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Bieieross de nível
na pista da Malwee

Canolstas realizam
prova_ no Itapoeu
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IV Feira da Malha
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com 35 expositores
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custa aproximadamente Cr$ 12
milhões e trata-se da informati
zação da polícia catarinense.

Página 5-

convênio já tem a presença confir
mada da PrefeituraMunicipal (no
valor de Cr$ 2 milhões) e do co

mando da Polícia Militar, que se

fez presente à reunião da Acijs,
segunda-feira. O projeto Capam

Bouqúêts, arranjos, decorações
Bouquêt de noiva

Coroas e plantas em geral _

Entreqa a domicOio

Disque 72-3209
Rua Domingos da Nova, 263

A greve dos metalúrgicos de Iaraguá do Sul durou apenas um

dia e atingiu parcialmente os setores de Fundição da Empresa,
KohJbach. Em assembléia re.alizada na porta da Weg-1 os próprios
trabalhadores-se consideraram em número insuficientepara encabe
çar o movimento grevista. O Sindicato reconheceu que houve um

erro de avaliação. .• '

,
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Centro de Operações. da PM
deve ser realidade no Vale
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Resta apenas a .decisão dos
empresários pará que omunicípio
de Jaraguä do Sul e a própria mi
crorregião do Vale do Itapocu as- ,

segure a instalação do Centro de
Operações da Polícia Militar. O

( ,

Câmara aprova
três projetos
do Executivo

Página 3

6� Fe.sta do
Colono anima
RioCerro II
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Juventus.pega
o Joaçaba em

jogo difícil
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Entre as comemorações
pela passagem dos 114 anos
de fundação do município de
Jaraguá do Sul, uma progra
mação inesperada coloca ain
da mais brilho à festa. E bas
tante provável que os empre
säríoslocaís confirmem a sua

participação para a futura
instalação - em curto espaço
de tempo - de um Centro de

Operações da Polícia Militar
(Copom), no município, com
abrangência em toda a mi
crorregião do Vate do Itapo
cu.

O Copom é simplesmente dos pela PM.
a total informatização da Polk Santa Catarina entra na

ciaMilitar, uma agilização no computação dos serviços poli
atendimento aos serviços, de ciais militares com pioneiris
fundamental importância mo e como exemplo a todo o

diante das necessidades de País. O projeto Copom está
modernização do setor poli- sendo inclusive "exportado"
cial. Dotado de um rigoroso para estados potencialmente
sistema de computação, o mais perigosos, como o Rio de
Projeto Copom é capaz de Janeiro e São Paulo. Agora,
identificar até mesmo ás cha- através de um convênio entre
madas desonestas - os trotes poder público e iniciativa prí
-, que aqui na região não vada, esta realidade atinge o

chega a comprometer o anda- município. Resta-nos aguar
mento dos serviços, mas que dar a decisão empresârial,
no resto do País é um dos porque a prefeitura já está
maiores problemas enfrenta- nessa.'

EDITORIAL·
A modernização do�COPOM

UM LANCE EXTRAORDINÁRIO

Golpe de morte nos assaltantes e seqüestradores
,-

JOSÉ CASTILHO PINTO sas chegaram a um tal ponto que não num lance que talvez venha a ser o
temos mais segurança em qualquer golpe dé morte nos assaltantes, se-

Quando aconteceu, em março p. atividade sadia como no emprego; ca- qüestradores é demais-marginais afei
passado, um. assalto as 19,30 horas nu- minhando pelas ruas; nas viagens e tos à essa atividade criminosa. Pois
ma residência na rua Planischech, nes- até mesmo no recinto de nossas resi- se a medida for acionada sempre que
ta cidade, com roubo de televisor, dências. houver um assalto, seqüestro ou outro
jóias, dinheiro e o automóvel Monza Mas agora, por ocasiãodo assalto atentado com roubo de dinheiro, este
JZ-0050 pertencentes à família assal- no sábado, 7, a sede regional do Ban- ser desvalorizado de imediato e não
tada, publicamos neste jornal "COF- co Central que funcionaJunto ao Ban- mais será aceito pelos Bancas, pelo
reio do Povo" um artigo dizendo, en- co do Brasil, em Salvador-Bzv, em comércio, indústrias e todos os demais
tre outras coisas, que osgrandes males que os ladrõesêevaram 1 bilhão e meio ramos de atividade inclusive pelo pró
exigem grandes remédiös. E áventä- de cruzeiros, as nossas autoridades prio povo, dessa forma desinteressan
vamos, até, a necessidade da penade num rasgo de inteligência e sagacida- . do os ladrões quanto ao roubo de-di
morte para os seqüestradores, assal- de, desvalorizaram todo o montante' nheiro visto que este, já então desva
tantes, estupradores e traficantes bem do dinheiro roubado e disso deram lorizado, não lhes trara nenhuma van-
como para os demais crimes dessa na- .ciência à todos os Bancos do País. Etagem. .

tureza. E ainda hoje somos de opinião é de se acreditar e até exigir das auto- Jaraguá do Sul, 10/07/90.
que a medida já é uma exigência con- ridades que tornem efetiva, perma
tra esse tipo de marginal, pois as coi- nente essa medida,desvalorizado_ra, José Castilho Pinto
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AGORA É POSSíVEL:
_Adquira já sua casa própria
Consórcio Nacional de-'Casas-
Com ou sem terreno você têm até 6() meses

para pagar.
• Todo mês, uma casa por sorteio

e outra por lance.
• Aceitamos como lance outros

bens.
-

• Garantimos a entrega do bem -

também com cobertura de segu-
I. radora.

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

ALVENARIA
VOCÊ ESCOLHE A PRESTAÇÃO

QUI!; MELHOR SE ADAPTA

AO SEU ORÇAMENTO. .

AUTORIZADO PELO l\1INISTÉ.
RIO DA FAZENDA SOB N:
03/00/116/89

Excelente padrão de qualidade
- Consulte seu representante -

. Wllmar Corrêa - Fone: 72-0444

0-
CONSÓRCIO

NACIONAl
OECASAS

concasa

Servindo'petiscos, lanches, chU"BSCO.
Com atendimento exclusivo dos
proprietjrios ChiCO e Luldo

RuaWalter Marquardt - Jaraguá do Sul -
SC
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Vereadores aprovam projetos
. do prefeito antes do recesso

Adernar Duwe reúne mais de
90 prefeitos pela Seduma
,Florianópolis/Chapecó -

o secretário do Desenvolvi
mento Urbano e do Meio Am
biente, AdernarDuwe, reuniu
90 prefeitos do Estado, espe
cialmente da re_gião Oeste, na
quinta-feira (IZ), em Chape-:
có, para a realização do Fó
rum Catarinense de Debates
das Ações da Seduma. Proje
tos de órgãos como Fatma,
Cohab e Casan foram anali
sados pelos prefeitos, que
também se dividiram nas rei
vindicações de recursos. Du
we tinha disponível consigo
nada menos de US$ 15 mi
lhões de dólares. Este é o se

gundo encontro entre os pre
feitos, em nome da Seduma.
No anterior, realizado em ju
nho, no Teatro Alvaro de Car
valho, em Florianópolis, 122

prefeitos estiveram presentes.
Adernar Duwe quer asse

gurar a presença do deputado
e candidato péemedebista ao

Governo do Estado, Paulo
Afonso Vieira, nas comemo

rações pelos 114 anos de fun
dação de Jaraguä do Sul, mas
até a quinta-feira (12) nada es
tava definido. Motivado com

a campanha eleiforal do
PMDB, o secretário Adernar
Duwe opina que "nas.muitas

votação, por 8 votos favoráveis
e cinco contrários) e de 15 mi
lhões de BTNs para obras de
infra-estrutura, construção de
escolas, pavimentação de ruas

(aprovado com restrições, sen
do necessário novo envio, com
solicitação inferior de dinhei
ro: 10 milhões de BTNs).

