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_Cacex registra
•

I

' bom'movimento
em Bxpertaçöes

'

As empresas jara�ul}enses
exportaram US$ -3,6.,milhões de
dólares, nomês de maio, espe
cialmente para países da Europa
� aos Estados Unidos, represen
tando um incremento de 23% em

relação 'ao mesmo período do
ano passado. O Grupo We,g, as
Indústrias Reunidas e a Marisol,
Indústria do Vestuário foram as

empresas que mais contribuíram
para este bom movimento. A ní
vel de importação emmaio, a Ca
cex do Banco do Brasilregistrou

'

movimento de US$ 1',7 milhão,'
,

bastante superior aos US$ 491·

��;[��':o mêsde abri:.

, I

RIO..SÍlL

, HÁ 40(1NOS
SER VINDO COM EFICIÊNCIA
,JARAGUÁ DOSlÍL"E REGIÃO

SESI implanta tecnologia -noMercado
"7\ direção jlo. SESI

inaugura solenemente nes

te día 20, às 11 horas, o

seu roais' moderno super
mercado, em Santa Cata
rina. Localizado na rua

Marina Frutuoso, centro
da cidade, o 'Supermerca
do será totalmente, infor
matizado; com'seus caixas'
ligados a um terminal de

com8utador. São mais de
4.50 metros quadrados de
áreà construída. Defronte

,(
ao Supermercado, 0 SESI
construiu, também a sua
Cozinha Industrial;, que
'deverá -atender , inicial
mente, a quatro mil refei
çöes diárias, Página _7Novo Supermercaâo do SESI temamplo es�,!,ço para estacionamento

,

'

O candidato do PRN parti
cipou da reunião semanal da A.CIJS
e cc;mfesSQuqueoconhe,q_e,pouco SO"
bre à realidade da microrregião.

Mas prometeu que, se eleito, re
duz pl\ra, cinco o número de secre

tarias de Estado e acaba com 7,500
cargos comissionados, diminuindo
o intervencionismo do. Estado na

economia. Américo Farias -'

apontado como candidato prefe-
rencial da microrregião do Vale"
do Itájaí, ao Governo do Estado·
- recebeu uma série de reivindi
cações dós empresärjos jara
guaenses. Página 3

ce:�:����e ' Votaçãp, da Lei Orgânica :;!:i�1as
naEducação ", .,
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� _', ,',. em Jaraguä ".

O'prefeítode Schroeder.Ademar -;.O..,.çon"lrd,iaI.8, e,m" Coru"«Piske, investiuCr$ J ;4milhijoem obras -
,

,

• ' 't',
. para a constiução de .playgrounds em

" ,,' ;f •
' .' '. ...: ,',

"

',
'..1

. ,- . " " "

'., diversos jardins de infância e em salas "'�Fih�lm�nte J�rse �islú'irl- çãc da: LerOrgânica Milri.:tci::. e 22 'c._ trata' da 'rérnaaeração.
. de aula ao município. Nesta semana, bra um possível acordo, entre pal. As bancadas do PMDB e extra dosvereadores, Nesta se-"

, ele deve inauguraro playground do Jar-. dof d
. ,.

d d l'
-

PDSfPFL '(mai da-f .
, read odirn de Infância "Pequeno Príncipe",

' os verea ores o mumcipio e a co igação ',' rrraio- gun a-reira os yerea ore� v .-
no bairro Tomaselli, Já em Bracinho Corupä, que se reuniram com ria) não chegaram a entendi- tarn o novo pr?Jet<? em-pnm�l
doSul,localidaded�RanshoBom,está o presidente da Ufiião dós Ve- mente especialmente sobre os to turno e ate o final do mes
em fase.de conclusao mais um p�rque, readores de Santa Catarina artigos 93 - proibe .oprefeite deve estar prom.ulgada aCons-com escorregador, balanço, labirinto e

.

'

tudo o mais, No final de julho, Piske Michel Kury, para tentar solu- a executar serviços particulares tituição de Corupä-
.

. inaugura a sala de aula 'do Jardim Cha- cionar o impasse na promulga- . emépoca de pleito eleitoral - Pág_ina a
peuzinhoVermelho..' .'

, ,
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Juventus folgá
e jogadores

,.

treinam chutes .,

De folga na tabela da Taça
Jucemar Lima, neste final de se

mana, o time do Juventus apenas
realizou diversos treinamentos
durante a.semana, especialmente
para.éxercítar os chutes' a gol.um
dos grandes motivos. da- derrotá
'sofrida diante do Concórdia" na

. tarde de sábado (9), quando a

equipe jogou desfalcada-de três
importantes titulares: Márcio,

.

Ferrão e Ado: O próximo-jogo
da equipe jaraguaense será no dia
24 de junho (domingo), centra o

TIradentes, �ÍI1 Lebon Régis.
Pé.glna 7 ,', �,
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Atacado ,e ,varejo

A'edição do dia 11 de junho,
do Jornal "Gazeta' .

Mercantil" trouxe um edital
de convocação da diretoria da
Weg, para uma Assembléia
Geral Extraordinária, no dia
20 (quarta-feira), onde serão
tratados dais importantes
assuntos: "a proposta de.
emissão pública de .5 mil
debêntures, conversíveis em

ações preferenciais - série
,

.única -, com valornominal
unitário de Cr$ 100mir. No
item dois, "autoriza a

diretoria da Weg a contratar,
instituições financeiras para
operar no mercado d� ,

capitais, para coordenar a
colocação pública de _

'

debêntures".

NPC de Jaraguâ do Sul
Uprestou no mês de maio
umtotal de 11.517
informações, contra as.I1.893
prestadas no mês de abril. O
SPC, no mês de maio,

'

recebeu das associadas um
total de 213 fichaspara
registros de clientes 'no valor,

ASecretaria do
Planejamento da

Prefeitura.Municipal de
Jaraguá do Sul-concedeu 76
licenças para construçõo-de

'

novos imóveis" no município,
no mês de mato. Em
conseqüênciadisto, o total de
área construída, no mês, foi'
de 10.950; 79 metros
.quadrados, sendo que
6.519,21 metros quadrados
foram para construção de

.

residências e apenas 257, 4 (os
metros quadrados foram para
construções industriais. Em
abril, o total de área
construída foi de 5.891,73
metros quadrados.

,-..prefeito de Jaraguá do
VSu/, IVo Konell,
sancionou nesta semana a lei
1.383/90, que .autoriza o

executivo municipal.a
constituir a companhia de
habitação de Iaraguâ dó Sul '

r- Cohab/JS. O capital inicial
da [utura companhia é de
Cr$ 3,4 milhões, sendo que
51 por cento desse total será
subscrito pela própria
prefeitura e o restante fica a

'cargo de um grupo de
_
indústrias do município. A

, companhia mista de "

habitação, visa solucionar. o
grave problema de falta de
habitações em Jaraguâ do
Sul.

Uma proIiIoçIodoseu concessionérlo

-'

Nicolodelli assume ocargo
dc presidente no Sindicato

, ">,

, I '

Jaragudc do Sul - o empre
sário Luiz José Nicolodelli foi em
possado às 19 horas do dia 7 na

presidência do Sindicato das Em-;
presas do Vestuário de Jaraguá do
Sul. A solenidade aconteceu na

Associação Comercial e IildQstrial
(Acijs), onde também foram em

possados o vice-presidente, Dor
val Marcatto, o secretário geral,
Wander Weege e o tesoureiro da -

entidade, Durval Marcatto Jú- NicolodeUi e Marcatto na posse
nior, Presidido anteriormente pe
lo diretor administrativo da Indús
tria de Chapéus Marcatto, o Sindi
cato das Empresas do Vestuário
conta com cerca de 50 empresas
associadas - ,entre as 150 insta
ladas no município.

E é justamente com o obje-

tivo de associar todas estas empre-
'- sas, que o novo presidente assu

mitro cargo. "Tenho agora que
coordenar a união das empresas,
através de um sindicato dinâmi
co", prega Luiz Nicolodelli, que"
considera o Sirídicato como "a ca-

sa dos empresärios do setor". Em
média, as 150 empresas do Ves
tuário, em Jaraguä do Sul empre
gam cerca de 15 mil funcionários.

,

No dia 24 de julho de 1973"
ri empresário Dorval Marcatto as
sumiu a presidência da então-As
sociação _

Profissional das Indús
trias do Vestuário. E, em menos
de dois 'anos - dia 7 de fevereiro

_
de 1975 -, ele conseguiu elevar
a entidade à categoria de Sindi
'cato. "Sempre colaborei para que
houvesse maior harmonia entre o

sindicato patronal e o sindicato
classista ,e creio que servimos de
exemplo para outros sindicatos,
no País", afirma DorvalMarcatto,
que permanece na vice-presidên
cia 'da entidade,

Exportações de p'
•

k
., , d

-

maio foramboas ' ,lS" e investe na e ucaçao

Junta Comerciai. Jaraguá do Sul
- Aomenos atédezembro deste ano

está solucionado o problema de falta
de funcionário no Posto da Junta Co
mercial do município. Após conver

sações nas reuniões semanais da Acijs,
,

os próprios empresários decidiram re
munerar a funcionäria da Associação,
Luciane Margarete de Andrade, para
ocupar o cargo, enquanto se ventila
junto ao Governo do Estado a possibi
lidade de abertura de concurso públICO
para contratação de outro servidor pa
ra o serviço de atendimento às empre
sas" que asseguraram um movimento

_...,..r-t......_ " de 'Cr$ 204.221,53, somente no mês

W"IIII..I:I de maio.
O problema com o Posto da Junta

-Comeroial de Jaraguä 'do Sul começa
na falta de um espaço, físico próprio .

.e.. sala onde funciona o Posto' é aluga
da da Associação Comercial e Indus
trial. Diariamente, o movimento é in
tenso para a autenticação de livros,
registros de contratos sociais e altera
ções de contratos, atas de-assembléias
de sociedades anónimas. O ex-funcío-

'

nãrio doPosto; Cannosino Camargo'
" de Araújo Neto, muitas vezes seq_uer
prestava expediente, porque residia

, em Lages e tinha apenas uma pensão
alugada em Jaraguá do Sul. '

,
de julho, está prevista a inauguração
de uma sala de aula, cOlp 74 metros

_quadrad�s, no Jardim de Infância
Chapeuzinho Vermelho, na rua Três
de Julho. ' -

':,

72-3343

OS usuários do tr.ansporte de Cr$ 548.589,00. Recebeu
coletivo de Jaraguá do Sul' ainda um total de 183 fichas

tiveram de amargar nesta � -

para cancelamento de clientes
semana, o reajuste de 33% ' que liquidãram seus. débitos,
nas tarifas dos ônibus nO valor de 214.63?,OO. '

urbanos, o que levou o preço
de Cr$ 9,00 p,Wa Cr$ 12,00.
O aumento foi-autorizado
pelo prefeito Ivo Konell e
entrou em vigor na terça-feira
(12). o- último reajuste de

.

tarifas ocorreu no mês de
março.

Rua Reinoldo Rau, ()32
"

Fone: ;72-1599

Jaraguá IÚJ Sul - A carteira do
comércio Exterior (CACEX) do Ban
co do Brasil registrou um movimento
de 3.6 milhões de dólares, em.relação
as exportações de mercadorias, no
mês de maio, represenjando um íncre
mento de 23% sobre o mesmo período
do ano passado. Conforme relatório
divulgado pela CAÇEX as indústrias .

deJaraguã do Sul.obtiveram um cres

cimento de 13%, de janeiro a maio
deste ano, em relação aos primeiros
cinco meses de 1989. -

,

,A nível de importação, a CACEX
registrou ummovimento de 1,7 milhão
de dólares .no mês de maio: Bastante
superior aos 491 mil dólares, registra
dos no mês de abril.

Schroeder - O prefeito, Adernar
Piske, investiu neste mês Cr$ 1,4 mi
"lhão na área de Educação, especial
mente na infra-estrutura de lazer e sa
las de aula, no Município'. .Säbado
(09), ele inaugurou o playground do
Jardim de Infância do Colégio Esta
dual Miguel Couto, onde as crianças
têm, agora, à disposição escorregador,
labirinto, balanço, trepa-trepa. Ao
mesmo tempo, o prefeito acredita que -

nos próximos dias poderá inaugurar
o pláyground no Jàrdim de Infância
Pequeno Príncipe, no Bairro Toma
se!fi, totalmente construído com alam
brado. Outro playground está em 'fase
de conclusão em Braéinho do Sul, lo
calidade de Rancho Bom. Para o'fínal

Página 06
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RUA:_' ANGELO RU:B1N1,
FONE: ,72-3759
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EI'IIIdB/fR VEíCULOS
Jaraguá do Sul, de 16 a 22/06/90
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EDiÇÃO N� 3·593 JARAGuA DO SUL,' DE 16 A 22 DE JUNHO DE 1990

.. < ADVOGADO'

Rubem Fonseca Flexa:'

Seis jlUos Ia 2:, rodad,a
dI: Cllpeolall' VarzeaDI

RUa Reínoldo Rau, 86 _ Sala 6 '_ 1. andar
Centro _' E'dificio Mário ,Tavares

.

Fone: (047:)') 72-1920 _ Jaraguá do Sul - SC.

Jarélauá do Sól"":' A

'21l1, ,ROdadã do VIII<? Cam
peonato Munic;ipal de
futebol Varzeano acon

tece día 17 com • jogos
pelas duas' chaves, Pela
chave "A" jogam Fla
mengo 'x' Continental,

I
Nova Aliança x Interna

,

cíonal, Vila Lenzt x Goi
, ,ás., Todos Os jogos desta

! chave acontecem no

I� 'campo' do Malwice. Na
op l?!, z, n 'I l?l'treS

I x ia8i1.1)l a l?W?lil:A x

o:J!l'n'lV 'q-eqo;) x l?s�n;r'
-nliod wl?30r ",H,,, aAl?q:J'

,

"
Internacional.

'

A primeira rodada
realizada dia 10 de ju
nho, teve os seguintes
.resnltados: Chave "A"

Campo do Internacional
Vila' Lénzí 1 x O· Nova
Aliança, GQiás 4 x O

Continental,' Internado
naI 1 x 1 Flamengo. "OS'

resultados, da Chave "B''..
que tíveràm seus' '

jogos,
realizados no campo do
Malwice, foram: Kru

ger 3 x Ó Atlético, Poro,
tuguesa 1 x 1 'Senta Lu
zia, COhab 1 x O Vitória.

