÇAO - ESCOLA BASICA JULIUS KARSTEN
Presidente: ADEMILSON OSNI PICOLLI .

i: e 2? Mesário: ECIO PAMPLONA e LAERCIO KANZLER
i� e 2? Secretário: bUIZ TIETZ e IWSON DOUGLAS SCHALINSKI
Suplente: JOMAR JOSE MODROCK
92: SECÇÁO - ESCOLA BÁSICA HELEODORO BORGES
Presidente: INOCENCIO CRISTOFOLINI
I�.e 2?,Mesário: ADOLAR SCHMlDTe ADERBAL AMADEU BUZZI
1: e 2? Secretário: ANTONIO KREMER e ELiZA FABIANA PAVA-
NELLO

.'
.

Suplente: bOILi DO ROCIO DA SILVA
93: SECÇÃO - ESCOLA BÁSICA HELEODORO BORGES
Presidente: RENAtO EUGENIO TRAPP .

i: e 2? Mesário: DINO ANGELO POSSAMAI e DANILO JOSÉ DE
MELO

.

"

i? e 2? Secretário: AN.DERSON KAS'SNER e EVERAf,DO VOSS
Suplente: I!DVALDO VOSS
94� �ECÇAO - ESCOLA BÁSICA HELEODORO BORGES
Presidente: SERGIO MOURA '

I? e 2: Mesário: HELENA SALETE GORGES e JAIRO BECKER
I? e 2? Secretário: IRAN CARVALHO e JAIR A. GONÇALVES
Suplente: ISOLDE HENNING
95: SECÇÃO - ESCOLA BÁSICA HELEODORO BORGES
Presidente: ANTINIO ALEIXO LUNELLI
I? e 2? Mesário: MARGARETÉ SASSE e LUIZ CARLOS GORGES
I? e 2? Secretário: LlLIANE HORST e HELIO RUDA
Suplente: �UIZ CARLOS SA_RDAGNA

'

96: SECÇAO - ESCOLA BASICA HELEODORO BORGES
Presidente: NORTON PETRY
I? e 2? Mesário: PAULO GIANESINI e MARISTELA PETRY
I? e 2? Secretário: ROSANI STEFFENS e ROSITA BOING
Suplente:'MARIA ROSANA MOSER

'

97: �ECÇAO - ESCOLA BÁSICA HELEODORO BORGES
Presidente: WILSON DE OLIVEIRA SOUZA
i? e 2: Mesário: WALMOR ROLF ANDREGOTII e SERGIO LU1Z
WOSMIACK
i? e 2? Secretário: SANDRA WINTER e TEREZINHA TOREZANI
Suplente: ylLMAR BALSANELLI '

t��ECÇAO - ESCOLAMUNICIPALDE I?GRAU AbBANO KANZ-

Presidente: ANNELISE BELARMIRO
I? e 2? Mesário: .ADEMIR ARLINDO GAlA e ALCIR PAVANELLO
i? e ,2? Seeretärio: ALCIDES T)ALSOCHIO e JANE MARLI SCHU-
MANN

'

Suplente: ADELINO CANDIDO ,

r��ECçAO-ESCOLAMUNICIPALDE1?GRAUALBANOKANZ.
Presidente': ANTONIO WILSON L. RIBEIRO .

i? e 2: Mesário: ARLETE DA SILVA e CENISEMARIA DE OLIVEIRA
MOTA

I? e 2? Secretário: BRUNO ZIEHLSDORFF e CLAUDINEI JOSÉ RA
BOCH
Suplente: At-ITONIO LUIZ MALHEIRO
100: SECÇAO - ESCOLA..MlJNICIPAL DE l' GRAU ALBANO
KANZLER .

.

,

Presidente: JAMES MARCOS VETA
I? e, 2? Mesário: ESTELA HERTEL NAGEL e DARLEI RONALDO
GASCHO.
i? e 2? Secretário: DILSON PEDROZO e DANIbO JOSÉ POSSAMAI

CONST,RUTO·RA.
JARAGUÁ lTDA

.

,

R. Cei. Bernardo Grubba, 246
Fone: 72-0014 - Jaraguá do Sul- SC

,1' �
..

IUlIMAR IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA.

Rua: Pret. José Bauer. 13O'D'

Fones.(O'473)72-.1111172-1185 - TELÊ X 474 558 HRIS
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1': e 2� Seeretário: MARIO WISCHARAL SOBRINHO e S[L"IO CAR
LOS SCHULTZ
Suplente: MAR[LENY.APARECIDA WA:FZKO -

-

180� .SECÇAO - SALAO PAR9_QUIAL -

Presidente: SILV[O EWALD,
-

.

J •

1� e 2� Mesário: OSNY MATHEUSS[ e NAUDIR JOSÉ VENDUSCOLO -

1� e 2� Secretário: FABIANÁ R. xunrs e NADIA DE F. MACHADO
Suplente: p'ARCI MORETTI
181� SECÇAO - SESI
Presidente: SILV[O CELEST BARD
l�e 2� Mesário: ANDRA.LU[ZA ZIEMANN e KATIA DOLORES TE.C[
LLA
l� e 2� Secretário: GILMAR MELDOLA e ELIANE T. MULLER
Suplente: ALCIDES HENCKE
182� SECÇÃO - POSTO DE SAÚDE
Presidente: ROSANI KATIA SCHMIDT
1� e 2� Mesário: MARCIO A. PICOLLI e CLAUDINEI BORBA
l� e 2� Secretário: GILMAR OSNI LUDOWICHOCK e ANTONIO RE
NATOKAMER
Suplente: ALDO PIAZERA JUNIOR
183� SECÇÃO - ESCOLA BÁSICA JULIUS KARSTEN
Presidente: BRUNO WINTER .

l� e 2� Mesário: MARIA GREFT e JEAN CARLO BERTOLI
l� e 2� Secretário: NOELI VIDAL e GERSON L.UIZ SPÉZIA
Suplente: GRIVALDO CORREA

Suplente: EDILSON CARLGS WISCHRAL
188� SECÇÃO =: SALÃO PAROQUIAL - GRUTA RIO MOLHA
Presidente: JOSE FERNANDO MARQUES DA FONSECA
l� e i� Mesário: ADEMAR JOÃO BACHMANN e MARCELINO DA-
�N r

l� e 2� Secretário: ODILA HELENA ADOVANDI e ROGÉRIO ANTO·
NIOWOLF
Suplente: SILVIO HINTZ
18� SECÇAO - COHAB
Presidente: NELSO DE ANADRA

. ne 2� Mesáriõ: MAURO GONÇALVES e MANOEL SOAREZ
_

l�-e 2� Secretário: PAULO M. DE OLIV,ElltA e RITA DE CASSIA
KLOCK
Suplente: CELSO O-A SILVA -

1� SECÇÃO - SINDICATO DO VESTUÁRIO
Presidente; ALEXANDRE BARTSCH
1� e 2� Mesário: ROBIN HElNRIQUE PASOLD e ALINE KNABEL
FERNANDES
l� e 2� Secretário: ANA CLAUDIA FISCHER e KELI CRISTINA ZER
BIEN
Suplente: SIDNEY OMAR ZOCATELLI
191� SECÇÃO - ESCOLA ANNA TOWE NAGEL
Presidente: ANISIO GALVAN
1� e 2� Mesário: ANGELA MARIA FERNANDES e ELOI WASCH
1� e 2� Secretário: ANA LUCIA ROCHA e CESAR LUIZ EGGERT
Suplente: MARLI CARDOSO
192� SECÇÃO - SINDICATO DA ALIMENTAÇÃO
Presidente: HELCIO LIJ.IZ OLIVEIRA TABORDA RIBAS
1� e 2� Mesário: ANDREA ROSANA SARDA e ANTONIO CARLOS
DASILVA' .

1� e 2� Secretário: MARCELO ALEXANDRE RODRIGUES e EWALO
STRELOW

.

Suplente: WANDERLEY CARLOS BRUCH
193� SECÇAO - ESCOLA RENATO PRADI

rr:��M::Jto��5�t�RMAUlT�1oMURARA e ADEMIR JOSÉ KOH-
LER
1� e 2� Secretário: ADELSIO LUIS KOHLER e ADENOR FRANZNER
Suplente: CLAUDETEWITKOSKY
194� SECÇÃO - ESCOLA GIARDINI LUIZ LENZI
Presidente: LUIZ. CARLOS SOARES
1� e 2� Mesário: ELCIA GILI e ADRIANE GUIMARÃES BUSS
1� e 2� Secretário: GIOMAR NASCIMENTO JOCKEN e GIOVANI RO-
BERTO NUNES

.

Suplente: ARNO AINY

SECÇÓES AGREGADAS:

164:- FERJ .

165: - SOCIEDADE ESPORTIVA JOÃO'PESSOA
168: - ÉSCOLA ISOLADA RIO D� LUZ VITÓRIA
1(;9: - ESCOLA PROFESSOR JOAO ROMÁRIO MOREIRA
170: SECÇÃO - COLÉGIO ABDON BATISTA

II
"o

. /
!1� SECÇAO - ESCOLA ESTADUAL PEDRA DE AMOLAR
Presidente: IVO MARQUARDT
1� e 2� Mesário: WILMA PARRAI e MAIRA EZANETE KIATKOSKY
1� e 2� Secretário: ALZIRA RUTZATZ.e RITA IRACEMA DE LIMA
MITZ
Suplente: GISELA DANIEL
12� SECÇÃO - ESCOLA ESTUDUAL RIO NOVO
Presidente: ADENISIG STRATMANN

.
'
1� e 2� Mesário: DENISE ROSENE WEBER FRUTCHTING e ALCE-

E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e ninguém BIADES "!LUIZ BASS
alegue ignorância, roi expedido o presente edital, que será afixado no local . 1� e 2� Secretário: GIOVANE WERNER e RITA AVERBACR
de costume. Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos vinte Suplente' i\LDO KUHL
e cinco dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e oitenta e 13� SECÇAO -,ESCOLA BOMPLANT
nove. Eu JUREMA WULF, Escrivã Eleitoral, o subscrevi. Presidente: ANGELA RATHUNDE TIEGS

IRIN_EU B!ACHI 1� e 2� Mesário: EDLA KREHNKE e JANETE MARIA HERRMANN
JuIZ Eleüora/ 1� e 2� Secretário: OTAIR ZUNKIEWICZ e EVANILDA KRUGER

Suplente: VALDIR ALEXI

173: SEC(:ÁO - ESCOLA ISPLADA JARAGUÁ 84
175: SECÇ10 - ESCOLA BASICA n,HA DA FIGUEIRA
176: SECÇ1.0 - ESCOLA DE 1: GRAU ALBERTO BAUER
177: SECÇ�O - ESCOLA ESTADUAL SANTA CRUZ
179: SECÇ�O - AR MARISOL
180: SECÇAO - APAE

EDITAL 05/89

Suplente: MARCIO HERMANN
4: SECÇÃO - COLÉGIO TERESA RAMOS
Presidente: MARCOS FRANCISCO MILL.NITZ
1� e 2� Mesário: MARISA RODRIGUES SANTOS 'e MARCIA SCHE
WINSKI
1: e 2� Secretário: MARCELO BARON e LUCIANA WODZINSKI
Suplente: GIOVANA POERNIR
5� SECÇÃO - COLÉGIO TERESA RAMOS
Presidente: GILBERTO CIELUSINSKI
1� e 2� Mesário: JOSIANE MEIRA e MARA SILVIA DIAS
1� e 2� Secretário: DANIEL CESAR MARTINS e AUGUSTINHO
GAERTNER

Suplente: ESTELA AGUIAR
6� SECÇÃO COLÉGIO J:ERESA RAMOS
Presidente: LUIZ CARLOS BOSSE
1� e 2� Mesário: RUBENS EDSON PAIONTQUEWIZ e LUIZMARTINI
1� e 2� Secretário: HEINZGERARD KOPSCH eMARCIA LINZMEYER
Suplente: CLAUSILI BOSHAMMER
7� SECÇÃO - COLÉGIO TÉRESA RAMOS
Presidente: ROGÉRIO ALTEVIR DEMATHE
1� e 2� Mesário: RENATO KOSLOWSKI e KARLA ELIANE KRAMER
1: e 2� Secretário: ICRAIR PEREIRA e PAULO MIGUEL SCHULTZ
Suplente:_ADILSON J'ERNANDO MULLER
8� SECÇAO -_COLEGIO TERESA RAMOS
Presidente: JOAO CARLOS LOPA
I� e 2� Mesário: ISMARL RIEDTMANN e SALETE HEINRICH
1� e 2� Secretário: ROSEMARY MAFEZOLLI DOS REIS e ROLF
HAUCK

'

Suplente�RONALDO KOHLS
� SECÇAO - ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO MEES
Presidente: KATIA CILENE 'KLUG

'

t� e 2� Mesãrio: MARLISE PASIEPRSKI e DILVANE KUHL
1� e 2� Secretário: ROSE MARI DAROSSI e AVELINO JAIR HAUCK
Suplente: ÇARLOS ALBERTO FIEDLER
1� SECÇAO - SOCIEDADE CANTO ESPORTE GUARANI
Presidente: MONICA VON JONEMANN GESSANER, \

1: e 2� Mesário: EDUARDO BIANCHINI e RENITA BRAUN
I� e 2� Secretário: ROSE AMRIA ZOLLENR SEVERIEN e ADILSON
C. EICHSTAD

.

Suplente: MARIA BERNADETE NUNES LIMA

Suplente: IRIS ANA ERDMANN
1� SECÇAO - ESCOLA MUNrCIPAL FREDERICO VIEBRA�Z
Presidente: AVELINO WOLFF .

1: e 2� Mesário: CLAUDIO DOPKE e IRACEMA LIPINSKI WOLFF
1� e i� Secretário: DOLORES HEINRICH KOPSCH e ALVINO MAR
QUARDT
Suplente: pVERALDO KANKE

,

2� SECÇAO: ESCOLA MUNICIPAL LAURO CARNEIRO DE LOIO
LA
Presidente: JAIME MARIZ
1� e 2� Mesário: JANE MIRIoAM SIQUEIRA e ALVARO HEINRIOH
1� e 2: Seêretärio: LAURO STOEBEL e SEBASTIÃO SIQUEIRA
Suplente; fAULO MICHALACK
71� SECÇAO � ESCOLA MUNICIPAL ANO BOM
Presidente: GENESIO KIATKOWSKY

,

1� e 2� Mesário: lEANE MARGARETH KACZOROSKI e SALETE
BARBOSA STRELO
1� e 2� Secretário: VALDIRENE LANGER e IRACILDA KOHLS
Suplente: !ffiNATO HOLLER. '.
22� SECÇAO - UNIDADE SANITARIA POSTO DE SAUDE
Presidente.WALDEMAR LUIS CHEERUBIN
1� e 2� Mesário: RENITAHOLLER e JULIO BILER LOURENÇO
I: e 2� Secretário: ROSICLEIA LINZMEYER e CLARICE REESE
Suplente: CELSO WEIDNER
23� SECÇAO - ESCOLA BÁSICA SÃO JOSÉ
Presidente: ALDAIR,JUDACHEWSKY
1� e 2� Mesário: JOSÉ CARLOS LIN�MEYER e KATIA HERRMANN
l�e 2: Secretário: ZIGMAR RIEDTMANN e SANDRA-REGINAMILL
NITZ

W SECÇÃO - ESCOLAMUNICIPAL BARÃO DO RIO BRANCO

'i��s��M�s�����m��S����8��SCH e MARILDA CASAS
. i� e 2� Secretário: DANIELA KOHL e mANE KUHL

.

.
.

'

Suplente: CLAUDIONIR LANGER
O DOUTOR IRINEy BIANCHI, JUIZ ELEITORAL DA 17: ZONA E{.EI- lS� 'SECÇÃO _ ESCOLA MUNICIPAL ISABEL ALTO DO SUL
TORAL, JARAGUA DO SUL E CORUPÁ, ESTADO DE SANTA CATA- Presidente' JOÃO G'EFERSON MALlNOWSKI

- RINA, NA FORMA DA LEI, ETC... 1: e 2: Mesário: ADEMIR JAMONINI e IARA KARSTEN
,1� e 2� Secretário: IRIÀ RUSCH REESE e EVERAL REEESE

185: SECÇÃO -POSTO DE SAÚDE - VILA LENZI ,

FAZ SABER aos que o presente edital viremou deleconhecimento Suplente: AUREA GÊSSNER .

,

Presideíite: NOEL RIBEIRO ,

tiverem, que de acordo com o art, 120 §3� e art. 135 do Código Eleitoral ' 16 SECÇÃO ESCOLAfiUNICIPAL ENGELBERT OESCHLER
foram designados por este Juízo Eleitoral, os locais onde funcionarão 'as

: '

v r:

1� e 2� Mesário: ADENOIR LUNARDI e MARIA ANGELITA GON· Presidente: MARCIO JGS GUMBOWSKI
CALVES' , Mesas Receptoras de votos bem como nomeados os Mesários, para o l�ei�Mesário: SONIAMARIA WANDERWEGEN DA SILVA e SAN-
f�e2�Secretário: ALDORI LUNARDleALFREDOROEDERJUNIOR pleito a realizar-se no dia 15 de novembro (I turno) e 17 de dezembro DRO VALMIR DEM

. _

Suplente: ADINIRSCHIOCHET.
• (II turno) do cprrente ano . 1

'

2 Sá" VALDICIR GUMBOWSKI HELENA BORGES
186: SECÇÃO - SINDICATO DO COMERCIO - L()CALIZAÇAO D,-\S MESAS RECEPTORAS DE VOTOS DO MUNI- piRE� ecret no:, e

Presidente: MARIO ZOCATELLI CWIO DE CORUPA. Suplente: �ALETE CEPPLI
I� e 2� Mesário: ELiSABETH HASS eCLAIR POSEL 17� SECÇAO - ESÇOLA MUNICIP�L LAURO MULLER
I: e 2� Secretário: ELDER JURANDIR STRINGARIA e EUS CRIS· Presidente: REINTRAUD EVANILDE STELLER
TINACARDOSO, 1� SECÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL 1: e 2�Mesário: TEREZINHA PAULI STEIN e ELENORA BEHNKE
Suplente: SpLANGE DA VEIGA COUTINHO Presidente: RONALDO BOSSE 1� e 2� Secretário: ALFREDO TILRISKI JUNIOR e DEOGLA{R EDIL-
187� SEÇÇAO - SESI

'

1� e 2: Mesário: RENE AFONsO MAHNKE e ROSEMERI MAHNKE SON GESSN
Presidente: LODEMAR SCHL.EMPER 1� e 2� Secretário: LUIZ CARLOS ROMÃO e JOANILDA FLORES Suplente: pSMAR SIQUEIRA ,

I� e 2: Mesário: IVO SCHMIDT e SONIA REGINA LESCOWICZ ELIAS BOSSE 18: SECÇAO - ESCOLA ESTADUAL ITAPOCU HANSA
I� e 2: Sécretário: SANDRA REGINA DA VEIGA CORREA e JAIR Suplente: ELIANE MINEL Presidente: HELMUTH 'LENNERT
RINCÁWESKI 2� SECÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL, I� e 2� Mesário: TEREZINHA MORETTI e ALCEU FIMAR MORETTI

Presidente: SAULO GOBI 1� e 2� Secretário: CARLOS ANTONIO BYER e VICENTE MORETTI
1� e 2� Mesário: MARLI MAURER MULLNITZ e JULIO CESAR AL- GARCIA JR.
VES

. .

