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'0' município de Corúpá comemora neste'sábado
(7) os seus .93 anos de fundação e 32 anos de

emancipação político-:administrat/va. A Prefeitura
'. municipalprogramou ume série de eventos, que cul.,
minam com um passeio ciclístico na manhã de do
mingo. A Lei Orgânica do Município será prom�/
gäda em sessão solene, 'no Seminário Sagrado Co
ração de Jesus., .

Páginas 5, 6, 7 e 10

Página 14

, Meriegotti vai'
.

','
"Conjira a História" está .inaugurar seu'
agora noprimeiro caderno: Parque Hípico

-

- I .....
....

�
I �

�

passada € acredita que o pare
cer favorável venha emlü dias.

'
A Caixa Econômica 'Fede

ral deve liberarCr$ l,5 s bilhão
à Prefeitura de Jaraguá do Sul,
oriundos do Programa de De- .. Enquanto isso, os vereadores
senvolvimento Urbano, do' devem examinar em regime de
Governo Federal. Ele esteve urgência os projetos de Lei do
em Florianöpolis na semana Executivo, referentes ao em-

Escritório .doSINE tem
. -

.

'dificuldades -,,0 empregQ
o ní�el de emprego vemcaindo são para mão-de-obra não-qualifica

gradativamente no município de Jara- da, especialmente aos setores meta
guã do Sul,"desde a implantação do lúrgico e de malharias. "Sempre tínha
chamado Plano Brasil Novo, segundo mos mais ofertas do que procura, mas
levantamento realizado pelo Sistema atualmente tem acontecido o conträ
Nacional de Emprego, escritório 10-' rio", lamenta o auxiliar adrninistratívo
Cal. As ofertas que surgem geralmente' do Sine, Ani0�Benetta, Página 4

.Juventus enfrenta crise e

dispensa indisciplinados

Página 11

": ._

préstimo com o Produrb. A
verba será destinada à dupli
c��ão darede de água do muni
cipro pelo Samae, construção
de casas populares, pontes, es
celas e pavimentação de ruas.

�ágina 4
.

Massaranduba
já tem o seu .

COMDEMA
Página 12

Candidatos da
F.r�nte Popular
vísitam o Vale

Página 3
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Nossa edíçäo.de número.
.

me a coluna "Bo.la na Trave",
3.596 tem muitos motívos a. assegurando. cobertura com

comemorar. Após alguns: pe- pleta ao. esporte da microrre-
ríodos-de adaptação, estamos gíâo. .

circulando. a partir desta sé- As reformulaçôes e aper
mana com mais quatro pági- ,

feíçoamentos poderão. ser ve
nas com impressão. em of(-set,' rífícados nas edições seguin
valorizando ainda mais cada tes, quando. pretendemos im
entrevista, pelo. aspecto. gráfi- plantat maiores e melhores
co. informações, Nil página 11

Para aprofundarmos as desta edição, Inauguramos
informações sobre o. Esporte .maís uma agradável nevída
- especialmente o. amador de: a inclusão. da coluna'
-, a página esportiva I vem "Confira a história" nas pá-
com uma novidade bastante ginas em oíf-set, uma valorí
importante.·O chefe da Divi- zaçäo especial ao. "mais anti
são. Municipal de Esportes,

.

go." , que sempre trouxe info.r
Jean Cario. Leutprecht assu- mações aos leitores, indepen-

EDITORIAL
- / Festivas novidades

dentemente de crises econô
micas.

Mas a presente edição.
tem muito.'mais. Em quatro.
páginas, estamos comemo
rando. juntamenle com os co

rupaenses a passagem dos 93
anos de fundação. - e 32 anos
de emancípação polítíco-ad
ministrativa -- do munícípto,
relatando. as principais atra

ções turísticas e culturais dé
Corupä, além das obras reali
zadas pela gestão Blunk/Mü
Iler. Tudo. isso, voltado à con
fiança cada vez maior de nos

sos leitores,

,Salário Educação ...
P'

A ·Ação.Sócia.• e
a Rede'· ,

,

Feminina de
Combateao'
C""

./

ancer, ,

informam que a.
,

apresentação
.

da Chester
, Show foi

_

cancelada 'por
motivo de força
maior.

"

. Coniunicaré
mos nova data.

Jaraguä do Sul é o 32 Parque
Industnal do Estado', estando
por sua.vez em 32 lugar na arre.

.
cadação de ICMS, ..

De acordo com a Lei; são
recolhidos 2,5% sobre a tolhi! de
pagamento de cada empresa, re
passados ao Ministério. da Edu
cação. Este por sua vez deverá
repassar 20% dOil �e�u!sos arre
cadados, ao mumcipto donde
eles provém.

Sabemos, por vias de fato,
que, não existe, na maioria das
vezes, o retorno desses recursos .. "

Através de um mini-Ievänta
mento, envolvendo dez empre
sas jaraguaenses, constátamos
que o Salário Educação recolhi-

Onde fica?
do em maio, 'foi no valor de
os 7.019.052,67, eque os 20%
dessas dez empresas, devidos ao

nosso município somariam um

total de Cr$ 1
. .403.810,50. .

,

. Obviamente que a soma se-'_
ra muito maior se contarmos
com o montante das mais de 400
indüsjrias do nosso município.

E preciso que estes recursos
permaneçam e se.jam aplicados
na educação do nosso povo que
contribui com seu esforço e tra
balho. Nada mais justo que lhe
seja devolvido através da quali
dade e gratuidade de 'ensino e

ampliação da Rede Escolar, de
acordo com a demanda.

Rosemeire:Vasel
.
Secretária SEME

.

.'.
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,
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. AGORA É P'OSSíVEL:
Adquira já sua, casa· própria .

C_ons_órcio Nacipnal de Casas
,

I

Com Oll sem terreno você têm até 6O'meses
para pagar.

'

• Todo mês, uma casa por sorteio.
·

e outra pOr lance.
• Aceita'mos como .lance outros

.

bens.
.

• Garantimos' a entrega do bem
, também com cobertura de segu-

radora.'
• Entregamos sua casa em 30.dias.
• Opção de escolha: MADEfflA ou

. A�VEN.(\RIA . _

VOCE EScOLHE A PRESTAÇAO
QUE MELHOR SE ADAPTA

AO SEU Of{ÇAMENTO.
AUTORIZADO PELO MINISTÉ.

RIO DA FAZENDA SQB N:,
03/00/.11.6/89-

-Ó;

Excelente padrão de qualidade ,i
- Consulte seu representante - _

II

Wllmar Corrêa,.:..:.. Fone: 72-9444 ..

I'

a-
CONSÓRCIO "

, Ir,
NACIONAL I,

DECASAS ,

concasa- .-
i �

Chevette'Hatch SL· vermelho.
. A ••••••••••••••u ••••• u ••••••••••••••83
ChevetteSL bege A .•.......•.•...85
Escort Ghia cinza ��: � :87

.�
" . O�pala �o.modo�� azul c/ar e díre-

çao. ........•.. .-..... ·

...........••.......88
Fiat Uno. branco. A .........•......8�

RUA JOINVILLE, 1839
JARAGUÁ DO SUL - SC

FONE: 72-3097
. I·

15 CIClIWIAS fORAM
KrrAS f'lIU?A DAR
MAIS SEGURANçA
AIOS CICl.ISTA5 ?

Servindo petiscos, lanc;he$, churrascà�
. Com atendJmento e"ÇluslVO' dos

proprietários Chico e t.u.ido·
.

.

Rua Walter Marquardt- Ja"''''ul do Sul -
'. " ·SC,·

....1f

� -

Lugar debícicletaê nà ciclovia.. Illeg ...
.

.
.

.

_

.' Jaraguá'do Sul, de 7 a 13/07/90Página 02·

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



_--__---_----poiiioioiOIí.........tic--tt CORREI�O__
'II> <> ' -=- <> "'" <>

lzidoro pede 'que eleitores
.
votem em candidatos do Vale
Jaraguâ do Sul -:

- '

Certo de que "desta vez

.a microrregião do Vale
do Itapocu elege três re

presentantes à Assem
bléia Legislativa"o can
didato do' PEL, pela,
"união por Santa Catari
na", Ademir Izidoro já
está acertando detalhes
para montar seu comitê
central em Jaraguá do
Sul, onde também será
montada a coordenação
regional de campanha da '

"união". Izidoro faz
questão de dizer�ue não
des-eja "competir com

candidatos' como' Durval
Vasel (P'MDB) e Udo

,-

A emir hidoro é do PP!
,

Wagner (PDS), mas ape
nas aumentar a represen-

PARA OEPUTADO ESTADUAL

U
--

N
J
Ã
O

s

tatividade da região, no
cenário político catari- '

nense"..

Que o povo vote em

candidatos oriundos da
região, é o apelo feito pe
lo candidato-do PFL, que
esteve reunido com Jorge
Konder 'Bornhausen,
Antonio Carlos Konder
Reis e o prefeito de'Join
ville, Luiz Goraes.nama
nhã de terça-feira (26),
em Joinville, onde tam
bém ficou definido que os
candidatos pela união por
Santa Catarina "vão rea

lizar UJJ;l trabalho conjun
to e.m pr,o� dos candidatos
majoritários" .

. Aprovada pela'
Câmara permuta

p
,

com- a Salvita
D,

GOVERNADOR. KLEINUBING" SENADOR- AMIN

OEPUTADO FEDERAL- PAl).O BAUER
-

SUPER, OFERTAS.
AMORTECEDORES

�@@17@flJ

Jaraguá do Súl - Em reunião ex
traordinäria dia 27 (quarta-feira) a Câma
ra de Vereadores aprovou em primeira

_ votação a permuta entre o ExecutivoMu
nioipal e a Salvita - Sociedade Assisten
cial ao Lavtador do Vale do Itapocu. No
ve .vereadores compareceram I! sessão e

foram unânimes -a'o� projeto de lei g�e
passa para aSalvita CHiCO salas COmerCIaIS
no Condomínio Edifício Gardênia, um
imóvel com 439,12 metros quadrado,

, mais edificação de 80 metros quadrado
na Rua Bernardo Dorbusch, pertencen
tes ä Prefeitura Municipal, em troca da
área de 31.746 metros quadrados com

benfeitorias averbadas na Rua Wa-lter
Marquardt, atual Parque de Eventos e

Exposições Agropecuárias Ministro João
Cléophas, de propriedade da Salvita. ,

A câmara de vereadores, segundo
seu presidente o vereador Balduíno Rau
lino (PMDB) faz asegunda vot�çã.o' sex
ta-feira, (6) devendo obter unanimidade.
Após, a Câmara de Vereadores entra em

recesso até o dia primeiro de agosto.

Eurides Mescolotto vem

a .Iaraguä para contatos

Iaraguâ do Sul""':" o rou nos dois turnos. Mas
candidato a vice-governa- acredita: "Agora, ficou,
'dor pela frente popular', tão evidente 'quem é
Eurides Mescolotto, pas-

.

9ue� que dá parª- a gente
sou o dia de terça-feira (3) 'lmagm�r uma mudança

,
em Jaraguá do Sul, espe- de comportamento do
cialmente para entregar eleitorado, tem muita
panfletos sobre a chapa, gente arrependida após o
encabeçada pelo senador Plano Collor".
Nelson Weôekin 'e que O candidato a vice
tem José Fritsch como- governador reafirmou a

candidato ao senado. A importância da campanha
atividade petista no muni- "SOS .Santa Catarina",
cípio fazparte de dia esta- pelo lião-fechamento das
dual da panfletagem, de-' estatais no Estado, e criti
senvolvido pelo partido a, cou os integrantes do que
nível de estado. "Somos chama "união contra.Sàn
a única candidatura que

--

ta,Catarina" (PDS, PFL,'
�odé fazer isso, graças a PL e PDC), que "voltá
militância que temos", ram a, favor da medida
afirmou Mescolotto. provisória que determina-

'

Ele --confessou que .va o fechamento dos es

não considera o eleitora- critórios e agora ainda
do jaraguaense e da re- tem coragem de se inte-

, gião "dos mais progressis- grarem 'a' campanha".
tas" --:- até porque na elei- Mescolotto fez panfleta
ção presidencial Luis Inã- \ gern nas portas ,ôa WEG
cio Lula da Silva ficou em 1, visitou 0 comércio e

, quinto lugar, no primeiro bancos estatais e, às 17
turno, énquanto Fernan- horas, a fábrica da Kohl-

'

do Collor de Mello dispa- bach.

Elegante, prático e feminino, este estilo � baseado
em um permanente, que dá IJ volume com ondas
suaves e naturais. Ele é-obtido atrav�s de uma'

aperfeiçoada técnica, que utiliza BIGOUGINS de
madeira imp,ortada de tamanho« maiores. Para
evitar que os cabelos fiquem ressecados, a dica

é do cabeleireiroELIO, que confirma apreferência
da mulherjaraguaense pelo suporte que deixa um

crespo mais 'grande e fácil de ajeitar.

: RUA JOÃO MARCATTô
EDIFíCIO CHIODINI, 1 Q ANDAR, SALA 104 .....

F.1000 --,'
F.4000

.scmente
5.390,00

Escort
Amortecedor

, Turbogas�
A partírde
.11.990,00

. Bélina -- Pampa '

- Corcel - Del
--

Rey
A partir de
4.990,00

A CéOLOCACÁOGRATIS
PREÇO À VISTA

-

PARA
PAGAMENTO 30

OIAS.-
.

Promoção válida
àté 30/07/90

,

Marechal Deodoro, 158
fone: 72-1777

"

Jaragu� do Sul, de 7 a 13/07/90 Página 03
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Konell solicitarecuÍsõ;do
Produrb:: Cr$1;58 bilhão

- -

., .

Atacad.o e varejo·
'Municípiôs integrantes da de gás liquefeito de petróleo.

Amva/í (-14.ssociação do Para o Presidente do Sindi
Município doVale dá Itapo- gás Mprcds Swensson Reis,
cu) recebeu do governo do o essa queda é conseqüência
Es ta d o o, r epas s e d e da grande redução no uso in
Cr$ 582;1 milhões referentes 'dustrial e comercial e tam

as ICMS. A distribuição fi- bém da tendência à econo

eou assim definida: Iaraguá mia dos consumidores.
do Sul recebeu Cr$ 22,4 mi- «

lhôes; Barra Velha Cr$ 6,7
milhô es, Guaramirim
e-s 2,2 milhões; Corupâ
Cr$ 1,3 milhão; Schroeder
Cr$ 6,89,682 e Massarandu
ba Cr$ 1,6 milhão.

'0 Sindicato Nacional das
, Empresas Distribuidoras
de Gás Liquefeito de

_
Petrô

leo (Sindigás] pediu à Petro
brás que reduza as cotas das
companhias -distribuidoras,
prevendo uma queda de dez
porcento no cons.�mo global

/'

'MPssaranduó'a: Q tnsu-.
nal de Contas do Estado,

comunicoú ao Prefeito Dái-
via Leu a aprovação dos bl1'- '

lancetes mensais' e geral da.
'

Prefeitura de Massaranâu-
, ba, referente ao, exercício do, '

ano de' 1989, "O ofício .de
n: 1944/90 'Chegou à Câmara
de Vereadores sem irregula-

, ridaâes, provando (il capaci
dade e honestidade da equipe
dó Prefeito em administrar
o muniçtpio", declarou o

Ptefeiio-Dâvio."
,. ,

" �

A Catarinense ,de ,

Refrigerantes lança no
,

mercado a Coca-Cola com

tampa plástica e embalagem
de 1.25'0 Ihl, atendendo ao

"

mercado domiciliar que "
,

passa a contar com maior
'

quantidade de refrigerantes
por vasilhame. Para este

lançamento a Catarinense
de Refrigerantes investiq 1 '

milhão de dôlares e "

consóli40 sua posição de
.lider no segmento Coca
Cola, detendo 73,9% de
participaçõo,

,: �'.Rua Reil)t;)ldo Rau,632
Fone: 72·'1599,

Zonta .assume
para unificar
classe lojista

de ser feito-em 18 anos, com
período flexível de carência e
'com juros de apenas 1% ao

ano. Desses recursos, 10 mi
lhões de BTNi'serão aplicados
na construção de casas popula
'res, até mesmo. para colocar na
práti.ca � Companhia !dista de

,

Habitaçâo -de Jaraguä do Sul,
criada oficialmente na noite de ,

quarta-feira.ré).'
.

