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CRUZEIRO RIO-SULVAAIG

HÁ 40ANOS
SER VINDO COM ErlCIÊNCIA
JARAGUÁ DO SUL�E REGIÃO

ralelos à Feira, em comemo
ração à Semana de Jaraguá.
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ANO LXXII - N? 3.594 Jaraguá do Sul, de 23 a 29·de junho de 1990 - Cr$ 25,00

As empresas expositoras
da IV Feira da Malha de Jara
guá do Sul se reúnem nova

mente no dia 28 deste mês, pa-

ra definir detalhes sobre as ]0-
calizações dos estandes e seus

respectivos tamanhos. Crismar
Malhas, Dalcelis, Darpe Ma-

lhas e Josi foram as empresas e 29 de julho,' no Parque de
escolhidas para compor a Co- Exposições A�ropecuário. A
missão de Eventos da Feira, SECET tambem está progra
que acontece entre os diasZl mando uma série de shows pa-

Beleza desfila na Boate'
,no "Rainha do Comércio"

,,' -Desfalquesnapartidade Companhia PM·
Tiradentes e Juventus será criada

ainda em julho
A futura Companhia de Polícia
Militar de Jaraguá do Sul será
definivamente criada no próxi
mo dia 20 de julho, data da
inauguração do novoQuartel
da PolíciaMilitar, na Vila Len
zi.
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A beleza deMárcia
Yungks,

'

representante das
Lojas Torres
Confecções, vai
desfilar logo mais
,à noite, na Boate
Marrakech,
juntamente com
outras bonitas
moças, no
Concurso "Rainha
do Comércio".
Todas as
candidatas têm

.. idade entre 14 e 25
.

. {mos e desfilarão
com trajes que

. representam as
, lojas comerciais '

da cidade de
Jaraguá do Sul., '

Simpatia, postura,
beleza plástica e
criatividade no

traje serão os

pontos julgados. A
promoçãodo
evento é da
RBS-TV.

_

Gente& Informações

A partir das' 8h30min de
amanhã (domingo) às 12 equi
pes participantes do VIII Cam
peonato Municipal de Futebol
Varzeano disputam a primeira
rodada nos campos do Malwice
e do Internacional. O Torneio
Início foi vencido pela. equipe ,

do Krüger E. C. (foto) e teve, '

a presença de Durval Vasel.

Página 7 A equipe. do Krüger venceu a do Continental por 2xO.

"

Iaraguâ do Sul - A direção
do Grêmio Esportivo Juventus
passou a semana em busca de dois
importantes reforços, que cubram
as deficiências da equipe na ponta

. esquerda e na posição de centroa
vante. Campeão da Taça Casildo
Maldaner, a equipe jaraguaense
estreou com uma derrota na Taça
Jucemar Lima, diante do Concór
dia, atual líder, pelo escore de 2

Campeonato
Varzeano tem
rodada amanhã

Feira da Malha em preparativos

x o.
o tricolor jaraguaense joga

neste sábado contra o Tiradentes
de Leben Régis, naquela locali
dade, e não poderá contar com
a força ofensiva do jogador Petró
leo, que recebeu o terceiro cartão
amarelo. O lateral Simonal tam
bém foi expulso durante a partida
contra o Concórdia, sendo outra
ausência sentida na equipe.
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As discórdias políticas da Lei
Finalmente os vereado-

11 res do município de Corupá
entraram em acordo e devem
promulgar nos próximos dias
a futura Lei Orgânica, que vai
reger os destinos dos coru

paenses daqui para a frente.'
Os impasses surgidos entre os

nove vereadores da Câmara
transformou o município em

uma das grandes exceções do
Estado de Santa Catarina. As
atenções se voltaram para Co
rupá, até como forma de pres
são sobre o Legislativo.

O problema, meramente
político, acabou se transfor
mando no "cavalo de bata
lha" dos representantes das
bancadas representadas na

Câmara, a ponto de rejeita- Câmara. Mas o ponto m�is
rem por completo ;) projeto polêmico foi o da prestação de
de lei elaborado por eles pró- serviços por parte do prefeito
prios. Do lado do PMDB, a municipal a particulares. O
denúncia era de que houve in- artigo (93) acabou sendo
terferência do prefeito Ernes- aprovado, proibindo o prefei
to Felipe Blunk no momento � to de realizar tais serviços an
da votação do projeto, enqua-. tes de 90 dias de qualquer plei
to as bancadas coligadas do to eleitoral. De todos estes de
PDS e PFL reclamavam da in- sentendimentos ficou a certe

transigência dos peemedebis- za de que os vereadores de Co
tas em insistirem na aprova- rupá realmente conseguiram
ção de artigos considerados aprovar uma Lei realmente
inconstitucionais. elaborada por eles próprios,

Um deles tratava da re- independentes de qualquer
muneraçãodosvereadoresem "exemplo" partido de outros
sessões extraordinárias, que órgãos. Agora, só mesmo

acabou sendo suprimido. aguardando o cumprimento
Agora, o assunto será decidi- do que foi aprovado e breve
do pelo Regimento Interno da mente será promulgado.

ESPORTES

Miké Tysón
Já dissemos várias vezes

inclusive na entrevista que con
cedemos à este jornal em 1988,
que aos 16-17 anos de idade
fornos pugilista a maior da ca
tegoria peso-leve em nossa ci
dade natal de Rio Negro, E aos

. 18 anos quando fomos dessa ci
dade para Curitiba fazer o ser-

. . viço militar, continuamos tro
cando murros com os colegas
de farda, e tivemos até ocasião
de lutar no conhecido Salão
Teatro Hauer que além dos
bailes, realizava em sua sede
eventos esportivos de impor-
tância. .

Como bem se vê não é de
agora, mas de uns 50 anos

atrás, que apreciamos o boxe,
tempo dos campeões Jake
Dempsey, Genne Tuney, Max
Schmeling, Jake Sharkei, Joe
Louis e tantos outros. E até

. �

mais uma vez

nesta cidade durante 8 anos co
mandando, nas horas vagas de
nessa função federal, o progra
ma esportivo da Rádio Jaraguá
ZYP-9, nunca deixamos de
mencionar o movimento pugi
lístico da época. E tem mais,
lá por 1955-56 fornos juiz duma
luta de boxe realizada no Cine
Ideal entre o "Máscara Ne
gra", da Babitonga, e o mulato
Tyrone, daqui, e que terminou'
empatada"

I

Tudo o que dissemos aci
ma vem a guisa de introdução

.

sobre o que vamos falar da luta
de sábado último, 16, entreMi
ke Tyson e F. Tilmam, em Las
Vegas; EUA. Mike Tyson,
cognominado "a fera dos rin
gues", nocauteou seu adversá
rio no 1 � rond de uma luta
marcada para 12, o que não
admira pois já é coisa costu-

. RUA��.1839
JARAGUÃJj(f"SUL • SC

meira. O golpe de Tyson que
acabou com a peleja no 1� as

salto foi de direita e desferido
com todo o rigor da técnica pu
gilística, isto é, conjugando o

impulso, a força do braço com

todo o peso do corpo o que
duplica a potência do impacto.
E dado mais essa vitória fulmi
nante e a forma física exube
rante, é mais do que certo que
Mike Tyson reconquistará a

coroa de campeão mundial que
perdeu no começo do ano riu-

. ma luta que não convenceu

ninguém. E quanto· ao nosso

Adílson Rodngues "Maguila" ,
que fez a preliminar com Joe
Foremam, foi derrotado por
nocaute no 2� assalto, resul
tado não esperado e que certa
mente colocará um ponto final
na sua carreira de pugilista.

José Castilho Pinto

FIAT UNO BRANCO A •.89
GOL SL BRANCO A ....•.88
GOL SL BRANCO G ....••89
PASSAT BEGE G 78

FONE: 72-3097
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ERRATA • Na edição anterior do Correio do Povo publicamos de ';rma
incorreta a profissão do candidato do PRN ao Governo do Estado, o médico pediatra
Américo Farias. .

'
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Diretor: -Eugênío Victor Schmöckel

'
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Os artigos assinados não refletem a opinião do semanário.

Se você tem uma' idéia
na cabeça, o Foto Loss
coloca uma câmera

, ,

na sua mão.·

®gradi�nte .:SHARP SONY
VENDAS PELO SISTEMA COOPERATIVO

·.A"
1ft"

LOSS

•
Rua Mal. Deodoro; 302
Fone 72-0181

Jaraguá do Sul

AGORA É POSSíVEL:
Adquira já sua casa própria
Consórcio Nacional_de Casas
Com ou sem terreno você têm a� 60 meses

parapagar.
• Todo mês, uma casa por sorteio

e outra por lance..
• Aceitamos como lance outros

bens.
• Garantimos a entrega do bem

também com cobertura de segu-
radora.

.

• Entregamos sua casa em 30 dias.
• Opção de escolha: MADEIRA DU

ALVENARIA
VOCÊ ESCOLHE A PRESTAÇÃO

QUE MELHOR SE ADAPTA

AO SEU ORÇAMENTO. ,

AUTORIZADO PELO MINISTE
RIO DA FAZENDA SOB N�
03/00/116/89

Excelente padrão de qualidade
- Consulte seu representante -

Wllmar Corrêa - Fone: 72-0444

a-
CONSÓRCIO

NACIONAL
DECASAS

concasa

TEXAS LANCHES LTOA
I,
I,

Aberto às 24 horas

Servindo petiscos, lanches, churrasco.
Com atendimento exclusivo dos

. proprietários Chico e Luizão .

RlI!'Walter MarqU�r��; *" Jaraguá do Sul ""'7"

Jaraguá do Sul, de 23 a 29/06/90
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Lei Orgânica de Corupá será

promulgada dia 7 de julho
Corupá - A futura Lei Orgânica
do Município entra em segunda
votação no próximo dia 28 (quin
ta-feira) e deve ser promulgada às
19 horas do dia 7 de julho, segun
do acertos iniciais feitos entre as

bancadas do PMDB, com quatro
vereadores) do PDS, com três, e

do PFL (com dois vereadores), na
Câmara de Corupá. Na segunda
feira à noite (18), os vereadores
se reuniram para votar o projeto

da Lei, em primeiro turno, apro
vando por unanimidade os títulos,
capítulos e seções dos 145 artigos
da Lei.

Mas os impasses foram mui- .

tos, superados apenas graças à in
terferência do presidente da
União dos Vereadores de Santa
Catarina, Michel Kury, que parti
cipou de encontro com os repre
sentantes do legislativo corupaen
sé, na sexta-feira (15). A segunda

votação do projeto será feita glo
balmente, praticamente referen
dando os acordos entre os verea

dores, que enfrentaram verdadei
ras batalhas até a aprovação da
Lei, especialmente quanto aos ar

tigos 22 e 93. "A vereade é que
elaboramos uma Lei dentro das'
aspirações da comunidade", resu
me o presidente da Constituinte
Municipal, vereador Pedro Alves
(PDS).

Câmara analisa a paralisação de obras"
Schroeder-A Câmara de Ve

readores de Schroeder aprovou
por uanimidade três projetos de
Lei de autoria do Executivo Muni
cipal. A primeira trata da doação
de um parque infantil para o Colé
gio Municipal Miguel Couto, com
o objetivo de melhorar as ativida
des do pré-escolar. O segundo pro-

.

jeto, dá nominação a três novas
ruas. São elas: Rua Itupava, Rua
Alagoas e Rua Eugênio Albrecht,
todas as perímetro urbano da cida
de. Já o terceiro projeto renova
convênio com a Secretaria da Fa
zenda, para obtenção de maiores
recursos e recolhimento do IPVA
eICMS.

Para as próximas reuniões da
Câmara, está prevista a apreciação
das contas do município no exer
cício de 1988, na gestão do então
prefeito Municipal, Aldo Romeu
Pasold. Entra em discussão tam-

Paralisação na Castelo Branco causa transtornos

bém o motivo da paralisação das xando o local com acúmulo de lama
obras de retificação da rua Mare- e muito 'perigo, causando aciden
chal Castelo Branco com. a Ponte' tes, segundo crítieas do vereador
Trindade. "A prefeitura paralisou Ilmar Hertel, pEtfsidente da'Câma-
as obras sem motivo aparente, dei-, ra de Vereadores.

.

ih TERR�dNomat(o:e!.'elando·Suacidade. d:.:.:':':
t ção cnan "" I d ':::::::::::::::

1�1�1�1�1: N' -O de"lxe seu terreno sem cons ru

äo de obra a Prefeitura MUOlclpa .

e lfllll�lllll..... a I scomma - .

1111111111: Se você tinha pro� :"�ul está facilitando a conservaiao. de CR$ 2,00 o m2 ������1�����1��
::::::::::: Jaragu o

"da escritura e paga uma axa ;:::::::::::::

�Illlllll�Você vai à Prefeitura com a cópia
eno ficará limpo, valorizado. \�����1�����1

..

�. Rapidamente seu terr
_

. bonita e agradece.
:d�

.

Nossa cidade fica mUito mais
l:::::.:::.:

;

Governo do Munlcfpio de Jaraguá do SUl. '::.
::i: I

Prefeitura
modifica vias
centrais

CORREIO-
I:> c:> -=- c:>" c:>

PARA DEPUTADO ESTADUAL

u�
N

/.
Ã
o

GOVERNADOR- KLEINUBING SENADOR- AMIN
DEPUTADO FEDERAL - PAULO BAUER

Corupá - A Prefeitura
Municipal de Corupá entrega à
população mais uma obra de be
neficiamento. Trata-se do trevo
rodoviário que transforma em

mão única a quadra que liga as
.

ruas Duque de Caxias, Jorge
Lacerda e Avenida Getúlio Var
gas. A obra visa desafogar o

trânsito no centro da cidade e

evitar acidentes nesta área. A
Prefeitura efetuou ainda a reco

locação de 44 luminárias na área
urbana da cidade, dando à po�
pulação rnais segurança ao trafe
gar à noite pelo centro Coru
paense.