1� e 2� Secretário: ROSANE HOLLER e SILVANE BORTOLOTTI
'

Suplente:_MARGARf:TH BEHLING
3� SECÇAO - COLEGIO TEREZA RAMOS
Presidente: RENATO ZASTOHL '

1� e 2� Mesário: MAURI TERCISIO PERKOWSKI e IRACI KRAZEWS-
KI

'

1� e 2� Secretário: ADRIANA CARLA ZIMERMANN e EVERALDO
ROPELATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ
Administraçâo: ErnestoFelipe Blunk

José Norberto Müller

Suplente: �ELSON BERLATO'
.

24� SECÇAO - ESCOLA REUNIDAS JOSÉ PASQUALINI
Presidente: CELSO ROBERTI
1�. e 2: Mesário: LUCAS MICHALAK e ROSANE MICHALAK

'. ��'e 2� Secretário: MARCOSWOLFF e ARLETE CANDIDA DELflNO
Suplente: �AULO SE�GIO SCH)'KE
25� SECCAO - ESCOLA REUNIDAS ALUISIO CARVALHO DE
OLIVEIRA

.

Presidente:' LADAIR ANDREGHETONI
l! e 2� Mesário: PEDRO JAIR ANTONOWSKI e CATIA SOLANGE
MACHADO _

1� e 2� Secretário: RUI EDSON LINK e QRACE RAQUEL BURKUN
DORF
Suplente: GI�VANI,DO_UGLAS WISZNIEWSKI

.

26� SECÇAO - ESCOLA REUNIDAS ALUISIO CARVALHO DE
OLIVEIRA
Presidente: NICOLAU HINSCHING
r� e 2�Mesário: CRISTINA PAULIMANDIC e JOÃO JAIME VALÉRIO

:.1� e 2� Secretário: ROSANA QUOST e CLAUDETE ZUMKIESKI
Suplente: EJWTIDES GARCIA FIUPP
166: SECÇAO - CO'_'ÉGIO TERESA RAMOS
Presidente: ROSE HENRIE'ITE HAUFFE
1� e 2: Mesário; TARCISIO OLIARI e MARIO FRANKOWSKI
l�e 2� Secretário: CLAUS ANTONIE LORENZI e RITA PANKESKI
Suplente: KATIA SUEi.I P�ZZATTI

- .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I Sinésio Eccel quer ampliar os mercados de comerciatizaçõo da Sularroz
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Sularroz· terá ,mais quatro
silos para beneficiamento

nova aplicação de recursos
para ampliação de sua

área industrial, aumentan
do em muito a sua capaci
dade operacional.

A realidade atual da
Sularroz reflete uma

A Sularroz está localizada a 10 quilômetros do centro de Massaranduba
-

maior ampliação ainda.
,

.

. Seus 62 funcionários - oi-

Até o i!1ício do próxim? qu��rados, localizada a 10 to na.administração, 12
ano e bastante prova- quilômetros do centro de motoristas e 42 emprega

vel que a Empresa Sular- Massaranduba, na Estra- dos encarregados do setor
roz -� Beneficiamento � da Benjamin Constant. de produção, que chega, a
Comércio de Arroz Limi- Fundada em dezem- 1.200 toneladas de arroz

tada - amplie seu merca- bro de 1963, no recém beneficiados por mês.
do rumo aos estados do criado município de Mas- produzem asmarcas de ar
Espírito Santo e Minas saranduba, a Sularroz pas- roz "Martini" (88% do to
Gerais e reforce os atendi- sou por graudes reformu- tal), "Ecmar" (11%) e 'Q
mentos no Paraná e riorte laçöes a partir de 83, quan- Rende" (1%), em embala
de Santa Catarina. A pre- do foram feitos novos in- gens de 1 a 5 quilos. Toda
visão é do diretor da Em- vestimentos para a compra esta quantidade, religiosa
presa, Sinésio Eccel, que de uma moderna frota de mente comercializada
deverá concluir até o final caminhões. Em 1985 a em- mensalmente, é rigorosa
deste ano a construção de presa alterou pela segunda mente a�roveitada, "até
mais quatro silos de bene-' vez a sua razão social - na casca '. Sinésio Eccel
ficiamente e" armazena- antes, Eccel & Martini Lt- acrescenta que "a empresa
gern, com capacidades pa- da, e, depois, para Eccel, nunca esteve em briga com

. ra 1.240 toneladas, no to- Martini e Cia Ltda. Estava a Fatma ou o lbama, por
tal. Isto significará um ali- criada a Sularroz Benefi- que até a casca de arroz

mento substancial na atual ciamento e Comércio'de e queimada para a geração
área de cinco mil metros Arroz Limitada, que teve de calor".

Um novo espaço social está sendo inaugurado no Centro
âe Massaranduba: o Fornelo's Club

A nova sede do Banco do
Brasil, em Massaranduba,

deverá proporcionar
atendimento integral aos seus
clientes, conforme projeto. A
agência ainda está em fase tk
". construção, mas o gerenie

adjunto El6i Kleinschmidt,
espera que "seja inaugurada

ainda este ano". Além do
gerenie Pedro João da Silva,
ainda trabalharão na agência

lnaiS 37 funcionários .

. (FOTO).

Os mais de 500 colo- "Empresário do Ano",
nos que trabalham com a pela Associação Comer
Sularroz -' chamados de cial e Industrial de Massa
fornecedores - contam randuba e Jornal "A Fo-.
atualmente com 23 veícu- lha". Para comemorar a

los - são oito carretas, terceira edição da Festa
três mercedes trucados, Catarinense do Arroz, a

além de caminhões e auto- Sularroz está distribuindo
móveis, que compõem a ao mercado suas embala
frota da Sularroz -, tudo �ens com detalhes alusivos
sob a coordenação de Si- a Festa, desde o início de
nésio, eleito recentemente outubro.

Massaranduba está de aniversário ... · E nós muito felizes por
participar dessa festa.

Fornelo's Club
"O NOVO AGITO DA CIDADE" RUA 11 DE NOVEMBRO, ß40--------
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iRainha da Fecarroz
será eleita no mês
de fevereiro de ��

As estimativas ,para a
'

realização da III Festa ,

Catarinense do Arroz
sãoanimadoras. Afinál,
nada menos do que 50
mil pessoas deverão
visitar Massaranduba
entre os dias 27 de abril
e 1� de maio do
próximo ano. Bandas,

,

fanfarras, grupos
folclóricos serão,
contratados
especialmente para
animar os milhares de
festeiros e a Prefeitura
Municipal já está
acertanao detalhes de
ante-mão - até o
organograma já foi
bojado - para garantir
o sucesso da Fecarroz.
A primeira mostra
desta organização
aeontece no dia 17 de
fevereiro, com a

realização da Escolha
da Rainha da III
Fecarroz" no Centro
Social e Cultural. As

'

inscrições ao concurso
deverão abrir ainda em
dezembro sendo
válidas apenas as
participações de
candidatas do
município. Paralelo a

isso, a Comissão d�
Promoções já mantém
contatos com vários
empresários para
acertar detalhes de
shows que deverão
valorizar ainda mais o
espetáculo da imensa
produção de enoz:
Já foram remetidos
ofícios a mais de 60
empresários da Região

do Vale do Itapocu,
sobre a importância de
investimentos na
Fecarroz. Ao mesmo
tempo, as cartas
também foram
remetidas ao '

governador Pedro Ivo
Campos, e a todos os
secretários estaduais.
Se a pretensão dos
organizadores der
certo, é prQvável que p

,

Governo do Estado
participe com recursos
da ordem de NCz$ 300
mil para a festa. A
programação completa
ainda nãoestá defmida,
mas é certa a realização II

,

de um d�sflle oficial, no li

dia 29 de abril,
domingo, pela rua XI de
Novembro, dentro da

,

cidade.
A Comissão Central
Oranizadora da 1/1Festa
Catarinense do Arroz
- que se realiza no
Centro 6sportivo
Municipal "Erich
Rode" - ficou assim
constituída: Raimund
Zimdars (presidente),
Paulo Wunderlich
(assessor), ,Anamaria
Sramorski (secretária),
Hilário Fritske
(Comissão de
Finanças), Alfredo
Vavassori
(divulgação), Sinfisio
Eccel (exposição),
Sebastião Jorga Curcio
(promoções), ,Paulo
Ramos
(abastecimento) e Isai
Stolf e Tadeu de
Oliveira (serviços).

Vista parcial do perímetro urbano de Massaranduba, que festeja seu 28� aniversário '

o crescimento teve início
!

,C'"

.

naambiçõodos imigrantes I.

II"

colhidas e industrializadas no

município, merecendo desta
que ainda as culturas de bana
na, fumo e feijão.

O desenvolvimento pe
cuário também tem bastante
expressão, no qual se destaca,
a produção de leite e frangos
de corte.

MASSARANDUBA
conserva hoje muitas tradições
dos antepassados que aqui se
instalaram como os bailes de
Rei e Rainha do Tiro, onde
desfilam uniformizados os in
tegrantes das sociedades de ti
ro ao alvo, mantendo a tradi
ção e colaborando na perpe
tuação da história do povo
massarandubense,

Outra 'festividade que já
faz parte da vida do povo mas-'
sarandubense é a FECAR
ROZ - FESTA CATAR!
NENSE DO ARROZ - reali
zada bianualmente pela admi
nistração municipal em con

junto com toda a comunidade
massarandubense e catarinen
se.

MASSARANDUBA está
situada no Nordeste do Estado
de Santa Catarina e faz divisa
com os municípios de Blume
nau, Jaraguá do Sul, Guarami
rim, Barra Velha, Gaspar,
Luis Alves e Araquari, Possui
uma superfície de 472 km2 e

está a uma altitude de 26 m.

A lei catarinense n� 772 de
09/11/1961 instituiu a criação
do município de Massarandu
ba, o qual foi instalado no dia
11/11/1961, data em que se co

memora o aniversário do mu-

nicípio.
.

O nome "Massarandu
ba", teve origem devido a

grande quantidade de madeira
com este nome existente na re

gião quando da sua coloniza
ção: Arvore de cor rósea, da
família das sapotäceas, defini
da como MA<;ARANDUBA.

A colonização do municí
pio é praticamente desconhe
cida. Entretanto, dizem os

mais antigos que o agrimensor
Oscar Shipmann, em 1870, ini-

ciou suas atividades na região
após o retorno de Hermann
Blumenau a Alemanha.

Os primeiros colonizado
res de ongem germânica na sua
maioria instalaram-se aqui em
1872, surgindo depois os polo
neses, italianos e lituanos (es
tes últimos por pouco tempo).

Lugar de terras muito fér
teis, teve seu progresso quando
iniciado o desbravamento, no
ano de 1892. Em setembro do
mesmo ano o coronel do esta
do, naquela época ainda pro
víncia, oferecia a venda lotes
e terras, denominadas hoje Pa
trimônio e Campinas. Muitas
famílias para cá VIeram e se ins
talaram acreditando no cresci
mento desta terra que hoje
conta com cerca de 16.000 ha- '

bitantes. .

De economia diversifica
da, o município está alicerçado
na cultura do arroz, recebendo
o título de CAPITAL CATA
RINENSE DO ARROZ, de
vido ao grande volume de sacas

PARABÉNS MASSARANDUBA COOPERATIVA· AGRíCOLA MISTA JURITI ßTDA
Nos orgulhamos de pertencer a 'esta

comunidade ordeira que faz do trabalho e

da valorização humana sua"principal razão
. " de existir.

.

ARROZ "PRIMO"

E "JURITI"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



t..-__.....__---------------CORREIO--
I:» <> ,

-=- <>"<>

Harri
Hasse,
da
Schrei
ber
Repre
senta
çóese
repre
sentan
te da
Ouro
Fino na

re9ião,
fOI uma
das
presen
ça na
festa
de
inaugu
ração
da
Pisci
nas
Jara
guá.

por suas secretárias
e Sílvia Lugueta
novas instalações
as Jaraguá, na rua.
vembro. Para
na ocasiao um

chope, alegrando-

A gatinha Lilian Rosa, de 10 anos,
convidou seus amiguinhos e ami
guinhas parafesta no último dia 5,
quando comemorou a sua primeira
comunhão

o diretor social do Baependi, Arno Henschel (acompanhado da esposa
Traudi) organizou o baile de comemoração dos 50 anos de aniversário
do clube

Ana
maria
Bra
morski,
secre
tária do
prefei
to de
Massa
randu
ba,
devese
formar
em
Direito
no final
deste
més.
Para
béns à
futura
advo
gada

Quem ·fabrica
'Vende lais.

-

I

Foram perdidos os documentos de
Francisco Alves, diretor das empresas

"A Comercial", Correio do Povo e Agên
cia Varig. Carteira de Habilitação, doeu
mentação dQ veículo "Gordini", cédula
de Identidade, Título de Eleitor, CPF es

tão na lista dos documentos perdidos.
_ Contatos parti comunicadospodem serfei
tos pelos telefones 72-0091, 72-1632 e

72-0363.

A menina Grace Kelly
J-IlBlank será
homenageada às 20 horas
desta sexta-feira (10/11),
quando estará se

.

formando no Curso de
Manequim, promovido
pela "Academia Stretch
- Escola de Formação de
Manequins eModelos". A
festa de formatura
acontece no Clube
Iuventus e o traje é esporte
chie. G,.ace Kelly Blank é
filha do nosso colega e

diretor comercial do
Correio do Povo, Jaime
Blank, um dos destaques
da equipe de bolão do
Baependi.

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

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

mais para presentes na

I,

Relojoaria
Avenida

• Marechal Deodoro 443 e

Getúlio Vargas n� 9
.

.

Loja

}Aamáe Coruja
A melhor opção em

artigos infanto-juvenís,
bebê e gestante.

Rua Barão do Rio
Branco, 168

Fone 72-1788 - Jaraguá
do sul-se.

"

Uma jóia ninguém
esquece

S'eifoú
Jóias,relógios,
óculos de sol e
presentes.

Rua Marechal Floriano
n� 29 -Fone ';2-1911.

FABRICANDO .ÓTIMAS MALHAS

.....Malhas ltda. .... lertIIa Weeg8,210 11251 Jaragá di SIll - S.C. Fone· 0471/72-3200
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Cacex de Jaraguá registra
um bom movimento em outubro

Atacado e varejo
""refeito Ivo Konell revelou esta semana que pre
Viende . reiniciar as conversações com a direção
da Televisão Educativa, no Rio de Janeiro, visando
trazer o sinal da emissora para Jaraguá do Sul o mais
rápido possível. A idéia já vem sendo tentada desde
o início do ano, mas agora a prefeitura deverá inclu
sive ·bancar a compra da antena parabólica - "deve
custar algo em torno de NCz$ 250 mil", estima KOReIl
,_ para a recepção do sinal. "

As exportações das indús
trias de Jaraguá do Sul movi
mentaram um total de US$ 2,8
milhões no mês de outubro,

. conforme relatório sobre o re

gistro verificado naCarteira do
Comércio Exterior (Cacex) do
Banco do Brasil. Isto significa
que de janeiro a outubro deste
ano já foram exportados mais
de US$ 31,1 milhões em mer

cadorias e produtos, represen
tando um importante incre
mento de 18% em relação ao

mesmo período do ano passa
do . Os setores que mais se des
tacaram, segundo o supervisor
da Cacex - controla todo o

movimento de preços no mer

cado externo -, Hélio Hen
gel, foram o de malhas, máqui
nas, motores e alimentos, ten
do exportado, na sua maioria,
a países da Europa, Estados
Unidos e Canadá.

A nível de importações,
foram registradas cifras que
chegam a US$ 4,5 milhões.
Analisando todos osmovimen
tos acumulados de janeiro a

outubro deste ano, percebe-se
que também houve um aumen

to de nadamenos do que 112%
no volume dé importações, em
relação. ao mesmo período do
ano passado, com um total de
US$ 10,5 milhês. O supervisor .

da Cacex analisa ainda que em

outubro de 88 o volume de im
portações chegou a US$ 5 mi
lhões; mas o ano -fechou com

um total de US$ 8,4 milhões.
"Na prática, o movimento é
bem maior no segundo semes

tre", avalia Helio.
.SPC - Em contrapartida, o

movimento das vendas no co

mércio de Jaragüã do Sul não
tem apresentado crescimentos
significativos, embora todas as

esperanças agora estejam vol
tadas às comemorações de fi
nal de ano. No mês de outubro,
o Serviço de Proteção ao Cré
dito eSPC) prestou 11.643 in
formações aoslojistas da cida
de, representando um cresci
mento de apenas 3,8% em re

lação a setembro (com 11.221
informações). Comparando-se
os meses de janeiro a outubro
do ano passado, com o mesmo

período de 89, as informações.
prestadas também tiveram um

íncrernento reduzido, de or

demdeO,7%-esteanofbram'
prestadas 115.928 informa
ções, até agora-

Para correi' atrás dos ina
dimplentes, os lojistas conta
ram com a participação do
SPC, que conseguiu cancelar

309 fichas de clientes com débi
tos a.trasados� com uni valor to
tal de NCz:) 3.3.346,00. Ao
mesmo tempo, deram entrada
no setor mais 420 novas fichas
para registro de clientes em
atraso , no valor total de
NCz$ 85.862,00, significando
que "a ciranda inadimplente
continua" .

pensando em acatar sugestão
dos representantes da imprensa
local, de instalar uma grande
luminária natalina no Pico
Iaraguâ. Uma excelente forma
de destacar a data. .

norefeito Ivo Konell calcula
Vque para o mês de
dezembro a folha de pagamento
âos. servidores municipais deva

ehegar a NCz$ 7 milhões, com
o acúmulo do salário mensal,
I3? salário, abono e férias, que
deverão ser pagos a partir de I?
de dezembro. "Vai ser muito
difícil", confessou Konell
durante entrevista coletiva
semanal à imprensa.