Número-de empregos' está
caindo em Taraguâ do.Sul

. flllfllJÍÍlllEß, rfieBIOS

.' J(lT(�guá do Sul - O. pre
feito Ivo Konell solicitou à Cai
xa Econômica Federal, sema-
na passada; em Florianópolis"
a liberação de Cr$ 1,58 bilhão,
do chamado,Programa de De-
.senvolviraento Urbano (pro
durb), do Governo Federal,
.especialmente para dar conti
nuidade a três programas: a

construção de casas populares,

a continuação da duplicação
das redes de água do municí
pio, e a construção de pontes,
escolas, pavimentações de
.ruas. Konell acredita que essa
verba possa ter o parecer favo
rável da CEF dentro de 1Q dias.

O empréstimo tem-muitas
facilidades de pagamento, con
forme ressaltou o prefeito; O
pagamento, por exemplo, po-

'., Pá,gi_na �4

"

o,

Jaraguá do Sul ....... Ö nível
.

de emprego vem, caindo grada
tivamente ri<;> município, desde

'

Jàraguá dOSu[- A unificação a implantação do Plano Brasil
e o fortalecimento da classe lojista Novo, segundo levantamento
do mu�iGíP,io,co"� o aumento �a realizado mensalmente pelo
p�es��çl!-0 de serviços _de proteçao Sistema Nacional de Emprego
�o credito, a promoç.ao _de curso�. -escritório de Jaraguá do Sul.Junto ao Senac e a cnaçao de fun- _",

'

dös -para.a futurá informátizaçâo , �'S "

h
,,' 'J:

"

.do SPC são os 'principais pontos empre t,n amos rnais orer-

dê atuação do novo presidente do' tas do que procura, mas atual

Clu�� de Dj,retore� Lojistas de Ja- mente os poucos emp!egos qu�
ragu� dO,SuI, Sergio Rubens Z�p- aparecem a gente Ja enca.mIta. E�a a,ssu�IU o cargo da noite nha o pessoal no mesmo IßS
de ��aItadelra P7), J?-o Clube -

tante", afirma o auxiliar admi-
. Atlético Baependí, com Jantar fes- nistrativo do SINE Amo Be-tívo e a presença de empresäries, " A' 1
vereadores e do' prefeito Ivo Ko- netta. A carencia e tanta que'
nell.

' "

na semana passada, por exem-
,

Zonta recebeu o cargo do' ve- plo, O SINE não conseguiu e:p.
reador José Ramos de, Carvalho
(PRN) e deve dirigir a entidade por
um período de dóis ànos (90/91).

� Atualmente, o Clube.de Diretores
Lojistaséonta .coni .150 associados.
que asseguram aproximadamente'
,lO mil empregos d.iretos. O candi
'dato .do PRN a Dep�tado Esta-
dual, Jorge Domingues', représefl- ""

tou a Federação de Lojistas de Sart� 'lar.'aguá do SUl ,-A Dal- , usufruirem do benefício.
ta Catarina, enquanto o candiqato celis, Indústria e Comércio de

'

A cozinha funcionará in

pelo PDS, JJdo W�n�r falo,! em Malhas, Limitada, 'iQ.augurou dusiye aos, sábàdos, segundo
nQme .<la Conted�.raçao Nl!cIOn_�I .. na �anh.ã,de segunda'(2) a sua', relatou a chefe do Departa�
doS" Plf�tores LOJistas, na solem- cozmha mdustnal voltada ex-

'

mento de Recursos Humànos
dá,de de po.sse. ' ".,', .,' . ,.'

"',

S h
'

. cluslvamente aos ....als de 400 d'a·-Dalceli,s,' Marisa Sasse 'C ,e,-Anova diretoria do Clube dos ,.'
:

"

lU
,

' '

'Dir"ltores Lojistas ficou ass,im _cola_?oradores do s_;tor ,de J;lf(:�- 'fer, lembrando que, e�se' não
Coflstituida: Sergio' RiJbens.Zonta duçaQ. Com uma area áproX}.� 'é ö maior benefíclO'.pat,mcina

(freSiden,te)"Ronald,o Koehntopp. m�da de 200 .etms quapr1;l- do p�laAempres�, :'ain<;la temos.
(vice),,Ildo Domingõs Vargas (Te- dos, a nQva cozinhá mantém a asslstencla medu:a total, des-
'so�reiro), Luiz �o.sé NiC<;>lodelfi convênioccQm a o Sesi, que na de 89, Clínica geFal e odóntol(l
(DHetor-�e'Cretano),' Jaime d�, sematw passada inaugurou 'gica"·,. destac9u., A c,oZÍnha
Souza (�lfetor Social),! Vo'!n�1 talllbém a sua cozinha mdus- Daleelis tem balcões·térmicos,Torres (Diretor de Relaçoes PublI" ,

.

I A,
.' ... : d b --d' It'

.

cas),.MariO Papp (Diretor do SPC). ' t,na.
.

empr�sa.va,l. �s�ontar, an éJas e pane as ermlcas,

,eoex-president�daentidade;Jos.é uma quantta H:r�sona de embora não tenha condiçõe.s
Ramos de Carvalho (sem pasta de- ""Cr$ 490,00 me11:sal� (20 po)" !-'Ie piei>aràl1 a refeição, por e.n-
finida). cento)" dos .funclOlilanos. que quànto.·

,
.

Daleelis inaugura li sua
,

cozinha' para !u'!-cion4'ril!s'

caminhar qualquer ernprega-.
do". _

-

'

, .:

Quando surgem alguma
oferta é sempre para mão-de-

'

obra Ilào-qualificada. esped.·�l
mente para os Famos metáhlr
gico e de malharias. "Para o

comércio aparece muito pou-:
co", conta Benetta, que faz
questão de salientar que, "feliz
mente ainda não temos desem
pres<? em -Jaraguä 'do. Sull', .0 ,

auxiliar- adminisrrativo do SI
NE também ressalta que' "não:
tem intenção de ataöar o Go
vernoCollor" , mas reforçaque
a queda do nível de emprego
é uma realidade não só de San
ta Catarina; mas do Brasil. z.,

72-3343, ""

/'

Jarag,Uá,do Su/� de 7 a 13107/90 '

, ... - .
-

. �

.

,
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Corupá completa 93_ anos
com registros da história

CQrupá, - Após 30 anos de
pesquisas ininterruptas, O' histo
riador Gerhard Herrmann, 84
anos está prestes a concluir a

maior coletânea sobre a história
p o lIt

í

c o v g e.o g r ãf i co
administrativa do município de
'Corupä _ .então localidade de
Hansa Humboldt: O' livro "Han
sa Humboldt ontem _ Hoje
Corüpã", que deve ser editado
em Rio Negrinho, onde também
.estä sendo feita a tradução dó

'

,idioma alemão ao português,
Falta apenas a 'liberaçãO' de re

'_cursüs pára colocar em prática
o primeiro levantamento histó-
rico do município:

,

Os registros feitos por Ge
rhard Herrmann iniciam até
mesmo antes da chegada do seu

pai Georg Herrmann ao Porto

(je SãO' Francisco do Sul, no lon-
, ,gínquo ano de 1905 (ig de janei
ro), quando desembarcou com

cabras, porcos, galinhas e um

touro de raça, proveniente da
Alemanha, onde casou com

Klara Herrmann. Mas a funda

çãe da Sociedade Agrícola Han
seanca '_ e, postenormente, a
localidade de: Hansa Humboldt
_ aconteceu anteriormente, no
ano de 1897, sob O' comando de
Carl Farbri. E começaram a

aparecer os prímeiros coloniza
dores, vindos também da Ale
manha, como a, família Hill
brecht (pai e filho) e O' casal Wi
Ihelm e Dorothea Erhard.

,

Paralelo a isso, agricultores
de municípios vizinhos, como
Joinville, Jaraguä do Sul, SãO'
Bento do Sul e Bluménau, fo-

- ,

.Indústria sem chaminépara oturismo
Corupá -A chamada "Indús

tria sem Chaminé" foi definitiva
mente implantada no município,
.a partir da inauguração festiva do
Parque Municipal "Emílio Fioren
tino Battistela'tpela Prefeitura,
no dia 7 de julho de 1989, quando
o município ,c0I!lpletava seus 92
anos de Iundaçãó e 31 anos, de '

emancipação política. Passado o

primeiro ano, o local foi completa
mente preparado para receber às
centenas de turistas catarinenses,
e .de São Paulo, Rio Grande do
Sul e Minas Gerais, que visitam
a "Rota das.Cachoeiras" semanal-
mente.

'

A força das águas é respei
tada em cada um do�acessos cons
truídos pelos operários dá Prefei
tura de Corupá, que ainda não

conseguiram concluir todas as tri
lhas que levam até a última queda,
uI11 "filete;' de água que desce li
vre por uma extensão de 125 me

tros de altura, e que o colaborador
vo!untár!o do Munic�pio, padre
João Heidemann. batizou de Ca
choeira do "Salto Grande". Até

chegar a este clímax, o visitante
percorre em trilhas outras 13' ca
choeiras belíssimas.

,

, Para intensificar a criação de

�asseio'ciclí�tico está
incluído, na programação

Corupá - A PrefeituraMimi- Seminário Sagrado Coração de Je�
cipal, em função da Copa doMun- sus, quando os corupaenses Albi
do e contenção de despesas pro- no Seidel e Adolfo Baeumle rece
gramou para -este ano uma come- bem o título de cídadão benemé
rnoração simples, alusiva aos 93' rito do município; .

anos do mUßlcípio, conforme in-
formou o Prefeito Ernesto Felipe ,lOh30min, no mesmo local acon
Blunk, As comemorações, da se- tece sessão solene da Câmara &:
mana do município ficaram assim Vereadores para a�promulgação
definidas: da Lei Orgânica de Corupá;
Dia 6 (seXta-féira) - jantar de 20 horas - No salão de' _Festas
confraternização com autoridades. da' Igreja Malriz r�a1iza�se jantar

, e convidados'; -,'
,

dançante alusivo aos 93 anos de'
Dia) (sábado) - 9 hOfa,s, Ináu8u- Corupá;, '

raçao da Creche MUnICipal "Lma Dia 8 (domingo) realização do
Assis Cardoso";

.

Rasseio ciclístico pela cidade, nu
lO höras - Sessão, solene da Câ- ma promoção do Lions Cjube Co-
mara de Vereadores no teatro do rupá.

'
,

Corupá, hoje a festa'é
tLla, hoje a festa é .

nossa, 'é pra-quem
,

vJer.
Parabéns, pelos s,eus
93 Anos

infra-estrutura ao local, o prefeito
Ernesto Felipe Blunk solicitou a

completa retificação da-estrada do
Rio Novo Alto, em "chão bati
do", unrpercursomédio de 15qui
lômetros. No Parque, foram cons
truídos um estacionamento para
oitenta veículos e um galpão com

sanitários, churrasqueiras, onde
os.visitantes podem usufruir. Ao
atravessar a Ponte Pênsil erguida
pela Prefeitura, o turista curioso
inicia um longo roteiro, para co-

-

.nhecer as.outras maravilfiosas ca-

choeiras. São mais de 2.500 me
tros de belezas e encantos,

'Produção supera expectati
va • Corupá - No ano de
1989 (;) município demonstrou nova·

mente sua força na agricultura, com

.uma produção de 50 mil toneladas de
bananas, o que, representa uma área
plantada de 4,800 hectar-es, graças ao

empenho de seus mais de dois mil ho·
mens a 2,640 mulheres produtores. A
Capital Catarinense da Bananaprovou,
entretanto, que produz de tudo, desde
fumo, milho, aipim, até chegarmos à
força da pecuária.

-No andpassado foram colhidas na,
da menos de 735 toneladas de milho,
arroz, além, de 187 toneladas de fumo,
e d� 36O-toneladas deaipim, o que caraç
teriza a dinâmica produtiva do muni·
/

cípió de 93 anos de fundação, que come·
çou justamente em um núcleõ conhecido
como Sociedade Agrícola Hanseática.
Na pecuária; são mais de 50mil cabeças
de aves, 6.747 de suínos, mais de cinco
mil cabeças de bovinos - que produ-
zem 1,9 milhão de litros de leite,

,

·ARlEIIBRA

ram adquirindo os lotes de ter- .

, ras. O pesquisador Herrmann
lamenta que "em Corupä não
exista cadastro a respeito de on
de vieram, qual a nacionalidade,
profissão, estado civil, número
de filhos dos imigrantes que aqui
chegaram". E prossegue: "Isto
foi pela falta de um Cartório
próprio, que surgiu somente em
1919, com O' senhor José Pas
qualini.:o primeiro tabelião".

Nascido no Caminho Isa

bel, em 27 de novembro de
1906, o historiador Gerhard
Herrmann lembra as dificulda
des para se instalar na terra na
tal: "Cada pioneiro se mantinha
com recursos próprios, por

amor e vontade par� O' trabalho,
amor a o próximo e-fé em

Deus" . E recorda que em junho
-de 1910 "apitou O' primeiro trem
na Estação Férrea, conduzido
pelo maquinista António Mo
raes". E veio O' princípio do cres
cimento: "Na época de 1920,
Hansa já contava com mais de
3DO indústrias, todas em peque
na escala. Enquanto isso, "os
municípios vizinhos procuravam
e levavam operarios de Corupä,
que viajavam a cada final de se

mana para reverem seus familia-
,

res em Hansa retornando no do- '

mingo à tarde. Gerhard Her
mann pretende publicar seu li
vro -histörico "em breve ; se

De�s permitir" .

Corupá - 93 anos
A, soma dos esforços de
cada um, certamente
tornará nossa 'cidade.cada
vez mais agradâvelc.para.
nóspróprios, e acolhedora,
para os que nos visitam.'
Parabéns a todos os
corupaenses neste 1 de
.julho.

Fábrica de
Moveis Kohls·Ltda·

RUa'Joao Tozini, 60� ...:... Fones: 75-1221 e
75-1222

'

Corupá - SC

.,

"

PiAS e TANQUES em

Jaragu� do Sul, de:_7"a '13/07L90
F!UA JORGE l.ACERDA, 84 - FONE: 75-1177

MÁ�MORE SINTETI CO'
(" .

,.

,Há'10 �nos ajudando no p-rogresso de-�ofuDá.

',J
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Seleção do município
: é 'destàque noFutebol

.

Corupâ- A seleção de futebol
de salão do município-fez uma

grande apresentação na Taça
Brasil Nova � Troféu Durval
Vasel=-, obtendoo vice-cam-

.' peonato, em' partida realizada
no dia 29 de Junho, diante €la
Crismar Malhas, quando foi
derrotada na prorrogação, por
1 x O. A seleção foi patrocinadaI.

pelo Conselho _ Municipal de
Esportes da Prefeitura'de Co-
rupá, e pela Artefibra.

".

cial � 'Industrial de Córupã,
Agradecida, a própria Curt Linzmeier. A equipe co

equipe lembra o apoio recebi- rupaense formou com: Müller,
do pelo vice-prefeito José NOT- Popo, Felipe, Osni, Pio, Gil

- berto Müller __::_ também:o go- berto e Neco. Técnico: Cama-
leiro do time :..,_, e pelo presi- cho e assistente técnico: Bas�
dente da Associação Comer-

.

tião.

Eqll.ipe jez uma bela campanha.

,

PARABÉNS
CORUPÁ!
'JUNTOS
CONSEGUIREMOS
OPROGRESSO
EO

1.
f.

.DESENVOLVI-.
-

,

I

MENTO DE·NOSSA',
CIDADE

\ ,..

