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}ANO LXXII -- N2 3.595 - Jaraguá do Sul, de 30 de junho a 06 de julho de 1990 Cr$ 25,00

Prefeitura de.Corupá faz
convênio/SUS com Governo

Transportes e Obras, José Au
gusto Hülse, também visitou
,Corupá, e prometeu concluir
a Ponte de Vila'Rutien em 90
dias.

O dinheiro inicial repassa
do ao município de Corupá,
para manutenção de sua. UQi
dade Sanitária, é quase irrisó
rio: Cr$ 95 mil. Mas o secre

tário Cláudio BIey dó Nasci
mento assegurou que essa ver-

ba será aumentada ,a médio
prazo. A assinatura do convê
nio aconteceu graças ao empe
nho do Executivo e'especial
mente dos vereadores da baß
cada do PMDB na Câmara
MunicipaL O secretario dos Página 3

PMDB de Corupá
dividido entre

Vasel. e Geovah

Obras ·na Getúlio Vargas
dão novo visual ao centro

Nada menos de
1.400 metros de
lajotas foram
utilizados para a

remodelação
completa de uma

importante área de
fluxo de pedestres,
no centrode
Jaraguá do Sul: a
Avenida Getúlio
Vargas, defronte à
antiga Estação
Ferroviária do
município, e onde
está localizado o
Museu Emilio da
Silva. As obrás
estãosendo
executadas
exclusivamente
por funcionários
da Prefeitura, que
devem concluir o
serviço nos

próximos dias,
facilitando a vida
de motoristas e

pedestres e dando
um novo visual à
área centr.al.

Página 3

As candidatas representam a beleza do comércio jaraguaense"

Arbitros criam
sua Associação
Iaraguaense

Adriana Siqueira eleita
nova Rainha do Comércio

Página 7
mann (Dalmar Confecções)
ficaram com o título de 1 �

e 2! Princesas, respectiva
mente. Nove candidatas
concorreram ao título e fo
ram julgadas pelos requisi
tos plástica, beleza, porte e

simpatia por um' grupo de
cinco jurados. Gente & In
formações

A Boate Marrakeeh fi
cou completamente lotada,
na noite de. sábado, (23),
quando Adriana Siqueira,
representante da Climax
Magazine, foi eleita a "Rai
nha do Comércio de Jara
guä do Sul" , enquantoMar
ela Yunkes (Confecções
Torres) e Roseli Engel-

Baixo. índice
de vacinação
preocupa ,Saúde

PáginaS
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PARABENS ARTAMA
Exp. e Displays

COM 15 ANOS VOCÊ JÁ É
ADULTO ENTRE NÓS.SENAI
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EDITORIAL
ERRATA

Na quinta linha da crônica "Mike TisonMais uma Vez", publicada
na semana anteriorfoipublicado incorretamente por erro de revisão
e composição o termo Ha maior", quando na verdade seria "ama
dor"

Os 15 anos do Sesi/Senai
o Serviço Naéional da

Indústria e o Serviço Social da
Indústria completaram no fi
nal do mês de junho os seus

15 anos de implantação no

município de Jaraguä do Sul,
através de um trabalho digno
de elogios, responsável pela
maioria da formação de mão
de-obra em todo o Vale do Ita
pocu. Diariamente famílias de
trabalhadores são valoriza
das, com direito ao lazer e a

uma importante especializa
ção profissional, ao mesmo

tempo em que as empresas e

a própria comunidade usu

fruem do "desenvolvimento
organizado" .

E os números são lmpres-

sionantes. Somente o SENAI SESI vem apresentando noví
já é responsável pela forma- dades diárias nas promoções
çäo de quase 35 mil pessoas, destinadas aos trabalhadores
um verdadeiro recorde obtido e às suas famílias. Ginásio, sa
pelo esforço do diretor de seu Ião de jogos, salas de mllscu
Centro de Treinamentos, AI-, lação, ioga, ginástica aeróbica
cino de Araújo. A partir do garantem o lazer, enquanto o

dia 24 de junho de 1975 o seu coordenador local, Leôni
aperfeiçoamento dos recursos das Nora, aprimora o atendí
humanos em todo o Vale fo- mento na área de comercia
ram sendo estendidos aos tra- Iízação, com a inauguração do
balhadores, o Centro sofreu maior supermercado de Jara
grandes ampliações, espaço-' guá do' Sul e de uma cozinha
samente instalado ao lado do ,industrial que deverá aten
Centro Esportivo do SF,:SI ja- der, em breve, a 10 mil refei

raguaense, outro órgão de ções diárias, SESI e SENAI
destaque para a valorização são dois empreendimentos da
da força empresarial. iniciativa privada, com.apoio

Instalado no Bairro Vila governamental, voltados ao

Nova, o Centro Esportivo do hem-estar da coletividade.

ESPORTES

A Nossa Derrota Nesta Copa de 1990
José Castilho Pinto

Vamos falar da nossa derrota para
os argentinos no domingo passado, 24,
pois não foi sem razão que durante a

partida eu dizia à minha mulher que
estávamos dominando os portenhos,
porém, com um jo�o "bonitinho, de fi
rolinhas, passinhos

' de calcanhar etc.,
mas nada de fazer gol, visto que por
falta de pontaria os arremessos batiam
na trave ou se perdiam pela linha de
fundo, E até num telefonema que fiz
ao jornalista Eugênio V. Schmöckel a

respeito de um livro, toquei no jogo di
zendo que estava receioso de que os

argentinos estivessem procurando levar
a parf Ja para o empate no tempo regu
lamentar, e com isso se poupando para
na prorrogação de 30, minutos darem
à arrancada finalcom tudo que tinham
e alcançarem a vitória.

_

Não foi preciso chegar à prorro
gaçao, pois os argennnos no final do
2� tempo deram a arrancada, usando jo
gadas vigorosas e objetivas e marcaram
o gol que lhes deu o triunfo. E isto suce
deu porque o jogo "bonitinho, com firo
linhas, passinhos" de calcanhar nunca
funcionou como já nãofuncionavam no
meu tempo de gurizão de 16-17 anos,
na minha cidada natal, quando jogava
no 2� time (aspirante) do Rio Negro E.
Clube. Já aquela época, recuada de uns
50 anos 'atrás, o que valia era o gol,
a bola no "barbante", nada de embro
mar com ela (salamear), jogar boniti
nho (festança para a platéia), arremes
sar em goi longe da trave ou nela baten
do (canhão) eram defeitos graves e que
resultavam na dispensa do Jogadermes
mo sendo ele um amador. Os futebo
listas de hoje quer sejam ou não de sele
'ção, são profissionais muito bem pagos

RUA JOINVlLLE,,1839
dARAGUÁ DOSUL· SC '

e por ISSO têm obrigação de executar
suas tarefas dentro do campo com toda
a perfeição, e não com o fiasco de do-

mingo, 24/06, que redundou na nossa
derrota nesta Copa Mundial de Futebol
de 1990.'

--'CORREIO-
I:> <> F» <> " <>

"Foi muito grande e gratificante a participação das escolas, pais e

professores da rede municipal, no passeio ciclístico realizado no dia 23
de junho, com a participação aproximadamente de 200 pessoas", dizMaris
tela Menel, professora da Divisão de Educação Física da Secretaria Muni
cipal de Educação.

A escola que levou mais medalhasfoi "CristinaMarcatto", com maior
número departicipantes,familia demaiornúmero e abicicletamais original.
A escola Rudolpho Dorbusch desfilou com úma mensagem em relação à
preservação' da natureza, relembrando a todos a grande importância de
se cuidar dos animais, do verde, de tudo o que diz respeito (U) meio ambiente.

Fundado em 10 de maio de 1919.
Diretor: Eugênio Victor Schmöckel
Jornalista Responsável: Sérgio Hornrich DRT/RS 5596.
Repórteres: Sérgio Homrich e Yvonne A. S. Gonçalves.
Depts Comercial: Jaime Blank.
Deptsde Circulação: Luiza Helena Rosa.
Diagramação e projeto gráfico: Jaime de Borba.

Mo�t�gem Rogério Coelho, Alexandre Eccel, Luis Carlos Ribeiro.
Revisão: Marisa Moraes.
Reda�ão, administração e publicidade: Rua CeI. Procópio Gomes de
Oliveira, 290 - Cx. Postal - 19 - Telefones (0473) 72-2684 e 72-0091
-Jaraguá do Sul (SC). Impresso nas oficinas da Org. Conto A Comercial
S/C Ltda (Iinoti)?o) e em A Notícia (off-set). '

Associado a Adjori e Abrajori.
Os artigos assinados não refletem a opinião do semanário.

CONSORCIO CHEVETTE CON·
TEMPlADO
FIAT UNO BRANCO A 89 '

GOL Sl BRANCO A••.............88
CHEVETTESlDOURADO A.8S
PASSAT BEGE G 78
FONE: 72·3097

FONE: 72-3097

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

na sua mão.

SHARP SONY.
VENDAS PELO SISTEMA COOPERATIVO

.,...

.ft�

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 até 60meses

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 ou

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-
CONSÓRaO

NACIONAL
DE�

concasa

Servindo .petJscos, lanches, chu",ssco.
Com atendimento eiXoluslVo dos
proprietários ChiCO e Luido

Rua Walter Marquardt - Jaraguá do Sul -
sc

Jaraguá do Sul, de 30/06 a 06/07/90Página õ'2·
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PMDB de Corupá realiza
reunião e define apoio

,CORREIO-
-=» c:> PC:>" c:>

Corupá assina convênio de saúde
municípios catarinenses - Co
rupá é a primeira cidade bene
ficiada pelo convênio, neste
ano. O prefeito Ernesto Felipe
Blunk confessou que "a par
cela do SUS não é tudo o que
se esperava", mas agradeceu o

empenho conjunto das banca
das de vereadores. Presentes à
solenidade os candidatos a de
putado estadual pelo PMDB,
Durval Vasel e Geovah Ama
rante.

Corupá - Governo do Es
tado e Prefeitura Municipal as
sinaram nesta semana um con

vênio para a implantação do
Sistema Unico de Saúde (SUS)
em Corupä, para onde serão

repassadõs mensalmente uma

verba inicial de Cr$ 95 mil,
destinados à manutenção da

única unidade sanitária esta
dual de saúde. A solenidade de
assinatura: do convênio contou

com a presença do secretário
de Saúde, Cláudio Bley do
Nascimento, que ressaltou a

necessidade da "estadualiza
ção e municipalização do ge
renciamento do setor de saúde

. no Brasil".

O secretário solicitou a

reativação urgente do Conse
lho Municipal de Saúde, em

Corupá, informando que o

SUS já foi implantado em fOI

COMO CONSÓRCIO9ARAVELO
HABITACIONALVOCE COMPRA
O IMÓVEL DE SEUS SONHOS

SEM SE DESIWDIRCOM
O NÚMERO DE PRESTACÓES.

..

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 30% da divida
na compra de imóveis inferiores
aoplano

• sem limite para lances
• e ainda tem um seguro de vida
queqarante 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 fi'lal. Acabaram as prestações, seu imóvel está quitado.

Entre você Veja estes planos:

*GARAVELOtambémno
- .

TabeläComparativa·ConsórcioGal'iMlo Habitacional
Consórcio Outros Sistemas de Financiamento

CONSÓRCIO NACIONALGaravelo Valores a finaneiarpara
1 Parcelas �en�is em planos de '�me�_!_

Habitacional aaquisiçãodecasasproprias I ConsortlO I OutroSSlstemas LiDER MUNDIAL EM CONSÓRCIO
ecomprove:

GameloHabilacional I definanciamenlo
500000.00 I 6.281.00 I 7.662.00érealmente C-

, a melhor saída
1000000.00

I
12563.00 17.601.00

�2000000.00 25126.00 37.129.00 .>
_.

""'-para se entrar 4.000.000.00 50251.00 66022.00-- i �
na casa pröpría, 6000000.00 I 75377.00 I 9826300 .., I GARAVELO-

130505.00 j \ ,.� HABITACIONAL8000000.00 100 502!lO

10000000.00 ; 125628.00 16274600 I ".
___// ACH.AVE�SUACASAPR()PRI:'

-

--------------INFORMAÇOES:-------�------

ENGETEC Imobiliária
Eng. e Tee. da Construção LIda.

, CRECI 934·J
ENGETEC

,
U FONES: 72-2679 e 72-0373

I EN��.Tm��iá�oS��a�N.&. CRECI1105·J
ENGETEC
E �EIN FONE: 73-0152

Rua 28 de Agosto, 2285
GUARAMIRIM (SC)

Rua Exp. Anlonio C. Ferreira, '49

JARAGUÁ DO SUL (SC)

Paulo Bauer tem oapoio
público de Dâvio e Blunk

.

Corupá - o PMDB mu

nicipal não pretende "fechar"
seu apoio a qualquer candidato
a cargo eletivo, neste ano, con
forme colocação de seu repre
sentante e líder na Câmara de

.