Cobras &

ROTARIANO!
:1'.\ ""j,. '/..... \,AA;.:.':�'!I': ...

,.. '�': .

;......

,�' , ...,0 .... .;., '. '. �

� ,

'Lag'arlos
_' -, j..

Pol,i:clí,nica Rio, Branca
COMUNICADO

COmunicamos, que já estão atendendo em novo

endereço. Rua Barão do Rio Branco, 207,
Tel. 72-1744 e 72.1063 os' seguintes Médicos:

Dr. Amaro Ximenes Jr, Clín�ca Cirurgia
Geral.
Dr. Luís Carlos Bianchí - Clínica Gastro" ,

enterología-
Osm�J Andreatta _:, Urologia (rin�, bexiga),

, br. Ricardo puff _:: Otorrino (ouvi'do, nariz,
,e garganta) e Audíomentríe.
Dr. Roberto Kell - Ecografia Geral
Dr. Vicente A. Caropreso - Neurología e

Eletroencefalografia,
Dr. 'Rolf Horst Ginecologista.
A Direção

AR:Y RUlll espera tua 'presença
em Balleário Camboriú, .hoje.

, ,

ESTADO DE
PREFEITURA
LEI NV 705/00.

SIMAE' abre as

ilscriçies a

cllcurso

Jaraguâ do Sul,- o
SAMAE (Serviço, Auto
nômo ,MQnic.ípal, . de
Ag!,la e Esgoto). abriu
iQ.scriçõ�sJ para . , vagà
de. Auxílíer .de. :ç,ncar
nadar e Zeladora. AS

,.inscrições serão rea":
lizadas, na Rua Glii-
"Iherme ,Weege",34, nOs
dias ,18 a 20, de" ju
nhc, "No )JQr�rio : das
9h30min às; 11h30min.
"ie' das -t3h."·às': -15,b� o
c0ncurso pl;lbliç0' . será
realizado nO dia 21 de
junho de 1990.'

Clínica Médica
Reumalolagi,a

Dr.' Wander L. Walzka

t .Ó,

ALTERA REDAÇÃO DO ARTlGO 449 DA LEI N9 544/85.

, .... ,.

SANTA CATARINA
MUNICIPAL DE CORUPÃ

Consultório Médico

Rua José T. RibeirO; 785

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

BRNESTo FELIPE BLUNK, Prefeito
ta Catarina, no uso e. exercí�io de

I bitantes deste munícjpío que a
sanciono a seguinte Lei:

Municipal de Corupá,IEstado de .Sen
suas funções faz saber a todos os ha

Câmara,' de Vereadores' aprevóu aeu

Art. 19) -"- Fica o Chefe do Poder -Executívo Munícípal, autorizado" . a

alterar a linha divisória do perímetro urbano do Munícípio de Corupá, que
partindo do ponto H; na divisa das propriedades' dOs SenhoreS' Jorge Küs
t,er e Pedro Judasheski, se .prolongará até a entrada, de acesso a Estrada
Caminho Pequeno, conforme consta no levan�amento top,ográfico em anexo,
qu,e é parts integrante desta 'Lei.

' .

Art. 29) - Esta Lei entrará em vigOr
das as disposições em contráno..

..

na data de sua' publicação,
,

revoga"

-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ, 06 de junho de 1990. \"

ERNESTO FELIPE BLUNK
PREFEITO MUNICIPAL

Sancionada. Registrada e Pu.);>ij�da a

presente Lei, no Departamento, <:te Admínístra
ção aos seis días do mês de junh�l" ��tJ990.

DI�i:IO�_I�_'�_�_t_�_�T_r_:M_':_�t_'�_:"_o__I_'--f"------... __I,

Atendimento com Hora Marcada de

Fone: �0473) 72-29:)'8

Ve'ndo ,OU' Iro,co '

Monza SLE 1.8 Ano 84, cor Preto, á Gasolina,
vidros verde, 5 marchas, som etc ...
Ótimo estado de conservação.

Tratar pelo pon�: ,

72-0152 com 'Wilitin.
Ru." Frederico Bartel. .150 .

.. ' ,

Jaraguá 'do Sul SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Edita) 1'1.250 de 06.06.90
Marc.elino losé Uber �
Sibila .Olos:
Ele, brasi1êro,· �lt�ir9,
operador de maquina,
natural de D.outor Pe•.

drínho; neste Estado,
domiciliado Ie residente
na Rua José Emmendör.
feri;·

.

-6"15, nesta
... ,cidade,

--filho' de Nestor Uber e

Tereza ·UbeI: -
Ela,

.

brasíleíra, solteira,
öperár�a, natural de
Massàranduba, neste
Estado, dOmiciliado ,e

reSidente na Rua Cam
po Alegre, em Ilha da

Fígueíra. neste distrito,
filha de Thomaz Olos e

Rosália Hafernenn 010s -

Edital 1'1·251 t:l� 06.()6.90
�o Lopes de .Az�v�
e N�l1 BarbOSil
Ele, brasílgíro, s:olt�ir9,·
cperadoc d�· máquina, .

natural dg Bragantina,
Parané, domie�liado�,
residente na Rua Bertha
Weege, 141, em Bana

do, Rio C�rro.;' neste dis
tríto, filho de :budo

Lopes de Azevedo e Nilta
de Azevedo I-'

Ela; .' brasiLeira, solteira,
costureira, natural' Ge
FOuso Redondo, neste
EStado, domiciliada e

residente na Rua Bertha
Wieegê, 141, em Barra' do
Rio, Cêrro, ne$e distrlik>,
filha de Eli Barbosa e

Alaide Barbosa -

..
, '.- .

. dente na Rua Olivi.

Proc.lamas de 'Casa.mentos . ��m�i1:s �6�!n!��ta��
dace, filha' de Arnv
Schmitz . e Arnela
Schmitz :-

MARGOT ADEUA GRUBBA LEIfMANN, Qftdal do Registro Civil
tio 1'1 Distrito da Comarca de Jaraguá .do Sul, Estado de Santa Catarina,
Brasil, faz saber que compareceram em Cartóno e�lndo. os documen"
tos exlgldOs pela leí, a. fim de SIe habilHateill j».ara �, OS seguintes:

Edita) 17.259 de 12.06.90
Raul Ziek �
Sjöberg
Ele, brasileiro; solteiro,
operário, natural . de
Jaraguá do Sul, domicilio
ado ,e residente em

Jaraguazinho, neste dís
tríto ,filho de Albrecht
Zick ;e Paula ScUunid't
Z'ick -

Ela, brasileira, 'solteira,
operária, natural de Ja·
raguä do Sul, domicilio
ada 'e residente em Es·
trada Caribaldí, neste
distrito, filha de Paulo
Sjöberg e Alida Tret
tín -

Ertca
Osmar Komg ,e Fáfima

Bemal1dini
Ele, brasil,éro,. solteiro,
operérío.. n,a,tural de
Rio' (io- Sul, "neste Esta.
do, dcmiciliado e resi-

. dente na Rua· Pouto.r Jo"

Sé Aguilnaldo de Souza,
216, nesta 'cidade; filho
de Erna K<>nig -fi

Ela, brasíleíra, solteira,
operária, na1iural de
Douradína, Maria Hele
na, Paraná! domÍICiliada
e residente na Rua Do
mígos Rosa, em Dha
Figueira, neste distrito,"
filha de Geraldo Bernar
díní . e Esperança Ouírí«
no Bernardínf -

Mosquete � Genoeía Ma
zon Mosqueta -

Ela, brasileira, -ªolteira,
operária, 'natural die

Jaraguä do Sul,' domici
liada . e resiidente em

Santa Lu�ia,
.

neste dis
trito, fiâha de Paulino
Prettf � Ida

-

'Lor,enzetti
Prettí -

la Rau, neste distrito
filha de Américo

.

Paulo
Fernandes � Osnilda Ko

egl�r de -Olíveira -

Edital 17.253 d� 08.06�90
CÓP�il recebida do caro

tório d�· Schr��r, 'nes�
EstaQo
Célio. Lange � Tânia
Mara JtI1bn

. Ele, brasileiro, solteiro,
auxiliar de esc:r:iitório�
natural de

-

Jaraguá' do

Sul, domícilíado e re

sídente em JOão Pes

soa, neste distrito, filho'
de Dortval Lange � Do

ris Fröhner Lange --'-

Ela, brasileira, solteira
auxiliar de escritório,
natural de Jaragué dO

Sul, domiciliada Ie re

sidente na Rua Prince"
sa Isabel, 160, em Schro
eder, ;'este Estadq, filha
de iEdiSOn Jahn e Ivone
HÜda Jahn -

.

Edital 17.258 de 11.06.9Ó
Laercio Müller e Sílvana
Schmitz
Ele" brasileiro, solteiro,
engenheiro el,etricista,
natural de Jaraguá do
Sul, domiciliado e resí
dente na Rua Rio Bran
co, 160, apto- 803, nesta
cidade, filho d.e

.

Osní
Müller e de Gisela Ers·
chíng Müller -
Ela, brasileira, 'Solteira,
auxílíar de escritório,
_natural de ,Jaraguá ,do
Sul,

.

domiciliada e reS'i·

E pera que chegue ao

conhecimento ee todos,
mandeí passar o presente
Edital, que será publica'
do pela imprensa e em

Cartório, onde será afl'
xado. durante 15 dias.

Edital 11.256 de 11·06.90
DéQo Prancísce Blanski
e Maria Salete' Ittner
E�e, brasileiro, soltei,ro, •

técrrilCo agrícola, natural
.

de SIãO. Fcan�isco dd Sul,
neste Estado, domiciliado
.e residente

-

na Rua
Conrado Riiegel, 41,
nesta cidade; filho de
Francisêo BläflSlkl e

Maria Do'rotea Blaßk·
ki -

Ela, brasiLeira, sol1ieira,
operária, natural de
Vi!torino, Baraná, domici,.
liada e r,esidente na Rua
ConradO Riegel, 41, nes·
ta ddade, filha de. Leo
poldo Ittner e otilia
Ittner -

AS MELHORÉS OpÇOES PARA PRESENTEAR
ESTAO NA

Lanznaster
Edital n·254 de 08.06·90
Lodemar Jo� Hafemann
e Maria Cristina Ron(:hi
Ble, brasileiro, solteiro,
auxiliar de escritório,
natural de Telêmaco,
Borba, Parà.Ílá, domici-
liado e resmente. na Rua
Rudolfo HqfenuesSiler,
500, nesta cidade, fi"
lha de Luiz Hafemann e

lV".:arta Hafemann-
Ela, brasiLeira, 'solteira,
auxiliar de escritório, na

tural de JoinvilIe, neste
Estado, domiciliada e

reSidente na Rua Rudol
fo Hufenuessler, 500,
nesta cidade, filha de
Gilusto Ronchi :e de Lidia
Schiochet RoncM -

imos, semi-jóias e relógios cOm o ca,rlnbo .
da

LANZNASTER
Marechal Deodoro, 391- Fone 12-1261, em Jarag.uáEdital 1'1.252 de 0'1.06.90

Faustino Leltempergher e

Raul1na. de Ollv�ita·
Ele, brasileiro, s:olteiro,
v�:o.deçlor? natural de
Rio dos Cedros, Il!€iSte
:eStado, domiciliado e

residente' em· Tifa Bert0-

lipi., -em JaI:aguá.Esquer.
do" neste d1strito filho

de;cTObips L�ite��rgher
é., .....Er�ilia . Leilemper•
gller -

Ela, brasiLeira, 'Solteira,
cos1h.m�·tra, natural de
Jaraguá àQ Sul, domicili
ada e residente em Vi-

Deulsche Ecke »«

LEITWORT: "WIR SCHRE�N EIN WENIG IN
DEUTSCH, DAMIT DIE ERERBTE MUTTER·
SPRACHE NICHT IN VERGESSENHEIT GERAETl"

- - - Dm REDAKTION.

Edital 11.251 de 11..06.90
VJ1spn 'JOsjé :M�queta e

Salete Pretti
Ele. . brasileiro, solteiro,
operário, natural de,
Ampére, Paraná,. domi.
ciliado e residente em

Santa Luzia, neste
distrito, filho de Mário

GOTTÉSDIENST

Der Herr Pfa:ner geht nach dem Gotte'S'dLenst
auf ein altes Mütterchen zu und fragt interes
siert: "Sagen Sile, liebe Frau, ich beobash,te Sie
nun sshon längere Zeie. Weshalb w�hl kommen
SiE� immer wieder zu jedem AtJendmahi?" ElI_l<
verschmitzter BUck von unten: "Ach, ,wissen'
Sie, Herr Pastor, der Schluck stärkt· mich
für die gOnze Woche!"

Editai 17.255 de 11·06.90

Clínica· :Veterinária
.
SCHWEITZEB ·DAS 'ECHO

Sie lustwandeln eng umscheinge in den Bergen.
"Horst du das Echo?" fra'gt er und ruft: "Hal-
100006!" Ha1lo,oooo!" kommt die Antwort ..
"Was machst du hier?" rufft er wieder. "DaS' geht
dich ga,r nichts as!" schal'lt's aus der Ferne.

" Dr.·WALDEMAR SCKWElTZER
CHnica de pequenos e grandes aniinais, cirurgias, vacinações

,

raio x, internamentos, boutique.
Rua Jolnvllle, n9 �.178 (em frente ao Supermercado Brelthaupt)

Fone 72-3268 - Jarago4 do .Sul - Santa Catal'ln8
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"

Dialaga
'

s
Se queres der-me . uma .

flor faz�·o antes que eu

morra, S� podes, hoje,
fazer o milagre de um

sorríso num sorriso num

.rosto que chora, Não
coloques" Ilores "sobre
tumbas: se queres dar-

, me uma flor, fa,z� ago.
ra'!

Se podes dar uma flotr',
feze-o algora!

.

Se conheces 9. caminho
qUe leva onde mora a

alegria, não guardes,
egOísta. o teu segredo.
Se podes dizer uma fra.,
se linda, qU nela, algo

. que faça a tristeza ir

embora. dize-o enquanto
posso agradecer sorrin
do:

Se pOdes dar-.me uma

tlor, faze-o agora!

Não esperes . o ínstante
da partída- Se queres
me fazer feliz, taaeme

agora!

Para que chorar de re

niorso e saudades?
Custa tão pouco a

Jelii-cidade ...

Igreja Batista de

Jaraguá do Sul
RUa Emílio Stein, n? i20.