BAR E PANIFICADORATHIEME
,DE AN,ISIO LUC1ANO 'DE LIMA
Av. Ge!úlio Vargas, 355 - FQ,ne: 75-1'224

"

eorupa - SC '

-

CORRE-IO_._
€>0 P<>",<>

Vereadorespromulgam
Lei Orgânica sábado,'

-

.

.

Corupá - Depois de pratí-
_ camente dois meses de impasses
sucessivos, os vereadores do mu-

,

nicípio finalmente conseguiram
entrar em acordo e promulgam
solenemente logo mais, às 10h30'
min no Teatro Anchieta do Se
minário Sagrado Coração de Je-

'-sus, a Lei Orgânica Municipal;
"um verdadeiro presente à co

munidade córupaense", confor
I me destaca 0 presidente da Cons-:
tituinte e da Câmara, vereador
Pedro Alves (PDS). .

As' discordâncias entre- os
cinco veradores da coligação
PDSIPFL e dos quatro integran
tes do PMDB na Câmara, ficou

. centrada -especiahnente.em dois
. polêmicos artigos, que culmina
ram com a rejeiçãototal do/pro
jeto que os nove representantes

,

do Legislativo elaboraram. O
Artigo 93, por exemplo, tratava
da prestação de serviços a parti
culares pelo pref�ito mun.icipal,limitando em 120 dias antes de

'qualquer pleito eleitoral. . Ap6s:
interferência do presidente da
União dos Vereadores de SC,
Michel Kury, ficou acertada a re
dução do prazo: 90 dias.

NoArtigo 22, os vereadores
discordaram da sua própria re

muneração.em caso de sessão ex
traordinária. A bancada coligada
do PDSIPFL não aceitou o paga
mento das sessões extras, geran
do impasse. Mas, cauteloso, o
presidente da Uvesç aconselhou
que ISSO fosse decidido pelo Re
gimento Interno da, Câmara, a

.

ser aprovado logo após a premul-
gação da Lei.

'

'Alvim Seidel
.descobre .belas
orquidáceas

Participar desta
grandeza pelo I' .

trabalho e confiar'em
dias de progresso: i

Nossas saudações a

Corupá

Viação.�anarinho
,sempre
t�ansportando progresso

Corup4 - O comendador
Alvim Seidel passou pratica
mente sua vida inteira voltada
à (>esquisa de orquídeas e bru
melias exóticas, que culminou
com a formação de um, dos
maisconsideradosOrquidärios
do País, respeitado internacio
nalmente: o Orquidário Cata
rinense, localizado a cerca de
um quilômetro do centro da ci
dade ern um amplo terreno,
onde podem ser vistas e adqui-
.ridas comercialmente mais de

.
três mil espécies. '

.

,,

"Graças 'ao meu trabalho
muitas espécies de orquidäceas
e bromeháceas não foram des
truídas pelo machado ou.pele
fogo antes de se tomarem co

nhecidas pela ciência", diz,
sem falsa modéstia, o pesqui
sador e orquidófifo Alvim Sei
.del, que reéeQe. logo l}lais� às
10 horas de hoje, o titulo de
cidadão benemérito de Coru-

.

pá, mais uma homenagem aos

serviços prestados à comunida-
de. ' -

Semínärio é
sinônimo de
Educação,'.

. Corupá - Fundado em fe- -

vereiro de 1932, o. Seminário Sa
grado Coração de Jesus e um dos
graudes patrimônios culturais do,
município de Corupá, responsá
vel pela formação de anual de
centenas dé adolescentes, da 6!
-aS! séries do primeiro grau. Ca
da um deles tem sob sua decisão,
a possibilidade de prosseguirem
com os ensinamentos em outros
educandários cristãos, em 'Jara
�á do Sul, Brusque e Taubaté
(S.P) ,'de onde poderão sair como
novos sacerdotes. ;

Oito professores são encar

regados do ensinamento meticu
loso aos 115 alunos dó Semina
rio, que ficam sob regime _de in
ternato. Com.uma área total de
63 hectares, o Seminário conta

. com museu, salas de .aula, cape-,
Ia, refeitório, escola de música
para ensino de vio!ão/ salas de
Jogos, teatro, Ospropnos alunos
.sãe encarregados pela criação do
gado(cerca de 100 cabeças), ma
nutenção da horta de bananas,
verduras, café e. do cuidado aos

viveiros-de pássaros. e peixes.

IPARA"BÉNS CORUPÁl.
-

,-'
,'_

".

,

'IND., E' C-OM .. DE
RO,UPAS-'�llC:Qior- lrOÁ."

Rua .Germano 'Mahnke,,499.,-. Fone: 7�1137 Corupá'_� SC .........
,
,. .

-

·Receban
nosso

.

ab�aço'.
Páginil 06 '

�. ,., . ' '.

� .j'� �

Jaragua -do. Sul, de ? a 13/07/90
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'�.'. '., · PR.EFE:ITtJR:A'·', A CÂM��A,DE \{I?READORES'
" .' '- .' - ,

. :» ." DE COF;ltJPA, legítima "

MUNICIPAL, .' representante desta Comunidade,
,DE CORUPA _ quer neste diaem que o município

,

'- . comemora os· seus 93 árias de,
..

.
,', ,CORUPAENSES>, \

fundação e"32 ànos de
"

".

,j emancipação política, vir. �

, ÓPERANDO. ßM CAMINHOS DIFERÉN.TES, " cumprimentartodos os cidadãos e�
SEGUIMOSCAMINHOSPARALELOSAOLONGO -

, '
.

DESTES 93 ANOS, DANDO O'M_ELHOR DE NÓS, . cidadãs corupaenses, do mais "

,

- MESMOSCOM VrSTAS AO PEfiENVOLVIMENTO humilde' ao mais bem sucedido ..
'

DE_NOSSA QUERIDA CORUPA. NESTA HORA DE '

.," ,'-
.

ÇONGRAÇAMENTO EM QUE_ "

.

" PA�ABENS" CORU·F.:»A.
CUMPRIMENTAMOS TODOS os ÇORl:JPAENSES_ - .

..
,

NADA NOSAPROXIMA lvfAISDO QUE A :

CONSCIÊNCIA,DO DEVElj COMPRIDO..
1897 -. PARABENS CORUPA ---1990

, ADMINIS:rRAÇÃO BLU_NKlMÜLLER· .

CÂMARA DE VEREADORES;
.

DE'CORVPÁ···.
,

';: .'PALMAS A �UEMMERECE!
"- ,,', .

AFINALHÁ 9SANOSCORUpAvEMCRESCENDO
E PRODUZ�NDO RIQUf,ZAS ÇOM FÉ; '-,

/ '

, 'c
. -

'.
•

.

:,CONFI-6NÇA, TRADIÇAOE TRAßALf!Q, NUM

I

.' " .Nos\�orguJham·os'�dé '��1Itgl�PORT1NTE<A GENTE PARA·E.

i .. - ,".

'f'encer a' 'est'a
-

. PARABÉNS; CORUPÁ! ' '. .'-
-'

•

o, per, _' . '.
- ." .'

". i� A�Assó.riaçãô dos Municípios do Vale do 'ltap-ocu �

'. com,unid,',aäe orde;ta�qu,.;e-' '. AMVALI, que congrega os municipios de Iaraguá do,
.

.

. Sul, Guaramirim, Schroeder, Massaranduba, -Barrá
faz dó ·frabalh.o e él�- '

.. velha-e o munieipio aniversariante de -Corupâ associa-se .

. ,

.. .(t-esta importante data, representando um segmento que
.'

_,

.

va./óriza,ç"!io humen« s'ua. 'muitQ tem,contribiâdoparaaprosperidade.desta tern];-
,

'

a,
. Estamosfelizes'por participar destafesta.. '.' -

principa(ri}zão d� existtr..'.
.

'.
'. ,

.'

.' : ..pARABENS,
.

CORUPA .

. ASSOCIAÇÃO, pOS'MUNiCíPIOS'
,

DO, VAlLE 0,0 IIAPOCU'� AMVALI

,

.

.

..
: .i-: �

-

-
.

.-

Av. G,etúlio Vargas; 839 Fone: 75-1211

Parabéns Corupá pelos 93 anos de trabalho e progresso
r: Jaraguá'do Sul, de 7 a '13/01/90

-

L' '-', ..... J,
-

" ,

•

'_
. - �

.

,

" �
/"
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A sua elegância
começa_por
fora.
Vista

ModQ-Sempre -

Geäílío Vargas; 55

-, .:
j

Luiza Raquel dos Passos, represen
ta o Cip, no concurso Rainha dos
Estudaittes

_

":

_,,--

o garotão João
Guilh;erme Moretti
Izidoro, filho do

candidato a Deputpdo
Estadualpela União

-

----

de Santa Catarina
Ademir lzidoro,faz-

-

campanha e promete
ser o melhor cabo

-

i!leitoTfll do papai.

A foto registra a' inauguração de
mais umponto de encontro em Iarq
guá do Sul. Trata-se da Lanchonete
Pavanello, (ocalizada na Rua Anto
nio Carlos Ferreira. G,onfira com

SueliPavanello as delícias desta no-

A Boite M�akech, está eil

escolha .da Rainha dos es
_ foto estão as representantes
Adriand Schmitt e Sandra R
tk Râinha_do Colégio AndiW
Tânia Mara Sabei, FabÚJ1lt
Jq_nice Pereira tk Lima. A fi
Pdrlicipe e torça pela sua c

.' -

Nifoú1a.sim� de S
Ja,,/fovski Redivo, que

concorre dia 7 (sábado) (Iß'
título de Rainha da-Escom

, ProfessorHeiêodoro Borget
o baile tem inicio às 22
no Clube Vieirense com

animação dóGrupoEiprt
Jovem. As caidülotas po
·título tk rainha'são� Au,."
,M(lI'ia Kuskovski, Cdnelí
Ciinardi, -Josekne Ines
Nicokti, Leda KQ$miersld,
Marlize Isolele Kesk-e;

. Mmineiva P-Ínhéiró, Maria
Férreira tio Nascimento

-

Patricia Botkmberg, lida"
CássiaFagundes; Rosaneil
Fátima Sapner, Roseli
Ramos, Rosdngela'Cristins.
Miranda, é Sheila Jan(umll
Redive.

.

.Rua 28 de Agosto
Guaramirim - Santa Catatjna

'ÓTléA
tJERTEL-

� Laboratório ótico
especializado..

'

- * Há mals de 50 anos at8l'ldendo
voei.. '

* Precisão e qualld_adv.
Av. Getúlio Vafgas, 15
Fone 72-1BB9

Medicamentos, Pe_rlumarias,e Cosméticos em geral.
Aberto d;ariament� de segunda a domingo sem fechar

- ,

para o @/moço.
'

.

Posto de Medicamentos Vida éSaúde.
.

A saúde em boas mãos. '

.

,Estrada Rib. Grandl: d� Luz, ÍI7 Rio da Luz. ao Iiulo da Ceva]
'I

Ö REQUINTE'QlfE �ÓCÊ MERECE,
COMAQUAUDAPE;QUE VOCÊ EXIGE.,

Todo o encanto ein vestir malhas
exclusivas Rio/SãoPaulo,

'

THEGOLDENMESR
Galeria Dom Francisco -:- Sala 7 .

Jaraguá do Sul-$C

KADRI·t

� .....aL,•• ,

-�'.
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JARAGUA DO SUL, DE 07 A 13 DE JULHO DE 1990

,

-'

C·f·I·G CDllplela 18 IIIS
Para a 'pequena e médi,a e,mp,� a data d�

6 do corrente foi' de grande. signijicado, ppis,
ontem transcorreu o 189 ano de 'existência; do
Centro Empresarial,

- ,

que revolucionou ,a,$ atj·
vidades dOs, empreendedores que hoje for
mam a maior malha da atívideds no País. Foi
graças à CEAG e seus mentores que essas em
presas, dispondo de oríentação segura nas
suas profícuas atívídades, conseguem enfren
tar os problemas dO día a día, para s� Itomar

organismo bem estruturado e galgar a senda
do progresso.
Vale, ne oportunidade, lembrar os dirlgentes

do CEAG que vêem desenvolvendo um trabe
lho meritório, cercado de pessoal capacitado'
nas várias áreas da atividade empresarial, para
tornar-se um Centro de alta oonfíabãídade
Os dírígentes são os seguintes: Diretor Executi
vo - VINICIus LUMMERTZ SILVA e Diretor
Adjunto - PAULO FERREIRA, Cu�imentos
desta folha pela passagem de tão importante
data.

ADVOGADO

Rubel Fllseca Flexa
RUa Reínoldo Rau. 86 - Sala 6 - 19 andar

-

Centro - Edifício Mário Tavares
"

Fone: (04n) 72-1920 - Jaraguá do Sul - SC.

C I' í I,i C a M é d i c a

Reulßalologia
Dr. Wander L. Walzk,-.. _

Consultório Médico

Rua José T. RibeirO, 785

(próximo ao ColégiO Holanda M. Gonçalves)
JARAGUÁ DO SUL - SC

! Atendimento com Hora Marcada de 2\l a 6\lf.

,Fone: (0473) 72·2988

Passagens e cargas é com VARIG
Rua Cei. Proc. G_ de Oliveira, nt! 246, Fone: 72-6383

INSTRUMENTOS DE
MEDIt;.40 ,-

'

"
I:: COMPONENTES
INDI/STRIAIS ,-

Proclamas � ,de Casamentos
MARGO'i' ADEllA GRUBBA LEHMANN, Oftdal do Registro CivU

do 19 DIS�to d. C9llUlrca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa CatarlDa,
BnI.s11. faz saber que compareceram em Cai1órtQ exibindo os documen·
toi(<<!xig1dos ,�la leI, .. flm de se luabilltar_ J!ilra (asar, Os segu1ntes:

Edital 17.278 de 26.06.90 José, neste Estado, do,' e residente na Av. Ma'
Cópia recebida dO car- miciliado -é residente na reohal

-

'DeOld�ro, 915,
tório Sio B�nto do Sul, Av.' Marechal Deodoro, nesta' 'cida,de�" filha. de
neste Estado 28, apto- 205, nésta ,eHr Balduín Vicente Junc
Ortoinaro Llb�rto Ger- dade- filho dé Osni ckes e Alice Maria Tho
loff'� 'Mar1z�� S�ntos Deschaps e Florentína machesky Junckes -,
SilvaDO Martendal Deschaps - Edital 17.283 de 29.06.90
Ele, brasüeíro. ;viúvo;, Ela, 'brasileira, sOlteira, Adr Oeehslar � Marian�
comerciário, natural de instrutora, natural de ManSke
Dona Francisca, Rio Guaramírím, neste Es' Ele, brasileiro, solteírc,
Grande do Sul, domí- tado, dOmiciliada e re- índustríärío, natural de
Iíado e residente na Rua sídents em Estrada Ba- Messaranduba, neste Es-
,CedrQ, 06, em São: Ben- nanel do Sul, em Guara' 'tado, domícilíado os re-

to dO Sul, neste Estado, mirim, neste Estado, sídente na Rua João
filho de :Walter' Rudolfo filha de Arvíno Nico- Januário Ayroso, 985,
Gerl.0ff e H�lma �� chellí e Paula Bernar- nesta cidade, filho de
Gerloff - dina Albano Nícochel- Egon Oechsler e Zita
.Ela, brasíleíre, SOlteira, li - Sasse Oechsler -

comercíáría, natu�al de Ela, -brasileíra, . sOlteira,
Curitibanos, neste Esta' Edital 17.281 de 27.06.90 auxiliar de escritório,
do, domiciliada e resi- Loreni ROSa e Rosímar ' natural de Curitiba, Para
dente na Rua. Castro; AI- Fernandes nä, dOmiciliada e resí
\lIeS, 64, nesta cidade, Ele, brasileiro, solteirO, dente na Rua Joínvíl-
filha de' Claudio snveno operador de máquina, l�, 1.532, nesta cidade,
e Jurema Santos Silva- natural de Pouso Reden- fUha de Julik> Manskie
no - do, neste :&�ado, do- e Reinilda Modro Mans-

mícílíedo e resídente ke :