Vereadores, Hermann Suesen
bach. "Não vamos fazer como
em anos anteriores, a princípio
a escolha vai ser livre, embora
tenhamos nomes definidos de
apoio a Corupá". Hermann ci
ta, por exemplo, o ex-prefeito
de Jaraguá do Sul, Durval Va
sel, o ex-secretário Geovah
Amarante, e o deputado Rau
lino Rosskamp - "cada um

deles auxilia em campos dife
rentes", ressalta.

Para acertar tudo isso, os
membros do diretório do
PMDB corupaense e a execu-

. .

Massaranduba - O
prefeito Davio Leu já
abriu publicamente sua

campanha em favor do
Deputado Paulo Bauer
(PDS) como candidato a

Deputado Federal, às
eleições de outubro deste
ano. Davio pretende
realizar várias reuniões
nas comunidades, para
colocar seu
posicionamento, e já
conseguiu o apoio de
quatro vereadores da
Câmara Municipal, "além
de outros vereadores,
atualmente sem partido,
que vão apoio Paulo
Bauer" por sua própria
interferência. Mas a nível
de candidato a deputado
estadual, o prefeito de
Massaranduba responde
reticente: "Ainda estou

tiva municipal se reúnem no

dia 5 de julho (quinta-feira),
visando a definição da data da
convenção municipal e a deci
são sobre os nomes - ou nome
- do candidato a ser apoiado .

Independen te disso , o

candidato a estadual Geovah
Amarante, vem percorrendo a

região da Amvali, nos últimos
tempos procurando "minar" o
reduto eleitoral do ex-prefeito
Durval Vasel. Geovah afirma
que tem o apoio de pelo menos
10 municípios e que concorre

como candidato único do
PMDB emMafra, Campo Ale
gre, Rio Negrinho, Garuva,
Itapoá, Araquari, São Francis
co do Sul e Barra Velha, além
de apoios divididos em Join
ville e Corupá .

pensando, sem
definições" .

Já o prefeito de Corupá,
Ernesto Felipe Blunk,
também presidente da
AMVALI, até mesmo

expõe sobre sua mesa de
gabinete os adesivos de

campanha do candidato
pedessista a deputado
Federal pela
microrregião. "Meu apoio
a Paulo Bauer é público",
confessa Blunk, que
também prefere se

esquivar com relação a um

nome de apoio à
.

Assembléia Legislativa. A
princípio, o prefeito de
Corupá não vai divulgar
�ualquer apoio definitivo:'Temos o Udo Wagner, o
Ademir lzidoro e até um

representante de São
Bento do Sul" .

Marechal Deodoro, 15&
fone: 72-1777

-�O consórcio do Verona é
muito mais que uma paixão
Um excelente investimento

Jaraguá do Sul, de 30/06 a 06/07/90

Moretti; Jordan & Cia. Ltd-----1
•

...

•
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·TJ PRESENTE$

.

Porcelana - Cristais
Galeria O.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 Varg,as, 15
Fone 72·1889

KADRI
Pwut�...

-._.

Onélio Stãlen tomou posse do Lion
Club Industrial, em jantar [estiv,
nas dependências do Restaurant
Itajara, na noite de 25 dejunho (SE
gunda-feira)

o Prefeito de Corupá Ernesto F.
Blunk e sua esposa Delurdes, com
pletam no dia 05 (quinta-feira) 21
anos de casamento. Para o casal
corupaense votos de muitas felici
dades.

Rua 28 de .Agosto
Guaramirim - Santa Catarina

Mais uma vez notificamos a elegância
e sofisticação na Tarde de Jogos promo
vida para Rede Feminina de Combate
ao Câncer dia 13 de junho nas depen
dências do Clube Atlético Baependi.
Presenças da sociedade local como as

simpãticas Laurita Weege e Arlete Ra
boch.

Nafota ti beleza deAna Amélia dos San
tos.filha do casalDalton e Clenice San
tos da vizinha cidade de Guaramirim.
Ana é um dos destaques infantis da tur
ma de modelos do Ckiu.

Selete grupo de amigos foi à residência
de Ingo Seil para comemoração de seu

aniversário sábado (23). A reunião foi
das maisanimadas, regada a vinho ale
mão e canapés tipo exportação. Para
béns Ingo, que todos conhecemos pelas
inúmeras qualidades e destacada atua

ção no meio empresarial tia cidade.

Muito animado e elegante o jantar de
passe tia nova diretoria do Lions Clube
Centro na última quinta-feira (21) no
Restaurante Itajara. Na ocasião assu
miu a Presidência Volnei e Odete Tor
res.

, POSTO deMEDlCAMENTOS

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

para o almoço.
Posto de Medicamentos Vida e Saúde.

A saúde em boas mãos.
Estrada Rib. Grande da Luz, 111 Rio da Luz ao lado da Ceval

Foi omaior sucesso o condo Comércio, na Boate
neste sábado (23). Numa p�
RBS TV. Participaram nove

Adriana Siqueira (Clímax /It
Roseli Engelmann (Dalmar
Confecções), Darli Gust (Loja
Márcia Yunkes (Confecçõeit.
Renate Kiatkowski (Confec(
Nicollodelli), Rosemeri E. da
Carinhoso), Cláudia Fetter(
Esportes), Sueli Döge (Shaly
Cosméticos) e Vilma Gaedke!
Comunicações). Os jurados

.

muita dificuldade em escollur
bela. Em primeiro lugar com
Rainha do Comércio ficou
Siqueira representante da C

.

Magazine, atingindo 99 po
segundo lugar com 96 ponto!
Yunkes que muito bem repre
Confecções Torres, e em tere
Roseli Engelmann com 95
representante daDalmarConß
jurados Sergio Rubens Zonfll,
Konell, AndréMalinverni,]i
Moacir Gonçalves julgaram
porte, simpatia, plástica. As
de um a-cinco. Parabéns às'
vencedoras que receberamjó'
flores, faixa, como prêmios
sensacional concurso. Ag
nova promoção tia RBS TV t
chegando em Jaraguá do Sul.

Resi de Paulo Schmi, nestes
promove churrasco-na sua t

de praia em Balneário Ca
festa tem início as 16 horas.
Resi promove na boite Regis
a segunda noite de gala com

fantasia. Convidados de Jara
Sul, Florianópolis e Balneário
Camboriú selarão presentes,

Não percam dias 17, 18 e 19
numa promoção do CTG
Iaraguaense bailes no Agr
com os conjuntos Os Garota
os Garotos de Ouro. Com s

de Renato Borghetti (Borg.
,

No dia 29 (sexta-feira) aniv
colegas Luiza Helena Rosal
Neckel. A eles, muitas [eliá
alegrias. São os votos dos e

Correio do Povo, A Comer
agência Varig de Jaraguâ do

o REQUINTE QUE VOCÊ MEREÇE,
COM A QUALIDADE QUE VOCE EXIGE•

Todo O encanto em vestir malha
exclusivas Rio/São Paulo

�.
-�

THEGOLDENME
Galeria Dom Francisco - Sala
Jaraguá do sul-se

Malloll\
[®ÇleormMi� 1

A ROUPA INFANTIL
Página 04 �araguá do Sul, de 30/06 a
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Cobras &

Lag,artos

Págioa 8.JARAGUA 00 SUl.• DI<: 30 DE JUNHO A 06 DE JULHC). DE 1990

o sequestra,
o drama do único se-

questro ocorrido em

Jaraguá do Sul nestes

114 enos ,de funldaçãb
foi acompanhado por
centenas de curiosos,
que tnclusnve atrepa- ,

lharam bastante as ne

gociações entre a Polí
cia e os sequestradores.
Abaixo, o COrreio do
povo publica os passos
do assalto frustado, que
acabou com o seques
tro do Padre 'Felipe Dal

cegío _ ele se ofereceu
para ser trocado pela
família Junckes:

-- 12h30min - Os se-

questradores chegam à

residência e fazem reféns
Ivonete Junckes e os

fi'lhos Juliano. 'Gilnei e

Gtwa,ne;'
'

- 13 horas - Cj,lq JWlC
kes chega em casa, mas

consegue escapar .dos
sequestredcres, avisando
a POlícia;
- 13h30mln -'A resi
dência à rua José Mene

gotti e cercada 'por po
liciais fOrtemente arma-

dos; Inícíam as negoci
ações e OS i5,�questr�d,iO"
res pedem Cr,$ 200 mil
em dínheíro �'um auto
móvel para a fuga ao,

anottecer:
-13h4Omln .- A Caravan
de Cilo, placas JZOO10,
é oferecida para a fuga;
- 14 hOras - A polícia
Militar recebe infor
mações de que haviam
outros dois elementos
scspeítos rondando" a

residência, mas não os"

encontraram;
-14h30min .Padre
Felipe Dalcegio chega pa
ra negociar com 'pS se-:

questraderes. Solícítou
que o secr,etário de Fi-

nanças, Antenor Ga.1van ..
buscasse seus documerr ,

tos de padre nQ ®�;
'::,_ {6b4�í:Qld ...:..' Ö /êhe��t� 11

t.e de placas JS..gS26 é
oferecido aos sequestra'
dores;
- 11 horas - Policiais
retiram todo o combustí-"
vel dO veículo. para pro
var aos' , sequestredores

.

que o tanque estava
cheio;

COMUNICIDO
As Locadoras de Fitas pera Vídeo Ca'ssete, a

baixo relacionadas, estabelecidas rias cidades
de Jaraguá do Sul, Guaramirim e Corupá. de

comum aco.rdo e baseadas noSi constantes au

mentos no 'Preço dos filmes, pois cada lança
mento é cOIlS'iderado preço novo, ,e consideran
do qUe nossos :preços não SOfriam qualquer ti

po de reajuste desde' a data de 19 de março,
de 1990, fixam a partir de hoje (27.06.90), seus

novos preços" a saber:
* Diária normal - Cr$ 120,00 por fita.
* Vídeo Crédito _' Cr$ 2.100,00 por 20 diá
rias.

Já a partir do próximo dia. 15 de julho d.e 1990,
os preços serão OS seguintes:

'

.;, Diária Normal _. Cr$ 150.00 por fita.:
* Vídeq Crédito - Cr$ 2.600,00 por 20 cliá·,

rias·
Itá Vídeo L°cadol13 - Guaramitim
Hobby T'ape _ Jaraguá do Sul.
Video Arte Locadora - Jaraguá do Sul.
Visual Video LOcadora - Corupá.
Foto Piazera - Jaraguá do Sul.

Jaraguá Video Clube � Jaraguá dQ Sul.
Asterlx Video LOcad.()ra - Jaraguá do Sul.

- l1b15mln - P�la pri·
meíra vez o �equ�rador
Moa aparece na janela,
de C;Orp0 inteiro, enca
puzado. ,E!xpondQ º mení
no Gilnei,' para quem es

tava apentendo o revól-
ver;
- 17h35mln
dem-se as luzes no
ríor da . residência.
menino Juliano abana à

platéia de curioso:
- 17h40min
Felipe mostra, do meio'
da rua. a quantía de:
Cr$ 200 mil exigida pe

- los sequestradores:
- l1h45min - Liberado'
o primeiro reíerí: Juliano,
que abraça o pai,' cho

rendo:
-t7h40min ...... Cllo es

tacíana,....�,Ch_e�e�.. na

garai;!eIll da resídêncía:
- 17b50mln - Padre

Felípe entra: na casa,'

pela janela, -mß'e e filhos
são Iíberàdos- 'A trOca

de reféns está consuma-
..

da;
- 18 hOraS - Policiais
militares díspersam a

multidão' na rua é pre
para cenáriq para -a fuga

..

dos sequestradores:
- 18h05mln - Os

Acen
int�

O

Padr�

se

questradores
'

saem da

garagem,. Ievando :« pa
dre Felipe como refen.
TodoS os três ,estão en

capuzados. O veículo
segUe pela BR-1O 1, se-

guido de' perto pela
.

Polícia.

'Sequestrad.oreS foram
presos DO Paraná
Os assaltantes, que man'

,tinham 'o Padre Felipe,
como r�fém, foram pre
S9S por volta: das 21
hqras, (28) quando foram

interceptados numa bar
reira montada pela PoU-,"
ciá ROdoviária Federal
e Policia Militar do Pa
raná, nas proximidades
de Curitiba.
Identificados como sendo
Valdeci Cardoso e Daniel
Feneira, os mesmos foram'
presos após troca de tiros.
com a 'pOlicia.

.

,

Orquestra de Câmara ,de O'luleoau
A- apresentação da-Orquestra de ,Câmara de

Blumeneu. na noite de 22-06, na Igreja Evan
gélica Luterana Centro "tiend'O como Ifegente
Norton Morozowicz, promovido pela SCAR e

patrocinada pela Malwes
.

teve extraorõínéría
audiência. O Maestro' comentou após a apre
sentação que o programa levaria tanto públí
CO (450 pessoas), platéia educada apesar de

jovens e crianças, tirando- o máximo de pro
veito.