Também a área de Educa
ção foi beneficiada com maís
uma pré-escola. Trata-se da Es
cola Abelinha Feliz, localizada
na Rua WernerWebber. A pré
escola tem uma área construída
de 80m2 e atende de 20 a 30
crianças, nos dois períodos de
funcionamento.

P

D

Câmara aprova
três projetos
da Prefeitura

Jaraguá do Sul ;_ A Câma
ra de Vereadores aprovou no

dia 18 (segunda-feira) projetos
de lei enviados pelo Executivo
Municipal. O pnmeiro trata do
convênio entre a Amvali e Polí
cia Militar, no que diz respeito
a uma maior fiscalização para
obter melhor arrecadação do
ICMS e 'IPVA. Aprovou tam
bém a permuta realizada entre
a PrefeituraMunicipal e Dalmar
S/A.

Com objetivo de ampliar e

protejer a superfície territorial
do reservatório do SAMAE, o
município trocaria 28óm2 de
área, mais 130m2 de outra área
pertencente à empresa Dalmar
S/A, por um imóvel de
729,75m2, situado à ruaôôê, em
Jaraguá do Sul. Em terceiro lu
gar, aprovou a liberação de cré
dito especial para a Rede Femi
nina de Combate ao Câncer, no
valor de Cr$ 200 mil.

S

o IMPossíVEL ACONTECEU!
Peças FORD baixam em média 30%
Na MORETTI, JORDAN você ganha
os novos preços das PEÇAS
ORIGINAIS da Ford e paga em duas

vezes sem acréscimo ou se preferir
pagamento à vista com Desconto
Especial de Férias.

Marechal Deodoro, 158
Fone: 72-1777

Moretti, Jordan & Cia. LtdaI
Jaraguá do Sul,' de 23 a 29/06/90 Página 03·
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Porcelana - Cristais
Galeria D.Francisco
Sala 1 '

A sua elegância
começa por
fora..
Vista

Moda Sempre
Getúlio Vargas, 55

ÓTICA
HERTEL

* Laboratório ótico
especializado. .

* Há mals de 50 anos atendendo
você.
* Precisão e qualidade.
Av. Getúlio Vargas, 15
Fone 72-1889

Concurso Rainha do Comércio:
Atração social da Ma"akech

XXXIII ASSEMBLÉIA
DISTRITAL

Sábado (dia 23) na Boate
Marrakech realiza-se o
concurso Rainha do Comércio.
Participam moças de 14 a 25
anos representando o
comércio de Jaraguá do Sul. As
candidatas deverão ter um traje
que represente oseu comércto.
A promoção é da RBS TV na

coordenação de Suzete
Dalchau delJoinvílle.
Será julgado pela comissão
julgadora os Itens de simpatia,
postura, beleza plástica,
criatividade no traje. A
vencedora receberá como

prêmio uma viagem com direito
a acompanhante, uma jóia,
faixa e flores. Além de prêmios
às candidatas, será oferecido
pela RBS TV um troféu para a

empresa vencedora e outro
para a torcida mais animada.

Entre as candidatas ao Rainha
do Comércio estão Márcia
Yunpks (Torres Confecções),
Adriana Siqueira (Cazuza),
Sueli Sherniewski (Chalize
Cosméticos), Cláudia Feterr
(Papp Esportes), Vi/ma Lemes
(Fenix Comunicação).

A 33- Assembléia DistritalD-465 de
tary International alcançou gramÍe
cesso de freqüência, levando 250
soas à Santur, em Balneário Camb«

o

O palestrante Eng. José Alfredo Pn
ni, doR.C. São Paulo-Sul, produziu

o

teressante palestra sobre a Fun
Rotária, de grande repercussão entn
66 clubes do distrito. A foto mostra
instante do evento de 16 de junho
1990. .

Conhecido como "Trio Tern
o

nha", os competentes funcion
o

da A.gência da Varig, em Ja,.,
do Sul, Airton Staroski, Roque P
fo Ir. e Luismar Rogério Sthin�
em uma foto flagrante .. Aliás,'c
dia a Agência Varig estende se

serviços além da região do Vale
Itapocu, sempre com a habitual

. ganização e eficiência.

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

THEGOLDENMESH
Ga/eria Dom Francisco - Sala 7
Jaraguá do Su/-SC

Página 04

Como sempre acontece, foi um'grande Sucesso a Festa Iunina do Colégio Estadual
Professor Holanda Marcelino Gonçalves, realizada IlO sábado (é/ia 16). Organizada pela
diretora "Maria Júlia Gonçalves Emmendõrfer, a Festa Junina do Holallda conta fom a

purticipução solidária de pais, alunos e funcionários do Colégio. 'Então, o resultado' Ilão
poderia ser outro,

.X.X.X
Em Corupâ visite o Restaurante e Choperia Samovar. Pratos típicos, comida caseira. Tudo

Ilum ambiente agradável em estilo colonial. Confira e prestigie na A v. Getúlio Vargas 178
e fale com o proprietário Igor Zalewski.

.X.X.X
Romi Adriane Pofo aniversaria dia 20 de junho e casa dia 30 do mesmo mês com

Dioienes Henrique de Miránda. Ao casal muitas felicidades.
.X.X.X

Luizmar Rogério Stinghen, colega.da agência Varig de Jaraguá do Sul; aniversaria dia
?4 (domingo). Ao colega votos de muitos anos de vida e parabéns.

Destaque para a belezaâe Vander
léa Sohn que,juntamente com oma

ridõ Sérgio frequenta sempre os

acontecimentos sociais significati
vos da cidade

Medicamentos, Perfumarias e Cosméticos em geral.
Aberto diariamente de segunda a domingo sem fechar

para o a/moço.,
Posto de Medicamentos Vida e Saúde.

A saúde em boas mãos.
Estrada Rib, Grande da Luz, 117 Rio da Luz ao lado da Ceval

POSTOS DE
MEDICAMENTOS.

VIDA E SAÚDE

Rua 28 oe Agosto
Guaramiri", - Santa Catmina

I

Mallbd
[®�cormóV�i�

A ROUPA INFANTll

OREQUINTE QUE VOCÊ MERECE,
. COM A QUALIDADE QUE VOCÊ EXIGE.

Jaraguá do Sul, de 23 a 29/06190
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EQIÇÃO �. 3.594 JARAGUA na 'SUL. DE 23 A 29 DE JUNHO DE 1990

.'�rlgraRla da selDala

,de, " Jaraguá' 'd�' Sul
está definida

Jaraguá.� Sul - A Semana de Jaraguá, .de z.o a

29 de julho marcando � 114 anos de f��aça? da

cidade está concluída. A abertura oficial com, a inau-.

..
' guraçãc da IV Feira da Malha e e,n�rega d<? novQ pe- _

vilhão ,de exposições do agropecuano êsta m�rcad� ,

, para as 19:00 horas. No ato Inaugural, .�l?f�enta
se a Banda da, POlicia Militar; Coral' da, �c,r, apre
sentações d.e ballet Clássico e Jazz IT'antil 9a Escola

de ,Cultura Artística, Edi e apresentaçao da,B:anda Au

roxa.

No día 21 (sábado). acontece, na �<!@.pa de Vôp_ u
vre a 4'.' Etapa do, 99 Campeona,to Çatari�ell$é.�·,
Vôo Livre. com início às 9 horas. Np A�rp�cuaflo
durante todo ,0 dta acontece apresenta,çge� '�e gru
pos musícais .:Á .�I:th" das' .1�li3ÖiniR\". -.�cQ1l��::ar 'I
"NOite ltalianã'" com

.

gri1PO$ folclÓ'ric;:9S rele: '9:uttas cí
dades 'e de Curitiba (PR)- Dia, 22 (domingo),. 'No Par· '

,

que de Exposições . à, partir das 9 horas várias apre. , .,

sentecões musícaís e desfile de modas. destacando
às 21 horas Show com o cantor "Jader" do Rio de
Janeiro e apresentação 'da Banda "Delden's" de
Curitiba. Na segunda-feira (23) às 17 horas InClugu
ração do Posto' de Saúde, em Santa Luzia� � Agro-
pecúáno a partir das 18 horas apresantàção ,

.

de
g:rup_os musicais e folclôncos- Dia 24 ,(,,(terça�felfa)
no Ginásio Arthur Müllet �lei mas'Culitlo.. no

,

agrope�u'ário Noite Cultural, e as 22 hora&. Baile Mu-
,nicipal cOm Banda Show da Polícia Mililtar de
Florianópolis_ NQ dia 25 (quarta-teíraj.. aniversário
do Município. acontece às 9 horas Cerimônia em

frente à Prefeitura Municipal; 9h30min.. desfile na

Mar,echal Deodoro da Fonseca, pelo Corpq de Bom
beiros. Expedicionári�s, Escoteiros, Jeep Club de

Jaraguá do Sul, :polícia Militar, Banda do Sesi, Equi�
pe de Enduro "Bichos da Lama". No Parque, E'xpo
S'içõ,es acontecem diversos shows" cultura'is e mu

sicais. Às 18h30min ShQw P�rotécnico Jaraguá do
Sul 114 anos:: Para quinta-feira (26). Continuação
dos jöguinhos n� Ginásio, Arthur Müller. Shows no

Agropecuário ,na Ilha da Figueira Inauguraçã� sim
bólica das Creches. Às 20 horas painel sobre histó
rico de jaraguá do Sul na Associação Comercial. No
dia 27 (sexta-feira), além de shows' musicais nO A

gropecuário, acontece a abertura da 1l.l jornada.Mé
diCa de Jaraguá do Sul no Sindicato do Vestuario.

No' sábado (dia 28) "Noite Alemã" no Ag,J1�ecuá
rio, apresentaçãq do Grupo FolClÓrico da ESfola Bár
sica "JOão Romário Moreira". No doia 29 (domingo)
apr,esentação de banda�, shbws foldórico,s'�'�:r'desfile
de modas nO agropecuário, O enêe(r�nt�'t.6 acon

tece às 21:00 horas cOm o 'fechamento - dÖs"�" pavi
lhões.

, Guaram1rl,m - João da
Rocha' é condenado a

dez anos de pri�ãQ pelo
assassinato da oompa«
nheíra Luzia Schmídt, O
fato ocorreu nO día 08

de outubro de 1988, por
volta das 19h30J::l'ilUl· na

residência da 'víti� loca.
Iizada na

'.

Vila" progj:es-.
so. João da Rocha foi

a julgamento día 15
"(sexta-íeíra]- 'A senten-
çá deda totalízoü

.

10

'Jaraguá do Sul ,_' O bairro Nereu Ramos, anos. sendo' 8' anos 'por
a 11 quilômetros do centro desta cidade, 'vai hornícídío

"

pnvüegíedo
ganhar' uma nova estação ferroviária, que qualificado'. e 2 anOS
abr,igará. '. aínda i.um posto t.elefôniCo,. '.e ponto por ocultação, <;lo cadáver
de ,.{r,enda d�,,,J?a,�g�ns de empresas die' ônibus. "

e 'furto. O 'advogado Luiz

"".A construq'ãó. Wl!e .está s�n�3.)nici��;.P�Ia,., �� Cerutti fói o defensor
rdi:êtà'rül' çte <Ol#a�' � [pFéfeitufâl m'imi€:Í:pa!l: h �tê;:-· � ! l°"'<lõ' . 'RéÚ·. ,e"� na' '.acusaçãO
rá 50 m2 é comportare, também, dois banheiros o promotor 'Dr. Viictor

pera o público, Emmendoertier Filho. o
Juiz) de' Direito. Dr. Ar

tur Jeníclíen Filho pre
sídíu a sessão.

IDY,OGADO
RU�lin FIISeCa'.Flexa

RUa' Reínoldo Rau. 86 - Sala 6 - 19 andär
Centro - Edifício Mário Tavares

.

Fone: (0473) 12-1920 - Jaraguá do Sul· SC.

lairrl HlrlU Ralls lerá
sla Eslaçãl' ferrlviária

Desde que fOi desativada a estação Ierro'
viária de Nereu Ramos é uma carência do
bairro. A comunidade se ressente de um

local adequado para espera.e desembarque de
ônibus, trens e Iítorína, que servem a r,egiãQ•
o posto telefônico: que atende o bairro íuncío
na em uma residência 'particular. Gustavo Ma
thedi, ex-vereador e líder cOmunitário de Ne
reu Ramos. há muito tempo vem reívíndtcan
do a construção desse prédio, que agora se -ví
abiliza.

A Secretaria de Obras há vários meses
tem o projeto pronto e dois impass� surgiram
O primeiro na demora da Red,e Ferroviária Fe
deral em dar' seu consentimentQ para a reali
zação dCl obra, que 'S!_erá edificada junto a pla-

. taforma de embarque/desembarque de �a
propriedade, O segundo problema era a ca
rência de trabalhadores da construção civil.
Mathedi solucionou. o impasse, cedendo p�
dreiros que trabalhavam em uma obra particw
lar .

SUCl. O prédio, conforme previsões do se
cretário de Obras dq município, �.f.onso Piazera
Neto. estará c0.6.cluído em 60· dias Ie. custará
cerca de Cr$ 1 milhão aos cofres públicos.