-

na Rua Arduíno Pradi,
em Jaraguá-Esquerdo,' EditaI 17.284 de 29·06.90
Fl:eSte distrito, filho de' Heniique Salatíno MiO.
José Osní ROsa e Jose- rellj C!' Eliane Elisabete
fina Bilk RQsa - Güths
Ela, brasileira, sOlteira, EI,e, brasíleíro." solteiro,
atendente de enferma' programador de cOmpu'
gern, natural de Ríbei- tador, natural

-

de. de
rão Pequeno, Laguna, Caxias do Sul, Rio Gran'
neste Estado .domícilla- de do Sul, domiciliado
da e residente lila, Rua e residente na Rua Pi-
Arduino Pradí, em Ja' çarras, 255, nesta cidade,
raguá-Esquerdo, neste filho de Flávio Miorelli
distrito, filha de Pedro e Ruth Beatriz Salati
Luís Joaquim Fernandes no Miore'l1i "--:'

e Pedra de Souza Fer' E-Ia, brasileira, sOIt.eira,
nandes - �s1udan�e, natur,al de

Jaraguá do Sul, domici
liada e reSidente na Rua
José Menegotti, ]90,
nesta ,cidade, nlha d,=
Arthur Güth:s e Ahna
Lídia Bäumle Güths -
Edital 17.285 d.e 02·07.90
IIdemar Petry e Patricia
Andrea Moser
Ele, brasileirQ, solteiro,
vendedor, , natural de'
Luís Alves, neste Estado,

Edital 17.279 de ,26.06.90
Jaeír 'Franctsço ,Win·
trlCke e Inez :rerezlnha
Bachal
Ele, bresíleíro. solteiro,
operáriO, natural de
Jaraguá do Sul, dOmici�
'U:ado e residente em

Braço Ribeirião Cavalo,
em Nereu Ramos, rieste
distrito,,' filho de LeO

poldo Wintric�k� e Re
!Zina Filipp Wintricke �

, Ela, brasileira, divorcia'
da, do lar,

" nàtural de
Rio Negrinho, neste Es'

tado, domiciliada € re

sidente em Braço Ri

beirão cavalo, ,em Ne·

reu Ramas, nest�
, dis'

II:r11;o, filha de Gera,ldP
Bachal 'e' CarmeLa Ba
chal -:-

Edital 17.282 de 28.06.90
Walter Kreyssig 'e, Olga
Junckes
Eie, brasiLeiro,' viÚvo,
rn:arceneiro, natural de
J:araguâ do Sul" JC;:íil�Ç�7
liado e residente ,em ;��
trada Garibaldi; 'ri��
distrito, filho de' '�s�r
Kreyssig e Heg'wlg
Kreyssig -

:tIa, brasileira,' sOlteira,
do lar, natura;l de Ja'

ra211á do Sul, domiciliada

Edital 17.280 • 26.06.90
Cópia recebida do car
tório de Guaramirtm,
neste Estado
Evaldo Deschaps e Ignês
Nicochelll'- \

Ele, brasileiro, solteirO,
vendédor, natural de São

Concl1fSão página 02

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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' busch, 61ß"
'. n�sta cidade,

. ,

Av. Marechafneoaoro';aa'l:ionseca,TIl'
- �; �., filh(L_d�, �fltio petry e

Jarao
..

I1.á do Sut,._-",- -
..

"SäDte -'Cäfal1iiä'
.. _- __ o Maria .de.iLurdes.....Rech

� Betry --
--

n, f'r:f.�\�,_;A,E'--.J!,(;'.l.·.-f_{f_�.[.�T. '-�'l '
"

_o, t.l� brasil�Jraf:, $Ol�eira,
, --

:M.Ji.'-'U
."

-- -,

;
i

--,-.

',"', ,.'�eti:r�tár�,
--

'*at:4T�l;' de

PROCÓPIQ GOMES COM, .MAIS" _ DE . _3.000m2, __ .'
'

I,
Jaraguá do Sul, domící-

'��:ÂR�A;:�ASl\..;��';'�iy������o;i i����'2;':; ::;;: ����'�;i[,CA�{ "DEió MADEIR� sg� !:lj�,q�����::,E :.,��,:,�=": :_��(-lf;;�����06 4;;'
,CONTENDO PIsciNÀ,-CHUitRÀ�Q:UâRÁ� c�SÁ' '- .: DEMAiIS :DEPENDE�C]AS,_ N�,-�� �çrs- :'. :n�s�él, <:id�4�, JU.�él:, ;d�

.
.. '.. . '.. -s., .

'. ,.. ,.' ço. .DE PAULA, S!N·. A RUA ESQUERDA Lo.GO Iv:o Mos'er .� .. .-N0rma
PARA CASEIRq, JA,RDIM TODO ARBORIZA9Q. APOS' o. N9 1461.;

"

,- -. - .. ,,-,

'. Moser-
-, ....

\ . ,
.'

"'; .'

'

.:

�F;ditá,i 11.286 d,ê.'
.

·Ô2.07.90
CANn ETC... . . ;�. ;�"..

,'João· B.aliStá ·de:.'· Campos
- "CASA�DE' ALVENARÍA,'; COM'.4'QÜÁRTos, e solangé Aparecida
SALA, COL:lNHA, 2 GARÄGENS E

-

PEMAIS Zap�llél
-

' . ".

DEPENDENCIAs.: • f·
Ele. brastleiro, solteiro,
servente)'

.

natural .

.

de
Santa Cecilia; .rie�� Es.
tado, domíciliado e rasi
denl€ na , Rua,: Joínvílle,
nesta,

.

Cidade, filho" 'de
Amancio de

-

CampOs e

Mari.kJ. JuI,la Ide f. ;Cam.
pos "'"""

Ela" 'brasileira" sOlteira,
: . do' lar, natural." : de
.Iaraguâ do Sul, domící-

. Iiada e residente' ,;: na
Rua Jl()invine, --:. -nesta
cidade, filha de Faus
tino Zapella e Nair
Sbardelattí z:âpel1:a'-

I'

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

,;

.--:::- �} \_-'.,- ,

ii

R. JQão '!Ceoli. 1(." . fone ilz;.211a - Jar�gu' do Sul'
_..

.- CRECI' 0914"J'--;': . ; ."

-

'-./ _ BEÚSSIMA PRo.pRiÉÍ}ADE�---S1TUADA �A

Apartamento - Com área 7:5m2, Av. Mal. 'Deo
.

doro, apto 603, Edif. Chiodíní, frente
do Col. São Luiz;

.

CASA., -, Com área 102m2, (mista) EdiL
-

em
terreno' de 450m2, R. dosEscoteiros;

CASA', - Com áI1ea' 180m2 ,(Alv.) EdU. em
terreno de 1.249m2, BR-280 Km 53,

.

Teneno.
Guaramil'im; "

...::::; Com área. 303m2, 1\.. Heínz Ma.lú1-
ke, próx. Metdlúrgica' Franza. . '.'
- Com área de 589m2, R· Luiz GI
AyrOSO, Prox, Juventus:
Com área de 220.000,00m2, (S8 mor

gQS), T.ifa Terezinha - Nereu IRa;'
mos;
Com ár,ea, 32.000,OOm2, EsJtr· 'Rib.
Grande da Luz, 15 Km do centro
d.e Jaraguá (Zonstifa) próx. Ceval.

Terrene

sitio

Sitio

Empreendimentos Imobiliár'ios'
Mareatlo Ltda. ',CREeI 093

..

Av. Mal. Deodoro, 1.119 - FOD,e .7.2-11:>'6 Jara,gúá
do. Sul - SC.

LOTES
" .. '

Lotes no Loteamento, Ana Paula U (Fifl{lllcia4�).
Lot'es no Loteamento Julio RodIjgues (finan0iaçlO)
Lotes n� Lot. Liqd,oro Rodrigues (Finànoiado) t'.
Lote N. Ramos. 1·975,OOm2 R. Campo do :ijstrella.
Lote 14 x 26 L0t'.."O di,á" Jguá esquerdo: ',;::: ....,'"
Lote 15 x 28 São Luiz -'-- Jguá esquerdo' ': � '.

Lote 17 x 50 Pert() do Campo dq Botafogo"BàrT�,)
Rio Cerro.

.

l.ot'e 603,00m2 Lot, MeIl!egott� - ,Villa ..Amizade'
-.'� . \

C .A S A $, :::':'J " f

Alvenaria Ebi. São Luis com HlO,OOl1l2'.· J

Alvenaria mm' 120,00m2 '

de madeira 42,00m2, Vila, Rau. : ':,

de madeha ,Vila Rau 50,00m2;: ... ,;�

Casa
Casa
Casa
Casa

-

<
"

.

SALA ,,·,Ç_O�RCJAL
":.�:: Rua,:Jhin:mllei:.aQ,,;·ladO (Ía:\,LlJMlliRE '"

RUa Gumé�(lin'do'Ala Silva'" :i -, .' 8arãodoÂiciB.rancd.Esáta�
,"; -_Rua Jose:: Bniméhdberf'�! '1 ,', ."

FONE:72:'2607
<'

_, � 1. ,.��t , � ': j. I..� ',:/ 1 �:.' �. _; ',�;:'. 'i;.>� :'�.
�

,. 'i,
-=-- � i;.._�,i '

. .,,:. '';' �< ";�E\,,,f, :�d/JJ:.. ..� ,,., .....�.,. ..,,';:. <\. ......�I •

J�RÂ-6t;T�"�;ll&\.'SU�·;.. ,tDE�.l'{'9 .. ,�A.�1;��·-'DE�:-J�U'LHO<i.4)fi;,p,MM)O

"._ APTO NO EDIFtdo JARAGUÃ.
t
',.",

, "

E para que chegue ao

conhecimellto -

de todos,
mandeí

.

passar o presente
'Edital, que será publíea
do. pela Imprensa e em

Cartório. onde. f,' será i(fi·
xado durante 15' días. :

.1 CEIG eo.mplela
'18 anos, dia 6.

LOTEAMENTO SANTO 'ANToNIO TEMOS

A PARTIR' D� "ln "SALARI():",DE -ENTRADA E
> •

",.,
-, ,

". MEIO SALÁRIO POR MES.·
. , ;:

:Á'·.·,,··· .. ·

� ·Imo·biliária
ENGE:rEC' ,'.

v

Engetee

t: �.

Crea .,. ,2�64 '...... Creeí . d34 - J, - .Fone: 12·0373
., Rua Ex�dicionári� Antonio Carlos 'Ferroeira, ,:49,

Jaraguá do Sul - SC
.

VENDE

"LOTES FINANCIADOS" com uma entrada e

saldo em atê 10 paga$ehtos sem juros - Lot.
. D1;l olinda - Ilha. da Figueira

TERRENO cOm 3,600,�m2 - Rua Epitácíö PeS'-
soa - Centro.

.

.

'TERRENO com 831,00 tn2 Esquina com Rua
Barão do' Rio Branec -, Centro

. TERRENO .cem 'fi.-ellte para R�a José Theodorp
" ,Ribeir� .....,.....:):lha da , figUieira. .

-

.

W�RENO ,ç0m,. ',435,OOmtZ - Rr:Í(l\Ma�cêlo ,Barbi.
-=:,'Vila L.enzL ;': 'L ,',,- :. -'

.Al?:�liT�l\i�NTo qo.w 91,00 m2 Bd. Jaraguá-
Ceatt'Ö ,

..

'

_

'

,-
,

': •

ApARTA�NTº, com. �6,00, m2 - Ed. Marajá
f ",

- çe:ntro ,o "_,, ': _ ;!
ij.;i.:APAiTA�NTO, .. c()m pm

.

'QUAR:-O,-

#ipr.ença, � C�Il,�r9, '.':1 '
.

CASA EM ALVENARlA com 150,00 m2 - Vi-
la Nova. "�:"'" "c

,rv':C�S-4', MI&Jl'4 e9ro: Holoo m2 - Vila Bae:pendi.

,: ;�� ',,' �: ;"1,N i(é�'H::G�',�".: ·_:"-",-"-,,-,,,�_��,;t'.Cfl"_'�_�"�_·:-C>'_o�,� "" __ .e __

Ed·
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Rádio Jaraguá 72-0159

EMERGÊNCIA
Pronto Socorro 12-1911

Bombeir6 - .�-....< 193

72-0636

'Hosp. Mat. Jguá 72-13�0: ••

Polícia 190

� ..

Farlácia
do
Sesi

',I,

1"""

�•.

Agora em instalações
-ampliadas e com La�

boratôno de Análi'
ses Clinicas anexo,

para melhor atendi
mente-

Av. Mal.' Deodoro
507

.

(defronte o Colêgio
São Luís)

Fone: 72-0561

I'

. '.

Oru. .

Contábil
"I COlerciar'
S/Cllda.

• �ctlt8s" .. il�cal.S e

cont�be18

• Registros de firmas

• Contratos

• Xerox

• Rua: .CéI. . Procópio
.

Gomes de Oliveira,
_;n"" 290'

.\ "Fone: 72-0091
_.ç

• Jaraguá do Sul- SC-

Ferro 'elbo·.'-· '
jM,aret.hal

.

II

',i ;�,<�NGm.M,Ä.NN:'; ClÄ. L_A.
Comérciô • de veíçU�Qs' usades

,

-- "PfWi[lS.: para v:éírm1os
.

'CÔlBpiam:ós automóveis 'acldentados

Rua ê'cifiiad Riége{\"i�2 :-: Fone 12�814
Jaraguá do Sul, - ,sc - " .. ,

SOMAQ-
Jaraguá do Sul ganha uma nOva opção em:

consertos de máqUinas· de escrever, somar;
calcular, caixa regi$.tliadoEas, f ,mimilSgra:fos, f

relógio-ponto � competadores.
Pt8cul'&'nos �' veja nossas .. vantagens . e bons

preços.
.

Ruà Dona Antonia. 33, - Fone: 72-0308.
- Jaraguá do Sul - Santa' Catarina ,....;..

ADVOGADOS
FRIEDEL,. SCHACHT

MARIO CESAR FELIPPI
CLÁUSIO BA'RATTO

LÀBOllATORlO DE MlCltOBlOLOGIA
E· AHAUiBS- ClJNIeAS

II

" .FlelDing
Rua" ReinoJU hu, M6

Fo�: :12-mS
. Jaraguä do SUl - SC .....

, �' .'

t·

ESCRITÓRIO:
Rua Elarão doRio Branco, 227 - Caixa Postal12

F0ne::(0473) 72-0244 -89250-Jaragúá doSul-SC

Ginecolouia :

.... '

e Obsletricia
DR. ALUIZIO .ISAÂÇ',,'ÁLBUQUERQUE

Atendimento das 8
e lias

Picolli,. 235
- sala 8 --

convênio

às :10.h.S
16 às ·19 hs.

EdU. Ivína
Fone: 72-1580

com UNIMED

SAVlO MURILO PIAZERA DE AZEVEDO

MURILLO BARRETO DE' AZEVEDO

@
----------------

ADVOGADOS
'_ Direito Civil - Criminal - ComerCial -

- Trabalhista - &portlvo -

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 97 - Sala 1
Fane 72-0188 - Jaraguâ do Sul - se

Aurilene M.
Leonel P.

I'

Rua J03.o
19 andar
Mantemos

B ..
. U·ZZI

Floriani

Advogados
.Rua Rlinoldo Rau, 86 - sala 4 - Fone 72-2711.

Ortoped,ia e Traumatologia
DR. MA�COS, F. SUBTIL

Urgências _ consultas _ ortopedia ínían,
til e adulto, Membro títular .da Soe. Brasileí,
ra de Ortopedia e Traumatologia.

Av. Marechal Deodoro 1.572 _ Fone 72.2218

_._--�-�-

: Fábrica de- Carimbos·
Enca·d'etl:ações

Rua São pa�lor 1,!,�, ;"' 'Jaragué do Su� - SC"i
',- -,.,.:if -;"

"Clínica de

JARAGUA DO SUL, DE 07 A 13· DE JULHO -,DE 1990

r ..
'

.