Leandri
ni é
gerenie
regional
dà Varig

OSenai - Serviço Nacional
de Aprendizagem

.

Industrial - está promovendo
em Jaraguá do Sul o curso de
"Movimentação de cargas e

produtosperigosos - MOPE",
durante os meses de novembro
e dezembro, ao preço de 29 >

BTNs por aluno. As vagassão
limitadas (20 participantes) e as

inscrições estão abertas até o dia
17 deste mês. Maiores

.

informações ltga/t'para o fone
71-0722, no Centro de
Treinamento do Senai em
Jaraguá.

n.sistema de abastecimento de
Vágua - composto de

captação, adução, reservatório,
cloração e distribuição - da
comunidade de Nossa Senhora
do Caravaggio será oficialmente
inaugurado hoje (sexta-feira,
âia 10), pelo prefeito municipal
Ivo Konell, pelo diretor da
regional sul da Fundação SESP
e pelo diretor da SAMAE
(Serviço Autônomo 'de Água e

Esgoto). A solenidade acontece
às 15 horas, nas ruas 660 Aguas
Claras - Bairro Ilha da
Figueira.

Varig re.presentada na Acijs
O gerente regional da Varig,
em JOinville, Roberto
Leandrln/, esteve em

Jaraguá doSul no último dia
6� a convite da direção da
agência local que
representa esta empresa
aérea - 'para part/çll'ar da
reunião semanal da Ac/js. O
objetivo desta visita foi de
ouvir os empresários
jaraguaenses que reclamam
da má qualidade dos
serviços prestados e'lla
Varig ultimamente. 'Acho
válida a preocupação que
aflige a todos, inclusive o

empresariado joinvllense;
mas não esperava que as

rec/amaçQes fossem a nível
nacional", comentou
Leandrini.

Ele explicou aos

empresários que um dos
problemas enfrentados pela
empresa emâmbito regional
é o fato de ser proibido no
aeroporto de Joinville o

pouso de aeronaves em

pista molhada. Isto faz com
que os aviões tenham que
se deslocar para .

Navegantes,.provocando
atraso nos. vôos. Leandrini
àrgumentou que este

•

problema técnico já foi
resolvido, mas precisa de
uma autorização do

.

Ministério da -Aeronáutica
revogando a proibição.,

Outra queixa dos
empresários é a dificuldade
em conseguir reservas,
principalmente para São
Paulo - linha atendida pela
Rio-SuJ. Para resolver este
problema, ieamlrlnl
garantiu estar se .

empenhando em .aum�enta,
pelo menos mais um vôo
diário entre Jo/nvllle e a

capital paulista,
reconhecendo que a

empresa não está
conseguindo suprir a
demanda a nível regional.

Mas a preocupação dos
usuários val além. Eles
queixam-se dos constantes
atrasos ocorridos não
somf!nte I]os horários que
saem de Joinvllle como
também em qualquer lugar
do Brasil. Roberto Leandrini
;ustlflcou que Isto está
acontecendo devido à
operação tartaruga
desenvolvida pelas
tripulaç6f!s que estão
reivindicando aumento de
aalárlo. Neste caso, ele
argumenta que -qualquer
solução deverá ,partir da
direção da Varig, no Rio de
Janeiro.

nvresidente do CDL
Vjaraguaense, JoséRamos de
Carvalho, informou que o

horário de funcionamento do
comércio em Jaraguâ do Sul no
período que antecede as festas
natalinas deverá ser definido
somente na semana posterior as
eleições. Ele disse que várias
propostas estão sendo estudadas
pelo sindicato patronal; mas
que qualquer definição deverá
ser em conjunto com o Sindicato
dos Comerciários.

.Iá está tudo definido para o

"começo das instalaçõesdas
decorações natalinas nas ruas

centrais.de Jaraguâ do Sul
Marechal Deodoro e Reinaldo
.Rau -�,. que serão oficialmente
ativadas no prôxímo dia t: de
dezembro, pelo prefeito Ivo
Konell. Ele inclusive está

SEMAS'TER
ALARMES PREDIAIS

Os· usuários de nossos sistemas já comprovaram: somos uma

empresa de segurança que se preocupa com você.
Peça uma visita para consultoria técnica gratuita de sua segurança,

, pelo fone: 72-1339 (DÚl e Noite).
Jaraguá do Sul/R. Reinaldo Rau, n: 460

Monza.Aevidência do sucesso.

90,AMCADACHEVROOET

EIMfNBÖRffR vEieUIOSASUAMELHOR MARCA.

Jaraguá do Sul, de 11 a 1811.1/89.Página 6 -
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Çlube AtléticoBaependi em/esta
Um grande baile, neste sába

do, com animação da "Volares
Band", de Florianópolis marca as

mais festivas comemorações pela
passagem dos 50 anos do Clube

,

Atlético Baependí. Mas as come

morações não ficam só nisso. Des
de os primeiros dias de novembro,
o departamento esportivo do Clu
be vem promovendo uma série de
atividades, que terão seu desfecho
na noite do dia 25, com a realiza
ção do Baile de Encerramento Es

portivo e entrega da premiação
aos vitoriosos. Neste curto espaço
de tempo já estarão definidos os

càmpeoes dos torneios de Bocha
em Trio pelas regras oficiais, de
Futebol Suíço, de Bolão Mascu
lino e Feminino e da Copa Cari
nhoso de Tênis. Uma extensa pro
gramação para destacar a história
'de um clube que {'raticamente se

confunde com a história da socie-
dade jaraguaense. .

'

Diariamente os 1.769 associa
dos do Clube Atlético Baependí
desfrutam de uma série de eventos
e promoções, estabelecidos na ex
tensa área construída de 8.100me
tros quadrados, na V!l� Baependí,
Além do setor administrativo -

onde trabalham' 22 funcionários
--'; o Clube dispõe de três amplos
salões de festas para bailes e do
Restaurante Azurra, a cargo do
ecônomo Rubens Arenhardt. Ex
ternamente, as oportunidades de
lazer são muitas:Todos os dias os

grupos de bocha se reúnem para
Jogar - com exceção de segunda"
feira, 1'0 nosso domingo", segun-

'

do compara 'o secreeãrío executivo
. Viro Walz.

,

. As quatro pistas � duas de
lisonja e duas-de saibro - de tênis

No campo de futebol os veteranos e seus filhos podem desfTutar do esporte

I do Clube Atlético Baependí estão
constantemente ocupadas por um
professor que trabalha como um

auxiliar de aprendízagem para de
zenas de söéios. O mesmo acon
tece com os treinamentos de judô,
onde um mestre orientá .a 80 alu
nos.de segunda a quinta-feira, nos
três turnos. Para o divertímento
da criançada a diretoria tratou, de
aperfeiçoar o parque de Play
ground, com gangorras e balan-
ços.

'

Para absorver todo o desejo
do associado pelo esporte, o Clube
coloca, à disposição O seu campo
de futebol Suíço, onde os vetera
nos "brincam" às segundas e quar
tas-feiras, a partir (Ias 19 horas.
Nas terças e quintas, tudo fica à
vontade' para que. os filhos de só
cios recebam 0S treinamentos da
Escolinha ""'-"já são -mais de '100
alunes -, também a partir das 19
horas, e com orientação de profes
SOL Além de toda esta estrutura,

Vista parcial do estacionamento do Clube Atlético Baependi
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es sócios ainda podem usufruir· de
uma quadra de areia para vôlei.

Títú/os - Já foi autorizada pelo
Conselho do Clube a venda de
mais 100 títulos ,patrimoniais do
Clube Atlético Baependí, mas ain
da não existe planejamento de ex

pansãó HO número de associados.
Atualmente, o quadro total de só
cios compreende os Remidos; Be
neméritos, honorários e os mem

bros de honra. Para fechar com
chave de oure o ano de 1989, a

diretoria do C.A. Baependí pro
gramou para o próximo dia 15 de
novembro a abertura de sua pisei
na -'-- SOm x 25m.

Diretoria - Desde março deste
ano O Clube Atlético Baependí es
tá com nova diretoria, encabeçada
pelo presidente de honra, Haroldo
Ristöw, Como presidente exeeu
tivo assumiu Alidor Lueders, ten
do como seu vice-presidente João
Batista Prim e segundo-vice Vil
mar Uírich, A tesouraria geral é
eomendada por Nivaldo 'Petry,
tendo, como primeiro tesoureiro
EdgarSchneider e como segundo,
lido Domingos Vargas. A secre

taria geral é dirigida por Alfredo
Schulz, auxiliado pelo primeiro se

cretário, Ivo Haffe e pelo segundo
secretärio, Leonel Padri Floriani.
Para completar a diretoria, ainda
existem mais 12 diretores de de
partamentos.

Fotö do baile social do
Clube Atlético Baependí

(na sede "antiga,. Da
esquerda para a direita,
Eugênio SclJmÕfK;ke/,
professor Hermann

Schultz�MuriloBarreto de
Azev:edo, HaroldQ Ristow

e Durval MarcaHo

ez

Nas quadras de tênis os associados estão disputando a Copa Carinhoso

'Relação dos Sócios'

Arelação dos ,Sóc;los Beneméritos do Clube Atlético Baependi, ao atingir
os seus 50 anos de eXlsf4incla, mostra a força e o trabalho dlg,!o de

honras de um grupo de pessoas, que realizaram importantes empreendi
mentos 'em favor da sociedade jaraguaense. !.baixo; publicamos os nomes
destes ilustres representantes e ex-presidentes:
* Edmundo Emmendóerfe; * Francisco Fischer
* Lpiz de Souza * Geraldo Marquardt
* Alvaro Batalha * Arthur Breithaupt
* José Narloch * Alfredo Krause
* Murilo de Azevedo ,* Arthur Müller
* Haroldo Ristow � Eugênio Schmäeckel
* Loreno Marcatto * Octacil/ó Ramos
* Ant6nlo Zimmermann * Heinz Mahnke
* Arno Henschel * Bertoldo Klltzke
* Sigolf Schünke * Alfredo L"itholdt '

* Victor Bauer * Ralner Wlele
• Freymundo Grimm

Santana Quantun Prata •••••• ,; " •• '. • •• 86
Caravan Diplomata Preto • • • .;•••• '. • • •• 86

. Parati LS Cinza • • • • • • • • • •• 86

Chevett� Hatch� 87
:'Passat Village Bege ••• � .: ••• i ••••• : • • 86

.

Corcel- 'II' Prata ••.•
' •••

_

.' a- •.•• �•••••••
�

•• -. 86
.',

.
��. ',0. :�",,�

.
MotC!)"RD'-3� � ao ••• I!!'-•••• .- ••••••••• 87 -

PERSIANAS - BOX P/BANHEIROS
JANELAS - PORTAS - CERCAS

T.UDO EM ALUMíNIO�
RUA JOINVILLE; 1839· FONES: 72-0995 e 72-.3320

JARAGUÁ DO SUL· SC
<

"

..."....,"-'--

JarlS,!' do:.Sul, de 11 a 1S111/89'
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Anmerkungen

I

o "Jornal Universitá
rio" que circulou neste co

meço de novembropublica
uma eleição simulada no

Centro de Ciências Bioló
gicas da Universidade Fe
deral de Santa Catarina pá
ra aferir quanto aos candi
datos a presidente da Re-·
pública. Contrariando to

das as pesquisas que se fa
zem-na Capital catarinen
se, as 249 pessoas, entre

professores, funcionários e

estudantes, que votaram /i
vremenie, tem outros en

tendimento: Lula venceu
com 55 votos, Brizola com
51 e Covas com 37. Vem
novidade por aí! Quando
esta edição circular faltam
5 dias para uma grande
surpresa. Quem estiver vi-

'fvo, vera.

I

i I
I
i II

! I
I
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Comdema adquire naprática
compromisso da preservação

Todas as autorizações pa
ra planos de corte de árvores
ou desmatamentos somente se

rão autorizadas pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Reno
.väveis (Ibama/SC), mediante
prévio conhecimento do Con
selho Municipal de Defesa do
Meio Ambiente (Comdema).
Esta vitória foi conseguida nes
ta semana pelo secretário do
Planejamento do município e

presidente do Comdema, en
genheiro Osmar Ghünther,
que enviou dois ofícios ao Iba-

,
Em constantes blitz os fiscais do lbama tem encontrado muitos desmà

ma - atualmente sob inter-
tomentos

venção federal "'-, datados em
junho e outubro, mas conse

guiu a resposta somente agora.
O interventor Jonas Cesar

Wallauer )u�tificou em seu ofí
cio que

'
em função da nova

legislação, todas as autoriza
ções já fornecidas pelo Ibama

para planos de cortes ou des
matamentos serão revistas e

posteriormente informadas ao

Comdema de Jaraguá do Sul".

Jonas diz inclusive que já de
terminou à gerência de Recur
sos Renováveis do Ibama para
que cumpra as novas orienta-

ções à risca.
A decisão do Ibama re

presenta um grande avanço no
controle de desmatamentos no
município, já que antes "o
Comdema POUCQ podia fazer,
pois nem sabia quem estava ou
não autorizado a realizar cor
tes de árvores", comemora o

presidente do Conselho. Gün
ther não .tem dúvidas de que
"dessa forma poderemos de
senvolver um acômpanhamen
to permanente e fiscalizar se·

a lei está sendo seguída pelas
pessoas ou empresas autoEza-

das a aplicar desmatamentos
ou cortes".

No ofício enviado ao pre
sidente do Comdema, o inter
ventor da Ibama ainda informa
que "toda a vegetação existen
te na área de Jaraguá do Sul.
está inserida naMataAtlântica
40 Brasil, sendo denominada
Area de Preservação Perma
nente". Nesse caso, conforme
prevê a Constituição Federal
recém promulgada, os critérios
para cortes ou desmatamentos
são bem mais rígidos ou até
proibidos namäíoria dos casos.

O PDS local reuniu a "seu Sílvio", Décio Picini
sua Ex-ecutiva e vereadores ni, Preso do Banco Cen
com cadeira da Câmara trai; WagnerMontes, Min.
Municipal, para uma toma- da Justiça; Ari Toledo se

da de posição frente a elei- . ria (J bobo da corte;Mara

çõo presidencial de 15 de Maravilha comandaria o

Novembro. Na oportunida- "Baú Brás" e o palhaço
defizeram-sepresentes o sr. Bozo que esteve recente

Luiz Gomes - Lula -, mente em Jaraguá, como

prefeito de Joinville e asses- carta na manga, pela sua

sores que' aqui comparece- eficiência, caberia em

mm para prestigiar a posi- qualquer Ministério. Mais
ção local e traçar diretrizes felicidade pra que? Só falta
para a eleição da próxima a Esperança!
semana e a campanha paro O PMDB está conven-

governador em 1990. . cido que Ulysses .serä um

Causou o maior im- dos maiores beneficiados
pacto na opinião pública com a candidatura de Sílvio
'local a morte do deputado Santos pelo PMB, graças a

Francisco Mastella, em renúncia de Armando Cor-
o

Florianópolis, pertencente rêa. Cerca de 5 mil comis
ao PDC, que caiu do Ui: sionados do governo fize
andar do Edifício Barão de ram carreata pelos bairros
Batovi, em condições mis- da Grande Florianópolis.
teriosas, posto que não ha- "Silvios Santos? Que coisa
via razão quepudesse justi- boa!" comemorava Anita

ficar gesto de tamanha dra- Pires, porque. pulveriza os

maticidade. Além das ho- votos das clastesD e E diri

menagens do Governo Es- gidos a candidatos de cen

tadual, da Assembléia Le- tro-direita. "Os prováveis.
gislativa e da classe política eleitores de Fernando Co
catarinense, a polícia deve" llor devem estar tumultua
rä desvendar o mistério de dos que nem birutas de ae

sul! queda da sacada do' roporto", ironiZIJ.vif o coor
prédio, provocando o seu denador do eomuê central
desaparecimento.

.

ulyssista, Murilo Canto.
Conta-se por aí que a

candidatura Sílvio Santos é
coisa da UDN e explicam
o seu pensamento: antiga
mente, quando se sentia que
iaperderas eleições, a UDN
ficava rodeando os quartéis
pata dar um golpe·militar.
Agor« que eles estão nos

quartéis, descobriram outro

golpe - o golpe do baú.
Vem aíoBaú daFelicidade,
ora bolas ... Como é: Vai
pra Brasília ou não vai?

Mas como onde há fu
maça há fogo, Sílvio San
tos já teria formado seumi
nistério: Pedro de Lara,
para Min. da Saúde; Sér
gio Malandro, Min. do
Trabalho; a Condessa
Giovana, Min. da Cultura;
Gugu Liberato, seria o

chefe da Casa Civil; o

Lombardi o porta-voz do

'cArásASSE
., A ESsÊNCIADA PUREZA

Campeonato
. de Fanfarra
é dia 19

.

Um. grande desfile marca

a realização do 5� Campeonato
de Fanfarras e Bandas de Jara
guá do Sul, que acontec� no

próximo dia 19, na rua Remoi
do Rau, com a provável parti
cipação de 36 bandas, repre
sentando os estados do Paraná,
São Paulo, Santa Catarina e

até do Mato Grosso. O evento
é uma promoção da Assessoria
de Cultura, Esporte e Turismo
da Fundação Cultural e deve

exigir dos participantes uma

séne de requisitos. Entre eles,
estão afinação, melodia, con
sonância e equilíbrio, cadência
e ritmo, uniformidade instru
mental, marcualidade e tempo
de apresentação. O campeona
to vai premiar as categorias
"Fanfarra Simples" , - somen

te percussão -, "Fanfarras
com um Pistão", "Com dois
Pistões ou Mais" e "Categoria·
Bandas Marciais", com um to
tal de NCz$ 13.500,00, em di
nheiro. Maiores informações
são fornecidas pelo fone (0473)
72-0888.

,

Kua ReiaOldo.Rau, 631
72-1599

Casas pré-moldadas e_m concreto

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

Artefatos de cimento
São José

Rua Horácio Rubini, s/n� - Barra.
do Rio Cerro - Jaraguá do Sul
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BOla: 0- símbolo da' -anti. v'iolêo'cia" zo pelo Sul, é para des-
,,} ,

. ',_
_,
_'

fazer a ímagem negatí-

f b• d 'I -d 'I·
:
..

