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2� Winterfes! sacode
a Barra dáRio Cerro

.. GrupfJ típico alemão
:: vem à "Schützenfest" ..

, ,o ,"

Segundo Caderno

;;0,II
VARIG

ANO LXXI - N2 3.588 - i.

AcornpanhadortlasIide- duas importantes obras do sis
ranças dó PMDB" na região, tema viário. E prometeu can

o secrétãrio-dos, tr�tlspoó.es, cluir os trabalhos, assim como

José Augusto Hülse, visitou ' outros secretários o fizeram. A

�>�
. •

o

Rodovia Corupä/Sãó Bento do
Sul (SC-280), deve ficar pronta
até o ultimo dia do Governo

'

Casildo Maldaner, enquanto a
i> ., ", '. ."\'''..�-.,

Jaraguá do Sul, de 12 a 18 de maio de 1990 - Cr$ 20,00

Obras em rodovias têm prazo .. fixo

Inauguradá' a
chamada 'Ponte
da Amizade
'Os prefeitos I vo Ko

nelI, de Jaraguá do Sul, e

Ernesto Blunk, de Corupá,
ma�guraram dia S a chama- ,

da Ponte da Amizade" , so- ,

bre o Ribeirão Grande do
Norte, e que liga os dois mu
nicípios. A ponte tem 20
metros de comprimento e
seu custo (cerca de Cr$ 5
milhões) foi dividido entre
ambos.

Diminui cota
semanal do

ICMs-a Jaraguä
e Página 6

AGÊNCIA A UTORIZ.·j nA

HA 40ANOS
SER VINDO COM EFICIÊNCIA
JAoRAGuA DO Sl;L E REGIÀO

SC-416, ligando Corupá a Po
merode, tem prazo determina
do, finalmente: 28 de setem
bro. A rodovia SC-416 deveria
ser entregue ã.população neste

Bicicross vai
às escolas, e '

faz divulgação
o piloto de bicicross e

Freestyle, Antônio Carlos
Dantas, de Itajaí, está divul
gando o' esporte em diversas
escolas de Jaraguá do Sul e
convidando, os futuros atletas
a se engajar no bicicross. Dan
tas pensa seriamente em se
transferir para Jaraguá, e tra
balhar com a equipe da Mal
wee. Segundo Caderno

[uventus e

�róspera jogam
em Jaraguá

•
•••
•

CRUZEIRO
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mês, mas aconteceram uma sé
rie de erros no projeto. Resul
tado: até agora, somente 11

,

quilômetrosestão perfeita
mente realizados. P,ágjna 8

Vereadores

buscam acordo

à LeiOrgânica
Página 3
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Editorial

Os caminhos do progresso
.

Se as novas promessas fo
rem, desta vez, cumpridas à
risca. finalmente a mícnorre
.gião do Vale do Itapocu pode
rá contar com uma infra-es
trutura :viária adequada ao
seu imenso desenvolvimento.

Foram anos de dívidas prote
ladas,muitos milhões jogados
fora, enquanto o' chamado
"Corredor de Exportação"
de Santa Catarina continuava
à espera - como ainda éonti
nua. A rodovia Corupá/São
Bento vai simplesmente ga-

rantir o transporte da produ
ção, rumo ao Porto de São
Francisco do Sul, através da
SC (BR)-280. Para tanto, se
rão necessários ainda muitos
meses de obras, isto se nada

, for paralisado, receio descar
tado pelo secretário José Au
gusto Hülze, dos Transportes:

.

De outro lado, os jara
guaenses ficarão torcendo pa
,ra que as obras da intermi
nável rodovia SC-416 - Ii
gande Jaraguä do Sul ao mu
nicípio de Pomerode - sejam
flnalmente concluídas. O po-

der público existe para ser co

brado e para realizar. Os re
presentantes políticos da re

gião, no Governo do Estado,
e na Prefeitura Municipal
percorreram todos estes tre
chos com o secretário Hülze,
anotando dados e apelando
por "realizações". Resta-nos
a esperança de que a indiscu
tível importância'econômica
da região ao Estado de Santa
Catarina seja revestida de
uma imprescindível perseve
rança política. Afinal, pro
messa é dívida.

A quem compete?
Egon L. Jagnow .

, Aquele que, porventura, quiser
pesquisar o passado de nossa tetra e

da possa gente, terá uma grande sur
presa, Não queo passado não tivesse
sido valoroso, belo e digno. Mas por
que foi e continua sendo pisado pelos
,pés do indiferentismo, desprezo e

omissão de muitos.
Ser filho desta: terra - pisada pela

primeira vez por coíonfzàdores em
..

1876, tendo; em pouco 'mais. de um

século de trabalho e suor, chegado a

ser a terceira potência econômica do
Estado __:. deve sermotivo de orgulho.
"Grandeza pelo trabalho" foi e é o

lema do povo de Jaraguá do Sul. E
o progresso, que muito nos orgulha,
aqui está!

Mas há um- lado que nos entris
tece, humilha e envergonha diantedos
demais. É,o descaso com que amaioria

trata o nosso passado de lutas e de
glórias.

.

. A nossa cultura, as tradições de
nossos antepassados e a nossa história
têm sido muito maltratadas. E muita

. coisa valiosíssima já se perdeu no tem
po para sempre. Há exemplosque en

tristecem e revoltam. Jaráguã do Sul
já perdeuanuítç de suahistéria: pré
dios típicos idllÍI'íãI'am, locais nistóri
cos não foram preservados, documen
tos não foram conservados e tradições
se perderam. '

.

Inevitável a pergunta: De quem
a responsabilidade? Quem deveria ter
cuidado disso?

Há os gue valorosamente se em

penharam, e verdade. Mas há também
os que. vergonhosamente se omitiram.
Contudo, o importante, nesta hora,
não é procurar culpagos e apontar
"bodes expiatórios' . E hora de nos

conscientizarmos que ainda é tempo

pará salvarmos muita coisa da destrui-
ção e do esquecimento. .

. Felizmente, e apesar das perdas
lamentãveis, ainda há o que preservar.
E preciso acordar para esta 'realidade
antes que seja tarde. .

.

.

E há pessoas' empenhadas neste
trabalho, merecendo nosso aplauso
aquilo que estão fazendõ, Mas muito
,mai� d? que o aplauso" �preciso n9sso
apoio e nossa cooperação. Todos pre-

.

cisamos nos engajar na luta de conser
var vivo o nosso passado glorioso.

E se cada um de nós fizer a sua

parte, se não nos omitirmos, nossos
filhos não precisarão conviver com a

vergonha de terem um passado perdi
do no tempo, de não terem suahistõria
para contar. Mas estará preservado
nos museus e arquivos históricos, na
arquitetura dos prédios, na cultura e
nas tradições - rico legado de nossos

antepassados -, e na história parti
cular de cada um.

DEDO NO DODO}
DEDO NO DODÓI

.

Uma certa noite de princípios de
abril passado, aí pelas 21 horas, eu
vinha de carro r.ara minha casa, e ao

sair da 'fua Ma . Deodoro e tomar .a

Domingos da Nova, topei com um au

tomóvel usando luz bastante forte e

bem alta; por 2 vezes fiz sinal pedindo
que baixasse a luz mas qual o quê.

Em conseqüência, com a Visão atrapa
lhada, quase fui de encontro. à uma

fileira de grandes tubos de esgoto que:

estavam enfileirados na rua Domingos
da Nova quase da esquina com a Rei
noldo Rau, o que só não aconteceu

. graças a um reflexo rápido que me pos-
-sibilitou evitar de baternos. tubos e

no tal automóvel de luz alta. E maus

motoristas, afoitos e "barbeirões" co
mo esse que. topei na Domingos da
Nova estão sobrando em Jaraguádo
Sul, razão porque fazem muito bem
os policiais encarregados do trãrisito
em seguidamente estarem parando
nas ruas motoristas e motoqueiros e'
deles exigindo os documentos inclu
sive a carteira de habilitação, pois é

a segurança do transito.

NOTA DO AUTOR -- Esta seção "De
do No Dodöi" apareceu durante anos
neste jornal, e tinha por escopo co

mentar ironicamente Os disparates, as
esquisitices e coisas erradas que suce
diam na cidade. Volta agora com.o
mesmo propósito de antes, mas vejam
os leitOres que, com isto, não preten
demos consertar o mundo cujos erros
não são de agora mas de séculos, de
milênios.
DE-NO-DO

Belina L BegeA � 84
Voyage Prata A 85
Bellna LDourada A 90,

Pick-up D-400km ; : 90
Del Rey GLMa�romA, , •..89
Gol S Branco A :-; 85
Moto XLX Branca.................•..88

. -
.

.

FO'NE: 72-3'097
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Prezados Senhores - A edição n2 3.587 do "Correio 60 Povo",
do dia 05 a 11 (je maio de 1990, d}z,,"o "rnais antigo" éomp�eta
n anos".A Secretana de Educação, Cultura.Esporte e Tunsmo
de Jaraguá do Sul, aproveita a oportunidade para parabenizar
os Diretores e toda a equipe desse conceituado jornal pelos
71 anos de trabalhoe dedicação, voltados à comunidade jara- .

guaense. Na oportunidade renovamos protestos de estima.e con-.
sideração.
Atenciosamente:

OFíCIO NR 495/90
Massaranduba, 24 de abril de 1990

Prezado Senhor,
Sensibilizados, compareeemos a Vossa presença e 80rextensão àpresença, de toda a equipe do Septuagenário C R

REIO DO POVO, para agradecer e ao mesmo tempo parabe
nizar a todos e em especial ao responsável pelo Editorial
da edição N2 3.584 - 21 ª 27/ABRILl1990; com O título
"A FESTA DA PRODUÇAO".

O referido Editorial retrata com todos os méritos a reali-
dade com a qual se reveste a FECARROZ.

• .' �

Ao ensejo, renovamos os nosso protestos de corísideraçâo""

e apreço..

Atenciosamente,
DÁVIOLEU

Prefeito Municipal

OFíCIO NR 501/90
Massaranduba, 02 de Maio de,1990.

Re]: - AGRADECIMENTO
.

.

No dia de ontem foram encerradas as festividades da
3!! FECARROZ, a qual repetiu o sucesso das outras festas
realizadas', ficando o evento consolidado em definitive ..

A chuva ocorrida nos dias 27, 28 e 29 de Abril nos causa
ram enormes transtornos, porém, não chegaram a ofuscar
o brilho e o sucesso da FECARROZ/9Q, uma vez que recebe
mos o mesmo número de visitantes registrados na festa ante"
rior (2!!). .

Na oportunidade, em que concluímos que a 3!! FECAR
ROZ atingiu os seus objetivos, não poderíamos deixar de
comparecer a vossa(s) presença(s) para registrar o nosso mais
profundo agradecimento pelo apoio, colaboração e. partici
pação no evento, fazendo votos de podermos contar com o

mesmo apoio e incentivo para a realização da 4!!FECARROZ.
Ao grato ensejo, apresentamos em nome da Coletividade

Massarandubense os nosso protestos de elevada estima e dis-
tinta consideração.

.

.

Atenciosamente,
.

DÁVIOLEU·
PrefeitoMunicipal

Fundado em 10 de maio de 1919. ,

Diretor: Eugênio Vi4:tor Schmöckel
.
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Câmara de Corupá tenta novo
acordo sobre a Lei Orgânica
Corupá - Os nove verea

dores da Câmara Municipal
realizam nesta segunda-feira
(14) uma nova reunião de en

tendimentos, para tentar solu
cionar o impasse na promulga
ção da futura Lei Orgânica de

Corupá, ainda pendente. Em
reunião mantida no dia 1� de

Maio, os vereadores simples
mente rejeitaram - por maio
ria absoluta - o projeto da

Lei, em segunda votação, em
virtude da coligação existente
entre./os representantes do
PDS e PFL, que representam,
juntos, cinco votos. Os .outros

quatro são vereadores peeme
debistas.

A situação do município
de Corupá é quase singular a

nível de Brasil, já que a imensa
maioria dos municípios já pro
mulgaram a sua Lei. O presi
dente da Câmara Organizante,
vereador Pedro Alves (PDS),
.também 'presidente da Câmara

Municipal, se confessa "entris
tecido e sem graça" , mas expõe
SUas posições: "Nossa coliga
ção apresentou 62 emendas su

pressivas, mas apenas 15 foram

aprovadas. No segundo tutqo

Blunk preocupado com o impasse
de votação, somente quatro ti
veram parecer fovorável". O
vereador também critica o arti

go 93, que impede o prefeito
de realizar serviços para tercei
ros no prazo de 120 dias antes

das eleições - "é muito tem

po" , reclama -, e o inciso dois
do Artigo 22, que trata da re-

.Iaraguâ doSul-A exem
muneração do vereador, a ca-

pio de decisão tomada pelo di-
da sessão extraordinária: "O retörio, .anível estadual, os

vereador ganhamuito'bem ho- "Tucanos" de Jaraguá do Sul

je (Cr$ 24.411,00), para se fa- decidiram descartar qualquer
zer presente a uma sessão por possibilidade de coligação com

a chamada "Frente Progressissemana. Agora, querem co- ,

ta", para as eleições deste ano.
brar o mesmo valor por uma Ao mesmo tempo, a imensa

maioria dos filiados presentes
à consulta prévia, do PSDB
realizada no dia 28 de abril,
acha conveniente uma coliga
ção com o PMDB, por exem
plo, desde que o PSDB seja
cabeça,de chapa pata o gover
no do Estado e Senado Fede
ral. '

O presidente do diretório,
Ildefonso Barth, conseguiu
reunir 119 filiados para a reali
zação da consultaprévia, o que
representa um total de 45%
dos filiados ao Partido. Nada
menos do que 94% (112 pes
soas) votaram "Não" à coliga
ção com a Frente - sete vota
ram a favor. Os tucanos tam
bém fazem questão de concor

rer com candidatos próprios
(98% querem isso) ..

�HONDAI Menegotti Motos I�

Pilote sempre equipado

sessão extra?" questiona.
Com o impasse, ainda não

está definidaa data para a pro"
.nulgação da Lei Orgânica de

Corupá. "Vamos sair do im

passe, afinal, somos bem gran
dinhos", afirma Pedro, en
quanto o vereador do PMDB,
Hermann Suesenbach, ironiza:
"Os vereadores acabaram re

jeitando o que eles mesmos

/ ajudaram a elaborar". Nesta

semana, os vereadores entra-:

ram em contato com a Asso

ciação Estadual - vereador
Michel Kury -, para solicitar
a intervenção no que pode ser
feito.