Barão do Rio Branco, sala 4
FONE: 72.2607.

CONFIRA A HISTÓRIA ... Bado de ltapocu

•
"

MOMFOBT
ficar só na saudade".

"A História de nossa geDte nio p'ode
••1;-

o Passado só é Importante se Q seu

tempo fOi ....em empregado.

• •• HÁ 50 ANOS

Em :1940, \0 '!Correio. do Povo" completava
o seu 219 ano de vida, tendo' a lhe dirigir o destino
° jornalista Honorato TpJIlelin. Evocava o passado
dei«. lutas, o trabalho, "lado a lado de Joß.o Crespo,
Venâncio da Silva Porto, a decisão hábil de Artur
Müller, e d. nome de Jóão Müller, antigo chefe
das oficinas e, na época atual o trabalho dedicado
e esforçado dos auxiliares que oríentsm a parte
material . deste semanêrío".

...

;,
"

/INSTRUMENTOS DE
j ""IEDIÇÃO -'

.

i'.!_.: . I:: COMPONENTES "

',__ _ _

INDUSTRIAIS
• � _...

'

cia, fez política partidária, foi vereador. e presí
dente de Câmara Municipal, foí deputado. �adU'al é
Secretário. de Segurança,e ,por isso" em condíções
áe figurar na galeria 'doa homens que prestaram
relevantes serviços ao município' e ao estado.
- - Augusto Sylvio PrOdoehl,. au,tor de diver

sos livros .entre eles O ENGENHELRO MISAEiL, que
conta a história que se passa numa cidade chamada
Jeranäpolís e de um engenheiro que chega para
construir uma usina que, no final, é a:lVo dê
trágica sabotagem, depois de diretor de redação do
"Correio do Povo!', transterta-so à Manchester Ca
tarínense para assumir a dill'eção do JORNAL DE
JOINVlLLE.

• •• HA 20 ANOS

Em 1970, Um levantamento do IBGE, do
Estado de Santa Catarina, situava Jaraguá 'do Sul lern"
99. lugar na arrecadação do ICM com NCr$ .•..•. ,

4.607.175,48, estando à sua frente Caça<ior, Tubarão,
ltajaí, Brusqus Florianópolís, Lages, Blumenau e

Joínville, este com uma arrecadação de NCr$ ...

33.497·962,37-
.

- - Pedro Colin, Presidente da Assembléia
Legislative, comentava que esgotadas as pó5sltbUi�
dades de um !entendhnen'!,p para uma composição
eclética; o impasse fui transterído ao plenário da..

Assembléia que buscou uma soluçãO parlamentar
que' Q solucionasse. Declarou também' que o

governador Ivo Silveira era urn velho parlamentar
que também já presídíu a Assembléia " Legíslatnva
'e não via porque razões surgisse um estremecimento
entre os dois poderes que a Cqnstituiç)ã1O diz serem
harmónicos. Colombo Machado Salles é técnico alta
mente cepacítedo j, atende aqs anseios de. pros
peridade � solução dos cruciaIi�es problemas do
Estado.

AS neg9ciações ítalo-írancesas não iam "

bem. O mino Farinaccí publicava no "Regime Fasels"
ta" as reiteradas ofertas francesas à Itália, ultima
mente apoiadas pelo sr, Leon Blum, mas os italianos
não estavam dispostos a negociar COm a França. Em
1935 não foi aceito o pacto proposto pelo sr. Mussoli.
ni, para garantir a segurança do contínente- Para

Que farei eu das ora-
. a Itália não estava em jogo apenas o ínteresse. mas

ções,
.

das flores quando· também a honra da palavra dada. O "Giornale d'Itá
do mundO já não maís lia" - dizia" - permanece calma. Não é a prímeíra
eu f()lr? Aos pés de vez que está ancorada a f.rota frenco'bntâníce, no

Deus eu as terei lindas, mediterrâneo.
que não . precisarei do
teu amor!

.

• •• HA 40 ANOS

Em 1950, o advogado HercíLio Pedro da
Luz Filho, filho de Hercílío Pedro da Luz, Governa
dor do Estado de Santa "Catarina, trabalhava em

Jaraguá e colaborava no "Correio do Povo". Num
dos muitos e excelentes artigos ele'. ,estranhava que
as sedes dos vizinhos munícípíos se transfcrmavam
em pequenas metrópoles, Jaraguã do Sul curiosamente
em franca OPosiç\ão, perpetuando-se num maTasmO,
que nos afasta da drleia de estarmos vivendo na ,sje
de de um município sítcocíoníste- Apesar" de

.

estar

colocado entre aqueles municípios qua mais con

tribuem para OS sôfregqs cofres do eS;tadO, os

poderes estaduais tem lhe dado verdadeiro trata
mente de madrasta.

.:_ - Theodoro GOêstemeyer, natural da Ale-
manha, nascido ao 19 de novembro de 1880, resi-
dente à Estrada Isabel, no distrito de Compá, usan

do do diS'pOsto no art. 69, da Lei 818, de IB.09.1949,
renunciava a sua nacionalidade de origem para
obter a cidadania brasíleira.. por meiO de título
declaratório.

• •• HÁ 30 ANOS

Em l!t,ßtl, relacionava-se entre as pef'S'o
nalidades polít:�� qUe se dêstacaram em Jaraguá do
Sul, como" no mSitado de Santa Catarina, o sr· dr.
Luiz de Sou7za�,�it.e, então exercia o ,elevado cargo
de pro.cur4'giDr :db;�ES'tado na Capital vederal. Casado
cOm u�a hffi:á ···.iae Jaraguá, aqui exerceu a advoca-

• •• HA 10 ANOS

Ern 1980, acontecia o I E'l'�CONrRO NA.
CIONAL DOS VETERANOS DA FORÇA EXPEDICI•
ONÁRIA BRASILEIRA, evento ;que rermíría entre
800 a 900 ex-combatentes de (todo o País, em co

memoração aos 35 anos do término da Sl�gunda Guer
ra Mundial. A abertura do Encontro E.lra presidida
pelo Governador Jorge Konder Bornhau.sen e pelo
Marechal Osvaldo Cordeiro de Farias. dotentor do
bastão de comando da FEB. Um do; 1;emas príncí
peís tratado durante o Encontro era 00 "censo nacio
nal da classe, objetivando a realízação . de um ,

le
van.famento· cIiilte:f<iloso sobre a atual fSlituaçjã:o da
FES e dOs febianqs. A importância US1:ÓI ica do mO
vimento e sua pr�rvação ,era outro itt �m a ser

discutido· A Secção =.fRàgiQnal de Jaraguá do Sul· da

AssociaçãO doS' Vet.;.:rranos da FEB "es:ta� ra presente
ao Encontro.

.' ,
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,R. J9ão Píccolí, 11)'.( - fone i2-211Z - Jaraeu' do Sul
...;... CRECI 0914-J. -'

- 1 terreno COm 525m2 !:- Lot Periíx : �21x25
Próx.

'.

ao fórum-
.

-.1 terreno' cOm 3�561,50m2 na Rua--'-2oo" 'ot±o-
.

I';'�
....

'MaYer �. Bail-ro Jardíní Lenzà
- 1 casa alvo Com 68m2, terreno com 308m2

'(14 x 22) sito' na Rua Ríchart Piske, 549·
-- 1 casa àlv. com 250m2, terreno com 450rri2
(15 x 30), sito à Rua Antonio Carlos Fetreira.
-1 apto. Edificio Carvalho com 173,21m2.

CAS.'AS
CaSa com;' 300,00 m2 na Rua Donald Gerent

(Centro] :
Casá com; 96,00 ni2 nO. Loteamento Ana Paula II.

Casa com! 70,00.�4 �o: Loteamento Ana Paula 1i

ii �j!!'
'

TER :RENO ..···COl\II�RCIAL
Terreno I. COin.. ,,5.i:�9·,.00m2 Rua JOinville.
Terreno .cl :om 900,OOm2 e galpão de 233,00ni2,
Rua BeID ardo Dornbusch

, • 'I'
<

PÁGINA • i_lIIIIiIII_r .......--_..-.... ....ÍIIiIIiÍÍI..............!!!I!I!�!!1!11!1.·1I!II!I��I11111111111-

'J,I �

JARAGUA DO SUL, _DE 16 A 22 DE JUNHO, DE ,1990

,1,IIIERIMOYEIS
�Inlermediária' de
Imóveis Lida.

,

e

Apartamento - Com área 75m2, Av. Mal. UeO-

doro, 603, &l:if. Chiodiní. 'frente' do
CoI. Sãb LlllÍZ;
Com área 102m2, (mista) EdiL em

terreno de 450m2, R· dos Escoteiros;
Com ár,ea 100m2 ·,(Alv.) Edif- ein
terreno de 1.249m2, BR-280 Km' 52,
Guaramírím;

"

Terreno - Com área 303m2, R. Heinz Mahn

ke, prõx. EBo.
'

Albano Kanzler'�
Terreno. - Com área de 589m2, R; Luiz G.

Ayroso, Prox. Juventus:
Sitio

.

- Com área dé 220·000,00m2,
.
(88 mor

gos], TäÍia Terezínha - Nereu iRa·

CASA

CASA

mos;
Com ároe;a, 32.000,OOm2, Estr· RHi.
Grande' da Luz, 15 Km: ,do .centro

de Jara,guá (Zonstífa)I
SitiO -

Empreendi,ß:lenlos Imobiliários
Mareatlo lida. CRECI 093

Av. Mal. Deoöoro, 1.179 - Fone 72'11::''6 Jaraguá
do Sul - SC •. ,

.

LOTES
Lotes no Loteamento Ana Paula n (FinanciadO)
Lotes no Loteamento Julío Rodrigues (Financiado)'
Lotes no Lot. LiodOro Rodrigues (Finanoiado)
Lote em Ne.reu Ramos 1.075,m2 na Rua Campo

do Estrella
E OÚl'j�OS. EM VARIADOS BAIRROS.

17 de
.

junho
.' 'Sra. Aínanda :da ü�ta;
Iria Maria .Petrt: .. Sra.
Margqt Pütjer Borba;
Sra. Ilce!W· .Feli;�·
C"

�,

ezar Behling.,
18 de junho ,

Sr .. polibio Bragª,' (P.
O< Alegr.e); Altino Baratte
(N. Ramos); Fábio Vim

. cíus Emmendoerfer; Sl'a .

.. J�nke Breithaupt. Már
CIO Cassiano· Egg,ert;
Roberto Lanznaster- .

19 de junho
-

.

Srta. Ursula Staaz: ,RQ
berto Carlos Braga [P.
Alegre); Mai:cio RQJberto
Rasswetler, Sra. Zenaid�

.

Martins Fodí (Três Rios
dp Norte); Maria Alíce
Planínschek: . E'vàIiÍlido

.

....

I, ,Eugenio RossíiO;' Sra.
'I'

�

R�semery Loos Behlíng:
_Julio César Borchers:
Devse Mery Starosky:
Sra. Sônia Marquardt
Albus; Sr. Américo, do
Nascimento (Casc�vel.
PR):
2.0 de junho
Sr. Rafael Tomaseli�;

Sra. Astrit Kuchenbec
ker SChmauch; Sra- Ire�e

Chapéus; bonés, vtseíras, camisas, shorts, Wasch; �r. Ingo Wag-
bermudas e cordas.

'

ner; Sr. Elimar Mahnke

Em Ire t ... Iâbrí
.

. JSantos-SP);. Fernando
.'

. n e a a ca, - Aínp10 estacionamento.
___________...;..;.���.;;;;;;.;;...!i' 'Mahnke; Marístela

Pereíra: Sra. Tânia da
Rosa (Fpolís]: Romv A
POffq; . Lauro. Fugel J r.
21 doe junho

" Sr. Júlio Maffezzolli; Sr.
Lesnel Stein; Sr. \ Ansel
mo Homrnerding (etba
PR); Sra. Maria Gadottí
Ucker (N. Ramos); Luíza
-GiOVanella' KazmierSki;
E1iizete Cri�tina �lliS;
Marlené Müller; Sra.
Albani

_ Sens: Debora
Crisfina de' Simas

'

.

'.

Lar Imóveis
Jaraguá tida.

CRECÍ • 852 • J Fone: .72·2010
Av. Marechal Deodoro ,da Fonseca, 141
Jaraguá do Sul - Santa Ca.al1na

- Dois lotes cOm 1.080,OOm2, na lateral da rua

Bernardo Dornbusch, perto do f�rro velho Spézía.

-,.;Um' tote, com a. área -de �5.1,O�m2,: no lotee
no -loreamento .Ägua Verde. . ..

'\
. ".

._ Çasa em. alvenari�, ,com �O;OOm2, na
40,1,.' n9, .164 -:- ·Jaraguá-Esquerdo,.- , " I

.Rua

- LOTE�ENTO' SJ\NTO Am'ONlO TEMOS
..' ,

A )P�RTIR D� 01 SALAR�. DE ENTRADA E.

MEIO' SALÁRIO PoR MeS.

: ·Jc .• .'

, II
Ir ' Funilaria Jar8guá Ltda.

,

Caibas e Aquecedor Solar

Rua Fellpe Schmldt, 279 - Fone 72-0448

Posto';,' d'e '

..
,Yendas MareaUo'

Enfermeiro procura vaga para trabalhar
em casa de paciente, com experiência e

rência. Salário a combinar .

'I'ratar pelo Ione -. '(0474) 33-8220
•

com

Mônica.

reíe-

,. 'genle lassa'

·An'ivelsarianles
16 À� junho

.. 'Sr� -Santoa' 'Fontasé1li;
Sra. Rosalía "LwencettiJ;
Nícollni: Sr.' Pedro ,Cor-

i ,. rêa (Rolandia.PR)·; Mar
.ría do Carmo. Silvestre:
bía Schwanz , (JaragU:a:

.. zinho); , . Dr. Franoísco
1 ". Vieira Rodrígues.. Pran
* .. ,çiné' Herbst.

22
.

de junho.
Dehbert '.. Terezinha

Schmitt; , Dirce Tome"
lin

.'
(Itapocuzinho); Sra·

Isolde Mohr
.

'vargas;
rupá); Dr. Mauro Luiz -Cu
bas Moura;
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INPORMAnVo. ,Ro.TARIo.