- _ va que falsos bozos es-

a rica iJ�,pe a'-,I eu ogla amerl.C"a,na,' palharam pela região",
í.,

, '- explicou Barreto, íníor-

O palhaço, Bozo, do cana. e de outros.ipaíses lência 'e jamáís a utílí- mendo que agora o SBT

SBT, "esteve" em. �arag]lá no atendimento, a víti- za em suas 'bríncadeí-: criou uma coordenação
do Sul no final d_e_ out.u- mas .de .grsndes "catás-, ras; 'nunca 'fala pala- de espetáculos para o

bro. quando fez; . apr�� trotes, ,o palhaço ,r.:ece- vrões;' não usa língua- palhaço. Outras medidas

sentações '. es'peciais, no beu .da . Unesec o título .gem crítica, é a" favor também estão sendo, to
Crrco . ,�Real,- - divertindo de ,"Embaixador, da

_
Bo- de '

todos qUe transmitam madas para evitar este

as crianças com brinca- a .Vontade", Com issó, mensagens posotivas: e prob'ema. chamadas na

deíras ; e .músícss- �lf!m' ele _ ganhou _ um.,: apelo prima" pela, boa apresen- televísão pelo" próprio
disso. < ele, .realízou .um muito, grande. de 'mar- tação, enquanto que' a Bozo anunciando o 10-

número _ .ínédito. destina- ketíng' e' sua imagem maioria dos 'palhaços cal ,em que se apresen
do também aos adultos; proliferou pelo mundo se apresentam com uma ta e uma carta distri-

entrando ,_' no _ globo da inteiro. ._ vestimenta mais l'arga� buída .ás .delegacías po-

morte, juntamente com j da. "Enfim, Bozo é' o licíaís de todas as eid,a-
dois" globístes

'

que .pílo-
-

Ö responsável pe- amigo que as crianças des, pedindo providên-
tavam suas motos em la vinda de- Boiei' para querem ter",

.

afirma cías centra os farsantes
, alta' velocidade.' Estas o Brasil 'detentor exclu- Barreto.
foram as principais ,a- sivo do direito de axplo- Mas para resolver

trações da companhia ração
-

de SU�' imagem Começando na te- defínítívaments esta sí-

circense que instalou em 'todo Q território bra- levisão brasileira, 'como tuação, _ 'a familia Pala-
,

, Uma parte d$ sua cara- síleíro é
.

o ápresel'ltádor apresentador de progra- cíus �

que orrgmou as

vapa na .aV:�iqél-,,, )'Val; �., e,�-,:r,�s,�r�:o.. '2H�io _Sa;I?: ma infantil, Bozo tarn- díverses. companhtas cír
ter' Marquardt ". ff, outra tos. .Entro- os" diversds' béní 'é véiclÍlaéio' em' cíe� cl:mses

.

ab 'Brasil, inCIu-
no município de Guara- candidatos, a assumir senhos arrimados 'e hís- síve o, Circo R:eal -'

mirim. este personagem, o, es- tórías em quadrinhos.: estä firmado um contra
colhido foi Arníldo Bar- "Está em estudo um pro- to com Bozo: "Neste ,.a-

No Brasil há .nove oeto, que acha ser este jeto 'de ínícíatíva do certo, "íntcíado em Ja

anos, Bozo Bozoca na- um de seus papéis mais SBT para realizaf em co- raguá. eu passo a me a

ríz . de : Pipoca (' na ver- difíceis; -mas também o produção com os ame- presentar exclusivamente
dade à ator- Amíldo Ba- mais grátificante ,que ricanos o filme do Bozo no Gran Circo Palacius,
rreto, filho da at·r�z Már-· j4 interpretou. para o cinema", reve- a ser reativado com

cia de Windsor - rur- Para' manter os di- 10'0 Barreto. Já sua atua- quatro picadeiros, capã
giu nos Estàdos'-Unidos, reitos söbre a marco. ção em circos serve pa- cidade pára cinco mil

criado por Larry' Har- deste palhàço, Larty ra justificar p�)rque ',e- lugares e uma caravana

mann Pictures. Devido Harmann. exig� que ,�" �e é ° maior palhaço do Com d-ez carretas'!', adir

a sua postura e constan-, Ie tenha o mesmo com- mundo, acrescentou o a- antou" projetando sua

te ,presença junto à De- portamento em todo o. tor. es.tréia para o final de
fesa Civil norte-ameri- mundo: é cantra a vio- "Esta turnê de Ba" dezembro.

Caluoa Eva'ogélica
\06�U!89 ·�:ritli�" I· ! i1'&l; !."� '�- DIA 14 - O sossegar na completa obra de Cris-
CUÍTOS: Neste sabado, às 19:00h, em vil'a Lenzi, to, é � fQnte d� nossa força para um caminh,ar
Céntro e João Pessoa; neste domingo, às 8:00h, no seu Espírito. (João 19,30)

" <- � '.

em Francisco de Paula; às 9:00h" no C-entFo; às DIA 15 - Deus é ° iav:t!a,dbt; . a s.erÍlenté a, 'Slia
9:30h, na Estrada Nova. eterna palavra; o ara'äo é - o Es'pírito Santo;,
ENCONTRO DE IDOSOS; Neste domingo, dia meu coração, a terra. (Atos 16,14) ".

12, às 15:00h, reúnem-se os idosos na Ilha DIA 16 � Um coraç,ã,0 qUe d�scansa. na, vonta-
da Figueira e, nesta terça-f�ira, dia 14, às de Deus, ficará cheio de 'paz e consolo. (Gê-
15:00h, reúnem-se os· idosos do Grupo "Raid do nesis 39,1-2) ,

Sol" 'no Centro. DIA 17 ,-=-Nem mesmo o mau humor nos sepa-
tEMA DE SEMANA: "E'i-s agora, o tem'po sobre- 'rà do amor d= D�us. (Romanos ,8,39)
modo oportuno, eis agora 6 ,dia da salvação!" DIA 18 - Meu pai, o que tu' me negas, tam-
il Coríntias 6,2. bém não quero ter. Só o que me concedes, isto
MENSAGEM E LElTURA DIÁRIA: ou açeito. (Mateus .6,32)

,

DIA 13 - Deus só pode encher vasilhames va- DIA 19 � Tens a permissão de Deus para pes- ,

zios. (II Reis 3,16-17)' cares, caçares ou ficares em casa?
.�------���--�----�----------------------------���

e,l N (' M·I.
10.11.89 -'SEXTA-FEIRA
20:15hs, � ESCorpião Ver'
melho (14 anos)
22:00hs� - Alice Amante
IresisÜvel (1'8 anos): '

11.11.89 � SÁBADO
20: l5hs. - E:scorpião Ver
melho (14 anos)
22:00hs. - Alice' Amante
Iresístívsj '(18 anos).
12.11.89 - DOMINGO
20: lShs, - E'scQrpião Ver
melho (14 anos)
22:00hs. -:- Alice Amante
Iresistívaj (18 ;anos)

,

14�11,89 - :TERÇA-FEIRA
20; l5hs: - Escorpião Ver
melho (14 anoa) .

14.11.89,·- QUARTA-
FEIRA

.

As Taras ,de China L�'2
(18 anos)
16.11..89 ' QUINTA-
FEIRA
7\�' Talas," d�:' Chliiâ Lee
(18 anos)

,

VI Festiva'l
d·a Cao,ção'
Inlantil

A Academia de' Mú-
,

sica' Carn!€irinho e a Rá
di.o Jaraguá prom<i>vem no

pró:XiÍmo 'dia 19 o
/

VI
Festival da Canção 'In-
fantil Jaraguaense, na

quadra de ,elspottes do
Ginásio Artur Müller.
As inscrições já estão a

bertas e a' secretaria da
Academia, MárCia Maria
J\'1achado espera cl par-

, ticipação' de 30 crianças
estúdantes __: com idade
máxima de 15 anos -:-,

no Festival'. Para efetivar
a ,inscflpo, na rua An
tônio Carlos Ferreira,
19 andar,' s.ala 27, ou

pelo fone 12-2245, o

participante precisa a

presentar a .letra da mú
sica devidamente datilo-

, grafada e 'Uma fita ��rava-'
da:

_

VIDEOFOTO AVENIDA
AGORA EM NOVAS ,INSTALAÇÖES. AVENIDÀ GETuLIO VARGAS, 500, FONE: 72-2634
FILMES FITAS. DE VIDEO, MÁQUINAS, FOTOGRÀFICAS,' REVELAÇÖES �. CORES, COM A, DiREÇÃO
DE "WALDEMAR VIEIRA 17 ANOS, NO RAMO.
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.�DTtocal faz.a carreala
O diretório mumci- ex-gcvernador do Rio

.pal do l5ÚT"também -in- d�� Janeiro' percorreram
'tensificou sua mobiliza- as principais' ruas da cí

'ção em favor da candí- dade, "com .mãosnas bu
'datúia:

'

��
.. ,

Leonel B>rizo·Á .zínas �e ,bandeiras.', O
Ia à' -Presídêncía , da . Re· membro 'do diretório,
�ú.blicà·, :r;eaÚzando "no Altair

.

Pieper, calcula

dia. 8 - quarta-íeíra v+ que .70 pessoas partící-
.mais .uma cerreata par- ,param da .manífestaçêo.
tiq.ária que movimentou "Foi .a maior carreata
o centro .de Jaraguä entre' todas as que .ecen

A-p Sul, 'nesta reta final teceram .em Jaraguá",'
d� . campanha. Mílítan- na Slla ,opiniãJO.

'

tgs, ,ß' símpeâizantes do
,.

'�ari's:ol pre,mia OS vencedo'res\
, .' �

� .

A .premíação des riodo de 1-9 de setembro
vencedores do' Concur- a 19 de outubro deste
.so de Redações do V ano, repetindo o êxito
Programa de Integração Giesta promoção já al-

-Empresa/Bscola, premo- cançado nas
-

edições an

vido 'pela Marisol; ocor- teríores, Além do eon-

ré' as' '16� horas do dia curso,' objetívando ma

la deste . mês. Tanto os íor integração, o Pro
alunos classificados co- grama ' proporcionou
IDO' as escoles a que e' aos estudantes da regi
les pertencem

'

recebe- ão conhecer ,os deta-

,rão prêmios dos organí- lhes e a complexidade
zadores, durante o co· de uma empresa de gran·
quetel de encerramento, de porta, informou a g'e'
a se realizar . na Recr,ea' rente d� Recursos Hu'
tiva dá Empresa. manGlS" 'Bllsabeth Hass.

-

O concurso, no pe'

'CORREIO. POVO' 72-0091

�port�hupfe\st
é nu Juventus
Diversas bandas 'já

estão . contratadas
.

para
animar, os desportistas -de

Jaraguä do Sul', com a

realização da "Sportchop
fest", entre os días 7 e
10 de dezembro, no Clu- -

be Juventus �-.a príneí
pio seria -no Agropecuá
rio, mas o parqua não
foi cediqQ.' 'A programa'
cão inicia na manhã do
día 7, com uma retneta
pelo centro da cidade" ,e

,

no dia H, acontec� a gran·
'

de consagração, .da Raí
nha da Sportchopfest. a

. ,ser eleita pela venda
de votos.

A promoção, inédi·
ta, pretende reunir os

24 .clubes filiados a Lí

ga Jaraguaense de Fu
tebol - de todas as di"'
visoes -, "como forma
de integração entre di'

retores" jogadores e tor
cidas", segundo o pre
sidente da tJF, Ralf
Mank@. A Sportchopfest
vai 'homenagéar o pre
feito Ivo K!onell, o em'

presário Wander . Wee·

ge, da Malwee Malhas,
e \Delfim ' Pádua Pei'xoto

. filho, presidente da FeE

Para nós, se,g:Q,rl não fé SÓ 'garantia -de ri'seos

'Segurl é

Pr_;slaçãl de Ser',iços�
Consulte ,- nos

Seu'urls A. "Garcia � ':, .. , ... '

'

.

.., ..,

.

�

.
:..'

Rua Expedicionário Gumerc,mdo da Silva n9 90, 1.9 aptda'r, sala 2

Fone; 72-188 � Jaraguá dO Sul ",_ SC ...-

@HONDAI Menegotti Motos I:�
Eletro Eieirilici Jaraauàease

DE AFONSO, BARBl NETO '

..Assi�tência especializada, im consertos
de Aparelhos EletrodomésUéos, de todas
as màrcas. .

AUTORliADA C C E .

Assistência Técnica. ,em Apâtelnos de Som
e TV Com 'garantia

," Rua CeI. Procópio GÓníes de, Olivei'ra,:=-qi];'280.'
"���-:-��_,._�.I__"'__�IIIiIII ". "'...!.,,,,

"

- Janlgua do' :�,!�,.L ,Sal1t� Ol.tarhí,a' -
PÁGINA � Ö2, _)"

_

,i ,_.".__.� .. _, __ '_' __ . ',
JARAGuA DO, SUL,,·DE," U/U A 11/11/1989

,.. Pilote sempre equipado,
.

.
INFORMATIVO�ROTARIO

.-0''�"---, 11 .Qua�I-Meia- I
�' CIßCI '

"Desfrute Rotary"
R. C. FLORIANÓPOLIS - LESTE
Duas .reuníões do efícíente clube da Capital

.que marcaram Importantes eventos rotáríes:
19 "- A reun�ãlo de trabalho .de 3i.lO'.89, no

Baia. Norte" . Palace Hotel, .ao ,lado da Ponte
.Hercílío 'Luz, .na Ilhq, ,t.�ve.á, "part�cipação' de

grande número de rotarianos" �ÓCios do ,'clube
e os vísítantes Abelardo Viann� F9.

.

João E.

Morítz e, Piraguahy Rosé!" do Re' Florianópolis,
Marcos Vendresen, do Re Fpolíe-Trmdade e

Natalício Bonettí. do RC de São José, a convi
dada Ana Maria Andrade Camboim 'e lason
Flick, Estudante Intercambíste, de' ·1l4noiS' ...;;..

lJSA.
'

29, - A reunião de 7 do corrente marcou

a visita do Governado!" Manoel Miranda, D·465
- Ano 1989/90'; reunindo ,e) Presidente e Se·

eretärío, encontro -com os 'pr�sidentes das Co-:
missões, contatos com o Interact Club -Ilha

. e os Intercarnbístas 'do clube;
"

Na ocasião foram admitidos dois novos sócios
no Clube, nas pessoas de William Öld:�nburg ,

� Ana Maria Andrade Camboim, o prímeíro
ex-söcío que retorna de atívídades' proüssío
naís em Sälo Paulo ,e Espírito, Santo ,e -a se

gunda, a primeira .sÓcia do clube -do sexo. íe-

ZP:\nin,ö, jornalista proííssíonal atuando ns

, Capital do Estado. Esta coluna' saúda esta re·

nOvação frente a nova orientação l:q,tária no

mundo. ,',' ,

A FUNDAÇÄO ROTÁRIA
A Fundação Rotária é umé). organização, sem

fins lucrativos, mantida pOr contribuições voo

luntárias de rotarianos e 'outros indivíduos de

'mundo inteiro, que patrocina programas' hu-
manitários e educacionais tom o objetivo de
fomentar a compreensão internacional. .

(DA COMJSSÃO DE RELAÇOES, PÚBLI··
CAS DO IlJSTRITÓ 465, ANO 1989/90)

Ferro , Velho 'Maree�al
,
DE ENGELMANN & CIA. LTDA.

'� �21J� .....

Comércio' -de . veículos usados,
Peças para, veiculos f,

,,<;:ompramos automóveis - acidentadas

Rua -Coilrad Riegel, 162 - :Fone 72-0874
, Jara2uá' do SUl - SC

'

....
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Mariana, filha de Con-
rado

. (Raulina) Neu-
mann; Aline, filha de
Irineu (Rosílha) Bockor:
Ricardo, filho de Wal
dir (Maria) Deretti; Jef-
Ierson, filho de Wer-
ner (Erenila)

.

Doehl;
Robson, filho de Valdir
(Irene) Betthelsen
22 de Outubro
Lidane, filhá de José

(Santíriaj Machado; Ale
xandre, filho de Alíon
so (Ivonete) Cordeíro-:
Mako, filho de Saudi

(Marilene) Ouriques
23 de Outubro

Marcos, filho de Wal
demar (Ana) Greuel; La
rissa. filha de Gerso

(Tânia) Kuchenbecher
24 de Outubro
Juliana, filha· de José

(Adelina) ?anaglia
25 de Outubro

'-.-

�:--_ _-''''''---'--:,''T,'"�---.
----.-.� ... -,-" -·, ,C� "_', OORREIO�-------- --.....;....-....-.....------------..

., C'"» PC»" �

.,

laraguae.nse ganha prellio
A artista' plástica ja-·

ràguàense Cláudia Piaze
ra participou com umde
seus trabalhoso-> "Mu
tatton" - no Salão Por
tinarí, na Praça Roos-e
velt, na capital paulista.
A mostra reuniu todos
Os trabalhos premiados
com o troféu Paleta de

Ouro, no concurso V
Prêmio Paleta de Ouro de
Artes Plásticas, promovi
do pela Núcl�o d::! Arte
e Cultura Nova Era. Os
trabalhos ficaram expos
tos de 23 de outubro a

4 de novembro, das 13h
às 19h, da segunda a

sábado!

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE

JARAGUA DO SUL

Vacinação anti· rábica
elO laragui dI Sul
A prefeitura Municipal comunica que

a Secretana da Saúde estaré realizando uma

campanha de vacinação centra a raíva . canina

e felina. Não há ônus para os proprietários de

çães ,e gatos" que devem comparecer nos se

guintes días, horários e locais:

Sábado, 11/11:'

das 8 às lOhs. escola Heleodoro Borges
das 10 às 12 hs: Escolas Cristina Marcatto e

Julius Karsten. '

das 14 às 16 hs: Escolas Albano Kanzler, Roland
das 1'6 às 18 hs: Escola Holando Ponçalves, José
Dornbusch e Adelino Franzner
D�

.

Magalhães � Lilia Oeschsler.

Segunda-íeíra, 13/11
das 17 às 17h:;O min- Escolas Francisco de Pau
la e Vitor Meirelles.
das 17h30 �nin: às 18 hs: Escola Ana Töw� Nagel.
Terça-feira, 14/11:

'
.

das 17 às 17h30 mín: Escolas Angelo Mqretti' e

Padre Alberto Jacobs.
Quinta-feira, 16/11:
das 17 às 17h30 min: Escola Isolada Ribeirão
Cavalo.
Sexta-feira, 17/11:
das 17 às 17h:>ü mín: Escolo Major JÚlIO Ferreira.
das I1h30 min às 18 hs: Escola Municipal Dom
Pio de Freitas.