, ,F'isiole.rapia
».. ;:1 "',' �

Jàraguá
Dr� Valéría C. Togni,

'.

Drl;' . Solange Castilho

.: �í'�i()�eJ'apeutai

Dr' Carla S. PGrt�
Dr' Stela Serraclní

Psicóloga
Drl�_'_S.olq!1ge ,Ba_zini ,- í Fonoeudíôloga

Rua Ja'c9b Buck, 120 (fundos Brádesco]
. Fonet 72-3659 -

Mantemos . convênio com: UNIMED e
, c BANC(;) DO BRASIL

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Serve Aut.Mun. de Água e Esgoto
.

Diall_g� '. $. ....
,;"� ··1"'····- .. !". •.•.

. . � ':" -..��- ,., .•.••.�.,�- _'O,,· •.

Samae __;, SíerViç()" Autônomo,::MUDicipal de Agua �
Esgoto, abre as inscrições para concur�o público a?
cargo de Leíturíste. As inscrições poderão ser feitas.

dos dias 04.07.90 ate 10.07:90, no escrítôrío, rua Gui

lherme Weege, 34, no horário das 9h30m'in. às 11h30

mino e das 1:;':00 hqrajS às 15:00 horas, munídos de

documentação,
.

.

O dia do concurso será publicado posteríormênle.
Jaraguä do Sul, 27 d� junho de 1990

o Brasil �tá . �fr�· .

tando crises: financeira,
;moral!' p9.líti,ça, social.
A Insegurança a fome,
desemprego, reç�ssão,
enchentes, �as. são
consequêncías, �feltQ do
d�.sapeg� . a. Deusl S�
analísarmos as

. crises
couduirelIlos que o a

testamento . de Deus � a ...

causa principal 'de
.

tan-
. tas dificuldad�s. poderão

. I
'" _

argumentar alguns'; paO!
é pOSSiv�l � seja.
essa a razão, pois o povo
bresíleíro é muito . relí-

.

gíoso ...
t t

m�. a sua
-

relígíão s.e VOlta' para
-

deuses que JJlãP tem po-
der espirítual, QU a

grupos distanGiad� da
verdade Bíblica, OU tan

tos outros !Líderes re

ligiOSOs que criam no

coração e na mente do

povo certas práticas reli

giosas que não se alicer
çam nOs ensinos de

" . Deus: A principal crise,
�--------------- .o:

.

a, espiritual 'iJ) t.em uma

solução: 'o .povq briasi
Leiro precísa voltar-sé

para Deus.. A Bíblia nOs
lembra e exorta: "Fe

liz. a 'nação cujo.Deus é
o .Senhor"I 81.' 33:12.

.
.

M·IDEIRIS
Söomedida pI sua censtrucão. CANELA e outras.

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

Rua 'Reinaldo Rau 86, - Sala 03 - Falar cl logo.

Jaraguá do Sul - SC -

«1=,.0 .

VIAÇÃO CANARINHO LTOA.

Pr02rQ1e bem ai lua. viagens de férial e
recreação. A "CaaariDllo" coloca à sua dis

posiçio OI medernos e confortáveis ônibus da sua

frota. Venha conversar conosco.
Av. Mal. Deodoro, 987 _ Fone 72-1422

Funilaria Jaraguá Ltda.
I,

Calhas e Aquecedor .solar

� ";�.: Rua Felipe Schmldt, 279 - Fone 12-0448

AS
.

MELHORES OpÇOES PARA PRESENTEAR
ESTÄO NA

Lanznaster
J()1as, seml-jÓlae e relógIos com o carinho da

LANZNASTER
Marechal Deodoro, 391- Fone 72-1267, em Jara�uá

- Igreja Batista de -

- Jaraguâ do Sul-

R. EmíliQ. Stein, 120.

Clínica Veterinária
SCHWElTZER

Dr. WALDEMAR· SCHWElTZBR
Clínica de pequenos e grandes animais, cirurgias, vacínaçôes .

raio x, internamentos, boutíque.
Rua JOlnvUle, n9 1.178 (e:ql frente ae Supermercado Brelthaupt)

Fene 72-3268 - laraguá do Sul - Santa Catal'ina

·l!
e··�GA SECA, ISOTSRMICOS, FRlGORlFlCOS

E CARRETAS DE I, 2 e 3 EIXOS
Jaraa·oá Esquerdo Rua Dr. Enl'ico Fennl, 113 Fone 12-1017

I -�---.._�--------------------�-_ .

r-

.)

---�------------�---------......----...

-At:JIU!A· MOtI)l:R-'GRUBBX, Tabeliã e Oficial de
. Titulos da Comarca de Jaraguâ 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

.'

Tiulos
.

centra:

.cELSO KLOSOWSKY - Três RiOs do Sul -

NESTA

LUIZA EULALlA DUTRA - Rua Leopoldo
Manke n? 104 - NESTA.

01 E, como Os dítos devedores não foram en

centrados ()U. se recusaram a aceitar a devida
fn(imaÇlãb, faz 'por íntermédío do. presente edital,
para que os mesmos comparecem neste Cartório
na Rua Arthur Müller, 78, no prazo da Lei, a fim
de liquidar o seu débito, Ou então dar razão por
que não o faz, sob a pena de serem os referidos
protestados na forma da Lei, etc-

KK/Jaraguá do Sul, 05 de julho de 1990.

AUREA MOLL�R GRUBBA - Tabeliã e Oficial
de Protesto de Títulos-

Spézia & eil. Lida.•

SERRARIA E SERVIÇOS DE TRATOR
Madeiras' para construção e serviços de trator
com profissionais altamente sspeclalízadöa.
Rua Jeão Januärío Ayroso, 772 - Jaraguã Es�
querdo - Fone 72-0300 - Jaraguá do Sul - SC.

Tubos Santa Helena Ltda�
Tubos de PVE) (eletrodutos), Tubos de Concreto,

Tubos de Polietileno (mangueira preta)�
Fábric&!: Rua JolnvtUe, 1016 :.. Fone 72-1101
Escritório: Rua Cei. Procópio Gomes, 99

F('-te 72·0066 _ Juaguá do Sul _ SC

João eMOIliaM .

Moêla Infanto-juvenll para realçar a

elegâncIa de seus filho!. Um car1Dho

especial- para o seu bom gosto.
Na Marechal Deodoro, 819 _ Jaraguâ do Sul _ se.

Verdureira da· Raquel
COM:eRCIO DE FRUTAS E VERDURAS,

SEMPRE flRESCAS E vERDES, PÄO CASEIRO

E CUCAS. AMPLO ESTACIONAMENTO.

Rua CeI. Procópio Gomes de
- Jaraguá do Sul

Oliveira, 1.160
SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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P'Q,Y'�
, PROGRAME SEU ,FIM DE SEMANA...,__----'-------_,;"".._-

Corupá: Dia 7 (sábado)Danceteria Sweeter Som promo
ve a noite da camiseta, com início às 22 horas.

.

- Sábado (7) Clube Atiradores faz a sensacionaldanceteria
com início às 22 horas, -,

, Sábado Jantar dançante no Salão-de Festas da Igreja
em comemoração dos 93 anos de fundação do município
e 32 anos de emancipação. Animação da Bandinha Auro
ra. Início às 20 horas. Chopp a vontade durante a noite.
Além de caneco de chopp e sorteio de vários brindes.
Domingo: Soirre no Atiradores a partir das 17 horas.
Schr�ider: Sábado dia 7, a partir das 22 horas som mecâ
nico na sociedade Schroeder III
Domingo a partir das 17 horas soirre na sociedade Schroe- .

der III
'

Guaramirim: Sociedade Diana promove a partir das 22
,horas discoteque sábado (7). '

Domingo (S)Soiree'no Diana a partir das"17h30min.
Massaranduba: Sexta-feira dia 6 dance á partir das 22
horas naFornello's. '. '.
Sábado dia 7 tem discoteque na Fornello's a partir das
n�� ,

Jaraguá do Sul: Clube Vieirense promove säbade a par
tir das 22 horas baile da escolha da Rainha do Colégio
Prof. Heleodoro Borges.
Sábado a partir das 22 horas tem Efektus no Botafogo.' ,

Domingo (S) no Botafogo divirta-se a partir das IS �

horas, com a equipe do Efektus - Em cada encontro
uma nova emoção.
Dia 6 (sexta-feira) venha até a Marrakech e faça a festa
com a Banda H O a partir das 22 horas.
Sábado (7) na Marrakech Baile da escolha da Rainha
do CoI. Divina Providência.'

,

"Todas ás felicidades do mundo"
à aniversariante deste domingo

(8), amiga e colega de redação Ma,"x
Lúcia Karsten. Sua festa acontece no

sobrado, na praia de Armação, onde
os convites são especiais aos amigos

,

mais íntimos. Muitos beijos e feliz ani
=versârio Mary.
O coral da Scar apresenta-se sábado (7)
no Salão Barg em Rio da Luz, partici
pando do Festival deDanças Folclóricas
Alemãs. ,

Iulmir proprietário do Sorvetã» aniver
sariou no dia:28 (quinta-feira), e parti"
cipa da Feira da AUmentaçã'O em São
Paulo, trazendo muitas, novidaâes para
laraguá do Sul. - �

Cabeleireiro, Hélio com a Center perma
nentes e cortes, atendendo em novo en

dereço a Rua João' Marcatto, edifício
Chiodini, Je andar sala 104. Hélio pre
parou a Rainha do Comércio Adnana
Siqueira. Prestigie e conheça,as novas

instalações da Center permanentes.
- Alessandra Lombardi Pradi, Rainha da

4< Feira do Molha, preparlltUÚJ.§e para
abrilhantar ainda mais 'O evemo.
O baile realizado sábado (30) no Clube
Atlético Baependi,' abrilhantando pelo
Os Serranos teve êxito total. Parabéns
aos organizadores.
A simpdJica e queridD,Aleipnir do Nasci-
menta (Alei) v'Olland'O à !,ages para rever
a famtlia e 'Os muuo« amig'Os.<!
No último dia 31 de maio/na materni
dade do Hp_spital Jarauguá,. nasc�u o

garotão Rodolfo Bauer Conti, medindo
53cm e pensando 4.200kg. Para alegrar

.

a casa de-Yaldir e YedaMari/ú Bauer
Conti e os irmãos Adriana, Humberto,

. Rodolfo deu seu primeiro choro exata
mente às 14 horas. Parabéns ao casal
bem como aos avós Vietor e Elvira
Henschel Bauer e Gentil e Fenésia Ber-

,

toldiCpnti;' ,

" 'Ro'taryClube e Casa daAmiZade de c6ru
pd promo"em grande jantar donçante,
olusivo aos 93 anos daMunicipi'O: A ani-

casal Júlio e Reinillki Mans1ce
'Prielluios duManske MalluJs co
,,,,oraram Bodas de Prata (25

.
s) de felk casamento, noUltimo
26 (terça-féira)junto comfilhos

.
dtmais familiares. FelicidoJes aó.

o casal.

PISCINAS' , �IA'RAGUÁ
,

·LTDA.
"Uma nova geração, em piscinas"
* Piscinas em diversos tamanhos
* Artigos de praia

'

* Hidromassagem.
* Móveís para jardim.
* Sauna.

'

.

*IProdutos, para tratamento de sua'
piscina "HTH".. '

'! Filtros e acessórios:
-

RIUJ Joinvilk, 2.473
\ ..

,

'Nafotoabeleza'deTâniaMaraLen
ri, em produção dJl Ckot

:mação está a carg'O tki B�àitihaAurora,
com inicio previsto' para àJ 20' horas no

Solão de Festas da Igreja. Os ingressos
custam Ct$ 1.000,00 por pessoas e dão
direito ao jantar, dDnça,' um caneco 'de
chopp e distribuição gratuita de muito

chopp, além de participar de sorteio de
vários brindes. A Festa contará com a

, presença de autorú/a4es corupaenses, da
região e do rainha do cúlade Srta. Simo
tiéia dé Souza. Participe adquirjpil'O seus

ingressos antecipadamente.
'

Sexta-feira (29) o Sesi de Jaraguá do
.

, Sul em comemoração dos seus 28 anos
'

no MunicEpio recepcionou a imprensa
local e autoridades. com um delicioso

e descontraído jantar no Agropecuário.
C'Om muita alegria registramos o aniver
sário do Sr. Ant'Oni'O Pedri, que come

mora dia 7 (sábado) seus 94 anq_s,junto.
com seus filhos, netos, bisnetos, genros
e noras. '0 sr. Antonio ê figura querida
de Iaraguã do Sul e foi durante muitos '

anos fiscal da Prefeitura do Município.
Parabenizamos o casal Rogério e Salete

" Bosse, pelá chegada de sua filhinha Ra-

I faela, ocorrido .dia 25 (segunda-feira)
na vizinha cidade de Corupá.
Sensaciona: a promoção do Salão Ami
ZIlde sábado (30)-qqe contou com a pre
sença de. 600 pessoas participandó do de-
Uci'OSO e an!mado café bingo, ,

'

VISITAS HONROSAS.

1 .......Já estão no Brasil e chegaram no

dia 3 do corrente a Jaraguá do Sul, o
dr. Jörn Soelter e sua esposa Irene
Hinsching, para uma visita de um mês
aos seus familiares: Procedem da Ale
manha' e deverão matar as saudades de
muitos anos de ausência. Willkommen

,

ao Jörn eã Irene! E uma boa estadia!
'

2 -T!línbémjá estão curtindo os diver
sos lugares do Brasil que já visitaram,
o distinto casal Georg Rosen e sua es

posa, a brasileira de Guaramirim, e

agora americana, Clara Wedekmd, '

acompanhadas de suas filhas Linda e

Melissa. Neste sábado, em comemora"

ção de suas bodas de prata, em Guara
mirim, serão alvo de uma missa na Igre
ja do Senhor Bom Jesus, seguido de
'festivo jantar, oferta de amigos do ca-

,

-

sal, tudofilmado para maior realce das
solenidades em terras brasileiras.

'

Eles procedem Iilos Estados Unidos" de
Cincinnati, Ohio.

.

.

Weílcome to Georg, Clara, Linda and
Melissa.! We are very happy' to receive

, you In Santa Catarina t

A prefer€nda dos jovens todos
os fins de semana HR - 280 KM

58,- Guaramirim

Dê uma jóia de presente
Agrada mais e custapouco.

\ ,

MAL. FLORIANO PEIXOTO, 29 FONE: 72-1911

,II

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

-'Av. Mal. Deodoro,
1.085 ..

Rua Reirtoldo Rau, 530
Fone: 72-3311

Vestindo
Gerações

Artigos de
fabricação
própria a

preços de
custo

POSTO DE
VE,NDAS

"'gUá do, Sui� de i a 13/07/90 ,Página 09

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



'ESpecial,----------------------------------�--------

I.

"

"

A comunidade.domunicípio
de Schroeder; .através de
seus legítimos,

'

'

representantes, saúda o
,

povo corupa�nse pela:
'

,passagem dos 93"anos .de
fundação e-32 anos "e'
emancipação política do
.municipio.

'

Adernar Piske
'Prefeito

Ademir Fischer
,

Vice-prefeito
"

'

.' ,

,Câmara
.Munioipal

de Schroeder,

CORREIO_'....a:.
'li> <>, ,FI"C>" <>

Corupá - Há quase cinco
anos os empresários do muni- ,

cípio estão reunidos em uma

importante entidade para a de- Átualmente contando
fesa da iniciativa privada: aAs- com 78 associados, a'Associa
sociação Comercial e' Indus7' ção Comercia] e Indústrial de
trial de Corupä (ACIÇ). Fun- Corupá realiza uma reunião de
dada no dia 30 de outubro de diretoria (segunda terça-feira
1985" a Associação teve' como do mês) e uma assembléia com
seu primeiro presidente 9 em- \ todos 0S sócios (na última ter

presário Ordeli Rafaeli Rodri- ça-feira), mensalmente, com
gues, corno vice Curt Linz- palestras, debates 'e assuntos
meier, tesóureiro , Hermes de interesse da comunidade co
Durval Rsduenz, e secretário, rupaense: Nos anos de 88 e 89,

o atual vice-prefeito do muni
cípio. José Norberto Müller.