Os vereadores reahzaram
duas sessões simultâneas na

noite de segunda-feira para
analisarem os projetos do exe
cutivo. Entre os ja citados tam
bém estão incluídas as conces

sões de auxílio de Cr$ 3 mi- ,

lhões à FERJ e a compra de
móveis para escritörio à Corri
panhia de Habitação. O pre
feito Ivo Konell deve viajar a

Florianópolis na próxima se

mana, para uma audiência com
a Superintendência da CEF,
que deve remeter ao Senado
Federal a atual situação de en-

Cdividamento municipal.
'

Jaraguá do Sul - Para

"limpar" a pauta de projetos
,que deveriam ser analisados
antes dó recesso parlamentar,
os vereadores do município
aprovaram finalmente os três
projetos sobre solicitação de
recursos junto ao Programa de
Desenvolvimento Urbano
(Prourb), do Governo Fede
ral, com liberação pela Caixa
Econômica Federal. O prefei
to Ivo Konell remeteu os três

projetos na sexta-feira (29 de
Junho), mas o legislativo apro
vou de imediato apenas um de-

.

les: a liberação de 10 milhões
de BTNs para a construção de
casas populares pela recém
criada Companhia de Habita
ção.

Somente na última sessão
extraordinária do semestre, na
noite de segunda-feira (9), os
vereadores voltaram a analisar
os outros dois projetos: pedi-

Secretário Duwe está otimista

viagens realizadas por Paulo
Afonso pelo interior do Esta
do, ele tem deixado boa im

pressão". E elogia: "E um jo
vem competente, que se ex

pressa bem e soube sanear as

contas do Estado, quando Se
cretário da Fazenda". Paulo
Afonso esteve de rassagempor Jaraguá do Su e região
na quinta-feira, pela manhã.

Balduino é presidente da Câmara

dos de liberação de 8 milhões
de BTNs para honras do SA
MAE (aprovado na segunda

Durval Vasel já
intensifica a sua

,

campanha à eleição
Jaraguá doSul-O ex-prefeito Dur

val Vasel já espalhou pelo menos cinco
mil adesivos pela microrregião do Vale
do !tapocu, em sua arrancada final para
a campanha eleitoral a uma vaga na As
sembléia Legislativa. Cauteloso, Vasel
prefere considerar estratégia eleitoreira
os comentários de vários políticos e candi
datos, que já consideram seu nome prati
camente eleito em outubro deste ano.

"Prefiro trabalhar, por trás dessa conver
sa há outros interesses", afirma.

Prefeito eleito em 1982, em Jaraguá
do Sul, Durval Vasel viu de perto as difi
culdades habitacionais do Vale do Itapo
cu e levanta esta bandeira como uma de
suas principais metas, se for eleito, na
assembléia legislativa. Ele quer ainda a

regionalizaçãó da Celesc e o aumento da
rede telefônica para a região. A nívei
mais geral, Vasel pretende futar pela "pa
vimentação da estrada Guaramirim/Join-

. ville (estrada Velha), via Brüderthal, pe
lo 'asfaltamento das rodovias Massarau
dubalBarra Velha e Massaranduba/Luiz
Alves, além da duplicação da BR-I01,
obras de vital importância".

.
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PRECOS DE FÁBRICA
De �1 a 29 de julho 90
JARAGUÁ DO SUL - SC
Pavilhão de Exposições· Agropecuário
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Pagamento 30 dias '

Promoção válida até 30/07/90
Mareêhal Déodoro, 158
fone: 72-1777
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secretaria-executiva da
AAssociação dos
mnicípios do Vale do
Itapocu (Amvali)
informou que o montante
de recursos gerados pelo
ICMS repassados esta

.

semana aos municípios da
região atingiram uni
montante de Cr$ 4,7
milhões para Jaraguá do
Sul; Guaramirim recebeu
4,6 milhões;
Massaranduba recebeu o

môntanté de Cr$ 3,4
.milhões;· Barra Velha e

-Schroeder receberam a

-quantia de Cr$ 1)4milhão.
No total foram repassados
.para a microrregião
Cr$ 123,355 milhões.

Atacado e varejo

.0 Prefeito Ivo Konell
autorizou ontem o

reajuste nas tarifas do
transporte coletivo de
Jaraguá do Sul, que
passam de Cr$ 12,00 para
Cr$ 15,00, com reajuste de
25 por cento: O aumento,
que entra em vigor a zero
hora de hoje, não agradou
ao diretor administrativo
da auto viação Canarinho,
Decio Bogo, queconsidera
que o preço deveria ser de
pelo menos Cr$ 18,00 .

. Segundo ele, Cl empresa
vem arcando. com vários

-

reajustes, principalmente
com a folha de pagamentos
de pessoal.

.

A Hering está
exportando P!ira

Europa e Estadtfs Unidos
seu novo lançamento; a
camiseta mundial, que é de
cor branca, mais larga e

comprida que as

tradicionais, além de cava

reta, aberturamaior e mais
reforçada nas costuras do
decote. O preço médio é de
um dólar e meio para o

exterior, e no Brasil custa
Cr$ 350,00 em média.

Em um investimento de
300 mil dólares, a

Distribuidora de Produtos
de Petróleo Ipiranga
inaugura' o primeiro posto
de abastecimento flutuante
do sul do pais. O "Pontão"

.

(nome que se dá a postos
fluviais), semelhante a

outros doze mantidos pela
Ipiranga no estado do
Amazonas, ficará fundado
no meio do rio Jacui, em
frente ao canal de acesso

ao pólo petroquímico de
Triunfo, a n quilômetros
de Porto Alegre.
Com capacidade para
eento e dez millitros de
diesel filtrado e dez mil
litros de gasolina .

(destinada aos barcos de
recreação), a expectativa é

-

vender quatrocentos mil
litros mensais - 26% do
mercado de /,5 milhão de
litros,

- Rua Reinaldo Rau,632.
. Pone: 72-1599

IV Feita da Malha confirma
- - .

presença de 35 expositores
Jaraguá do :�ul - A 4': Feira da Malha está

totalmente; pronta para a abertura dia 20 (quinta
feira). O alo inaugural acontece com a entrega
do novo pavilhão de Exposições à comunidade.
A procura de estandes este ano foi superior à

capacidade física do pavilhão, deixando de fora
várias confecções que gostariam de expor acredi
tando no sucesso de vendas .. Nesta Feira.ôô expo-·
sitores se farão presentes: Dalcelis, Mac Mor,
Darpe. Sisi, Lux. J. Sul, Landder. Leia. R -

Borgmann.. Manske , Miveste, Dalmar, Marce
Hus. Carinhoso. Klarita. Sueli, Fruet. Dila. Cris
mar, Sonia, Marearte. Dalila, Jositex.Pontes, Di
nirei, Fabelec.JuniorMalhas. Grizzly, Kandy, Ma
lhas Lobe. Veste Bem. Selva. Carícia, Kekos,
Placas..

.
.

Paralelo à Feira. a cidade comemora os 114
anos de fundação. 'Quem visitar o município en
contrará várias atividades e festas como exposi-
ções de artes plásticas, apresentações diárias de Durval preside a Feira do Malha

Fracassa a greve nosetor

metalúrgico jaraguaense
Resultado; na tarde de terça

(10), a direção do Sindicato se li
mitou a comunicar nas assem

bléias a decisão de pôrfim à gre
ve, reconhecendo "erro de ava1ia
ção da diretoria", conforme anali
sou o assessor de imprensa do Sin
dicato, Antônio Ilélio Pereira. A
pretenção dos metalúrgicos, en
tretanto, é de continuar lutando

pela pauta de reivindicações, que
inclui o pagamento dé i66% de
reposição salarial, estabilidade no

emprego, o fim do trabalho aos

sábados e a restituição da parte
dos salários reduzidos-pele grupo
Weg.

. Segundo Antônio Hélio, os

metalúrgicos já fecharam acordos
significativos com 16 pequenas e

. médias empresas do setor, que se

comprometeram a pagar a infla,
ção (Je março (84,32%). Duas de
las, inclusive, admitiram cobrir as
inflações de março e abril, com

-

os 166% reivindicados. Mas as

grandes empresas ofereceram
apenas 20%, ql!e já foram anteci
pados nos salários de Junho.