,

de '13 Q. 11/11, no horário comercial. haverá Va

cinação 'gratuita na Clin. Veterinária Schweítzer.
na rua Joínville, 1.178.

-

Copa Del

"Peladã," vive
suas decisões
A realização da 14l).

,rqdada ,do Campeonato
Municipal de Futebol de
Salão, neste final de se

mana, no Ginásio Artur
Müller, marca a classifica
ção das 12 melhores e

quipes que jogarão a se

gunda fase do 'Peladão
de Jaraguä d_q Sul. Os

jogos são os seguintes:
. Mecânica Müller x Na-

cional,
.

Disapel x Posto
,

Mime, Veneza x DPC,
Unidos da Ilha x Trans
port, Cruzeiro x Etoríl,
Britain x Helga Crea
ções, Clube dos Dentí
tas x Estofados Estrela.
O cruzamento entra os

vencedores de cada
grupo será feito em tur
ho e returno e Os jo�os
devem iniciar no préxí-

- mo final de semana.' Ain
da faltam maís três fases
para a definição dos
clubes que 'chegarão à,
final do "Pel,;a;d;ã;o�".�_--_----..--------------......

Nascimentos
06 de Öutubrö
Ana Paula, filha ,de

Paulo (Maria) Schi'mitz;
Fernando, filho de Isí
dio (Sonia) Borgmann

09 de Outubro
Robson; filho de Jor

ge (Marinês] dos Santos
11 de Outubro,

'

. ,Elizang�la, filha de
Hilario (Rovena) Cor-
deíro

13 de Outubro

Juliana, filha de Már
cio (Nelsemar) Pereira

16 de Outubro

Thiago, filho· de Jade-
mir (Olívia) Floriano

.
17 de Outubro
Luciano,' filho de Jo

ão (Maria) Bellarmino
18 de Outubro
Joceandra, filha, de

Lidio (Ana) Lachinski;
Iran' Jr., filho de Iran

(Marli) Bento
20 de Outubro

Sandy. filho de Rai-
mundo (lIda) Pereira;

Emanuella
Kluch: Karen,
Nirone (Carla)

(Rosane]
filha de
Goedert

FURGÖ'ES CARGA SECA, ISOftRMICOS, FRIGo'RlFlCOS
E CARRE1'AS DE 1, 2 e 3 EIXOS

Jaraguá Esquerdo Rua Dr. Enríco Fernli, 1 �3 Fone 72-1071

Tudo para seu escritório, ínelusíve suprimentos para computadores.
Rua Venâncio da Silva Porto" 353, Fones; 72-1492 e 72-3868

Rev ,1-;8 de lulebol suíço
Pampa,' Jeep. Del Rey, Cargo e Escort,
Prestígíe.

A Moréttij Jordan tá dando a maior força para
o pessoal do, Beira Rio Clube de Campo,
realizando nas noites die 'terças e quintas a

competíção.
.

Participam as equípes: F·I000, F-4000, Belína,

l ! Av. Mal. Deodoroda Fonseca, 158·.:-,.- Jaraguá do Sul - SC
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Funilaria Jaraguá L�da.'
Calhas e Aquecedor Solar

/

Rua, Felipe Schmidt, -279 • Fone 72-0448

A.S MELHORES OpÇÖES PARA PRESENTEAR
ESTÄO NA

� Lanznaster -

�6ias, semi.j6ias e relógios cOm o carínho da
; ·L A N Z NAS T E R

.

/' Marechal Deodoro, 391- Fone 72·1267. em :Jarag,uá

C·halé

- CASAS: .

Casa Residencial em alvenaria
" com área de 100 m2 em terreno de '450 m2 sito
.a Rua 25 de julho n? 317.

.

- GALPÃO INDUSTRIAL com área de
2.100 m2 em terreno de 7.500 m2, lateral, Ro·
dovia Pref. Elgelberto Oeschler. �

- TERRENOS: Terreno Central com área de
1.050, m2 sito a Rua Francisco Fischer "Ao lado

do Sindicato do Vestuário", Terreno "com Mato"
em Ríbeírão Gustavo com área' de 1.200.000 m2
"IdeaÍ para Reflorestamento". Terreno com

área de 80.000m2. sito em Estrada Três Rios,

edificado com diversas. construções.

TELEFONE COMERClkL - Transferível -

TELEFONE RESIDENCIAL - Transferível

Empreendimentos Imobiliá,rios
Mlreatlo Lida.' CRECI 093

Av. Mal. Deodoro, 1.119 - Fone 72'11:>'6 Jaraguá
do Sul - SC.

...;.." TERRENO esquina na Reinaldo, Rau r;_[ 500,00
m2 e casa de Alveríaria., - TERRENO Ana Pau
la I - Aceita carro ou moto na troca." LOTFS ne

loteamento Ana Paula II., LOTES no loteamento
Rodrígues.,

,

LOTES no loteamento. São, Luiz Gon'

zaga 12 x 38m., LOTE Vila RomanaLã x 36m·

-..:. 'CASAS: - Casa mista, 100.00 m2 (Lot. Rodrí
gues (Vila Rau}., - Casa de alvenaria cl 150,00
m2, terreno 600,00m2 - Sito na lateral" da Ro
berto Zíemann., - Casa com ;)'5O,00m2 - Centro,

TERRENO COMERCIA!.: Terreno com 5.289,00
m2 sito a rua Joinville com frente para o asfal"
to., TERRENO cOm 900,OOm2 e Galpão de 233,00
l,Il2 na Rua Bernardo Dornbusch.

pAGINA 04
.1..,

H de Novembro," "

Osmar Meiei::
-

Sr. ,Eu:
,çlid!3'§" Picé:i�n�' .

-

C(sãQ
Paulo) ; Maurí Ger�rit
(Jvílle): 'Sra, Sandra 'Pe'
ters Girolla; , 'Deivis Ah�
derson Zacko:

.

AguinaJ,·
do Spézia Junior; Wíthelm
Lickíeld; Herivelto � J.Qsé .

Silva
12 de Novemtit(J. ':.

Dr. Murilo ;fiâtretö de
Azevedo: Stta: Edla

.
Hardt: Dr. Fernando Ar

�ur Springmann; Sr. Ge'
iiã:l'dQ Meier;' Sra, .Hilde

'�.gp;r'Ô esposa Sr. Rudolfo'
r"Kfeissin; Sr. Waldemar
Karsten; Sr. NÚo- Zapel'
la; Isolde Moría Stin-

ghen; (Cambé-PR); Sra.
;, 'Mansa Eliana

-

Strebe de
Matos; Margalí Töwe;
James 'Denilsan SOares;
Lauro Radtke
13 de Novembro
Cecilia R. d'as Santos:

Sr. - Arão Paulo Pereíra..
Sra. Carmem Beyer de
Paula; Narcízo Augusto

.

Ferraza; Sra. Camíla Is·

berner Schweíhlo
14 de Novembro

Iríneu Kasteller: Ni·
valdo Hoffmann;

.

Sra..
Iduna esposa do Sr, Ar
no Blank: Sr. Miguel
Scheuer; Sr. Julio Lsítem

pergher; Sr. Oswaldo
steilein (Paraguai); Ana
Paula, filha de Dr, Luiz
Carlos (Bsther] Bornlau
ri; Srta Marlise Müller;
Daesy Raíaela, filha de

. i. ��!�!!!i�FO���-!�! W�t:���;�::'N:�i
ENVGETEC R. Exp. Antonio C. Ferreira, n9 63 Alzira Maria Bortolíní

(Lapa�PR.); Flávià. 'Fran'
- TERRENOS: -Terreno cl 1.480,00m2 - Rua clní Marcaríni; Sra., So-
João PicoÚ s/ng - entre as Ruas Av. Mal. Deo- lang,:.> Beatriz. Silva Ma:
doro e Reinaldo Rau - Centro., Terreno' com .cedo: Laufi .Deodoro De-
99.000,00 m2 - Pundos lot. Emil Behling.. mathe., Sr. Wilson' Kohl"
Terreno cl 364,00 m2 - Rua Enrích Sprum o-:- bach (BIBn)

..

Água Verde., Terreno c/ :)'98,75 m2 -:- Estrada 16 de Novembro
Nova - Vila Rau Prox. ao Supermercado Rau., Sr. Antonio A. Sehmídt:
- CASAS: Casa em Alvenaria com 311,00 rn2. Bdson Doering: JOsé .Iri·,
2 suítes, 2 quartos, 3 salas, salão de festas, cozi- neu Panstein. Sr. Sérgio
nha. lavanderia, �aragE'm p/ ' 4 carros.. pisá Neitzel: Alwín Hoffmann.
na ..

- Rua' João Januárío Ayroso - Jaraguá Es: , Sra. Dolores Seidel Dre'
querdo., 'Cas� em Alvenaria cl 110,00 m2 em fahl, 'esposa do Eng? Sr.
TERRnNÜ de 7.100,00 m2 - Rua João Januário Edison P. Drefahl: Gil-

Ayroso - Jaraguá É'squerdo., Casa em Alvenaria mar Luiz Siefert; Fredo-
'com 93,00 m2 em

'

TERRENO de 750,00 m2 - lím Sasse; Sra. Romilda .

Rua Enrich Sprum - Água Verde, Winter; Méirii{ de Lourdes
- A LUG A - VoltoÍine Eiggert; Sr. MH

.SALA COMERCIAL --- Rua Joinville ao lado da ton Kühlbach (NtlCO);
LUMlÉRE S/A. - 2 SALAS COMF,RCIAIS - Rua,,' Evanir T'2resinha Pradi

Bernard_o Grubba; 199 (ao lado da Lanch. '3 Pinh.) (Itajaí);
�--�--�--��--

JARAGUÁ DO SUL, DE 11/11 A' 1-7)Uf�8t)

. -

, L�:r] " DespaChante ' FIEDLER
" ( ,

Emplacamentos em Geral, Segundas-Vias
de documentos e Revalidação' da CNH.

Rapidez e 'Eficiência
Atendimento a donacíno

Rua Domingos, R· da Nova, 316 .:.... Fone 72-1411
Jaraguâ do Sul - SC -'-.

Defenda o s�u patrimônio contra slnlstrºs, Rr�·
venlndº-sé. Estamos as

-

suas -ºrif�ns1

Exli.nbrás
ComérCio e recarga d� extintores em geral •

Rua Joinville n.? 2.176 - Fone 72-1826
Jaraguá do Sul/SC.

IITERIMOVEI'S
Intermed'iária de
Imóveis ' Ltda.

R. JGão Piccoli. l(l4 - fone 12-211'l- Jarag1,lá do Sul
eRBeI "3-J·-

,. '_'-., '., ... ' ,

- 1 GALPÃO COM 360m2. TERRENO COM
360m2 NA RUA. CRICIÚMA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Um dos problemas maís
comuns no meio rural é

o superdimensionamen"
1to dos equípamentos,
"Na verdade, a �nergi,a
elétrica tem que rspre-
sentar uma receita e

nunca uma despesa, mas

no dia-e-dia ela é usada de

forma inadequada'.', expli
cou o téc. de Energeni�a'
çãº da Ceíesc, .Através do
uso de fi'mes em vídeo
e palestras sobre gera"
ção, transmíssêo e uso

doméstico da eletricidade,
os usuários da cidade e

do campo vão sendo O"

nentados- O caminhão
do Bletrorural tem passa"
do também nas escolas

isoladas do meio rural - Irene Pedrí Günther, oficial do Registro Civil
ensinado o que é a ener- 'divulgava os proclamas de casamento dos seguintes
gia elétrica, a melhor pretendentes: Virgílio Morettí e Hilária Leutprecht;
forma de ser usada e os Elpidio Marins .e Rosa da Silva: Geraldo Kurt Caro
perigos que pode repre- los Haffner ,e Erna Bartel: João Bernardo Augusto e

sentar quando manipula" Maria Nicolau da Silva; Werner Marquardt e Ruth
da' orradamlp.nte'. "Sim" Em 1979', começavam os XX<? JASC, em Blu-'" - .stewert: Freimunde Keiser e Ilka Raasch; Max' GeE!rt
plesmente foi, um Suces" Wilhelm e Amalia Cacildis Stüber e Heinrich Zas- menau, a que comparecia com futebol de salão, bo-

so
'

nossa passagem por rrow e Ema Krehnke. çha, bolão. mas. e fem., natação e gInástica olímpio
, Garuva quando passa� ca masculino e fimiriino. Jaraguá ficava em 49 lu"
!Uos pela Bananinfest e' O dr.' José' Boabald, governador em exercício gar com 13 pontos, depois de Joinville, Florianópolis
também por escolas nas

passava pelo distrito de Corupá e autorizava o s�u e Blurnen,au, com
o

,22, 45 e 82 pont�s, res�ctiva
localidades d2 Sol Nas" auxiliar, dr. Armando Simone Pereira� a procedei" mente.. .os, XXV· Jogos Abertos senam reahzados
cente, Born Futuro e estudos da 'Estrada Corupá"S. Bento do Sul. A im" em 1980, em Jaraguá do Sul, segundo Conselho
Bararas. Foi tão positi- prensa noticiando o fato, terminava assim: Técnico e de Representantes.
vas: que d�zenas de ".Tá estamos c;:ansados de ser tapeados!"
pessoàs se inter,css,aram
espontaneamente e�
assistir os filmes e OuvH,

as explicaç es", avaliou
o coordenador do progra"
ma, João Carlos Lima.

__,;__'J ....._",w_

ConservaçãD
'en,ergia ' chegl
ao leio rural
A preocupação com

o uso racional da ener"

gia elétrica, dentro da

fílosoría do Programa
Nacional . de Conserva"
cão de Energia, está
sendo levada também ,aOS
moradores do meio rural
através da Celesc que

,

orienta' os pecuaristas ,e
agricultores sobre a me"

lhor maneira de serem

usadas ordenhadeíras me

cânicas, bombas d'água,
místuradores de ração,
trituradores e Iorrager
ras. Essa ação, dírete

junto ao homem do cam-

po está' sendo possível
graças ao caminhão E�

letrorural.
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Barão dé Ifapoctt

"A Hlst6ria de nossa gente não pode '

, ,
. 4tIIiIi

,MOMFOBT
ficar SÓ na saudade".

o passàdo só é lmportante se o seu

tempo foi bem empregado.
I/VSTRUMENTOS DE,

,MEDIÇÃO -

1:' COMPONENTES
INDl'STRlilS

•

Dr. Ayres Gama Ferreira de Melo; Preso Irmã
Ludgéría: ia, Vice MargaIi�te Schlünzsn: 29 Vice

Em 1919, o dr. Humberto Chaves de Gusmão dr. Wa'ltdemirQ Mazurechen; 'la. Secr. Irmã Alicia';
comunicava que na próxima Sa.-feira estaria na � Secr. Oswaldo Santiago Amaral;' 19 Tes. João Bu
Pharmacia Bstrella, do sr. Jorge Horst para consul- dal da Silva e 29 Tes; Aldo Augusto Miranda. Era a
tas médicas. A farmãcía ficava onde hoje está a comunidade se preocupando Com os carentes da ci-
res. de Eggon Jqão da Silva. dade, Os vereadores Eugênio Victo� Schmöckel,

,
�

,
.
Victor Bauer e Mário Nicolíní, sentindo, a justeza

_ Enc�ntrava"se em Jaragua o sr: Orestes GUI- da cansa, encaminhavam projeto de leí à Cämaro,
�a!aes, digno lnsp,et,or �ederal de Ens.ulO, no exsr- reconhecendo de utrlídade . pública a novel institui"
C�ÇlO do s�u carg<:. Paulístas reformulando o en- ção que tinha n aval da sociedade J'eraguaense.smo em S. Catarina. :-'J - '

1
- Com a finalidade de contratar consertos na -:- O Pe, Donato, Vigário da Paróquia de JaraguäEstrada Rio Serro, estava em companhia do: sr, do Sul, convidava o povo [araguaensa para parti"Paulo Zimmermann, o digno' Superintendente 'I1U" cipar da grande recepção e às homenagens que se

nícípal deste Município, (de Jolnvílle, é clarol), Pe. riam tributadas a D., Honorato Piazera SCJ, primei"Dr: GercinQ de Oliveira. ro bispo [araguaenss. A recepção se dava em
, � Passava por Jar�guá ,COm déstino à Cur�l�ba, frente a Igreja Matriz. Provisória por um cortejo" de
o Ilustre advogado residente em Blumenau- dr. Victor ciclistas COm seus veículos enfeitados e longa fila
Konder. e seguia para o Ri9 Preto, para cuja �ta' I de automöveís, - desde a ponte na entrada da
cão fora n-omeado Agente, o sr. JOão de Paula So- cidade.

"

,

brínho.
'

-- O Club Dançante Victón,a pedia o compare-
cimento de seus sócios no Sa�ãb Germano Enke,' às • .. HA 20 ANOS

2 ,e meia da tarde de domingo. Era o Salão do Pau
do Meio, na Estr. Nova, mais tarde Boa Esperança
,e atual Assoe. Recreativa da empresa Kohlbach.

.. HA 70 ANOS
, ,

. . . HÃ 40 'ANOS

Em 1969, o Gen- Emílio Garastazú Médici era

designado para substítuto do Mal. Costa e Silva e a

sua poSSe se dava perante o Congresso para um man"

dato de 5 e meio anos, isto é, o mandato que lhe
era próprio e mais o período do impedímento do
presidente, por enfermidade.Em 1949,' a equípe de bola ao cesto do Clubs

Atlético Baependí se exibia na cidade serrana de
São Bento do Sul, onde conseguia uma brilhante vi-

- A ARENA local reunia-se na Câmara Muni"
.tóría- abatendo seus leais e disciplinados adversá", cípal para escolha dos candidatos a Prefeito, Vice

rios pela contagem de 23 x 17. o Baependí vínha-se e Vereadores, de onde se abstinham os membros

preparando cada vez melhor para . ser a melhor do extinto PSD e, tendo em vista apelo. de grupo ja"
equipe de basquete da região.' raguaense ao pref. Victor Bausr .« Octacílío Ramos,

preso de Arena, resolviam por urna' composição
com aquela agremiação, extinta, para concorrer
com candidatos pertencentes à UDN, PRP, 'PSP e

PDC.