Meio ámbienle
sua vida

é

,
" --

Cabrls &

, ,

. Página
.

B ':

Fe,z· se
c,

Jusllea'

,

o réu' assassinou a

vitima' a golPes de ma

chadinha, ,pá, marreta e

chave de fenda, seu cor

po foi sepultado nos

fundos da residência. do
casal e sóbre1..·a cova' "fez
uma lâje de cimento.

"

C,oluna
Ilem,i

Humor

MarLene hat die Ver

lobung augelöst. Der

v,erflossene . Bräutigam
stellt sie' zur Rede: "Du

liebst einen anderen?
Gut, wie . h,ei'sst der
Kerl? Wo wohnt er?

- "Nein. in sage es

dir nicht, du willst ihn
tötn" schluchtz Marlene.

- "Quafsch;', ,ereifert
sich der Verabschiedete,'
"'die Verlobungsringe
will ich ihn verkaufenI"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Edital 17.260 d� 12.�.90
Re�ato,·Krueger � Qlau-
dete: Negherb9n

.

El�,
,

brasíleíro, solt�iro,
açougueiro, natural i de
Jaraguá do Sul, d?mi
ciliado e residente ,na

RUa 'Pastor iÄlber'to
Schneider, 75, em, Barra
3Q Riõ Cêrro, neste' -dis
trito, filhe de: :Waldol

Krueger e ;Usa" :eroclinowi
Knieger -

.

Ela, QfasiJeira,. sQlteira,
costureira, . natural de:

Jaraguá do SUl, domici-'.
. ,l!a!ia e.. l'.esideP.-te );l..é� Rua-

�' .. .-_�. , ..•. , \. _." .• '�" _ ... ,-., I,' .

Francisco Hruschke. -em

<, Jà:r:aguá�E&queidp�:--';'�ste
, �,<llistrit6;' fIlha' 'de Luci

·,:::"niô.'�egh.eJ(_k>�, �'. -)��al-
,�. �lina Mana ��gp\erbo:p -

. " _ � '. _ '.' .f".. ,

..

\ r •..•..

'Ed1taI 17.261 de 12·06.90'

'Mario:Lêmke'� Venitai
FIScher
Él�, brasíleíro," solteiro,.
contador, natural de

: São PauIQ, CapiÜtl,·domi-·
.

ciliado 4e resídente na
.

Rua Frederico Kurt Al-

'b�rto Vq.sel.. 327, em Vi-;
'la NOva, neste distrito,

filhQ dê Adolar L�mke e

',Waltraut GeHer!' Lem-
_. ke ....:.....

'.'

..

'

E.la, brasiJeira, solteira,
rndustriária, natural .

de

Jaraguá dó Sul;
.

döm,ici:
ada e residente· na, Rua
João Januátio Ayroso,
3·618 fundOS, em Jara
guá-Esquerdo, neste dis
trito, filha de Amo Er-.

nesto Augusto Fiscber e

Irnigarda Volkmann Fis
cher'-

.

EditaI 17.262 <Ie 13.06.90'
,

,Alexandre Augusto e

clauseli Lindemann
Ele, brasHeiro, solteiro,
tqrneiro,. natuIaJ d.e Ja

ra'guä. dO S11,I,. dÇ>miciliado
e residente na Rua João
Cârlos Stein, em Jaraguá-
Esquerdo, neste. dlistrito,
filho de AntqÍüo Augusto
,e Angelina. Q<>mingos'
Augusto -

'.
..

,Ela,
.
prasileirÇl, ,�l�jra,

:, ..> ,

-;.
,': .. ,

.

..
�

. ,;.�' ,:.. ,1;., __.t "
.. ,,-:. �.:; .:. ....

MARGo�r ADEUA 'GRUBBA LEHMANN,
.

Oftclel;' do; Regt*o Civil
Iio 1-" DIstrito da Comarca de Jaraguá do' Sal, Estado. de Sante c&tartna,
��r �az :saber .. ,q�e,�q�pare�r� �;��o;�blDdo os dOcumen
tos exlgJdos peia lei, a flDÍ de se -hPll1tarem: para' casar, 'OS seguintes:

.

costuretra,
.. -

natural ôe -DOma � Souza sa, Ferr�,. '. Paraná, 40-
Jaraguá do Sul, domící- Ele, ,,' brasíteíro., '"SólteiI0, inictlia9éi:, e. residente
líada e resid�nte na Rua meta1úrgicQ,. natur.�1 de ém Estrada'Nova'

.

neste
João Carl9S Stein. em Rio do Sul, 'neste Esta- distrito, filha 'd� João
Jaraguá-Esquerd,P,' neste d�, d9111içi.li,adO e resr Lette, Mendonça, e Ma
distrito, fHha de Çlno" .: dente na, R�a São Paulo, ria' Luíza de' Andrade
Lindemahn 'e Lili'· SeIl'

.

69, 'nesta' cidade, filho Mendonça-
Lindemann ;_ de Orlando Stizz e Ivanir

.. .... ,:" - '.' Stízz � . '.: �, ,�,'" i Editai 17.268 de 18.06.90
Edital 17·26J.de' :1-3.06.90;' E!a;, ·"braSilefrä;:.;' solteira, Helcio Muller e Valdete
\TUmar

- Hartmann e índústríãría, natural die K1llkamp
AdeliDa Müller Rio do Oeste, neste' Ps- ; Ele, '_) -braSl:l€iro, solteiro.'
Ele, brasileiro, solteiro, tado, domiciliada, e resí- ; pintor; :naturaf 'de ItãjaL'
serrador, natural de Ja- dente na Rua João DOu- .: ·ri.est� ., Estado domícílía
raguá do "SuIL' domicilia- brawa nesta cidade, .. ! Ií-: > -,de e reSident� na Rua
ado e·li,�idente, em' Es·.. �h� de- l.ÓSé- :tte Souza e ' ,IV...aré!.cujá, j 128, no Bairro
trada ,Garibaldi.,. neste Renilde -Flortano .de ':Boa' Vi'S1:a, ein Joinvílle,
distrito, filho de Roland Souza - : neste Estado, filho' de
Hartmann �', Lucia .. Maes

'

João ADiaro Muller .

.e

Hartmann --
Edital 17.26�·Jde 15.06i90

PIacida Amaro Muller
Ela, brasíäeíra, solteirà,' . . Ela, brasileira, solteira,
dó lar, natural de Jare-. Osmar Mater, e Nllza.. auxiliai de escrítórío
gÍlá dO, Sul, > do�i�n�ada J _

Märiä, ZiI�uIÍeníiaiin
;

n��ural , �e , Ituporanga',
e residente em Estrada· Eie,"'·' brasj..1elí:ót; �lteiro, neste,:Est�do,. domiciliada
Gartbaldi, neste distrito, químic(),; ," íiatU:r�f�Ae Ja-

e, 'reSiden,te na Rua Dou
fi!hÄ�dé ' .. AI[red.o ,'- Mji).. i'agl;lá -de. S\11,;, ,',.,do!1liciliéi- .tür

-

'Eriêh Ftermi( .11,3, em

ler e
..
Olivia Borchar;dt . do' na 'Rua'� JóíD.ville,

Muller.:_:c ." '·3.6�t>, -né��'".:;.G_idade, ,fi- ; ,..·..·;·--......... ��----IIIIÍIIiI-...._-�......�
lho' <le �éfà.Iio·· Maier AS MELHORES OptOES PARA PRESENTEAR

Editc:.l 17.264 de 13.06.90
.

e kósa da' Cüàta Màler -" ,

ESTÄO NA
Luis Carlos Markiewicz e Ela,' -br�siieira, �OJ.teira,-
Estela Radwansiki auxiliar administrativa, L

.

tEle, br.a?il#r,o,. solteiro, natural, de .;,J,qraguá do' .. anznas er
torneiro meçânicQ, na-. Sul, dOmiciliada. e resi- ;,

tural de Járaguã do, Sul,· ,.ciente· rrÇl �lia Guilherme
döffiic�liado e, '-resid�mte

'

,Weegt;!,_ 1.66, _ :nesta: cida
na. Rua Aguas Claras, em, : de, _ filha: 'de A.ntonio Jo

�lha', (;la Pigueira,
.

neste sé Zimmermann e Maria

di�rito, filllo de Vicen· Schieçhet Z;iIp.m�rmann -

te Marki,ewicz oe,Sofia Mi
gierslü Mafkiewicz -

.

Ela; brasileira,., solteira;
secretária, natural de
Massaranduba, . neste Es
tado, domiciliada e

resWente na Rua João

p�c_cOli:"A73, ,nesta cidade,
mb,a ,de', EdmUIldo

'

.. Rad- ,

wa,nski, e I;;lsbie,ta· Kas

m�wki: Radwanski �;. ,

EditaI 17.265 d�:' 15;00.90'
EdiJson Jo� S,tizz, _ e·

Edital 17.269 de 18.06.90
NilO, Cesar NlcoceIli e

Resans Zanotu
Eie, brasileiro, solteiro,
impressor, natural de
Doutor Pedrinho, neste

Estado" dOmiciliado e

residente na Rua . José
Emmendoerf.er,

.

878, nesta
cidade, filho de Valmor
Nícocellí .� Terezinha Ni.
cocellí -

Ela, brasileira, solteira,
comerciária, natural de
Jaraguá do. Sul, . -domicili
ada e residente na "Rua
João. Carlos 'Stein,

.

'·em

Jaragtiá-ESquerdo,· �e
distrito, filha de Alwíno
Zanottí e Rosa Zanottl -

E para que chegue ao

conhecimento de "todos,
mander passar o presente
Edital, que será publica·
do· pel� impreusa e em

Cartório, onde será' afi·
.

xado . duraate '15 dias�

.. Jóias, semi-jóias e relógiOs cOm o carinho da
L A N Z N AS,T E R

Marechal Deodoro. 391- Fone 72-1267, em J�rag�

. �. 1
..

HUMOR

«-.. ,Deulsche Ecke' ». Edital,17.267 4e 15.06·90

Ed�on Spleckert ,e :AnUza
Litiz Mendonça: i

Ele, brasUeiro, solteiro,
pedreiro, natural de"

Verê( RaraRá, domiciliado
e, residente' em Estrada

N�a,·· ,neste distrito, fi"

lho de Erny' Spieck-ert e

/;Christa ' Hilveira � ,Spiec-
.k.eft·_,. , < ;>

.•<." : .. '.;

. ela, brasileira,' solteira,
do, lar" natur:al de Barbo-

LElTWORT:., "WIR SCHREIBEN EIN, WENIG IN
DEutSCH;' DAMIT DIE ERERBTE MU'I'TER'
SPRACHE NICJ.IT IN VERGESSENHEIT GERAET!!'

- - - Dm REJ)AKTION

SCHONHEI'FSINSrITUT AM
.

..'JARAGUA
<

.....:.

.

'·�;Eiri ·Schönheits'i.nsti,tUt am Járaguá gab den Ja-

rágUá-Bote bekannt: "Ab sofort nehmen wk
1 " von 'allen unseren -Kundinnen fi,ngerabdrücke,.

'�amit sie aUch nacho der Behandlung einwand
fteÍ ihre Identität beweisen können, denn_ neu
lich

.

behandelten wir eine Oma so erfolgrei,ch,
. �. dass sie von ihrem EilkelS'Ohn der 30 Jahre alt

. ist, beim Verlassen unseres' Instituts einen
Heiratsantrag erhielt, weil der junge Mann
seine eig.ene Oma nicht mehr .erkannt hatte!"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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O amor ágape é aqui.
lo. que nos ajuda a bus
carmos nossos w,:Fei,tos
pOr cause .dos díreítos
dos outros. Por ex:

. Se Um aposentado
näh reívíndíca Sua pen
são, qua é um direito.
seus Iamílíares poderão
sofrer necessídades.

Também esse amOr
nos leva a buscar nossos

direitos como meio de
dar cumprimento à nos
sa vocação. Temos que
lutar pelo direito da
verdade spbre nós.

Há pessoas que têm
prazer em levar calúnias

.
S'obr.e outros-. E pessoas
que dãp ouvidos e sabo
reiam os comentários
sem procurar saber qual
a verdade.

Quantas vezes temos
. .amargurado pessoas com

c<, c�entários que fazemos
ou ouvimos sem "qual
quer lu� pela .verdade.
Isto é .falta de amor- O
emor nos dá, discerni
mento pará ,sabfar qU.ando
lutar. ou quando sacrifi
car OS ínteresses pesso
ais.

Necessitamos do Po:
.der 'desse amor, Quando

.. :estam_os .bem con..osco,

mesmo, não há egoismo
'e sím um desejo de bus
car o bem do :outro. Aí
está uma das belezas' do

.: cristianismo!

- Igreja Batista de -

._ Jaraguá <Lo Sul-
.:'_

R. Emílio Stein, 120.

Barão do Rio Branco. sala 4
FONE: 72.2607

'::pAGlNA 03

CONFIRA A HISTÓRIA ... DarIo de ltapocu

,ficar SÓ ,H sau_eie".

••A Hlst611a ele lIOItI geate alo p'ode

o Passado 56 é Importante se º seu

tempe fOi MDl elllprerado.

HA 50 ANOS

- -----_ .. ,---P-----__.··

liallll' si

- - Ern 1980, para atender aos XXI JOGOS A.
BERrOS DE SAN'l'A CATARINA'o Clube Atlético
Baependi e O; Juventus E. ·C., recebiam' substãncíaís
reforços FlOS seús ,equi1pamentos esportivos. O Ba(.
pendí recebia pista. d�, atletísmo ;e demais acessórios
e uma arquibancada d,e 49 metros - 16 degraus com

capacidade para' 1·500 pessoas. O ESi.tádio "João
Marcatto" receberia uma avançada arquibancada
cOm capacidàde para 1:050 espectadores:

.