PSDB rejeita
a coligação
com a Frente

CORREIO _
I[> <> F- <> " <>

PMDB define candidatura

de Paulo Afonso Vieira
Jaraguá do Sul -:- A reti

rada pública das candidaturas
do deputado Luiz Henrique
da Silveira, do ex-prefeito
Edison Andrino, e do secre

tário dá Casa Civil, Dejandir
Dalpasquale, foram suficien
tes para garantir ao deputado
Paulo Afonso Vieira a luta
isolada para concorrer ao Go
verno do Estado, pelo
PMDB, ou tomo cabeça de
chapa de uma coligação com

o PSDB. Isto tudo foi criterio
samente discutido durante a

reunião dos prefeitos do
PMDB, realizada no dia 4
deste mês (sexta-feira), no
Clube Atlético Baependi, e

que contou com a presença do
Governador Casildo Malda
ner.

Paulo Afonso foi aclama-
.

do pelos 37 prefeitos peeme
debistas presentes, ao encon

tro.(são 69 no total), já adian
tado que começou sua campa
nha externa, com um extenso

roteiro de visitas pelo Estado.
I

O candidato recõnheceu que
"o PMDB está atrasado no

processo de indicação dos no-:
mes", atribuindo isso ao fale
cimento do ex-governadorPe
dro Ivo Campos, A conven

ção oficial do PMDB estadual
ficou marcada para o día 24
de junho - após a primeira
fase da Copa do Mundo. O

deputado Luiz Henrique é o

mais indicado para assumir a

presidência do Partido a nível
estadual.

o governador Casildo Maldaner esteve p,!esente à reunião

,

Rua Reinoldo Rau,632
Fone: 72-1599

É REALMENTE UM

VOCÊ VIU_O VERONA POR AÍ?
Nós.também não! Está faltando FORD VERONA

I .

'
.

Jaraguá do Sul, de 12 a 18/05/90,

.. 1n & Cia. Ltda
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A SUa elegância
começa por
fora..
Vista

Moda Sempre
Getúlio Vargas, 5S

ÓTICA
HERTEL

* Laboratório ótico
especializado.
* Há mals de 50 anos atendendo
voclf.

.

* Precisão e qualidade;
Av. Getúlio Vargas, 15
Fone 72-1889

KADRI
'Pu1Ul� ...

-;;;;

ANIVERSARIANTES

I o senhor Albano Kanzler tarn.
bém aniversaria no dia 14 (segunda.
feira), completando 79 anos mllito
bem vividos, especialmente em prol
da comunidade jaraguaense, que
muitolhe deve. sincerosparabéns dos
da Coluna Gente & ln/armações.

x-x-x

Muitas felicidades ao senhor
Mário José Krause, que também fes.
teja aniversário no dia 14.

.

. x-x-x

O vereador Luiz Cieply, do PFL
corupaense igualmente aniversaru
no dia 14. Os abraços e desejos de
muitas comemorações.

x-x-x

No dia. 15, é a vez da diretoria
da FERI, Carla Schreiner, festejara
passagem de mais um ano de. vida.
Carla é professora de português.

x-x-x

Parabéns a Ralf Roberto Pietsch,
aniversariante do dia 17 (quinta-je.
�.

.

Alessandra eleita
Rainha daMalha/90

o diretor do Correio do Povo e da Agência Varig, Eugênio Victor
Sehmöekel, entregou a passagem aérea, gentilmente cedida pela Varig S/A,
à Rainha da IV Feira da Malha, Alessandra Pradi.

. Unia grande festa rotarya
na a eleição da Rainha da IV
Feira da Malha, ocorrida às
19h30min do dia 3, no Restau-

.

rante do Hotel Itajara, 'e que
premiou a beleza deAlessandra
Lombardi Pradi (rainha) e suas
duas princesas, Andreia Mari
Bortolini e Lisabete Pereira: A
festa ainda teve o brilho dos
brindespatrocinados pela Relo
joaria A venida (jóias), Dalce
llis (conjunto de malha) e da
Agência Varig, em Jaraguâ do
Sul (passagem aérea à Alessan
dra, para São Paulo). As três
jovens certamente vão levar
avante o titulo de Capital da
Malha, j1,lstamente concedido a

Jaraguá do Sul.

As seis candidatas falaram aos jurados a iIt
portância de estarem disputando o título de rain/IG
d!l Feira daMàlha: Adriana Pacheco, Alessandro
Lombardi Pradi, Andreia Mari Bortolini, Aliolrt
Karsten, Lisabete Pereira e Nara Antunes Costll.
Todas elas participarão tJas próximas atividadts
alusivas à Feirá da Malha.

Todo O encanto em vestir malhas
.

exclusivas Rio/São Paulo

. .

.

Juradas que elegeram a Rainha da Malha conversaram com-cada uma das candidatas, !
antes de dar o veredito. No detalhe, as belezas de Alessandra Lombardi e de Aliane Karsten
(Garota Marisol), e dojurado Rufino Schultz, Ao fundo, Luiz Nicolodelli. Na outra foto,
destaque para a Lisabete Pereira (princesa), Marlon Souza (rotaryano e jurado), Ariovaldo
Xavier (rotaryano e jurado).

"

MilIIt)1l\
[ <V�cormóv�i$l �

.�
THEGOLDENMESH
Galeria Dom Francisco - Sala 7

Jaragoá do sul-se
o REQUINTE QUE voes MEREÇE,
COM A QUALIDADE QUE VOCE E�GE.

A ROUPA INFANTIL
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EDiÇÃO Ni] ,3.588 JARAGUA DO SUL, DE 12 A 18' DE MAIO DE 1990·
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ResgàTàili;a- 'Yerdade

ADVOGADO

Rubem Fonseca Flexa·
-

RUa Reínoldo Rau, 86 - Sala 6 - lQ'andar
Centro - Edifício Mário Tavares'
Fone:' (0473) 72-1920 - Jaraguá do Sul - SC.

Dr.

I'

Otorrinolaringologista - (Ouvido � Nariz
- Garganta)
Comunica. a seus clientes e amigos seu

novo endereço:

POLlCLlNICA RIO BRANCO, � 201
II (Defronte Padaria

Telefones: 12-1063
Rio Branco) .

12.1144

ESte jornal. publicou .

�m sua edição do .día
1 ç de mato à página 14, matéria sob ° título
"Muitas dúvidas no acidente que vitimou

. três

pessoas", como no teor da informação' muitas
coisas não condízem com a verdade esclarece- .

mos. com rios
.'

preceitua o dÜieito de defesa,
péla Lei de Imprensa, o seguinte:

, No domingo às 4h15 minutos escutei em

.mínha casa: Um barulho, te chamei o meu filho
Marcos Vogel, para ír veríücar ° que ocorrera

pois meu outro filho Wilson, tinha 'saído para
�r ao baile. Mas meu filho chegando na frente.
de minha propriedade verificou que � tratava
de um veículo Hat placas JS' 8999 desta cidade
qUe ma�is tarde vim tomar conhecimento; era

dirigido por Gilmar Alves.
.

Meu filho Marcos solícjtou do condutor dO
Fiat ,e seus demais' acompanhantes que efe-
tvessem o pagamento dos estragos na cerca

de minha propriedade. COrno obteve em resposta
quo não pagariam nada e ainda o ameaçaram,
fUi chamado a defendê-lo,' o qUe fiz levando
junto um faÇi§.o pois não sabia se 0S elementos

.

estavam ou não' armados.

Ao chegar no local onda meu filho se en-

contrava e os demais do veículo Fiat, ped�
que, os estragos fos'Sem pagos, OU. que pelo
menos o carro ficaf:se no local comO garantra
da volta dos elemen�os paTa qHem
sabe np dia Iseguinte fosse feito o acerto.
Mas n"2m isso foi possível de se

conversar, pO�s logo em· seguida oC2.rr�li o

atropelamento, provocado pe1à v,eíCuh"., .Paratí
. de Placas JD 1290 de JOinville co,ndu�fdÖ" por

.' Odinei Bompant, que depois 'fui:, sa1:),�rí7�'
.

er�
.

menor' de idade (17 anos), pOis pelo 'qu� soube

. ' ....
em' seguida do - acJcieritE vinha fazendo

i' '.u:�

I
. (

Mãe Amor
, NãO" precísa s�r .. poeta para falar de tl ,; i ".

basta, . .apenas, acreditar no que fi��st�,,'
Tuas mêos sM protetoras
tUas palavras são lindas ...
dissestes que me amas e nada queres em troca

.

'Que 'mulher és tu, que só falas em amor.
.

carinho, paz eníímt
. .. Sei que simbolizas o surgir de um novo ser!

MÃE, somente MÃE, qUe tOdOS querem ter,
paz,' qUê' a gente procura e quer
Mã'é carinho, Mãe amor, Mãe mulher!

Quero,agradecer-te pOr tudo •..
" pelo que' fizeste e O que não írzeste também!

.

Sei que jamais pagar-te-eí ..
Es o tesouro dourado da vida eterna ... � o

. munde seria outro, mãe, Sie ... por tuas mãos!
fosse ·guiado.· ,

Tua 'sabedoria não o deixaria nesse estado
MÃE AMOR!... Amor dos meus cuidados.
O texto, extraído do livro "Inspiração",

do poeta Atarde Peres Çamecho, radicado em

Jaragué do SuL resuma a homenagem do Cor
. reio do POvo.a todas as mães desse mundo,

"pega" com outro veículo Paratí placas JZ ;)'116
de Jaraguá do Sul, que devido a velocídade
imprimida fez um cavalo de pau e foi sair da
pista para o acostamento.

O Paretí conduzido POl' Odinei Bompani.

fio o que atropelou' os irmãos Paulo' Roberto
Bertoldi de 20 anos e Tarcísilo Bertoldí de 18
anos de Schreeder, �e Alvanír de SoU:za de 22
anos. Os atropelados se encontravam no acos
tamento próx'mó de um veículo Fusca, que
havia parado para seus ocupantes verificarem
o que tinha ocorrido com o Fiat que ínvadai
minha popriedade, "e Davia capotado E bom
que se esclareça que o Fusca hayia parado em
sua mão {lado direito) 'e seus ocupantes foram
atropelados no sentido oposto (at;rav,esatvam a

pista), pare dirigir-se onde estava :o Filát. ES
clareço ainda que em momento. algum as 'pes
soas do Fiat que estevam no ínter.or de minha
propriedade cerca de 4 à 5 metros,' tenham
Sido ameaeados ou entrado em perneo como a

reportagem afirma, pois na" verdade os atrope
lados foram os qUe estavam atravessando a pis-
ta OU próximo do acostamento. . '.' ,

Esclareço ainda que eu e meu' filho ni'J.o fe.
mos até o local do atrop,:.lamento cerca de' uns
5 metros de àistântia, porque oS:' ocupantes' do
Fiat estavam muito nervosos e teiIÜlamos' qUe
·algo piOr poderia ocorPGr.' '.

Sou morador na regiã() désde qUe hasci aS
sim cmno m�u pai-, sendo pessoa bastartte co
nhecida, '0 cumpridora dos meus deveres

Espero que estas colocações Sir�ani de es
clarecimento a todos os inter,essados., resgatando a verdade.

LeGpOldo Vogel
, C.I. 188!935

.,

Pileto qUlr
_ formar'· escola

: de,',,:BiC'icross
Jal'aguá dO:.Sul �,Qua--.

�ro ,es€oias "do J município
já foram :v�sitadas' pelO
'atleta de bícíeross , e

frestyle,
-

Antônío. Carlo�
Dantas, . de Itajaí, uma

fera nessa esporte,· e que
está pensartdo" em sua

'transterêncíe definítíva
'para Jaragüã dQ Sul.. Em
cada escola.. Dantas faz
uma apresentação de

frestyls (estilo livne], de

cinco
' rnfnutos e convi·

da toda �. rapaziada pa
ra se integrar no saudá
vel esporte das duas ro-

· das. .. ," Dantas, juntamente
com a JE'q\lipe .M,alwee de
Bicícross

'

e.·. Ccrlnthíens
'E'- C,,' pret��cie .montar
; tllJl.{i,. J;�sçpli!lha ...

Contando apenas com
o

.

patrocínio
.

fundamental
da Brasfrígo. dê. 'Itajai,
Dantas também vem: se

epréséntendo 'em
.

outros
locais. como' na Festa dO

Trabalhador, día '1ç .de

'.maío, rio Agripecuärto,
quando arrancou aplau
.sos t (dê......maiS' de três mil
,?'Pessoa� I em 'praçe,

"

pú
blica: "E'. importantís
símo 'contar ainda neste
ano com o

.

patrocínio
da Brasírígo, que tem
dado imenso. apoio ao

bicicross", diz Antômo
Dantas, que pratica o es

porte há -cinco anos .

I

)�orador,; pe,de
· .'� providênCias
Guaramirlm ,--:- o ex-can

didato a vereador. pelo
PDS, Vilmar Junkes, cri-

· tícou
. nesta semana a

admtnístracäo municipal,
pela. existência de

'

oito

bueiros ;entÜjpidos
"um trajeto de três qui
lômetros' . segundo ele

, na localidade de
ponta- Comprida, no in
terior do município. Vil
mar reclama que a pró
pria Pr�fehtura abriu
estrada, cobrindo os bu
eiros e prtejudicando .

as

mais de 40 famílias �1i

residentes, Ele afirma
que inclusive já sob:i•
tou goluÇÓés à ArnaldO
GU!esser, na Prefeitura,
ma.s nãto' foi ouvido .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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" '," r V9,lkmann Kr�s,-

Proclamas -de" Casamentos ���ustri����i·��tuis::�:
Jpinville, neste ES,t,ado,
domícíliada e r�id@rfie
ne BR-280; Km 59, em
Guaramírim, neste Es'
tado, filha de Albano
Schulze e Renílda Jor
dan Schulze r-
Ed.ital 11.206 d,,,," 01.05.90
Gilberto Santos e Ruth
Cristine Grajauskas
Ele brasileiro, solteiro,
comerciante, natural de
Adliianópolis, Paraná,
domiciliado e residente
na Rua Joinville' 1.381,
nesta cidade, filho de
José dOs Santos eBene'
dita Strauhe Santos -

Ela, brasileira, solteira,
estudante, natural de São
'Paulo, Capital, domicili
ada é residente na Rua
Roberto Zíemann, 460,
nesta cidade, filha de
Vicente Grajauskae e

Damaris de Siqueira Gra
jauskas -

,E para que chegue ao

conhecimento 'de todos,
mandei pas!iar o presente
Edital, que será publica'
do pela imprensa e em

Cartól'io, onde será afl'
xado durallte' '15 dias:"

Edital 17.193 d� 30004.90
Alberto ,Luis FIScher e

Carla Salete �r�lra,
Ele brasíleíro, spJteiro,
engenheiro mecânico,
natural de JQinville,· nes
te Estado, domiciliado
e -resídenta na Rua Cabo
Harry Hadlích, ;309, nes-·
ta cidade, Iílho de Armí- Ela, brasíleíra, solteira, Jaragué do Sul, d9JD.�cili· . Jeraguá do Sul, domící
nío Fischer 'e. -de Alice do lar, natural de Cam- ada e residente na Rua Iíada e residente na Rua

· Mafalcia Fischer � POs Novos neS,� 'Eslta' Bernardo Dornbusch, 639, RObert.9J Zíemann, 717,
· Ela, brasileíra, solteira, do domícäíada e resí- nesta ... Cidade, f.ilha de nesta c�dade,· filha de
· advogada; natural . de dente em: Estrada Gari' Martins Kienen 'e Clara

.