Litorina realiza o turismo alternativo
, Corupá_ o turismo-do mu

nicípio que completa hoje 93 anos
de fundação não está resumido
naforça das águas das Cachoeiras
de Rio Novo Alto; ou na impor
tância do Orquidário Catarinen
se, de fama internacional, ou ain
da, no grande e também histórico
Seminário Sagrado Coração de
Jesus. Diariamente, é ativado um'
turismo, alternativo sobre os tri-

,
lhos da região, a partir de Coru
pá, e que leva trabalhadores, visi
tantes e turistas até São Francisco
do Sul, em um percurso de 96 qui- ça.
lômetros de conforto e seguran-

"

Motriz sai diáriamente da Corupâ
,

"

O chamado vagão motriz

durante as comemorações pelo
aniversario da cidade, foi reali- .:

zada a Exposição Comercial e
"

Industrial de Corupä.: Logo"
após a sua fundação, a ACIC

'

criou - dia 2 de setembro
o Serviço de Proteção ,ao Cré- I

, dito, que conta com'25 associa
dos. A atual diretoria daACIC
tem como presidente Curt
Linzmeier, e sua sede social fi
ca à rua Jorge Lacerda, 85, 12
andar.

"Litorina�- com 48lugares,�
sai de Corupá pontualmente às
6h30min, passando pela Estação
Ferroviária de Jaraguá do Su�,

'

onde, chega invariavelmente às I
horas. E os horários vão se see,

guindo: 8h04niin, a-motriz-chega'
lotada à Estação dé Joinville, on- .

de desembarcam dezenas de em
pregados das fãbricasIocaís. A'
uma velocidade de 45 quilôme«
tros horários, a -motriz ,Litorinli
chega em São Francisco do Sul':
-� no porto�, às 9h15min, o s�íl

'

agente gira os bancos e prepara
o retorno a Corupä, ás llh50m.w�;;

CORUPÂ
Durval Vaselparabeniza
as. autoridades e o Povo
Laborioso' deste munici-:
piopela passagem de seu
93� :aniversário.'·
O trabalho- e a honesti
dade fazem' o progresso.

- Durval Vasel candidato
a deputado estadual ·Nf2.
1240 PA/{ABENS ,

CORUPA.

'Pág�na 10

Ern!!sto·Blunk intensifica 'obras
trcrupâ - Até mesmo cô�o uma homenagem aos

'

E'
,,'

'" �, ' '-
,

'" .

'

'A'
,.

CIC'·' ,

f�t,::,rfi��';::tb:t:i�·c:::;:;':;:����I�t":� tempo' mpresano Se reUDe lla. .u
recorde a remodelação completa da Praça Arthur
Müller, com npva iluminação, pavimentação e

.

reajardinamento. Paraculminaras obras nas vtas

centrais da cidade, Blunk determinou a construção de
canteiros-ilhas, modificando completamente 0- trânsito
de veiculas.

'

Para maior integração entre os municípios; o atual
,

presidente da Associação dos Municípios do Vale do

Itapocuassinou convênio com a Prefeiturlfde São Bento
do Sul, comandada por Lourenço,Schreiner, parq q "

construção da Ponte da Estrada Bompland, na divisa
entre Corupá e São Bento. Paralelo a isso,'Blunk
aguarda a confirmação da promessa feita pelo secretário

-

dos Transportes e Obras, jJara a conclusão da rodovia
CorupâlSão Bento (SC/BR-280) atéo final do ano, '

inaugurando de vez o chamado "corredor de
>' exportação".

'

I
•

• ...

,

'

:/Raupapàra:cjLià/quer i11omentiJ.
Marlsol·. Eparaqua/quermovin1entÓ.:

�
" ,

Jaraguá_ do �u/J de 7 a 13/07/90
,
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Sesi inicia Programapara
.

. - '

a Saúde Bucal nas escolas
....

-

'-,.

Jaraguá do. Sul .._ O Sesi
(Serviço Social da Indústria) do
município, realiza o "Programa
da Saúde Bucal", visando baixar
o índice de cáries. O, programa
está sendo realizado nas escolas
(municipais, estaduais, particula
res), empresas e nas crianças que
participam do programa. de de
senvolvimento infantil.

.Escoteiros Jacoritaba vão
; inaugurar hoje sua sede

Jaraguá do Sul - o Grupo de
. Escoteiros Jacoritaba inaugura hoje
(7) sua nova sede social, que conta
com cinco salas de chefias, sala de
instrução, almoxarifaçlo� sala de
reunião totalizando 260m de área
construída. O Presidente do Grupo
José Hermello Marchi informou
que a obra foi concluida devido a

doações feitas pelaPrefeituràMuni
cipal e o diretor daMalwee Malhas,
Wander Weege. A nova sede locali
zada a Rua Joaquim Francisco de
.Paula, 156, abriga mais patrulhas
de escoteiros, devendo os interes
sados comparecer na sededo grupo.

Atualmente quatro patrulhas
de dez escoteiros, 40 lobinhos e dez
seníors agilizam as atividades de es

"cotismo no �unicíph A prätica do

Para a realização deste tra-.

balho, os odontólogos Maria de
Lourdes Pugliese , Ivo Kauf
mann, Joõ Batista Schneider,
Gilson (,jendes Saragosa, Miriam
Ines Zorzo ministram palestras,
audio-visuais, cartazes e folhetos
explicativos, orientàndo de que
maneira pode ser evitada 'a carie
através. de escovação, aplicação
d flúor, fio dental, selante c1usal,
etc. Paralelamente, está sendo
realizado o mesmo programa de
prevenção e curativo no ambula
tório localizado na rua Walter
Marquardt,

.
.

A sede social tem 25IJm2
escotismo tem-ganhado novos adep
tos que desejam aprender a convi
vência na selva e sua preservação.
Paralela a inauguração.o Grupo de
Escoteiros" Jacoritaba realiza sua
festa Julina com várias atrações e

pratos típicos.
,.

CORUPÃ
A importância que representa no cenário regional e .

catarinense�-é fruto do trabalho do seu povo, da sua terra
e de seus governantes.

'

Parabéns pelos 93 anos de Fundação e 32 de Emancipação
.

.
,Político-Administrativa.'
RENOVAR PARA MORALIZAR

. Confira a 'história'

- Em J94O, a Indústrias Reunidas Jaraguá S.A. (Fund. de Rod.
HufenuessIer) fazia divulgar pela imprensa local, em meia página, dois
anúncios: "AIPIM - Já pode ser fornecido. Recebemos todos os dias da
semana - até 15 de junho de 1940. Preço: 50$()()() a tonelada, posto Fábrica.
ARARUTA - Recebemos do dia 15 de junho emdiante. Compramos
qualquer Quantidade. Preço: 90$()()() a tonelada, posto Fábric.a".. .

, - Hildebrando Augusto Gomes era advogado com escntóno na Rua
Abdon Batista, no estabelecimento de Alfredo .Klug e era, também, Agente
de Estatísticas e, à pedido, p-ela Resolução n' 40, de 23-04-40, o Ten. Leonidas.
Cabral Herbster, Prefeito Municipal, concedia a suà exoneração.e, em seu

'

lugar, nomeava o sr. Acrísio Paulino dos Santos. "

0:0 HÁ 40 ANOS
� Em 1950, Arthur Müller era deputado estadual, e diretor do "Correio

do Povo" e tinha como gerente Paulino Pedri, e assinalavam a passagem
do 31' ano de existência do semanãrio. .'

- Realizava-se no Rio de Janeiro a reinstalação do CENTRO
CATARINÉNSE DO RIO DE JANEIRO, fundado em 1987,.há longos anos

paralisado em suas atividades, mas então. já relevantes. Seu Presidente; Líbero
Osvaldo de Miranda,

- Automóveis alemães começavam a ser exportados para o.Brasil, os
famosos automóveis Volkswagen - carro popular, foi o que anunciava um

,

'porta voz das fábricas de "Wõfsburg". Dez e quinze mil carros seriam
.

exportados ainda no corrente ano.

- A EScola Téc. Com. S. Luís iniciava o I' ano com os seguintes alunos
Enno Janssen, Celso Màrio Bertolli, João GermanoRudolf, Alfredo Günther,
Garhardt Braatz, Edmundo José Tomazelli, HansBurow, Francisco Schiochet,

. Märio Piazera, Magada Schreiner, Arlindo Bornhschein, Emília Rossi
'Cordeiro, Hamilton Garcia, Rubens Nicoluzzi, Carmem Buzarello, Alibert
Ewald, JuvêncioMengarda e Calixto Stinghen. Os professores que lecionavam:
Eugênio Victor Schmõckel, dr. Arquimedes Dantas, dr. Tichó Brahe '

Fernandes Netto, ·dr. Mario Sousa, dr. Raimundo Emmendoerfer e Roland
Jahnke. Era a terceira turma de contadores a estudar no São Luís.

o .. HÁ 20 ANOS
- E'm 1970, a Festa do Esp, Santo era SUCesso. Vindo de umatradição

de cerca de 70 anos, I') Baependi vivia grandes momentos. Sami� Mattar,
Eugênio Stotrer é Edle Wolf recebiam como majestades os sócios no
Agfopecuärio- A noite eram problamados os veneedores de 1970: Rainha
do Bolão"":' Paula Bauer; I' Princesa - Hilda Sasse; 2' Princesa - Judite
Piazera Reck. Rei do. Bolão - Silvino Baratt0..i,,1' Principe - Victor Hansen
e '2' Príncipe - Haroldo. Giese. REI DO TIRu, pela 3·vez consecutiva .

- Samir Matar; I' Cavalheiro - Eugênio José da Silva e 2' Cavalheiro. -
Arno Henschel, presidente do clube, Sagravam-se ainda campeão de; tiro (eal.
o desportista Jenz Metzger e campeoes '(je bolão feminino, Judite Piazera '

Reck e,masculino, Victor Hansen.A Banda Lyra da Aurora animava a marcha

e.o baile, tudo animado com foguetes de Ingo Müller.

000 HÁ 10 ANOS
- Em 1980, Febianos'da Seccional de Jaraguá do Sul eram condecorados

no l' ENCONTRO NACIONAL DOS VETERANOS DA FORÇA
EXPEDICIONÁRIA BRASILEIR.(\. O fato era ressaltado. pela razão de
ter sido Jaraguá do Sul o município de Santa Catarina que mais enviou homens
à Itália, num total de 56, dos quais, 4 tombaram em ação de combate .

.

':- O governador Antonio Carlos Konder Reis, em '1isita à Itajaí. no
campus uníversitãrio fazia distribuição de verbas (l ASSOCIação Catarinense
das Fundações Educacionais, percebendo a FERJ Cr$ 500 mil.

HÁ50A.NOS

000 HÁ 30 ANOS

"A História de
nossa gente não
pode ficar' só na
saudade"

Opassado
só é importante se o

seu tempo foi bem'
empregado
Barão de Itapocu

A Diretoria do \
-

Sindicato dos Trabalhadores.Rurais de Corupá
transmite a sua mensagem de otimismo e de esperança nestes g3 -

_

anos - àqueles que com inteligência e sacrifícios, fazem o que sabem
de melhor: produzir..'

.
.

Parabéns Corupá!
/
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Programa de -Reciclagem do
Vidro implantado'em jaraguá

.. .' �

. ? . ,_

,

.

Jaraguá 40 Sul _ Através
de um-convênio assinado entre
a Prefeitura Municipal, a Fun
dação Rural de Educação e In
tegração, de Curitiba, e a As- .

sociação Técnica Brasileira das
Indústrias Automáticas de Vi
.dro, foi implantado de forma.
pioneira-em Santa Catarina o

"Ptogràma .de Reciclagem do'
Vidro". A solenidade aconte
ceu na manhã de terça-feira
f3), na Prefeitura, com a pre
sença de representante do Ro
tary, Nelson Tabajara, do dire
to·r executivo da Fundação,
Henrique .Goldsteiri, e do

.

às
sessor do prefeito Jaime Ler
ner, de Curitiba, Nicolau _KI.ip-
pel. .' .' .

O contrato assinado de
termina que os vidros coleta
dosem chamados "papá-vi

�

dros" - são 20 coletores espa
lhados pela cidade - serão

, comprados da prefeitura de Ja
ragúä do Sul, ao preço de

. -. Cr$ 3;500,00 a tonelada. A

Diretor do Rotary é representantes da Prefeitura de Curitiba.
,

. ,
.

Fundação-Frei, então, revende .nomicámente víãvel, o progra
o material à ATBIAV, ao pre- ma ainda visa a preservação
"çode Cr$ ? mil a tonelada. To- ec?lógica. Resta, agof,�, que. a
do o dinheiro arrecadado men- própria população aprénd� a.
salmente com ii venda dos vi- fazer-a reciclagem do seu lixo
dros vai reverter na manuten-
ção e ampliação das 12 creches. dQméstico.,· depositando os vi""
demunicípio.Além de.ser eco- dros nos "papa-vidros".' ..

. ,

, Foto: Asses'soria de Imprensa PMJS

A Prefeitura M�lJiciPal, já i'niciou a� obras de co.nsti�çãO
na área destinada à Feira Livre .do Município,. nos fundos da

. .--Igreja de S�o Sebastião: A transferêneia dós colonos feirantes
.

para o cenfro - eles estão no Agropecuário - é uma reivfnd,i·
cação antiga da c/a�se.

. Jarãguá,do s.u(_O Conse
lho Municipal de .Trânsito
(CMT) aguarda projeto da Se

..

cretaria do Planejamento que
define Q reestudo da área cen-

o tral domunicípio, visando alar-
gamento de calçadas, canteiros,Massarallduba - Empossados os

(d B. membros do Conselho Municipal de
' ilhas ou trevos no caso 'o an-

, Agropecuãrio e Defesa do �e}� Am-. codo Brasil, proximidades da
biente (Comdema) no mUDlClpIO. O Marcatto entre.outros) _,... obje-

. Comdema é integrado por Jacob Kas- tivando facilitar a travessia .de
mirski, representando a Câmara de pedestres;

.

.Vereadores; Werner :,Marquardt, re-' . .

l' d
presentando o Sindicà!,O des Trabalha-

'. Na reunião rea iza a se-

dores Rurais; Ivo Krüger .representa gunda-feira (2},,,foi discutido e

o Sindicato Rural; Jorge Luiz Tagliari '.
.

r�provado pelo_CM':(a implan-
_

e Vilmar Inácio Atielino, representan
do a Acaresc; Romeu Ribeiro Torres .

representando a CídascrAlfredo Va
vassori representando a Cooperjuriti;:

. Sergio Nardi representando () Besc;
Eloy Kleinschumidt reRresentando o

Banco do Brasil; Oscar1fenrique Gö·
r-essch represel1tado a Associação Co·
merciál e Industrial de Massaranduba;
e Sônia Martini repres({ntandó o Con- ,

. s!;lho Municipal de Saúde,
. O objetivo básico do Conselho

,Municipal de Agrepecuário e Defesa
do Meio Ambiente é de auxiliar a ad
ministraçã9 'municíp;d no desenvolvi·
mento do AgrQpecuário, promover a

defesa do meio aníbiente;conjugar as
atividades dos órgãos públ\cos e priva
dos para não OCOrrer ações paralelas;
incentivar e integrar. aS'lideranças/co
munitárias, vi,sanGo fortalecer e orga·
.nizar o meio rural.

",

Massaranduba
cria Conselho
ao Ambiente

'Vacinação, contra .póli(J
. será

.

dia 18 de agosto
. Está confirmada pára o 1.500 casos apresentados

dia 18 de agosto a segunda eta- anualmente, registra 600 öbi
pa da, campanha nacional de '

tose. ii difteria que apresenta
vacinação centra à pólio, que mais de 1.000 casos p.or ano
paralelamente faz cobertura tem registrado nos últimos .