- - A Sociedade Sport Club Eßtrella: elegia
os noVos dirigentes na sede social, em' Nereu Ra·
mos, qUe ficou constituída p�l;)s principais diri.ger_
tes: Preso de Honra - Otaviano Tissi; preso Gusta
vo Mathedi; 19 Vice AUeu Tarcísio 'Garcia'; � Viae
José Mathedi; Se�,,�Çe�p.1 Ivo G. f'Odl; Tes. Geral
Bertoldo Back,es; �t�,' ,$�ial Arno Zimmermann,;
Conselho �iscal: ';c�:$.���'l'pilin.o Garc:ia; Antonio Zimmer.
mann e Lmo Valen\_�' suplentes: Osv.aldo Anklan,
Esio Enke, EIC!Q,1 R���tto ,e M.0adr J. R:opelatto.

;'_-_-.. -_-... _-."-,��-------__"------:'JA�R:=-A":""G'=-u�'�A""'�oo SUL, Í>É '23 A 29 DE' JUNHO DE ,1990.

- Em 1940, o "Correio do PoVO" com sua

edição n<?1.029, de 11.05, sob a direção de Honorato
Tomelin. de página inteira. homenageava o Jaraguá
Município e Comarca. pela passagem ào 6<? aniver
sário de Instalação da Comarca. Moral e in�electual.
mente Iírmou-se já a nossa Comarca, e prazer maior
não poderiamos ter em constatar o elevado e [us
.tíssímo conceito em que é. tida no Estado 'e perante
o Egrégio Tríbunel de Apelação. Em 1936 a Comar
ca rora classificada de 2a. Entrância. Homenageava
° dr. Francisco de Machado Rios, o então JUiz dr.
Arno Pedro Hoeschl e a9S dirigentes e dignos Pro
motores Públicos, dr- José CarlOS Candiago. dr. AI_

thur Heráclito Gomes Filho. dr. Ansteu Schíefler
e o atual dr. Manoel Lobão Muniz de Queiroz, e aos

competentes serventuários Ney Franco, Mario Ta
vares da Cunha Mello. Artur Mueller e Waldemar
Luz, com o "Paço e Forum de Jaragué'' 'em vias de
conclusão- Também era homenageado o. Ten.. Leô.
nidas Cabral Herbster, o.peroso p�fefto munícípal
a, quem estavam afetos Os trabalhos de construção
do novo edífícíó em terreno doado por Angelo Pia-
'zera ao custo de maís de duas centenas de contos,
Louvado foi ° Orçamento previsto de Rs 468:090$000
é arrecadação somente no trimestre de Rs 181 :99t$100
e arrecadação somente: no trimestre de Rs
181:991$100. Dizia o jornal: uma nOVa era raiou

para o Brasil.

. HÁ 40 ,ANOS

Em 1950, FREDBRICO ENGELMANN, co-

nhecido também como Frederico Hermann Engel.
mann, 'nascido aos ,21 de abril de 1889, filho de
Frederico Gollhold � Chr'J'stdna Ourlhermína rJi\n:ke,
natural da Alemanha, residente à Estrada Itapocu
Hansa, de acordo com a Lei .n<? 818/49, desejava re-

. nunciar a sua naci'onalidade. de orig.em, para obter
a cidadania brastleíre ..

- - JOSÉ AMIM, natural de Haller, Monte Lí·

bano, Síria, nascido em 10.10.1892. filho de Ariüm
Ganemm e Aula, Des· em Guaramirim. comerciante,
renunciava a nacionalidade de ori.gem, afim de
obter. a cidadania brasileira, de acordo com a Lei

. n� .818/49 e n9 5 do art. 69, da Constituição Fede'ral
de 1891. Qualquer cidadão poderia apresentar impug�'
naçã'O. no 'prazo de dez dias, confado na forma da

. Lei.

� - Idem. idem de Augusto Brosowski, aLemão
�es. à Estr. Isabel, Corupá.

J,
(.-:-

HA 30 ANOSj
,
,

X)t;,:
. .�. ,,"p�ft· .,!�O, a eleição das Comissões na

CâmaF'a �)��1 transcorriam em ambient,,;_ de
absoluta êã��,'ê não havia nenhuma renúncia do

INSTRUMENTOS DE
, t.IEDIÇio-
1:' COMPoNElfl'ES ' �"

. ·INIIllSTItIAlS, t "e
_,-_

.. ... ....... ,';;:.o.,�

PSD. A Mesa dos trabalhos era presidida pelo
Ver. Víctório Lazzaris e secretariada por Eugênio
Victor Schmöckel � Murillo Barreto de Azevedo,'
depois substituído por Victor. Bauer As Comís
sões: Finanças e Econômia - Murílío B. Azevedo.
Victor Bauer e Val. Zanghelíní (UDN) e Henrique
BOeder e EIich Baptista (PSD); Leg. E! Justiça -

Mutillo B. de Azevedo e Viicitor Bauer (VDN) ,e
Erich Baptista (PSD); Educação e SaÚde - Valeria
no Zanghelíní e Francisco Pavansllo (UDN) .e João,
H. CardOSo fOSD); Viação e O,bras PúbUcas - Al
brechr Gumz e Francisco Pavanell-, (UDN) e Raímun
do Emmendoerfer (PSD); Redação - Valeríano Zan
ghelíní e MuriUq B. Azevedo (DON} e João M· Verbin-
nen (PSD).' '.

. , .

(7_.• " • HA 20 ANOS - \

,

Em 1970; realizava"6,e a ta, REUNIÃO
ODONTOLOGICA DE JARAGUA DO SUL, com o

comparecimento de Odontólogos de .Joinville, Blu-
menau, Mafra. Itajaí, São Bento do Sul e' Curitiba.
A reunião foi organização pelo dr. Odracyr Schroe
der Cubas (Presidente) Joínvílle e dr.' 0,shy . Cubas
D'Aquíno (Vice). de Jaraguá do Sul, com recepção
nO Parque Agro-Pecúérío "Ministro João, Cleophas", .

r-euniões de trabalho e jantar no ltajara Tênis Clube,
prestigiado pelos Prof dr. Dílzo Faraco e Glauco
Silva, da univerSidade Federal do Paraná, o preíeí
to municipal Hans Cerherd Mayer e viCe Eugênio
VictOr Schmöckel.

'

�. - O pref.eito Hans Gerherd- Mayer' saneio
-DAva -a Lei ,n<? 259/70. que desapropriava uma área
de 845,22 m2. d.e terras para acesso à ponte pênsil
sobre o río Itapocuzinho que liga Jaraguá do Sul
ao município de Schroeder, terras pertenoentas
ao sr, Walter Jahn e sua mulher.

,

HÁ 10 ANOS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



I,IITERIMOYEIS
Intermediária de
Imóveis 'Ltda.

J
R. JGiio P1ccóli, 10'4 - fone 22-2111 - Jar.Rui do Sul
- CRECI 0914·J.· ", '.

,

- 1 terreno COm 525m2"""':: Lot. Penix :�21x25'
Próx. i(IiOI fórum-
- 1 'terreno, cOm 3.567,50mZ na Rua �288" büo'

,

MaYer - BaH.·ro Jardini Lenzí,
.

� 1 casa .alv- com 68m2,. terreno. com. 308m2

'(14 x 22) síto na Rua Ríchart' Piske:' 549·, . ',.
"

'':'''''' 1 casa
.

alvo com 250m2, terreno com 450m2
(15 x 30), sito à Rua Antonio Carlo� ,Ferr�irâ.
-1 apto- Edifício Carvalho com 173r21m2.

Apartamento - Com área 75m2, Av. MaL, Den.

doro, 603, EcHf. Chiodini..· trente -do
cei. Sãb Luiz;

CASA ..

- Com área 102m2, (místa; ·EdiL em
terreno de 450m2, R. dos Escoteiros;

CASA - Com ärea 180m2 ,(Alv.) Edif. em,

terreno de 1.249m4, BR-280 Km 52,

Guaramlrím: >

Terreno - Com área 303m2, R. Heinz-!.IaJ.m';i
ke, pröx. Esc. Albano Kanzler �

'Terreno - Com área de 589m2, R· Luiz G.

Avroso, Prox, Juventcs:
Sitio _. Com área de 220.0Q0,OOm2, (88 mor

gQS), T.ifa Terezinha - Nereu iRa·

mos;
Sitio - Com' ár.ea 32.000,OOm2,

Grande da Luz, 15 Km
de Jaragué (Zonstifa)

Esftr· rub.
do centro

..----, __ ..

Empreendimentos Imobiliários
Mareatto ltda.

Av. Mal- Deodoro, 1.179 - Fone 72-11::''6 jaraguá
do Sul - SC.

CRECI 093

LOTES
_. , -?:�;r:\'I'�;���ilii

Lotes no Loteamento Ana Paula U (FinanciadO)
Lotes no Loteamento Julio Rodrigues (FinanciadO)
LOtes nó Lot. Líodvro Rodrigues' [Fínanolado]
Lote' em Nereu Ramos 1.075,m2 na Rua Campo
do Estrella. '

E' OUTROS EM VARIADOS BAIRROS.

CASAS
Casa com 300,00 m2 na Rua Donald Gerent

(CentrO)
Casa Com 96,00 m2 no Loteamento Ana Paula II;

.

Casa com 70,00 m2 nq Loteamento Ana Parila II

TERRENO' 'COMERCIAL
Terreno com �.189,OOm2 Rua JOinville.
Terreno c�IIt900,OÔm2 e galpão de 233,OOm2,
Rua: Bernardo _ J:)Ç>rnbusch

.
.

'"PAàr!!!iN!I!A�'.!III'04..' ......---...-..........:,···.......-.·

. Sr. Eausto Reiner: Sr.
"Carlos Gielow (Rio ,Cêr.

. '. rö); Marcos Paulo Mqr.
.....�-� - __ _ ÍIII bis; Sérgio LUis Krause;

Ma'rlise 'Grott'; "}Humbêrto
Konti: Silvérío Honrbúrg:
Marcos Alexandre Pof
fo; Alvine Grutzmacher:
George Marschall ..

26 de junho

Lar Imóveis
Jaraguá' LIda.

CRECI • 852 • J Fone: ,72·2010
Av:"Mátechal Deodoro da Fonseca, Hl
Jaraguá do SUl Santa Catartna

"V�NDE

i.;
_ 'bÓis lotes cvm 1.080,00m2, .. ria lateral da rua.'
Bernardo Dornbusch, perto do ferro velho Spézia, i

- Um lote com a á:r,ea de 450,OOm2 no lotea
mento Meneg9tti" no Bairro Água V.�rde.

-'
. , \
.. '

"

;_ Casa -em alvenaria," COm 1Ö,OÚm2, na
'"401, n9 164 ","",". Jaraguá-Bsquerdo,

i

Rua i
'i

,fAniversarianles
23 de junho

Sra. Olga Fischer;' Sr.
Valério da Costa; Sr.
Fritz Lemks (R. da Luz);

.
' Sra: Brigitte Pütjer: cns
tialle

. Porath: Rosane

Loewen;. Sr.· Valeríano
, , Zanghelíni.

24 -de jtinho

.Sra Joaníra Hafermann
'

.. -Bruch: Sr. Ademir Eggert;
Sra. Lilian EggeFt.; ,Au.

. rea Maria Araldí: sra:
Nair Wolf' Quadros; Sr.
João Scheuer: S�. João
Prim; Sr. Jo!ã:o Felíepe: ,

Sra Eleonora Stern Stein.
gräber (lville); Sr. LuiZ...

mar Rogério Sthingen;
Eleíne Alcicia S!tüpp
(Blumenau] ; Sra: Patricia
Martins.

.

25 de junho

Brvalõo 'Bernardo Sch
möckel Jr. (Ctba.PR); sr.

Ludgere Tepassé (Itapo..
<cuzinhO)'; Sr.' Albano .Pícol-
\ li �Rio Cêrro): Srta Idia
Kressín: Sr. Bruno- Geor
Marschal; Sra. Whnda
Meier; Waldemíro-Mar
tíns,

� :Casa de-alvenaria, com 100,OOm2,.na rua 259, I
. n'? 166 - J!aragiuá Esquerdo.

;., � Sobrado- com área de ,160;OOm2, mais uma, sa.. ··

la comercial com 400,eOm2 térrea, na- rua Ru·:i
dolto Hutíenaesíler,

';
'

- ,LOTEAMEN�OSANTO ÄNroNIO TEMOS ,:
,A pARTIR DE 01 SALÁRIO BE ENTRADA É '

.
MEIO SALÁRIO POR. MEs.

21 de junho

Funilaria Jaraguá Ltda,
Calhas e Aquecedor Solar

.

Rua Fellpe Schmídt, 219 . Fone 12�0448
, ,.

Sra. Marta da Graça'
Ferrazza (páraná);. Irene
Lúcia Bortolíní (Lapa-
PR); Sra. Ursula Rahn

Braumburger (Ctba-Px) ;

Sra
.

Neusmart Benetta;
Tatiana Stavis: Talita
MicheIe Maba; Everaldo
Scheuer.

28 de junho,

sra. Adele Henschel;
(Jville) ; Sr. Germano

.

Behrens Ir.; Sr. Gustavo
.

Lange; Pedro João pe
drotti; Pastor Ingo' Pis
ke; �Jolmir José Rozza;
Adelson Mais.

.