8 Qlalrl-Mlia
Ja_c,1

"DESFRUTE ROTARY'"

01. - Por falta absoluta de espaço na ,ediç-ão
anterior deixou de ser publicado nesta coluna

�'a oampenha .PAPA ESSA BRASIL. No Estado
ela alcançou 90% da:s crianças de O éi: 5 'anos'.
O mínístro .. falou '!longamente sobre 9 assunto,'
as secretaríes estadual e- municipais ,<lesenVOl�
verem a campanha de forma a alcançar seu

objetivo. inclusive o auxilio voluntário de
muitos rotarianos.' d que 'faltou dizer fOi que
as vacinas foram doadas pelo ROTARY INTER
NA'IlIONAL que, em 2005 quer ver ,erradicada
a terrível moléstia no Mundo.

02. - A palestra do dr. Luiz Alberto Silveira

durante a reunião de almoço do. R· C. Floria�
nópolís, calou fundo' entre os presentes. Refe

riu-se o ilustre médico ao. Sistema Único de
SaÚde - .-8tJas ._ -e "'es l-preblema;s J:'l�adbs ,à"
sua implantaQã�.! Na oportunidade ressaLtou
a necessidade da participação comunitária. que
é dirigido por .profíssíonaäs de linha básica,
encaminhando a setor especializado os .enfer
mos qua necessitem de tratamento adequado.
Concluiu que ainda está para ser trilhado
um longo caminho na área da saúd� e que
estamos "vivendo momentos de estrema neces-

sidade.".
).,

'
,

03. --:- A Representação Distrital de Rotereet
Clubs informa: a) 0-Rotareet Club de 'I'aíó,
dia 8,5.90 completou tO -anos de existência .

com jantar festivo; b) Nos dias 25 a 27,.5·90
o Rotaract Club Florianópolis-DesterrQ' realizou
no Instituto S. José. em Barreiros, o 49' ENAROC

(Encontro Nacíoaal ede -'Rotaraçtls) e o 19
ENROSC [Rotaract Clubs de SC) com apre.
sença de 150 jovens, Os .pröxímoe encontros:
59 FNAROC, em Maringá.PN e o ZCJ ENROSC,
em Lage�.sc.

04. - Neste �áibado realízeee a 33a· ASSEM.
BLEIA do Dístríto 465. em Balneário Camboríú,
na SANTUR,' com inicio às 8 horas, a que de
vem comparecer todos os rotarianos, especial
mente os sócios com menos de 2 anos de
filiação, OS presidentes, secretários,' :tesourei"
ros, diretores das 4 Avenidas, representantes
das regiões nomeados pelo Governador . Ary
Buzzí e as esposas que integram as Casas da
Amizade e Associações de Senhoras de Rota.
ríenos,

(Da
do

Comissão
Distrito

de Relações PÚblicas
465, Ano 1989/90)

,
'

"Spéiia 'I l·eia. -·ttGa.
, SERRARIA E SERVIÇOS DE TRATQR
Madeiras pera construção' e serviços de:, trator
com profissionais altamente ,espect�} .<}j� •
Rua João Januário Ayroso, 772,� J

..

fia Es,

querdo - Fone 72-0300 - Jaraguá �l;":_ SC.

1990

Pestá do Espirlto Santo

"Is ,Maje.slades do .laeDendi
;,e.,... ,,J. :". ' __"" '":. 0._ � .� •

• t' , ',_

',.
.. .. A,· f.es.ta esportiva do' maior clube da, cídade culminou- com "o' .:6a,ilj.i(k;,

" EspíFito Santo ôe demonstrou mais uma vez o ,a:pego de seus sócws' ' .

..pelas . tradições. Durante a semana desenroleram-sa ' cempeüções "-

de ·tirq oe bolão, confirmando campeões .e revelando novos valores.:
�o se verá abaixo:

T.IRO"AO A L V O . ieminin9 e mascultno..

".2a, :PfmceSa - Aneiori Oliveira 29 Príncipe - Jaim� Mann
:la. -Prtneesa ,_ Beatníz Mann - 19 Príncipe _ Stlvio Ewald FiHW
RA I N H A Traudi Henschel - R E' I Ermes .Kuchenbecker

feminino e masculino - bolas "23" e "16":

2a. Princesa _ "23" - Verena Falgatter - '''lW' - Gladís POffo
'

la. Prmcssa - "23" - Edite Leítzke - "16" .:_ Sônia Bartek
,R A I N H A - "23" _ Carolina Lessmann _ ;'16"O:-,.DOrita-Berns
29 Príncipe - "23" - Jqsé C. Kuhn '''16''':_ José Neri Meísêheín

r

19 príncipe _ "23" -- Ingo Leitzke "16" - Contado Riegel Netto
.

R E·:J: :- "23" - Silvio Ewald - "16", - ,Wolfg.aIig Ríedtmann
.

E,:Q U I PE. S vencedores, .Iemíníno e masculino/ bolas "23" e "'t6":

3� luga�, "��" • Dinâmicas' 785 pinos' - "16" - Tudo �zul . 1025' .. pinos
VIC� -

_ :3" -} de Junho - 818 p�Os - "16" - Dinâmicas - 1069 pinos
Campea 23 - Harmonia - 818 pinos e . "16" . Harmonia - 1091 pinos
39 lugar" "23" - Guaquart .; 843 pinos - "16" - 2 de Junho - 1089 pínos
Vice - "23'" - Senta Pua - 854 pinOs' "16" - Guaquari • 1285 Pinos'

.

Campeã, "23" - 2 de Junho - 878 pinos
- '''16'' - Senta Pua - 1314 pinos

T.FQféua disputados: CORREIO DO POVO - KUK! CONFECÇOES e
BRASIL SEGUROS. Majestades qlJje -encerrarem ,S'e1:1S 'reinados (19891:'
90): Tm,o (masc] RElI ...,-.Egon Trapp, 19 Príncipe >-- llson Noltsneo
Bastos e 29 Príncipe - Lincoln Delmar Rlstow; TIRO (tem) ....... RAl-'
NHA - Mért Lúcia Buchmann, ta. Princesa .......... Rosemérí Luchtern.
berg e 2a. Princesa - Katl�en Henschel.

'
.

B O L Ä O - feminino (período 1989/90),
.'

, 2a. Princesa -;- "23" -- Edite Leitzke ,_ "16" - Traudt Henschel
la: Pr�nc�sa - "23" --:.. R�li Trapp � ,"16" - Edir Brandenburg
R A I N H A - "23" - Hílda Sasse ...;_ "16" - Gl'adis Poifo
29 Príncipe - "23'; - Sílvio Ewald _ "16" _ Viro Walz
19 Príncipe _ "2:)'" - Ingo Leitzke·--'-< "16" - Luiz :Car10s Rístow
R E 1 - "23" - Ingo Falgatter - "16" _ Norberto Enke

.

Cumprimentos do "mais antigO".

INCENI'IVE SEU FILHO'
APROVEITE A PROMOÇÃO

.

EDITORA 'SICILIANO COM

A LEITURA.
DE LIVROS DA

20% DE DESCONTO. NA

P-apelar1a ,Cr-a,fiarel

"

·FURGOES CÁRGA SECA, 1S���,t', s, ..�FlUGORtFlCOS
oe. E CARRETAS DE f, 2 .•" ",:J' EIXOS

.

Jaraguá Esquerdo Rua Dr. Enrico Ferm' 1, 113 Fone 72·1077

JARAGUÁ DO SUL, n;
,

16 A 22 DE JUNHO UE

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Itaacara
N9SS0S corações �stão

anClQta�'óaUh1pIla< cidade
zínha muito,

. querLda:
do Estad:q dO Rio de Ja

neíro, Quando Jaraguá
do Sul se preparava pa
ra f§s,tejar º seu cente
nanQ de fundação,

.

(1876-1976), saímos à pro
cura dos filhos do funda
dor e os �nC:9.ntramOS na-

.

quele ES,tado,.

o destino quís que
.p'assássemos P,9r .Iteoca
ra para conhecer o dr.
Carlos Moacyr de Faria
Souto.. o�

.

prefeito carí
nhosamente chamado de
Dr. CarllD1ÍOs,

, :homem
de grande sensíbilídade
que despachava em ver

so e presa e PO.r isso

alcançara notoriedade in
ternacional. Até o

.'

"maís
antigo" passava a rlapro-'
duzír em suaspáginas o

teor dos despachos de
profundo s.entiçlo hurnáno
E maís, Se,u avô, dr.
Theodurete Carlos de
'Faria: Souto entrou para
a hístória "barriga ver

de", como Presidente
da Província de Sta.
Catarina; no período de
22.02.1883 a 29.08 do
mesmo ano e teve par
tícípação em uma velha
pendenga entre Joínvil
Ie 'e Parety. hoje Ara

quari, para saber com

quem ficaria este vasto
território - o Sertão cIo
Itapocu -

que hoje' se

transformou no terceiro
parqua índustríal díver
'S'ificado. Como 1<? vice
.

pref,p.ito desta
'

comuna.,

justiiicava""se nosso de-
, seja de conhecer ,

o

neto de tãQi ilust're eS'

'tirpe. Afazeu-es admi
nistrativos, contudo, () re-

",
'r

AJAHR
'Jaraguá do Sul - No

dia 19 do cor,rente ,estará
proferindo pal�tr� sobre
Recursos Humanos, em

em Jaraguá do' Su,,\, o

consultar Siegfrie'd Hqy- .

ler, fundador Ie Eliretor
.

d� Instituto Hoylft,f�)i' .de
Sao Paulo e da llf:nö�lra
Faculdad� de, Reéursos

. Humanos do Brasi;{:' Sieg
fried Hoyler é doutor .em

Çiênc:ias Humanas, _ além
pAGINA' 06 ..'

- - � -- _._ - - J -

Em 26.05.90 a festa do ,

padroeiro S. JoSé de
.Leoníssa inseriu ao pro
grama a .sessão solene na

Câmara para a PÓSse par:
.

cíal dos componentes
do Quadro Ide Acadê-

O dr.' Sebastião K1e- micos Correspondentes
'ber da Rocha Leite, hoje e, em 21.09.90 - o

ilustre' .presidente da DIA NACIONAL D:AS
AlL Academia. Itatoca- 'ACADEMllAs DE' LE
rense de 'Letras, cícero-;." TRAS, realízar-se-ão as

neou os vísitanfes e
..

grandes festívídades COm,

nos ofereceu o Livro expoentes! de letras
Histórico da. Cidade, on- Itaocarenses e a posse·
de deixamos as nossas solene do dr Pedro Ro-

berto TPime;a: - Juiz
de Direito da C�marca.

completa
tinham no Rio de Ja

neiro, mas de lá orde
nou. que' íossemos hos

pedes oficiaís dO muni

cípio, o que nos cons

trangeu de certa for
ma, não habituados
a tais imerecidas gen
tilezas - aqui no Sul.

Até hO:i� floresce uma

regular :linha epístolar
com o Dr. Carlinhos.

emocionadas
sões

ímpres

- .-..

100,: alas
a História não contou",
a .

.

r�troswctiya-t�s.te-
. munho ·dos fatos e pes"
soas marcantes no ce-
nário local, após

-

os

anos trinta... .:':

Estas' as razões de
nossa manífestação para
um acontecimento tão
importante Para uma

progressísta comunidade

que festeja a sua data

.magna com tantos a

tnltivos.

_ç,m nome do "Correio
do Pvvo", com seus \lI,1
anos completes de
existência e'do "caçulí
nha" MENSAGEIRO DE

. JARAGUA, cumprimen-·
famos aos mentores
maiores de ITAoçARA
-

o executívo, Iegíslatí
vo, judiciário, �ntid:ade
cultural e o "PQvo dessa
maravilhosa terra . que,
mesmo, em rápida passa
gem, aprendemos a ad
mirar. Salve o CENTE
NÁRIO DE n'AOCARA!
Brunhilde e EugêniO.

oa
" AGijs .

;

. Sul (avenida Getúlio
Vargas, 621) a partir db.s
19h30min. A AIARH Sb
licita que seja confir
mada presença até dia.
18 de junHo; cOm JuçaIia,
pelo fOne (0473') 72-0233,
ramal 246. A _pâlestra
será proferida para, em

pr�sários,. di.retotes.. g�'
rentes e demais. profi��
anais de Reçutsos í.fu�-
nÓS.

.

Eis que, agora, ITAO
CARA cqmemPra o

Centenário de Emancí
pação Política, o que
saudamos com todo en

tusíasmo, e a cujas co.

memorações lSe engaja
a entidade cultural da
cidade, para acresceu-

. tar mais brilho àS' fes
tividades sob .

o cQlIlan-
· do

.

firme do prefeito
dr. Roberio Ferreira da

· Silva e que chegará ao

seu apog-eu no dia
, 28.10.1910.

Segundo o BAll
Boletim' Acadêmico Le
TRAS ITAOcARENSES,
no día

.

05.05.90, a A

cademia recebeu seu ide
alízador e "Presidente
Honorärío", dr. Carlos
Moacyr de Faria Souto,
que

.

proferiu palestra
debate "lTAOCARA
R·etalhos históricos qu�

promove· palestra
�e possuir vasta �xperi�
ência na área com atua
f_

· ç,ao em grandes grupos
E1mpresariais.

O eVlento . está sendo
p�omQvido pela AJARH

(tssociação Jara,guaense
d9s Administradores de
R�cursos Humanos), e

será realizado na Asso
ciaÇßo Comercial,� In
d\lstri-al de Jaraguá do

FALE€lMENTO da senhora

'Charlotte . Meyer . Bühr
Ocorreu em Curitiba, onde resi

dia ,e öra íoí sepultada aos seus 70 anos, no día
07.06.90. - Deixou o ex-marädo AlfOnso Buhr,
'seu filho Claus Bernardo Buhr e esposa Janice,
,a irmã Gerda Meyer Ljungberger {viúva; e

,·'aó.·'todo 6, netos, além de 2 prímas de ascen
: ...dêncía.. Czerniewicz . e 2 .; sobnhas Ljungbergei.'.-

,

" .• ,'. . Com:: precs -á DEUS, pedínde
guardar a alma da.Talecída êm: eterna paz: �

. AlfOnso Bnhr,

�/F' ,

.

, HO
. VIAÇÃO CANARINHO LTOA.

Programe bem as suas viagens de ferias e

recreação, A "CaDarInho" coloca à sua dís
posíção os modernos e confortáveis ônibus da sua

frota. Ven.!b.a conversar conosco.

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

II

Verdureira da Raquel.'
. COMaRCIO DE FRUTAS E VERDURAS,

S,EMPRE FRESCAS E vERDES, p,ÄO CASEIRO
E CUCAS. AMPLO ESTACIONAMENTO.