Angelo Pinheiro, e Edla
.Guaramírím, nestie ES" baldí, neste distrito, fi- Junckes Kienen 4. • Benkendorfer Pinheiro -

. tado, domiciliada. e • re- lha de João Adão. Teí- Ed;ital 17�200 de 0'4.05.90 Edital 11.203 d,e 04.05.90
sídente na Rua Ida Bona xeiifa e Florinda GuizOlf Cópia recebida 'do cartó· Osqj,r Balsan�lli g Jva-
Rocha, 40, nesta cidade, Teixeíra -

,rio de Floria.nóp<>1t!!, nes- nUde J{ubn1k.filha de Nelson J<>sê Pe-
'fieira 'e Estelit'a Salete te Estado - .A Ele, brasileiro, solteiro

Ed.ttal 11.191 de 02.05.90 Mario Licyr Perretra Fi· índustríärío, natural'
,.

deSchmidt Pereira -'-

M' 1 K e Neideare o rause lho e Crístína S. Thiago Massaranduba, ng�te, Es'
EEl.t.tal 11.194 de 30.04.90 Mario Z�nghelini Lentz tado domiciliado te re-

CÓPia recebida do Cad�· Ele brasileiro, solteiro, Ele, brasileiro, sclteíro, sídente na RUa Max
rio de MassarandUba, nes- chefe de almoxartíe, na- bancário, natural de, Ca- Eggert, 123, em ,Ilha da
te Estad,o tural de Pomerodé, neste noínhas, neste Estado,· Figueira, nesta distrito,
Elmo Kreis e' Vanclerleta ESltado, domíciliad? e domiciliado .e residente filho de Alberto Balsa
Stassun residente ria Rua Euzé-

na Rua Presidente Jus' nellí e" Mal�na Balsa
Ele brasileiro, splteiro,· QÍlQ Depoy, 196, lern Vila celíno, 208,

.

nesta cída- nellí .......

metalúrgico, natural de Nova, nesta cidade, fi· de, filho de Mario Lí- Ela, bresíleíra, solteira,
Schroeder. neste Estado, lho de Raínvald-, Krause

cyr Ferreíra e Evanira costureíra, natural de
d o rn i c i 1 i a d o e e Silvia Hansen Krauss, - Antonichen Ferreira - Massaranduba, neste Es-

· residente em Massaran- Ela, brasileira, solteira, Ela, brasileira, solteira, tado, domiciliada, e' re

duba. nesta Bsfa)do, fi· industriátia, natural de professora, natural de sidente na Rua Max Eg·
lho de Felippe Kreis e' Rio dos CedrOS, neste. FlorianÓpOlis, neste Es- giert; 123, em Ilha da Fi.
Olinda Lindner DOég-e Estado, domiciliada e

tado, domicHiada e reSi' gueira, neste' distrito,
Kreis - I1esidente na Rua Angelo J,dentelna! :auat"Necy" Ca.}" ,.filha de' VktGr Kubntk
Ela, brasileira solteira-;,-"J;rotinel�{\!161,'1'em'l! Vila doso .J3�tj;!,!RcQU]!t,�2�;, . 'J.. e Ludovka Kubnik,T'-
öp€r3lTla natu;al de Mas:" Nova, neSta cidade, -fi· Santa M9Rica, em FIo-
saranduba, ne�te EStado, lha de MiHano Zangheli' rianópolis" neste E�tado, Edital 11.204 de 01.05.90
domiciliada e resiijente ni e BenileLe Zailghelini - fdlha de Evaldo Uuiz

. Cópia recebida do Caro
nesta cidade, filha de AI- : Edital 11.198 de 03.05.90 Lentz e Carmen Lúcia d2 tório de Guaramirim,
fIleda, Stassun e Iris Dan· Jorge Brtdaroli e Roseli S. Thiago Lentz - neste Esta,dO
mann Stassun -

Tereslnha �ptiSta Juvenal José Derettf
Ele, brasileiro, solteiro, Edital 111;·201 de 04.05.90 Carla Regi,na Schutze
comerciante, natural de EUIl�niO Busn'ard.o e Ro- Ele, brasileiro, solteiro,
Jaraguá do Sul domici' seméri Sasse indus-tdário, nait:;ural de
liado ,e reS1idente na, Rua!. Ele, brasileiro, solteiro, Guaramirim,. neste �sta-'
Guanabara 407, nesta industriário natural de do, domiciliad6 e resi-

.

cidade, filho de Helcio Jaraguá do' Sul, domici' dente na RUa 28 die
Bridaroli e Ana Ivete Pa- liad.o e residente na Rua Ago.sto, 17; lem Guarami-

i terno Bridaroli - Tufie Mahfudj 190, nes' rim, neste Estado, filho
Ela, brasilei'ra, solteira, ta ,cidade, filho de Eucli- de Victor Deretti e Anna
balcOnista, natural de des' Busnardo e Etelvina Safanelli Deretti -

Ipor,ã, Paraná, domidli- DalrlÍ' Busnardo - Ela" brasileira, solteira,
ada e flesidente na Rua Ela, brasileira, solteira, auxikar de escritório, na·

Guanabara, 407, nesta iluxiliar de 'escritóriO., tural de de São' Paulo,
cidade ,filha d� Antenar natural de Jaraguá do Capital, domiciliada e

'Baptista e de Nal�r Brog' Sul, domioiliada e re· residente na Rua João
ni Baptista - sidente )na lR'Ua Jprge Januário AyrOso, 2048,

Lacerda, 265, nesta ci- nesta cidade, filha d2
dade, filha de Man Sas' Eva,ld Schutze e Astrit
se e Eltrida Eichstaedt

.

Reinke Schutze -

.

Sasse - EcUital 11·205 de -07.05.90
Edital 17.202 d.e 04.05.90 Cópia recebida doO Car
Reinaldo' Preillper e Ma· tório de Guaramirim,

. rina . pinheiro n�te' Estado
Ele, brasileiro, so.lte:ro, Edemar Kreis e Cristiane
motorista, natural de Ve' Schulze
rê, par.aná, dOIIlildiH�do Ele, brasileiro, solteiro,
'e residente na Rua Ro' mecânico de manuten'
berto Zi:emann, 717, nesta ção, natural eLe Ja,raguá
cidade, filho de Osvaldo. do Sul, domiciliado e

Preiliper e Erna, Pre]i' residente na Rua Bernar

per - do Dornbusch, 2.:;'43, nes,

Ela, brasile:ra, solteira, ta cidade, filho de

costureira, 'natural de Reinoldo Kreis II'? Alida
.. JA-RAGUA DO SUL, DE 12 A 18 DE MAIO DE 1990

• ': I.

MARGOT ADEUA GRUBBA LEHMANN, OHclal do Registro Civil
tIO 19 Distrito da, C�marca de laraguá 40 Sul, Estado de Santa Càtarina,
Brasll, faz saber que compareceran, el,l1 CaltrórtQ '.' exibindo. os documen·
tos exigidos pela lei, a fim de se habilltarem para casar, es segUintes:.. � ...

Edital 11.195 de 02.05.90
Valdecir João �tter e

DUma dO A,Qlrante
Ele, brasileiro, solteiro.
motorista, natural de

JaralZuá do Sul, d0mici'
liado e r.esiden!t;e .

$
Braço Riberrão Clava'lo,
em Nereu Ram.QS>' n�e
distrito filho de Victó
rio Gr'etter e Maria Pe'

drotti Gretter -

Ela" brasilei'ra, solteira,
operária, natural de

Joinvi1ie, neste E'stado,
domiciliada e resi<len'be
em Braço R. CavalPi, em Edital 11.199 de 03.05.90
Nereu Ramos, neste dis- Amarlldo Gonçalves e'
trito, filha de Saul dO 'MagUda Ki.enen
Amarante e Maria. dos Ele, brasileiro, SOltei,ro,
Santos Amarante - d

; .

opera or de maquma,
Edital 11.196 de natural die Trombudo
Adriano Dias Pe e

.
Central, neste E'sttado, dO-

tCleusa Maria miciliado 'e re$qente na

Ele, brasilei�' . ,��O, Rua, Antonio Bernardo

natural de ijl�,.. .' ',;,$S,o Schmitt, em Ilha da Fi

Paulo, domiciltà46',,' "e 'gueira, neste distrito, fi·

residente em,
,0

Ê��Fada lho de 'I'rogildo Gonçal'
Garibaldi, neste d'i�tilto, ves e Bernardete Gonçal·
filho de Pedro !I)i\âs Pe- ;ves-

reira e Sebastiana Ati' fIa, brasilei:ra, solteira,
baia Bereira -' digitadora, natural de
pAGINA 02.

_._ A ii_. ,_,

Nascimeltus
e

01 4e Ma19
Mauríçio, filho de Mau·
ro (Roseli) M�chalat; Pa'
tríCia, filha de Adelino
(Leonilda) B�larmj:no;. Ri
cardo,

.

filho de Edelberto
(Angelina) Fritzke; Wil�
lian ,fi'lho de Vilson
(Marina) Menslim; Adr:..

eli; filha de Nivaldo (O'
dete) GregolenuteS'Ch; Je
verson; filho d� JOpé
lLau_ricia) Schemanski;
Bruno, filho de Marcos
(Terezinha) Peters.

02 de Maio
Ta1ita, filha de Claudir
(Maria) Odeli; Maicon,
filho de Ademir (Ana)
Fernandes.

,03 de Maio
Paulo, filho de José (Ma'
ria) Costa; Arthur, filho
de Marcos (Joelma) San'
tos,

·04 de Maio
Murilo, filho de EVleraldo
'(Neuza) WaÍderley;
Walderson, filho de Val,
mir (Terezinha) Zahe,lda.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



·Colula
EVI:ßlélicl

CULTOS: Neste sábado,
· às 19:00h, nO Centro, na

Vila Lenzt e, na Rua

Joínvílle: neste domín

g9� às 8:00h, no Centro,
. em Prancísco de Paula e,'
.,:'

.

Jr;-ãJo Pessoa' às 19:00em..... ,

. h., no Centro .na Estrada
:N0va e, em Santa Du

zía: às 18:00h, Culto In- .

formal no Centro.
·

ENCONTRO DE IDOSOS:

· Neste dommgo, día 13,

às 15:ooh, reúnem-se os

'idosos da Ilha, da Figuei-
ra.

BODAS DE PRATA:
Recebem a bênção pe

los seus 25 anOs de ca-.

sarnento neste día 12,'
'às 16,15h. na

.
Igreja de

,

Três Rios do Norte, Ro

naldo BoddIenberg e Li- .

.

li Pasold Boddenberg.

B�NÇÃOS MATRIMONI·
AIS: 'Recebem a Bênção
MaJtrimonial no dia'

.

12,
neste sábado, na Igre
ja do Centro" às 17:00h,
Reinaldo flieiliper e Ma

rina Pinheiro; às 18:00h,
Wlson de Oliveira e Iara

Friedel,

LEMA DA SEMANA:
"Cantai ao Senhor um

cântico novo. porque e�e
tem feito maravilhas."
(Salmo 98,1).

MENSAGEM E LEITURA
DIARA:
DIA

.

14 - Nó/S temos
um Deus, que nos vê e

ouve, e qu.e nós podemos
ver 'e ouvir através de
sua palavra. (SalmO 94,9)·

.
. .
'. .'

DIA 1.5 - Quem' de

positar dinheiro, tempO e

forças no Banco Divino,
receberá não somente
Juros, cornO o seu Caipital
de volta. (ProvérbioS' 3, 9-

10L

'DIA 16 - Nós neces
sitamos de um nova nas

,cimento e nã'Ü de cosmé
tico ou plástica reHgio�
:sa. (I�aías 1,10-11),I
I

liDIA 17 ._;_' Quem nlaO '

;:[,e torna alegria para ou-
'! tro�, é peso para si mes
;IJ.I\,Q':" ,(R()rnanos 12,11)

:;'�AGlNA 03

--

re . é' .'.

CONFIRA A HISTÓRIA ...

UA' História de ntua gente alo I!ode

,
I _.--:- _ _ �_ ... "'� +0-4.�_

'DarIo de Itapocu

44Ilíi
MOMFOBT

o Passado .6 é Importaate se () seu

tempo fOi Mm empregado.
INSTRUMENTOS DE

MED/Çif.o .

I:: COMI'ON;QNTES
, INDUSTI11A1S .

!
"_---_ ,�",�",,_

Víctõrío Lazzaris,' e a surpresa vai as raias da lou
cura, entre' o PlDS e a UDN, elegendo-se, mesmo; um
nome ligado aO partido majoritário. Alegou-se que
a traição teria sildo maquinada pelO sr Osvaldo Heusí.
gerents do .!Nco de Jaraguä, assegurandc a vitória
do que acabou vencendo o segundo turno. Envolve'
ram, tamvém, o vereador pessedista Erich BaJptista,,'
de "noivado" com alguns vereadores da UDN. Quan
do a coisa f.icou séria as udeníldag disseram qUe ti
nha q� haver acerto com a presença dOs dois dí-.
retõríos. Mas o Dom Juan, vendo a coísa gorar, aca
bou aceitando com uma condíção.. o dr. Murillo, lí
der da bancada da UDN e o sr. Eugênio Victor
Schmöckel Vice-presidente em exercício do díretöno
udenísta, teriam de presenciar tudo, completamente
mudos. Não poderiam dar palpites. O impossível

. também queria acontecer aqui... A história se re-

pete, como hoje. fJL �,� _,..