JARAGUA DO SUL, DE 23 A 29 DE JUNHO' DE 4990

Poslo de Vendas. MarcaUo
.. ,"

.
. '.,

Chapéus, bonés, viseiras, cam·lsas. shorts,
bermedas e cordas,»

Em frente à fábrica.' ..:... MDp1o. estaclonaiueÍlt.o.
'" .

".��,.,.""anão e J' · il_� �.

. (7
"

, ... iVlOJr.tCt ."
- .

'i ·7:�1t
Moda infanto·Juvenil para realçar a

" elegäncíe de, seus til�os. "U� 'cariDllo
especial para 'o seu bom gosto•.

"

Na Marechal Deodoro, 819 _ Jaraguá do Sul _·SC-

1 : ",
••

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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InllrlRl Paroquial

", .

CASA� - 23.06.90 - Matriz"'" 17:00 horas - Silvio Francisco

Poletto e 'Sif1ei de Lourdes :M:arcélirio; Gainete Rivelino' B. Vieira' e'
Nercí T. Batista. - l8:00 horas � Amaríldo Gonçalves 'e .: !4âgilda
Kienen. - Everaldo Specht e Tânia Apda, Souza: - Molha - 17�OO
horas -:- Adilson da Silva e Inês Marisete Freyner,

'

MISSAS' - Sábado - 19:00 hOras: Matriz; 18:00 horas: São Luiz Gonza

ga; 19:30 hs: São Judas Tadeu; 16:00 hS: São Pedro;! 18:00 horas: San
to Estevão; 19:30 horas: Santa Cruz; 19:30 h�ras: N. Sra. Aparecída
e 19:00 horas: São João

'

OOfvflNGO -,7:00, 9:00' e 19:00 horas: Matriz; 8:00 hO,$s: sao Judas
TAdeu; 9:30 horas: Vila Nova; 10:30 horas: São Joãó; 9:00 horas: San'

ta Luzia; 16:00 horas: Perpétuo Socorro e 17:0Q horas: Cohab.

Assembléia aprova a realizaçãa de eleições
para diretores de escllas

florianópOlis - A As
sembléia Legíslatíva a

provou. projeto-de-ler res
.

tabeleeende as eleições
díretas para diretores
'de escoles públicas. O

projeto sstabelecs que a

eleição será r�alizada em

dois turnos, se não for

atingido no primeiro
50% maís um dos votos
válidos. A data fixada

para a eleição, em prí-
"; f'meíro turnof, fOi 10� de

� ',dez�mbro e, em, segundo
furna, dia 20 de de��-

bro, A novidade, em

relação a lei anterior,
.

é

que além do: diretor da

escola, também será
eleito o díretor-adiunto
ambOs com mandato para
Um período de dO:iS anos,

podendo disputar a ree

leição.

Os votos serão exerci

dOs paritariamente por
professores, especialis
tas e demais servidores
da escola, na proporcãc
de 33% no mesmo

. per-

oentual Os pais .ou res

ponsáveis, � íguaímente
os alunes regularmente
matncuíados a partir da
59 sérra do 19 grau e

29 grau. A leí prevê, tam
bém, qUe a exoneração
da fundação de diretor OU
de diretor-adjunto de'
escola. exceto a pedido
do ínteressadó, ocorre
rá nos casos de falta de
idoneidade moral,· díscí:

plína. assídíudade, de- '

dícação a:o sarvíço ou

íneficíêncía, " J_

Senac proßlove
auxiliar

'curso de
cOllabilidade

Jaraguâ do Sul - O
SENAC de Jaraguá do
Sul promove no día 18

de junho a 12 de setem
bro curso de Auxiliar

.,
�e Contabilidade, que
tem pOr objetivo prepa
rar o participante para
atuar na ár-ea de auxiliar
de contabilidade. O cur-

de
so conta com 20 vagas
para !parti�ipantes a·

cima de 17 anos ,e ,que
estejam cursando O 29

grau. As aulas serão mi

nistradas pela instru

tora Beatriz dos Santos
Lima, de segundas
às quintas-feiras, no

horário das 19 horas - às

��/F
'

HO

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. 981 _ Fone 72-1422

Spézia ,& eia. Lld,:-
SERRARIA E SERVIÇOS DE 'J.1.ATQR ,

Madeiras para çonstrução e serviços de !r�tor
coI;ll, ptofissionais alt\lmente' especiq�i�Eto�;��,
Rua João Januário Ayr,Oso, 77'4 +,,'iJ;: á'��s-
querdo - Fone 72-0300 - Jaragu'á d'�' ,Sc.

, .e.
. .�.]&;j

22 horas, As ínscríções
estão abertes no SENAC
de Jaraguá do Sul, Av.
Getúlio Vargas rf. 621 ou

pe1Q fone 72.2166, no va

ior de 54 BTNs à vísta
ou 1 maís 2 BTNs.

Com duração d� 150
horas, 9 curso será "d�·
vidido em três etapas..,

A

primeira (30 horas) �n;
cluí Básico de contabili
dade (-empreSas, legi�-,
çãO' de ,empresas, pessoa
física, 'pessoa jurídica,
conceito e classífícacão
e tipos de sociedade e

noçõ�_ d,e contabilidade).'
na 2\\ fase (70 horas) 'é!."

presenta EscrituraçãO
'

Contábil (cqntas e pia" :
.
nos de co:ntas, doc:umen-

.

tação comerciál, atOg' a

fatos administrativos,
escrituraçãO c�ntábil"
prQcessamento doe (lados).
A terceira fase (5ofhoras)
apresentará Escrituração
Contábil (Legislaç�b fis

cal).

Uraç,ão ao· Espírito Santo
EspíritQ Santo, vós q� me esclareceis tudo;

que iluminais todos os caminhos, para que eU;
.

a�i?lja a felícídede. Vós que me dás o dom di,
, víno de perdoar é' esquecer o mal que me íazem,
quero neste curto diálogo agradecer-vos por tu

do e confirmar mais uma vez que jamais quero
separar"me de vós por maiores que sejam' as

atenções materiais. Pelo contrário" quero tudo
fazer em prol �a humanidade para que possa
merecer a glória perpétua na vossa 'corapanhía'
e n!l companhia '4e meus' irmãos. � pessoa.' de
vera fazer esta oraçêo' 3 dias seguidos, sem dizer
o pedido, dentro de 3 días será alcançada Si

graça por maís difícil qUe seja. Publicar assim

i���eceber a graça. Por graças 'alcançá.las.

Verdureira da ,Raquel
coMbclO DE FRurAS E VERDURAS,

SEMPRE FRESCAS E VERDES, P)lO CASEIRO
. E CUCAS. AMPLO· ESTACIONAMENTo.

Rua CeI. Procópio
- Ja:raguá

Gomes de
do Sul,

Oliveira, 1.160 i
SC ;

�. 1, ..

MIDEIRIS
Sobmedida pl sua construção. CANELA' e outras.

Solicite orçamento. . '

Fones: (0473) 72:0593 Esctit. - 72-03�4 Res ..

Rua Reínolde Rau 86; - Sala 03 i - Falar el Inge,
Jaraguá do Sul - SC "'-

... -,'

·Tuhos Santa H'elenà Ltda�
J\tbO" d.. pve' [eletrodutes], 'TubQs de Concreto.

, Tubos· de Polietileno (mangueira preta).
Fábric&: Rua .Joínvílle, 1016 :... Fone 12·110t
Escritório: Rua CeL Procópio GomeS, 99

F�'!le 12-0066 _ Jaraguä do Sul _ SC

Som Trevo

e

Completa
.

asstistência
TOca-Disco, Toca-Fitas;
Gravador, Vídeo-Game$,
Eletrodomésticps.

tecnLca para
3 em 1, Rádio,
Caixas de Som.

Rua JOinviIJ�;,}' If.\i: �:�82" próxim:o à Arweg,
� JarªS'�� 4ß: SUl - Sç _.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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INFORMA'nVO ROTARIO

M I Qua!ra-Meia-;�' CIRCO,""
"DESFRUTE

';. �

_,'

R C. SÄO' JOS� ',' ,

ci Rotary Club .de Sãe José completou: .no ,dia
17.06.90' seu .10 ano de existência. Para �s1lla·,

.Iar a grata aíeméride foi antecipada par.� 8,: do

corrente, tend.o em vísta a realização da As'

.sembléía Distrital ,em Balneário Camboriú, ,"
A

festividade foi realizada nO Clube 19 de junho,
na séde do município, homenageados to� o�
ex-governadores � o atual com, um troíeu co

memorativo, Os ex-pr�tes do clube; .au
toridades de São José, e pr,esença dos presiden
tes dos Rotary Clubs da Grande Aorianópolis
e grande número de rotarianos. Parabéns desta
colunal Salve o Presidente Osní Costa!

ROTARIANO MARCOS WULFF
Causou ,pesàr na SOciedade .corepaensa a morte,
de Marcos Wulff, aos 39 anos deixando esposa
e äíhos, além dOs demaís familiares. Clúbes ro

tários fizeram-se presentes no ato de seu se

pultamento, na tarde do dia 17 do corrente.
O falecido era díretor-presídents das COnfec
ções Ghrithus e da empresa de Bebidas Wulff,
assim cOmo, foi .sócío fundador do Rotary Club
de Corupá. Ao M,,' as saudades desta coluna
e o pesar. aOS' Iamíüaresl

TORl\4"E10 GIJO
D� Rio Negrinho, séde dos jogos regionais aSI
notícias sObre Q torneio .oue deverá realizar"
se no oorrenta ano.

R. C· JARAGUA DO SUL

Homenageado o' Eng. Ka�o Himeno, 'por oca

sião da passagem do Dia dó Imigrante Japonês,'
em 13 do corrente, ele natural, de Osaka, no

Brasil, desde 1969 e 'em Jataguá, desde 1983, com,
.ocupação na empresa WEG .- Acionamentos.

ROTARACT CLUB JARAGUA DO SUL
Q Rotaract,' presidido por Renê Grossklags Jr.,
vivamente inter-essado na instalação de uma

Biblioteca no Ancíenato Lar das Flores, Bonito
serviço dO� jovens rotaracttanosl

I..NTERCAMBIO DE GRUPOS' DE ,ESTUDOS
De 7,a 10 de julho estará em

-

Jaraguá o -Gnrpo
de Est,udos da, Lousiana, do 0-619" ,USA, onde'
recent-emente o médico íntercambísta Douglas
Faria Corrêa Anjo esteve.

33a. ASSEMBLtIA' 'DISTRITAL
Muito cOUcortida a Assembléja realizada em

Balneá:rio �amboriú - Santur, O ponto alto do,
evento rotário fOi a palestra de José Alfredo

c,

Pretord, que abordou aspectos -da Fundação Ro-"
.'

tál'i.a de muito proveito para todos os presen-'
.tes;

DE REL1\ÇÖES PÚ

ITO 465, ANO 1989/�O)

::.;- -,

.","

Evangélica
CUiTOS:" Neste sábado' LEMA i>A' SEMANA:
�'.1,9 horas na Vila' Len- Cristo diz: "Vind,e a mim
zí 'e ,'em Jbão' Pessoa· todos q'llle' andais aflí
Ne's1:,e-:-doin,ing'o ,-' às 8:00 tos e sobrecarregados, e

horas 11.0 centro � em' eu vos aliviareis;" - Ma
senta Luzia: ês 9 horas' teUs 11.28
na-Vila 'Nove: '9:30 horas MENSAGEM E LEI'I'URA
no centro 'e na 'Rua Joín- ' DlARIA:'

'

ville; às' '18 horas Culto DilA 24 - Hoje quero
Informal .nô C�ntro. ',exercitar-me em fazer

tUdo .corn Jesus. III Cro
nicas; 2, 7, 9.

DIA 25 "7"" Tu sabes !que
o ramo (díscípulo) da,
videira "Il:a,sc,e" da :

vi·
deíra que é Jesus- J9,âP
15:1-S.

DIA 26 - Deus arran
cou seu Coração '(Jesus-
,Filho) e o sacrifi�ou.
O calvário é a ú1t!ima
chance e tentativa de
salvação. Romanos 8:32.

DIA 27 - Qtj1;!m perten
ce a Jesus Sempre tem
algo para agradecer, e

isso torna a vida rica e

feliz. Lucas 19:8-10.

DIA 28 - Uma chave
para o coração de Deus
é a gratílão: Cqllo�en
ses. 3:16, Lucas 17:16-18·

Seguro à praIa de -logo
A Dlail' earaatia

aue '01:1 Dode dar à sua
CASA

,lIdormacões:
R. CeL Proc6Jio Gomes.. 290 -

'ones 72-0091 e 72-2684
JARAGUA DO SUL - SC -

Concurso
DE

COMISSARiO, E ESCRIVAo DE PODCIA

o Delegado' Regional de Polícia de Jaraguá do Sul, dr. Adhemar
Grubbe, avisa aos .ínteressados no Concurso de COMISSARIO DE
pOLICIA e ESCRIVÃO DE POLtCIÀ que a prova de datilografia foi
marcada para o día 23 de junho (sábadQ) das 8h30m às 12 para can

didatos a ESCRIVÃO DE POLíCIA, e das 14:00 horas às 18h30m. para
QS candidatos a COMISSARIO DE PoLICIA, tendo por local a ASSO
CIAçÄO CATARINENSE ,DE ENSINO, sita à l'l'1RAVESSA SÃO' JOSÉ,
n? 490, ao lado do HOSPITAL MUNICIpAL SÃO JOSE, em JOINVILLE·

_ Info��Ll' o dr. Adhemar Grubba que foram inscritos candidatos
,por esta .Delegacía Regional de Polícia: Para Delegado de Polícia � .