!.

Gomes de
do Sul

Oliveira, 1.160
SC

Rua CeI. Procópio
Jaraguá

MIDEIRIIS
Sob medida 'PI 'sua consrtução. CANELA e outras,

Solicite orçamento.
Fones: (0473) 72-0593 Escrit. 72-0394' Res.

Rua Reínoldc Rau 86, - Sala 03 - Falar cl lngo.
Jaraguä do Sul _:_ sC -

_

Tubos Santa Helena, Ltda,
Tubos de PVE:! (eletrodutos), -Tubos ,de Con.creto.

Tubos de,PolIetileno (mangueira preta).·
Fábric&: Rua Joinville, 1016· ..;.. Fone 12-1101 .

Escritório: Rua CeL ProcópIo Gomes, 99

F�'Ile 72·0066 _ Jaraguá do Sul _ SC

Eletro Som Tre·vo

e

.
Completa a.ssistência

Toca-DiscO, rnca-Fita'S"
.

Gravador, Vídéo"Gam'es,
EletrOdomésticos.

técni:ca para
3 �m ·1, RádiO,
Caixas de, Som

Rua Joinville, nl? 2.282, próxi'mo à ArWle� .

- Jarag.uá ..

do SUl
.

SC

JARAGUA DO SUL, DE 16 A 22 DE JUNHO DE'· 1990
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Indicador
.

:: z : ._',
.

or· )

Profissional'
.'

EMERGINCIA
Pronto Socorro 12-1971

Bombeiro ..... . .• 193

Drogada Cato 12-0636

Hosp. Mat. Jguá 72-1300

Policia 190

Rádio Jereguä .
72-0159

Far,mácia
do .

Sesi
Agora em instalações
ampliadas e com La

boratório de Análi
ses Clinicas, anexo,

para melhor atendi
.mento-

Av.' . Mal. Deodoro
507

(defronte o Colégio
São Luís)

Fone: 72-0561

-Org. Conlábil
"I Comercial"

S/C LIda.
,

• Escrltas fiscais e

contábeis

• Registros de firmas

.' Contratos

• Seguros

• Xerox

• Rua CeI. Procópio
Gomes de Oliveira.
nl} 290

'. Fone: 72-0091

,. Jaragu' do Sul- SC·

,PAGINA 07

Ferro Velho Marechal SOMAQ
.

Jaraguá do Sul ganha uma. nOVa opção em:

.

consertos de máquinas de escrever, somar,
calcular, caixa registradoras, mimiógrafos,
relógío-ponto .� computadores.
Pl'8cure'nos e

.

veja. nossas' vantagens' e bons
'

preços.
'Rue. DOna AntônIo, 33, - Fone: 72·0308.
- Jaraguá do Sul - Santa· Catarina' -

DE ENGELMANN '" elA. LTDA.

Comércio de vêículos usados ..

Peças pera veíeulos
Compramos autom6vels acidentados

:Rua Conrad Riegel, 162 - Fone 12-0814
Jaraguá do Sul '- SC.-

ADVOGADOS
FRIEDEL SCHACHT

MARIO CESAR FEL/PPI

CLAuSIO BARATTO
:

"
LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA

E ANÁLISES' CIlNlCAS

FleIDing'

ESCRITÓRIO:
Rua Barão doRio Branco, 227 -' Caixa Postal12

.

Fone: '(0473) 72-0244 - 89250 -Jaraguá do Su/-'�C

Rua ReinoldOi Rau, 516
Fone: :12-29S5

Jaraguä do Sul - SC

Ginecologia. e Obstetricia
SAVIO MURILO PIAZERA DE A�VEDO""

. .

.

-MURILLO BARRETO DE AZEvEDo

ADVOGADOS

.

DR. ALUIZIO

ISA�C
ALBUQUERQUE

Atendimento das "B às 10 hs
e das' '.'16 às 19 hs,

Rua JOão Pícollí, 235 EdU. Ivína
19 andar - sala 8 Forle: 72-1580
Mantemos convênio com UNI�D > >

- DIreIto ClvU .;_ Criminal - Comercial -.'
- Trabalhista - Esportivo -

Av.' Marechal Deodoro da Fonseca, 97; - Saía 1

.

.

Fone 72-0188 - Jaraguä do Sul ;.:_ SC'"
..

Au__ilene M. Buzzl
" !

Leonel P.· , Floriani

I Ortopedia e Traumato,logiaI

DR. MARCOS F. SUBTIL I

Urgências _ consultas _ ortopedia infan.
til e adulto. Membro titular da Soe. Brasíleí,
ra de Ortopedia e Treumatología.

Av. 'Marechal Deodoro 1.572 _ Fone 72.2218

ii ,

Clínica de

Fisioterapia
Jaraguá

_-

'.

II Drl,l Valéria C. Togn! Dr' Carla S. Porto

" Drl,l Solange Castilho .Drl,l Stehl Serracíní
Pístoterapeutes

.

Psicóloga
Dr" Solange Pazíní - Fonoaudióloga
Rua Jacob Buck, 120 (fundos Bradesco)

, , ,

Fone: 72·3659 .

Mantemo� convênio com: UNIMED e
'ni " ',BANCO DO BRASIL

J:i,,_.'7� ':.-

Advogados
, .Rue R�inoldo Rau. 86 .. sala 4 - Fone :7'2-2711.1

Gráfica R E.G I S Llda�
-

Fábrica de Carimbos.
Enca'dernaçôes

Rua São Paulo, 11;4. - Jaraguä do Sul - SC.

JARAGUA DO SUL. DE 16 A 22 DE JUNHO DE 1990
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



..... ----.-- "_ra.s .. & Lagartas'" (FerdinandQ Ptske)
.

- E honesto com 9 povo que o

.elegeu- o homem público que majo-,
ra taxas de serviçOS publícos, quan
do se vive um processo de profun
do reajustamento da economia e.

os assalariados ha meses lião' tive.:.
.

.ram seus saláriO ,r,eaj�OS'�,:ar
.

gora, são substancialmente atingi
.

dos
.

pelo. reajuste das taxas?
Quando motivada (a' tentatíva de'

..cercear
.

a liberdade de pensamento),
por mero. físíologísmo de quem
um [ornalísta, por exemplo -, deve
t�r º maior Interesse em preservá-
la, ° fato é repugnante, por que sem
O. .trabalho, lívre, objetivo,' ético e

desínteressado da .ímprensa, a Nação
acaba à mergem dos acontecimentos

.� a mercê do autoritarismo, da prepo
têncía e toda a vasta gama de ma
lefícios que recente experiência pOU-·
ticO-administrativa evídêncíou no Bra

sil.

.

Nunca é demaís repetir qu.!ª ali
berdade de pensamentc e, de opínlão
é 'Uma das pedras angulares da .de
mOCracia. Sempre. que hajam te:tlta
tívas de suprímí-la, de oerceála ou

impor a alguem o que pode e deve �

pensar ,e/ou dizer de aut,widades
constttuídas, �o retrata um , arra

nhão deplorável nesse postulado tun

damental. da lilberdade do povo, de

pensar e' dizer o 'que pensa

_ PQI Isso é tr�$� ter-se de registrar
que ainda nesta quadra dá vida
democrätíca :brasi!ltaira hajem "joma
l�tasl' qu.e por mero ínteresse pecu
niáriQ calam a própria consciência

pFofissilOna'l. (?) e se, prestam a� íris"

,te. papel de escudeiro e moço de
recado de chefetes políticos sabida'
mente intolerantes e. vingativos em

face
.

de qualquer .crítica que,' se

lhes faça- E esses moços de recado

sequer s� pejam em procurar os

jornalítas (que apenas cumprem seu

dever proííssíoneí - informar a

opinijãlo pública sobre os fatos que
chegam ao seu conhecimento OU

de qu� foram testemunhas) para
deixar claro que ° chefete não deixa"
rá nenhuma crítica sem resposta e,

for 9 caso, -recorrerã à Justiça, um

processo claro e insofismável de in

timidação, tão a g,osto de certos
"coronéis" da política hrasíletra

(eles ainda' existem em 1990), não

como arautos da oemocracía.'
obstante Soe apr-esentarem ao povo

HONEST1DADE é termo abran-
gente, elást�c� � c�BOrtai várias
interpretações, conform.e as circuns'

tâncias em que é usado. Por .eXc;ml
plo: é honesto com seUS eleitores o

comein público que transforma a rre-

: (111IMIIEJA.' ��U�
,

"

partição que comanda em

de
.
empre,go para seus

familiartes?
'.

cabide
próprios

.

" ··,,:"'1'·'

"._:.. É honesto com, seus ,eleitores.
é com o povo. um homem público ..

anunciar qUe se afasta da presidência
de seu partiido,' quando se sabe que
o afastamento se deu porque quem
ocupa cargo eletivo (Bxecutivo)
não pedo acumular a

.

presidência
de partido polítícoj

São questões que ficam nO ar;
e demonstrem que de�onestidad�
não é só passar a mão em' dínhei"
ros públicos ou locupletar-se, o ho

mem público,' de míl outras formas

com bens públicos.

INVIOLABILIDADE Leigo em

matéria" jurídica, o jornalista procura'
�uzes COm pessoas gabaritadas, e

fontes de íníomação .oapacitadas ,a
esclarecerem fatos·e coisas- Com rela

ção a iinviolabilidade· dos Verea

dOr,es, Aurélio ensina do alto de sua

reconhecida autoridade. em seu NO

vo Díc.onãrio da língua Portuguêsa:
"Inviolabilidade -

... 2. Jur Prer

rogativa pela qual certas pessoas
(parlamentares- agentes diplomáticos e

esfrangeiros) e ceitas lugares ficam

livres da ação da justiça:" ímunida-

de"·

"ParlamentO: 1. A (s) assembléia (5')
ou a (s) câmara (s) legíslatívas, nos

países constituctonaís ... "

Presísa dizer . maísr ...

. O sr- Durval Vasel ríndoà toa Também
Pudera! De .síndicO de edifício a de

putado estadual, ele se ,elege tran

qüilamente em 3 de outubro.
.

Para sorte de Jaraguá do Sul e

região adjascente.-

Sílvio atua el
38raguá',do .S,�!-;',,_ o atleta jara

·guaens,e Sílyio ·�ld. representa Ja"

raguá cl() -Sul na·�gúnda etapa do
.

ranking' eStadu.at de ciclismo, do

mingo (11). Partiéipam .nesta eta

.pa atl�tas dos �stadOs do Paraná,
santa Catarina e Rio Grande do

Sul, A saída será as 9 horas, defron"

Ciclismt· · �

JARAGUA DO
-

SUL

DE

te ao Posto Marcolla rodOvia SC
280, e a ch�gadai será no alto da
serra de SãO Bento do Sul .

Stlvio Ewald vem represent.p_ndo
.

muito bem Jaraguá do Sul, no ran

king estadual. Sua classificaqão ge
ral � o 59 lugar.

ATENÇÃO
-

SR•. IVQ_ ,PA. CRUZ

Soli.cti�amos seu. comparecímenn, em nosso
. Departamento cJ.� Pessoal no dia' 18 de
junho, ·em horârío de: expediente para r�
cebímento das verbas rescísórías por oca
sião de' seu termíno de cqnfrato de :ex
períêncía .

." �nato Hinterholz
. '.

Chefe do Dept_o' Pessoal

207

'I.·.��,-.,_,,�:�eluro à prova, ,de fog.o
A maior aara.tia

lue 'O�B Dode dar ,à sua
._t!

. , CASA'
.'

.

", .' uuorlltacões:
.

R.. Cei. ProcóDio Go.es. 290 -
W'
'ones 12·0091 .

e 72·26S4
"ARAGUA DO SUL - sc

,

.

JúãbeMQ/tiaM ,

'

Moda Iníanto-juvenll para ,realçar a
'.

elegan,cla de seus' filhos. Um car1nho
especíal para o seu bom gosto.

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

'S�XTA - 20hl5min. - Comportamento Insaciável.
SABADO E DOMINGO - 20h15min.·- O Campo
dos Sonhos (Iívre] - 22 horas - Comportamento
Insaciável (18 anosj,
TERÇA, QUARtA E QUINTA

.

O Campo dos SOnhos (livre)
20hl5min .

�.. �.. .r.

POLlCUNICA RIO

(Defronte Padaria
Telefones: 72-1063

BRANCO NI!
Rio Branco)
72..1144

Dr. Ricardo Pulf
Otorrinolaringologista·- (OUvido - Nariz
- Garganta)
Comunica a seus clientes e amigos seu

novo endereçO:

Passagens e cargas é com VARIG
Rua CeI. Proc. G. de Oliveira, . nC! 246, Fone: 7.2-0363

... .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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"Desfalcado, Juventus,J}efde SESI inaugura-omoderno

a-p'am"
,

.�.",'apa :P,'In /lI C','O-n'co'/ r,�l�a -'I Supermercado 'em Jaraguä .r-

U� , ,u �I , u� . Jaraguá'iro .Sul _.Diletor�s . do ;�s de caixa, chefias. O moderno su-

Sesi, Sena! estadual inauguram dia fo permercado serã -informatizade, as

(qu�rtâ".felfa) o mais novo e moderno caixas estarao ligadas ª um te�maJ
supermercado do Sesi.: E com uma "de computador; e as mereadörías se-.
área de 4.584 metros quadrados e am- .rão todas codificadas. O funcionãríó
plo estacionamento (totalmente asfal-:' digita. apenas o código'. O supermer- .

· tado), er�uido no c�ntr� da ci�ade, . C!l�0 f)inc!0nará das 8h30min, às.l�h '

defronte a futurá cozinha mdustrial 'do', I .e das 14h as 19h. Aos sábados o fl!nqo
Sesi, a ser inaugurada também names-: namento- seF( das, 7h30m.in às 14h30
ma data. As obras foram, construídas .. i}l1n, '.

'. .: ,
<II

aumeus�oaproximadodeCr$150mi- ". Paralela á construção do supc:r
lhöes. DIversas treinamentos com os

" mercado f0J construída a cozinha in-
·

futuros funcionáí:ios estão sendo reali- . dustrial que com uma' ärea de 1.287
· zados desde.o iníCio. do mês, por equi- metros qua�rados,.e c0ll?- �apa�id�de
pes de Florianõpölis e Porto Alegre. para produzir Iümil refeiçõesdiãriás.