Assembléia sem respaldo.
I

Jaraguá do Sul - Os meta

lúrgicos domunicípio fracassaram
no movimente grevista, iniciado

· na manhã de segunda-feira (9) nos
setores de montagem F-H e F-IH

· e Fundição, A previsão do Sindi-
· cato da categoria era de ampliar
a abrangência da greve na Weg
-:- a. partir da manhã de quarta
(ll),mas em diversas assembléias
realizadas nas portas da Weg-l ,
os próprios metalúrgicos mobili
zados - cerca de 2UO trabalha
dores - se consideraram em nú
mero reduzido para liderarem' a
paralisação.

�Gráfica.
(i/rONDE AD�S�E9 ;��:�ENCA

FONE (0473) 72-0588

corais, grupos-de dança e ballet, bandas e grupos
musicais, desfiles de moda, torneio de tiro, fute
bol, futebol de salão, karatê, vôlei, basquete, bo
Ião, além da 4� etapa do. 9� Campeonato Catari
nensé de V60 Livre e da etapa jaraguaense, do
Campeonato Estadual de ciclismo. Também em
matéria de gastronomia a cidade se preparou com
um completo serviço de comida típica como o

schlachtplatte, Kassler e o marreco recheado com
repolho roxo.

.

..
Durante a realização da IV Feira da Malha,

podem ser obtidos roupas em malha a preço de
fábrica e de ótima qualidade. Nestes nove dias
de evento, Jaraguá do Sul será a cidade mais agita
da e movimentada da região.

.

SESI inaugura
cozinha com
reunião almoço
.1araguá doSul-O iníciodas ativi

dades da cozinha Industrial do Sesi foi
marcada com uma reunião almoço dia
4 (quarta-feira), no refeitório da em

presa, que tem capacidade de fornecer
dez mil refeições diárias. A Cozinha
Indústrial já está atendendo a seis em
presas locais, totalizando setecentas re
feições per dia, Para ummelhor atendi
mento, foi contratada uma nutricionis
ta que elabora os cardäpíós balancea
dos, de acordo com as necessidades dos
trabalhadores.

. .

Várias autoridades se fizeram pre
sentes, entre elas, OswaldoDouat, pre
sidenle em exercido do sistema Fiese,
Sesi, Senai; Sílvio doVale Pereira, su
perintendente adjunto do Sesi Dr-SC;
Ivo Konell, prefeito de Jaraguá do Sul;
GilmarMoretti, presidente da Associa
ção Comercial e Indústrial do municí
pio; José Carlos Neves, presidente do
Sindicato da Construção e do Mobiliá
rio; Wilsom Hufenuessler, presidente
do Sindicato da Indústria da Alimen
tação; José Nicodeli, presidente do Sin
dicato das Indústrias de Confecção;
além dos presidentes dos Sindicatos de
Trabalhadores, empresários daregião,
diretores das áreas administrativàs e de
planejamento do Sesi; e o Coordenador
do Centro de Atividade do Sesi local,
Leônidas Nora.

It OFF SET
• EMBALAGENS EM DUPLEX
• ETIQ. ADESIVAS

RuA SEME MATTAR, 154 JARAGUÁ DO SUL - SC

Fone: 'J

72-3343
�

"
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Convênio assegura a' implantação ·do COPOM
Jaraguá doSul-Através de

um convênio entre a Polícia MiH
tar de Santa Catarina, a prefeitura
municipal e a classe empresarial
de Jaraguá elo Sul já está pratica
mente definida a implantação do
Centro de Operações da Polícia
Militar (Capam), com abrangên
cia em toda a microrregião. Para
os acertos finais, resta al?enas a

confirmação dos empresános, que
devem se comprometer a repassar
Cr$ 2 milhões ao Projeto Capam,
enquanto a prefeitura arca com

outros Cr$ 2 milhões. O custo to

tal, segundo estimativas da PM,
é de Cr$ 12 milhões.

Durante a reunião da Asso
ciação Comercial e Industrial de
Jaraguä do Sul, o chefe do Estado
Maior da PolíciaMilitar catarinen
se, coronel Carlos Alberto de
Araújo Gomes, expôs minuncio
samente o Proj_etoJimplantado e!1}
1985, em FlonanopoIis, e que Ja
abrange os municípios de Joinvi-

.

Ue, Blumenau, Chapecõ, ltajaí,·
futuramente em Lages, Tubarão
e Criciúma e, em uma próxima
etapa, em Jaraguá do Sul, Brus-

Empresários, Prefeitura e Polícia Militar em reunião na Acijs

que e Concórdia.
Dotado de uma central de

computação com tecnologia ge
nuinamente catarinense, o Siste
ma Capam tem a capacidade de
receber os chamados de pedidos
de socorro, emergências, arquivar
os dados. elaborar relatórios, ga-

�.VAMOS DAR À
MICRORREGIÃO DA

-

AMVALIA
IMPORTÂNCIA QUE

ELA MERECE. ;:

DEPUTADO TEM
OBRIGACÃO DE

TRABALHAR IGUAL
A QUALQYER
CIDADAO

·2():·

-- - -- - - -

�__-:'_-:'_-:'_:'�i

,. .

Suprimentos
para
Computador

Formulários contínuos 80 colunas;
formulários contínuos 136,colunas,
ficháriós, arquivos, disquetes, envelopes,
fitas para impressoras, pastas, mesas para
impressoras, mesas para seu escritório.
Consulte-nos pelosfones: 72-3868/72-1492
ou· venha nos fazer uma visita.
Floriani Equipamentos - Rua Venâncio da
Silva Parta, 353

-

Prestigie o Comércío de Jaraguá do Sul

Jaraguá do Sul, de 14 a 20/07/90

rantir a chegada das rádio-patru
lhas no rnenor tempo possível -
até quatro minutos apos a chama
da a viatura está avisada -, além
de dispor de completa segurança
contra p,9ssíveis "trotes" da popu
lação.

' E uma maneira de se fazer

polícia moderna, como nas maio
res cidades dornundo, com rapi
dez e informações" , defende o co-

-ronel Carlos Araújo. O futuro Ca
pam jaraguaense deve ser insta
lado no novo quartel da Compa
nhia de Polícia Militar a ser inau

gurado no dia 20.

-

Campanha comunitária
angaria fundo àAADAV

Iaraguâ do Sul- A Asso
ciação Assistencial dos Defi
cientes Auditores e Visuais
(AADAV) faz ampla campa
nha na comunidade, visando
angariar fundos para obtenção
de recursos didáticos, auxílio
nas consultas e exames otovi
nológicos e oftálmicos, além de
aperfeiçoamento de recursos
humanos e auxílio na compra
de próteses auditivas. Para ob
tenção destes recursos, a asso':
ciação vem realizando campa
nha junto as escolas do muni
cípio e prepara para os próxi
mos dias um pedágio no centro
da cidade. A ajuda é feita atra
vés de carnês e tiquetes que po
derão ser pagos em bancos,
com o valer não estipulado, ou
seja, a colaboração é espontâ
nea. A AADV vem buscando
junto às Prefeituras Um apoio
no sentido de .conscientizàçâo

e confecção dos selos que serão
.oferecidos por ocasião do pe-
dágio. .

A Associação Assistencial
dos Deficientes Auditivos e Vi
suais foi fundada em Jaraguá
do Sul, em 17 de julho de 1987,
publicado no Diário Oficial
sob n� 13.346 de 17 de dezem
bro de 1987. A AADAV ob
tém recursos financeiros atra
vés de promoções sociais reali
zadas no decorrer do ano. Com
estas doações conseguiu adqui
rir no ano de 1989 nove apare
lhos auditivos e custeou despe
sas necessárias para ummelhor
atendimento aos alunos.

Com o slogan "Dê Som
e Brilho à Quem Precisa", a

associação vem adquirindo
adeptos e com isso tentando
melhorar seu caixa e dar maior
atendimento .às crianças que
dela necessitam.