Apesar do preço aparentemente, elevado ,não
influiu na presença. A reçeíte reverterá, 90%
da receita para a própia orquestra, ,que atra
vessa ,uma crise muito grande por cause do

, corte dos subsidies e do Plano Collor.

Deliberadamente, não coaheoendo Q nosso públi
co, foi elabqraao um programa curto � leve
� muitos dos OUvinteS' lamentaram'·' terminar '

tJãQ.....réLnidamente. a�"",nrA��t<r"';;;�:" �,"'-.", ,_;_�,
'

� -'p.;ulo,�;" .. ,_ , ",_ 1IoII'��� Il�
r�1\'>.t 'J rt r:, \ ) � �< ,"'"iPl

� ,1 �.-r '1�,

Pretende a Orquestra apresentar-se pelo me

nOs Uma vez por ano em nossa cídede-
.

Resalte-ss a grands falta que faz um teatrq
próprio, apesar da excelente acústica e da boa
vontade em se ceder a igreja, para essa ' finali
dade.

" rJ·, Lt

, Vale lembrar que temos duas orquestras dé ja.'
vens em plena ascencãor 19 o COnjunto: Ins-

'

trumentat do Centro Educacional'
,.

Evàllgé1ico"
que participou com grande sucesso em Pana-m
bí-<RS; 29 Orquestra de Cordas da SCAR for
mada exclusivamente de ínstrumentós de' 'cor
da, nos moldes da Orquestra de· Cãmara ,de
Blumenau.

-

Ambas as orqu�stras estão no caminho
cabendo aos jaragua,enses dar'lhe tOdo
e ,prestigio em S'lla's apresentações .

Por último, ,cumprimentar o Maestro· Ricardo
Feldens pela srua Organização.

certo',
Q: apoio

Está de pa�abéns a sociedade jaragua�nsel

·IOVO,SAOO�, _ �';à
._- '.t< " '( .'

"

_.,t e'.)!)i.;�"�-'

RÔ�nl'.Seta Flexa
, iI":

/<;'
, ••�':� �Nt �;c'�1

,RUa Reinold'o Rau, '86, -,- Sala 6 _ 19 andar
'Centr0 - EdifiC}Q 'Mário Tavares .

FORe: . (047:)') 72-1920 _: Ja�aguá do Sul - SC.
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M.A"RGOT ADEIJA GRUBBA��, ,)�,'do ReàlS1rQ Q-vp. ·1r�bOS- de PYEl (eletrodutos),'TubOS ,de Concreto,
.ao "19 DIstrito da Comarca de Jarapá elo Sul, Estado de Sante. CatariDä, Tubos -de Polietileno (mangueira preta).
'Bra81I, faZ saber qaecompareceram �,,�rto. ��blndo'.":l�a-_.;· 'l ,,·\[Fábr:1c�:. Rua JoinviUe, '-1016', _. Foner'72-1101
tos exlgiclo8 pela lei, a fim de. se habWtarem�''J:asarj OS·�tes:' -::'-�'Escr1tÓrio: Rua CeI. P�oCóPio Göm�, 99

1���ci.itai_ij�.i'1,o. :de 19.0,6.90 e Almida Da1canal� Ber. Vieira da Rosa e PaI.
. � ,F('-ue. '12-0066 r: �a.ragu� do Sul _ SC

S.dnei José VavassOl'l e tolí _ mira ;f'it�lIà.·,da:R0S�;.·-":: ..,....Ii!IIiI�-.�,_ _..._ _------�

Arl�te Tf,)_o'
' " .. �... ; ...• i."

.,

':-'_.,_.,'_
;
_
-,

... ...
iB1e, brasileiro, solteirO,' Editall'1.273 :d,�'21.06..90,::.Edt�t;I'1.2?i.:d�.>;.25.06.90 " ;:.,.:, ;; , .. :,:,.,

_�,..�.
"

baíconíste. natural de João Luiz df,)s, Santos e:·ç.c·����.:)�.:.:�sé. �lIleJa.i:;L·J�o··;;t ;,.�;"'.-::.:;.•�eÓãO ,.:."
"

•... il�;,' it�' "":, \:;:':.",
t!tªcii1ii��t�� i�:r�' - �)��;�i:��::. .sclteíro..�;���:;:��:; .i'=:::I��éia,�;.:�: ,"�'�:'":,: ..Çl, .

", ; oe.lVlOJt��:· C'

" .�� �7;:.,�.,.�.::;.:::.:';.,
na Rua 329;',n9 1!35, em· tinture�ro". natural de.:.:.::ß:�,� l?JJ1.'�'Heit.9",.:ÂQlteiro,.,c �O�él.lngmto:juven1l p�a realça.:: a

J..àiiàgúár�U!ei-do,. rieste" CQns�nt\n.&, ,R;h)' Gran- Cc:), a�:;Hiar: ��'·ve.n.9.aª, �,. na.
.

elegande., .de seus fU�oí. UIIl cilrtnhó. ,.'

'�i&trit�t Iílho de AÍdemir d� -dp Sul, ,'do�iciliado : tural" 4e: .: Porte bJ�gre; .,' . lC .Ó: t-
•• ' e$p.ecial.para o ·8�U·. bom gO$to� •.

,.

,

. Vavassorí � ,Erica Bspín•. e .resídentano Loteamen- Rio Grande do Suk do•. ,' :.:Na Marechal, Deodoro, 819 _ Jaraguádo Sul.,.. SC.
doia· Vavessori -r+

. to- Borba UI :em Dha da. m�ciliiadlo '. ,.e. residente . L.'
. '.' •

�íâ, '. brasíleíra, : solteira,. Figueir�, neste" distrito, na Ay. Marechal Deo.... �---ÍIIÍIÍII---......-_- I1111!11__...III!III!_,.0111
cQsture1ra, ,natiràl" de-. (ilho 'de Antonio dos ..

doro,
.. 353( "afpto. 09,

RiO' do Oeste neste Es·
.

Santos'e Patrocina dos n�Slta
'

cídads, . filho .. de.
tacto, dQtmiciliada e re- Santos'::_' Ary . Lamel�\....Noguei�a e

sidente, na Rua Joe- Ela, brasíleíra, solteira, ".... Diamantina América
quím Franeisce de Pau- operária, natural de ,Ja.' Cprrlea•. ,Lam�lfl Nogueí-
ía, 931, nesta -cídade, ragu:á do Sul, 'domícília- ra _

.' , " ,,'"
filha: de João Silvino da e resídents na RUd, Ela, . brasílejra.. solteira,
.Tbmiö '� Franeísea To- Carlos Eggert, 616; nes� secr�tãria{. naJurgl. de
mio _ ta cidade, filha de Wal•.. " Jaragua do Sul"., domící-

mor Pereira e Olívia liada.e
. .r:�sideplte.. na .

Edital n.271 de 20�06.90" Maliçllleskt ::- . Rua .Iosé 'Ifueodoro Ri.. .

_ .. ,:c., "Ârilonlo 'dóS sa.iÍOs 'Para; beiro, 811, nesta cída- ' <,-' .... ----------,........,-- ...-----,---.,...".-""7

bOD:!.e Marjsa Dick .

d flh cl' j.!
.

" "

Êi,e,. '-hrasileiio, sölteiroj Editár 17.2'14 de 21;06;90 - -"K��t�s�� ae Ed��, S�h:;� I EI- Lt_'d,
c
.. "

••

operário, :natul"al de KNllsOn Costa � ,Marda
.

I)rut��cp','--:;
,

:.. ",,' ,ÇO,u:gu.e
.

laß'e
'

.

"
a·.":·:

Ga,noa&1 Rio GranÖ;e,.. do ul!llner, .

", .

,

sül, 'dómicW.àdo . e '--reSi- Ele, biasileif9:!. solteiro, EdItal 17.271 de' 25.06.90
,

.•
dente na'

.

Rua
' .. '.

Jp;ão comerciáriQ, na'tiural de .•
'

:Pàulo ROllléls
.

P1colli
.

e

pa:tlG.S Stein, . 122, � .
Pouso Redo�doi neste

'.

: 5Qphla GãzQ;a.· Keise�'
jªr�gl.@�Esque�do! " n�te Estado, domiciliado e re· Ele,". brà:silefro, div()r.
dtstrttó, .filho de Ro- sidente em' Ri:beiião' ciad9, operano natural
meu de David Paraboni Molha, neste'· distrtto, de Jaraguá do Sul, domi·.
e Eva Nun�s dqs San- filho de Cecilio fianeis. ciliado Ie reSidente. na

.tos .-;- .' co Costa; e ::tv.relânia, Gos. Rua Max Wilhelm, 81.

Ela, brasileira, solteira, '. t'éi ':- 1'1!esta cidade, filho. de

balco;ni;,stÇl:i natu.ral. de Ela, brasileira..', solteira, Alexandre.Picolli: e. A-

S�Q .' �artin'M, 'Ri� operadora de máqlÚha, dele'· .PíçoÍl( .�
,

G.rande do' Sul, domi- natural de Rio do 'Sul,' Ela, bra'si1Eüra, viúva,
ciliada, e Ilesi.dente na neste Estado, domiciÍia. do lar, 'natural, de Mas.
1�JÜ!, �dãO: ,e Carlos St�in, da e residente em !Ri. sarandubá, neste' Esta·

122, em Jara,guá-iEg, beirão Molha, ne$te do, Qomiciliàna' oe' ,resi
querdo, nesfe distrito, distrito, filha de Oryon dente' p.a Rua". Max
f.ilh�_ de 'l1llep,baldo Ditk KuS'Sner e, DUma· Kuss· .. Wilhelm, 81, nesta ci·

'e, Lucia Dick.....;;·, .,

; .ner - "dade, filha d� ÁritOnio
, .. , ,'" .'. .'

"Gazda e Wan<la. Ga.,zda -

.

i
. Edital 1'1.2'12 de' 2Ö.06';90·::· Edital 17.2'15 de 2í·06�90

:r:= -:Y::;: :���C) e X�!,.:rV:!: u!co�o� ('
/ ;E:"J)�ra . qUe çl)egue ao

.
'. .

�
, . "'., cc>"hecimento de. todos,

Ele, brasileiro, soltei.ro,
..

'

E�e,'
.

brã.sileirQ, solfeito, ,�,��l p���� .ö, :p��entea'UXiliar de
.. co;mpras, QperadQr d_.e m�uiha, �ltal, ,.<I�e �erá p�blica'natural' 'ile 'Vacàfià; Rio natural dê Jàrag-uá :do do pela imprensa e em,

Grande dq Sul, çlQIIlici- Sul,. domiciliado .e.. ,re•.. Cartório, �ori.de . ,.sep 'afi-;'
-�lladõ-

.

e-' residente' na sidente na Rua ,�ntonio: xad'oc'- dúiaiite;,.J5 'dias... i:
Rua João Marcattq, 147, Ca,rlos Ferreirä, 1.'747. :':'>;' .".i',;.�- :'.-, ,,-,....

.

nesta cidade, filho de nesta ,tJidadES. d.lhê,); do�.,,·
Leopoldo SopranQ Ie .'" Eh Gustia� ':8c6it ê.

.

':Nelda ""'i(i:r.!!!!!!�Murara Soprano _:_',{' Scoz - � ..•

Ela" b.rasl,'leiJ;,::.�.:..
·

��!tt.)r�., Ela;' braSilei.ra.. soltei.ra,;
c,

f.'l:H"i.. cosfureira;
. n',aturaI Ide ,,'

superVlsora, ;': '�,hi��' Fragt das kleine Mädchen die ältliche 'TJa,'Q,te:natural de .J'a:räg'9�;f:· liip Jaraguá do Sul, domj·· "Du glçhst du ..eigentlich . n0ch zur .Schule?',! '

Sul, d<>mi.éiliada e,"'.i� r::e- ciliada e reside:nt.e em "Nein, wie kommst .du denn da. dlrauf?�' .
"

sidetitê na Rua 'RIQ. :Btât1. . PedraS Brancas} na Bar.' ,),
.

'� � I< -,�' "Mutti hat gestern zu Bapi gesa,.gt du würcl.i9st
co, 760, nesta ciöàöe; fr. ra d.o· lHo Cêrio, neste"'�

<,
- B8f80.00Rio, lJ'8nCO, S8 8'..

:�- . PONE:12.2607 P...�,,� 'l besti'm.mt sitztnQte.iben!'" .,.
"" \.:;:_"_":-':lha: de<João Jose Bertoli distrito,' filha "de

.. ,

Jöão '. . I ....
. , ,

,

.
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r«:F-
.. .

, , CANARINHO

. '. ' 'VIAÇ�O CANARINHO LTDA:

.. h,.: ..

Programe bem as suas viagens de férias e

recreação; . A uCaDarlnho" coloca à sua dis,-. ,

posição Os modernes e confortáveis ônibus da .s,ua
frota. Venha conversar conosco.