A princípio o Sesi vai manter contato .

com algumas empresas.. v:isa�d� suprir
'

uma falta de quatro mil refeições alá
rias. Para dirigir a cozinha industrial,
30 funcionários foram contratados.

Jptaguá do S'41 -- Desfal
cado de três importantes titula
res, a equipe do Grêmio Es
portivo Juventus perdeu para
ado Concórdia.pelo escore de

·

2 x 0, em sua primeira partida
pela taça "Jucemar Lima, rea
lizada em Concórdia; na tarde'
de sábado (9). A equipe do
Oeste, . dominou durante, todo
o jOgo convertendo os dois gols.
Ra. segunda etapa, através de
Mica (aos 17 minutos) e de
Marco Antônio (aos 22 minu
tos). E Q Juventus teve mais
problemas: o lateral Simonal
foi expulso e o centroavante
Petróleo recebeu o.seu terceiro

· cartão amarelo, ambos estan-,
do tora do próximo jogo diante
do Tiradentes.de Lebon Régis,
dia 24 de juàho. ' ..

O lateral Márcio (contun-
· dido), o zagueiro Ferrão e o

mela Ado foram os graudes
desfalques do tricolor jára- .

guaense, que Jogou retrancado
dl!1rante toda a partida centra

.éom. àrliitragem 'de'Telmo Ta
deu Fincer, 'auxiliado pelos

. bandeiras Arno Bender e João
Maria Pacasso.· /., .

.

" Q luventus folga neste fí
fiai' de semana e somente ne

diaprimeiro de julho vQ�ta a

jogar pela faça Juoemar.Lima,
no 'estädio João Marcatto -

, dia 24 será e'@·�Lebon �égis.
Nesta semana, o .téçnico Dito.
-Cola já contou com a partici
"pação do goleiro- Evelton aos

..

treinamentos, O zagueiro Fa
bio Luis,' também. recem-con-

.

tratado, já está em condíções :

de jogo. '
.

-

Dados Técnicos; .

Iuventus: Gerson, Simönai
(expulso), Maurício, Jossa e

Renato;' Romeritó , Treze e

'foto; Rossetri (Edemilson),
Petróleo eLuizinho (Paulino).
Concórdia: Moacir, Perivaldo, .

.'.

Mauro Ovelha Nilton e Luiz .: Jaraguá d� Sul - A C01�issão
C I (J

- '.
h ). A'1'd .Central Organizadora da Schutzen

aros oaozmnoj; air , festl90-FestadoTiro�vaisereunir
Rogério e Marco Antonio;Mi- extraordinariamente na próxima se

ca, Gerson (Arnaldo) e Fer- gunda-feira (t8), e definir o cartaz e

rão ' a imagem que a festa terá neste ano.
.

A CCOse reúne a cada 15 dias, 'desde
fevereiro, e a expectativa dó presiden
te da Çomissão, o advogado Leonel
Pradi. Floriani, assessor jurídico da
prefeitura, "é ampliarmos o sucesso

do ano passado e resgatarmoscada vez
mais essa tradiçãó do tiro, que é muito
rica e valiosa". '

O cartaz que�se'rá apresentado pe
la C.O.R. Comunicação dI! Jataguá
do Sul, é de um estilo alegre, festivo,
mostrando,um alemãõ estilizado, çom
os ingredientes àa fésta;.Gomida típica,
chope e o mais importante, compe
tição·de tiro entre. as sociedades de

Time sentiu falta de Márcio
. ,

O Concórdia, assistida por ape
nas 352 pessoas, que' propor
cionaram uma renda de Cr$ 54
mil. O- jogo foi realizado no Es
tádio Municipal de Concórdia,

Novo 'de$taque'do Kentucky em Pom�rod�
Os representantes do Clube noistas da Ke!J:tiIcky obtiveram

de C,anoagem Kentucky foram os nada menos. do qUé oito das ptj
seis. primeiros coJocados da 1� meiras ,dez colocações na provä,

..
demonstrando o excelente nível

Prova Ecológica "SOS - Rio do
'

técnico e físico da delegação ..
,

Testo", realizada no dia 9, na ci- ' O canoista Theodoro Less-
dade de Pomerode, com Um per-

-

,mann ficou em primeiro lugar,
CU�s? de aprox.ima?amente 30 apenas a.'lgunssegundos à frente
qUIlometros. Patrocmados pelas de Ruy LeSSI11ann. Nestor Less
empresas Darpe Malhas, Loja mann obteve a tercei-ra coloca-'
Safad e Raeder Plásticos, os ca-, ção, seguido por Argemiro Horn�

.. �

burg; SandroWiUe e Júlio Rödri
gues ,,_ todos db Kentuc,ky. Na
sétima pósiçã<?,�hegou Riv,? ,HIehI1r, de HalneanQ Cambonu. Os
jarrag!laenses Sidnêy Veloso e

�auí:o Lessmann chegaram em

oitavo e nono lugares, respectiva"
mente·.

-

.

Os cinco primeiros coloc
cJldos receberam medalhas e
brindes"

Os treinamentos são de relações hu
manäs, atendimento ao çliente, apa
Í'ência'�e'�ápr�sentação dós produtos,
envolvendo,e�pac9ta90tes, operado-

.,

Comissão�dit'S�hützenfe!it�,
. ;

se reúne e define cartaz
"

caça e tiro do Vale do Itapoeu. No
ano passado mais de 2.500 atiradores
se inscreveram e foram disparados .

mais 'de 120 mil tiros durante os dez
dias de festejos.

,

A p�ça publicitária foi criada pelo
departamento de comunicação do gru
po Weg e teve aprovação. unânime da
.CCO na reunião realizada no dia sete ,

último, quando a idéia inicial foi apro
vada. Na semana que passou a criação.
foi lapidada e a C.O.R. Comunicação
vai apresentá-Ia na segunda-feira. A
partir desta peça�erão produzidas as"
demais que divulgar�o,o evento, pre
ferencialmente na região, já que li

Schützenfest, a,rigo'r, é dirigida ao Va
Ie do Itapoçu,.visando a integração das
sociedades dê caça e tiro e o resgate
das tradições germâlJicas.

'Equipe de Salão di) Sã(;) L,u-iz.
vai· a Joaçàba nofim do �ês

.RieGel
, Madeiias para·

Construção emGeral
.,

.

Jaraguá do Sul-� A equipe 'de Rogério, respectiyamente.,
, fut�bol dé �alão 'do Colégió São
LUlZ, patrocmada pela Dalcelis, re
preselltará Jaraguá dO'Sul nos Joqui
Jihos Abertos na cidade de Tubar,ão, .

.em olitubro próximo. Para esta dis
puta, a equipnlo Colégio São Luiz,
treinada por josé Bitencurt (Juqui
nha), sediará de 5 a 9· de sl!temóro
a fase eliminatória dos jogos, com
a participação �e váFias cidades e de

legações_do,in�erior. A equipe jar,a
guaense Já reahzou um Jogo', vencen-

• do a do C?l�gio �anta M�ria por 3
,--........... x 2, Os proxlmos Jogos estao marca

dos para os dias' 30 de junho e 12
de julho, onde a equipe enfrentará
a Seleção de Jöaçaoa eTolégio Frei

, Equipe tem o,patrocínio Dalcelis

SARRAFOS DE TELHA. FORRO. ASSOALHO
.

'

VIGAS. CAIBROS. CAIXARIAS.CAIXILHOS
,

AV. MARECHALDEODORO, 1708 - FONE 72-0139 - J·ARAGl;JÄ DO SUL - SC

SUPE�����DOS BREITHAUPT
: O'melhor 'preço e asmelhores �ondições de pagamento você encontra aqui!

. SUPERMERCADOS - ELETRODOMÉSTICOS - MOTOCICLET� (YAMAHAf· PEÇAS E ACESSÓ�IOS· PNEUS· FERRAGENS
MA�ERI.Al PARA CONStRUÇÃO, 'ELÉTRICO E MOTOFiES·- TECIDOS E CONFECÇOES - MÓVEIS - ATACADO

O'
F-
:i
w·

ti:
«

. LOJAS BREITHAUPT
"JaraguádO $u(Fó,,;(0473) 72:3800,- Joinville, Fone. (0474) 25-3233

Guaramirim, Fofle (0473},7.3-0499 - São Bento do'Sul, Föne (Q476) 33-11'55 - Mafra, FO,ne (0476) 42-2511

'Jaragua ao ::iUI. ae 1 ö a 22/0ö/9U pagina f!7'

. ,
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A �ua e/egânciél'
começa por
fora. "

\fis,ta

"

Moda Sempre
Getúlio V3:rgas, 55

-

iiulústrUls 'locais mostram ter muita ca-

, pocidaáe e criatividJule. Agora as vinte

primeiras classificadas, no I' Concurso
de Poesia dó Trabalhador fariÜ! porte
do livro "SESI POESIA OPERARIA",
,que 'será impresso pelo Departamento

, Regional da entidade promotora do
evento. O primeiro lugar ficou para a

Poesia '-'AUSÊNCIA"/ que classificou
se com 357 pontos, cuja autora éMaria
de Fátima da Süva Schweitzerda-empre
sa WEG S/A. O 2- lugar ficou pora a

, poesia "Fruto do Prazer", que recebeu
35� pontos, e é de autoria de Carlos

, Alberto da Süva, que é funcionário da
Kohibach S/A. A terceira classificação
também foi da indústria Kohlbach S/A,
napoesia intitulada "Infelizes", da au
toria de Solange Doester qúe obteve 324
ponto«, ,

'

O concurso "Ellus Looking the Look
ofThe" , será realizado no Rariah Pri-

" vé Club, com a etapa regional. Para
maiores détalhes sobre ó concurso e

inscrições telefonar parã 72-2483 com

Ati.
Foi um sucesso total a Festa Junina 'da
WEG, com um público superior a cinco
m}l pessoas. A festa estava belíssima,
com muita animação, alegria, comes e

bebesjuninos. Além de uma monumen
tal fogueira de 12 metros de altura. A

festa rolou até às altas "oras com o baile
a.nimado com som mecânico.

Dias 6, 7 e 8 de Julho participe do' ,

l' Acampamento Folclórico no '

Parque Malwee. Será a-integração dos
estados do Paraná, Santa Catarina e

__

J Rio Grande do Sul. Reunirá 1.;106
dançarinos, num eventoderara beleza
e cultura Germânica. E uma reàliza
ção do 'Grupo Folclórico de Jaraguá,
com o apoio da Fundação Cultural.
Festival do Queíjo e Vinho no Clube
Atlético Baependi, foi o maiar sucesso,
com desfile das Lojas Hering. Partici
poram grande número de pessoasliga
das a sociedade Jaraguaense. Espera
mos que no ano que vem o evento se

repita. Parabéns aos Rotaryanos que
promoveram a bela festa.' ,

Festa Junina do Colégio Divina Provi
dência �uperou as expectatívas. Muita
dança típrca, folclónca, com a partici
pação de pais, alunos, professores e
funcionários da escola. Não faltou ani

mação e alegria, na maior Integração'
do Divina,

'

_

Está de:parabéns a iniciativa do SESI,
na realização do concurso de poesias,
promovido pelo Centro de Atividades de
Jaraguá do Sul. Os trabalhadores das

cÓlega,Magali, para comemorar
uma bela festa com muitos comes e

bes, alegria e muita animação co.
conjunto Tropeiro dos Pampas.
Dia 16 (sábado) no Clube EfekltIs
em Guaramirim, grandiosa festa e

.

tulada A noite dos Namorados.
desfile de langerie. Com som m
nico a cargo da Equipe Efektus.H
rá premiação para o namorado,
apaixonado, e' concurso da Noite
Intimidade. Participe, a festa co

às 10 horas. d� noite, com prom
do 3- Magistério do Colégio
Eleodoro Borges.
No próximo dia 23 de junho na B
Marrakech será realizadomais uma
ção do concurso Rainha do Co '

As inscriçõesjá estão (lberlas, 'na.S
sal da RBS TV de Jaraguá ao Sul. ','

Esaias Sommerening e Roque B'
'

mann, completam um ano de ati
.

des no Posto de medicamento da F
mácia Vida e Saúde, com muito ê

'

Noivou dia 19 de maio, o-jovem
Paulo Sérgio Sbardelati e Roseli
Todos .os seus colegas desejam
sorte e felicidades aos noivos. '

Para surpresa de muitos, houvema-
, nifestação pública 'após a vitória
do Brasil sobre a Suécia. Rolou sam- ,

ba, muitas bandeiras e uma enorme

�ut0ria, E o pessoal Jaraguaense (e
mumeros profissionais de outras cida
'des aqui radicados) em ritmo 'de Copa
do Mundo.

'

Presenças elegantes da sociedade de
; IIOssa regÜÚl compareceram .à tarde de

" jogos no -Clube Atlético Baependi.: na
promoção da Rede Feminina de Com
bate ao Câncer. '

l'ânia Mara Marquardt, fazendo su

cesso com um artesanato personaliza
: do, eXl?osto em sua charmosa loja Du-
na Sengráficca na Reinoldo Rau, '

• A CKAT produções artisticas fará com

exclusividade os 5 desfiles da Feira da
Molha em Jaraguá do Sul, dos dias :lO
a 2f) de julho.

ÓTICA
HERTEL

• LaboratórIo ótIco
especIalizado. ,- '.
.• Há mals de 50 anos atendendo
,,�.
• Preclsio e qualidade.
Av. Getúlio Vargas, 15
Fone 72-1889

De 17 a 20 de julho o Grupo
Germânico do Centro
Educacional Evangélico estarâ
no Rio Grande do Sul, nas

-

eidedes de Estrela, Arroio do
l!rIeiu, Teotônio; para integrar-se
com oigrupos gaúchos e

mostrar a tradição germânica de
Jaraguá do Sul.

Regis encadernações e carimbo, en

tre�a em 24 heras qualquer 'tipo de
carimbo, Confira, na Rua São Paulo

próximo' a antiga malharia Cirus.
No último ãia 8 quem tr()COU de idade

foi a �ra. Laurita Loube, mãe da nossa

"

,/

POSTO DE MEDICAMENTOS"
'VIDA E SAÚDE

PROGRAME SEU FIM DE SE·MANA
CORU�Á: Sábado (16) Animada descoteque
com Switer Som ao partir das 22 horas no clube
Atiradores.
Domingo: Soiree a partir das 17 horas e 30
mu�utos no Clube Atiradores. Participe, o som
esta a cargo do Switer Som.
SCH�ROEDER: 'Sábado (16) a partir, das 22
horas 'com som mecânico divirta-se na Socie-
dade .Schmedßr III. Prestigie. '

'

Domingo: (17) a partir das l? horas e 30 rninu
tos, sensacional Soiree, na Sociedade Schroe- '

der III., '

,

GUARAMIRIM: Sábado (16) Sociedade Dia
na_, a partir dás 22 horas, com som'mecânico.
Nao perca.