Prefeitura de Corupá/Sesi
fazem convênio para Creche

,,'

Blunk e Nora comandam inauguração da creche Dona Nina-

Corupá -"- Dentro das comemo

rações de aniversário do município,
dia 7 (sábado) a Prefeitura Municipal
de Corupá juntamente com o Sesi.
inaugurou mais uma creche que vem

servir à população corupaense, Locali
zada na Rua Hercílio Luz, com a rua

D. Pedro II a creche, que recebeu a

denominação de "Dona Nina", abri
gará 100 crianças nos dois períodos
(matutino e vespertino).

.

O prédio' onde funciqpa a creche
foi alugado pela Prefeitura Municipal
oe conta com salas de aulas. cozinha
onde recebem o lanche (preparado lá
mesmo pela merendeira especialmen
te contratada), banheiro e área onde
as crianças fazem sua recreação. '

A Prefeitura atende cnanças de
zero à três anos, com maternal e berçá
rio, enquanto o Sesi é responsável pe
las crianças na faixa etária de três à
seis anos. O atendimento é realizado'
pelas quatro professoras de pré-esco
Iar e coordenado pela professora Ra
quel Siqueira.

-'

Projeto Mulher'
Tricoteira
lançado dia 10

Jaraguá doSul- o Projeto "Mu
lher Tricoteira Catarinense" foi lança
do no município no día 10 (terça-fei
ra), às 10 horas, no Sindicato dos Tra
balhadores do Vestuário de Jaraguá
do Sul. No lançamento estiveram pre
sentes a primeira dama do Estado,
Ivone Maldaner, a Secretária do Bem
estar Social, Cecília Konell, a coorde
nadoraRegional daPromover,Márcia
V. L. Petry e representantes dos clu
bes de mães de Jaraguá do Sul.

Com o objetivo de valorizar-o tra
balho da tricoteira e auxiliar as entida
des beneficientes, vários novelos de
lã foram entregues às tricoteiras que
após confeccionarem os a�asalhos,

_� distribuirão às entidades assistenciais.
Para definição e distribuição dos mes

,

mos será realizada nova reunião.

RUA:
.....

ANGELO RUBINI,
FONE: 72-3759

418
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A _sua elegância
começa por
.tore.
Vista

.

Moda Sempre'
Getúlio Vargas, 55

ÓTICA
HERTE,L

• Laboratório ótico
especializado.
• Há mals de 50 anos atendendo
voei. .

• Precisão e qualidade.
Av. Getüllo Vargas, 15
Fone 72-1889

·KADRI
�

A jovem e simpática Rosiléia Kra
wulski, completa âi(l 14 (sábado)
seus 18 anos. Muita alegria e\aúde

. desejam todos seus amigos e paren
tes. Rosiléia é irmã da nossa colega
Ros4ngela daOrganização Contdbil
A. Comercial Ltda.

Batizad·o em Curitibá
PR. Domingo passado, di a
08-07-90, realizou-se o batizado da pe
quérrucha Thâmily de Campos Seh
möckel, filha de Edilson Schmöckel e
de Maria de Fátima Hygino de Cam
pos, na Paróquia de N.5. de Lourdes,
no bairro de Capanema, em Curiti-

r- ba-PR. Foram padrinhos a sra. Rosa
ne Beatriz Schmöckel Buerger e Eval
do. Bernardo Schmöckel Júnior e após
a cerimônia realizou-se reunião fami
liar, na residência da avó materna Edil
'Guerra Schmöckel, à Rua CeI. Gui
lherme Guimarês, no bairro das Mer
cês. Cumprimentos desta folha.

f

-Dia 14 7Sábado) o Coral da Scar a
.

partir das 19h estará abrilhantando
a Mi;�a de abertura da Festa de São
Sebastião ,!a Igreja Matriz: E no domingo
·7 partir das 9h,haverá sorteio.unuita .

alegria, cozinha e bar com completo
serviço: Venha conferir mais uma

grandiosa festa da Paróquia São
Sebastião.

A meiga e si",pática garota ZÚleica
.

D.:,.Pedri completouno dia 3 (terça- ,
.

feira) seus onze anos. Zuleica é do
na de �ma simpatia e beleza cati
vante. Para elafelicidades desta co
luna.

Na foto oi/jovens ..

A. Nasário e Janice
Pisetta, que no dia I
(sábado) sobem ao

Igreja Nossa Sen
Rosário, emNereuR
às 17h30min, qu
dirão o "Sim" mail
importante de SÜIU

•

Dijalma e Eunice .

filhos de.Arcangelor
Otacilia Nasária e dr
Arnoldo e Elmides .

Para os noivos valo!
muitas felicidtides
vida que agora i

"

Márcia de Oliveira, esbanjando
charme nas passarelas através da
Ckat.

Ckat.produções artfsticas JHII8
lhor atender, está em novo

reço: Rua Reinoldo Rau, 366.
) firme' -seu ótimo atendimento
Ati e Irma.POSTOdeMEDlCAMENTOS'

""".' �
.-

Vldae8aúde
Medicamentos, Perfumarias e Cosméticos'em geral.
Aberto diariamente de segunda a domingo,sem fechar .>

para o a/moço. /

Posto de Medicamentos Vida e Saúde.
A saúde em boas mãos. _.J

Estrada Rib. Grande da Luz, H7 Rio da Luz ao lado da Ceval

Enlace Schmitz - Müller. •
'

R
se nesta data, às 18 horas, na 'C
Sra. das Graças, no bairro Barra
Cerro, nesta "êidade, o enlace ma
nial de Silvana, filha dileta de Amo
mítz e Armela Pieper e Laércio,

,

Osni Müller e Gisela Ersching
com a presença dos progenitores,
tes, testemunhas e convidados. A
ato civil-religioso os convidadosses
cebidos nas dependências da s-oci
Esportiva Vieirense. Aos distinta
bentes e respectivos pais; os cum

'

tos desta folha.

Todo o encanto em vestir malhas
exclusivas Rio/São Paulo.�IIÖIi

[ t>ílcorIDÓVíli$l
o..REQUINTE QUE VOCÊ MERECE,
COM A QUALIDADE QUE VOC,Ê EXIGE.

�THEGOLDENMESH
Galeria Dom Francisco - Sala 7

Jaraguá do sul-se

Rua 28 dé Agosto
Guaramirim - Santa Catarina -

A ROtJ'PA INFA",TlL
��g;na 06l e 07
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JARAGuA DO SUL", DE 14 Ä 20 DE JULHO DE 1990.

Jeep Club participa
RAID r� DI ',N,'EYE

II
'-:� ... __ .. �;

'o' Jeep Club"d� Jaraguá do 'Sul partíeípa ,

em São, Joaquhn do encontro 'de âmbito' nada
:nal denominado "Rá�d da Neve", que acontece
nos días 21 (sábado) e 22 ,,(domingo). 'O objetivo
do encontro é de congregar os apreciadores
do Jeep 'preservando-o coma símbolo de uma

época na história de um veículo que , cumpre
todas aS tarefas solicitadas dentro da comuní
dade- (j clube tem

'

prestado aUXilio -em 'cámpà-
nhas e promoções comunítérías,

'

No muntcípto, .as' reuniões' se realizam "t0-
das as terças-feiras às 20h no Beira Rio -Clube
de Campo. Fundado em 21 de março de 19�0, o
Jeep Club tem 12 sócíós fundadores e no "total
19 pessoas participam ativamente, o presidente
é Rufino' Schulz;' secretário, Juarez Kis1IWID.;
Tesoureiro, Airton StrelOW;, Diretor 'SOCial,'
Sandro Lessmann.

'\ ._�

Rubel, Fonseca Flexa,
.

\.
'

RUà Reínoldo Rau, 86 -- Sala 6 -- 19 andar
Centro -- Edifício Mário! Tavares
Fone: ,(0473) 72-1920 -' Jaraguá do Sul - SC.

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

C I i I' i C a "I é d i c '8'
'

,
-

R,e,umatologia
_'. D:r,�'Wander L. Watzko

./

Consultório ,Médico
Rua José T. RibeirO, 165
(próximo ao Col�gio Holanda M: Gonçalves)
JARAGUÁ DO SUL � SC

Atendimento com Hora Marcada de 2� a 6"f.