06 candidatos; Para Comissário de Polícia - ,51; Para Escrivão de
Policia - 27 e para Policial Carcerleiro - 23.

INCENTIVE SEU FILHO
APROVEITE A FROMOÇÃO

EDITORA, SICILIANO COlV,l

A LEITURA;
DE LIVROS DA

�O% DE DESCONTO, NA

'Papelaria Gralipel

FURGOES' CARGA SECA" ISOTt!RMICOS, FRlGORlFlOOS . ,

E CARRETAS DE 1,2 e 3 EIXOS ",' "I,',
Ja.raguá '-Esquerdo Rua Dr. Enrlco �ermi,_ 113 Fone 72-1077

,

'

.,'

JARAGUÀ DO SUL, DE 23 A 29 DÊ JUNlIQ ,DE< �990
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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EMERGINelA
2 Pronto. Socorro 72�19n

Bombeiro ......• 193

-Drogana Cato 12-0636

Hosp. Mat. jguã"72-1300

Policia 190

Rádio Jaraguá 72-0159

'u
',Farmácia

do
Sesi

,.

Agora em instalações
ampliadas e com La-

boratório de Análi-
ses' Clínicas anexo,

para melhor atendi
mente-

Av. Mal. Deodoro
501

(defronte o Colégio
São Luís)

Fone: 72-0561

Oru. Contábil
"I ' Comercial"

S/C LIda.
'. EscritBs flscals é
, cóntábels

• Registros de firmas

• Contratos

• Xerox

• Rua CeI. ProcópiO
Gomes de Oliveira,
nY 290

• Fone: 72-0091

" ,-r, Jaragtl' do ,Sul· SC� ,

pAGINA 07

Ferro Velho "Marechal SOMAQ c,

Jaraguã do Sill ga�a uma nova' opção em:' ,

consertos de méquínas' eLe escrever,' 'somar"
calcular, caixa registradoras,' mímíõgrefos,
relógio-ponto � computadores.

"

procure·nos e veja. nossas vantagens. " e, bons

preços-
' "

Rua Dona Aotonta. 33, -- Fone: 12·0308.
- Jaraguá do Sul - Santa Catarina, �

ADVOGADOS
FR/EDEL SCHACHT

MARIO CESAR FEL/PP/

CLÁUSIO BARATTb

:',.

DE ENGELMANN &'CIA. trns,

Comércio .de veículos usados
Peças para veieuiôs

Compramos �lItom6vels acidentados
Rua Conrad Ri��el" 162 - Fone 12-0814

Jaraguá dq Sul r: SC,-

" II , ,

LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA
E AN�S' CLINICAS

rl�JlliDq
Rua R�oldo Rau, 516

Fone: ' �2·2755 '

Jaraguã do Sul -' SC -

ESCPHTÓR/O:
Rua Bar.Jo do Rio Branco. 227 Caixa Posta/12
Fone: '(04,73) 72,0244 - 89250 - Jaraguá do Sul- SC

"

Ginecologia, e Obstetri'cia
DR. ALUIZIO ISAAC ALBUQUERQUE

'Atendimento das � às 10 hs
e das, 16 às, 1-9 hs.

Rua :JOão Picolli, 2�5 EdU. Ívina
19 andar - sala 8 - Fone: 72-1580
Mantemos convênio com UNIMED

Orlop,edia e Traumatolouià
DR. MARCP� F. SUBTIl

Urgências _ consultas _' ortopedia íntan,
til e adulto. Membro tttular da Soe. Brasíleí,
ra de Ortopedia e Trallwatologia. ,

'

Av . Marechal Deodoro � .572 _ fone 72.2218

'Clínica de

Fisioterapia
Jaraquá

Dr� Váléria C. Togni
Dr� Solange ,:�astilho

Flsiotetâpeutas

n.-tt Carla S. Porto
Dr� Stela serrac:lni

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

,

"., :�fFone: 12-3659 '

v, '�i,';;, ,-.":;," J;;'�'�.:::.-�f'""' A

-

Mantem�Cf;lhvenio com: UNJ:M;ED e

:", ,; ," " �'�ANC.O DO BR�SIL
" '

,

SAVlO MURILO PIAZERA DE AV!VEOO

MURILLO BARRETO DE AZEVEDO

$ ADVOGADOS
- Direito Civil - Criminal - Comercial -

- Trabalhista - Esportivo -

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

Aurilene M."Buzzi
Leonel, ' P.' Floriani

Advogados
.Rua Reinoldo Rau, 86 - sala 4 - Fone 72-2111.

'"Gráfica" R'EGI,S 'ltda.-

,Fábrica de Carimbos
. -. -

.

,

Encadernações
\

Rua Sa.o ,Paulo;':·:1.t4", r Jaraguá do Sul -:- SC.
f -. '\:,. 'o,. 1 "�:':J .

.

�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'�"'!!!Ji"
,e, iii' ":',,.;',

'CORREIO ovo�, '12-0091,
JÀRAGuA DO SUL, DE 23 A 29 DE JUNHO 'i>:it"'1990
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Já está na hOfa,de a socledede
reagir centra essa indiferença. que
�rtindo da premissa de que' Jaraguá
do. Sul � toda a região do Vale do

Itapocu constituem importante gera
dor de recursos para o governo fe
deral e o estadual' chega a sei" crimi

nosa. Reação que deve traduzir-se
na negatíva do voto pata quem na-
do faz pela região. Nada faz. em re- O Prefeito Ivo Konell está .

preo- ,

laÇão ao muito que precisamos para cupado com o comentário' da semana' i'f ,

melhor 'podermos trabalp,ar pelo de·', passada e em explicar coisas abOrda
senvolvímento lOcal. As eleições es:' das. Ora. o cQmentário foLgenérico.
tão aí, à porta. Daqui. há pouco, de- Não citamos nenhum nome. 'CUamas
zenas de candidatos sorridentes vão .fatos q!l.� são de coanecímento de to·

invadir nossas casas pela' T.V e pe-, dos, que estão na imprensa. diária,
10 rádio e, até, pessoalmente. De re- que acontecam em todo: o' pai�:': ,,�aís\ "

pente seremos pessoas muito iplpor-, que está pOdre, graças à homens pú
tantes, receberemos abràços e a.per- blicos corruptos que têIll- se servido

!����:�ia� ����n�e�sah�:!ád�m;:r�"' ;f,�:�B�:tli.a9rgn:!;�����í�O��g:'� 1 "�-C-l' í n i ,c a 'I é d i c a
guntar aos que já são nossos "repre-« que' se alastrou pelos Executivos! pe: ,

sentantes" o que 'fizeram em troca los Legislativos e, desgraçadamente Reumalo'1011-ados votos e do ricO dínheíro que a até pelo Judiciário. -O autorítarís-
estada em Floripa e BraMlia lhes mo. a prepotêncía e o espírito ' de '

O W d
'

L W I kproporcionou. É preciso ser absolu- vingança centra' adversários políticos: ,- r. ,·1 an er., • a Z I
tamente franeo Com esses cavalheí- com repercussão negatíva sobre to·
ros, falar duro cOm eles, dizer-lhes da .a .socíedade, são fatos infelizmente
sem rodenos o que pensamos deles. corriqueiros na vida brasileira. Não

Façamos o mesmo com OS novos. é por outra razão que o Governo
.prevíníndo que vamos cobrar premes- '. C®llOf. encontra tantas dífículdades
sas. '

..

.

para executar seu excelente programa
de trabalho, alinhavado na "campa
nha ,Ie que tenta por em prática' agors,
como Governo. Sent�e·se no ar um

esforço tremendo para a manutenção
do status que anterior, das mordo.
mias, dos festivais' do desperdíciO d=

dinheiros. públicos.

'.".'�' " _�""". ': ,_" �•• ,_
o" ,.

".'_.. .., '.

ConcordamOs de "A" a "Z" com o
.
pode mandar pelo. ����o ou d�pos1·

Editorial da "Gazeta" (8.6.90) sobre tando o dinheiTO nas contas 'das'
a falta de representatívldada de' Ja- Pretetturas. PrecisaIilos de homens
raguá do Sul e regi!ão adjacente nos de ação, que conheçam nossos pro.

,.leg�ativos estadual e federal, com blemas, que mOstrem"se, sensíveis a

"todOs os maLes dai advindos. A falta eles; 'que mostrem di:poSição de lu.
de sensíbítídade dos políticos, que' tar por soluções a longo prazo.
têm prometido nas campanhas eleito. Pelo muito que mandamos' a 'Florianó
rais zelar pelos i'Ilter� locaiS, polís. temos o legít'j.mo· direito " de
sempre desaguou no esquecíment? receber recursos substanciais de vol
oas promessas. uma vez eleitos. ta.

Quaricfp muíto reaparecem aqui com
uni' ou outro cheque, não, fruto de Os partidos precisam, portanto, dei
seu trabalho, mas sim, 'ilDe�adoti� )cÇlr., de lado esse egoísmo partidária
'p'olítico.part'idária visando futuras todo" '. querendo cada ,"quah eleger 'um'
eleições.,' Ou mais deputados, pois:até um, gina

siano sabe qua isso não será 'possi-
,

vel nunca. A hora é,de- unir esforços,-· '

e não de dispersá-los. ' A hera é de

pensar em Jaraguä do Sul, Guarami
rim, Corupá, Massaranduba, Schroe
der, e não no partido OU" ....... o que

é
:

pior - no Interesse pessoal.

: E verdade que numa eleição pro
porcional coisas como_ co�igações fi
cam 'WIl pouco complicadas" mas não

se trata de nenhuma dificuldade in
contornável Reunindo cerca de no·

venta mil �Qtos esta região deve ter

condições de eleger até três deputa-,
.

dos eshtduais. Mas que el'ejamOs ao

menos dQis; Mas homens em quem
pOS'SamoS confiar e dos quais possa-
mos freqUtentemente cobr.ar o com

promisso assumido com a região.
Moços de recado não precisamOS
�leger. Os cheques" o GOv�rnador

O sr· Prefeito não precisa, portanto,
pEeocUpar-se., A crítica serve para os

homens públicos que, em tOdo o

Brasil. têm primado pela falta de

patdotismo e· de vergonha -na cara.

A quem a ca.rapuça servir, que a to-
-

me � COI(i)qu� ,na cabeça.-

a ,IV.' JulifeslCamboriú
\·;t�1

Balneárto cambq� - Numa prqmQ- _
Portugal, uruguai e Méxic�; Durant,=

cão cOnjun\if, do; , S e Rotary Clu- og dias de realizaçã'Cl do evento, acon-

bes de Balte.' ,

'

.. bOtjú; acontece tece ,danças
.

folclóricas além de ser-

de 13 a 22 'de �J �ß.o ',à "Iv Julifests" viço. completo de pratos típic,?S d,�

Festa' das Nafi:-Õ�;';'''' Est�· anO a união cada ·país. O evento acohtec�ra ; no

será entre Alemanha, Arábia, Ar. Centro de Promoções da &lntur,
.

gentina, Brasil, ESPanha, Itália, Perú, .KIll 137
-

.da. BR 101.
.

prOlOOIe·

:J-<,• .-t' "-,... '''·,. ..·�E·· '�:'J)'�' -'_"t-"-'T', "\'''''A'... ,," "L"" ... , ......

:r -
. '.. �

.

. ..
'

.

I
.

'
.

.

--·A-t.JIt>:EÄ··· ·MCtLZR"GRt1BJfA; -Tabeliã ê OfidáI 'de
Títulos da Coraarca de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catafina,·na forma da Lei etc.,

Faz saber a todos quanto este edital virem
qUíe se acha� neste CarfõfLo, p�ra Pr()leßtö ., 9�Tíú10s centra:

'

..»
.,

B,Á'R E MERCEARIA IRMÃOS EFFTING tTDA
ME - Rua' Lmiz Píccolí s/n9 - NESTA'-,

ELEGANCE CABELEIREIROS, UNISSEX ,....._
.' Rua

Venânclo .da Silva POrto - NESTA -

.

; JAIR SABINö - Rua BR 280 KM 60 - NEST�
E, como Os ditos devedores não foram en

contrados ou se recusaram a aceitar devída
Intimação, 'faz 'por intermédio do presenfe edital,
para que Os mesmos compareçam neste Cartório
na Rua Artp_ur- Müller, 78 no prazo da Lei a fim
de-Iíquidar 'o seu débito, �u então. dar razão por
que nao o faz, sob a pena de serem'os referidos
.protestados na forma da Lei, etc.'

.

. KK/Jaraguá do Sul, 21 de junho d,� 1990.

.

AUREA"MÚLLER GRUBBA - Tabeliã e Oficial
de Protesto ele Títulos-

I .- �

------���--�------.�----�".----------------�-

ConsuUório Médico

Rua José T. Ribeiro," i85
(próximo ao ColégiO Holanda M. Gonçalves)
Jf\,RAGUA DO SUL - SC

.

Atend,ilI!ento com Hora Marcada de 2� a 61}f.

Fone: (0473)

SABADO E'DO;MINGO
20h15min. - De caso cOm a máfia (14 anos)
22:00 horas - Miss closse (18 anos)·

. TERÇA, QUARTA E QUINTA
20h15min. - De e.aso cOm a máfia (14 anos)

Passagens e cargas é com VARIG
. ,

Rua CeI. Proc. G. de Oliveira, n9 246, Fone: '12-0363

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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No último dia 14
aniversariou (J querida Ana
Lufsa Ronctü Ersching;
filha tW casal Rogério e

Marines Ersching.-Ana
Luisa comemora seus dois
anos de idade dia 23 (sábadó)
com uma animada festa no

Clube Baependi. A Ana
Lufsa e seus pais votos de
muitas felicidildes.