Av. Mal. Deodore, 987 _ Fone 72-142�

COMÉRCIO .E ABATEDOURO. '" ....

3as . e 5asAbate as ",

�

..
"

. Rua Ricardo Marquardt, s/n9
.. Fone: 75-1182 pj contato

Corupá _. SC .-'
• � , ,1

Deulsche Ecke »«

LEITWORT: uWIR SCHREIBEN EIN WENIG IN'
.. 'DEUTSCH, DAMIT DIE ERERBTE MÚ1"fER-�:
,SPRA.CHE NICHT IN VERGESSENHEIT GERAtiTt":,

DJE �EDAKTION.' c

. HUMOR,
Der junge Mann:,� "Ich nehme an, Frau'Müller,
dass Ihre' TOochtler Ihnen nicht ". verschwiegen'
hat, welche 'Gefühle ich tür sie hege; Sie' . ist

.

die zarteste' Blume, das k.östlichste Juwel, die;
Krone der Schöpfung." Frau Müller:
"Nee, j}unger Mann, das hat sie nicht gesagt,'
:Sie hat sich aud das Wesentliche beschränkt.:
'Es hat endlich·geklappt?,'Mammi', hat sie:

gesagt."

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



I V' laratana ecolálici Iliversariaates.,

Em deíesa dos rios e do verd'ê *rá realizada
, .

no pröxímo dia 14 de julho a. IV MARATONA
ECOLOGlCA, 'reunindo canoístas de todo o Brasil.
Organizado pelo CLUBE DB CANOAGEM

.

KENTUC
.

KY, a Maratona tem por finalidade .. evídencíar
.

a

proteção dos nossos rios e do nosso verde. ,

29 de Junho Marco Antonio Meus dos Santor-

Sra. Paula Wiel.e; Sra. Bdna Herm
msnn (RiQ do Sul); Sr. Luiz Prestíni:
Sra, TerezaWeiller Müller; Sra. Elfri
da Hoeft;: Sra. Teiezinha da Costa
Trapp {Joínvílle]: Sra,. Olga Meyer:
Sérgio Paulo Stéphaní: Niva Beck
hauser; Sr. Pedro Jaime Martins;
Sra. Luísa H, Rqsa; .Ezeram Nechel,

Sra. Marta Romílda Joenck .Hertel:
Sra, Ana, Izabel Mascarenhas Schar
chark Sr. 'Carlos Chiodini; Ernildo
Rower: Blisângela StE�la de Souza;
Sr. Leopoldo Bettoni; Sr. Flávio Fí
eher: Elisa, Luerders: Sra;' Zoralde Roz
za; Sr. João Tarcísio Rech fLu.iz Alves).

,

A Maratena terá' início às 6 horas da manhã
na Ponte Abdón Batista, nesta cidade e chegada
em Barra 'Velha, por volta das 19 horas, depois
de um peercurso de 100 quilômetros.

30 de ·JuDh.o·

Trevo 04 de JulhoSalEletro Sra. Eunice dos Santos; Sr. NOrD::!r
to Fidler; Donaldo Schroedet: Már
cio Luis Krueger; Idézía Mais; Ana
Vicente; Adílío Kanchem-

Mergaretí Töwe: Sueli da Casta;
Luiz Pínter: Sr: Walter Weller; Sil-

.
vio Cesar Fagundes; Sra. Waltraud
Harbsr Zenke..

Completa . assistência
TOca-Disco, Toca-Fitas;
Gravador, Vídeo-Games,
EletrOdomésticos.

técnica para
3 em 1, Rádio,'
Caixas de -Som

e

01 de Julho 05 de Julho
Rua Joínville, n? 2.282, próximo à Anreg.

Jaragouá do SUl SC -
. Sra. Astrit Líane Schulz: Sra. Edel
mira Grubba: Jair Murara; Vaídemi
ro PelHns; Sra.. Ursula H Rengel;
Laércio Ramthum: Janísleída Perei
ra; Maroely Kanchen

Sra. Silvia Marquardt Fructuoso;
Leomar Rowe; Waldemiro Baumann ;
Sra. Olinda Meyer Fischer; Felipe
Schmitz; Sr. I1demar Bart,eI; Dínael

I Julíano Machado.I NÃ<;> FAÇAMOS DE NOSSOS RIOS ILIXEIRAS IMUNDAS.
SALVEMOS OS RIOS ITAPOCU E JARAGUA 02 de Julho 06 de .Julho . ,

.

Sr. Adulíno Baurnann: Sra. Alvina
Karsten Schwdler: Sr Célio Gascho;
Dra. Elizabeth Grubba Ríchert [Join

. ville); Sr. Osny Mário Ayraso (RiO' do
Sul); Sr, 'Werner Walter Krüger; Sr.

Sra. Maria Gasehe .Henn: Ewanír
Cattoni: Sr. Ingoberto Braunsburger
(Ctba); Julia Frisbk:e; Vitor Macha
do; Valmir Cordéric: Bdvino Beugen:
sr. Valdemar Simon.:'

da' RaquelVerdurei,ra
COMfmCIO DE FRUI'AS E VERDURAS,

�. SEMPRE FRESCAS E VERDES, PÃO CASEIRO
E CUCAS. AMPLO ESTACIONAMENTO. Para anunciar ou fazer

assinatura, basta ligar pe
.

ra o 72-0091. Estamos as

ordens-
Oliveira. 1.160
SC

Rua CeI. Procópio Gomes de
Jaraguá do Sul

'SEXTA - 20hlSmin. - Casál Swinger (18 anos)
SÁBADO E DOMINGO - 20hl5mln. Stallona -

Cobra (14 naoS'); 22:00 hOras - Casal SW'ingl��'
(18 anos); SEGUNDA, 'TERÇA, QUART'A 'E
QUIN'I'A - 20hl5min. - Stallone - Cobra:
(U anos) .

AbandoDO de Eßlprego
•

De �ol1formidade cOm o Art. 482, Letra I, da CLT, convida
Zelia Aparecida R. Iepsen. portadora da carteira profísslonal NÇ 72·722.
série.0009, a comparecer na empresa no prazo de 72 horas.

.

O não comparecimento caracterizará o abandono de 'emprego.

de Junho de 1990.

E CONFECÇOES LTDA.

Jaraguá do Sul, 29

MARCHITEX MAlHARIA
Rua Jorge Czerniewicz, :;97. ' Passagens' e cargas é com VARIG

Rua CeI•. Proc. G. de Oliveira, n? 246, Fone: 72·0363

COS, PRIGoRlPlcos
DE 1; 2 e 3 EIXOS
Enrtco Fermi. 113 Fone 12'1077 genIe Dossa

�Jaraguá Esquerdo
JARAGuA DO SUL, DE 30 DE JUNHO A 06 DE JHLHOi· DE.. 1990

. 'PAGINA. 03. <, lo. "
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I'nlermediíria de

, Imóveis LIda.
.!....}.

R. JGão Pic:coIi. UM· fODe 22-2111- Jaraau' do Sul
- CRECI 0914·J·.
1 casa de alvenaria com 250m2, terreno com
450m2 (15 x 30), sito ii Rua Antonio Carlos
Ferreira
1 terreno el 3.567m2 sito à Rua 288" Otto
Mayer '_ Bairro Jardini Lenzí-
1 terreno com 400m2 (16 x 25) - na estrada
do Rio Molha.
1 terreno com 338m2 tundsçäc para .casa
com, 253m2 -- na Rua Crlcíúma,

Chalé·
IMOBILlAltlA E
REPRESENTAÇOES �TDA.

Rua Reinoldo Rau 61 - Fones 72-1390 e 72-1500

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

doro, apto 603, Edif. Chiodiní, frente
do CoI. São Luiz;

CASA ..

- CQm área 102m2, (mista) Edif. em
terreno de 450m2, R. dos Escoteiros;

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

terreno de 1.249m2" BR-2ßO' Km 53,'
Guaramírím:

Terreno -- Com área 303m2, R. Heiinz Mahn
ke, próx. Metalúrgica Franza.

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

Ayroso, Prox. Juventes:
Sitio

-

- Com área de 220;OOO,00m.2,
. (88 mor

gQS), Tifa Terezinha - Nereu �a.
mos;

Sttl° - Com área. 32.000,OOm2, Bstr· Ríb-
Grande da Luz; 15 Km do centro

de Jaraguá �zonstifa) pröx Ceval,

Empreend/imenlos Imobiliários
Mlreallo LIda. CRECI 093

Av. Mal. Deodero.: 1.179 - Fone 1.2-11 S'6 Jaraguá
do Sul - SC.

LOTES
Lotes no Loteamento Ana Paula n [Pínaneíadc]
Lotes no Loteamento Julio Rodrigues (Financiado)

. Lotes no Lot. Liodoro Rodrigues (Finanoiado)
Lote em Nereu Ramos 1.075,m2 na Rua Campo
do EsU'ella

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 lI.
Casa com 70,00 m:2 no Loteamento Ana Paula II

: .J. I

•

TER.R�NQ Ç9.lYIERCIAL
.

.

Terreno com 5.1�.JOOm2 Rua JOinville.
Terreno com �Pº:0,Õ�2 e galpão de 233,OOm2,
Rua Bernardo Dombusch

plGlNA .04 .,., ./

Ir 1.

.
' II

'CRECI • 852 • J
.

Fone: 72-2010
Av. Marecha.l Deodoro da Fooseca, 141

�araguá do Sul Sallte Catal1na

ALUGÁ:

'.� .

CAsA' DE MADEIRA COM 3 QUARTOS' E
DEMAIS DEPENDENCIAS, NA, RUA FRANCIS
CO DEPAULÁ, SfNÇ. A RUA ESQUERDA LOGO
APOS O NC] 1461.

CASA DEi ALVENARIA COM 4 QUARTOS,
SALA, COLINHA, 2 GARAGENS E DEMAIS
DEPENDENClAS.

APTO NO EDIFtCIO JARAGUA

LOTEAMENTO SANTO ANTONIO TEMOS
A pARTIR DE 01 SALÁRIO DE ENTRADA E

MEIO SALÁRIO POR MSS.

Funilaria Jaraguá Ltda.

CáIhas 'ê Aquecedor Solar

Rua Fellpe Schmidt, 279 • Fone 72-0448

MIDEIRIS
. Sob medida pl sua ccnstrução. CANELA e outras.

.
Solicite orçamento.

Fones: (0473) 72-0593 Escrit. - 72-0394 Reli.

Rua Reínoldo Rau 86, . Sa1a 03 - Falar cl Ingo,
Jaraguá do Sul - SC _

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

bermudas e cordas.
I

Em frente à fábrica, - �plo estacionamento.

Dialall Js
Rezas, velas acesas,

novenas, promessas. sei
tas, macumba,

...

candom-
blé e tantas outras cOi
sas. anulam todo Q sa
crifício e ressureíção dq
Senhor Jesus Crísto- Pa
zem do evangelho de
Cristo um verdadeiro
comércio: que se béseíam
nas obras, nOs compro
míssos ,che�os de inte
resses ��Qais, aias
tandq-s_ê do verdàdeíro
objetivo cristão para
a solução de' todos �,
problemas: "Ma� o Fi:
lho do homem (J�S'l
veio buscar e salvar
o perdído". (Lc 19:10).
A escolha é pessoal. A

Única coisa indiSipens�
vel é a fé. (não de obras,
para que ninguém se glo.
rie. E'fésios 2:8-9. Ele'
é lóngânimo para conos
co, não querendo que ne
nhum pereça, senão que
todos cheguem ao ar

rependimento (p�. :>':9b).
Este deve ser o nosso
desejo; que EI� preen
cha o vazío. e seja o

Senhor da nossa vida.
'É SÓ crer e aceitar.
Encontre-Ife com Crlisth!

- Igreja Batista de -

-- Jaraguá do Sul-

R. Emílio Stein. 120,.

:) '" �

NÃO FAÇAMOS DE

NOSSOS RIOS

UXEIRAS IMUNDAS.
SALVEMOS OS RIOS

ITAPOCU e JARAGUA.

4 "

i�:
'IIi

MOMFOBT.
Spézia & eia. Lida.
SERRARIA li! SERVIÇOS DE TRATOR

Madeiras para construção é serviços de trator'
com profíssíonaís al.m1,J;J.ente especializados. INSTRUMENTOS DE

Rua João Jan�ár.i,<? '�yroso, 772 - Jaraguá Es- f;ct:ftj���T��
querdo _ Fone 12�03ÖÖ - Jaraguá do Sul - SC. INDLISTItIAlS

JARAGUÁ DO SUL DE 30 DE JUNHO A 06 DE JULH� DE 1990

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Estado

PREFEITURA
de Santa

MUNICIPAL
Calarina'
DE SCHROEOER

RECEITA

BALANCETE

• TITUL()S

, RECEITA ORÇAMENTARIA
,RECEITAS CORE,ENTES

I Receita Tributária
Contribuições 'Econômicas

I Receita Patrimonial
R·eceita Agr9pecuária
Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes
Receitas Diversas

RECEITAS DE CAPITAL

Operações de Crédito
Alienação de Bens
Transferências de Capital

.J,..