'

.e...-'.(()I ��.�.�."t_d
! ,

.o:.'l.!}

-<

-, "O Bstado de S. Paulo" 'era fechado por
Getúlio Vargas. Redatores, revísorss, gráficos" di-
rigiam ap�lo �� Mín, da, G�erra, �ric� �utra,' di- sln! eo.9. ,\'dHAqIL20n(ANOS'.�",il�,�zendo da: penuna em qUe VlVam desempregados'. 'Eh- , '

.
.

�

tão Getúlio. assinava decreto, reSOlveu que jornais
suspensos, a dir. do Olp, Ouvida a classe, podia, in
dicar diretor, respeitado o Interesse dos profíssío-

ficar 86 Da saudade".

- - Em 1970, o panorama sucessório' catarí-
nense vivia horas 'de dramática eS'pera. Após ener

vante espera o Presidente Gerrastazú M€dici acaba
va de indicar o Eng. Colombo Machado SaUes pa
ra assumir o Governo de Santa Catiuina, natural da
Laguna, engenheiro civil formado pela Faculdade
de engenharia do Paraná. Seria o sucessor de Ivo'
Silveira. A imprensa local pedia, que fossem os

tel�fones conveni'enement!e desinfetados para
não' permitir o. contágio com o péssimo expedíente
que hoje se 'instalou nos gabinetes onde telefon'€,
mas recalcados desfazem o que outros penosa
mente conquistam, por vezes passando por verda
deiras humilhações.

• • • HÁ .50 ANOS

• • • HÁ 10 ANOS

- - Em 1940, comunicavam de Lisboa que en
trara no Tjejo o navio brasíleíro "Poconé", proce
dente do

.

Brasil. Sua tripulação eslava exausta por
motivo da intensa luta contra o violento temporal
que fustigou o Atlântico. O comandante do "Poconé"
declarava que d,urante a' viagem, várias vezes foi
abordado ipor belonaves francesas e inglesas, cu-
.jos comandantes desejavam saber se o navio con

duzia alemães em idade militar. Declarava também
que encontrava a 30 milhas de Lisboa, minas flu
tuantes d€ grandes dimensões.

'

Toda a tripulação
cregava a receer uma catástrofe por que as minas
'vagavam ao sabor das ondas e por vezes, aproxí
mavam-se perigosamente do navio .

nais,

• • • HÁ 49· ANOS

- - Eni 1980, mesmo com o ,esforço dO dep,
Odacíliq Ramos junto à Regional da EBCT, sr, dr.
Guido Alfredo Hensler, o descaso para cOm a Agên
cia local era total, ínformandn apenas que não ha
via recebido qualquer comunicação com relação
ao Plano die Obras. Os anos se passaram e as
insistências devem ter alcançado horn volume. Eis,
que

-

agora -, o prédiO está i sOfrendo sUbstan-,
daI aumento, permitindo Uma ampJ!.Iaç.ão razoáv,el, se
a cidade parar de crescer. \

_. __; Em 1950, um pavoroso íncêndío aconte
cia na "Casa Eurico Bruhns" ao lado do "Rex Ho
tel", na rua Emílio Jourdan, A 1 hora da madru
gada o guard1ãrq, do Breithaupt dava .alarme, em

segutda os sinos da Igreja Evangélica e besínas
de . automóveis, chamando a . população, pQrque
não havia Corpo de Bembeíros, EUl:lCO e ��ília
viajavam naquela tarde para Pomerede e a empre
gada também estava, ausente, visitando a fiuma.
O Ten. Olavo Rech e o escrivão Osmar Duarte toma
ram parte na extínçã-, do íncendío e ísolamento
dos escombros, , A, perícia er. feita pelos srs- .Alrre-

.
do Krause, eletricista e Adão Maba, construtor, De

"seguros havia um de Cr$ 50.000,00, da Mutua�,Cata
rinense para' Cr$ 200.000,00 de valor em nome de
Leopoldo Janssen, Da loja de Bruhns, Cr$ .

250.000,00, da Ypíranga: 165.000,00, da Intemacío
nal; 16.5.000,00, da Mutua ,e 25.000,00 de' um au-

tomóvel, num total de Cr$ 655.000,00. Um fogaréu
dantesco!

;}
• • • HA "'�& ANOS

, 'I'i,
.' -

--;- E-ql t9.�ä;;� Câmara Municipal elegia o

)VereadQl �i,u:i ';�arreto d,e Azevedo como PIes:

d�te!, _:rp�st',\�,;' . ,�_ renuri�iava em. ��ráter irrevo

gavel,
. à1,e�,,� (razo�s de m�0:n:tpatIblhda�e com

o prefe,ito Ei .nlo,..ideooJava prejUdICar Os: mteresses
s;uper�qr'es, do' município,. NOva eleição e é eleito

,
O prefeito Victor Bauer sé;l.ncionava a Lei

n9 183/80, qUe autorizava e a celebr,aÇlão de convênio
entre a prefeitura Municipal.de Jaraguá do Sul e o

Clube Atlético Baependí, no valaI: de Cr$ 1.000.000,00, :

para aplicação na construção de; uma píscina. Os
recursos eram prOvenientes da Secr. de Esportes, Cul
tura e Turismo confe ratificacão de COnviênio
Lei n<? 782/80, da PIle( Mun, d� laraguá .do Sul.

JARAGUÁ DO SUL, DE 12 A· 18 DE M'AIÓ DE 1S90
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"-" -. ··l·Tubos Santa Helena Ltda, '. t Diáloga's"'ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEÍTURA MUNICIPAL DE

Tubos de PVEf (eletrodutos), Tubos de Concreto,
Tubos de Polietüeao (mangueira preta)., , ,',

Fäbric&!: Rua JoinviUe, 1016 _ Fone 12-UC)t
Escritório: Rua CeL' Procópio Gomes, 99

FMle 72-0066 _ Jaraguá do Sul _ SC

Nêo poucos cristãos vi
vem em estado de cons

tante ansiedade, e outros t

se Inquietem e se irritam
bastante. Estar perfeita
mente em paz no meio do
tumulto da vida diária é
um segredo que vai):e a'
pena conhecer. :O·quo?'
adianta Inquíetar-seá.: . Is-'
so nunca tornou ninguém
maís forte: nunca, arran

jou Um meio de 'escapar'
do problema, Ansiedade
estraga vidas. que de QU

tra forma seriam belas
e úteis. A inquietação, as �

preocupações são proibi
das pelo nosso Deus;
disse: "Não aildehL.. in
quietos ... "

. ' ,.l�RAGUÁ 00 SUL

LEI
, l'r-' 1.316/90

Reconhece . despesa' de
anteriores.

exercícios

.

. ,
. _

,O P�EFEITO MUNICIPAL DE JA-
RAGUA DO SUL, no use das atnbuícões quelhe são conferidas,RESTAURINTE MOKWA,

.

FAZ SABeR .â:' todOs Os habitantes
deste 'Município ,que a Câmara de Vereadores
eprovoi; e e.le sanciona a seguinte Leir

.
. .. . tArt:, 19 - f'ic-:l. o- <:hefe do EXe·

cutívo Municipal autorizado a recOnhecer des
p-.:sas �o exercício de 1989, . constantes da rela-

;

, 7ao an;xa que, faz, parte integrante . desta, na
Importan,cia de Cr$ 34�.191,81 (TrezentOs e

q��renta e seis mil, cento e noventa e um cru
zeíros e oitenta e um centavosj,

, Art. 29 - As despesas decorren-
tes do artigo anterior correrão por conta das
dotações orçamentárias próprias, constantes. do
Orçamento vigente,

: ..Comida caseira
Atendemos pedidos de reserva

Rota das Cachoeíras - Rio Novo
.

Alto
Corupá--SC.

:Spézia & eia.
SERRARIA E SERVIÇOS DE TR�TOR

Madeiras pára construção e serviços de trator
com profissionais altamente especializados.
Rua Jo,ão Januãrío Ayroso, 712 - Jaraguá Es

querdo - Fone' 12-0300 � Jaraguä do Sul - se.

Lida. '

(Fp 4:6). Ele niãP quer di
zer que não nos prepare
DlOS mas

.

que não deve
mOs nos inquietar sobre
nosso viver. Ficar in'
quieto e ansioso" questio
nando e desconfiando,
s:empre revela fraqueza.
Ganharemos alguma coi
sa com isso? Não fica
'Plos� mais' 'incapáZês"de
agir, e nãO. perturbamos
,a nossa

, mente, tíran
do-lhe a lucidez para sá
bías decísõest Nós nos

afunda�os quando pOde
ríamos flutuar, pela fé.

.

II

{\l't. �9' � Esta Léi

. v;�gor 11,:[ data' de s\la publicação,
?lSpOSlçoes. em contrârio.,
r

'

'!i("j!

entra em

revogadas as

da �Raqil�Ye�dur.eira
J'araguá do Sul,. 25 d'e abril de 1990;

COMeRCIO DE FRUTAS E VERDURAS,

SEMPjlE FRESCAS E vERDES, PAO CASEIRO
E. CUCAS. AM·PLO ESTACIONAMENTO.

IVO KONELL
Prefeito Municipal

ANTENOR Gl\LVAN
Secretário de Administração e FinançasRua CeI. Procópio. Gomes de

Jaraguá do Sul
Oliveira, 1.160
SC

Ele merece a nossa

I'�.I f' • Ncon rança. 'iãio estejais
.ínquíetog por coisa algu

---:--�--:---:----::----'-.------'--"'-----,---'--'-'. ma: antes as vossas petí-
.._----_1 ... . cões sejam em tudo co-

nhecidas diante de Deus
pela oração 'e súplicas,

. com ação de graças".
- Primeíra Igreja Batis
ta de Jaraguä do Sul -

Rua Emílio Stein, n<? 120.

Confecções, Sueli' ll.lda Para anunciar ou fazer i
assinatura,· basta Ugar pa-]
ra. o 12-8091. Estamos as'
ordens.

'

PROPRIA,FABRICAÇAOARTIGOS DE

A' PREçOS CUSTO.Dr:
AS MELHORES OP(:()ES PARA PRESENTEAR

ESTAO NA
.

Lanznaster
Postos de Vendas na Marechal Deodoro, L085. e na

�ua Reinoldo Ráu,. 530 Jaraguá do Sul - SC'

---- , -- � .

.. -----------IIIItIIiI-- - -- -.
Jól�, semi- jÓ1!lS e rel�glos cOm o carinho da

LANZNASTER
Marechal Deodoro, 391 i: Fone 12-1261, em Jarag.uá

II

I'

II

II

IIModa infanto-JuvenU para realçar a

elegância de seus" filhos_ Um cartnbo
\ especial para o seu bom gosto.

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

JARACUl). 00 SUL, -DE 12 A 18 DE MAIO DE 1990

FtiRGOES, êARGA SECA, ISOTaRMICOS, FRIGORlFlCOS .

E CARRETAS DE, 1, 2 e' 3 EIXOS
Jaraguá Esquerdo Rqa Dr. Enrlco Fei'ml, Ú3 Fone '12-1011'

--_.
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Indicador Profissional

Rádio Jaraguä 72-0159

, EMERGINCIA

Pronto Socorro 72-1917

Bombeiro .••..•• 193

Drogaria Cato 72-0636

Hosp. Mat. Jguá 72-1300

Polícia ••.......• 190

II

Oro. Conlábil
"A. Cllereial"

S/C Lida.
• EscrItas fiscais e

contábeis

• Registros de Urmas. , I

• Contratos

• Seg..iros

ir Xerox
\

• Rua CeI. Procópio
Gomes de Oliveira,
n. 290

". Fone: 72-0091 -

• .laraguá do Sul· SC·

I

Farlácia
do

S,esiII

, II

Agora em instalações
.

ampliadas e com La

boratôrío de Análi
ses Clinicas anexo,
para melhor atendi
mento-

Av· Mal. Deodoro
"

507
(defronte o Colégio
São Luís)

Fone: 72-0561

PÁGINA ,05

LAIOltATORIo DE WIC'.IOI'OLOGIA
I! ·ANAllPS cr.MCAS

FlelD_nQ
Rua Reínoleo RÂu, 57&

Pone: i12'275S
Jaraguá do sul - SC -

Ferro 'ellla Marechal
DE ENGELMANN ar' ClA. LTDA.

Comércio de veiculas usadös
Peças para veículos

€ompramos autom6vels addentad.
Rua CoIirad Riegel, 162 - Fone 12-6814

Jar&tuá do Sul - SC -

ADVOGADOS
FRIEDEL SC:HACH7>

MARIO CESAR FEL/PPI

CLAuSIO BARATTO

ESCRIT6RIO:
Rua Sarno doRio Sranc;:o. 227 . Caixa Postal12
Fone: (0473) 72-0244 - 89250 . Jaraguá do Su/- SC

Ortopedia e Trlulallllgi,a
DR. MARCOS P. SUI'I'IL

�

Urgências _ consultas.,.. ortopedia infan-
til e adulto. Membro titular da Soe. Brasíleí
ra de Ortopedia e Traumatologia.
Av. Marechal Deodoro l.S12 _ Fone 72.22i8

Clínica de

SlGUIlO DI VIDA
,

Faça-o para garantir algn
que não tem preço:
você e sua familla'

Informações:
Rua \ CeI. Procópio Gomes,
Pones 12'0091 e 72'2684
.laraguá do Sul - SC -

290

Fisioterc;Ipia
Jara;guá·

•

Dr' Valéria C. ;'Togn!
Dr' Solange,�tUho

E!$lotE;�!�eutas.
.. , .. �. : .

Dr� so.:t.a.,n.,((ei'PaZ.c, Iní
- Fonoaudlóloga

de!' ,��.> ,q�>,

Rua }?;ç�:b�,��k•. 120 (fundos Bradesco)
v

, ;:>yC; (.�l,·t:':'fone: 72.3659
Mantemos ,.i.�l1)nvênio com: UNIlWED e

iü);', ��ANCO Do BRASIL,. '�<��*�"'i�' .