... HA 10 ANOS

:_ Debutavam as meninas"rnpças' de <.. nOSsa so"

ciedade: Ana Paola, filha de Rolli ie Joanira Bruch;
Margorete, filha d� Augusto e Sibila Dem'lrchi.;

Em 1959, fundava"se a A. J. A. N. - Associa" Márcia, fi�ha de JoãQ .germano e Maria Matilde

cão Ja,raguaense de Amparo aos Necessitados - com Rudolf e Margareth. filha de Amádio e Vera Roza,

� seguinte primeira d1retoria; Preso de Honra -- do município de M-assar�.�duba.
o.';_� �t

'. HÁ 30 ANOS

-
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'EMERGÊNCIA
Pronto Socorro 12-1917

Bombeiro ......•. 193

Drogaria Cato 72-0636

Hosp. Mat. Jguá 72-1300

Polícia
_

190

Radio Jaraguá 72-0159

Oro. Contá'bil
"A Comerciaf'

SIC Ltda.
• Escrítäs fiscais e

contábeis

.' Registros de firmas

• Contratos

• Seg.uros

• Xerox

t
_
Rua CeI. Procópio
Gomes de Oliveira,
nt;! 290

• Fone: _12-0091 --

• Jaraguá do Sul - SC·

Farmácia
do
Sesl

Agora em instalações
ampliadas e com La

boratório de Análi
ses Clínicas anexo,
para melhor atendi
mente-

Av. Mal. Deodoro
507

(defronte o Colégio
São Luís) .

'

Fone: 72-0561

Dr. Walter Vázqoezc:Clavera_
CIRURGIÃO J;>ENTJSTA

Or,� 'Eduardo VálqueZ - Clavera
Ç�RGIÃO DE.NIlS':rA

- �>.- :;.--- -; .�--.;' .... ;.- -
- �.,' '.' -� ......

CONSULTÓRIO:
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 97 -

�

Edi_fíçie Diener �.' Sala 03 _ Jaraguá do Sul
Fone: (0473)' 72�2'i54 Santa Catarina

., W�tet: lu;iz Ribei'ro" ,>:;.:;
�

.�-:->
Alexa,odre .: Oella,oiBSli'n-ä ,Bit08sa

.

'ADVOGADOS
Rua João Marcatto n? 13, 2<? andár - sala '2Õ6,
Edifício Domingos Chíodíni. Informa s�ti· novo I'

. teletöne aos clientes e" 'amigos: 72-3956_._

Centro de Odoß:topedia·tri·á'.
e

- 'Orlodonlia �

'Luiz Fernando .Medeíros
Odontopedtatrfà.. "

José A. S.- Neto, "

.
Ortodontia-

Rua Crioíúma, 131 _ Fone
-

.. 72-2161 .

Jaraguã do Sul _ SC -

Dr. LUiz· Fernando· Gançafv.$ :.
Especialista pela A. M. B.

GINECOLOGIA '_ OBSTE'fRIClA
,ginecologlà endócrina e infertilidade

'.
.'

Atende Unímed
.

Av. Getúlio Vargas, 49 - Sala 105 - Fone 12-3763 '

. Jeraguã do Sul -:- SC·
'

-----�

•

'J a no

Iß.stiluto, 'de Psicologia, .,

ATI!NDJMEN�O A CRIANÇAS�.
ADOLESCENTES E ADULTOS

.

Psicoterapia individual; psicoterapia de grupo,
'psícodiagnóstico. Psicoterapia familiar.

, , -

Travessa Anita Garlbaldí.: n-? 101'': lateral .da E� .

'pitácio' Pessoa. teleíones 72-2093 e' 72�0252. ,

L._" ,_.._

,-'-

�O" •

- . FRIE]j�I. __ SCHACHT
MARIO Co FEllPpJ

,

,

. I'

A·OVOSADOS
CLAUSIO BARATTQ ,

ESCRITÓRio: .

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

.:LABORA"I:ÖRIO DE, MICROBIOLOGIA
,

-

E ANALiSES . CLINICAS
.

'- �.' '-

-Fleming
, :Rtra Reínoldo Rau, 576

"
'

Fone: 7-2-2755
'

Jaraguá do Sul _ SC -:-

,. José Alberto Barbosa, -

.'

"
.;;_ ,DEFESAS ÇlVEIS E CRIMINAIS - ..

- I'

.

-ADVOCACIA EM GERAL --

Rua Jo.ão Marcatto n.? .13 _ 2.9 andar
.

sala 204· - telefone: 72-1869
, Jaráguá' do Sul _ SC

"Aurilene M. Buzzi
Leonel Pradi Floriani

Advogados
,.Ruà Reínoldc RaU,.86 :- sala 4 - Fone 72-2711.

Orlapedia _
e Iraum'atolooia

DR. MARCOS F. SUBTIL

Urgências _ consultas rr ortopedia ínían,
til e adulto. Memoro titular da Soc. Brasilei•

ra de Ortopedia e Traumatologia.

Av. Marechal Deodoro 1,572' _ Fone 72.2218

-SAVIO MURILQ. PIAZER� DE AZEVEDO

MURILLO BARRETO DE AZEVEDO

.Lt']h .

ADVOGADOS
- Direito CtvU - Criminal _ Comercial -

_ Trabalhísta - Esport�vo -

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 97 - Sala 1
Fone 72-0188 _ Jaraguä do Sul _ SC
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Gomes, Ribeiro e Zeli Blumenau. neste Estado,
Italia" Ríbeíro �

.

domiciliado e residente
Edital 16.923 de. 06.11.89 na Rua Eduardo Kreítsch,
Leopoldo da, Costa Filho �85, em Agua Verde,
e Sídnêía Braz

.

neste distrito, filho. de
MARGOT ADEUA GRUBBA LEHMANN, Of;lc1el do RegIstro Civll Ele;

.

brasileiro, solteíro, José Josino da Cunha e

do I" Distrito da Comarca de laraguá d.o. Sul, . Estado de santa .Catarina, , comercíärío, natural ,_, de Eyaldina .Carolína dá
BI1\811, faz saber que comporeceram em CartóriQ exibindo .QS doê�men- . Jeraguä dó Sul, domici-' Cunha --:'

tos exigidos pela leí, a fim de se habllltarem p'ara casar, esseguíntes: .. liado. e, residente na Ela, brasileirà,. solteira,
Edital 16_913 de 31.10.89 Rua Domingos Rosa, Ela, brasileira,. ,8'9lteira, Rua Joínvílle, 2.173, comerciante, natural' . de
Milton Pereira .Junior e 265, em' Ilha -de Figuei- auxítíar de .Admínlsjre- nesta cidade, filho de Massaranduba, neste . Es'
Lúcia Beatri� Pedrí ra, nests distrito, filho tíva, natural de C�up.�, Léopoldó . da Costa e. El- tado, domiciliada �. resí-
E1=, brasíleíro, solteiro, de José de Freitas e' neste Estado, domiéilia-, vira Lange da Císta _;_ dente .na Rua Eduardo
auxiliar de escritório, na- Gertrudes de Freitas Mda �" residente �o _Rua .. Ela; brasileira, solteira, Kreítsch, 285, em Agua
tural de Garuva. neste Ela, brasileira, solteira, ax

.. DQering, , nesta índustríãríe.. natural . de ,Verde; neste distrito, fi·
Estado domiciliado e costureira, natural de Cidade! filha de JQãb Joínvílle.. neste Estado, lha de '

. .José Jagella ,e

residente na Rua Victor Otacíüc Costa, nesta Es', dos Reis e Luzia dos, domiciliada e \ residente Theresa S&wulski, Ja'
Rosenb�rg, "69, nesta cí- tado,' domiciliada e re- .Reís -:- na Rua Joinville, nesta . g,ella -

dade, filho de Milton sídente na Rua Joínvílle, Edital 16.920 de 06.11 •.89. cidade, filha de Antonia.. Edital 16.926· de 07.11.89
Corrêa Pereira e Maria 141, nesta cidade, filha Marino Leocadío Correia .Maria Braz - JOl'ge Luis de Borba' :e

Emília Pereira - de Edvino Macedo e Ma- e Gertrudes Fusl Edital 16.9�4 de 06.tl.89 Luzia Kremer
Ela,

. brasileira, solteira, ria Conceição.Macedo -

EI,9, brasíleíro, solteiro, Oswaldíneí Amaral, .Fabí- El=, brasíleíro, solteiro.
supervísora educacional, EditeI 16.917 de 01.11.89' mecânico de mannten- ano e Marlice Todt . operador de máquina, na-
natural de Jaraguä d? Sérgio LUi� Pacheco

-

e cão. natural.� Jar�:guá File, brasileiro, solteiro, tural de Joinville.
.

neste.
Sul, domiciliada e resi- Simone Aparecida Mattedl' do Sul, domiciliado e comerciante, natural de Estado, domiciliado e

dente na Rua Angel? E1e, brasíleíro. solteiro, residente em' Estrada No·' Apucarana, Paraná, domi- residente na Rua Carlos
schíocnet. 100, nesta ci- dentista natural de Blu' va, neste distrito filho ciliado e residente na E'ggert, 179: nesta cidade,!
dade, filha de Nestor� m::!nau,' neste Estado� do' de José Correia e Lourai- Rua Luiz Satler, 179, em filho de

_ Lucíno �Qd91fo [
Pedri e Ana de Lourdes' mícílíado e residente na ne da Silva Correia -- Barra do Rio Cêrro. neste d€ Borba. e Carolina da
Pedri - Av. Marechal Deodoro, Ela, brasileira, solteira, distrito, filho de Osvaldo . Silva Borba ;_

, . '.

Edital 16;914 de
.

31.10�89 855, opto.' 703, nesta cí- tndustríéría. natural. de Fernandes Fabiano e E� Ela, brasileira, solteira,

Gllmàr Garcia e·Dulcinéia dade, filho de Osmar Jaraguä, do, Sul, domicíli- figenia Amaral Fabiano - cõsturéira�' natural' ,

de '

Strlngart
. --

.

Bdgar Pacheco e Viera ada e' r�s.Idente na R�a Ela, brasileira, solteira; Barra Velha, neste Es'

El,e, brasileiro, solteiro, Kleis Pacheco -

'.

Guaramirim, 37,. e� Vjl� operária, natural de tado," domicilieda ""

mdustriárlo- natural de Ela, brasileira, solteíra. Nova, neste dístrito. fI· Jaraguã do Sul, domicilia- . residente na Rua Carlos

São Bento do sul, nes· arquiteta, natural de -Iha de José Fusi e Leono- da e residente na Rua Egert, nesta cidads. fi-'

te Estado, domicili,ado '9 Rio dos Cedros, neste .ra Packer Pusí -:' : .: : <. Urbano Rosa, 48, em lha de . Ivo Kiemer e

resident� na Rua Vict�r Estado, dómiciliada. � Edital 16.921 de 06.11.89 Vila L:enzi. filha de Maria Petry Kremer '-

Rosenberg, 694, nesta Cl' resid=nte na Av. Mare' Sávlo .José St01l e lngrtd Heins ·rodt e Anita Bauer' E para que chegue ao

dade, filho de Ruben.s. chal Deodoro, 855, a�to. Gutjahr
.

.

Todt -
.

conhecimento 'de lodos,

Garcia e' Namicir Oliv,eI' 70�', nesta cidade,. illha. E19, brasileiro, solteiro, ,Edital' 16.925 de 06.11.89 mandei passar o presente
Garcia - de Albano Mattedi e Go· industriário, n�tural de' José Carlos da Cunha e Edital, que será publica'

�� brasileira, solteira,\ ralia Mattedi - Jar.aguá do Sul. domicilia: Ivone Jagella do pela imprensa e em

sec�etária, natural de Edital 16.918 de 01.11.89 do e re,sidente. na Rua Ele, brasileiro, so.lteiro, Cartório, onde será afl'

Jaraguá do Su1:, domicilio Vilson. Fuzi e Marlisa João Planins'check, 845, comerciante, natural' de xad9 �uran:te 15 dias�

ada e residente na Rua Klelnschmidt
.

n�sta . cidade, filho de

Alfredo Mann, 77, .nes- El'e, brasileiro, solteIro, Daniel stoH e Helena

ta cidade, filha die pedreir?, .. natural� . d.e Schneider StaU -

Antonio) Stringari e Iria Jaragua dia Sul, �omlcI' 'Ela, brasileira, solteira,

Maria Vegini Stringari
- liado e residente na Ru� 'auxiliar de esiritório, na'

Edital 16.915 de 01.11.89 331, n<'> 226, em J�ra�u�' tural de Rio do SuL nes'

Gabriel Hirschen e Isole· Esquerdo,
.

neste dlstnto, 'te Estado, domiciliada ,=

te Terezinba Mees
. ; filho de Waldema� FUZI 'residente na Rua Get�lió'

El=,. brasileüo, solteiro, e Ana �orge!) FUZI �. Vargas 847, ,nésta cIda'

motorista, natural de:
.
Ela, brasileira, solteIra, de' fiÍha de Waldevino

Mateiândia, Paraná, do; doméstica, natural' de G�tjahr e Erna Gute

miciliado '::! 'residente na. Rio dos Cedros, neste Es' jahr _,_
.

�

Rua Jorge Buhr, 249, t.ado, domiciliada ,e re' Edital 16.922 de
"

00 11.,�g

nesta cidade, filho .de �sidente na Rua Wolfgang Ludiv'al Hac'kbartb e. '!e'
Paulo Hirschen e Ana Weege� na Barra

. d? rezinha de Lurdes GoX?es.
Fodi Fi.scher - Rio Cerra, neste dlstIl' Ribeiro '.. .

Ela, brasileira, solteira, to, filha de
.

Walter ELe, brasileiro, soHe.1I9, .

digitadara', natural
.

de Kleinschmidt e Valtraudt O!perário, natural' .�:-.
Laurentino, neste Estado, Kleinschmidt - Rio Negrinho, neste ,

domiciliada e residente Edital 16.919 de 01.11.89 tado domiciliado' e .r,esI'

na Rua João planinscheck, Arlindo Machado e Va' dent� em _Três Rio� cl?'
4i8, nesta cidade, filha nike dos Reis Norte, neste distnto fI'

de llto Mées e Al'aide Ele, brasil'eiro, solteiro, �ho de Conrad Hack,bé�if�h
Mees .� operano, naturai de e Gertrudes Hackba!�h�
'dital 16.916 de .01.11.89' Agronômica, neste Esta' Ela, brasileira, solteira,

Artur de Freitas e Ade- do, domiciliado e resi' doméstica, natural, d,,:

Unda Aparecida
.

Macedo, dente na Ruá Max Doe' Faradai, Paraná, domi'

Ele, brasi:'eiro,. solteiÍ'o, ring: nesta cidade, fi·' ciliada e residente na

nnerário, natural de' lho de Dorvalino Ma' Rua
.

Alberto Zanella,

Taió, neste Estado, do- chado e Altair Silva Ma' 59, em Schroeder, neste

miciliado e residente. na. chado Estaaq, filha d= Nelcides

pAGINA 05 .;

Proclamas de Casamentos

Poslo de Vendas MarcaDo
Chapéus, honés, viseiras, camisas;' shorts,'

bermudas e cordas.

.Em frente à fábrica, - Amplo estacionamento.

. Tubos ·Santa Helena' Ltd·a.

Tubos' de PVC (eletrodutos), Tubos de Concreto.

.
Tubos de. Polietileno (mangueira preta).

Fábrlcéi.:: Rua Joinville, 1016 _ Fone 72·1101
Escritório:' Rua Cei. Procópio Gomes, 99

Ff''Ile 72·�066 _ Jarag1,lá do Sul _ SC

" "

Metalúrgica Arleferro Lida...
Portas . Janelas . Vitr�nes . Balcões' Portas
Pantográficas' .. Portas Rolo· Cercas . Grades

Churrasqueiras 7 Anéis Metálicos' Máqu:nas,
Etc., •

AGORA EM NOVA,S INSTALAÇOES
Rua Joinville, 2;051 Fone; nc0971
, Jaraguá €,lo �ur - SC
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Cobras a Lagados- (Ferd,ln&nd. Plsie)
Ah! a História � seus registros

ímplacäveis. NQ tempo dos generaís
p'r�identes, º MDB, depois' PM;DB,
abria fogo cerrado cada vez -que º
presídente baixava um dos íamígera
dos [)ecl1et9.s·L�is", "Entulho autori
táriQ" r" "ExcresGênçia' jurídica", eram

'o,s quelíãcattvos, maís amenos dispa'
rad()ª pela üpQSi,ç:âo., Depçia os

ventos da redemocratízação come

s;aram a soprar nas paragens brasíleí
ras, O' PMDB, ainda unidQ; ,Je coeso.
alíoirse ao PFL e outros menos vota

dQi, formando ii Al�aIW,a Democráti
ca, que elegeu a dupla Tancredo �
Sarney. Tancrledo, ínfelízmente-
morreu prgmaturamente, � º "sr, Di'
retas" � na qualidade de Presidente da
Câmara dos Deputados, decídíu que
Sarney assumiria ii pr�sidênQi;a S,pb a

égide da AD.! Sarney teve de engulír
O Ministério escolhido por Tancredo
� a tutela ela cúpula peernedebísta/pe
íelísta. Com Tancredo esse mínísté
ri9 funcionaria. com Sarney, estava

na cara, não, porque tratavanrse d,e
,

homens. nem todos eles Afinados com

o pensamento e o estilo de gºv�rnador
d,Q Presidente smposado.

-Veío a nova Constituição, e o

PMDB já passará a acusar o governo
de Incompetente porque iregítiInQ, sem
respaldo 'da vontade' do povo Relo
voto. E, vejam só, na nova Carta, os

senhores constituintes, todos ungi:
dos pelo

-

voto secreto e direto do

povo brasileiro, consagraram em

deíínítâvo º Decreto-Lei, se bem que
sob a denomínação de "Medida Pro

visória", mas, na essência e nos Ob
jetivos, a mesmíssima' coisa. De

lambuja deram cinco anos de man

dato a Sarney, de forma que não

se sabe quando mentiram ao povo:
se na campanha das Diretas, ou na

outOrga de cinco ano,S ,de mandato,

POrque uma coisa não bate com a

outra. Bate? ..
-

Agofinha mesmo, os cavalheiros
votaram a lei que devia ordenar o

• Pfo.cesso da eleição do novo Pr,esi-
· denteI,;. da República. Um dos disposi-
·

tivos dizia que o :tegistro de c,a,ndi€la'
tos deveria ser ,feito impreterivel
mente' até 90 dias, antes dq pleitp.
Sarney veto.u, abrindo o caminho
para. que qualquer partido pudesse
registrar seu c:andi,da,to a qualquer
hora. mesmo 10 ou 15 dias antes' do

pleito. _

E -o.s ilustres, congressistas, todoS'
l

legitimados no cargo. pela .vontade
soberana do p.,ovo,.," O qu� fizeram,? ,:.