Casaram no último dia 9 de
jupho os jovens Carla Salete
Pereira e Alberto Luís Fischer. Os
noivos são filhos dos casais Nelson
José e Estelita Schmitt Pereira e

Arminio· e Alice Mafaldo Fischer.
A cerim"nw religiosa deu-se às 20
horas e ISminutos na capela Nossa
Senhora do Rosário (rio Molha).
Após a cerimônia os noivos
rrcepcionaram os convidados em

.

"""! elegante e alegre recepção nos
.s do Clube Atlético Baependi.
Após a festa, os noivos seguiram
em lua.de-mel para Buenos Aires,
e Bariloche (Argentina). Ao
retomarem, fixarão residência em

Florianópolis. •

PISCINAS
LTDA.

PROGRAME S'EU FIM DE SEMANA
Corupá - Sábado (23) no Clube Atiradores a partir das 22

horas. discoteque com animação do Switer Som. Não perca.
Domingo (24) a partir das 17h30min. sensacional SOIree no

Atiradores, com Switer Som.
Schroeder - Sábado (23) Divirta-se na Sociedade Schroeder
III, a partir das 22 horas. Não perca.
Domingo (24) a partir das 17h30min. soiree na Sociedade
Schroeder III.

�uaramirim - Sá!Jado (23) Sociedade Diana promove a par
trr da.s 22 horas, discoteque com Som Mecânico.
Dommgo (24) na Sociedade Diana tem soiree a partir das
17h30mm. Venha e divirta-se.
Massaranduba - Sexta-feira a partir das 22 horas tem disco
teque na Fornello's.

Ati, da Ckat Produções presencian
do em Florianópolis o IV Festival

Catarinense de Teatro, de 14 a 17 de
junho, simultaneamente realizado no

teatro Alvaro de Carvalho e Teatro do
Die. Grupos teatrais de várias regiões
do estado marcaram presença. Lem
brando que em Jaraguá do Sul o grupo
de teatro de Sear prepara seu novo es-

petáculo. Aguardem. .

.X.X.X
A bonita e elegante Tânia Mara

Lenzi reuniu grupo de amigos para co
memorar seu amversário. Ela dedica
da mãe e saudosa do marido Angelo
que passa férias na Europa e assiste
aos jogos da Copa do Mundo.

.X.X.X
Neste sábado (23) escolha, da Rai

nha do Comércio de Jaraguá do Sul.
Participe, é na Boite Marrakech.

.•X.X.X

Teve êxito total a promoção "A Noite
dos Namorados" no clube Efektus II
de Guaramirim. A promoção foi do
3? ano de Magistério do Colégio He-

- leodoro Borges de Jaraguá do Sul. A
festa contou com desfile da Eva Moda
Íntima, e alcançou o sucesso esperado.
Parabéns para a equipe organizadora.

.x.x.x
.

Salão Amizade promove sen-sa
cional Café Bingo sábado (30) ii partir
das 14 horas. Participe e tenha uma

alegre e descontraída tarde de jogos.
.x.x.x

Inaugurado em Jaraguá do Sul no
último dia 16 (sábado) Auto-peças Ba
du Ltda. Com a gerência de Aurélio
M. Duarte, a firma vem trazer para
cidade mais uma opção de compra de
material de auto-peças. Confira na

Rua João Picolli, 94.
.x.x.x

O Clube de Bolão Damas de Ou
ro da Sociedade Vieirense, na direção
ele Otilia Narloch, realizou um saneio-

Sábado (23) a partir das 22 horas sensacional discoteque na

Fornello's.
"

Jaraguä do Sul - Sexta-feira (22) na boite Marrakech tem
a noite do MPB, com a participaçãc da banda Aves de Rapina.
Vendas de mesa pelo fone 72-1713.
Sábado (23) na Marrakech escolha da Rainha do Comércio
de Jaraguá do Sul. Não perca. Será um acontecimento imper
dível.
Sábado (23) a partir das 22h tem Efektus no Boratogo.
Domingo (24) a partir das 18h até a meia noite tem no Bota
fogo animação do Efektus, em cada momento uma nova emo-

ção.
.

.

Sábado (23) Clube Alvorada a partir das 22h30min Baile de
Rei com o Grupo Musical Is de Maio. Prestigie, moças não
pagam ingressos.

nal Café Bingo com a presença de mais
de 300 pessoas. Foi uma tarde muito
festiva e alegre, com a participação
de outras equipes de bolão com a Har
monia, Tudo Azul, Diana do Clube
Atlético Baependi Vierence, Itacolo
mi , Diana (Do Vierence), além de
participant.es de Joinville.
CENTE1'<IARIO DE NASCIMENTO
DE LAERCIO·CALDEIRA DE AN-

DRADA
O Instituto Histórico e Geográ

fico de Santa Catarina e a Academia
Catarinense de Letras realizou ontem
um PAINEL por ocasião do centena
rio de nascimento do saudoso LAER
CIO CALDEIRA DE ANDRADA,
às 17hs., no Espaço Cultural do Clube
Dote, sendo palestrantes o Prof. Wal
ter F. Piazza (IHGSC), Dr. Alrniro
Caldeira de Andrada (ACL) e Prof.
Osvaldo Hack (Igreja Presbiteriana).
O ato contou com a presença de asso

ciados, amigos, familiares e admira
dores do ilustre homenageado.

.x.x.x
Clube Alvorada promove baile

dia 23 (sábado) a partir das 22h30min;
A animação esta à cargo do Grupo
Musical l ' de Maio de Blumenau. Será
o baile de Rei, que é o senhor Wilson
Döge. Mulheres nã pagam ingressos
e as primeiras 50 pessoas recebem de

brinde uma deliciosa cuba libre.

.x.x.x
Nos dias 6,7 e 8 de dezembro,

realiza-se em Porto Alegre, no Centro
de Convenções São José do Hotel Pia'
za .São Rafael, o IV Festival Interna
cional de Publicidade do Turismo-Fip
tur. Seminário de Marketing Turístico
e a Exposição Turística do Cone Sul.
O preço da inscrição no Seminário é
de 35BTNs. Informações pelo telefo
ne (0512) 22.52.22 Porto Alegre-RS.

.x.x.x
No dia 24 de junho comemora

mais um aniversário o Sr. João Ave
lino Fagundes. Sua família deseja vo
tos de muitas.felicidades e saúde. Pa
rabéns.

II
!i

CLUB EFEKTUS II
A preferência dos jovens todos
os fins de semana BR-280 KM

58 -. Guaramirim
II

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

éfifC .

IND. DE MÓVEIS

0.1 fabrica
'Vende lais

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

JARAGUÁ
"Uma nova geração em piscinas"
* Piscinas em diversos tamanhos
* Artigos de praia
* Hidromassagem.
* Móveis para jardim.
* Sauna.
* Produtos para tratamento de sua

piscina "HTH" ..
* Filtros e acessórios:

Rua Ioinville, 2.473

RELOJOARIA AVENIDA

Mal, Deodoro, 443 e Getúlio Vargas n� 9

Vestindo
Gerações

Artigos de
fabricação

'" .'

propna a

preços de
custo

POSTO DE
VENDAS

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

Jóias Relógios Presentes
Rua Mal. Floriano Peixoto, 29 Fone: 72-1911
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munidade , haverá apresenta
ções paralelas do. Coral Scar,
shows musicais, realização. da
4� etapa do. 9� Campeonato
de Vôo. Livre de Santa Cata
rina, Prova Rústica Cidade de
Jaraguá do. Sul, Noite Italiana,
VIII Campeonato Municipal

'

Varzeano , desfile de modas,
exposição coletivas de artes

plásticas. Além do. concurso de
redação. e slogan com o. tema
- "A 4� Feira da Malha", co
memorativo ao. Aniversário. do.
Município.

_-........-------- ....Eco__"__om......-
ia
....

'

.........--CORREIO--
. ., C> -=-- C>V ,€»

Atacado e varejo
Foram muitas as reclamações

ao escritório da Celesc, em
Jaraguá do Sul, nesta semana,
em conseqüência da queda
acentuada nq tensão, o que
provocou queima de aparelhos
domésticos do município, além
de problemas em diversas
empresas da região. Justificativa
do chefe doescritário, Ari José
Piermann: a greve da Eletrosul
foi a- responsável pela redução
na voltagem recebida na

subestação local da Celesc.

os prefeitos de
Massaranduba, Davio Leu,

e de Jaraguá do Sul, Ivo Konell,
adquiriram nesta semana

importantes máquinas para o

setor âe obras de seus

municípios. Em Massaranduba
foi adquirida uma

Motoniveladora de grande
porte, no valor de Cr$ 14
milhões, sendo quemetade desse
valer foi pago como entrada _g,_
as outras duas parcelas iguais
serão quitadas nos próximos 30
e 60 dias. Em Jaraguá .do Sul,
Konell comprou da Empresa
Tratorusa de Curitiba, uma Pá
Carregadeira - ano 89 -, no

valor de Cr$ 3,5 milhões. Nesta
semana, o prlfeito Ivo Konell
também adquiriu uma Kombi e
paro-os próximos dias chegam
mais duas caminhonetes, como
parte do projeto de renovação. da
frota municipal. Investimentos
que chegam a Cr$ 6;4 milhões, '

pagos à vista.

O prefeito Ivo Konell
autorizou na semana

passada o reajuste das tarifas de
táxi do município, em 50%,
elevando a Unidade Taximétrica
de Cr$ 30,00 para Cr$ 45,00,. O
novo aumento; deveu-se à
elevação nós preços dos
derivados de petróleo e álcool
motor, peças, pneus e

.

manutenção dos veículos. O
último reajuste aconteceu no dia
2 de março.

Com muita criatividade a

Dolcelis lançou a campanha
de férias de julho. Usando leveza
e objetividade a indústria
convida as pessoas a não

esquecerem nestas férias dos tios,
avós, amigos, comprando com

descontos especiais as malhas
mais aconchegantes e bonitas
que só a Dalcelis pode oferecer.

Até o final deste mês a

Prefeitura de Jaraguá do Sul
deve concluir as obras do novo

espaço destinado à Feira Livre
de Hortijriuigranjeiros,
localizado no pátio da Paróquia
de São Sebastião. A previsão é
do prefeito Ivo Konell, que
alimenta uma esperança: a de
levar a Feira aos bairros da
cidade. A nova área da Feira
Livre terá 300 metros

quaâradbs, espaço para 20 box
de madeirá com cobertura de
Eternit, além -de amplo espaço,
para estacionamento.

Rua Reinaldo Rau;632
Fone: 72·1599

Expositores realizam novo

encontro da Feira daMalha,
Iaraguâ do Sul...,.... Dia 28 de
junho. (quinta-feira) acontece a

próxima reunião. com os expo-
.

sitores da 4� Feira da Malha,
às 17 horas no Agropecuário.
Na última reunião. que acon

teceu no dia 10 (Domingo), fo
ram definidas as localizações e

tamanhos dos estantes para as

empresas participantes. Na
mesma reunião. ficou definido.
que a comissão do. evento. será
composta pelas empresas Cris
mar, Dalcellis, Darpe e Josi,

O pavilhão. de exposições

estará liberado. para a monta

gem dos estandes a partir do.
dia 02 de julho, A área exter

na, destinada a exposições, se
rá ocupada pelas empresas Ar
gi, Moretti Jordan (Ford), Ja
vel (Fiat), Menegotti Veículo.
(Volkswagen), e pelo. Parque
de Diversões. O Banco. do. Es
tado. de Santa Catarina
(BESC), será o. banco. oficial
desta 4� Feira da Malha.

Na abertura oficial com a

entrega do. novo pavilhão. à co-

Metalúrgica João Wiest
lança novos escapamentos
Jaraguá do Sul - A Metalúrgica
JO'ãO' Wiest lançou nesta semana,
no mercado sua mais nova linha
de escapamentos - a série Buster,

CO'm desingmoderno , são mais le
ves e compactos, além de proporcionar um menor nível de ruído.
É um produto adaptado para O'S

novos tempos e consumidores
mais cuidadosos,

Nas peças promocionais que
apóiam e lançamento, a marca

Buster está Sempre associada ao

slogan "Um novo Campeão de
Vendas", utilizando a imagem do
campeão de boxe James Buster
Douglas, Ligando o produto ao:
momento atual de falta de liqui
dez, insinuando que O' Buster ven
ce qualquer crise, com ousadiae
criatividade.

... •
- - '� • , ...

-

,
... ... • a ........ • --

- • • • � • •
-
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r� Série Buster âe escapamento tem design moderno

....

RUA: ANGELO RUBINI, 418

FONE: 72-3759

Metalúrgicos
em assembléia
neste domingo
Iaraguä do Sul - Os metalúrgicos do
município realizam amanhã (domin
go) uma assembléia geral para avalia
ção da proposta de reajuste salarial,
na ordem de 20%, feita pelos empre
sários do setor, em reunião realizada
no dia 12 com a direção do Sindicato.
Em contrapartida, opresidente da en

tidade, LUIz Carlos Busana, adianta
as reivindicações da categoria: 166%
de reajustes, referente ás inflações de
março '84,32%) Cl de abril (44,08%).Busana adverte que os metalur
gicos poderão, inclusive, decidirem
por uma paralisação, já na segunda
feira (25). A categoria quer ainda "es
tabilidade nó emprego até dezembro,
o fim do trabalho aos sábados e.a resti
tuição dos salários reduzidos, durante
acordo com a Weg".