Dr' Cuia S.· pet;lo
Dr' Stela Serracínt

,

Psic6loga

SOMAQ
Jaraguá do Sul ganha uma nOva opção em:

consertos de máqUinas de escrever. somar,
calcular, caixa registradoras. mimiógrafos, .

relógio-ponto � computadores.
Procure-aos e veja. nossas vantagens e bons

preços.
. ..

Rue Dona Antônio, 33, - Fone: 72·0308.
Jaraguá do Sul _. Santa Catarlna

SAVlO MURILO PIAZERA. DE AZEVEDO
MURILLO BARRETO. DE AZf!VlIDO

�." ADVOGAÓOS
- DIreito Civil - Criminal - Comerciai -

.

- Trabalhista - Esportivo -

Av. Marechal Deodoro da Penseca. 97 - Sala
Fone 72-0188 - Jaraguä do Sul - SC

. Aurilene Ml Buzzi
Leonel P.,Floriani

Advogados
.Rua R�i1l-01do Rau, 86 - sala- 4 - Fone ;12-2111.

.

• LlV�OS .• �EVISTAS • NOTAS ;FISCAIS. \ "

"TRABALHOS ESCOLARES. �
CARDÄPIOS. E OUTROS '�.

.

-RUA SÃO ·P�ULO, 114 (Pl'óx. a antiga Cyrus)
� JARAGUÃ DO SUL - SC

.

(

'CORREIO DO POVO·' ,72-0091
JARAGuA DO SUL. DE 12 A 18 DE MAIO D� 1990i
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CASAMENTOS:
11 de Maio

MOlha,:
20:30hs. ---' Roberto Carlos CQradini e IV.Qn� da

Silva.
12 de Maio

MOlha,: _

11:30hs. - Arnaldo Fachin e Gleísy Regina
Bóríes,

' " ,

" ", :

20:15hs. - JQã{) Batista Meurer e LourdesCades,
Matriz: "

'. , t t

16:30hs. ___: Rogério Kammer e 'Marlizg '{.MaHn·
cheskí, '

. 11:00hs. - l\;tanoel Peixe e Jussera �eodorb:
18:00bs. ---< Adilson Sacht e Célia Deluca.

18:00hs. - Osvaldo Ramos e Maria de Fátima.
Anverze.

' '

São João:
18:00hs. ':_'" Jandir Lucia. Bort{)lini ,.e. ,Rosenei

Cardo.so.'
. .

,�

__ ,_� � ..._. _'-_ lloo.!...' .J .....

' ; _ :

MISSAS
Sábado - 19:00 horas: Ma.triz � S; Franciscó:

'118:00
horas: S� Luiz Gonzaga: 19:30 horas: São

Judas Tadeu; 16:30 horas: N. Sra. de Fátima;
18:00, horas: 'SiãJo João e 19:30 horas: Santa Luzia,

DOB'dngo .- 7:00, 9:00 e 19:00 hOras: Ma�b;
8:00 horas: São Judas Tadeu; 7:45 hon.s: Santa

Cruz; 9:00 horas: Santo Estevão; 10:30 horas: São' '.

Pedro; 9:30 horas: Perpétuo Socorro e Vila Nova'
e 17:00 horas: São Benedito.

'. �i"."

NOSSA MENSAGEM: Dia das Mães!
No 'IniciO, um día de' alegria onde a mãe'

era reconhecida como pessoa importante.
N0 inicio, um día de gratidão, onde era

dado valor a mãe e sua pessoa,. ,

, .

No inicio, eSSe dia foi criado. como
de .respeito ª aíeto.

'

,

HOje em dia, o día das mães é l,evad9J'maís
para a exploração comercial.

.
,

O dia das.'Mães nenj. sempre é Iembrade . para
. mostrar c valor da mãe. mas, para vender maís

Perguntemo-nos: 'S� é que Os meos de cOmuni
�ação �ocial: TV, jornais, anuncios, querem ho"

menag'éar as Mães, porque usam tanto a mUlher ,

nua para vender óleo, carros, bebidas, cigarr9s
etc?

' ,

Será que isto é respeito pela Mãe??
Felizmente muitas pessoas estão Vlendo este

dia de modo diferente: acham que 9 dia das

mães é todOs os dias.
O' que as mã�s esperam?
Elas esl"eram: compreensão, gratidÍãP,: '6 ,qlleA:L�
sejam: uma v.ida digna para si, para sua. fami"

.lia e para tQdos. Desejam qUe seUs 'filho� te

nham I capacidade de enfrenfar a Vida. Vamos,

portanto, vetlorizar as mães· E valOrizar as

mãe� ê 'ouvtJi suas .opiiüões, é entender q� to,
da mulher deve ter espaço garantid� também
nQs dec�s, tanto na família, cOmo nOS gru-
pOs 'SOciais. '.-c

V.alorizar as', :r.na:,é1 é entlend'er o s,eu cansaço�
.. é

assumir jupt6S 'O$: trabalhos da casa, arespoIl"
sabilidade rg��a: ;'geraçãö � educa.ção d9s fi-

lhos >
..

"
.

•

,';-" �'j/;"" : <

Hoje' ;com çéQ:t'apo "le dizemQs: Obrigadö 'Mãe,'
mulher '<ih n:dsisö. câi:nirihol ,

Por
. que você 'a; semelhanç.à da Virgem Maria,

'a'ceitou com amór a maternidade 'e nos' ensinóu
o caminhO da vida

.

.

. Parabéns!
.

.

:
Que Deus a abençoe ,sempre L

PAt3lNA 06

sinal'

\
1..

ESTADO DE SANTA CATARINA
r' 1"

•

PREFErr.�A' . ,�)MtiNDé,p�i »É'
-

DO ,SUt.

�'-"]eep Club tel
boa colocação

,

I'

Q' Jeep Club dle Jara-
\ guá do Sul partícípau

com sucesso do "2<1"
Raid Feminino", reali-
zado na dia 28 de abril,
em São Bento ctg'SIul.
como uma promoção do;
-Jeep Club local. A pro-
va teve a partícípação
'e:,x:pressüva de 18 duplas
(piloto e navegador], e

apenas Q presidente dO.
Jeep Club jeraguaense es:

teve representando '

o

_,municipio_ Rufino Schulz
�
.. .Inevegadon ,e . Waltrudes

.

Schulz [piloto] obtive-
ram Cl n_ono lugar, .tra-
zendo ,para Jaraguã do

,

,Sul dois bon'itlos .e im"
pOrtantes troféus' con

quistados. O Jeep Club
mantém sua �reunilãlO, se

manal, às terças.fei.ras.

: ',,����, -:.:�,-:;:t,,��> .' 4"' " •• i ."" : '
,

IQ PRE'P�ITO MUNICIPAL DE JA-
RAGUÁ D6':SUL, no use de suas atribuições e

nos termos':C;-�d�bDecret(He�. Federal NI? :)',365/41,
de 21.06.41�

.

t:

:'. L' ,
....... :..i_-,� .. ....:.. ......... -.l...,._ • I

: ,Curso no, SESI.
.�.Iembra 'Semana

da enferma,gem�'
O mundo ínteíro lem

bra Ie comemora a par
Ur de hoje (12) é até
o. dia 20. a "Semana

: da . Enfermagem" (pelo
nascimento doe Florence

Nightígalo
'

(precursora
da Enfermagem Cientí
fica, 12, e morte de Ana

Néri, a mãe dos brasi

le�ras, 20) e o Centro
de' AtiVidade:s do' .' Sesi,
em Jara�uá do Sul, àpro
veita a ocas,ião para re

ali�ar um Curso de Reci

clagem em Enfeljmagem,
eLe 14 a 18 de maio. Es'

"

tá prevista a participa.
ção de 120 'pessoas, que
traba�hâm nos setores de
Enferma�em em �mpr'2-
sas, hospitais e ft>ostos

, de -saúde O cursO

acontece no Colég:o
Abdon Batista.

'D E C. R E T A:

Art. ,

19 Fica declarado die ,

utilid4dß pública para fins de desapropriação
amigávelvou judicial 0.' ímövel territorial con

tendo 4��,43, lJ/1ß l,112,. edificado com uma casa

resídencíal 'mtsta com área construída de 185,20
.

m2, sendo q9,30 m2 de madeirá e l15,90 m2
em alvenartá, -, concluída em 1964, T� 21.003,
de Haroldo Wolskt·

'

.

:.:,;�: �·:�,�:t':]";
,

,. ".� ...
,

'\:'u"rt 29 -'D irnóvel mencíonado .

no artigo precedente situa-se na RUa 8/1 -

João Januãrío Ayroso n? 11;3, bairro Jaraguä
esquerdo, perímetro urbano, e desttnar-se-á aO

acesso arda ponte 'interligando OS Bairros Vila
Naya e �araguá Esquerdo na direção das 'Ruas
31 - João Planinscheck e 119 ;_. Olívio Domin
gos Brugnago, representado na planta anexa.'

.

. Art..
.

39 .-;- ""As despesa decorren.. <

tes do presente ato serãO cobertas por doteção
orçamentâría própria.

- Dr. Amaro _Ximenes Jr. Clínica Cirurgia
Geral.

- pr •Luís çarlos Bianchi .:_ Clínica Gastro·
.i l;�ht�rotqgiá.

I·

, ,
•

, Ösmar 'A:qd;rea'tta - Urologia' (rins, bexiga)
Dr. RiCardó puff - otorrino (ouvido" nariz,
:e gargélnta); e ,Audiomentria.
Dr· RopertQ KeIl. - Ecografia Geral
Dr. Vkente A. CaropresQ. - Neurologia e:

Eletroencefalografiã.
.,

Dr. Ralf HpfSf - Ginecologista.
,_A., QJr�ção:

'

" :,' . '<",------------------------'-

JARAGUÁ DO SUL, DE 12 A 18 DE MAIO 'JjE' 1990

Art. 49 - Este Decreto ·entra em

vigor 'na' data de SUa publicação, revogadas as

disposições em conträrío.
Jaraguá- do SuL 02 de niaíö de ·1990.

IVO KONELL.
PrefeitO'; MunIcipal

""ANTENOR
'.'

""GALVAN
.

Secretário ,de Administração e Finanças

NÃO FAÇAMOS, DE NOSSQS itlos
LIXEIRAS IMUNDAS.

;,SALVEMOS OS RIOS IT�OCU E JARAGUA
,':==================�

"
. , 'I

Policlínica'
.

Rio Branco !

COmunicamos, qU����::dendo em novo
: I

ender,eço, !,Rllà Barãó do' Rio Branco, 201, ,I
Tel. 72'1744' e' ,11.2149' os seguintes' Médicos: ;

Igreja N. S. do

Rosário
Nereu Ramos· Jgu� do. Sul

Resultado da Festâ
Bruto - Cr$ 131.332,00
Líquido _:_ Cr$ 450.275,00

A Diretoria..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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R. Jgão Piccoli. UM - (OD. i2-2Ua - Jarap6 do Sul
- CREÇI 0914·J.

_._ 1 Casa em Alv. cOm '180 m2 na RUa Domin
gos Demarchí [parte financiada).
- 1 Sala Comercial com 80 m2 no Edif. Flo-
rença '(Terrea)

,

- 1 Terreno cOm 2.000 m2 na Rua Venâncio
da Silva porto

Aptos em diversos pomos da cidade.

IIITERIMIIEIS
'ilterme.diária III;
Imúveis Ltda.

,

Chalé

Apartamento - Com área de 150m2, sito à Rua
Barão do Rio Branco n? 760, apto. 501" Edifício
Schiochet:

CASAS

Casa Com área 102m2, (mista). Edíf. lern

terreno, de 450m2, R· Dog Escoteiros.
. TERRENOS

,
Terreno -- Com área de 573,77m2. sito à Rua

"",. �
, 210, Ilha da Figueira, próx, Má.

quinas Kreis.
Terreno - Com áreà de 589m2. sito à Rua 204.

Luiz Gonzaga Ayroso prox. Juventus
Terreno - Com área de 453,60m2. sito à Rua

687. Lote n? 08 prox, Bstofados
Jardim;

Telefone - Residencial - Transferível.

Empreendimentos Imobiliários
Mareatlo Lida. edCl 093

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

LOTES
Lotes no Loteamento Ana Paula II (Pínancíadc]
Lotes no Loteamento Julio ROdrigues (Financiado)'
Lotes no Lot. LÍodoro Rodrigues (Financiado)
Lote em Nereu Rarnos 1.015,m2 na Rua Campo
d.o Estrella,.

E OUTROS EM VARIADOS BAIRROS.

CASAS
Casa com 30.0..00 m2 na Rua Donald Gerent

(Centro)
,

,;c '

Casa com 96,0.0 m2 no loteamento Ana' Pau�#, II.
Casa com 70..0.0 m2 no Loteamento Ana PauÜf,JI

.

_

.

. .�/�;��:��� f
'

TERRENO COMERCIAL .'"
,<

Terreno com 5.189,00m2 Rua Joirivi-f*�� _

c"

Terreno com 900,OOm2 e galpão dén%!��1n2,'
Rua Bernardo Dornbusch

','
"

'

_, '

PÁGINA 07

10 de Malg
Sra.. An,a pa,nat$lj A

m,ta LippinSki, Kamten;
Sr. Daniel Costa Alves,
Sra. Maria' J� Hensen:
Sr. Antônio Schuart: Si

mone Píeíffer Karan (CU
rítíba] Sr. Antenor Gon

zaga dos Santos; Sr Gui
lherme Hruchka: 'Julia
na Lezzaris:

'.

Roque Poí
fo Júnior; <;;harles An:
drey TomaSelli; SimOßie
Karem (Ctba).
11 de Maio,
Marian Mahnke HeIlS

chel; Sra. Anita Burger:
,

Sr. José Oirlos Gesser
(Concórdia): sra. Zilda
Schmöckel (Curitiba); Sr.
LUJÍz Célio Brugnago; Sr.
Georg Matter.
12, de Maio
Sr. José Peters; Sra- Ma-:
ria Mayer; Sr.' MáriO! Ro
ters: Sr. Werner Meier;
Sra Alzira Wolf Radüenz'
Cláudia Daniela Ristow:
Sr. Harry Porath: lzabeÍ
M. Schaldach. Sr. Mar
cos Antônio Roennann

."_� ""_��!IIII'I��I1!111111-"'''''''''''�''
[Campo Bom � RS); Sr .