Fone: (04:73) 72-29:,)8
'

- �.�.

Passagens e cargas é com VARIG'
Ru.. CeI. PrOf. G. de ·Ollveira, ,n9 246, Fone: 72-6363

•• ........ ..; ...... "
't.�.

'.

�BT
.. ·

MO....&.I:'U

o . Araranguã jogou . re

trancado grande parte
da partida, partindo pa
ra o ataque, somente
appS' o, gol dO JuventUs'.
Em pelo, menos de' duas
oportunidades" () capitão

urbano, que S'erão insta
ladas na próxima semana.
Mais 42 luminárias se

rão solicitadas pela
Admihisttação munícípal
até o final dO anO, uma

vez que, Corupá tem
direito a catorze lumi-
nárias mensais.
Na �rea da saúde; o mu-

, ,

paços vazios, e reali-
zaIr uma ornam-·ntaçã.O
especial à, Igrej:i Matriz
Sã.Q Sebastião.

�
\" ...

INSTRUMENTOS DE
. ,MEDIÇÃO' -

.

.

" f: COMPONENTES
.
INDUSTR'JA1S /-

'\'·J�ventus vence 10 .: I·raranguá pelo.
," Isc_r,e'�d'e 1xO, lias jogo ,desagrada

F-errão conseguíi; • saI�I
'

o' gol da equipe db
.

sul

,do Eßtado" quaIlldO'
'

a

boía quase . ultrapassava
a linha' de gol. O [uven
tus teve Evelton (Gerson),
Márcio (ßenica). Mauií'

,
do. Fel1TãO e /S�lnonal

,

(Jossa]: Romerítos Ado
e, Luízinho: Petróleo
(PaUilino)r rtoto (Zé Luiz)
e Ademir '. Pàd�lha. O

Araranguä fOrmQu com

Valcir, Paulo" Silvio ' La

g'l!-D-a '(Vinício). Chiqui�'
nho e A_lm,ic Afonso;
Haroldo, Jorge LUiz' (E-,
veraldo) e Almir Cario
ca (Joãozínho]: . � Itamar
GaÚchO; Osvaldo ,é ela
írton (Neguínho )'. ,'l'écni
co: :Paulo ROberto dos,
SantOS. '

_
C'ElfSC rea'liza· lD,elboria,s' 'lia

"/ r
•

, Parque- ECOlógico Emil'I,o', Batistela

'Jaràguá.- do� 'Sul ""7"' Mui;" color:' o oentroavante
,

tos .�rrOs de .passes e Zé Luiz veio do Aynioré
total de falta de. clÍ'iatir (RS)., especialmente pare
vidade marcaram a par- fazer testes na ·eqUÍJ�.
tida amístosa entre' Ju·
ventus . � Ararailgúá, na Mas ,ele entrou no jogo '

noite de . quarta-feira SOmente· nos últimos

,(11)., AP9S. um primeiro minutos e não .pöde de-
, tempo pratícamente sem monstrar seu futebOl à

chã'tib!s. '\rífvas de gol, pouca torcida presente
<ii luventUs vol{öu "

pdra
'

'Do Estád�b', João Marcat
a' segunda etapa bastente to - um público de a

modificado e chegou' aO penas 372 torcedores, que
1 x O através de Ademir proporcionaram " uma

Padílha, aos ,12 minutos. 'renda' de . 0$ 65 mil'·
ern jogada de : centra-
ataque. O árbitrO '- foi'
Dalmo Bozzano.

.Di.inui as il'or.ações· 10 SPC

nícípío atendeu 8J 'lW
pessoas, rl8al:izou.86 eX3.'
mes Iaboratoríaís, e for
neceu ,44 autorizações pa
ra compra de "remédtos.
FOl SOlicitado também,
dentro da área de saúde
a, implantação do SUS
[Sistema Unificado de

Saúder..

maçÕ.es foram, forneci
àas,

.

em 1unho "'P,ara
onze mil quinhenta"s e
dezesete em mai()l.,

..
;

. O SPC. reo�})e'U' 360 fi-
'"
,Foram divu},�ad'/.)s��-+tam- chas para registros de

bém. os números dê( in,p:; ,loiás associadas de di

fo:rm�çõesl para b:_ :{. Sp'Ç'. � �tes negativos (deve
(SerV1!ço de Pröteçab.l', al)', dores), no montante de
Crédi�o) que i,eve �iiha' Cr$ 1.975.501,00 e cent'o

.'

diminuição ,de caÍ(!lr�,�,
-

� oitenta 'e sete fichas
por cento . em relà�ãó' para" cance]a,mento de'
ao' mês' ant:erlor, nove débitos no· valor :, de
mH e novecentas Infor- CJI$ 1.815.590,00. .

o técIiIco' Dito COla' a

proveítou o a�iStoso pa
Ta: testar, e possível novo
reforço

.

da "equípe tri-

,Compá .� ,A. CELESC -de

;C�upLifistaIQu 'no"dia 4

(quárta-féira) \'
'. \transfor

mador �'poste' no Par

'que Ecológico Bmílío
Batísteía passando'a ,liga
'ção: para 't·rífásica. pai
solicitado também, a co
locação de maís 44 lu-

. minárias no perímetro

Jaraguá do Sul -- Na

re\lIlÍão, almOçO realiza
da pelo-CDL (ClUbe de

piretores Lojistas), dià
9 (.segundil"feira), os

lojistas discutiram à.
decora,ç�Q nata lm.a. �

ireb através de comis-
,
s.ão conversar, com o:

.?refeiif:O Ivo Konell, para
aprOVação. As novas dfe-

. corações dever5) ser,

femas nas' l\iat Réiholdo
Rau ·é" MarechJ.I Vf'.Od:0-
ro, preenchendo Os es-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Edital 17.288' de 03.07.90
. Ivanlldo WlttltOS'k:i' e

R�
.

da, Sti.W�í\
�le, brasrl�iró,r' solteiro,
conferente, natural (de

,

Jara2uá do Sul, domící-
liado "e residente em

Tifa Idos 'Mattins em
.

Jaraguâ-Esquerdc, neste
distrito filho de Alvaro
Maria�� Wittkoski e

Ana Hoffmann Wittkos·
ki' -.

I .r,'

Casamentos!

Edital t7·289· de· 05.07.90
Renato Franzner je- Ella-l
n'ej al� ;Maria .Zonta
Ele. brasileiro" solteiro,
índustríal, .natural de
Jaraguá do ,Sul;,. dÖffiiei-
Uado e residente na

Rua João Januáriö: Ay·
roso, 3.043, em Jaraguã
roso, 3.043, em Jaraguâ-
Esquerdo, rieste distrito,
fil.ho de Urbano Franzner
-e Almída Pradí Franz-
ner -

Ela, brasH�ira,' solteíra.
protessora. natural de
Pomerode. neSte' Esta
do,' dOmiciliada e resí
dente na Rua Angelo
Rubíni, 1.191,.em Barra
do

I

lho Cêrro, " neste
distrito, filha de LUIZ
Zonta e Arlete Terezi
nha Zonta.�'
Edital 17.290 de 05.07·90�
Marcilto FeItrim e Leo-

.,. ::\

MARGO'l' ADELIA GRUBBA LEHMANN� Oficial do Registro'ClvO
do 19 DIstrito da Comarca de J'araguá do Sul, Estado de Santa CatarlDa,
Brasll, faz saber que compareceram em Cartói10 e�b1ndo 'os documen', '

tos exigidos pela lei, a fim de se habllltarem para casar, Os segUintes:'
),

Edital 17.287 de 03.07.90 Ela,. bresüeíra, solteira, nllda Gonçalve$ da Luz
Carlos Ribeiro, Urtzzi e. operaria. natural de Ele, brasileiro, solteíro,
Lurdes BoneDa Massaranduba, neste Es- borracheiro, natural de
Ele. bresíleíro., solteiro, dO, domiciliada e

. -

resí- Jeraguä . dO. Sul,. domki�
mecãníco, natuicrl de: dente, em Tifa, dos Mar" Iíado. e r.esidJente

,-

em

,.B.�rbosa Ferraz, Paraná, tfns," em Jamguá-iESt Nereu Ramôs,'
,

nestie
döiri:fciliado'- e resídente q:uetdb,' rtes1ie distfito, . distrito, fiJ:he de o,r.es

. na Rua Tomáz 'Francisco filha de' Seba;sll:hãio . da tes Feltrim e lY{�rcedeS
de Góes,' 95, fundo,s;' Silva e Maria..�ry.- da Feltrim
'nesta Cidade; filho de Silva -

.