AUTO
OFICINA,

GUARAMIRIM
LATARIA -

PIIYTURA
MfCANICA EM

GERAL
SOLDA ELÉTRICA

E OXIGENIO
II

II

Rua 28 de Agosto n:
853 - Guaramirim

Uma promoçIo cio seu concessionário

EllflBiiBfEB VEíCUIDS 72-3343
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COMO CONSÓRCIO GARAVELO
. #III.

HABITACIONALVOCE COMPRA
O IMÓVEL DE SEUS SONHOS

SEM SE DESIWDlRCOM
O NúMERO DE PRESTAÇÕES.

Alémdisso,
você tem outras
vantagens:
• compra quantos

imóveis quiser.
em qualquer parte

da Brasil
• as prestações são

menores que o aluguel ':
• não tem resíduo no final das
prestações

• amortização de até 30o/Q da dívida
na compra de imóveis inferiores
ao plano

• sem limite para lances
• e ainda tem um seguro de vida
que garante a tranqüilidade
de sua família

o Consórcio Garavelo
Habitacional tem planos com os

maiores valores financiados do mercado (de Cr$ 200.000,00 a Cr$ 11.000.000,00).
E não tem resíduo no final. Acabaram as prestações, seu imóvel está quitado.

Entrevocê
tambémno
Con�n:io
Garavelo
Habitacional
ecomprove:
érealmente

. amelhor saída
para se entrar
na casa propria.

Veja estes planos:

•. TabeI.Comp.rotJ".ConsoiclõGr_Habi1acional I GARAVELO
OUlrosSlltemudeFinlncilmtnlO •

.. I PolttllSmen"isempl,no.del00.,..., CONSORCIO NACIONAL
. Yaloresaflnanellrpal1 . . .. •

aoquisiçãodeCisasplÓprilS I ConSOltto I Oul,.. ••_, UDER MUNDIAL EM CONSORCIO
, .�raffioHabitKional I definantiamen10

1---
500000.00 i 6281.00 + __ _]662.00__

1--. 1000000.00 --+-_ 12563.00 : 17601.00 �
� _ _]OOOOOO.OO +_.!l.12fi.00 --+ ..

.E_119� .�. .,r'- '?'�CNOROO'000000.00
__ +_._50251.00 __ -+_:, 66022.00_ ,I I � �

__
6000000.00

_ � 71J7,700 _ � . ..181.6}J!o) .i �-� GARA�1O
8000000.00 100502.00,

.

13050500 :.".. --.,' HABITACIONAL�'-----;OOOOõoo.OO---'----::--�---"'-'-�� \. '--_
'.
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INFORMAÇÓES:·,-------------

ENGETEC Imobiliária
Eng. e Tee. da Construção LIda.

CRECI934-J
ENGETEC
v F0NES: 72-2679 e 72-0373

Rua Exp. Antonio C •. Ferreira, 49
JARAGUÁ DO SUL (SC)

ENGETEC E KLEIN
Emp. Imobiliários LIda.

.

CRECI1105-J
ENGETEC
E eE1N FONE: 73-0152

Rua 28 de Agosto, 2285

GUARAMIRIM'(SC)

�ieGel
Madeiras ·para

Construção em Geral

SARRAFOS DE TELHA. FORRO. ASSOALHO
VIGAS. CAIBROS. CAIXARIAS. CAIXILHOS

AV. MARECHAL DEODORO, 1708 - FONE 72 - 0139 - JARAGUÁ DO .SUL - SC

tos Albano Aldrovandi e Zeno
Gonçalves. A equipe Malwee Bi
cicross fez uma boa apresentação
na primeira etapa do Campeonato
Catarinense de Bicicross. A equi
pe conquistou os 6 primeiros luga
res, 8 segundos lugares e 6 tercei
ros lugares. Para o treinador Ado
lar Moretti, treinador da equipe
Malwee, a equipe portou-se muito
bem, mas com a pista barrenta,
os pilotos acostumados com pista
seca, alguns escorregões foram
inevitáveis. O treinador vai prepa
rar a equipe com um novo esque
ma, para alcançar novamente os

primeiros lugares nas pistas e a .li
derança do ranking catarinense.

Etapa do catarinense de
bicicross .será em Jaraguá, .

Torneio Início é sucesso _

EI'etro Som Trevo
Completa assistência técnica para
toca-disco, toca-fitas, 3 em 1, rádio, .

gravador, vídeo-games, caixas de som e
, eletrodomésticos.·

Rua Ioinvllle, n: 2.282, próximo à Arweg.
-Jaraguá do Sul-se-

Varzeano, criado pelo ex-prefeito
Durval Vasel, no início de sua ad
ministração.

,

No campo do Internacional
jogam, a partir das 8h30min, In
ternacional x Goiás, Continental
x Vila Lenzi e Flamengo x Nova
Aliança. E no estádio do Malwice
jogam, Santa Luzia x Vitória,
Atlético x Cohab e Portuguesa x

Krüger.

RESTAURANTE E CHOPERIA
SAMOVAR
(Em estilo colonial)
Comida Caseira

Av. Getúlio Vargas, 178
Corupá- SC

Jaraguá do Sul- Dia 14 de julho
(sábado) acontece em Jaraguá do
Sul a segunda etapa do Campeo
nato Catarinense de Bicicross.
Domingo, dia ·17 de junho foi rea
lizada a primeira etapa do Cam
peonato Catarinense na cidade de
Brusque. A prova teve um bom
número de participantes, das.cida
des de Chapecó, Joaçaba, Lages,
Rio do Sul, Timbó, Ttajaí, Floria
nópolis, Blumenau, Brusque e Ja
raguá do Sul.

Na categoria Cruizer III, com
pilotos de idade de 25 a 39 anos,
Jaraguä do Sul teve sua primeira
participação na prova com os pilo-

Jaraguá do Sul - A equipe da
Krüger Esporte Clube conquistou
o "Troféu Durval Vasel" , válido
pelo Torneio Início do VIII Cam
peonato Municipal de Futebol
Varzeano de Jaraguá do Sul. O
Torneio aconteceu a partir das
8h30min de domingo (17), no

Campo do Internacional, onde se

defrontaram as 12 equipes que dis
putam o Campeonato de Futebol

II

supennercados
Eletroclomést· .

M ,cos

P Ofocicletas Yamahaeças e AcessÓriPneus os

Fe�gens .

Mat_ de ConstruÇãElétriCO e Mot
o

t . ores
ec,dos /Confecç-Móveis oes

.
; ) Atacada

_

I

�!,,���:;r, i.;o. •• ,;,�'t;"".
> t"?1I:,

• •

EM CADA DEPARTAMENTO VÁRIAS OFERTAS PARA VOCÊ!
CREDIÁRIO FACILITADO

Jaraguá do Sul, FORe (Q473) 72-'3800 - Joinville, Fone (0474) 25-3233
Guaramirim, Fone (0473) 73-0499 - S� Bento do Sul, Fone (0476) 33-1155 ...Mafra, Fone (0476) 42-2511
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Quartel da Polícia'Militar
. , .

inaugura no próximo dia 20
···ANOTAÇÔES

" '

nião tem presença confirma-
da do secretário do Desen
volvimento Urbano e do
Meio Ambiente, Ademar
Duwe. Dois assessores da
Secretaria da Fazenda deve
rão fazer palestra sobre Tri
butação.

As conclusões das
obras nas rodovias SC-280
- ligando , Corupâ a' São
Bento do Sul, e SC-416 (Ja
raguá/Pomerode) estão ser

vindo de campanha eleitoral
de todos os candidatos que
concorrem às eleições de ou
tubro deste ano. Também
pudera, após sérios erros de
cálculos,

.

dinheiro mal-apli
cados e paralisações inexpli
cáveis, as duas rodovias ain
da estão emfase depavimen-

, tação asfâltica. Nesta sema

na, o secretário de Obras,
José Augusto Hülse esteve
em Jaraguá do Sul, vistoriou
as duas rodovias em obras
e garantiu que suas conclu
sões acontecem em setem
bro. Reafirmando promes
sas.

.cabos e soldados, lavanderia,
almoxarifado, reserva de ar

mamento, barbearia, sala de
.

recreação, refeitórios, cozinha
e gara�ens, além de salas para
a P-2 (polícia Secreta da PM).

A Prefeitura Municipal
fez a doação do terreno e.tam
bém da mão-de-obra. O quar-

tel teve um gasto de 66.337,26
BTNf de 22 de agosto de 1989
a 23 de abril de 1990. De lá
para cá, mais gastos foram fei
tos, mas não estão ainda com

putadorizados no total da
obra. A estimativa é que
Cr$ 800 mil foram gastos para
a conclusão da obra.

Iaraguâ do Sul - O novo

Quartel da PolíciaMilitar inau
gura dia 20 de junho, dentro
das comemorações da Semana
de Jaraguá (de 20 a 29 de ju
lho). Com uma área constnuda
de 1.600m2, o novo quartel 10-
calizado na Rua 388 s/ns - Vila .

Lenzi, está com as obras pron
tas, faltando apenas a chegada
do novo mobiliário que foi ad
quirido em Florianópolis.

.

Com capacidade para 162
homens alojados, o quartel te=

. rá incluido o Corpo da Guarda'
onde ficarão ambulatório mé
dico, sala de odontologia, cen
tral de Rádio Patrulha e Comu
nicações, alojamento para ofi
ciais, sub-tenentes e sargentos, .

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

Vários órgãos e entida
des participaram da Campa
nha da Vacinação Antipolio
emJaraguâ do Sul realizado
no dia 9. Entre elas o Rota
rac Club com dois postos de
vacinação. Também o PX
Clube de Iaraguá do Sul co
laborou com 10 estaçõesmó
veis distribuidas pela região,
e fazendo a cobertura em to
dos os postos dé vacinação
do município.

A estação instalada no

morro das repetidoras teve
a finalidade de receber as

mensagens das estações mó
veis e transmitir ao Posto de
Saúde, facilitando as comu

nicações com o posto central
no caso de consulta médica.

Agressões à mulher são
de 5% das ocorrências

para comissárias, 2': grau
completo, e para
carcereira, 1? grau

. completo. As
interessadas poderão se

dirigir à sede da

Delegacia Regional, que
funCIona junto ao Fórum
de Jara�uá do Sul.
A prinCIpio a Delegacia
da Mulher terá sua sede
anexa ao dá Delegacia
Regional. A data para
início do funcionamento
não está prevista, pois há _

falta de pessoal para
todas as Delegacias_, e o
concurso público (que
inicia dia 23 (sábado) em
Joinville com a prova de
datilografia), será apenas
para suprir a falta de
pessoal nas DPs já
existentes em Jaraguá
do Sul e estado.

Iaraguâ do Sul - Cinco
por cento das
ocorrências policiais do
município são de
mulheres que sofrem
agressões físicas por
parte de maridos ou
companheiros.·Por isso,
além de insta/�ção da �
Delegacia de Polícia,
Jaraguá do Sul terá a

Delegacia daMulher, que
contará com mínimo de
8 funcionários, incluindo
uma de/egàda.
comissárias e

carcereiras, além "de um
atendimento feito por
'-psiêö/oga. 'Párii que a

'

Delegaciá da Mulher
entre em funcionamento,
será realizado concurso
público iii nível estadual.
Para Delegada é preciso
ser formada em Direito,

Prefeitura
.

.

realiza obra
do Cemitério

_--_ .. ---

........

Está confirmada para o

dia 13 de julho mais uma

reunião ordinária dosprefei
tos que compõem a Associa
ção dos Municípios do Vale
do Itapocu (Amvali). A reu-

Iaraguâ do Sul - A Pre
feitura Municipal está execu

tando as obras do novo Cemi
tério Público, que ainda não
tem data definida para a aber
tura. Localizado no final na
Rua Onélia Horst - Vila Len
.zi , com uma área: total de
38.900m2, novo cemitério tem
1.178 túmulos convencionais,
973 lotes para Cemitério Par

que. As obras constam tarn"
bém de um estacionamento pa- .

ra 104 veículos, construção de
capelas mortuárias e uma parte
reservada à administração.

Existe a possibilidade de
abrigar também o IML (Insti
tuto Médico Legal), que de
pende ainda de projeto de lei
com apreciação dã Câmara de
Vereadores e desmembramen
to de área de terra para realiza
ção de obra de construção, jun
to à Prefeitura local. Além do
novo cemitério e IML, Jaraguä
do Sul terá mais um médico
legista para maior agilização
nas necrópcias e laudos médi
coso

Um grande emovimentado
churrasco marcou as .

comemorações do título do

Troféu Malwee de Futebol de
Salão, conquistado pela
equipe do FigueirãoMaterial
de Construção, que venceu a

Arweg pelo escore.. de 5 x 3,
em partida. realizada no dia
S'desle mês. O'troféu iniciou

_ em abril, com a participação
de 20 equipes, sendo que o

Figueirão sofreu apenas uma
derrota em todo o certame.
A equipeformou com Picolli,
Sérgio, Edson, Celinho,
Mirson, Alemão, Irineu,
Glacir, Gilmar Sarnapim,
Ademir Lima, Amauri e
Arninho. Técnico: Polenta.

COMÉRCIO DE BEBIDAS ROPElATO
DISTRIBUIDOR

Fone:
(0473) 72-1812[ISK()I.. 11CAI'ÉSASSE

A ESSÊNCIA DA PUREZ� Rua Domingos Rodrigues da Nova, 283
Jaraguá do Sul - Santa Catarina

-,

AWiastlra emsilincio escapamentos
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