'1 . l' "'�m � .. br'" �i",·.l., _.� �s!91{Q<)·\!�}.'§,Çha�L (Coru-
pá); Magda da Silva
Rau.
13' de Maio
Ora. zns Rodri�ues

Leite: Sr. Alfqnso Buht;
Waldemar Ao Vasel: Sra.
Adélia Gascho Schwartz;
Sr. Santíno Rita; Sra.
Solange Duarte Bunn: Sr
João Manirich; Sr. O�deÚ
O. Raíaellí Rodrägues:
Prof. Santino Rítta - Pe
trópolis; Ademir Sérgio
Bonomini: Marcel Krüe
ger.
14 de Maio
Sra. Eny Herbst; Sr.

Albano Kanzler; Ortecía
Satler: Sir. ,Ivo, lBemet;
Vera Lucia Marcaríhí:
Màrío José Krause; Sr.
Wigando Franke; ÂhB
Paula Hornburg.
15 de Mato
Srta. Mônica Huffenu

essler: Sr ,Euri(h�s Sn:
veíra: Sr.' Rudí Líppíns
ki; Rudí Porath: Carla
Schreiner; Nelson En�,el
mann: Sandy Sirnone

Eggert: Sr. Lauro Gi,e
low; MarlÍ'Ele Kueger �:.
16 de Maio' ;;

Militin., Aldrovandi: Sr'
Valmor Ribe::ro; Sr. Har:
ri Konell; Werner Ho'rst
Jr.; Leslie Daniela Za
nella.,

Llr' Iliveis
Jaraauá

'

Lida.
CRUI- ., 85-2 •. J;_ Fone: 72-2010
Av-. .Marec:ha1� d. Pouseca, 141
Jaraguá. do S1ll ,s..ta 'Catal1na

VENDE
.

Uma dlSa de alvenaria na rua A.ntOnio Caro
los Ferreíra

Um terreno em Nereu Ramos cl 14 x 3O,OOm.
Dois lotes' com 1.080.00m2, na la:terai na

Rua Bernardo Dornbusch.
- Um terreno rural com 400.000..oom2, na

Rua Francisco de Paula,
..- Um terreno na Rua Leopoldo Jansen, COJ.Il
14,00m x :>'3.oOm.

'

-
.•LOTEAMENTO SANTO ANTONIO TEMOS

A PARTIR DE 01 SALÁRIO DE ENTRADA E

MEIO SALÁRIO POR M�S.
-

ALUGA: , !

In,iversarianles

� Uma sala comercial com 140,OOm2 na Rua
JOiIiville.
....... Casa de alvenaria com kítenete, \la Rua 25
de Julho, em frente da casa do n? 1.106. Vila
Nova.

JARAGUA DO SlJI., DE 12 A 18, DE MAIO DE 1�0

- - -,-.-' -:- �

- I, Funilaria Jaraguá Ltda.
II

Calhas e Aquecedor Solar

Rua Felipe Scbmldt, 279 • Fone 72-0448

Parabéns la,ralli
O CENTRO INTEGRADO DE PROFISSIO·

NAIS LIBERAIS " CPL ", sociedade Ltda. dos
ADVOGADOS, ENGENHEIROS - ARQUITETOS
MEDICOS e ODONTOLOGOS de Jaraguá do Sul:
,cOngratula-s,e com a população [araguaense

. pela ínstalação da "UTI" UNIDADE DE TRA
'TAMENTO lr\1TENSIVO, Junto ao Hospital Ie

Maternidade SãO José.

Cumprimenta, ': igualmente, o Poder Público
Municipal e Empresas Particulares, pelo empe
nho na realização desta melhoria. Iavorecendo
substancíelmente, o 'atendimento médico de
nOSSa cidade.

São ínícíatívas I; como estas, que diferenciam
a capacidade do poder de decisão do homem
público e a visão \: de empresénos conscientes,
da necessidade comunítãría,

Jaraguá do' Sul, 01 de maio die 1990
A Diretona

\

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'laragúá cip Sul r: A Com:i� ·�tral Otai' aos ;/JOIUII�.S
'

.Ica
ganizadora da 2(1 Schützenfest já' iiüciioU Os pri-

.

"
. . .

"Desírute Rótary"
, meiros coatatos .com -a banda típica alemã "0- A XXXtt· CONFERENCIA DISTRIT�L "

.

" tilgifià� ..Mäl\kgrät'iel' Bíaskapelle'', ,da r�gião da" Jara9uá�.�-SUI ......., 0, .Ghe�
.' A 30a; Conferência Distrital realizada de 27 a

. Floresta Negra, na.._Alemanha, para garantir fe da DjviSã0 Mmiibipal 29 deabrü p.' P. alcançou '0 desejado brilho e

-, maís .. uma presença .(ie renome durante a Festa de EsWr.t�·,.LeatI! Cario sucesso, na cidade de Tubarão,

de .Tir.().. A banda é.composta por 30 músicos .�. ,�� L.eu,tpJecbtt eeIilinnou Ao referido conclave compareceram 55.6 pes-
. entre. eles, quatro cantores, e o presidente' da. nesta ,�a.Ba .4.;Wt-icipa. soas, sendo 309 rotaríanos 234 senhoras de

CCO, Leonel. Pradí Ploriani, acredita que exís- ção do munícípíc na fase rotananos e 13 convidados, além d� íntercam-

tarn . graades. possibilidades de fechamento de regional dOs Joguírihos bistas da Austrália, Canadá, USA Ie Alemanha.

contrato;. � ,J _, Abertos, marcada a prirr Contando '. cOm a pres.ença do . comp, . Ne}5'On

�', p'!-. 1"1-- .' " .' 'C ..... .... ...... '.' .:
.... c�pio.,-, psre.-os di.."'s. 5. a 9 Tleixeira de Barros.. como représentante do ·'pi-e:

-: -ara e o. a isso, a': omissão também récebéii . -'" 'M
.'

. _ ' A de' setembro.i.em Jaraguá sidente Hugh . I. Areher. o Governador Ma_,
uma correspondencía 'da, direção do mais anti- .,.

.gO-grupo de
' Sociedade de Caça ·e 11.r0 .;'.·'-Hô· .·,dp Sul,

.

.Jeancregístrou noel Miranda, ereso de Jesus Tavares,
,

ccmo

,

Mundo,' sediado na localidade de
. "Spandaw" ..

·, . .as modalidades de Atle-' Conselheiro da Conferência, Ary AqUiJi�o Buz"

A Socíedada fbil'fundada' por volta, de 1.2;J0 e
. ,tlSro<;>, Basquete, .'Hande�: zí, Governador Indicado 90/91, Marina Pa-

t t
' I

.
. . .bol" Natação; 'l.'lônl's, de' trício, Gov. Indicado 91./92, os' Rotary Club's .

.em carac enstitas pecu iares, segundo' relata .. I" T
L'. 1 P di 'O .Campo, Tênis de .M.. esa,' ubarão, Tubarão Leste e Tubarão Sul, conduziram

.

eone
.

ra 1'; ., grupo possui, Uma corrente de
..,

.

° nl Xadrez .El' Vo,ileíbcl (era•.
' com os . Rotary e Jnteractc clubes' a Conferên-

our , 'e .ampíta seu' 'elo a caca Festa de Rei.
A corrente é tão valíosa que Napoleão Bonapar-

bos no masculino e femi-' 'cía à altura da 'tradição hospitaleira da Ci-

te tentou queimar a sede da sociedade, por duas nino),' além. de futebol;' dade Azul, especialmente no final da Coníerên-

vezes, para roubar a,' corrente. mas não canse.
de salão, Judô (masculí-. cía, quando mutuamente se aplaudiam 9S or-

guiu". rio) e Gínãstica Olh;npica ganí'zador�s do conclave e os partici-pantes de

A 2a' Schüt fest t
,'.

. G.·. R. D. (feminino}.
51 clubes do . distrito r,otário. ·k;.p�enárias

.'; uzen e6L era muitas inovadoras
..

atrações para este ano entre Os dias' 12 e 21 de
.

". ( ocupadas' pelos, Rotary clubs de Urussanga, rn-

outubro, no Parque' AgrOpeouárió.· <Entr�e' as

A DME conseguiu acer-' . daial,· Joinvãlle Norte '8 Florianópolis, brilharam

novidades. esta a chamada e popularização "Bus-
tar ainda o péI!trp,dnio pelas suas apresentações e a particípação do

ca do Re!" (Carabina, Flexa e Chumbinho], por
para o atleta Jorge lJUis· plenário, intervindo na apreciação dos

.

rraba-

tQdos os competidores. Tlambém está sendo
de Souza (salto 'friplo), lhOS elabora;dos. O fecho da Conferência coube

mantido contato. com sociedades de CÇiça.e Tiro através. do Restimrante ,ao dr· Mário Rigatto, médico Ie professor, de re-

d P in d
Stätus, Q' qué :njãl9 aconte. nome internadonal.

e
. o er? e, São B.ento do' Sul e de' Brus.que.

.

INTERCAMBIO
..

DE JOVENS
para t

'

F
ceu com. 'outros dois, a·'

,

. ,par lClparem na esta do Tiro jaragu?,·ense. tletas competentes; €lari.. Co;m a .ausência. da coluna pqr motivCl de 'publi-
oe Kuhn e Ademj.r RoeS. cação de matéria legai deixou de sàir em tem-

ler, . que .ainda a,guard,am po d�vido a nota do RC Florianópqlis -E�tpeit0,
o patrocínio. \'Vlálmilf; 'f que é ° clube responsável pela permanênCia do

Oés�ereish·, HI? )ugar noS' loy�m PAl.r;l,.O DE T:ARSO FREI,TAS, que" . se
- 400- metros é- 110 me- �, ,

,ençõntra como; hosp�cl��r@ dO, Rotary Cl1:lb 2J .

tros cOm bq_rreiras), Bea.· North Vern�n-USA. Seu pai, Hélio de'-Freitas

triz Horst (21? nos 200 recebeu ext�nsa carta do filho, dizendo do len-

metros rasos, e. 39 noS tusiásmo com a exper:ência dCl intercâmbio pro-

100 metros' rãsoi;, e Lara porcionado pelo Rotary International.

Bona {49 lugar nos 200 (DA COMISSÄO' DE RELAÇÕES PÚ-

metros rasos e 61? lugar.
BLICAS DO DISTRITO 465, ANO 1989/90)

nos 1000 metros tasos):
foram os" destaqlles no !

Cài!i;J.peonato . 'P�iadual Ju-;
venil de'Atletismo, (4 a

6 de maio, em Criciúma). :

lJ.ma prova; de .que '0
trabalho cie ,base

.

funçio-

C',

fI. •.

,

VIAÇÃO CANARINHO LTDA.
. Programe bem as suas -viagens de férias e

recreação. A "Canarinho" coloca à sua dIS:
posição Os modernos e confortáveis ônibus da sua'

frota. Venha conversar conosco.
..

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

, Posto de Vendas Marcane
Chapéus, bonés, viseiras, camisas, shorts,

bermudas e cordas.

Em frente à fábrica, Amplo estacionamento.

genIe '. nossa

na.

.
.

.

�arãodo Ri9 Branco. sala 4
r=ONE:72.26Ó1

.

'1 ':
! '.�:

:� . � . �

Dr. WALDEMAR .SCHWEITZER·
�Clínica de pequeno$ e grandes animaist cirúrgias, vacinações

raio x. internamentos, boutique· .

Rua J�lnviJle, n9 1.178 (em frente ao S!lpermercado Breithaupt)
'.' Fo..e 72-3268. -: Jaraguá (lO Slil .. ·..,...;..;·Sémla Cataribà" ..

I'

UOCUMENTOS" FURTADOS
,

CINT:âVA S.·R, FELIpPI, residente na Rua Rei�
,- noldo Rau, 81'0, nesta cidade, declara para os

devidos fins que t;eve furtado em 07.05.90, to-

• dos os 'dôcuineritos pessoais, dOis talonários
de Slleques dp Ba,merind1.!s e· um do ltaú.

, QUaIsquer informações para 72-0508'.
!.-:----------�----._--__j
...,.._-------------------------

:Clin·ica M_.édica
.. Reumatologia

Dr. Wander L. Watzko
,

.

Consultório Médico

Rua José T. RibeirO, 185

(próximo ao ColégiO HOlando M. Gonçalves)
JARAGUÁ DO SUL � SC

Atelldhnehto com Hora Marcada de 2� a 6�f.
.
\

Fone: '(0473) -72-293'8

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PROGRAMESEU FIM DE SEMANA
JARAGUÁ DO SUL

Sexta (11) - "Vlad Y", banda de Blurnenau, na Choperia
da Boate Marrakech;

,

-- Banda "Displicência", de Joinville, na Boate;
Sábado (12) - "Vlad Y", na Choperia.
- Banda "Imagem", de Curitiba (PR), na Boate Marra
kech;
- Baile Dia das Mães, na Sociedade Recreativa Viei
rense;
Terça (15) - Landy Francielle , de Timbö, na Choperia
da Marrakech;
Quarta (16) � Jurandi e sua Banda, de Joinville; ,

Quinta (17) - Landy Francíelle, todas na Choperia da'
Marrakech. "

SCHROEDER
Sábado (12) - Festa em homenagem ao Dia das Mães,
na Escola Básica Luiz Delcino, no períododa tarde, ex
tensiva. a todas as mães da comunidade;'
- A Noite, Baile na Sociedade de Caça e Tiro Bracinho;
- Na Sociedade Schroeder III, a "Noite das Gatinhas",
com a equipe Super-Som;
Domingo (13) - Na Socidade Schroeder III, "Festa dos
Comunicadores" da FM-99 de Jaraguá do Sul, com a

realização da terceira etapa do Concurso de Lambadas
e sorteio de carmsas.

GUARAMIRIM
Sexta (11) - Na Sociedade Diana, discoteca normal,

ii partir das 22 horas. Até as 22 horas, ninguém paga
ingresso;
Sábado (12) - "Noite do Decalque", uma promoção
da Rádio Brasil Novo e Flipper Som, com sorteio de
ótimos brindes. Entrada franca até as 22 horas;
Domingo (13) - Som normal com Flipper Som. Entrada
franca até 22 horas.

MASSARANDUBA
Sábado (12) - Baile de escolha da Rainha dos Estu
dantes, na Sociedade Atiradores de Massaranduba, Cen
tro. Uma promoção do Colégio General Rondon;
- Festa na Boate Fornelo's; ,

Domingo (13) - Festa anual Nossa Senhora Auxiliadora,
na Localidade de Benjamn Constant.