.
das vacinas de sarampo, difte- anos 200 óbitôs; a coqueluche
ria, coqueluche e tétano nos es- registrou ocorrência dê mais de
tados com menos de oitenta

-

11-mil casos notificados com

pór centode cobertura vacinal. 150 mortos.
Segundo dados do Ministério O Ministro da Saúde 'AI- '

da Saúde, os estados de.Rorai-' 'ceni Guerra estuda à possibi
ma, Acre, AmazonasRondô- lidade de 'desenvolver campa
má, Pará, Amapá, Tocantins, nha com o tema "toda día é
Maranhão, Piauí, Paraíba, dia de vacinação", chamando.
Alagoas, Bahia, Minas Gerais" a atenção para as ações derotí
Rio de Janeiro, Rio Grande do, na nos postos de saúde'. '''Se
Sul, Mato Grosso e Goiás" os pais e responsáveis pfocu-
apresen�am êm.mé�i� �3,03% rassem ospostosde saúde.cem
das vacinas obrigatórias. maior -fréqüência, inclusive

.

�s grandes pr�<?C!lp�çqes .cumpríndo-o que está JlOS car-

.
dos técmcos do MIntsteno da tões de _vacinâção de seus fi-
'Saúde são com os.e1evados ín- lhos, baixaríamos considera-
dices de mortalidade das doen- 'velmente a incidência de mui-
ças.D sarampo apresenta cer- ta� doenças, afirmou o minis-
ca.de 60 mil casos por ano, o tro que solicitoumaior esforço.
tétano neo-natal registra mais . das secretarias estaduais e mu

de 300 easos por ano, com 270
. nicipais de saúde, neste senti- .

óbitos; o' tétano acidental dos do."
" .

Area central com previsão
de mudanças no trânsito'

tação de lombadas na rua Oné- .

lia Horst, Vila Lenzi. A repro-:
, vação aconteceu 'devido a rua I,

apresentar grande declivée não
ser pavimentada, Na mesma

ocasião fói avaliada a solicita
'çãóde um ponto de táxi'no bair
ro Itapocuzinho, sendo também
reprovada pelos conselheiros �

quê entenderam desneêessãrio ,

a instalação deste ponto, uma
vez que nas proximidades da
WEG II existe um,que atende'
aos bairros Vila Lalàu, Cente- .

närío e bairro Vieiras.
. ,

o éQn.�elho Municipal de Trânsito defin.e mudanças no centro

EQUIPE Soe: Schroeder III,
� '.

.

�

"---O d'",,' n' '.e
.' � �'.

.
. ,. A�'

�voce-·

fa� .

afesta
"

'1!�na, 12
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.
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'to, dizendo que nunca haviam
se. envolvido com a polícia e

que queriam apenas que ele os

deixasse no centro de Curitiba. <,

D� lá, o padre seria liberado
sem maiores problemas. Afir
mou ainda que tomou a inicia
tiva de se oferecer como refém,
em troca de 4 pessoas da famí
lia do bancário Ciro Junckes,
"por convicção humanitária",
ll!as que não pensou em publi
'cidade, ou qualquer outra'
compensação pessoal.

__� 'G�ÉR�A�L�__--__-CORREIO,�_
De» F-<>,VE>

Jaraguádo Sul terá COPOM
, '

sociação Comercial eIndustrial de
Jaraguá do Sul (Acijs), quando se

fará presente o chefe 00 Estado
Maior da Polícia Militar, coronel
Carlos Alberto de Araújo.

O-objetivo da Polícia.Militar
com a implantação do Copom em

- Jaraguá do Sul, é de estabelecer
um no,::o padrão de qualidade no

atendimento das solicitações de
serviços, feitas à PM. Explica ain
da o coronel que as metas são de
"reduzir, num prazo de 60 dias,
após aímplantação do projeto, em
30 por cento o tempo de espera,
ou seja, o espaço entre o momento
da chamada e o da chegada da pa
trulha".

Jaraguá do Sul _; O Copern
-Centro de Operações da Polícia.
Militar� totalmente informatiza
do com equipamentos de última
geração deverá ser instalado - no

município. Para a' implantação
.deste órgão, falta ãpenas a confir-
mação do apoio dos empresários
járaguaenses, no que. diz respeito
a doações. Em encontro realizado
no 82 Batalhão, em Joinville , o

prefeito Ivo Konell e o empresário
Gilmar Moretri puderam conhe
cer na prätiea o funcionamento do
Copom e concluframser priorida
'de para o município, uma vez que
com este equipamento a agilização

.

da Polícia Militar será enorme.

Konell e o comando da PM
Konell,/ inclusive, garantiu a

participação Orla _ municipali9.a�e
com Ct$ 2 milhões, A defuiição
da implantação do Centro de 0Ee
,.ações ocorrerá segunda-feira (9),
c0!D empresaríos. na sede da As-

.t

COMOCONsóRcIO _9ARAVELO.

HABITACIONALVOCECOMPRA
O IMÓVEL DE SEUS'SONHQS'

SEM SE DESIWDIRCOM
o,NúMERO �E PRESTAÇÕES•. '

Alémdisso,
você tem outras
vantágens:

'

• compra quantos
imóveis quiser, -:

em qualquer parte
do Brasil ,

• .as prestações são
· menorEls que oaJugl,lel "

• não tem residuo no final-das
prestações

• amortização de até 30% da divida
na compra de imóveis inferjóres .

ao plano ,

• sem 'lirnite para lances
• e ainda tem um seguro de vida

. que garantea tranqüilidade .

de sua familia
"

o Consórcio Garavelo
Habitacional tem planos com os
maiores valores financiados db mercado (de Cr$ 200,000,00 a CrS 11.00Ö,OOO,OO).
E não tem resíduo no final. Acabaram as prestações,seu imóvel está quitado,

Veja estes planos:

.'GARAVE
Entrevocê-

tambémno .Tabe"�lIflVl,Co"""",;-�.... IoHabi1aci.�., .

-

LO
Consón:lo' OulrosSi'lemadeFintneilmento .;.'

CONSÓRCIO NACIONALGaravelo Plreellsmtl1l1ls em pl.nos de 100 meses
Valoresatinlncilrpal1

Habltacl"nal a@quisiçiodecasaspróprias ConSÓltlo 1 Ou.sistemas LÍDER MUNDIAl,. EM CONSÓRCIOGamelo Kltiitacio_nal de financiamento
ecomprove: 500 000.00 6281.00 I 7.662,00 .

érealmente �

1000000.00 -12563oo! l76Õ1oo

�a melhor saída
_____JOOOOOO,OO '_. '- 2512600 ,'_ • ..EJ!9--ºº---i �ClJNSORCo

, "

pára se entrar .

1400000000 SO·?Pil00 6602200 "

na casa pröpna,
__

600000000 ---�_?§_�-+-�--1' GARAVELO
-

800000000 10050200 �--j \ ,� HABITACIONAL
-

1000000000
.J

125628:00 16274600
_____,

"

_
...

/ ACHAVfQ4,SUACAS<lPROPAI,l.

-

----�-�-------INFORMAÇOES:____c�-----._+_---_--
- • \

r-

I . EE�:e����c!����i�!!�,& CRECI934.;J .

ENGI'TEC,
-

.

\J
.

FONES: 72-2679 e 72-0373

ENGETEC E KLEIN
Emp: Imobiliários Lida.

,cRECI1105-J
ENGETEC

.

E ffEII\! '.
FONE: 73-0152

Rua Elip.Antonío C. Ferreira, 49
JARAGUÁ ,0.0 SUL (�C)

Rua 28 de Agosto, 2285
Gl,IARAMIRIM (SC)

Padre Felipe: "Me ofereci
por convicção h.�!1lanitárià"·

Jaraguâ doSul- o Padre .

Felípe Dalcegio seqüestrado
no dia 26'(quinta-feira) pelos
assaltantes da famíliaJunckes,
foi libertado por volta das 21h,
quando foram interceptados'
numa barreira montada pela
Polícia .Militar do Paraná no

bairro Capanema, entrada .da
cidade de Curitiba.

O padre Dalcegio revelou
que os assaltantes se mostra
vamcalmos durante todo o
tempo, só que mentiram mui-

Delegacia abre inquérito
e apura ro-ubo ein Empresa

..

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

gravador, vídeo-games,'caixaS'de some
eletrodomésticos.

Rua Joinville, n: 2.28�, próximo à Arweg. .

-Jaraguá doSul-SC -",
,

/

Jaraguá do Sul- - o dele-,
gado Cesar Zanetti abriu inqué
rito para investigar o .arromba
mento ocorrido na madrugada
de ontem, na sede da metafür
gica.industrial Henipe, em Jara-

.

guá do Sul, de onde foram rou-
.

bados uma pistola e dois ehe
ques - no válor total de Cr$ 55
mil _:__pertencentes a uma firrna
cliente de Brusque. Os ladrões

. entraram pela janela basculan
te do banheiro, com saída do,

, gabinete do diretor da empresa,
HeinsRaeder, que está bastan
te desconfiado .

'Â AÇOUGUE

á\ELIANE ur», .

Comérck, e Abatedouro
Abate as 3t' e 5". .

Rua Ricardo Matquardt, s!n�
Fone, 75-1182 p/contato:

Corupá-SC

"Reviraram toda a. sala,
arrombaram portas, gavetas,
mas não levaram quase nada.

Havia relógios; equipamentos
de precisão, como paquíme
tros, micrômetros, calculadora
computadorizada, além de
Cr$ 6 milhões em duplicatas
etc .. mais de 100 talões de ehe
ques", informa Raeder, que
duvida: "Para mim não foi rou
bo, eles estavam atrás de docu
mentos pessoais". Dois peritos

r da delegacia 'de polícia vistoria
ram o local, pela manhã.

RELOJOARIA AVENIDA
PROMOÇÃO,INÉDITA:

I, _
<, �...

, \.

COMPRE SEU. TECHNOS SKYDIVER
.

POR APENAS,Cr$ 8.150,00

ESTA PROMÓÇÃO É VÁLIDA POR 30 DIAS

• Iraguá do$ul,de 7 a 13107/90 Página .13'
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



.

Parque Equestre Centauros:
uma opção.aoesporte hípico'

.

I

No próximo dia
14 a' Fazenda
Menegotti
éstará
inaugurando o

Parque, com
diversas
competições
entre equipes

.

.

4'FEIRADA.

LHA
t r

PRECOS DE FÁBRICA.
-c . De �1 a 29 de julho90

.' .JARAGUÁ DOSUL ·'SC
Pavilhão de Exposições·Agropecuário"

. Jaraguâ do Sul - A Fazenda
Menegotti inaugura dia 14 o. "Par-'
que Eqüestre Centaurus", prime i-

. ro local em Jaraguá do. Sul para
a prática de esportes Hípiéos. A
solenidade prossegue' no dia 15,
com muitas competições entre

. equipes de Jaraguá do. Sul, Join
.ville, Blumenau.Rio do. Sul, Itajaí
e Florianópolis. Na oportunidade

.

acontece prova de laço. individual,
prova de estafeta, prova dos três'.
tambores, prova de 'balizas, pro
vas de cróss-country. As compe
tições estão. abertas ao. público,
com entradaTranca: A Fazenda
Menegotti fica na BR 101� quilô
metro 63 (5,8 quilômetros distante
do. Trevo. de Jaraguä do. Sul, em
direção. a Barra Velha). A prü�ra
mação. está definida daséguínte
fürma: dia 14 (säbàdo) 9h, recep
ção. aos convidados e a.campamen-.
to; 12h, Prova de laço. individual:
17h, prova de estafeta. Para do
mingo. .(15), a partir.das 9h30min,
prova dos três tambores; 10h30
min, prova de balizas; 12n, chur
rascoj Lth, prova de cross coüntry
hipismo rural; 17h, premíaçâo.

O objetivo principal deste
evento. é reãl�ar'um)encüntrü en
tre afíccionados pelos esportes-hí
picos da microrregião e. estmular
este 'tipo. dé atividade entre fazen
_9eÍ-rüs, criadores, pecuaristas,
peões e pessoas que tenham ani-.
mal para esporte e lazer. A fázen
da oferece. também local para
acampamento.

Juventus dispensá
,o meia "Treze' e

quer reabilitação
Jaraguá do Sul- "Não verdade, na semana

entro em campo para bater passada,quando o-

pênaltis e tão pouco para massagista Zé Carlos foi
, chutar. a gor. Irritado com demitido do clube, também
.

a péssima atuação e derrota por indisciplina.
da equipe do Grêmio ,,' Lanterna da Taça Ju.cemar

Esportivo Juventus, . diante Lima até a noite dé'-ontem t

do Próspera,' sábado (30), (sexta-feira), quando
no Estádio João Marcatto, . enfrentou a equipe da

,

- onde o resultado foi de ·Imbituba; no Jatia Marcatto
4 x 1 -, o técnico Dito Cola - a cobertura do jogo será.
desabafou dessa íorma. Mas feita na próxima edição '-,
já no dia seguinte ao início o Juventus briga por uma

. da primeira crise do Clube . posição entre os quatro _

após oito anos de
.

melhores, quefarão o :
.

, paralisação no futebol).. quadrangtdar final. Mas vai

profissional, as soluçôes jogar importantes, jiartiäas
começaram a aparecer. fora de casa e sequer.pode

'

Depois-de errar dois pênaltis. empa�ar. Afinal; 'aequipe
- um deles, inclusive, ';.

sornou apenas umpômona
sequer.estava escalado para

' Taça, 'A direção doIuvensus '

..

bater .;_, o meia Treze foi ,.' está. tentando a contrataçãa
afastado do plantel, por �é um centroavante ou

indisciplina conforme disse. mesmoum meia, pára suprir
ó vice-diretor de futebol, ..... suas principais deficiências,
Alcir Pradi. "Nem-se: já que o gof(Evelton) e á

ganhâssemos a partida e ponta esquerda (Ademir
fizéssemos os dois pênaltis Padilha), queestrearam
"ele seria poupado", 'infelizmente com derrota,
. assgurou. A crise no são problemas'

.

'Juve�tus começou na, soiucionados.Ó

RUA: :ÂNGE.L.O RUBINI,( 41$
FONE: 7;2-3759

. . '

.......IIiIIIIiI............

E/M.CADAQEPARTAMENTO VÁRIAS OFERTAS PARA V,ÓCÊ'�
CR.e'DIÃRI-O'FACILITADO. .

'. � . .

Jaraguá do Sul, Fbríe (0473) 72-3800 - Joinl1i11e, Fone (0474) 25-3233
,

.

.

Gúaramirim, F-one (Q473) 73-0499 - Sãô Bento do Sul; Fone (0476) 33-1155 -, Mafra, Fone (0476) 42.2511

AUTO-·
.

'O:FICINA
GUARAMIRIM
·LATARIA-

.

,PINTURA .

MECANICA EM
GERAL· .

SOLDA ELtTRICA
.

- E OX/GENIO
!

Rua 28 de Agoston:
·853 -. Guaramirim

SU��cios
E/efrodomésti
Mot i'

COs
.

P
�e eletas Yamahaeças e Ace$$Ól1 .

Pneus -,..
os

F8II'ágens •

-:Mat. de ConstruÇã� .

Elétrico 'e Mot _

Tecidos jCon::�MÓveis
Atacado
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Divisâo deEsportespromove �.

Torneio ,de Karatê,
.

dia 22.
Iaraguâ doSui:_A Divi- é de 3 atletas' para Kasa e 1 ser anexados aos offcios deins-

,

são Municipal de Esporte pro- ,reserva, 2 atletas paraKumite
:

crição da associação 'Ou acade
move em Jaraguä do Sul.o pri- e 1 reserva; A competição ini- , mia, através de xerox do doeu
meiroftornei�'jaragu�ense de cia as 14 horas e as inscrições

\

mente de identidade € da car

Karátê, no dia 22 de [ulho, O poderão ser feitas com o Pro- teira ou certificado de gradua-
locai dás disputas é o centro fessor Ivanildo de Souza Pinto, .ção.