RECEI1� EX'TRAORÇAMENTAR,IA

Depósíto de Diversas Origens
Restos ' a Pagar'

,

Despesa Empenhada a Pagar

5AliDOS AN11ERIORES

Caixa
Bancos e Correspondentes
VINCULADO EM C/C BANCARIA
Banco do Brasil S. A' C/FPM
Banco do Estado de Santa Catarina S. A. C/FPM
---.--------------�----------------��---

T10T'lAL "
·· . 13.647.090,21

SCHROEDER (sq, 31

J CARMELO PASQUALLI

t
ADEMAR PISKE Técnico em ContablIldade
Prefetto Municipal CRCjSC n'l 8411

---------'----------

Cr$

697.284,61
0,00

265.896,82
1.360,00

6·389.704,01
3.245,92"
60.267,55

0,00
0,00

2.434.873,·21

96.513,64
0.00
0,00

8.889,67
1.120.270,79

'650.340,92
1·918.443,01

CASAMENTOS:
30/06. 10:00 horas: Matriz - Wilmar Zimmermann e Mara 'de
Araujo. 17:00 horas: Molha - DiOgenes H. de Miranda e Rome

Ariane Poffo- 18:00 horas: Molha - Carlos André Campreghsr" e
Neumar C. Baggen. 18:00 horas: S. Judas - Juliano Nícoccelí e

Rosiméri S. Mafra. 19:00 horas: Molha - Antonio Miguel Klut
chowski ,e Margarete M\l Papp.

MISSAS: '

Sábado - 19:00 horasi Matriz; 18:00 hOras: São Luiz Gonzaga;'
19h30min. S30 Judas Tadeu; 19:00 horas: São Francisco: 14:00,
horas: Matriz (Missa das Crianças).

DOJningo - '1:00, 9:00 e 19:00 horas: Matriz; 8:00 hOras: São

''pAGINA 05

FINANC'EIR.,O

MEs Maio 1990.

DESPESA

TJ,TULOS Cr$

DESPESA ÔRÇAME'NTARIA
DESPESAS CORRENTES

Despesas de
Transferêncías

Custeio
Correntes

3.116.400,19
124,824,95

DESPE.SAS DE CAPITAL

Investimentos
Inversões Financeiras
'TIl'aust'erênc.ías de 'Capital

DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA
Depósito de Diversas Origens
Restos a Pagar

. Despesa Empenhada a Pagar

2.,311.767;24
0,00
0,00

96.022,04
0.00

.

0.00 '

SALDOS ATUAIS

Caixa
Bancos e Correspondentes
VINCULADO EM clC BANCARIA
Banco do Brasil S· A., C/FPM
Banco do Estado de Santa Catarina S, A-. C/FPM

14.186,85
. 7.894,402.61

3.532,02
19.952,31

TOTAL ........... ,. ••• � ••••• I, .

de MaiO de 1990.

,.

'.

Paroquial
Judas Tadeu; 9h30mln. São Pedro (Festa).

NOSSA MENSAGEM:

"FESTA DE SÃO, pEDRO E DE SÃO PAULO"

SãQ Pedro e' São. Râlllo; �o Os dois gnwdes apostetes que,
Jesus colocou como o fundamen�(:r �e s.ua IgFejla. Eles nos trahs"I,mítiram a fé, testemunharam éf"

.. .

eíçäo, colocaram os
í�. \rJ;··;, , .

•

alicerces das primeiras comulV:
.
J,edi'�' foi também o prí-

melro Papa da Igreja. Por i iSS�,;
" �e hoje, nós nos lembra-

mos de uma maneira muito ':e$ '�o nosso Papa João Pa�lo
li, para que Deus o conserve•.� .'.\,J; no gOverno da Igreja;
que ele cresça na fé. no amor.

JARAGuA no SUL DE 30 DE JUNHO A 06 DE JULHO:, DE 1990

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CUL"IIOS:-Neste sábado às 19:0() horas no Rio Molha; neste dOmingo
- às 8:00 horas na Ilha da Figueira, em Ríbeírãn Grande do Norte,

"DESFRUTE (.;aotARY!-:· '.'
' Rua: R.: Zíemann. {Seda Pal. Ap. Tiago): às 9::)'0 horas no centro,

,.'

.. --. --'" .,.- -- _., '-'--,-. , -- -" Niereú Ramos, :'__;' Três 'Rios' do Nórtéi 'e- às'TrfOÕ'horas, Cultü'1nfromaI'
. __.. _�:__:�-"::__._�,c�,��:..� _ _!�:::__'.:._, __ ., �.. _.,' .. ,�, _,_o _.. . __ .. __ , , .. __ , ,_ " .. _1;tO Cen..trq. _ .. ._ . '_ . . _ . ,. , ,__ .. . -, -- .. -

CAMPANHA 00 VIDRO U,SA;DQ -;- .( ;.
�.

.

,. __._

-'-�--'-'----------,.._.
__ .. ,---_. ':_':. :,.,_:---.,,-'''-:_,,� �:.-- .. --.-- ' .. - --.-----ENC�N'IRO DE IDOSOS:· Nesta 'quinta-f(�ira' à-' ta�de, no centrö;'teu"'

«".º �.::ç,_ J�!"�.&:u.ª, do_.�1._ll, com i- aioi_c;) aá 'Pr�íe'i: n�Ste � g:r!up�'�de idosos "Raio do Sol". �
..

Í.. •

_ ,

tura Municipal está im'P1antàiúló
.

o
----

Projeto·
,

. . .. ",- .. _

de Reciclagem de Vidro, que é sucesso . .em EVANGELlZAÇ.i\O: Nesta quinta-feira, às' 20,:00 horas, na Comunida-
várias cidades dO País. A partir d_e jlilhO! a

.

�e de �olãO Pes�, inícía-se o ciclo de palestras' sOb
'.

.o ·t,emà .. getà1
.

população i�á enconttrar lern portas de supfer- Comumdade Viva e Atuante", com o Pastor evangelísta S:t:RGIO
SCHÄ'C'nn.•meroadcs, escolas e outros pontos estratég�- rcn

COS. os cOletores conhecidos' como "PAPA

V1DROS", recolhendo potes, garrafas: frascos
e outras embalagens de vidro, que voltarão pa
ra a indústria vidreira. Os recursos apurados re

verterão em favor das creches no munícípío e

o movimento já' praticado na Europa e EEUU,

alcaça outros objetivos: a) redução dO custo
da limpeza urbana; b) melhoria <ia. coleta do;
lixo; c) conservação de condições de higiene e

1",bpa, imagem, ambiental, Jaraguá será a primeira
:" 'cidade de Santa Catarina a contar com eSße ser., _"

i,h "Viço, com o apoíc da Associação 1'é.ç1lica c •. Br.a,� � ..

j. .

.

síleíra das Indústrias. Automáticas d� VidrO\.

INFORMATIVO ROTARIO

• a Qua!ro-Mela-� CIICI" .

.
�

. ./"':.....:.:;:.��./.�:;�',.��;'.'-�..

(' ... : - .;\

COMI".rn BRASILEIRO DE DIVULGAÇÃO
';�ltOMoÇÃO DO RO:rARY ,

.

.-"

"

E

,l,.r •.•
:i

'. �sta coluna; atendendo 'Soiicitação .do Oovern,a
dOr Manoel Miranda, encaminhou ao Comitê,
acima, presidido por Antonio José da costa, c

do material que Objetiva divulgar a verdadeí-.
'.Eii,�'e�autêntica imagem do RaTARY a nível na-

r _éié>Flaf,',e ,internacional, através do Comitê e do"

"Retary's True Imag.e Committe"; ídealízado
,;. 'pélo . brasileiro Paulo Viriato C; .Costa, Presí

, 'dente ,de Rotaey International. ano 1990/91.

., �CO�SSÄO DE RELAÇÖES P(JBLlCAS DO 00465 ,
" '

" .

Ary Aquilino Buzzí, GOvernador do D-465, Ano
1990/91, eSicolhendo e indicando Eugênio Vic
tor Schmö.okel para participar da Comissão.
que tem como Coordenador Geral do ex-Gover
nador Remaclo Físcher-: ',Sua '·r.�giãö é a:' Gran-

; de Floriarlópolis-Biguacú-Estreito-São 'JOSé e Ilha
'- - -

'de
.

Flqria'tiópolis.
-- - "Eu -precãso de· VOGê e confie ná - sua lealdade

para com o' Rotary, Espero' contar com suas

idéias" seu apoio, sua experiência e sua"
'

'CP'

labofidção no ano rotá!iq 1990/91, na certeza -de

que. juntos VAMOS VALORIZAR ROTARY
CCiM FÉ E EN1lJSIASMO".

.. ,,'r ','

(DA' ·COMISSÃO DE RELAÇÖES ,�Ú- ,

BOCAS no DISTiRITO 465, ANO 1989190)'
" t ��'---"-----...------;,.,........-'

de

. .-

Coluna Evangélica

e

Não

dia
..

meravühoso

. AS 'MELHORES-,pPÇÖss PARA, PRESENlEAR
..

.

'" ,.' �'�:. 'BgT.ÄO NA -'. ..:'

,

,
'. /t;;,�. i/' , .

, .,
.

. J{ibuJ,. selQt"t�ke ... rel6g1os cOm o car,tnho da'
'"

L'A líf Z NAS T E R.' " .

Marechili DeOdorct, 391- FODe 12-1267; e:.o:Jara&\1J.1í
.

,

,

,CURSO DE BATISMO: No sábado dia 07 de Julho, as 15:00 horas,
Centro, econtecerä maís uma palestra para pais e' padrinhos.
LEMA DA _ SEMANA: "O filho do homem veio buscar
perdido,". Lu,Gdf! 19:10.

e salvar 'o

MENSAGEM LEITURA OlARIA:E

DIA .

01., - Enquanto louvamos a Deus hoje, o Satanás não terá
"condições de penetrar com as setas envenenades do 'vírus' dá 'dúvida e
suspeita, Isaias 61 :3.

..

DIA 02 - Viveu melhor aquele que fez feliz o maior número
pessoas. Atos 13:48.,

'DIA 03 -. Je'S'Us Cristo quer S h M tser Q nosso en or e es re

não orlá de nossa VIDA. Mat'eus 7:21.'
,

DIA 04 - Não há melhor remédio contra o temor .eos homens,
do qu,e o temor a Deus. Provérbios 14:26,27.

DIA 05 ,__ Ressurreição de Cristo significa: O início da glória já
começou, Pedro 1:21.

DIA ,06 - Quem agora e aqui abre seus braços
estará diante dele com braços vazios. LUcas, 15:20

DIA 07 - Com bondads pode-se'preparar. um

para nós e para os outros, Jeremias 52: 32,34

a Jesus,

Abandono de
.. E�preuo

De conformidade com o Art, 482, Letra I, da CLT, convida
Iria"Wulf Kopsen, portadora da carteírav+proítssíonet N9 93.924,
s,érie .618, acomperecer na empresa .no prazo de 'J2 horas. '

.. '

- O não comparecimento. caracterízará o abandono de emprego-

Jaraguä do Sul, 29 de Junho de 1990.

MARCHIT'EX CONFECÇOES 1.,tDA.• ,

.

M�LHARI,A E

Rua-Torgé Czerniewicz, ":,'97.

':Clínica Veterinária
SCHWElTZER

I' Dr. WALDEMAR SCHWEltZER
Clíniöa de pequenos e. grandes animais, cirurgias, vacinações

.

raio x, internamentos, boutique.
Rua JdlbV:ll1e. n\) 1.178 (em fre�te ao Supermercado Brelthaupt)

Fone 72-3268 � laraguá
': do Sul' - Santà Catarina

lÀRAGUÁ DO SUL. DE 30 DE JUNHO A 06 .. DE JULHO DE- 1990

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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EMERGINCIA
Prónto Socorro 12-1917
--: !\'

Bombeiro ..••..• 193:
-:

. � ,.:, -.. ..' .

"Droga.rla .

Cal. 12-0636

1:�ÓSp. Matdguá 12-1300,

Polícia 190

,Rádio Jaraguá 72-0159

.,' 1 .

Farmácia
's··� :

do'
Sesi

Agora em instalações
ampliadas e com La

boratôrto de Análi
ses' Clinicas anexo,

para melhor atendi'
mente-

Av. Mal. Deodoro
501

(defronte. o Colégio
São' Luis)

Fone: 12'0561

I' Oru. ConlábU,
"I Comercial"

SIC LIda.
.

ii 'EScrltas fiscais e

'.
,'cOlitá�ls

_I �eglstros de tírmas

• Contratos

�" Seg.uros
• Xerox'

• Rua Cel. Procópio
I"

Gomes de Oliveira.
.

n" 290

.• �Jaraguá do Sul- SC·
.