CORUPA
Sábado (12) - Gincana cultural do, Colégio Estadual
Tereza Ramos, que está completando 50 anos de existên
cia. Para destacar a natureza, a "Equipe Capeta" - com

posta por alunos e professores da Escola e pessoal da
PrefeituraMunicipal-; sairá às ruas com o tema "Proteja
ii Natureza";

,

- A gincana prossegue durante toda a semana, com

a distribuição de tarefas. No sábado (19) haverá um gran-
de encerramento; ,

Sábado (19) - Festa Anual da Igreja São José (prossegue
domingo), com muito marreco, strudel e doce.'
- Sweeter Som, na Sociedade Atiradores.

'Iria Marquardt e Gerson Krutzsch
casam hoje (12), às 10 horas, e re

cepcionam os convidados no Restau
rante Itajara. Ambos seguem viagem
ao Oeste catarinense.

-x-x-x

Café Bingo -,- O Clube das Mães
das Escolas Municipais promove o
Café Bingo, às 14 horas do 'dia 16
(quarta-feira), no Salão Cristo Rei.
Uma promoção da Secretaria Muni

cipal de Educação.

-x-x-x

Robilson Antônio Weber e Antônia
Maria Scarton disseram o "sim" do
matrimônio ontem (11), na cidade
Gaúcha. Robilson é jaraguaense , fi
lho de Adrian Weber eJulieta Parn
plona Weber.

-x-x-x

.

res da Prefeitura parabe
a secretária Cecília Ko

pela passagem de mais um

versário. Do "mais antigo"
os votos de muitas felicida-

E a senhora Cláudia Leyer viajou pa
ra os Estados Unidos, no dia 5 deste
mês, onde ficará dois meses em visita
à filha Doglair Leyer Loubt. De San-

.

ta Catarina, Cláudia foi a Miami, Pa
ris, retornando a Nova Iorque, até
a residência da filha, em seguida.

,

ISCINAS JARAGUÁ
'LTDA. "Uma nova geração em píseínas"

* Piscinas em diversos tamanhos
* Artigos de praia
* Hidromassagem.
* Móveis para jardim.
* Sauna.
* Produtos para tratamento de sua

píscína "HTH".. ,

* Filtrós e acessórios:

Rua Joinville, 2.473

)
Parabéns a você Luís Henrique Chaves,
"nesta data querida". Filho do colega
e assessor de imprensa da Prefeitura
Municipal Luis Carlos Chaves e de Iara
Chaves, o garoto LuisHenrique comple
tou seu primeiro ano de vida no dia 4
de maia, e comandou a festa, dia 5,
em sua residência.

Muito animado o baile de Rainha da
S.E.R Amizade, comandado pelo
conjunto Columbia. O presidente
Gilmar Hornburg agradece o empe
nho e a participação do público que
prestigiou a grande festa.

Muito bonita 'a cerimônia de casa

mento de Iuliano Leyer e Tatiana
Tavares, no dia S, na Capela Nossa
Senhora da Graça, Barra do Rio
Cerro. Após a cerimônia, os convi
dados foram recepcionados no Clu-

,

be Atlético. Baependi. Destaque es

pecialpara a mãe do noivo, Ieanete
Leyer, elegantemente vestida.

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

\

Mamãe
�

e uma
.� .

]Ola

PROMOCÃO
DE RELOGIOS
"BRASCITI" ,

3 x Cr$ 290,00
II
I'

RuaMal. Floriano, n'.!
29
Fone: 72-1911

Jáias, relógios, pulseiras, anéis, alianças, prataria,
artigos de ouro e tudo o mais para presentes na

RELOJOARIA AVENIDA

Mal, Deodoro, 443 e Getúlio Vargas n� 9

IABDRAr.,o COLORIDO PRÓPRIO
Revelacão em uma hora

- ,'"

FOTO LOSS LT/DA.

L'OSS
Av. Marechal Deodoro, 302

,

'

Fone: 72-0181 e 72-3508

_...._ .' ·_- ---TR-A-DIIIÍI.I_��_-�_25_0E!_-,-J�-�-�-�-�D-ÁA-·�-�-s_�_�S_-D_s�__111ii19_33 �--lIÍiiIiÍiÍiiiiliiiiiiliiiiiiliii....

Jaraguá do Sul, de 12 a 18/05/90
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



tinha sentido. Afinal, so

mente na primeira cota re-
, passada, no mês de maio,

a secretaria recebeu quase
o total de todo o mês de abril

(Cr$ 28,5 milhões). Agora,
até mesmo o pagamento da
Folha de Pessoal ficou bas-

't tante dificultado - os 1.150

servidores recebem um total
, de Cr$ 22 milhões. Após o

Plano Collor a arrecadação
do ICMS vem reduzindo
drasticamente. Somente em

abril, as cotasmensais - to
tal de quatro - ficaram re

duzidas a 33%, em relação
a março.

a Empresa, que tentou

impedi-lo de embarcar
nos ônibus, caso os

alunos não assinassem
contrato por mais um

ano, segundo relatou
Getúlio.

'

Atacado e varejo
A direção da Malwee

Malhas espalhou '

pelo Estado milhares de
adesivos e folhetos de
divulgação da Copa do
Mundol90, que inicia

'

no dia 9 de junho, na
Itália, um dia antes do
Brasil estreiar contra a S ó agora os

Suécia, em Turim. A catarinenses estão
Malwee largou na despertando para o

frente e está desaparecimento de
distribuindo a tabela da importantes estatais do,
Copa e os famosos Governo Federal,
adesivos do "algodão ameaçadas de
longa vida". ,-- transferênciaparaPorto

O secretário do Alegre (RS) e Curitiba
Trabalho, Juarez (PR). No rol dos

Furtado, repassou uma,' fechamentos de
verba de Cr$ 1,4. escritórios estão órgãos
'milhão, às creches de porte, como a Telesc,
institucionais de

�

Delegacia Regional do
Jaraguá do Sul, durante ' Trabalho, Receita
a reuniãode prefeitos Federal, o INPS e o

realizadano dia 4, no ,

lAPAS. Uma
Clube Atlético mobilização que
Baependi. Oprefeito Ivo extravassa o âmbito
Konell disse que 'político-partidário e

,

'pretende utilizar deve se estender à toda
Cr$ 1,2 milhão na a sQciet/ade catarinense.
ampliação e reforma na O presidente da
Creche instalada no

'

Associação dos
. Jaraguâ Esquerdo. Aposentados de

'A partir de junho deste laraguá do Sul está
ano, os estudantes 'decepcionado com o

qué se deslocam até nível de mobilização da
Ioinville para cursar o categoria. Rubens '

nível superior serão Manoel da Silva-
transportados pela também representante,
Empresa Penha, que local do ProconlSunab
acertou a cobrança de - inclusive já deixou
Cr$ 4.500,00 mensais de cobrar a
dos alunos, enquanto a mensalidade (0.5% do
Guaratuba exigia salário mínimo) dos

,

Cr$ 5.000,00. Aliás, o quase 700 sócios, entre
impasse entre os alunos' os oitomil residentes no
e a Guaratuba já virou município. Enquanto

-

caso de Polícia. O isso, as "medidas
estudante Getúlio provisórias" ,

Stadnik prestou queixa continuam
na Delegacia de desfavorecendo a

laraguá do Sul contra todos.

Repasse do ICMS sobre queda
vertigionosa na-cota semanal
laraguádoSul-A Se

cretaria de Finanças rece

beu a quan�ia :'irrisória" de
Cr$ 1;9 milhão, como re

passe do ICMS feito pelo
Governo do Estado sema- '

nalmente. Uma prova de
que a arrecadação, não tem
a mínima lógica. O próprio
secretário Antenor Galvan
estava otimista com os nú- ,

meros registrados na sema
na anterior (terça-feira, 'dia
1�), quando o volume repas- ,

sado chegou a Cr$ 28,5 mi-,
lhões. "Acho possível um
aumento de até 50%", pre
via Antenor Galvan.

E sua previsão otimistá

sossc tenta
salvar estatal
de fechamento

"SOS Santa Catarina" é o tí
.tulo da campanha desencadeada
pelo Governo do Estado e princi-'
palmente por diversas entidades
representativas para evitar o fe
chamento de importantes órgãos
federais sediados no Estado - de '

acordo com mais uma Medida
Provisória (número 151), decre
tada pelo Governo Collor, em
março deste ano. Fiese, Uvesc,
Fecam, Facisc, Assembléia Le
gislativa e partidos políticos estão
engajados na campanha.

Afinal de contas, ° Estado
que garantiu ampla superioridade
de votos ao então-candidato do
PRN está ameaçado de perder a
Telesc, os Correios e Telégrafos,
a Delegacia Federal da Agricul
tura, o Inmetro (Pesos e Medi
das), ao Paraná, além da Dele
gacia Regional do Trabalho,
INPS, lAPAS, Receita Federal,
para o Rio, Grande do Sul,
DNER, para Brasília, e Eletro
sul, ao Rio de Janeiro. Aprosul,
AsteI, Sindifisp, Acafic também
se engajaram na campanha pelas
estatais.

Carrocerias Argi comemora
seu aniversário com festa

'�,

Antenor Galvan: Preocupações

Jaraguä dó 'Su'l-Depois de
18 anos de serviços
prestados especialmente
aos catarinenses, a direção
das Carrocerrias Argi só
tem a comemorar. E é
exatamente isso que
acontece a partir das 10
horas de hoje, na sua

fábrica, onde seus mais de
150.funcionários irão
festejar a data (8 de maio).

.
Durante a semana

(terça-feira), um dos sócios
da Empresa, o
diretor-presidente Rolf
Hermann , fez a doação de
um escorregador para
crianças, à creche
Gertrudes Kanzler, na Vila
Lenzi.
Hoje, as doações
continuam. O diretor

,

Evilásio Vargas comandará
a doação de um campo de '

,

futebol suiço aos'

colaboradores e já adianta
sua pretensão para um
futuro próximo: "A
construção de uma sede,
para abrigar a cancha de
bocha.
Fundada no dia 8 de maio
de 1972, sob o nome de
"EstruturaMetálica de Rolf
Hermann" , a empresa
começou a crescer e teve seu

capital ampliado com a

associação de Evilésio
Vargas, em 7 de janeiro de
1977. Atualmente, as
Carrocerias Argi conta com

três unidades fabris (a
Matriz, em Jaraguã do Sul,
filiais em Curitiba e no

Trevo de acesso da BR-101,
em Araquarí), para
.produção de furgões e
câmaras frigoríficas. ,

Richard Peter Hermann é o
terceiro sócio da'
bem-sucedida empresa.

90,ADÉCADACHEVROLET,� ASUAMELHOR MARCA.,
TER UM CHEVROLET
É TER MAIS PRÓXIMO
O CONCEITO DE
FUTURO IilftloiiRlER VEíCUlDS
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Iuvenius disputa liderança
da chave' 'A", hoje à tarde

Jaragüá do Sul - o Ju
ventus volta a jo�ar no Estádio
João Marcatto, as 16 horas de
hoje (12/05), contra o Próspera
e, se vencer à equipe de Cnciú
ma, será seguramento o cam

peão antecipado da Chave
"A" da T�çà Governador. O
tricolor jaraguaense iniciou
bem o segundo turno do cam

peonato da segunda divisão de
profissionais, ao empatar, em.

Laguna, contra o time da casa,
dia 6, no Centro Municipal de
Laguna, pelo escore de O x O.
Ainda na liderança da chave,
o Juventus deve atrair um ex
celente público torcedor para
a partida de hoje à tarde.

Luizinho e Rossetti perde
ram duas claras chances de gol,

, durante o Jogo contra o Lagu
na. No 'primeiro tempo, o tri
color pressionou bastante, mas
decaiu d_e produção na segunda
etapa. E Importante se ressal
tar que a equipe lagunense es

tava completamente reformu
lada, em comparação com o

plantel que sofreu u�a goleada
-de 4 x 0, no pnmeiro turno,

. diante do Juventus, Seis joga
dores entraram para reforçar
o quadro. .

.
' "' , .. �,

Gerson, Márcio, Maurí-
cio, Ferrão e Renato; Rome
rito, Ado e Toto; Rossetti
(Paulino), Petróleo e Luizinho
foi a formação mantida duran
te a partida, pelo técnico Dito
Cola, que está bastante otimis
ta como retomo do lateral Si-

o lateralMárcio e o ponta Rossetti são dois destaques da equipe

monal aos treinos, nesta sema
na. O Juventus encerra a fase
de classificação do Campeona
to no próximo dia 20 (domin
go), diante do Imbituba, nova
mente no João Marcatto. Se fi-, .

car em primeiro na Chave, de- Com'unida ;Ie've enfrentar ao Joaçaba ou "UUUI
Concórdia (:22 colocado da cha-

.

ve B). A Taça Governador é pode contardividida em quatro fases, ten- 'UI,
.

.

do seu final previsto para de-
com nova U'Tlzembro, quando acontece o.

quadrangular.. '

Já neste sábado estará
concluída a segunda escada de
acesso à arquibancada coberta
do Estádio João Marcatto,
possibilitando melhor .acomo-

dação ao torcedor de mais uma
�ilheteria para vendas de in
gressos. Agora, é só ir ao cam

po e torcer.

145 gols marcados. Luizinho; do
Amizade, é o artilheiro, por en
quanto, e Adilson, também do
Amizade, o goleiro menos vazado
com seis gols sofridos.

Jaraguá do Sul - A Moderna -

Unidade de Terapia Intensiva do Hos
pital e Maternidade São José foi final
mente inaugurada às 20 horas do dia
7, transformando-se na grande espe
rança e proteção da comunidade jara-

. guaense e da região do Vale. A obra
custou mais de Cr$ 6 milhões e só foi
possível graças ao empenho conjunto
de poder público e da iniciativapsiva
dalocal. Bem instalada em uma área
de 231,25 metros quadrados, a nova

UTI está equipada com os mais.avan
çados aparelhos da medicina - são
monitores cardíacos, respiradores,
desfibrilador, entre outros -, além de
contar com 10 leitos.