MantiV:�raIh- vQto.' O· que . �erá
.

que
ele� pensaram na hora da votá_çãQ
do veto? Adrvínhou! ••••

Agora testá todo mundo espanta-
.

do, revoltado COm â candidatura do
Sílvio Santos.

-

que entra no páreo:
[ustamente pela 'porta aberta pelo,
veto presídêneíal, 'com a convívêncía
dos 559 congressistas que mantive
ram o vete.

.

,
.

Na: verdade não, importa o nome

do. candidato da undécíma nore- 'Im
porta registrar ,e lamentar que nós,
contríbuíntes, tenhamos de pagar
salários, tão altos. aos congressis
tas para que acertem Ieís tãp in'
Iantís, inócuas, idiotas e ínaeeítäveís,
sem que' possamos' fazer cQisa algu�
ma, Aliás, podemos, sím! No ano,

que vem, em novembro (ou putu'brp?)
teremos de eleger .novo Congresso. É,
a hora da vingança.'

Graças ao Interesse politiqueiro
do. presidente e dos congressistas, .

certamente muita gente vai querer
.

votar em Sílvio Santos, consiga
' el'e

ou não o registro.. Como nome dele
não consta da cédula, oficial, muita
gente vai quersr saber da Mesa onde

. tá 0_ nome dQ. homem, e a Mesa, por
óbvias rezões. não poderá explicar
nada- A confusão está armada. Que
o digam Brízcla, Lula, Collor e ou',
tros menos votados. -

Neuto do Conto, deputado fede
ral, em entrevísta a M:oacfr Pereira:
".os' candidatos a Presidência estão

'

enganando o povo, porque
.

há' conve
niência eleítoral. Quando disserem

que p Brasil vai precisa- de muito
trabalho, de. aperto do cinto, de. ci
rurgia delicada e de sàcrifício para
a Nação, não terão votos ... " (A
Notícia. 5.11.89)

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

E. uma opinião de pêSO, de Um

homem' qUe sabe d�ssas coisas.
'

A

propósito, enquanto os pre�;idenciá
veis mentem ao povo, pelo menos

o Sílvio Santos tem ess� mérito;. foi.

franco e äireto: . "Não entendo de

':politica ,e não tenho plano d� gover'
nq". (Folha de São Paulo)
------�

E agora, Hebe! Seu patni'o. é

candidato;, Com0 fica você defenden
do () Maluf no s€U programa é

.

fora
::.3 1 '1

'

uee ..

II
II Programe bem as sua� viagens de férias e

"

recreação. A "CaDar1lJJlo" coloca ä sua.dis

posição os mode��s· e confortáveis ônibus da sua

frota. Ventià conversar conosco.

Av. Mal;>...I>e�, 987 Fone 72-1422
� ii1;-':'h',,_,;:r:,r:_':;;' >" _ ..3.

�FlIF· .

. .'
HO' ,--�

nAçÃO CANARINIIO LTDA, 'VARIG.'
,

72-0363
PÁGINA �06

«. De·ulsche, Ecke - ,»

LEI'.l'WORT: WIR SCHREIBEN EIN WE.NI 'G IN
DEUTSCH DAMIT DIE ERE,RBTEMUTTERSPRA
CHE' NICHT IN VERGESSENHBIT GBRAET!"

.

- - -. nrs REDAKTION
PFLICHTVERGESSENHEIT

Ameisen, in den Gärten, 'weit und. breit,
kamen zusammen, Zu bilden eine Ameíseneínheít.
Sie berieten, die Abstimmung, ZU beginnen,
um die Anzahl der Verwalter zu bestimmen.
Nachdem sie. die vielen Stimmen. gezählt,
war die Königin mit grosser Mehrheit gewähI;t
eine andere Gruppe. zu den Experten gezählt."
hatten sie, fÜr den schwierigen Nestbau gewählt;
sowie Eigner, zum Futter lagern fÜr den Wínter,
.Pfleger ernannt fÜr die Ameísenkinder:
die Mehrzahl des Volkes, Arbeiter der Ameisen,

'

.

waren tagtäglich, schwer beladen, auf Reisen,
Stöckchen und Blättchen zum Nestbau schleppen;
durch Unkraut. üb�r Mauern und durch Hecken;
Futter auf dem RUcken für die Verwalter
eintragen.

.

Das Nest ward grösser, es entstand
.

ein .Wohl-
behagen.

.

"

Wohlstand lässt leider oft Übermut erwachen,
viele Drückeberger an die Verwaltung schaffen;
die vielen Fresser zehrten bald die Vorräte auf:

.

den Schleppern dJese Missachtung nicht gefiel.
So- nahm das Ameisenschicksal seinen Lauf,
Schlepper stellten die Arbeit ein, das Nest
verfiel.

-

Das Werk der Ameisen endete ohne Disziplin,
weil Pflichterfüllung ihnen als Phraso erschien .

Rodolfo Thomsen - Blumenau"

II
II
II

Meda Iníento-juveníl para realçar: II
elegância de seus filhos. Um carínho

especial pára o seu bom gosto.
Na �arechal Deodoro, 819 _ Jaraguá do Sul _ SC.

II

Inglês para queßl I
não lem 'tempI

a perder.
FALE INGL:Es EM 24 HORAS

WI ZAR D'
CONVERSATION

* Finalmente no Brasil, um método revolucioná
Tio para você falar inglês em apenas 24 hlaula·
* :Método desenvolvido fio maior instituto de
linguística d� munda (Bri2ham YQung Untversity

.

- USA). , ,"

.

* Aprendizado 100% ga,Í'antido. Milhares de
,alunos satisfeitos em todo. o Brasil.
�. Solieite Uma aula demonstrativa. gratuita.
* Metodo �specia,l para crianças..
... Estamos lançando no mesmo método, Alemão,
Italiano é Francês.,
Ruà Exped. AntoÍlio Carlos'Ferreira 68
Fone 72-0521 '

\.

JARAGuA DO SUL, DE 11/11 A 17/11/1989
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. PREFEITÚRA' ; MUNICIPAL·· ,DE

JARAGUA DO SUL
CONSELHO DE DEFESA Do MEIO
,t\M:BIENTE

COMUNIC�DO COMDEMA 4/89

'J.'Çi'iaguá;:ßo 'Sul também tem .sofrldo com a :mi
''-2:I:��ã_Q,' a, fÍllta ,de 'moradia � a sítuaçã9 econo
'lnfdr 'desfavórá"Vlei que grassa no País. Temos
observado ocupação de morros e encostas com

çonetruções, rerraplenagens trregulares e avan

çös� êm)Qcais :d�sacönse.lhãv�is, apesar 'da cans-
o tantã' vigÜâ.Ílclà 'da fiscàlizäçã9 da Prefetura.

'Esses procedimentos devem ser feitos com ori
entação' 'técntca ,é_ em áreas adequadas, além de
'depéndereIÍl'de l'icença do' Poder Público, sob
pena de embargo ,e multa.

Evitá·los é tarefa que não cabe somente à Pre
feitura. E necessário a própria população se

.

conscientizar des riscos que' cone por tais.
.prãtícas. Afínal.. a Natureza não se defende, ela

, ,se yinga! Afröntâ-Ia é temerário e perigoso.
, , ;

.

Estamos cansados de ver, na TV e imprensa em

geral as tragédias decorrentes de construções
.em morros e encostas. terráplenagens indevidas
;2' 'ócupaçõés de áreas .impröprías. Desmorona
mentes, deslízamentos, rolagem de pedras, so

terramentos, mortes, etc.·. compõe o triste
quadro de' ocorrências, verificado com. maís
gravídads em épocas de chuva intensa..Estão
aí Petrópolis' (RI), a vila Nova Republica (SP) e

os morros .de Florianópolís (sq, só para citar
Os exemplos maís recentes e conhecidos.

Será que elas terão que acontecer também em

'"Jaraguá para que a lição, seja: aprendida?
_

Jaragué ,do Sul' (SC), novembro/1989,

IVO KONELL
Prefeito Municipal

OSMAR GUNTHER
��çretã.rio de Planejamento

Mostra e feira
'RO·, EvangéUco

o Centro Educacio-
nal Evangélico está pro- ,

movendo a 1 � Mostra
,de Pr01'etQs e Trabalhos
e 3{t FeIra de Matemä
tíca, que se realiza nas

dependências da escola
no dia 14 de novembro
A: Mostra

.

e, a. Feira es-
I

tarão abertas ao públi
co nos'. horários das Bh.
30min. às llh. :;Qmin. e

das 13h. às 16h.

Os bjetivos da pro
moção, de acordei com
a Comissão Organizadora
é de proporcionar aos

alunes condições de de
monstrar na prática os

conteúdos desenvolvi
dos me sala de aula, A
lém disso, procura in
centivar, estimular e

dar condições para o de.
senvolvímento da '

.

cria
tividade,' observação. e

senso crítico, propor
cíouanda à comunidade'
o conhecimento do que
é realizado no Centro
Educacional'.

Barão do Rio Branco, sala 4

FONE: 72.2607

ARTIGOS. DE FABRICAÇÃO' PROPRIA,

A PREÇOS Dr CUSTO.

Postos de Vendas na Marechal Deodoro, !.085, e na

qua Reínoldo Rau, 530 Jaraguä do Sul - SC

Clinica VeterInária'
,SCHWElTZER,.

,

Dr. 'WALDEMAR SCHWElTZER
,C'upica:-de .pequenos e g[.andes animais, cirúrgias, vacinações

,

_- raio x, internamentos, boutíque. _·,�tr.,':":, .Rua J�inviJle, n9 1.178 (em frente ao Supermercado Breithaupt)
. <:,).� ,; :_ Fone' 72-3268 - Jaraguá ,do Sul - Santa Catarina

ESTADO DE SANTA CATARINÂ
PREFEITURA MUNICIPAL DE

JARAGUA DO SUL

O E C R E T O N9 1.998/89

Estabelece prazos para recolhi

mente de IpTU.e respectivas taxas.

o . PREFEITO :MUNICIPAL DE
IARAGtJA DO SUL, no uSQ de �as atríbuíções,

D E C R E T A:

Art. 19 .:_ 'Ficam estabelecidos, para
o exercício de 1990, os seguintes prazos para
o recolhimento do IPTU - Imposto Predíar ,e
'T'9rritorial Urbano, e "reapectívas taxas:

1� Parcela
2� Parcela
3� Parcela
4� Parcela

15,03.90
10.04.89
15.05.89
15.06.89

Art. 29 _.;. Este Decreto entra em

vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

Jaraguá do Sul, 06 de novembro de 1989. _

,
,

IVO' KONELL
Prefeito Municipal

ANTENOR GALVAN
Secretário de Admínístração e Finanças'

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFElrURA MUNICIPAL DE

JARAGUA DO SUL

• D E C R. E T A � 1;999/89

Concede Férias Coletivas, no pe
ríodo de 26 de dezembro de 1989 à 14 de janeiro
de 1990, aos Puncíonärios Publicas e Servido

.

res, Muncipais.
o PREFEITO MUNICIPAL DE

JARAGUA DO SUL, no uso de suas atribuições;

D E C R E T A:

Art. 19 _;. Ficam concedidas, para
o período de 26 de dezembro de 1989 à 14,
de janeiro de 1990, Férias Coletivas aos Fun:

.

cíonérios Públicos e Servidores Municipais, reg-

salvadas as necessidades de cada Secretaria.
Art. 29 - Este Decreto entra em,

vígor na data de sua 'publicação, revogadas as

disposições' em contrário.

.Jàraguá do Sul, 06 de novembro de 1989.

IVO KONELL
Prefeito Munícípal

ANTENOR GALVAN
Secretário ' de Admínístração e Finanças

JARAGúA DO SUL, DE 11/11 lA !-7/11/1'989
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O Prefeito Municipal de Corupá, SC faz saber a todos os

habitantes do Município, que a Câmara de Vereadores aprovou
� sanciona a seguinte Lei:

.

Art. 19) - O Bónus do Tesouro Nacional ...:_ BTN -;. será o novo

padrão monetário a ser,utilizado na elaboração dos cálculos 12.

Iancamentes dos valores para a ·cobrança dos tributos munícípoís,

Art; 29) - Fica fixado 'como parâmetro para a elaboração dos

câlculos o valer nominal de NCz$ 2,0842 do Bônus do Tesouro'
Nacional -BTN -, baixado pela secretaria do Tesouro Nacio

nal, com validade pata o mês de agosto de 1989.

Art. 3?) - Os valores apurados em BTN, sel'ão convertidos em

NCz$ (novos cruzados); ou moeda que q_ substitua, pelo 'valo.r

do B1N Fiscal vigente no dia do pagamento das obrtgações fiscais
trtbutárlas.

Art. 49) ,__.,. O anexo Único, parte integrante, desta Lei, determí
na a tabela dos valores mínímos dos imóveis e suas localizações,
para o cá1cuio dos tributos a serem lançados a partir do exercício

de 1990, bem como, expressa novos valores para cobranças de

taxas municipais, as quaís entrarão em vigor na data de sua

pubäcação.
.

Art, 59) - A cobrança dos tributos -momcípaís no oxercicio, Iar

se-á a boca do cofrs ou agentes arrecadores devidamente autori
zados em três (:)') parcelas iguais, nos seguintes prazos:

'- Primeira parcela até o último dia útil do mês de março.
- Segunda parcela até o último dia útil' do mês de junho .

. - Terceira parcela até o último día útil de mês de setembro.

§ 1q) -- Para o pagamento a vista do total das obrigações tributá
rias lançadas, válido dentro do primeiro prazo de pagamento,
ao contribuinte, será concedido um desconto de 20% (vinte por

.
.

cento),

§ 29) - Ocorrendo o pagamento fora do prazo, no exercício do

lançamento do débito. sujeita ao
.
contribuinte a aplicaç:ão' de

pÁGINA' .10

uma multa de 10% (dez P9r cento) sobre o valer do débito, seres

cido de j-urºiS de mora de f% '(um pai' c�ritO) por mês ou f-ra,ção,
a contar da data d� seu vencímento.'.

§ 39) - Para � pagamento em outro exercício a multa o ser a

plicada será de 20% (vinte por cento).

§ 49) - Os valores dos tributos lançados e não pagOS no exer

CIClO, serão convertidos pelo valor da moeda vígente no País,
no último dio do exercício, ,e seus valores Iançados a

.

crédito em

Dívida Ativa do Município, para posteríor 'cobrança amigá'Vlel
ou iudícíah,

-

"

.

. ...-s. (

A�t:,' 69 - O valor mrmmo a ser lançado
.

do Imposto 'T,erritorial
e ou Predial Urbano, POr imóvel cadastrado. será. o equivalente
ao valer d� três (3) BTN.

Parágrafo Único: Ficam. isentos da contribuição do Impoato Tel"
rítonal e Predial 0,5 agentes passivos destes tributos que se

enquadram símultaneamente nas seguintes condições:

a) Ser proprietarío de um único imóvel.
b) Perceber mensalmente no máximo 1,5 SM:

c] Não; possuir outra, fonte 'alternptiva de renda.

Art. 79) - Para o cálculo e laçamentos dos' valores,
.

do l':rBI e

IVV, objeto das L(',i8 Municipais � 920/89 .d� 01.02.89 e NI!

622/89 de 01.02.89, respectivamente, aplicaJTh'$e as mesmas nor

mas contidas na presente Lei.

Art. 89) - Esta Lei entrará em vígor na data de sua publicação
observado o constante no artigo C{lJ.arto.

Art. 99) - Revogam-se as disposições em contrário,

Preíeítura Municipal de Corupá, 17 de outubro �e 1989.

'ERNESTO FELIPE BLÚNK
PREFEf.rO M1.JNICIPAL

/ c:

Sancionada, Registrada e Publicada a presenta Lei, no

.no Departamento de Admínístração, aos dezessete dias do mês

de outubro de 1989..

ANTONIO CARLOS BLUNK
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADl\'IIN1STRAÇÄO
.'

.
,

����=:�

I.

OTO ERNESTO WEBER
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Yerdure·ira . da Raquel
COMeRCIO DE FRurAS E VERDURAS,

SEMPRE FRESCAS E vERDES, PÄO CASEIRO
E CUCAS.

-

AMPLO ESTACIONAMENTO.
.

Rua CeI. Procópio Comes de
Jaraguá • do Sld

Oliveira. 1.160 ,

SC

genie ':,nossa
'.

JARAGUA ))O SUL, DE 11/11 :A 17/11/1989

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ESTADO 'bE. SANTA CATARINA ,

:·PJu!í:El'l'üIiA 'MUNtCIPÃL DE �'JARAGUA DO Sln.

�I>E"1 � 1'.332/89,

!�. 'l::J)
,�.r\�,;_, .� _

I .�. ,

"ARAB:eNS ao verread:"lX (;üi�� :Bruch, �'

� a�
,

fise,�l_M�r�it�r
'

��l,�_'�i��L:�mo apr;'�:!�dSê�
,Iuçlo , il novela. de ' qU,ase ,dp.ls, �os 'l.f� 1'ó.

,1 ��'fi'a�*rutura' da�:Ru�.··�6(ri�tt�,fQ1�:�,OSiPlt�::. '�",ragua. ...
' "

'."
.. �'''''b.... - '

�
Cliarles M;,lig�. z:

é . !;,fu;Jia. agadIj!".m"'I�, .1
;.: Institui o Cadastramento 'de 'Bens

4

Culturaís 'do< MuniClpfQ de
Jaraguá do Sul e dá outras·prQvidências

.,_,
o PR�PEITO MUNICIPAL' DE JARAGUA DO 'SUL, no uso
de -suas atribuições,

.:;��.j_.

PAZ SAlBER a todos os habítantes deste _' Municlpiq qus a

,Câmarà de Vereadores àprovQu e ele sanciona �'s��l.iinte
'Lei:

I11DD�AlliöJURH
Fabrícação de �odelos p/fundição em geral,
madeírà, alumínío, araldite,. etc.'

,
,

Serviço de colocação de canaís ,e modelos
em placa. ",

'

Ruà Pr�f. Antonío Ayroso, 4f9'- �irro Nova
.

Brasll1a ...... Fone; -12-3991 -:- Jaraguá do Sul - SC.