'Al-v.aro costa Urizzi -e

DOIV9llce Ribeiro Uriz·
Zi -'

,Ela, brasrleíra, solteira,
40

�

lar, natural de Ita-
pejara d'Oe$e, Paraná,
dbm'iciliada.

.

e residente
na Rua To.máz· Francisco
de

.

Góes, 95, 'fundos,
nesta Cidade, filha de

Napoleão Bonelle e Pau-
.

lina! Bonella -

. ,,'.'

Lida.,

,

�

Spézia &' Cia.
,

SERRARIA, E SERVIÇOS DE TRATOR
. Madeiras para construção e serviços de trator

.com profissionais altamente especializados.
Rua João Januârío Ayroso, 112 - Jaraguã Es-.

querdo - Fone 12-0300 - Jaraguá do Sul --"'- SC.

Funilaria J araguá Ltda.·

Calha· e
. Aquecedor Solar

Rua Fellpe' Schmldt, 279 • Fone 72-0448

. AS MELHORES OPÇOES PARA .,RESENTEAR
ESTAO NA ,

Lanznaster
. '" -_-.". ",

.

! .

Ela b ·,1:' 1 .

,
.
,rasheua, so teíra.

do lar, natural de Cotu�
J>,á, nesta EstadQ,

.

domici-
liada e residen�� em
Nereu Ramos, neste
distrito. filha' eLe 'l'ercí
:1i,bi' Gonçalves da Luz e
Romílda Gonçalves da
Luz-

'

Edital 11·291 de 09.07.90
Cópia recebida dOI oartô
río d� GuNamtrim - SC.
MaurIciO Wagner ·e

SeIeIiy Vargas
Ele, brasileiro, solteiro,
bancário, 'natural de
Guaramirim;' ': nsste
at�do,. dOml!ciÚatlo'· e
residiente em Estrada
Bananal do Sul, em Gua
ramirim, neste Estado,
filho de Jorge -,Wagner
e Hílda I..ieitzke Wag· .

ner -'

Ela, brasileira, solteira,
ã1Jxiliat, de esCr.itório,

. natural -de Caçedor, nes
te Estado, dOmiciliada
"e residente na Rua
Aforu;o 'Barte},,' 255 Be?'
ta, cidade, fâlha de' Amé--
rico Vargas e Ema
Vargas -

"".

.

Para anunciar ou' fazer .

f",.J;:' ,
',.

\
I

. •

,
. �ss19at1J.t4:_ bã�tà'Ugali" pa. .( i

-

. " �

ra o ,72o()O�L ·Estanl9S, as-l,

J(JIas, seml���� �\reIóglos com o' carinho· da
�,�!\�!tI�Z;,N AST E R '

.

Marechal Deód���{�91 • Fone. '12,1267, em Jarag.uá

pAGINA 82 �. �,u',�' "��'

TubOs de PVQ (eletrodutos), Tubos de Concreto,
TUbos de Polietileno (manguelrà preta)

Fábl1c&: Rua Jolnvtlle, 1016 _ Fone· n·llOt
Escritório: Rúa Cei. Procópio Gomes, 99

,,__�.""_""ÍII
.. .-!I!I;:-........ Fpue 12.0066' _ Jaragu' dó Sui _ SC

<:;:�d2J JAR'A:GUA. DO SUL, DE 14 A 20 DE JULHO QE 1990·
.:'.:� �.(

I::

.. ('

E para 'que cheg�� .. ao

conhecimento de todos,
mandel pas!I:ar o preseJ;lte
EditaI, que será publica·
do pela' imprenSa e em

Cartório, onde será afl-
.

xado durante 15 dias.-
l:'

"

ordens.

«( Deulsche Ec'ke' »

LElTWORT: uWIR SCHREIBEN EIN WENIG IN
DEUTSCH,· DAMIT DIE ERERBTE MUI"tER'
SPRACHE NICHT IN VERGESSENHEIT GERÃETl"

("
,

- - - DIE RJIDAK'11ON

MAN MUSSA KATZEN KENNENLERNEN.

Ein Gericht verurteilte einen Mann,' der die
Katze seiner Wírbín ohne ersichtlichen Grund
erschlagen, hatte,. zur Neuenschaítung 'eineS

,g�eichwertigen Tieres und' einer empííndlíchen
.. Geldstrafe. .Darüber hin�us ordnete es an, dass
der

.

T'äter und \I'ierquäler: .eíne . Wöche
. la!,).g

zwei. Ratten in seinem Zimmer zu halten und
gut zu .füttern. habe, damit er den' 'ricJlt4,gen
Wert einer Katze kennenlernt

HUMOR

�en: Meier ..

der .nicht in. Jaraguá lebt, pI"ingt
·emen Geschäftsfreund.. zum Mittagessen > ' mit
nach Hause. Als das Essen auf

. den' Tisch
kommt, sagt der kleíne Sohn des Hauses ver

wundert zu seiner Mamma: "Nanu.. das sind
ja Rouladen."

. '

.

�

"Ja, Roland, warum?"
..

.'."-""
.

"Vati wollte doch einen alten Hammel .' ZUm
ESsen mitbringen:':

NÃO FAÇAMOS DE NOSSOS RIOS ILIXEIRAS IMUNDAS.
SALVEMOS OS' RIOS ITAPOCU,E JARAGUA

da RaquelVe'rdureira
COMaRCIO DE FRurAS E VERDURAS,

SEMPRE FRESCAS E vERDES, PAO ,CASEIRO .

E CUCAS. AMPLO' ESTACIONAMENTo.

Gomes de Oliveiral 1.160
do Sul SC

Rua CeI. Procópio
-, Jeraguã

, l'� i

�a lnfanto·Juvenn para realçar _

e_ieganda ele seus filhos; Um carlDho,.

especial. pua o seu bom gosto.
Na Marechal Deodoro, 819' _ Jaraguá do Sul ..;.Sc.

',.

. Tubos Santa Helena Ltda.·

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Tal mãe, tal filhal ,

C�rto día
.

gastei hs
· confeitando um 0010... Eil:
'. quanto. }avaJ[a 19uça" d�i
. uma alhada n9. bolo, e

· ipegu�i . minhQ Iílha de
três anos, passando o

.. d.ed:0 . na '. borda .' do. 0010.
�;X:.pIQdi:: .: ';r;l'a;balllei o

.:dia. tQdo. neste bolo , e
·

. você arruinou tudo!"
Ibia�

.

depoís minha filha
.trezíe-me um presente
feito ria escola: Era
uma lata de atum 'enfei
tada . cOm macarão, En-.
tregollltme Q -presente e

o material escolar, e

nessa confusão deixei.'
cair a lata,

. quebrando
· um pedaço ida idecorar<. ,

..

' cão, .

Ela. reagiu: Eu
trabalhei tanto para fa
zer

.

isso e você arruinou
tudo! Ao ver minhas
reaçÕes refletidas em

minha filha, tive von-

tade de chorar. O· Se
nhor tinha'· uma liç.ão a

me ,ensinar e usOu Uma,
-

proíessora de três � .. -anos;

Ela .admítíu estar senti- '

. da e eu lhe disse:
· Você não é a única a

es'talI' triS\le comigo."
Quando eu ajo assim.
Deus também fica, triste-
Eu. preciso pedir-lhe .