Doze médicos e três equipes de
enfermeiros devem se revezar para
prestar atendimento na UTI do São
José. Para o secretário da Saúde,
Amaro Ximenesä obra é fruto de uma
administração participativa, capaz de
unir empresários e prefeitura em

idéias e recursos. "Maior do que a

construção da UTI, estilo.simples, é
o valon dos equipamentos, de alta qua
lidade", afirmou o diretor clínico do
Hospital, Sebastião Resende, refor
çando que "a união entre comunida
des política e empresarial é a única
saída viável para o crescimento da as

sistência médica em Jaraguä doSul".
Tecnologia e medicina não são

isolados jamais, destacou na noite de .

inauguração-da UTI o presidente da
Associação Médica de Jaraguá do Sul,
Edson Schulz, lembrando que à eíasse
médica 'local está- agora mais fortále
cida, e com possibilidade de trazer ou
tros profissionais de extremo gabarito.
O-prefeito Ivo Konell disse que.vmais
uma pmm.ellsa de campanha estä sen- ,

do cumpnda, com a inauguração da
UTI". Mas ele não deixou de.salientar.
a importância da participação empre
sarialno empreendimento: "Sem aini
ciativa privada, as obras não estariam
prontasnesse prazo".

Amizade e Cruz de ,Malta
são líderes na 1!1. Divisão

A primeira rodada da sesun
da fase acontece neste dommgo
(13), com osseguintes jogos;Gari
baldi x Juventus, Paraná x Bota
fogo, Alvorada x Cruz Malta,
Malvice x Amizade (pelas catego
rias titular e aspirante), folgando.

o Pinheiros. Serão realizadas mais
oito rodadas, até se chegar ao qua
drangular final.

Sênior

,'CORREIO........-...._
II> c:> � c:>" c:>

Giese, realiza trabalho de
base no atletismo local-

Jaraguá doSul-o professor
. WaldirGiese reuniuquase 150pe
quenos e futuros atlétas-estudan
tes de 10 escolas do município,
particulares e estaduais, somou a

isto o empenho do chefe da Divi
são Municipal de Esportes, Jean
Cario Leutprecht, e conseguiuini
ciar o mais Importante trabalho de
base a nível de atletismo, nos últi
mos anos: a Escolinha .de Atle
tismo de Jaraguã do Sul.. "Temos
gente muito Doa em Jaraguä do
Sul, bastapreparar bem", prega
Giese, medalhista conhecido nos

llOmetros com barreira e no salto
com Vara.

Depois de uma seleção prévia
r entre os alunos - todos com idade
entre 11 e 17 anos -, que teve
a duração de 30 dias de treina-.
mentos, (de segundas a sextas-fei
ras, no Clube Atlético Baependi,
em dois turnos),Waldir Giese aca
bou ficando com 50 atletas. "Foi
uma seleção pela condição física,
que visa em pouco tempo enqua
drar cada tim dentro de sua prova

específica" , conta o professar. que
já vem sentindo a falta de verbas
para a aquisição dematerial, como
tênis, sapatilha, "coisas importan
tes, que não podemos exigir das
crianças" .

o próprio treinador sabe qut:

alguns dos atletas certamente
abandonarão os treinamentos.
"por falta de recursos, porque não
conseguiram nota na escola e pre
cisam estudar mais, porque vão
trabalhar". E já adianta: "o resul
tado de todo este trabalho será co
nhecido e terá frutos a partir do,
segundo ano. Giese analisa a si
tuação difícil porque passa o atle
tismo jaraguaense: "Atletas como
Clarice Kuhn e Ademir Roesler,
ambos medalhistas de nível perde
ram o patrocínio da Kohlbach. E
fundamental que omunicípio defi
na um orçamento próprio ao

DME, um quinto da arrecadação
seria suficiente. Sem verba, o es

p0t:t� não vai para a frente", con-
ciw.

'

. ,

Os estüdant�s treinam diariamente. Após, praticam o lazer

ASociedade Esportiva e

Recreativa Vieirense elegeu
no dia 28 de abril; ein
Assembléia Geral Ordinária, o
Conselho'Deliberativo para o .

biênio 90/92. Os associados que
compareceram em bom
número puderam votar em
duas Chapas. A "chapa 1" foi
a vencedora, tendo como

presidente o advogado Altevir
Antonio Fogaça Junior
(reeleito). O ·Conselho

Deliberativo da S. E.R.
Vieirense é composto de 20
membros efetivos e 5 suplentes.

A ordem do dia constou ainda
da eleição do Conselho Fiscal
e a prestação de contas da atual
diretoria. A diretoria agradece

, o comparecimento dos
associados que num clima
bastante democrático
souberam depositar seu voto e

eleger o novo Conselho.

es AUTO
PEÇAS tTDA

Jaraguã do Sul- Amizade
e Cruz de Malta, e Botafogo e

Amizade estão na liderança e vice
liderança das categorias titulares
e Aspirantes, no Campeonato da
I! Divisão, promovido pela Liga
Jaraguaense de Futebol. Na cate
goria' titulares Amizade tem 13
pontos, enquanto o Cruz de Malta
ficou com 12, o Alvorada e o Gari
baldi, com 9, o Paraná, com 7 pon
tos conquístades, o Juventus, com
5, o Malvice, com 4 e, em último,
o Pinheiros, com 3 pontos ganhos.
Foram realizados 36 jogos na prí
meira fase com um total de 104
gols convertidos, ficando-o atacan
te Luizinho, do Botafogo, com 10
gols, como o artilhein? da eatego- "-
na. Osvaldo, do Amizade, fOI 0 Ao finaltzar o 12 turno, o

goleiro menos vazado. ' Campeonato de Futebol Sêniores
Na categoria Ai;lpir�nte.s, 0- obteve a seguinte classificação:

BCltafogo ltd'erou a pnmerra fase, Chave "A" (8·-pontos), Estrela,
com 14.pontos.ganhos, seguido pe- Veteranos, Vid. Barão e Botafogo
lo Amizade, com 13, Juventus, (todos 130m- sete pontos),' Interna
COm 10, Alvorada, com 9 pontos, cional (quatro) e Pinheiros (zero
Paraná e Cruz Malta, ambos com pontos, se retirou da competição).
sete pontosganhos, Malvice, com Pela chave "B": Paraná (10 pon
CIOGO .poruos, Pinheiros; com 4 e, tos), João Pessoa- (9), Guarani (7
por último, o Garibaldi, com ape- pontos), Alvorada e Arweg (6
nas .três pontos ganhos. Foram, pontos), Floresta (3) e Francisco
reahzado� também 36 jogos, com de Paula (1 ponto).
Jaraguá do Sul, de 12 a 18105/90
'. 1

. Peças e assessórios para Fiat
Ford - Volkswagen..;,... Ghevro/et

Rua/João 'Picolli, 139 - Fone: (0473)
'12-0325
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ANOTAÇOES
"Infância e Iuventu

.de sem Tabaco" é o tema
escolhido pela Organiza
ção Mundial da Saúde,
em 199.0, para combater
o uso do fumo, altamente
nocivo. A nível de Minis
tério da Saúde/Programa
Nacional de Combate ao

Fumo, foi decididó insti
tuir o dia 31 de maio co

mo o "Dia Mundial sem
Tabaco". Explicação.pa
ra a campanha/90:
"Crianças e adolescentes
são o público alvo que
pode mais facilmente ser

atingido e influenciar
mais grandemente o pú
blico adulto". Então, va-

.

_mos nos engajar: todos
sem fumo no dia 31.

(PF� (PDS)
Ademir Izi do ro ,

Udo.Wagner e Sävio
Murilo (PL) enfrenta
ram disputas a conversa

ções internas pesadas.
dentro de seus respecti
vos partidos, para ser tim
deles o escolhido para
concorrer a uma vaga na

Assembléia Legislativa,
neste ano, como candi
dato da "União pela Mi
crorregião". A União
está consoliada a nível
estadual e deve ser con

senso também no Vaie.
A escolha final estava
prevista para sexta-feira

. (11): uma convenção su-

prapartidária em enten-·
dimentos.

. Está confirmada pa
ra a última semana de ju
lho a realização da Jor
nada Médica, em Jara
guá do Sul, uma promo
ção da Associação Mé
dica do Município. A
princípio, 19 médicos
professores do Sul do

. Pais já confirmaram pre-
.

sença ao encontro.

x-x ..x

No .I?róximo dia .26 .

A Associação Assisten
cial dos Deficientes Au
ditivos e Visuais, em Ja
raguá do Sul, promove
uma deliciosa feijoada
como parte integrante
de suas realizações neste
ano. Para o dia 15 de se

tembro está previsto um

Bingo. Todas as promo
ções da Associação vi
sam arre.cadar fundos
para a compra de recur

sos didáticos, consultas e
exames otorrinológicos
e oftalmolóticos dos alu
nos das salas, bem como

na compra de próteses
auditivas 'Çhmplificado
res de som).

x-x-x

E a 19!!. Unidade de
Coordenação Regional.
reúne representantes do
Conselho Estadual de
Entorpecentes, no pró
ximo dia 16 (quarta-fei
ra), para um' Encontro
sobre Prevenção de Dro
gas, no Sindicato do
Vestuário, em J.araguá
do Sul.

AWiastlra
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José Hülze visita a Região e

promete realizar as obns
Ioraguâ do SullCorupá - o

secretário dos Transportes, José
Augusto Hülze , prometeu con

cluir duas importantes obras do se

tor viário, para a microrregião do
Vale d<? Itapocu. S� as previsões
se confirmarem, ate o dia 28- de

. setembro deste ano o Governo Es
tadual -:- com financiamento do
Banco Muridial - deve entregar
à população o trecho entre Jara
guá do Sul e Pomerode, uma obra
que deveria estar concluída neste
mês de maio, mas sofreu atrasos
especialmente em função de erros
no material impróprio, extraído
da jazida J-3, próxima a Jaraguá
do Sul. Os nove quilômetros ini
ciais de asfalto (são 26 no total)
já estão com uma série de defeitos
na pista de tráfego. Buracos. são
comuns.

Até o final da adrninistração
Casildo Maldaner, no Governo do
Estado, também devem estar con-

Secretário José Augusto Hülze

cluídas as obras 'da rodovia
SC-280, que liga os municípios de
São Bento do Sul e CoruJá. Todas
estas promessas foram feitas pelo
secretário Hülze, durante sua visi-

Alvorada promove 2e. edição
da ��Winterfest", no dia -25

A segunda edição da "Winterfest"
(Festa de Inverno/90) promete conso

lidar o evento .0 nível microrregional,
promovido pela Sociedade Recreativa
Alvorada. Entre os dias 25 e 27 deste
mês o resgate das tradições germânicas
vai apresentar muita comida. típica ale
mã - marreco recheado, repolho roxo,
taiá, aipim frito, strudel, schwatszauer,
tudo regado ao chopp geladtssimo -,
além da promoção de grandes bailes e

dosjá tradicionais Campeonatos de Tiro
ao Alvo, tiro ao pássaro e de bolão.

Um jantar típico, às 20 horas, mar
ca a abertura oficial da.2a Winterfest,
no dia 25, seguindo-se o baile inaugural
com "Os Vilanenses", a partir das 22
horas. D presidente da Sociedade Alvo
rada, Raimundo Rahn, adiante que,
neste ano, serão cobrados ingressos:
"Cobraremos uma taxa irrisória âe
Cr$ 30,00, até às 18 horas e, após esse
horário, '0preço será um poucomaior".
Toda a renda da Festa de Inverno será
canalizada para a construção da futura
sede social da Alvorada, no Rio Cerro
/lo

.

O lançamento oficial da 2a Winter
fest aconteceu na noite de ontem (11),
na sede da Alvorada, com uma ampla
confraternização e. jantar. Otimista,
Raimundo espera que no mínimo cinco .

mil visitem a Sociedade durante a Festa

Por questões meramentepolíticas ainda estão
pendentes as obras da
ponte Vila Isabel, iniciadas
em abril de 1987, no

r: município de Corupâ.
Cansados de solicitar
providênciastafinal, três
secretários dos Transportes
já visitaram o local e
prometeram solução), o
prefeito Ernesto Felipe
Blunk e o vereador
peemedebista Hermann
Suesenbach fizeram
questão de levar mais um

secretário, José Augusto
-----.----------..,.j Hidze, para conhecer de

perto as obras, onde se vê
apenas as fundações e

pilares. "Fiquei .

surpreso", disseHülze. Ele
novamente garantiu
conclusão, prometendo
contato urgente com a

Empreiteira Mama.

de Inverno, que tem diversas atrações
paralelas: a partir das 14 horas do dia
26 iniciam os campeonatos de Tiro ao

Alvo, Tiro ao Pássaro e de Bolão, se

guindo-se-as apresentações do Coral
'Cristo Bom Pastor e de danças folclô

.

ricas, devendo se prolongar até as 21
horas. A partir das 22 começa o Baile,
animado pelo' conjunto "Os Frenéti
cos".

No dia 27 de maio acontecem as

finais dos campeonatos de Tiro, às 9

horas, enquanto à tarde listão previstas
as apresentações de grupos folclóricos

.
de Iaraguâ doSul e Ibirama. "Seja você
o Rei do Tiro ou Bolão da 2a Winter
fest", divulga a Comissão Organizado
ra.

em silêncio·

ta à Região, no dia 7, quando ain
da vistoriou a Ponte Vila Isabel,
a estrada do Rio da Luz� da Mal
wee Malhas à Céval� e o chama
do contorno urbano de Jaraguá do
Sul, sempre acompanhado do pre
feito Ivo Konell, do secretário do.
Desenvolvimento Urbano e do
Meio Ambiente, Adernar Duwe,
do deputado Luiz Henrique da Sil
veira e do ex-prefeito Durval Va
sel,

A rodovia Corupá/São Bento
(teve suas obras iniciadas há quase
três anos) está com 11 quilômetros
de pavimento asfáltico devida
mente concluídos, mas estão fal-'
tando ainda quase 30 quilômetros.
"Trata-se da rodovia mais impor
tante em SantaCatarina, do corre
dor de exportação do Estado. Seu
trecho mais pesado, sobre a serra,•

.está pronto.Temos um milhão de
metros cúbicos de pavimento por
fazer e não existe perigo de parali
sação", assegurou Hülze.

CAI'BSASSE
A ESSÊNCIA DA PUREZA

escapamentos

METALÚRGICA JOÃO WIEST -S.A.
R-ua: Erwino Menegotti, 588
Fone: (0473) 72-3133

89.250 - Jaraguá do Sul - SC
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,....-
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