Art. '-19 - por esta' Lei fi'cä- ínstítuído o ,Cadastramento
bens -cuíturaís dQ Município de Jaiaguá do Su}�

Art. � - Consíderem-se bens culturais no sentido da
sente Lei:

dos

pre-

, :; J �

SPézia & eia. -Lida.
"

,

SERRAR.A 'E SERVIÇOS DE TRATOR
Madeiras para construção e serviços' de trator
c9m proítssíönaís altamente, especializados.
R�a !óào .Ianuãrío Ayroso, �712 ---' Jaraguá Es
Auerqo - Fone ,72�0300 - Jaraguá do Sul ,- SC.

.... ; ..",-

"

I "...:... aqueles de natureza
.

ambiental e que se relacionam aos 'bens
naturais, seja pela qualídade notável com que, tenham sido
moldados pela natureza, seja em função de obra humana, seja
ainda ,pdr sua função \ de reserva. florestal, hídrica ou míneral:

II aqueles de natureza estrttamente cuiturat, tais como:

'a) 'bens móvéis,' constituídos por obras 'de arte, utensíäos- tra
dicionais, partituras musicais, ,e ou documentos hístõrícos:

,

b) bens imó-t.-eis, constãtuídos por edificações, monumentos. 10-
gradourcs, silios urbanos ou, vestígios de sígnífícêncía cultural;

C)
-

outros que a Lei especítícemente considerar.

Art. 39 - Os bens descritos no artigo, anterior serãQ bl§CrjJos
em livro, especialmente criado, 'sob -o título de "Cadastro Geral

,
dos

Bens Culturais".. e à. partir da tal inscrição, passam a receber espa
cial proteção do poder ,públicQ,' o. qual deverá preservâ-los e promove
tos. evitando sua multíplícação QU desaperecímento.

-

Art. ,49 _....., Para os fins do artigo- .precedente. õ poder público
poderá .promover súa inscrição "ex offícío' ou por provocação dos

, órgãos repreSentat(vos da comunidade, em especial da Câmara Mu
,

nícípal e da Fundaqâ'o Cultural de Jaraguä do Sul.

AÍt. 59 ._' Os bens móveis e ímóveís serão objeto de legisla
çãQ especíat, 'onde constará .expressaments que não poderão ser res

taurados ou sofrer, qualquer tipo de intervenção sem específíca anuên
.cía do E'iecuÍivo' Municipal, ouvida a Fundação Cultural de Jaraguä
do Sul.' Em 'caso d� imperiosa intervenção ou demolição, esta só será
licita após expedição do competente Alvará,

'

Art. ,6Q .:_ Os bens restantes deverão ser amparados pelo
,

poder público, no q�e se' refere a sua preservação e valorização. ,

,

Parágrafo Único - Mediante Lei; os bens de natureza ambí-
'entalou antropológica receberão benefícios e isençõ�s' que forem

jl.JlgoooS' úteis às finalidades propostas.

Art. 79 -: Esta Lei entra em vigor na data 'de sua publica
ção, revogadas as disposições' em contrário,

r

Jara'gú.á !' -!
do Sul, 30 de outubro de 1989.

IVO KÖNäi
Prefeito ,Municipal

,
"

Secretário de, Administração eFinanças
, A�OR GALVAN '

_, _

" A:URÉA MULLER GRUB�A. "fªbeliã' e Oficial de
'Pttúl� da Comarca de Jaráguá .do Sul. Estado de

Sant� Catarina, na forma' da Lei, etc.
'

, ,J;:�z saber a todos quanto este edital virem
q\t� _

se acham neste ' Cartório pera protesto os
mulos centra:

'

,� GIU3ERTO "SANTOS
; ';_ NESTA

Rua Emilio Stein, 248

CORREIO DO, POVO'
,ASSinaturas - ,,�

e

PubUddade�
Fone: 1�oógt

'

,

<

!: ROSE PEDRO"::':" Rua Padre Alberto Jacobs 413
• .;_ NàsrA

"

, ,

.......

";,

A.1manaque 'A"dt)9�O. Vá b�câ�r6�>
esgot�. Papelàrta::-Gráflpel ao lado da '

Munici}>4l.

,
,

'�, E, co�o-- 9S:ditos devedores não foram en
, ,cohtré}'dos ou, se: recusaram a aceitar a devida

'ü{.t!J!lâçãôj' Jà�; �?,r intermédio de presente edital.
pail'éJ que ,os' mesmos compareçam neste Cartório
n� R�a Arth,úi-: MÜlIß;r, 'l�> l1P prazo da lei. a fim

,de)ig!t�dar:ó_1S�.u.'débl�9t '-'&q então dar razão, por·
, que nao o Iaz, sob a -9P�l'lfJ de serem os referidos
protestados na fortÍ1â dá'\t�h etc.

"'�.-'

IH/Jar�guá do Sul; :éQ9?;�e; novembro d� 1989.

,AUREA MüLLER GRUBBA .Tabeliã' e Oficiai de
Prót�sto de, Titulos.

JARAGUA J)O SUL, DE' f1711 A 17/11/1989pÁGINA' 11
"oi
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;. Flash�s d,a, Cid_de �. ,'XLV 'S I-tt' t· d'
.

.

--.

E) V"S lUli;'éRêl ' ,4'/ :,

.

.,P_I, __er, clr II o BourlS, � 'caçadas' .e-4p8scaria·s�];··
.... �_.: F ro�·�- .. .: ... 1--'.�. ..

.�Manfre9 �.lb�s_,/mànd.9.u·I;Iloê. um di'oa
o

uma íoto": an" Q.uando' em 1914 rebentou a ·guerra e1e abandonõu .
automóvel' que perten-

. , .

, 1
.

cera ao" dr. Hans Mayer,tigä :.qJ.1� .çu.staiI!oª.�idtmtif1cár.�o anQ :erii qúe. ':fº� !i escola -f_.qu�.�la.vo,�ar,J3�ra .,a Alemanha. J� ,nã.q .., RaLdo Nutzí. Ia para Ita'tirada.. /Erne'st :Bendihack .e Norberto"GaulJie suge- conseguta': :naV10 -qu� o levasse de voltá." Enquanto
'. pocúzj.nhQ e o Pastor Wai'

� rem, (!flie p!<>cuíe _

um homem que maís tempo=':irlora asso a mulher dele lecionava- na .. escela, 'que; íreqüen- . �

9.nérfoí Junto, porque seu:
:ga...- hojE! Rua. 14� nominada de Jorge Czerniewícz, nó teí por ano ,e meio. Nem. sei. qu,� fim levou.

_

� bairro - do mesmo" .

nome, (: que�já -

fqi 'Abdorí Baptís- CP .. � Oúando começou' à ..trabalhar�
carro não subia no morro

ta e. prímítívamente era conhecida como Estrá- ES - Trabalhar 'eu trabalhei desde os s�s� anos, do cemíntérío, que a" es'

d It' H'
. o

.

_ Irada
-

estava péssima .

.

a apocu·.o ansa. Só ele pöderia' dizer' quando 'na roça. Mas me profíssíonalízeí entre 14/15, no o' .

fqí tirada. Hój� éstou dentro 'd9 grande . galpão curtume .-dê' �i.U:dWig Seít'fe'itt --pririio':por 'parte da Y��.' uma �empestad�'
que já foi l!m curtume"Q_entrevistado me oferecs uma

• Ih'" dele.' d
.'

d") ,., "'- ," . -' t., "que· transbordou os ri-
_. I�U eE� -e e,' �ton e. apretfl 1 a .curtír dGÓU�OS e 'sel�- _,

beírões: perto' do Fiedler· banqueta, e na presença de Adalberto Grubba, que na. ra mui o exigen e e até aosr omíngos preci- do' A . út O
·

o vis-ita: díaríernérite, iniciamos esta flash.: ;sava . Jrab�lp.aI:� ,)3f��.?$, entre. 6/7 �mp!,eg��(is, ".91.!-e.,
� u.as�. é��:v��s. el c:rr;oCi> -' onde' naSceu, quáI .,' seu n9me e seus 'se sublévaram e deflagraram' " a: prímeíra " greve, '.

' ;u: um
-

J' t
o Pd a gu�

antepásSádoSf. -.'
.

'U domí
.

5 h
.

d
'.

ianhã 't' -:. '- e a . un a . é cava
- :t m . dorm,nfg.o.' ,as,'. 'Lo_rdas. �.� -�atn'ba ,

'es ayamos
. los-salvou. Ml1ito molhadosES

_

- Nasci .em 04..09.1903, em Jndaíej.. uns qui- i
oman o- ca e.e o sr.:

.

u wig Ja. I:!IIS n uia na mesa deu-se a- .volta .. erlómetros: péla( Sandweg
-

(c'aminhQ da Areia), � onde as tarefas, Meus amigos me fízeram o porta-voz pud ... d: -:-
p at que

• .Ór "t··· "'I; '.'
da furn N'

'.

f 1
-

I' .

bé
esse am a em empo

· moravam Os imigran es po oneses e que. sala
-

na � turma,
.

00 lOgl,l�m a ou um� _

pa �vr.a �. tarn e!ll dar a doutrín a
.

.

Iocalídada de ':WarIÍôw;- J

-

Meeus pais chamavam-se nmguem fDl trabalhar. Ele velO :funoso para. saber '.0 it os Jovens

Fritz Spliter" e Emma 'Schüfter, fui
'

batizado ,em, o qUe estäia .acontecendo.) . Expliquei que queria' que. o aguar avam.

KresseJl� pelo P�tor Berghqld, que. também. me mos folga. dêi)ois das 9 horas: Ele hãio' àtendeu. se .

corÍfirmou. .Loc'ávam 'um engénho de lub:á. em' terras .quiserem fálg'ar
-

entãQ peçam 'as eontas.·· Todos pe' 8r'gall·za·ça-o -daadquiiidas com diviäás' e plantávamos Íili1hp,. aipim, ,diram a contâ.. Eu também, CO!110 já tinha· compra' .. ..
'feijão, cana, llIlfa váqúinha' no pastoe alguns porcos, do um cavalo com' as eConomías,"à mulher dele disse B'

-

,., I .

.

que' davam só pàra o s'tlsitentp. iEconomizava um ,que deveria, pelo m�no.s, 'pa�ar.o cavalo, que eu icicross foi;
pouco ·com o engenho. e foi -muito duro subir na'. não tinha' ohde déixar.' Ássim aconteceu. Sóube que

..

,

'vida. Meu pai, criança ainda veio C9:ID. q avô 'no dia seguinte procuroU: saber ond� estava', .: mas'

d I
1

Johann; da Alemanna, cotn a avó, de que não lembro dá era tarde.· ,Já t�nha .. tomado 9 trem pra Blume' ".

-

sorpreea en e '

o nome, mas o ör\. AcáciQ Splitter, filho de um :nau. '-Na-minha cabeça ouvia ainda às suas' p�rlavtas:'
homôniino Edmund � Spliitter, de BhimenaÜ; pesqui' "Querem forga no domingo,' iDas :querém cdmer�- 'não'
s-ando a orige:ln do nqij1e, chegoú a confirmar que

.

é? Pois 'sim!" Com a morte ,d� meu pài, J;Ilinhã mãe
ela era o.riginária de Isra-el, que moravam na: Emma casava' novamente com' um: Fibnmz ê�morava
fronteira com a Polônia e embarca�am. -no 'porto .

na FOJ,'ta:.eza1 e� Bíumenàu.· rui, até lá. M'�u pa
de Danzig rumo ao Brà,sil, ào redor de 1867.. Os tem' " diastà-�': ·ä"ch:�.U�: bem :ti�it9 ô que fii e·me arranjou
pos, lá, ,=ra'm muito dífíCêis, obrigando a errlÍgrar.· 'um ttabaltio .htlnt .'Curtume, 'ern. '_.Al:tena, :que 'me ren�

Aqui chégaram no Desterro, depois em Itajàí,
.

dlê ,dia '45':mil 'réis por fn�.' .. .Fiquéi 6 meses.' Novamen·.·;
pequeno navio �tté Blumenau e de carroça com te meu mero'irmão Heinrich" me 'convida ) paFa uma·

.

mulas até �o d€stino. Pãp�i casou, dua§ vezes: na
I

viagem de carroça até Jaraguá. -Acábamos nä Casa

primeira núpcia com uma de origem polonesa,' de Comercial de. ga�tin Sthql e' este informa, que

que nasceram o H�inriéh e o Richarà e, em, segunda Arn01do Leonardo, Schmitt precisava dê Um bom cut·

núpcia ca'Sou <:::om, Emma Schüfter,� desta união tidor e' lá devia 'começa.r eHÍ 6�de janeiro de. 1921,

nasceram o ÉmiL Elsa, B'erthold, Clara, eu e o Erich.
. receb'endo 50 mil réis por m�s. TtaBaTh�i lá '8) arios'.

Só vivem' ainda' o Erich e eu. BerthoLd há meses ,Tínhamos combinado que
- se' eú cörrespondesse,

,morr,eu em S.Paúlo, aos 92 .anos. Papai faleceu ao 'me ajudaria a' cOrlßtruir u,m curtume . próp�io. N30

redor dos 40 an_qs e me lembro, quando ele
.

me ,deu c'erto e", árites. do Nata'l 'de 1930.·' in.ieier
- üm

chamou já agonizando no leito de sofrimento. Eu curtúme Oli.de ainda. hoje mOrOl faz 58 �nQs.

tinha 4 anO,g de idade.' CP '-::- Quando caSal!.?: "

.

CP Onde e por q\Íanto. tempo. freqüentou ES' -,:.._
.
Em 09.06,1928' casei com

.

Frieda ;
. Ehie:rt,

escola? ... .irmã de Oswaldo e· filha de Be�nhard, que 'tinha

ES Ir ti escola naqy.ele mundaréu era . lImito olaria em Rio da Luz, no lado diteito 'do Salão Barg.
difícil. Assim; aos 6 anos saí de casa, em compal)hia Venâncio da Silva Porto preparou _os papéiS, Victor
&c. Heinrich, meu meio-irmão,. que seguaa para ,Rosenbefg foii o !uiz dê Paz e o· Pastor

.

Sc:hlün7i�n

Steinbach, onde casaria. CDm uma
.

filha adotiva de abenç0.Qu á ROssa un:�ão, nascendo os filhos Wiegarr'
August Ehlert, de dE!scendentes sueco.s que mora' do,- -Ingo, RoH' e Gerhard! tOdos casados e tenho

vam na Schwedenstiefe e cujo filho legít:imp·· se. 8 netos 'B 4 bisnetos.

suici.dara· em virtude de Um caso amoroso' mq.l. suo çP - F€z o Serviço Militar?

cedido com U:Iila descehdertte po�onesa, pássando a ES -:; Não,. n:ão fiz,. Mas os meus filhos serviram

administrar duas colônias de terra. Lá fiquei 2 anos na PE. do Rio e o Gerhard, em Cúritibà.
e trabalhei duro na roça. Ai a mamãe trouxe'1lle Qe CP P'articipou de vida soCial e praticou Até mesmo. os norá-
volta para a 'sua casa, mas fiquei sem aula: E'm As- esportes?. .

rIos das competições fb-

cura ela conseguiu me colocar nvma escola par· ES Leo.polcto Fiedler tinha um salão na en- "i::élm cumpridos. Nova-

ticular, ande só se lecionava em língua alemßl. pr:i- .trada da -Tifa dos. Pereira. . Lá, atirei por um certo �ente. a superoridade dos
-'meiro o Prof. alemão Untrach, qUe ficoU poucOs' me' tempo. Mas fui ·muito· de caçar. np inverno e pesC'ar gaÚéhos ,nb bicicross foi

se.s e ,gostava dE! uma cachaç(l_ que só ,V1end� :€ 'no verão ..Tive grandes· amigos. Urna V{=z estive em sentida nos prese:nças de

depois veio o Prof. Riwersam, quando-já tinha 11 Josefil)a, entre Palmeiras' e --·"Gãrfbaldi, com o Bruno gI:a:ndes "f::;ras",
".

cOm:o
anos. Eram muito enérgicos. Ajudou a me educar, Mahnke e álguns. blumenauenSles, que levaram -Magda Müller, de Novo
Certa vez jogue!i uma casca'. de laranja. num cole�f- a 1>10r. ':. M?s . a::À:dá1tlQS

A

no MaI}so, ß.:ra,cinho; � RiQ, Har_nbur;go f!l, c�mpe[ do

e o professor viu. Aí a vara de marmelo come� Natal, R,ió dos ,CQJ;rea, Jaragua, �tapocu e !tapocu-_' . }emi.nino "C"'. Mas outro'
solta. Além da surra eu tinha. que ficar de Cp.Stigp zinho, j1!� com o MaJor'

.

Julio Ferreira, .Rud0H 'd�staque couhe a Salete
(Nachsitzen) e me rri8ndavà' preencher toda a lous� Tqdt)�. �4�1�rt .(Harry) Grubba, ,.João, Ba-tísta. RudolC ' .Mor,ettif �ep.resel),tau.te de'
com a frase: "DU: soll'st nicht schmeissen" ,(Tu nãp' Jorge, Ml�JSe; )�:dwin Gro�klags, Hartwig., Raduenz Jaraguâ .d_o .sul," q�.e< sur'

·

deves atirar). Dias tinha que mandava fazer o.rd:-W· ,�Paulo JaM. '.. preefideu e �J],e,bateu. 0-

unida e marcha e {tinhamos que cantar·. o· Hmo CP Tem algo pitoresco a cOl1tar? título de óâm:peã ,'do: _. fe'
Alemão �"Deutschlánd, Deutschland, über Alles" . . . ES - Lembro uma vi'agem feita c()m meu Adler, minino "E'" .',

.

� .

:." .'

I·

-, A organização foi .0
grande' destaque do VI
Cam.peoriatQ Su1brasHei'
ro_ de Bicicros.S, realizado
nos' dias 3:e 4, na Pis·
1ia da, Malwee Biciskate.
Par1k. AlojarrientQ�,' 'ali'
mentação,

.

.

.competições
e preIlliação, toda a

estru,tura do certame
. 'funci0noU com . .absolu-·
ta' prec�o, ,iNo.s .IilÍ1li-

·

mo.s
.

detalhes é" que' a
·

gente ganhá pontos", CO"
memorou o trei.nador da

·

equipe Malwee de Biti·
�ross - terceiro"

.

coloca-
9-0

"0

nO 'torneio interdu'
..

'�bes:_, Adorar Moretti
!embtandö, que os -pi1ot��
elogiaram muito o. ex'
ce1ent� p.ivel técnico da
pistã . de �aragu,á .

'do stil,
onde', 190 píIotos disputa'
ram 'o maior encontro na·

· ciqnal da riiodalidadei
elIíbol'a seja dê" âmpito
regionál.

.
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