· perdão. Ela também quis
fazê-lo. Não demorei
para compreender o. ,'que
Deus estava, me ensiDaIl
.do-: "As vezes, é n�c;es-

·

·sário que utilize nossós

erros. para requerer 'ho
· 'nestidade de nossa parte.
Como mãe poderia dízer

·

.

a meus filhos: "Sejam
imitadoreS' meus como

eu· soq .dê Cristo", mas
·

.se eu" disse( tais pala
�ras.. também terei de

�dnütir quando. não. o

estiver imitandq. !Ensina
.mos mais com.' as .

atitu'!
des do' que cOm as pa"
lavras!, .(Extraido de Lar

cristão Vol 3).

:!
•

,"
- igreja B�tista de ;_

-

.

Jaraguá d.o' Sul ...,...

.� R.... Emílio Stein, 120.

'-.- .. _ ....-----_.
.
--_ .. _� .._--� .._---�.- _._............_

INFORMATIVO ROTARIO

O Qualrl-Meia-·
.Cilca

"DESFRUTE ROTARY"

Colégio S'il' Luís·

Com, esta edição já inici0u'Se. a admínístreção
de mats um período do RO�ARY .INTERNATIO"

.

NA:L, desta feita sOb a presídêncía do brasíleíro
Paulo Vlrtato C� 'Costa .....:. Ano 1990/1991, aO

qual a1mej,amoS toda a sorte de bons . augúri_?s
de uma gestão de muita sucesso na reehzação
do ideal de SERVIR.

ARY. AQUILINO BUZZI

Também já inicíou 'Q seu período de sdmínís

tração do DISrn.ITO 465 de R· � J. o valoroso
companheiro Ary'Aquilino Buzzí: para o anO"

. 1990/1991, que' foi mui1to festejado e aplaudido
· nas solenídades festivas de' seu Clube de Balneá-.
río de. Camboriú de 30.06. Uma feliz' e exitosa
gestãO, Governador!

Av. Marechal' Deodoro, 52Ó
CX. Postal 90 ..

� Fön�:.' (0413) _12{)$'1:l
89.250 � Jaraguã do. Sul .. Santa Catarina ..

.' COlégio São Luís Ineoesstta '. de
.

para as seguintes dísciplínasr-
.

R. C. JARAGUA DO SUL

No dia 26.06.90,. verificou-se a PQSSe do noVO
Conselho Diretor do veterano clube de Jaraguá

. -

do Sul, agora presidido
-

pelo fiCoI�panheiro
-��jtjaquim G.- ·S. Sáles . e que' substítue a Vitória
Altair Lezzarís, A reuníão .. festiva- foi prestigia
da nelas maís altas autorídedes judiciárias,
executivas e Iegislativas, em ambíente de mili-
ta confraternizaçãö. I

I'
R; C. GUARAMJRIM

·

Na nOite de 28.06 realizou-se no Rest.' Represa
a posse do clube rotário do viziilho.;municipi.o,
que contou com a presença do Prefeíto Antonio
Zimmermann, Promotor

.

Victor Emmendoerfer
Filho, . Delegado de polícia dr. Alcívandro Es-

· pezim 'e o Representante da Câmara de Verea

dores Nilson Mueller· e presença dos, R. C. de
·

Jarag�á, Corupá, Massaranduba, São Francisco
e Florianópolig..Lest!e, Ademir Noemberg subs

tituiu a José Cönstâncio Albuquerque' e o RO.

taract Cluh também mudou a sua diI1eç�o assu

mindo Queli Mariana Melchioretto ,em ltlgar de
Rosiléia Ma�nes. presente às ßolenidades'\ o. sr.
Arthur Herts e sra·, de São Paulo.

•
;c',

(DA
.

COMISSÄO DE RELAÇÖES ..... PÚ
BLICAS DO DISTRITO 465, ANO '1989/90)

a). ;Matemática
b) Física
c) Bíologia.

.J

.,,'

'.
.'1

:i

Curso S I' G M·A·
'

. .L.._ .';_ .�. �,:i

COMUNICA - EstãO abertas � matrículas pa
ra o SUPLETIVO DE '1J GRAU, PRÉ-VESTIBU
LAR, (de verão) e a listagem de·.�lunos. para ·0

SUPLETIVO DE' lÇ GRAU .

HORÁRIO: das 13 h. às 21 h.
LOC!\L: Rua -Padre Pedro Franke, 145 '

VAGAS LlMItr,Al)AS
.

MAIORES INFORMAÇÖES Telefone' :.72-ü887
(das 13 h. às 21 h\.)

'CONVERSA COM JESUS

Converse com Jesus tOdq os días, dura,nte 9
días. orando: Meu Jesus em vós deposíteí toda
a minha confiança- Vós que sabeis de tudo,
Pai e SenhOr do Universo. Sois.o. Rei dOs] Reis.
Vós que fizeste o paralítíco andar, morto vol
tar a viver e o leproso sarar, fazei cOm que
(pedir' a graça). Vós que vistes mínhas' angús-
tias e lágrimas bem sabeis; de tudo, Dívíno a

'�igo, como precise alcançar }de' Vós essfi
grande gra<;a (pedir cOm' fé).

,

Minha conversa
com N-OSSb' �éstre me dá ênímo- e alegría: de
viver. -

SÓ' de
.: vós espero cOm', fé 'confiança

(pedir êi gräça,). Fazei Divino Jesus, 'qu,e' antes
de tetminar esta conversa. dura.nte os 9 días, .

eu alcance �. graça que peço corri fé. Com gra
tidão publicarei esta oração pará que' todôs

'
os

que precisam aprendam "a ter confíença .em
Vossa mis,ericórdia. IluminaI·' todqs os' dias do
amanhecer e testemunha .'. nosso <Üá;letgo. Jesus.
�u tenho corifiança �m Vos. Càda �i mais à:U-
mentá nünba fé! Agradeçq gráça ª,lcan�ada..

" . .

E. D. H.

Barão do �io Branco, sala 4
FONE: 72.2607FURGOES' CARGA SECA,' ISOTSRMICOS, FRIGORlFICOS

.

E CARRETAS DE 1, 2 e 3 EIXOS
,

,�
. jaraguá Esquerdo Rua Dr. Enrlco Ferml. 113 Fone 72�1017. .�r

,'.
----....--------------'--;..J�A:-;:R�A�G�U7A�.-�D�O�=:��.l;-.�l!�.\'4· A 20 DE JU,-HQ·:'oo:1990.

- .W$4 ._ .-'--- -- -,.

;
··0·

··4#»tf.�·-�
PÁGINA '03·
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Sancionada. Registrada e Publíeada á presente Lei, no De

partamento de AdIriinistração,' aés vinte "� seis días :

do 'mês
de junho de 1990. !

, I

ANTONIO 'CARLOS BLUtJK,
,D�ETOR DO DEPARTAMJWrP DE ADl\ß,NISTRAÇÁO

ParágIla,fO Üníco: Não se instituirá programa especial de tra- ", EUGENIO SOARES PERElRiA JUNIOR,
,

balho qu� se ind,!a. na �r�a de competência dos 'órgãOS e:c,ist,e�t,�S. ,:
_ DIRETOR DO DEPARTAMEr!ITO DE'EDUCAÇÃO, 'CULTU-

na estru�ura, admínístrattva da Preíeíture, ressalvados .os casOß, - ,RA E ESPORTE. ' '._

,

de emergência ou calamidade pública. ,
' !-� -_-

Alt. 29) � .As contrataçõ�s com�base n� l:.ei, senão feitas na , ,.-.......------------- ---_-
-_-__

forma prevista no Art. 44.) §1 9 <ia consohdaçao das Leis do Tra-' ESTADO DE 'SANTA CATÁRINA
balho, e dependerão da exístêncía de recursos orça�entátios: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICORUPÁ

:J .'