' ,

Esportivo do Sesi (RQa Walter na Academia de Artes Mar"' -, ,

-,

Marquardt, n� 835). O torneio ciais e Cultura Física, 'Ou Divi- , ,As lutas serão de (2) dois
está dividido em quatro 'cate- são Municipal de Esportes," miriuros. Os Katas serão ava

gorias. A infantil de 10 a 13 junto a Prefeitura Municipal. 'liados por notas que 'valem de
anos, infantil menores de 14 a 03 a 07 C'Om fracionamento em

, 17 an'Os,' feminino 'adulte e _ Os professores responsáveis meie ponto. A previsão do nú
, masculino adulto. Serão reali- por cada academia 'Ou associa- mero de equipes participantes,
zadas provas de,I�ata, indivi- ção, deverão apresentar com- é dc::8. O primeiro lugar reoe-'
dual Kata e Kumitê, Kata indi- provante de idade e de gradua- bera como premiaçao um tro
vídual.heian e lívre. O número ção dos atletas participantes: féu, e os 2� e 3� lugares recebe-
,de paliiéipa�tes por c�teg'Oria Estes comprovantes deverão rão medalhas. '

'

Apef - Definido para QS" grande íuvesrimeneo na
dias 3,4 e 5 de agosto, os nossa juventude ,para os

III Jogos Escolares de In- Jasc.
'

"

vemo, promoçãoda 1\S'8o'-, VIII Varzeano' - Acaba

ciaçâo dos Profissionais de nesse final de semana RO

Educação Física, este .aeo campo do' Internacional e
contando com o apoi9 da Malwice a 1! Fase-do Var- ,

prefeitura municipal de .

zeano, definindo assim as

Jaraguä do Sul. ,08 equipes .classi��cadâs
,

" ' par� 2� Fase, v�mos ,con-
'

Atleti,smó - Destaque. ferir."
,

no Campeonato' E�t�9uàl C!,�a flAalwfi!ê - No Gi-
,

de Atletismo emCriciúma nasio de Esportes do Par- ,

para os atletas: Olavo 'quê Malwee nesta sexta
,

Reali (2!Hugar Lanc, Mar- noite .e sábado. à tarde
telo), Jorge Luis �e Souza' 'p�os.seg�em .os Jogos. d�
(3!! lugar salto tríplo), Bea- vôlei masculino e femini-

, triz Horst (2!! lugar JOO�' no, vale a p�na }?í'estigiar.
e 3!! nos 200m), Ademir Jogos Regionais - Nos
Rosslet (3!! lugar nos 400m so município participará
e/barreiras) e Gerson dos, dê 1.1 a l� .desse mês dos,
Santos (2!! lugar nós 110m JogosRegionais na cidade

,

.c/barreira, 'recorde esta- d€ São Bento ,da Sul, nas �

dual). Ern Presidente Pru- modalídades.de .vôJei,bas-
Iaraguá do Su['_;_ A equipe dente (SP),Walmir Oster- , quere, xadrez 'e tiêniS de

da CrismarMalhas sagrou-se cam- reich conseguiu o sexto-lu>, campo masculino, ,vaíep-peã da Taça Brasil Novode Fute-
gar no CampeonatoBrasi,.' dó 'lima,' vaga para os Jaisc ,bol de Salão - "Troféu Durval "C

Vasel" -, aoderrotar à seleção leiro Juvenil.' Parabéns em Blúmenau, tuna para-
,
de Corupä, no Ginásio -Arthur pelo desempenho de to- da-dl1yíssinÍa. "

, Müller, dia 29, pelo escore de 1 dos. :
, JoguitJho,s Abertos -- Já

xO,goFôeNeco,aosquatrominu- VIII Pe�aC!ãq.-- Estão, começaram 9:8 P!eparati�
- tos da prorrogaçãovNo tempo abertas as inscrições para: .vos para Jaragua do Sul,\ i normal de partidaj.a disputa foi

-

'o,.VIIICaírirw._,o,natoMUI!i-' sediarÁ'ela.Is vez o,s.J,og�i�, }ntensa, com o maicador apontan-
'

1:''''

I
� h

-

b Rdo 'c;;ol'u,pá Z x 3 çrismar -"- à sele- ' c�pal de Futebol de Sa ao n os
"

,er-tos' eglonals,
,

_' ção co�upaense,ba�ta,va o empat�. (Pela�ão) até o dia 27_des-, �e�iã:o ..Leste�Nört�" p�r-
Imclada no dlaJ2 de abnl, �

_ te mes na CME/Secet;, tlclpar-ao 18 munIClplO,S
l\ Taça,Brasil Novo teve a p'ar�ici�' -uma pro��çã6 dª Prefei-'" �nY'olv�Íl-ºQ�41pro��m,a�a-pação de 12 equipes da micror- tura MUnICIpaL ,', ',' , men,te 900 atletas, "s.era a
regiãQ e foi dividida em t{ês fases, V �',. A

.'
d

'

�l
." , .' ". -,'

d ",
'

A equipe campeã ,,- Crismar Ma- O,�I,-:-' �qUlp..e e,�<>,�1, ' Qlal<?r c�mpep.ça.O ,9 an?
lhas - Foi comandada por Ingo- ,femlß�IJ,ó de Jaxagl.Hl. do, �,Fl� �lq�de, agu,(i>f,de1l1. Pro-
mar Schüncke, diretor da empre-" Sul, qastante renovada re� Xlm,� semana ter�m.os,

..........,_.,.._ -_-'-----'__-_....,..._................._._-..;..'�'
c',

• c
' cebe õ patrocínio e apoio o

maiores no�i�ades no'

" __/da D'Arpe Malha�, ,um
'

c&mpo'eSpo�iv�

Jaraguá do Sul - Estão cónfU'mados par:a a IV Maratona Ecológi,ca que
s� realizá,MI) dia 14 � julhp ài 6 hQras canl!ístas de várias c;pades do estado
é do país. A saída será na'Ponte Abdon Batista, num percurso total de.JOO
g"ilômetros, com chegada pr,evistaR!!ra as 19 horas �m Barra Velh�. ,

'

, Com o patrocínio de Darpé'Malhas, 1.ojas Safan, Raeder PlástICos e

" 'Loja,Koerich, o evento sem fim çompetitivo é mais uma m,ani.[estpção em

prol da preservação do Rio 1tapocu. '

I

Crismar Malhas
vence TroféII "

Durval VaseI"

.c
:

,

�,

,

'\
- -'

Jean Cario Leutprecht
./ .

\_'

�ieGeZ
"" Mad�iras para "

Co,nstrução 'em'Geral "

",-,

,'SARRAFOS DE TELHA. FORRO. ASSOALHO
VIGAS. :CAIBROS • CAIxARIAS. CAIXILHOS

, '

,

AV. MARÉCHAlDEOÓORO, 11.08 - FONE t2�o'i39 - JARAGUÁ DC? SUL -sc,

.RESTAURANTE E CHOPERIA.
SAMOVAR
(Em estilo colonial)

, Comida, Caseira
'

Av. Getúlio Vargas, 178
,_' Coiup� - SC

,_2

"�,'VIAÇÃO,
:CAN-ARIN,HO

·�HÁ'20,ANOS,'TRANSPORTANDO .

�

OS ARTíFICES DE _NO$SO PROGRESSO
'I ,'" ,

AV.MAL. DEODORO'DA FONSE�A, 9�7 - FONE 72-1422

\
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Grup.os folcl,ôricos fazem
'1fJ..Acampamento naMalwee

"ANOTAÇÕES',' ".,< ,

cos, 'a indústria italiana tem

uma lista de mais de vinte' no
mes de empresas e pessoasin

r teressadas em participar desta
colaboração inâustrial, ,

" Corupá, - A Prefeitura
Muhicipal.encaminha projeto
de lei à Câmara de Vereadores
para a construção de IIma

ponte concretada na divisa do
munictpio- com São Benta do
Sul. 'A obra vem cobrir uma

'

I
'.

lacuna; pois a ponte de madei-
, ra foi arrastada pelas águas da'
última enchente ocorrida, na
região., Segundo o pref'eito
municipal Ernesto Felipe
Blunk, (J projeto de leipassará
na Câmara sem.probiema.al
gum, visto que é uma obra que
beneficia toda a população co-
rupaense.

'

,

Jaraguá doSul- O primeiro ,

Acampamertto Folclórico do mu-:

nicípie realizar-se-a nos dias 6, 7
e 8 (sexta-feira, säbado.e domin
go) no Parque Malwee, com prd
moção dos Grupos Folclóricos
Neue Heimet, Sühnros-Volkstanz
grupp� .(do Centro Educacionäl
Evangélico) e do Grupo 'Germâ
nico Rio da Luz. Patrocinado pela '

Indústria Reunidas Jaraguá S/A,
pelo diretor da Marisol. WeFner
Schuster, .Malwee Malhas -Ltda,
Fundação Cultural e Indústria de
Máquinas Kreis Ltda, o primeiro
acampamento folclóri�0 tem p<?r
objetivo retomar as raizes germa
nicas é Ir confraternização dos es
tados de: Santa Catariàa,' Paraná
e Rio Grande do Sul; que reúne
1.100 dançarinos. ,

... '

, O prefeito /VA Konell via-
ja a Florianópolis nesta semu-

.

na, para tentar junto' à Secre
tariá de Segurança Pública a

�

construção da nova Cadeia
Pública e de uma Delegacia'
Regional de Polícia, omais rá- .

pido possível. Ainda ndo exis
te local-definido para a insta

lação da Cadeia e' o próprio' .

prefeito admite que lerá 'âifi-»
culdades em encontrar o local
adequado. a{é mesmo pela re

jeição das comunidades.
Quanto. aos distritos policiais,
já tem umaprévia decisão: um
deles será na atual sede da de

legacia, enquanto o outro, fi
cará nas. imediações da [utura
rodoviária, na ViM Baependi.

�"

;
'r

•••
, ,

(1. Instituto Italiano para
Q Comércio Exterior procura
representan,tes no Brasil-para
acordos de colaboração indus
trial. A tuando em diversas
áreas como construção civil,
indústria têxtil, alimlêntáçao,_
quimica e setores de cosméti-

.

Os grupos de tradições germânicas intensificam atuação
A programação do acampa- 'wee; 16h Reunião da Liga dos Parque Malwee.

.

mente e a seguinte: Dia 6 (sexta- Grupos .Folclórico�; 1��, Janta� np."
.

Participam .deste acamp�
feira) das 16h às 19h, recepção dos ,refeItÔ�ro .da In�ustna.ReunId,1ls.. mento (que tem apoi?da �r�feJo
participantes defronte àPrefeitura Jaragua, 20h30mm, apresentação; fura _MunIcipal e Polícia Militar]
Municipal e Malhas Malwee ; do Coral da Scar (folclore); 2'1� osgruposSijnnros Volkstanzgrup20h30mm "bailinho" de integra- �present�ção dos �rupos folclöri- pe, Grupo Folclöricc Rio da L
ção. Dia 7 (sábado), no período cos(segUldodeBatlecomaBan<la 'SünnrosVolkstanzgrup'pe-�da ��ßhã, recepção a<;>s últi,�õs' do Caneco, de Blumenau ..

Para o Grupo Folcl:6.rico"GermânIco.
-partlclp�n,tes, defronte a Prefeítu- 'dia 8{domingo} à� 8h30mm culto Escola Básica João Romärio Mo-
ra Municipal e Malhas Malwee; campal; lOh, desfile e apr<:senta-" reira, Tanz-und Trachtengruppe

J 12h, almoço nõ caß1P�ng;-14hl-" ç�o <!�s grupos na Rua Reínoldo Lírica, Grupo Folclórico Lau�J!I.abertura oficial rro Galpao Armal- ',Rau; .as 1211., almoço festivo no
"

burg, Grupo Germânico Colégio
.

,. Estadual São' Bento, Grupo ,Foi·

Pianistade ·ren·om,
.

e veio clõrícoBdelweíss.Sünnros Volks
.

. .. ",iàl1?)gi:uppe:'i\,
.

Grupo ��lcl6rico
,
a . T.a'raguâ, p.a,tr.,..,

.

: Re'cital T�qtçnla; 9r�PQ Folclérico �o-
J j , &,e. , &,e. �j ,'bert.o Grant"Grupo FolcIón�'O

Nova Bremem-A, Folclore Sesie
no de São Bento dó Sul, Grupc
Folclörico Nova Bremern (S<;>n·
,t'flgsgruppe); Grupo Folclõricc
Germânico Cândido Rondon
Grupo Fölclörico Dois Irmãos e

Grupô'Föíçlórico Wirdmühle.

_ 'Jaraguá doSúl-A pianista Sale- Paralelamente as atividades de solista
te Chiamulera a'presentou. diaâ (ter- é professora responsável pela diseiph
ça-feira) no Anfiteatro da Scar (Socie- na de Percepção e Estética na Embap
dade-de Cu�!ura.�T!ístiéa) o "Recital 'em Curitiba. Salete veio a Jaraguá do
Comentado , dlVldld.o em:dols gru- .Sul graças-ao patrocínio do Bánesta
pos: Noprogra�aI"SlDfoma Cantada. do."
n? 156. Invençoes ii duas vozes; n? 8
e número 14, de Johann Sebastian
Bach. PapilIons Op i de Robert Scbu-,. r-----....:.,----...;..;.-----..;.,......;-...'...� ....._..,;;.....,;,.�-____
mann e Impressões Seresteiras (ciclo -....

.

� "

j1rasi1eiro) de Heitor Villa-Lobös ..Pa
ra p programa· númerö�dóis a solita
apresentou Noturno Op9 n_!Ímero deis
,EstudQ Op16 número !l2 (revelucio
nário), ValSà Op 641lúmero dois', Po
lonaise Op 5�.(heróica) todös de !Íuto
ria de Fryderi� Francis�ek Chopin.'

Salete Chlamulera é paranaense
e graduada pela Escola de Música e
Belas Artes do Paraná. Sua formação
básica esteve aos cuidados de Liane
Essnfelder Cunha Melo Frank. 'Estu
dou. ainda com Henriqueta Duarle,
LuísThoma"§zeck e Leila Paiva. Reali
zou -cursos �e aperfejç?amentos na
Escola Supenor de MUSica de B1ume- '

nau. Estudou dois �nos na Polônia.

A' Comissão Central Organiiädora da � Schüt1i.enfe�t vem
'

,

realizando uma série de beni.sucedidás vi$itas às empresas
jaraguaenses:, busc.ando o apoio nece$�ário para a realização do
evento,� de ,IS a 25 de outubro, nó pavilhão Agropecuário. O
presid,enté da CCO, Leonel PradiFloriànj,já tem consigo a previsão
orçamentária e calcula_Jjl1Ja defasagem de r(iceita da ordem de Çr$ 6
milhões. "Graças a Deus' estamQs ehcontrant)o boa receptividade
junto às empresas"" vibrou Floriani; que tambémprerenáemobilizar

, os lojistaspara que desde jáêolóquem nas vitrines de suas lojas- '

uma decoração alusiva à Festa'--_do Tiro. '.", .,"

,COMERCIQ D'E BE,�lDAS,�O.P'EtAJO
-�

.

. DISTRmUIDüR

[I SKt)I�:,'J {047:)OV::181�
'.

:� É:�TOME $K,OLi
.

Rua Domingos�ß.odl'Ígues da_'Nov�, �83'
,

Jaragu.á do Sul,-::- Santà Catai;ina:

iCAI'l:lASsÊ
A�E�ÊNCIA,DA '�UREZ�:.

em silincio'"

METALÚRGICA. JOÃO WIEST S.A.
Rua: Erwino Menegotti, 588

, ,'fone: .(047,,3Y72-3.133..
"

:",89.250 -�Jàrägü4'do Sul,- SC
"

' "'.

�,
.. " .. 11��, :mpFe�a.'?9 GJU�,W1est �Q..-:�

..
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