'

Domingo (17) a partir das 17 horas e 30 minu
.tos, SOIree na Sociedade Diana com som a

cargo de Flipper Som.
'

MASSARANDUBA: Sábado f16) Na Fome-

llo's a partir das 22 horas, sensacional disco- '

teque. ,

JARAGU� DO SUL: No Botafogo, sábado
(16) a partir das..22 horas tem animação com

Efek!us. Em encontro uma nova empção.
"

.Domingo no Botafogo a partir das 18, horas
a festa continua quentíssima com EfektusSom.

,
Não deixe de participar. "

,

-:

Na Marrakech, neste sábado Show com a Ban.
da Deldens de Curitiba.

, Säbàdo: (16) na boite daMarrakech Show com
a banda Ecos do Subúrbio de Joinville a partir
das 22 horas. Não percam, Marrak�ch, é o
sçu ponto de encontro.
Sábado: (16) a partir das 13 horas e 30minutos
no, clube Vieirense, sensacional Café Bingo:
V�, �esmo que você não ganhe, levará uma
agradavel surpresa. Promoção do Bolão Da-
mas deOuro.' ,

I BODAS DE PRATA
No dia �4 de mai� de 1990 completaram 25 anos de matrimônio
os quend<?s compadres Ademar (Amantina Neckel) Mahnke. A
eles e ao filho Fernando os cumprimentos sinceros do "mais anti.
,go".;. "

,-,
' ,;

,

A garota Dayse Mery Star
,

aniversaria dià 19 de junho. c
mora mais um aniversário j
mente.com seus pais, amigos,
miliares. Dayse é filha do noss&

lega A,yrton Staroski 'da ag
Varig de Jaraguã do Sul.

Todo O encanto em vestir malhas'
exclusivas Rio/São Paulo.

PISCINAS JARAGUÁ
LTDA'.,

I

'<THEGOLDENMESH
Galeria Dom Francisco.:.... Sala 7

Jaraguá-do sul-se
.

"

"Uma nova geração em 'p'iscinas"'" Piscinas em diversos tamanhos
* Artigos de praia
* Hid,romassagem.
* Móveis para jardim.
* Sauna.
*

Pr,Odutos para tratamento de sua
piscina' "HTH" ..
* Filtros e acé�órios:

RU(l.Joinvül� 2.473

(

KADRI
�'

II

"

Rua 28 de Agosto
'Guaramirim - Sairia Catarina

II

A ROUPA 'INFANT'.l;
Página04,

..llbö
[·'t)�eormóWi�' ]
o REQUINTE QUE VOCÊ MERECE,

'

COM A QUALIDADEQUE VOCÊ EXIGE.�

"

A hila
garota da
foto é
Angela, um
dos mais
novos rostos
revelados

,

pela agência
Ckat.

CLUB EFEKTUS II
'

.

A preferência dos jovens todos
os fins de Semana BR-280 KM

58 _' Guaramirim

I'

Jóia�, relógios, pulseiras, anéis, alianças, prataria,
artigos de OUro e tudo o mais para presentes na

�RELOJOARIA AVENIDA'

Jóias

Mal, Deodoro, 443 e Getúlio Vargas n� 9

Relógios

Vestindo
Gerações

,

A Saúde em boas mãos ,

Aberto diãriamente de segunda,a domingo sem fechar
para o almoço.

'

Medicamentos e' perfumaria em geral.
'

Estrada,Ribeirão Grande da Luz

Jar�guá do Sul, de 16 a 22/��";ag;-U�á�d;O�S�u;;j/�,d;;.e�16�a;',;22;/;;06;j/;90;;----�--:---�---�--:----.:.....::-----�--��:___j
Página 05

:Since!,os para�é"s aos pais da linda menina Andressa Veigsding, nascida
'� d�� 6 .de Junho, à� 6h55min, no Hospital e Maternidade São Jose.
maeAnetuza e o pa: Jadiel não escondem afelicidade

Rua M�. Floriano Peixoto, 29
Fone: 72-1911, ;

Artigos de
fabricação,

<,

, . ,

propna a-

,
p:çeços,de
custo

POSTODE
VENDAS

Av.'Mal. Deodoro,
1.085
Rua Reinóldo Rau, 530
Fone: 72-3311 '

I,

Presentes
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.

O. alimento' do ensino
,

'I -",

A Merenda Escolar ,se não bastásse..o pröprío
surgiu no País como alter- "

Governo FederàLdeixa dé'
. .naüva às críanças e adul-

,

cnmprär a sua parte, deí
tos carentes da rede eseo- xando estados "e. munící
lar de ensino municipal e pios-sem OS Produtos.que
estadual, partindo-sé da- compõem a merenda esco
premissa de que ninghém lar e' praticamente obri
aprende nada enquanto gando . aos municí:pios a·

'estiver com o-estômago va- aplicarem' recursos em um
zio. Deuma solução einer- projeto' que não é de sua

gencial, à alternatíva pas-. competência. Como a. si
sou a ser a responsável pe-: túaçâo financeira da.!' pre
Ia' permanêncía dos estu- feituras municipais cada
'dantes nas, salas de aula, dia é mais delicada, não
já que a imensa maioria é -díffcit imaginarmos
dosbrasäeíros sequer con- quem são os perdedores
clui o primeiro grau. O ÍD- nesse jogo: os alunos, a
dice de desistência sempre educação e a própria so
foi assustador e, quando cíedade.

,

isso não acontece, o fan-
,._

Na semana passada,
tasma de repetência é uma'

'

o ministre da Educação
, realidade ainda maior. Carlos Alberto Chiarelli"

'. ,'Aliado a esse quadro anunciou aos brados a li
, � 'exclusivo de países sub- beraçäo de CrS 13,9 mí-
desenvolvidos _; e.rcomo -'lhões para a compra de

•

• ..,
1' ....

:

,103 ll1il toneladas de àli;!
mentes da merenda esco- ,

lar, que 4çve�ia ser repas
sada com.a mãxíma' ur
gêncía aos estados e muni- '

cípios .: o que .não acon
tecia desde abr� deste ano, '

Com' à. carência generaä
zada dê produtos, as esco- .

tas necessitavam de gran
de quantidade de alimen...

tö's.' ,

Resultado: receberam
quantidades e variedades'
írrtsõrías, ínsufícíentes
paravehamar" a popula-

-

ção escolar de volta às sa
'las de aula, A 'promessa é
de que na próxima semana
sejam repassados-o restan
te _ somente para Jara-
'guä do Sul, isso equivale
a quase 28 toneladas de
alimentos. ,(

, ,

REVELAÇÃO �\M 1 HORA'
,

ii SUPER �ROMOÇÃOII ti

Ganhe um brinde'
na revelacão do

'

, ,

seu Hlrhe

,

I
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"Incentívc 39 esporte..

,

"Mens sana in corpore sano""Ja·' sas jaraguaensespeloapoiö'ao esporte
'

moso dito latino, que expressa a pro- encabeçado pela'Prefeitura Munici-
fundidade.de relacionaménte entre o pal, através da Divisão de Esportes.

, corpo.e a mente, Os egípcios, es gre- _ Assim, pois, opatrocínio dos atle-,
gos, osromanos e outros povos dedi- 'tas: Clarice Kuhn.dorge Luís de Sou
cavam especial atenção aos exercícios zac-AdemirRoesler, Gerson dos San
físicos, jogos e maratonas para terem - tos e Sílvio Ewald demonstram clara-

. um povo sadio, forte, guerreiro e d�-·
' mente o interesse de empresas 'jara

terminado para as vitórias. _'guaenses, a elevar é nome desta cida·,
,

, o. esporte teve .sempre destaque de e de seus 'cidadãos. ,

em todas as civilizaç6es e os atletas 'Não permitamos, pois.ique miii-
eram vistos como heróis nacionais, por tQS atletas de.valor permaneçam na

vezes-verdadeiros líderes de guerras
obscuridade e no anonimato por falta

e, revoluções. '. de incentivo moral e financeiro, pois
Hoje, o'atlétísmn tem seu vígor sem este apoio muitos deles não pode-'

abafado pí'>rjnteresses políticos e, por rão desenvolver suas atividades espor-
vezes; os verdadeiros atletas são rele-' tivas e 'seremos nösés-perdedores de

gados ao segundo plano, Mas devemos
", pessoas que poderiam trazer .glõrías

, salientar que existem .segmentos so- e vitórias, "i '. "
,

,

'f
-', Empresas [nteressadas entremcíais que azem questão que conti-

em eontate codPa Divisão Municipäl,nuem existindo "mentes 'sadias em . ,

corpossâos", e não medem esforços de Esportes, PiiTa que seja.concréti- .;

para valorizar este saudável e promis- zado o incen�ivo àqueles quemerecem
sor ideal do atletismo. o nosso apoIo,· ,

.'

Cultivar o esporte é tão sagrado ,Atenciosa!)1ente, .

quanto cultiv.ar Ö ,espírito religioso de ,

alguém, Por ISSO vai expresso o nosso

profundõ -reconhecimento às empre-
, "-.,,'

ROSEMEIRÉ P. VASEL
Secretária - SEME - PMJS

•

DEDO NO DOD'Ól"
elástico bem estirado que fazia sua

bermuda, tal qual um fio dental, entra
nhar-se por entre as nádegas arrebi-"
tadas. Se alhcla tivessem um bumbum
arredondadp, pernas e éoxas lisas e

bem tomeà8as, cintura de vespa, vá
lá que se exibissem, pois afinal o bani
to-foi feito para ser mostrado. Mas
qual 'o quê, pois eram 3 coisas disfor
mes, feias, pô: beta-feiúra nisso e mui-.
ta qtle amd'a e jJouco.

,
NOTA DO AUTOR - Assunto pare
Cido com este, no tocante à filas bancá
,rias, já foi comentado pele confr,adeFerdinando-Piske no "Cobras & La
gartos" da'edição 1Í� 3.�·71,' de
13-19/01190 de'�te mesmo, jornal.,

DE - NO --:-.00 '

Dia desses entrei numa fila for
mada do lado de fora duma certa casa

Bancaria, ocupando o 28� lugar, Ins,
tantes depois 3 "figurões" desta cída-

,

de aproximaram-se da porta dó Banco
€ ficaram "piruando" não entrando na '

fila e quando o Banco abriu, sem ne
nhuma .eerimôriia, com a maior cara
de-pau, foram os primeiros a entrar,
Ah, o-respeito peío direito dos outros,
o consenso, a educaçãocoisas que ho
;je andam tão,escassas, 'Os 3 "figurões"
muito conhecidos usavam betmuda e
mostravam suas exuberâncias, pois

� ',eram gorduchos, bl!ndudos" barrjgu
� dos 'e as pernas d'esde ps tornozelos

até .aos quadtis-peludas, finas e ar

queadas, e um deles tinha suspensório

--CORREIO-,"
-=» <> -=- c:>V' C>"
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, CandidatodOPRNa(fGovemo
-.
'-

'

t�nhece exigências do Vale
"Prá quem tá procurando

. um Plano de-Governo, Jaraguá
do Sul é um prato cheio:'. Com

" humildade e a consciência de
que pouco conhece dos proble-

.

mas relacionados à região do
Vale do Itapocu, o médico ve

terinário Américo ,Ricardo
Cardoso' de Faria, candidato
(,10 PRN ao Governo do Esta-:

'

do, resumiu dessa forma a ex
tensa lista de reivindicações
apresentada pelos empresários
jaraguaenses, durante visita
feita ·à reunião semanal da
Acijs, realizada na-segunda
feira (11), que.também contou
cem a presença do represen-
tante do partído no município,

-

, . ., . .'

-: vereador José Ramos de Car- Américo Fanas ! médico pediatra
valho. ._. niuito, aos empresários pre-

, .'
\" sentesao encontro. '''Se eleito,

.: Américo Faria; radicado
.

meu relacionamento com a ini-
em Criciüma, nó sul do Esta- ciativa privada será, a melhor

do, preferiu não prometei: 'na- possível", fez questão de.sa-

'd!l, ,sempre deixando 'claro "a Iientar.
_

-

necessidade de 'se diminuir o \., I

intervencionísrào do' Estado "Mas o 'empresariado jara-
como instituição, na vida da� guaense queria soluções präti
pessoas", segundo ele, "de for-. caso Como o .compromisso de
má opressiva e assustadora". _

lutar pela "construção do Tea-
"

.., _. ,

.

.

tró da Scar, na ärea de Cultura,
Colocações que agradaram, e de apoiar. a implantação; de

,..;:.-

Bauerdiz que tem o apoio Candidato tío PDS'"
de diretórios pedessi�tas. '. busc� os votos

.

da microrregião
Jaraguá doSul-o deputado

estadual e presidente do PDS cata-'
tinense, Paulo Bauer, assegura
que já tem o apoio eonfirmado de

_,' todos os diretõrios pedessistas da;
microrregiãoda Amvali e que sua

área de abrangência eleitoral vai
de Porto União a Porto Belo, com
um total de 40 municípios - ou

820 mil eleitores. Bauer afirma
que tem ainda p apoio oficial dos
prefeItos deMassaranduba,Davio
Leu (PFL) e de. Corupá, Ernesto
Félipe ßlunk -(PFL) e j.á adianta
seu discurso prefendo a partir de
agora: "Represento a ju.veritude;
sou o primeIro filho da r�gião que
se candidata a deRutado' federal,
nestes 114 anos de Ja�aguá do S'ul;

e, como deputado estadual, acho
qUf; não dei vexame, ao contrário
de outros que não fizeram nadà-

o IMPossíVEL ACONTECEU!
<

•

!: I .

..,

e foram mandados para ocupar
cargos em Secretarias de Estado"."