�
. .',

�
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f.erro Velho::' Marechal
,

DE. E1'lGELMANN & elA. LTDA.

.
Ccmêrcío '·'.,4e "veículos. usades
..

Péçél-s , piira '

veíeulos
Cöillpramo�" automóveis .acídentades

_ -,l
.

,

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

LABoRAT()RIO DE .. MICROBIOLOGIA
E . ANAuSBS· CZllNICAS

·.Fle�ing
·Rua .... Rein0t'jdo ':"Ra'U, .576.

Fone: 172·2755
Jaraguã do ,uI, - SC

.

"�o

"··S·O;'M"'".'
.

.A.... -:.�'Q
»-;

. o
,

I ..
,

'�! �.' ::: l

-

.r,; ',\. ", _:
: ,":

.

.

., ..
",'_ /. -";' .....

Jaraguâ do Sul ganha' uina.: nOva ppção' em: .

consertos de máquinas de' escrever, somar,
. calcular, caixa. re,gistradoI'a,s,' . miJ:D;iqgrafos,
relógio-ponto �. ,computadpre�.

'

.. ,.... .

PJ:ocure-nos ,e veja" .aessas vélDtagens ,e bO"s
preços.

'
.... .... .. I ••• •

.

Rua Dona Ahtoiii�, :33, _:_ Fon;: " ,72.030Ik
- Jaragu'_ do Sul _; Santa Catarl.i� ',,.....

ADVOGADOS
FR/EDEL SCHACHT

MARIO CESAR FEL/PPI

CLÁUS/O BARATTO

"

II

Ginecologia Obstetricila

,J"

DR. ALUIZIO ISA�C ALBUQUERQUE

,Atendimento' das �\ às 10 hs
e dasij 16 às 19 hs,

Rua JOão Pícollí, 23� - Edil Ivína -

19 andar - sala :18' - Fone: 12-1580
MantemOs convênio: com UNIMED

.

ESCRITÓRIO;
Rua Barão do Rio Branco, 227' -

.

:Caixa 'Postal12
F.one: '()q 73) 72.-0244' 89?50;;Jaragpá do Sul- SC

I'

Ortopedia � 1! rrà�mat8loDia
:i r : .,

DR. MARC�S F. SUBTIL

I,

r:

Urgências _ consultas _ ortopedia infan.
l,tU e adulto. Membro .títular da Soe. Brasíleí,
ra de Ortopedia e !ra;umatologia,

.;

Av, Marechal Deodorp 1.512 _ Fone, 12.2218

,::

SAVlÓ- MURILO PIAZERA DE AZEVEDO

MUR,ULO ,BARRETO. DE.' AZEVEDO,
.

,{
.

.·Clínica -de

AOVOGADO'S

Fisioterapia
Jaraguá --_.�- ......

Dr" . Valéria C. Togní Dr� Carla S. ,Porto
Dr� Solange' C:astilho Dr� Stela Serracíní

Físiote'rapeuta$ ;', Psicóloga
�.

,r,i,,' ',:. 1;";
•

Dr" Solange P!lzini:;- FQ,iWa-iI.dióloga
',.. �(

, ". '. .

., ...

Rua Jacob Buck.: 120 (Iundos Bradesco)
,

-,
,. Fon�: 72-3659 ".,

.

Mantemos,
. convênio com: UNIMED e

. L;. B�NCÓ DO KRA'SlJ,."",< ce:

;._' OlreUo avll ..... CrlmlàaI ...;;; Comercial ..;..
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Mais um sonho do' tetra àcabou' que'· .pQderfäinos até perder. porque
meíencöítcamente graças a' Um passe a equipe já estava classificada para
genial de dom Diego Maradona parai as oitavas _de f}nal.·

.

Renato! é um [o- .

Caníggía, Müller, Careca & Cía de- gador durão, agil, esperto, criativo
clararam reitaradas vezes que não o que impõe respeito ao adversário,
'BraSil não·· devia dâ.r· nenhuma porque joga pra valer. Bebeto é
chance ao MaradORa nas proxímída- um exímío dríblador, um Maradona
des da área, ou seria gol certo- Ale- em potencial que 'entra na área Ie
mão, encarregado de lVigiar Mara- . vando pavor ao adversário. Tanto
dona sabia dissO. Estava cansado de um como 9 outro podem tranquila
saber. No entanto! .. ! mente parodiar Lezzaroní: se nós

estivéssemos em campo, teríamos
feito .. alguns daqueles gols perdidos
por Careca e Müller.

. Jogamos mal nas primeiras três

'partidas deste Mundial. Contra a

Argentina JogamOS mui�Oj melhOr)
mas o (s) sonhado (S) . gols (8) não

vieram, graças' à inabilidade do duo
atacante.

-

Lazzaroní culpa agora os "auro-
. peus" na seleção canarinho pelo
retumbante fracasso, e enfàtísa: "se eu

estivesse em campo, contra a Argen.
tina, difioi]Jmente teria perdido aI..

guns daqueles que deixamos de mar
car". Enfim para o Técnh:o (1) tudo
foi erro individual, nunca falha do

esquema por ele montado. E só viu
i·SS'O agora, quando deveria fer to
rnado 'providências ainda' no primei"
rO tempo. pois o tal esquema não
funcionou, com Careca e Müne� des·
perdíçando gols á torto

.

e a direito.
No primeiro tempo a seleção funcío
nOu com passes precisos

.

não
vistos Das outras psrtídas anteriores.
As finalizações é que pecaram, gra
ças ao esquema de Somente dois ata
cantes.

Os italianOs viram centra o Uru

guai que dois atacantes só nJão, Ia
dar 'Pé. Botaram mais um, e o re

sultado todos os brasíleíros estão
sabendo.

Lazzaroní tinha Bebeto e Renato

. para substítuír . os dOis íracassados
atacantes. Porque não procedeu às'

substítuíçôese Pressão do grupo
"europeu", segundo os cronistas es

portivos presentes na Itália. d mesmo

grupo qUe vetou a escalação de nove

jogadores no . jogo centra a Escócia,

�--- I I

Mas, Renato bem contra ele
algumas atitudes pauço recomendá
veís na SIUaI vida particular. Não
caiu nas graças de seu Lazzaroní e,
dependesse dele como dependeu, não
seria escalado, senão para uns cinco
minutos de jog0i" Be'beto saiu do
Flamengo. Poderia ber ido para
qualquer time menos ,para o arquínímí
go dos rubro-negros, o Vasco da Ga
ma- Bebeto foi para o Vasco, desen
cadeando a fúria dos Ilamenguístes,
Logo as pressões sobre a CBF come
çaram. E Bebeto também sö jogou
cinco' minutos.

Tudo resumido: o Bt�sil precisa
montar sua própria seleção, com [o
gaderes que jogam o tempo todo a

qui no Brasíl.: Os que prefiram ti
mes estrangeiros, tudo bem. Mas

fiquem pOr lá, assistindo, se tanto,
os jogos de 'SeUS jovens ,e novOs cra

ques. Não importa perdermos com

Um time neófito, mas um grupo de
atlétas que não precisem exibir-se

para a torcida dos países em que 10�
gam a peso de milhões de dólares,
esquecidos que vestem e defendem
o fiutebol brasileíro.

FOi com jogadores brasileiros, que
jogavam no Brasil que ganhamos em

1958, 1962 e 1970.

Agora, é partir para a próxima.

AMEM.

" aPAE realiZl1
Jaraguá do ,Shl """"7' A

APAE (ASSOp�
,. ,

Pais e Aniig
'Exepcionai'S) real�: :,:.; no
último dia' 22'''';'(sextãtifei.
ra), sua {:esta juniha, abm
a participação de pä[s,
alunos familiares, fUn-
cionários e ul.emoros da

"

lesta
. ..

JUDIDa interna
diretoria.

Foram eleitos a "Si

nhazinha ·e o Sinhozí
nho da festa _ através de

v-endas de votos. Os
vencedores fOram An

dré Rodrigues das Cha

gas �Om 4,008 votos; em

segundo lugar' comó Si-

nhozínho ficou ,Sergio
Luiz Salonion- cöm· 550

votos. Para sinhazinha
recebeu a faixa dé;;·.'�:pril.
meiro lugar Ana 1:l1(:la
Moretti com rä:roo "ib
tos e em segúiid0J bi�à.r
Dayane patricia Slsz toin
:)',350 votos.

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

Al:JREA MOLLERt:;RUBBA, Tabeliã e Oficial-de
Titulos da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarina, na forma da Lei etc.,

Faz saber a todos quanto este edital virem
qUe se acham neste Cartório para Protesto os

Tinlos contra:
.

ALEGORI CONF. LTDA -'Rua Pe. Mirandinha
n� 203 - NESTA - CALÇADOS LITORAL ME
- Rue Domingos da NOva n� 98 - NESTA·
CEllA TEREZlNHA OTfO - Rua Joínvrlle
s/n� - NESTA - JOÃO A. AL\'ES - Rua Jo
sé T_ Ribeiro n? 4271 - NESI'A METALÚRGICA.
,GADOrp: LTDA - Rua Carlos Stein n9 U)8,
NESTA - RUFINA SCHWITZKY MARQUARDT
- RUa 566 _;_ NESTA. . ..

.

B, como os dítos devedores não foram en

�o�!rad� ou se recusaram a aceitar a devida
íntímação, faz por intermédio do presente edital,
para que os mesmos comparecem neste Cartório
na �ua. Arthur Mül�er, 78, no prazo da Lei, a fim
de Itq�dar o seu debito. Ou então dar razão por
que nao o faz, sob a pena de serem os referidas
protestados na forma da Lei, etc.

KK/Jaraguá do Sul, 28 de junho de 1990

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

C I í n te a I é d i c a

Reußlatolagia
Dr•. ,Wander L. Walzkl
Consultório Médico

,Rua José T. Ribeiro," 185
(próximo ao ColégiO Holando M. Gonçalves)
JARAGUA DO SUL - SC

Atendimento com Hora Marcada de 21;1 a 6�f.

Fone: (0473) 72-29::>8

CONVERSA COl\'1 JESUS

Converse com Jesus todos OS días, durante 9
dias, orando: Meu Jesus em Vós depOSitei toda
a minha confiança. Vós que sabeis de tudO,
Pai e Senhor do Universo. -SOis ° Rei dos Reis.
Vós que fizeste o paralítico andar, mOrto vOl
tar a viver. e· o leproso sarar, fazei com que
(pedir a graça). Vós que vistes minhas angús"
tias e lágrimas bem sabeis de tudo, Divino, a··

migo, como preciso alcançar de Vós essa

grande graça (pedir' com fé). Minha conversa
cOm NOEso Mestre me dá ânimo ,e alegria de
viver. Só de Vós espero com fé confiança
(pedir a graça). Fazei Divino Jesus, que antes
de terminar esta conversa, ,durante os 9 díes.
eu alcance a graça que peço cOm fé. Com gra
tidão publicarei esta oração para que todos os

que preci'sq.m aprendam a ter COnfiança em

Vossa mis,ericórdia. Iluminai todos os dias do
amanhecer e tes.temunha noSSO di:áloga. Jesus,
eu tenho confiança em vós. Cada vez mais au

menta minha fé!· Agradeço graça alcançada.
E. D. H.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PRo.GRAME SEU FIMDESEMANAI---------
CORUPÁ - Neste sábado (30) Clube Atira
dores promove a partir das 22 horas discoteque
a cargo da equipe Switer Som
Domingo a partir das 17h30min sensacional soi
ree no Atiradores com Switer Som. ,

SCHROEDER - Divirta-se neste final de sema
na na Sociedade Schroeder III a partir das 22
horas

,

Domingo (1) na Sociedade Schroeder III, sensa
cional soiree a partir das 17h30min.
GUARAMIRIM - Sociedade Diana promove a
partir das 22 horas discoteque neste sábado (30)

.

Domingo (1) Soiree no Diana a partir das 17h30
mino Venha se divertir.
MASSARANDUBA - Sexta-feira (29) venha

A Unidata Cursos e Sistemas, com nova

direção está com matriculas abertaspara
operíodo de agosto. Confira na Rua

Reinaldo Rau, 550 - Fone 72.08.03.
Sucesso·absoluto a Noite da MPB,
promovida pelos profissionais liberais
de Jaraguá do Sul. Presenças bonitas.
e elegantes da sociedade jaraguaense
màrcaram presença.