Paulo Baúer dividiu sua cam- Jaraguá do Sul- O candidato único da União

panha política.em três fases: "a ' P�t: �anta Catarina, pela microrregião do Vale' do

.
de contatos partidários, lideranças' Itajaí, o d�putado federal, Lílio ChavesCàbral, visi- .

políticas, prefeitos e vereadoresç
tou a região do Vale do ltapocu, nesta semana,

.

d Iíd
para realizar os nnmeuos contatos com algumas li-

a; � contatos com}. eres co��ni- deranças locais, I'Ser fiel a Santa Catarina" é a ban

ta�lOs; e a de .com�clos, reumoes, .

deira de !u.t� de Lílio, que trabalha-em Brasília há.
conversas eleitorais com o povo, 18 anos, inicialmente como contínuo doSenado Fe

que será desencadeada a partir de
' dera!, depois como auxiliar de gabinete dodeputado

. agosto". Ocandidato do PDS pre-
Antônio Carlos Konder Rei� e, atualmente, como

tende divulgar como bandeiras de seu ��sessor dlre.t_? e!D Brasília,..
'

.

luta, se for eleito "a despoluição ' Pela_expene�cl<l que te�ho dentro de Brasíli'a,
d R Tt' •

,.
&

- na area federal, me credenCIO a trabalhar no' dia
o IO;� appcu, .por U1�a -,orma seguinte à .eleição, pelo Estado de Santa Catarina",

.

alternativa a Coope�atI�a" para afuma, Líl�o Chay�s Cabral, que encara de' frente
que o problema ·h�bltacI.P!lal de . sua pnmeua elelçao, sem r,eceio de considerar o
Jaragua QO Sul seja solucIOnado. deputado estadual e presidente do PDS catarinens�
logo; por re�ursos aos h�spitais� P�ulo Ba�er, ".pr�ticam�nte/eleito", lndepe,ndent�pela conclúsa�_ �as r@dov�as que dISSQ, LíllQ ta�bem ente�?e que seu nome ,"repre- .'

cruzam a reglao; e pela Implan-
senta �enovaçao de;> PD� , �� �egunda-felr,a ,(�l)

tação de cursos superiores e esco- â c;ndldato pe�.esslsta .aInda VIS!t�u os �umc!l;"os.
las profissionalizantes para Jara- '

e domeFod,�, TII!1�6, Plça!ra� e Bar.r� Velha, adian-

g a' d S I'"
-

. - tall. o que as vlslta.s serao IntenSificadas a partir
u O u_. de nrlho", ','

uma Escola TécÍlic;a de nível
de 22 grau, com habilitações em

, eletrotécnica, eletrônica e têx
,til; de solucionar o. déficit de
3mil habitações emJaraguâ do
Sul; lie regíonalizar a Celesc; .

de assegurar verbas aos hospi
tais Jaraguá e São José; na área
de segurança, construir no seu

governo a Nova Cadeia Pj)bÍi
ca, melhorar o convênio Go-

.

.

vemo/Corpo de <Bombeiros; .

reformular O Plano de Expan
são �a Celesc; e, enfim, de ga
rantu as conclusões das obras
nas rodovias que cruzam a mi
crorregião".

-

o candidato do PRN pro
meteu reduzir o número de se
cretarias para apenas cinco, e
de acabar com nada menos de
7.500 cargos comissionados no
Governo do Estado, "sem de
mitir funcionários". Uma pro
messa que até agora está ape
nas nopapel e que foi feita pelo
-entâö-candidato.Fernando Co
llor de Mello. América Faria

, garantiu ainda 'que "os parti:
dos políticos ficariam de fará
de seu Governo, até mesmo o
PRN". '.

, I

Peças FORD baixam em média 30%
.

Nà MORETTI, JORDAN você ganha
_

os novos preços das PEÇAS /'.
ORIGINAlS da Forde paga em duas

/ . ,.COR.REI.Q.-'-',
-=» c:>

_

� <>" c:»
.

'ver��dores
c

votam'Lei
de Corupä na segunda

Corupá _ Os nove vereá- .

União dos Vereadores de San
dores da Câmara Municipal-e, ta Catarina (UVESC), Michel
devem votar nesta segunda-fei-

.

Kury, que participou da reu-'
ra (18), em primeiro turno, o nião da Câmara, realizada no

nov.o projeto da Lei Orgânica dia 8. Os-dois artigos mais po
de Corupá, encerrando de vez lêmicos foram' "amenizados";
o impasse criado entre as ban- o Artigo .93', por exemplo, fi
cadas do PMD6 e da coligação cou redigidode forma a proibir

. Po.,S/PFL, e� torno dé poucos que O prefeito realize serviços
artigos e para&r�f�s, mas que a.partIcu!ares, no prazode 90
acabou na' re�el'çao total do dias (e nao rnais 129) antes d�
prajet? da LeI. Esperançoso; qualquer pleito eleitoral, "ex
o presidente da Câmara e' da ceto com prévia autorização da
CONstituinte, vereador Pedro Câmara de-Vereadores" e

,
Já o

AI�€s (PDS); �credita que Jl�é Artigo 22' (inciso 2) foi total
o dJa 28 deva ocorrer a votaçao mente suprimido. Ele tratava

em. segundo turno e que até da remuneração extra dös ve- '

o final de junho _ antes do readores, em caso de sessão ex- .

recesso parlämentar _ deva, traordínäria, o .que serä deci
ser promulgada finalmente adido pelo Regimento Interno
Constituição 4e C�rupá. ,da Câmara. Pt.. partir da pro'-

,

Para conseguir ehegar a mulgação, o_s vereadores pas-,
um acordo, os vereadores con-. sarão a se-reunir seis vezes por
tarall'!- .co� a colaboração e .in- mês._' e não apenas, quatro,
terferência do presidente da como atualmente acontece.

/
'

.

p

D

s

GOVERNADOR- KLEINUBING '. SENADOR- AMIN
DEPUTADO FE"I;RAL- PAULOBAUER

vezes sem acrescimo ou se preferir'
pagamento à vista com. Desconto
Espeçial de Férias.

-

MarechafDeodc>ro, 158
Fone: 72-J777

'

ia. Ltda.

,,_Jara_guá do Su(de 16.a 22/06/90
.
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ANOTAÇOES
Após trocas de acusa

ções entre o prefeito Ivo
Konell e o vereador José
Ramos de Carvalho, final
mente foi confirmada 'a

doação -. pura .e simples
- de um terreno localiza
do dentro do parque indus
trial da Metalúrgica Trapp,
na Rua Joinville. O assun

to gerou polêmica em fun
ção de uma:solicitação de
permuta - feita pelo pre
feito à Câmara de Verea
dores' - do terreno por
uma casa localizada na

Ilha da Figueira e onde se

r-á a sede da décima creche
municipal da administra
ção Ivo Konell. Como ha
via uma Ação Pauliana na

Justiça, sobre a posse da
casa, os vereadores rejeita
ram a permuta. Ramos foi
o único vereador que tam
bém votou contra a doa
ção, argumentando "in-,
constitucionalidade", Ko
nell já decretou a desapro
priação da, casa.

.",""'.-
. E o' prefeito Ivo Ko

nell informou nesta sema

. na que a futuraponte sobre
o RioJ.araguá - no bairro
Jaraguá Esquerdo - será
entregue à comunidade no
mês de agosto. Somente em
desapropriações, o. execu

tivo municipal desembo{
sou mats de Cr$ 16 mt

lhões para quem pudessem
ser construídos. os acessos.

Koneli disse que 70% do
custo da obra, que está sen
do executada pela Emprei
teira Mama, já estão pa-
gos.

'

Nem mesmo os ban-

cários aderiram à greve ge
ral, marcada pela CUT"
mas suspensa por ela pró
pria. Em Santa Catarina,
a paralisação, mesmo 'as

sim, atingiu aos bancários,
qu;e exigem o pagamento
doe 1-66% de inflação acu

mulada no Plano Collor ..

'� Falando em greve, os

metalúrgicos estão se mo

bilizando pura-garantirem
o pagamento da inflação
de março (84;32%) e de '

abril'(44,08%) e já marca
ram' uma assembléia geral
para o dia 24 (domingo}.
Até lá, o Sindicato dos Me
talúrgicos devem ter uma

-

resposta da classe patronal.
sobre as -reivindicações.
"Se não houveracordo, no
dia 25 amanhecemos para
lisados", adverte o presi-:
dente do Sindicato, Luiz.
Carlos Busana.

'. O Centro de Treina
mento do Senai de Jaraguá
do Sul está aceitando ins
crições para Cursos Técni-

,

cos Especiais oferecidos
pelo SENAI em Santa Ca
tarina, a saber: Eletrônica
(Blumenau), Confecção
(Blumenau), Mecânica
(Brusque), Alimentação

I

(Chapecö2, Cerâmica' (Ti
jucas), Calçados (Criciú
ma), Mecânica (Joaçaba)
Eletrotécnica Uoaçaba) .

Os cursos são para con
cluintes do 2? grau, e asins
crições estão abertas até 22
de junho. Maiores-infar
mações junto ao centro de
treinamento de Jaraguá do
Sul.'

.

SCAR trazaJaraguá do Sul
melhorOrquestra de Câmara\

.
�

Iaraguä do Sul - No próximo dia 22
de junho, às 20 horas, na Igreja Evan
gélica Luterana do Centro em Jaraguä
do Sul, acontece o concerto com a Or
questra de Câmara de Blumenau. A
promoção é da SCAR, como patro
cínio das Malhas Malwee e 'os ingres-

'

sos poderão ser adquiridos a"ntecipa
damente ao preço de Cr$ 400,00
(adulto) e Cr$ 200,00 (estudantes).
Regida pelo maestro Nôrton Morozo
wicz a orquestra apresenta .o seguinte
programa: W. A. Mozart, T, Albino
ne, A. Vivaldi, B: Britten, Cláudio'
Santoro, Edino Krieger, Radamés
Gnattali, B. Bartók.

A Orquestra de Câmara de Blu
menau retoma uma antiga tradição,
trazida pelos primeiros imigrantes ale
mães que chegaram ao Vale do Itajaí,
em'meados do século XIX: a de dar
vida a uma atividade musical constan
"te, com manifestações de alto padrão nha. Foi flautista solista' da Orquestraartístico. Integrada 'por .músicos de Sinfônica Brasileira e como solista tem
Blumenau e de outros estados, consti- se apresentado com as principais ortui-se hoje 'em ser, a única orquestra questras brasileiras. Como cameristaprofissional do estado de Santa Cata- atua no Brasil e exterior. Realizou várina. Ein apenas nove anos de existên- rias estréias fie obras de compositorescia é considerada pela crítica a melhor brasileiros. E professor de cursos e se
orquestra de câmara do Brasil, com minários e Master classe nos Estados
nove discos gravados, tournés por to- Unidos, nãs Universidades Brighando o País e apresentações com solistas -Young e Wright Universit. A partirde renome como Jean Pierre Rampal, de 1981, tornou-se Regente e DiretorMaurice André, Ingrid Haebler, Ar-' Artístico da Orquestra de Câmara de

.' thur MoreiraLima e outros. Faz parte Blumenau. Tem dirigido as principaisde sua filosofia a valorização dos com- orquestras do País, como a Sinfônica
positores nacionais, tendo gravado e
estreado obras inéditas do repertório
nacional.

Seu regente, Norton Morozo
wicz, é natural de Curitiba (PR), ini
ciou seus estudos musicais na Escola
de!Música e Belas Artes do Paraná
e formou-se pela escola de Música da
Universidade Federal.do Rio de Janei
ro. Estudou também na Escola Supe
riorde Música de Freiburg na Alema-

o,'

A orquestra de .Cãmara de Blumenau já gravou nove discos

Brasileira.

A orquestra tem recebido várias
. críticas positivas como a de Carlos
Vergueiro (crítico.Musical do Jornal'
.0 Estado de São Paulo) que diz: �'A ,

orquestra de Câmara de Blumenau,
soa com grande dignidade. As leituras
,de seu regente, Norton Morozowicz,
chegam ao fundo das intenções dos
compositores -,As figuras da orquestra
fundem as-sonoridades de seus instru
mentes, com resultados artisticamente
supenores".

t(acinação sllP6ra expectativa .Jaraguá do Sul":' A vacinação
contra paralisia infantil atingiu 103,7% das crianças de zero a cinco anos. A
previsão de 8.942 crianças vacinadas foi superada, alcançando um total' de
9,275 crianças, das quais 1.683 menores de um ano, e 7.592 maiores de um
ano até cinco anos, Dos 73 postos de vacinação espalhados pela cidade e interior,
apenas aunidade sanitária localizada no centro da cidade realizou outros tipos
de vacinação como BCG, Tríplice e Sarampo, Mas, o índice foi tão baixo
que a �ecretaria de Saúde não computpu estas vacinas para a campanha, e.
sim registrou na vacmaçao normal do mes de Junho.

Com este Indice, de 103,7%, Jaraguä do Sul é tida como uma das melhores
cidades do País no campo de vacinaçao e imuniza�ão infantil. Para 'a próxima
etapa da campanha deste ano, é esperado que o índice atinja a 106%, devido
ao grande número de novas farmlias radicadas na cidade.

.

'TEXAS LANCHES LIDA
.

,

C'AI'BSASSE
A ESSÊNCIA DA PUREZ,L

FATMA INAUGURA PACAM
•Jaralluá do Sul - Prefeitos da mi
crorregião da Amvali, representantes
de empresários e lojistas, a superin
tendente da Fundação de Amparo à
Tecnologia e o Meio Ambiente, Jecé
lia Cardoso Caetano, e o secretário
do Desenvolvimento Urbano e do
'Meio Ambiente, 'Adernar Duwe, esti
veram presentes à inauguração oficial
do Posto Avançado de Controle Am-:
bientál '(Pacam) da Fatma, na região,
ocorrida na tarde de sexta-feira (08).

. O Posto vai funcionar 'provisoria
mente na atual sede.da Associação dos
Municípios, com apenas um funcioná
rio e responsável: o engenheiro sanita
rista Cesar Arenhardt. A superinten
dente da Fatma lembrou aos prefeitos
que agora "90 Ror cento do progresso
dos municípios (ja região pode ser feito
em base sustentada, de forma preven
tíva".

Aberto 'às 24 horas

Servindo petiscos, lancl]es, churrasco..
Com atendimento exclusivo.dos

,

proprietários Chico e Luizão
Rua Walter Marqu.ardt - Jaraguà do Sul -

-,
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METALÚRGICA JOÃO WIEST S.A.
Bua: E'rwino Menegotti, 588 t.

Fone: (0473) .72-3133
89,250 - Jaräguá do Sul - SC
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. Jaragua do Sul, de 16 a 22/06/90
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