Simplesmente magnífica a apresentação
da Orquestra de Câmara de Blumenau,
sexta·feira (22). Parabéns a Scar e
�trocinadores do evento

artistico·cultural.

dançar a partir das 22 horas no Fornello's.
Sábado (30) na Fornello's divirta-se com sensa

cional diseoteque a partir das 22 horas.
JARAGUA DOSUl- Salão Amizade promove
sábado (30) grandioso café Bingo, a partir das
14 horas. Participe e divirta-se nesta tarde de
jogos e descontração. Domingo (1) Soiree, no
Clube 25 de Julho, animação Grupo Arco-Iris.
Início a partir das 17h30min.
Sexta-feira (29) no Bar & Cia show de Dança
da Academia Movimento.a partir das 21h30min.
Ainda na sexta-feira apresentação da Banda Nú
cleo Sul de Joinville.
Sábado no Bar & Cia showcom a Banda Núcleo
Sul de Joinville. Prestigie.

Numa promoção Rotary Club e Casa
da Amizade de Corupâ, dia 7 de

Realiza-se em Guaramirim mais uma julho, realiza-se Jantar Dançante em

campanha do Agasalho. Numa comemoração aos 93 anos do

promQção da Casa da Amizade, Clube Município de Corupá. Os ingressos
Revolução e Prefeitura Municipal de estão a venda na Loja Fuck, ao preço
Guaramirim. Participe fazendo sua

_
Cr$ 1 mil, que dará direito a um belo

doação todas as quintas-feiras na Casa caneco de chopp e sorteios de ótimos
da Amizade. brindes. O Baile será realizado no

Salão Paroquial e a animação está a

Casal simpático e inteligente, Luiz cargo da Bandinha Aurora.
Henrique e Maria Hermínia Parlo. Com muita alegria desejamos votos de
receberam grupo de amigos para muitas felicidades a amiga Anelare
agradável bate papo. Tudo Pamplona pela passagem de mais um

acompanhado das delícias que a anfitriã, aniversário, dia 26 (terça-feira).
com muito esmero preparou. Para quem Dia 7 de julho (sábado) não percam

, não s!_lbe, Maria Hermínia é verdadeira junto a feira de Arte e.�rtesanato, o
artesa em se tratando de doces,

- Varal de Poesia. Participe do vara},
chocolates e sãlgadinhos. levando seu trabalho e"! cartolina,,

pano ou qualquer material.
No último dia 12 noivaram na cidade ft..
de Guaramirim os jovens Juliano âos rf,rticipe do. Recital Comentado de

Santos e a simpática jovem Sonia . Salet� C.hla"!ul�ra, pianista" neste

Demaue. Aos jovens felicidades e votos _

dia 3 de Julho (3. feira) as 20 horas no

de que logo o matrimônio se realize. Anfiteatro da Scar. A entrada s�rá
franca para alunos da Scar. Crianças
pagamCr$ 150,OOeadultosCr$ 200,00.
No programa Llohann Sebastian Bach
(Sinfonia da Cantata n: 156, invenções
nas vozes II'! 8.e n: 14) Roben Schumann
(Papillons Op 2)., Heitor Villa-Lobos,
Impressões Seresteiras (Ciclo

.

brasileiro). No programa 1/ apresenta
Fryderik Franciszek Chopin (Noturno
Op 9 n: 2), Estudo Op 10 n: 12Noprôximo dia 3 (terça-feira) acontece ( I' á' ,I IT ls O 64. ._

d L' " .. revo ucum not, .a a p 'n: 2,
Importante reunia? a tga remtntna Polonaise Op 53,(heróica).de Combate_ao Cancer para O Parque Malwee estará em festa nos

co,!,e_mo_raçao do_s três anos de, ,dias 6, 7 e 8 (sexta-feira, sábado e
exuténcia d�_entld�de em Jarag�a_do, : domingo) de julho, pois será palco do
Sul. A re�n!ao �erl! l!l:gar na residência c 1�Acampamento Folclórico, unindo osda voluntária Virginia Furtado. estados do Rio Grande do Sul Paraná

e Santa Catarina. Terá a parti�lpação
de 1.100 dançarinos. Prestigie esta
sensacional promoção do Grupo
Folclórico de Jaraguá, com apoio da
Fundação Cultural Jaraguaense.

Numa promoção da APAE de ,

Guaramirim e Rotary Clube, dia 17 de
agosto será realizado no Clube Diana
um Bingo Beneficente. Paralelamente
acontece a rifa do carro Fiai. Participe
comprando seu bilbete no Rotary
Gua�amirim ao preço de 5 mil cruzeiros.

No dia 25 (segunda-feira) completou 7
anos a querida Fabia Regina Cábral,
/ilha do casal ClaudemirRoberto eHilda
Maia Cabral. Parabéns, felicidtules.

�íARAGUÁPISCINAS
LTDA.

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

piscina "HTH" ..
* Fíltros e acessórios:

Rua loinville, 2.473

"Domingo, (24) comemorou com uma

animada festinha a passagem do seu S'
aniversário a queriiJa Caroline Giane
sini, filha do casal Edio e Noel; B� Gia
nesini, Para Caroline votos de muitas
felicidades.

Casam neste sábado (30) Diógenes Henrique
de Miranda e Romi Adriani Poffo, os jovens
são filhos de João Carlos de Souza Pinto e

Aglair S. Probst Pinto e de Roque Poffo (in
memorian) e Gladis S. Poffo. A cerimônia
será realizada as 17 horas na igreja do Rio
Molha. Após os noivos reoepeionarão os eon

vidados com um requintado coquetel no Clube
Baependi. Aos noivos parabéns e votos de
multas felicidades.

A preferência dos jovens todos
os fins de sernana.Bk-Zêü KM

58 -, Guaramirim

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

RELOJOARIA AVENIDA·
II

Mal, Deodoro, 443 e Getúlio Vargas n: 9

Dê uma jôia de presente
Agradamais e.custapouco.

.
.

MAL. FLORIANO PEIXOTO, 29 FONE: 72-1911

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

Vestindo
Gerações

II

Artigos de
fabricação

" .
� .

propna a

preços de
custo

I:

POSTO DE
VENDAS

II
·1'

Jaraguá do Sul, de 30166 a 06107190 Página05
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Atacado e varejo
Os 1.150 servidores de Iara

guá do Sul receberam no mês de
junho um reajuste de 35%, o que
elevou a folha de pagamentos do
município para Cr$ 32 milhões.
Com este reajuste, o prefeito Ivo
Konell já concedeu um total de
290% de aumentos, de janeiro a

junho deste ano.

x-x-x-x-x

Sete ruas do bairro Jaraguá
Esquerdo serão pavimentadas
nos próximos dias, com um total
de 31.904,18 metros quadrados
de pavimentos. As obras serão
executadas nas ruas Francisco
Hruschka, ValdirManfrini, José
Marloch, João Franzner, Antô
nio Machado, Mão Ropelatto e

Rua 329. O custo estimado é de
Cr$ 34 milhões e parte desse va

lor deve ter sido conseguido ain
da nesta semana - com libera
ção prevista para outubro -, já
que o prefeito Ivo Konell esteve
em Florianópolis, nq sede da
Caixa Econômica Federal, para
conseguir recursos de 8,4 mi
lhões de BTNs - cerca de
Cr$ 369milhões a preços de hoje
-, junto ao Programa âe Desen
volvimento Urbano (Prourb],
Esse dinheiro também será apli
cado na construção de escolas,
infra-estrutura de esgotos f! na re

dução do déficit habitacional do
municipio.

x-x-x-x-x
. O personagem Dick Trace,
reproduzido nos bonés e chapéus

Foto: Asses. Imprensa PMJS

Pavimentação na Afonso Bartel

da Marcatto, Indústria do Ves
tuário, foi a grande atração do
IV Salão de Brindes e Presentes,
ocorrido no início do mês de ju
nho, em São Paulo. A Marcatto
adquiriu a licença para a produ
ção de todos os personagens
"históricos" de Walt Disney Pro
ductions, no Brasil.

x-x-x-x-x

Iaraguâ do Sul - Dalce/is
Indústria e Comércio de Malhas.
Ltda, inicia atividades da Cozi
nha Industrial. Visando suprir as
necessidades de seus funcioná
rios aempresa passa a preparar
e fornecer refeições diárias, cum
prindo mais uma meta da f!m
presa.

x-x-x-x-x

A microrregião da Amvali
(Associação dos Municípios do
Vale do Itapocu) recebeu repasse
do ICMS, com total de Cr$ 893,8
milhões. Jaraguá do Sul recebeu
Cr$ 3,4 milhões, Guaramirim
Cr$ 3,3 milhões, Massaranduba
Cr$ 2,4 milhões, Corupá
Cr$ 2,9 milhões, Schroeder
Cr$ 1,05 milhão e Barra Velha
Cr$ 1,03 milhão. Este repasse
corresponde a cota semanal rece
bida na terça-feira (26).

x-x-x-x-x

A Secretaria de Serviços Públicos
do Município de Iaraguâ do Sul
solicitou à Celesc a instalação de
689 novas luminárias, benefi
ciando 70 ruas. O serviço está
sendo avaliado em Cr$ 7milhões
e a conclusão prevista para a pri
meira qzRnzenàde julho. A estra
da Rio da Luz, beneficiada com

71 luminárias, teve também reali
zado o realinhamento dos postes
e retificação do traçado. O centro

.da cidade receberá também me

lhoramentos no anel viário cen

tral com a colocação de lâmpa
das de vapor de sódio de 400
watts, economizando energia elé
trica e dando melhor aspecto à
cidade.

Rua ReinaldoRau,632
Fone: 72·1599

SesideJaraguá doSulfa:
15 anosdemuito trabalho

Jaraguâ doSul- O Sesi de
Jaraguá do Sul, completa neste
mês 15 anos de atividades com
muitas realizações importantes
em diversas áreas. Destacamos
o programa de
desenvolvimento infantil, que
atende a mais de 700 crianças
filhos de trabalhadores, na
faixa etária de dois a seis anos,
onde são efetuados estudos
relacionados à saúde, higiene,
abrangendo os municípios de
Corupá Guaramirim e Jaraguá
do Sul. No bairro Vila Nova,
está instalado o centro

esportivo compreendendo
ginásio, quadra polivalente, de
bolão, salão de jogos e

alojamento, que ficam à
disposição das empresas para
realização de torneios,
campeonatos e atividades
diversas. Também põe a

disposição das indústrias os

serviços de musculação, ioga,
ginástica aeróbica e estética.
Dentro das comemorações dos
15 anos o Sesi entregou a

comunidade mais um amplo e
moderno Supermercado,
totalmente informatizado, que
abriu suas portas dia 20
(quinta-feira), na Rua Barão
do Rio Branco, juntamente
com sua Cozinha Industrial
que servirá 10mil
refeições/dia.

-

O novo supermercado, recém inaugurado, é altamente moderno

Menegotti patrocinajantar da Aremac
Jaraguá do Sul - A Metalúrgica

Erwino Menegotti, líder no Mercado
Nacional de Equipamentos e Mãqui
nas para artefatos de concreto, patro
cinou no último dia 21 (sábado) o jan
tar-reunião da Associação dos Reven
dedores de Materiais de Construção
de Santa Catarina (Aremac). O presi
dente em exercício, Wilson Lemos,
presidiu a reunião que iniciou com a

visita dos associados à empresa anfi
triã.

O Diretor-presidente da Metalu
gica Erwino Menegotti, Sigolf Schün
ke, agradeceu a presença dos associa
dos e mostrou um filine sobre traje
tória da _çmpresa - fundada em 1940
por Erwino Menegotti e sua esposa
Maria - até os dias atuais. No local,
foram expostos os principais produtos
da empresa, destacando os dois lança-

.

mentes de 1990, a Betoneira Betinha
e a Betoneira 320L - M 90.Revendedores de material de construção em reunião na Menegotti

Uma promoçIo cioseu concessionário EI.EBÖIIER VfíCUllIS 72-3343
Página 06 Jaraguá do Sul, de 30/06 a 06/07/90
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Árbitros se mobilizam
e fundam a Associação
Iaraguâ do Sul - Árbi

tros, bandeiras e mesários do

futebol jaraguaense se funda
ram no dia 19 de junho a Asso

ciação Jaraguaense Árbitros,
se comprometendo a destinar
5% das taxas recebidas em ca

da jogo de futebol de salão,
suíço e de campo, para arreca

dação de fundos, visando a

construção da futura sede da

Associação. A entidade é pre
sidida pelo experiente árbitro
Alberto Taranto, 58 anos -

"25 anos de apito", conforme
ele mesmo faz questão de sa

lientar - e que já usou de sua

nova posição no comando dos
árbitros para advertir-aos clu
bes participantes do Campeo
nato de Futebol Sênior: "Se
continuarem as indisciplinas
nos jogos, os árbitros vão parar
de apitar as partidas dos vete
ranos".

Árbitro mais antigo de Ja

raguá do Sul, jogador de fute
bol até 1964 - quando aruava

pelo Baependi, onde jogou 12
anos -, Alberto Taranto criti
ca que os campos de futebol
onde são disputados o campeo
nato de Sénior "são verdadei
ros pastos, onde os árbitros re

cebem uma miséria de paga
mento e ainda são constanta

mente ameaçados". Segundo
ele, "chega-se a expulsar até

quatro jogadores por partida".
Ca'da árbitro recebe

Cr$ 450,00, enquanto o ban
deira (somente um) ganha
Cr$ 300,00. Revoltado, Taran
to coletou as assinaturas dos

árbitros, convocou os dirigen
tes de times veteranos e expôs
a advertência da arbitragem.
Ao todo, existem 23 sócios na

Associação, entre árbitros,
bandeiras e mesários.

,
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Madeiras para

Construção em Geral

Juventus acerta
a contratação
de mais reforço

Jaraguá d�Sul-A direção do Grêmio
Esportivo Juventus acertou a contratação
do ponteiro esquerdo Ademir Padilha -

quatro vezes campeão catarinense, atuando
pelo Joinville , ex-Grêmio Portoalegrense
� e traz para Jaraguá do Sul outroimpor
tante reforço ao clube, até como uma home
nagem ao fiel torcedor, que hoje à tarde
deve prestigiar a partida contra o Próspera,
de Criciüma, no Estádio João Marcatto. O
jogomarca o retorno do tricolor jaraguaen
se à sua casa, depois de 40 dias atuando
em campos adversários.

Na partida de hoje, o técnico Dito Cola
terá à sua disposição no banco de reservas

'o goleiro Evelton, que já está treinando
e com sua documentação regularizada. A
equipe do Juventus vem de uma derrota
frente ao Concórdia, por 2 x O, e de um

empate diante do Tiradentes, em dois gols,
perfazendo uma campanha não-satisfatória
na Taça Jucemar Lima, mas deve se reabi
litar frente à sua torcida. Contra o Tiraden
tes, o time chegou a estar ganhando por
2 x O (Romerito, aos quatro minutos do

primeiro tempo, e Luzinho, aos quatro mi
nutos da etapa final), mas cedeu o empate
(Oliveira, aos 25minutos, através de pênalti
inexistente, e Gadeia, aos 33).

Taça "Brasil Novo" é
sucesso em todo Vale

Paulinho, Bartei, O/mi, Taiô, Ba/um, Luizinho,
Zeca, Tubarão, Bande, Dilnei. Técnico: Marcos
Mannes. Supervisor: Marcelino Mannes. Pre-

•

parador físico: Giba. Patrocínio especial d.
Mannes, Material de Construção.

As equipes de Crismar Malhas
e Seleção de Corupá decidiram na
noite de ontem o título da Taça Bra
sil Novo de Futebol de Salão - Tro
féu Durval Vasel-, em partida rea
lizada no Ginásio ArthurMüller. No
jogo preliminar se defrontaram as

equipes da San ReInO eMannes,Ma-
tenas de Construção, (representante
de Guaramirim). A Taça Brasil No
vo iniciou no dia 12 de abril, com
a participação de 12 equipes da mi
crorregiao, e teve como destaque
surpresa a equipe do selecionado de
Guaramirim, onde foi relevante a

atuação do goleiro Paulinho Fried
mann.

Fim do sonho no País
do Futebol, na Copa

o sonho do tetra-campeonato acabou na tarde do dia 24,
a 10 minutos do final do jogo entre Argentina e Brasil, válido
pelas oitavas de final da COP<l do Mundo de Futebol. O habilidoso
Diego Maradona escapou no meio do campo, conduziu a bola
quase até a linha da grande área e "entregou' o gol-para Caniggia,
para desespero de 140 milhões de torcedores, que apenas sofre

raID:, desde a primeira apresentação da equipe de Sebastião Laza
rom, que Jamais demonstrou força ofensiva, amínima criatividade
e tão pouco segurança nadefesa.

A equipe da seleção brasileira arrumou as malas e saiu da
Itália somando mais pontos do que a própria Argentina, Coisas
de regulamento. ,E deixou nos brasileiros o nó na garganta, a

vontade de festejar nas ruas, com festa, a possível mas difícil
conquista do título: O espetáculo, porém continua a partir das
12 horas de hoje, entre as equipes classificadas às quartas-de-final:
I!á!ia, T9h�coslováquia, Argentina, Camarões, Alemanha, lugos
lävia, Bélgica e Irlanda, A final da Copa acontece às 15 horas
do dia 8 de julho, em Roma.

PARA DEPUTADO ESTADUAL
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GOVERNADOR- KLEINUBING SENADOR- AMIN
DEI"UTADOFEDERAL- PAULOBAUER

Pavilhào de Exposições·Agropecuário

I,

I,

II

Eletro Som Trevo
Completa assistência técnica para
toca-disco, toca-fitas, 3 em 1, rádio,

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

Rua Joinville, n: 2.282, próximo à Arweg.
-Jaraguá dó Sul-Se - '

RESTAURANTE E CHOPERIA
-SAMOVAR

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

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

(Em estilo colonial)
,

Comida Caseira
Av. Getúlio Vargas, 178

Corupá- SC
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Fiscais do Ibama em

bargaram nasemana passa
da vários desmatamentos
nas áreas de Preservação
Permanente que circundam
o município de Corupá.
Durante todo o dia de terça
feira (19), os fiscais percor
reram as matas, autuando
em flagrante os funcioná
rios da Madeireira Panine,
de Rio dos Cedros. Estas
fiscalizaçõesperiódicas têm
se tornado comum na re

gião, como única forma
prática de proteção aoMeio
Ambiente.

x-x-x-x-x

A Pr.efeitura Munici-

pal de Jaraguá do Sul ati
vou nesta semana o Sistema
Independente de Abasteci
mento de Agua, à comuni
dade de Jaraguá 84e àparte
do bairro Garibalâi -

aproximadamente abran
gendo 70 famílias. O pro
jeto foi feito pelo SAMAE,
com obras da Prefeitura,
utilizando o prôprio ma

nancial de morros do local.
É o terceiro sistema inde
pendente inaugurado pela
administração Ivo Konell
=: os outros foram em

Aguas Claras e em Nossa
Senhora do Caravaggio.

�-x-x-x-x
Finalmente a Ponte da

Vila Rutzen, na Estrada Fe
lipe Schmitt, município de
Corupá, será concluída. O
secretário dos Transportes
e Obras Públicas, Jose Au
gusto Hülse, visitou Coru

pá na tarde de terça-feira
(26), espeçialmente para a

assinatura de convênio com
a Prefeitura Municipal que
se responsabilizará pela

AWiesttrá

construção de aterros e

acessos. A conclusão da
ponte está prevista para da

qui a 90 dias, a um custo

aproximado de Cr$ 7,8 mi
lhões.

x-x-x-x-x

Prossegue ate o dia 3
(terça-feira) a Exposição
individual de 20 obras da
artista plástica blume
nauense Eloisa Pacheco,
no salão da Sociedade Cul
tura Artística (SCAR). A
exposição foi aberta no dia
22 - sem conquetel ou
maiores solenidades - e es

tá aberta das 8 às 21 horas.
Na SCAR ainda continuam

- abertas as inscrições tios ar
tistas que pretendem parti
cipar da Exposição de Ar
tes "Semana de Jaraguá".
O último prazo para inscri
ção e no dia 9,�·pelo fone

.

72-2477. .

x-x-x-x-x

O Centro de atividades
do Sesi local está com sua

Banda Musical em franco
progresso. Com. o objetivo
de despertar na criança e

adolescentes o gosto pela
música, a Banda põe-se a

disposição dos Colégios lo
cais, pará apresentações,
contribuindo para ó cresci
mento cultural dos jovens.
Para que as mesmas acon

teçam, as direções deverão
solicitar ao Sesi, por escri
to, com datas e horários

preferidos.
A Banda do Sesi conta

com 146 alunos, eprevêpa
ra o próximo ano o surgi
mento de novos conjuntos
e ampliação da Banda já
existente.

aos postos de vacinações existentes em
Jaraguá do Sul. O Posto de Saúde
Central, localizado na Rua Reinaldo
Rau n' 123, atende das 7 às 18 horas
sem interrupção.

Segundo a funcionária Cida, as

vacinas que mais estão em atraso são
a anti-sarampo e os reforços. A faixa
etária que está em maior débito é de
zero a um ano. A tabela de vacinação
é a seguinte: dois meses de idade, I'
dose da anti-pólio e Tríplice; aos qua-·
tro meses, 2- dose da anti-pólio, Trf
plice e BeG; aos seismeses toda crian
xa deve receber a 3- dose da Anti-Pó
lio, Tríplice e a Sabim. Quando com-

Cobertura de vacinação é
pequena no Posto de Saúde
Iaraguã do Sul - 1.600 crianças

nasceram no município desde o início
.

do ano e apenas 985 foram vacinadas
no Posto de Saúde. A preocupação
por parte dos funcionários da entidade
é bastante grande, pois as vacinas são
de extrema importancia para a saúde
da criança e são gratuitas, bastando
apenas que as mães levem seus filhos

UND/ME reúne os

diretores em

Joaçaba, -dia 6
Diretores de secretarias munici

pais de Educação de várias microrre
giões do Estado se reúnem no próximo

. dia 6 (sexta-feira), em Joaçaba - sob
a coordenação da União dos Dirigen
tes Municipais de Educação -, espe
cialmente para entregarem as milhares
de assinaturas coletadas em Santa Ca
tarina, em apoio à reivindicação pela
manutenção do Salário Educação nos

estados. Nesta semana, os diretores
das 27 escolas municipais, em Jaraguä
do Sul, receberam omaterial para ini
ciarem a sua coleta de assinaturas.

Decidida, a secretária de Educa
ção e presidente da Undime, Rose
meire Vasel, espera que as escolasmu
nicipais e as vinculadas à 19� Unidade
de Coordenação Regional de Ensino
(UCRE) coletem pelo menos as assi- .

naturas de 10 por cento do número
de eleitores na microrregião do Vale
do Itapoeu - somente em Jaraguã do
Sul, a previsão é de cinco mil assina
turas de apoio ao anteprojeto do Salá
rio-Educação, 'que serão levadas ao

ministro da Educação, Carlos Alberto
Chiarelli, para novo encontro, em da
ta a ser confirmada.

Rede com sede própria. Iara
guá do Sul - A Rede Feminina de

. Combate ao Câncer está construindo
sua sede própria, que terá dois consul
tórios três banheiros, salas de espera,
sala de entrevistas, cozinha, sala de
reuniões, auditório, almoxarifado. A
obra .está coberta, rebocada externa
mente e em fase de conclusão interna.
A Rede Feminina não tem uma receita
fixa, e as 70 voluntárias realizam tar
des ele jogos e bazares. Para a constru

ção, várias empresas e entidades cola
boraram entre elas a Prefeitura Muni
cipal, Arquiteto Otaviano Pamplona,
Engenheira Luciane Gosch, Lions In
dustrial, Rotary, Malhas Malwee ,

Kohlbach S/A, Marisol, Estofados
Mannes, Marcatto Ltda, Lions Cen
tro, Torres, Cerealista Urbano, Cerâ
mica Winter, Metalúrgica João Wiest,
Dalcelis, Artefatos Miro, Metalúrgica
Erwino Menegotti, Indústrias Reuni
das, Dalmar,Metalúrgica CSM, Com.
e Ind. Breithaupt. Oase, Damas de
Caridade Osmair Cordeiro Schveinle.

pletar nove meses, a criança ainda de
ve tomar a vacina Anti-Sarampo. Ao
atingir 18 meses, o reforço da Anti-Sa
rampo, aos 2 anos, reforço da Tríplice
e Sabin e, com 3 anos e meio, toda
criançadeve receber o segundo refor
ço da Anti-Sarampo, Tríplice e Sabin.
Na idade escolar (7 anos) será feita
aplicação da vacina Anti-Tetânica.

No primeiro trimestre o Posto de .

Saúde teve um atendimento básico de
9.163 pessoas, atendimentomédico de

9.355jessoas, atendimento odontoló
gico .933 pessoas e exames labora
toriais 2.424 pessoas.

ANOTAçOes

CAI'*SASSE
A ESSÊNCIA DA PUREZ�

Jaraguá do Sul- O Corpo de Bombeiros Volun
tários tem prestado vários serviços de atendimento no

município, além de relevantes serviços às indústrias lo
cais, dando orientação às Cipas no combate.e prevenção
de incêndio. Com os 17 voluntários e os seis plantonistas,
a organização destacada como de utilidade públicamere
ce todas homenagens no próximo dia 2 (segunda-feira)
quando comemora-se o Dia do Bombeiro.

.

COMÉRCIO DE BEBIDAS ROPELATO
DISTRIBUIDOR

(: )
Fone:

"&"1«)1.. I. (0473).72-1812
ETOME SKOL!

Rua Domíngos.Rodrígues da Nova, 283
Ja�aguá do Sul ;_ Santa Catarma

emsilincio escapamentos

JaragÚá do Sul, de 30/06 a 06/07/90
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