CRIA E DENOMINA O PARQUÉ MUNICIPAL EC,OLOGICO.,

ERNESTO FELIPE BLUNK, tPrefeito Municipal de Corupá,
Estado de Santa Catarina no use e iexercícío de suas funções; faz
saber a todos os .habítantes .deste �unici:pio, que a Câmara d,=
Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte "Lêi:

�

Art· 19) - Fica criado o, PARQUE 1-r..1UNICIPAL ECOLÓGICO, lo�
calízado a Estraçl.a Rio Novo Altq! neste Município, compreen
dendo a ãrea de 41,5 hectares; em I ter.ras cedidas' por copÜxlatopela empresa MOBASA MODULOO BA11TISYELLA s A. 'cujo
cOntrato foi homologado pela Lei f Municipal n9, 691/90 de
27 de março de 1990. ."
Art. 21,1) - A implantação e preservação dó Parque Municipal
Ecológico será de iniciativa da Pr�eitura Municipa'l ou 'órgão 'a
ela subordínado, de confOrmidade qom I) Art. 59 do Código FIo'
restal Brasileiro, Lei n94771 de 15,09.65, e Lei n9 751f de 07:07.86,
Lei Municipal 546/85 de 12.12,85' (Código de POstura) Lei Muni,

cipal n'? 677/89 de 28.11.8$"
'

Ar( 31,1) - fica'denominado de PARQUE MUNICIpAL ECOLOGICQ§ Único: 'Observacio, o dispostq neste artigo, a administração, ""EMIUO FIORE'NTINO BA��EL�A,'i o parqu� municipal 'eco-
, poderá, fi:rmar acordo para rescindir, a ·qu!llquer tempo os con' lógico de que trata o artigo ,1� desta Lei.

"

tratos." ',em vigor. '

" A t o E
' ,"

" r ' 4·) � ,sta .U�i entrara em vigor ná data d'e 'sua publiéação,
Art, 71,l) - Esta- Lei entrará em vigor ,na data 'd� sua publicaçãO, revogadas as disposições em contr�o.
're-VOgadas as dispOSições 18m c9.ntrário; ,PREFElTURA :MUNICIPAL DE CO�UPÁ, 26"de junho de 1990.

..

ESTADO D,E
PREFEfI'URA

SANTA CATARINA
l\ruNICJPAL DE CORUPA

LEI N9 70a/90.

asTABELECE NORMAS PARA A'CONTRATAÇAO pE PESSOAL,
POR TBv.1PO DETERMINADO E DA OlfrRAS PROVIDENCIAS.

.
';' . . .. .

ERNESTO FELIPE BLUNK, Prefeito Municipal de Corupá,
Estado de Santa Catarina, no 'U!SQ de suas, atríbuições, Ie tendo,
em vísta 9 disposto no art. 31 -íncíso IX, da Constituição Federal,
faz saber a todos PS habitantes deste Município, que a Câmara
de Vereadores aprovOu, e eu sanciono .a seguinte Leí:

krt· 19) ,.......' Fica Q Chefe do Podex: Executivo M.uniCipál, atitàn-:,
zado a preceder a contratação de pessoal por prazo determínedo, j

dispensada a necessidade do concurso público; as quaís .poderão
'

ser realizadas nas seguintes hípóteses:
'

I - Atender a necessidade temporäna de iIÍteresse dO' , Municí
pio; substítutndo servidores Municipais; em caso de licenças;
ou afastamento para tratamento de saúde,

.. II
- Atender' a termos de convênio, acordo ou ajuste .para exe

,'cução de obras, qu prestação de serviços, durante, o período de.,
vigênCia do convênio" acordo ou . ajuste.

"

,

; DI - EXlec,uçãp de programas especiais .de trabalho instituídos'
-por DecI'leto do Prefeito. para 'atender necessidad�s conjunta.'
.raís que demandam atuação da, Prefeitura,

'

Art. :)'9) - O salário' do pessoal contratado no regtme instituído,
,pOr esta Lei, não poderä ser maior do que o' fixado para o cargo
.idêntíco ou assemelhado, integrante do quadro do MunicípiO,
.Art· 49) - As contratações .prevístas nesta Lei, não garantirá
a ocupação de cargo .público, nem .wuiparaçãQ aos funcíonâríos

• submetidos a legisla,Ç,ão própria.

Art. S?) - Ficam submetidos ao regime previsto nesta Lei to'
dos 0-8 contratados cuja prestação de servtços S� enquadre .no .

artigv, prímeíro, incisos I, II, m.

.
,§ Único:, O disposto neste artigo não se aplica aos aprovados �

em concurso püblíco, .nem. aos estebíhzadvs -pelo Art.' 19 da
,ConstituiçãO de 1988, nó ato daI) disposições transitórias.'

.

Art. 6Ç) - A Administração poderá contratar pessoal nO regi
me instituído por essa L�i, pelo prazo mäxímc de 10 (dez) meses,
sem prorr.ogação, exceto os atuais contratos. qUe fiçam automa'
ticament� �prorrogados pelº prazo de '06 ,(seis) m�seS,.

,

PRHFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA, �26 de juliho de 1!390.

"ERNESTO JfELlPE BLUNK
.PREFEITO MUNICIpAL

1. Sadcionada, :i(�gistrada e Publkada a presente Lei, 'no De- :

'partamento ,á� ,��ministração, aos' ,vinte 'e seis dias do mês
, de junh0:d�A.�', , '

o� 'Ä,!�''', '"�.��
CARLOS BLUNK

"', "

t _

D,lR�;.. j, ,,'.<:;',� DEPARTAMENTO DE ADMINIS:rRAÇÃQ

pAGINA 04
__ ..A'

,

\_ -i
'

ESTADO DE SANTA CATARINA -,

P,RIl!F�RA ,MUNICIPAL . DE CORUPA

�I.EI ,N" '707/90.

"

::

j ';
' .... � .)

CRIA E DENOMINA CRECHE MUNICIPAL.:':

ERNESTO FELIPE BLUNK, 'Prefeito Munic1paJ.>de.,,�r..uopá,
Estado de Santa Catarina no USq e exercício de suas fun'çôe's; " .. faz

saber a todos es habitantes deste Mtlnicípio, que =a'Câmara ': de
Vereadores aprovou e eu.', sancíono a seguinte ,L-ei:

'

Art. 19) - fica criada a' creche Municipal in'Sti:t�Cional(� lÓG&Uza
'da.najunçäo das 'Ruas Hetcílio"Lu� 'e D. Pê<:ir(>7 II,'com o�éb-jetivo
de. atender crianças com 'idade de: zero a'_;sêis anos, e- de aéafdo
cqm o convênio firmado com Serviço ..Söcial ,da, :'!ndüstria' -
SJ;SI, regional de Jaraguá do sul.
Art. 21,1) -:-' A creche de que trata o Artigo '{9

'

será denominada
de.. CRECHE MUNICIPAL ''[)ONA: NINA".
Art. 39) - Esta Lei entrará em vigor na datá' de Sua publicação,
revogadas as disposições' em. centrãrío.
PREFEInJRA MUNICIPAL DE CORUPA, 26 de -junho de 1.990.

.

. !
.

.

ERNEST,O FELIPE . BLUNK
PREFEITO· MUNICIPAL

,
LEI 'NI,l, 706/90

ERNEST.O 'FELIPE BLUNK':
PREFEITO MUNICIpAL í

."

, Sanciopaaa, Registrada e PubHcada a presente Let, no De-

partamento de Administração, aos vinte e seis dias do mês
de junhO de 1990.

, "

ANTONIO CARLOS BLUNK
DIRETOR· ,00 DEPAR'IWMEl\T'fO DE

,', ADMINISTRAÇÃO
E DIRETOR DO DEPARTÄMENTO DE AGRICULTURA
COMtRCIO, INDÚSTRIA É TURISMO. ''!>

JARAGuA DO SUL, DE 14 A 20 DE JULHO DE 1990·

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



.r»... ·:"'" W'11811:"0g__,.,. '�---,--,--------
.

.

�__.�_•.•:.,_._._._.�.��_�.. �����_._.�-_�._.--�••
' ••••__.�.�.__�.�.��_.__�_-_._.�••.�

••

, '.' __
• : �

•

�t•
.

,

� -O'�__' �_-_'_-�_--_T�--_T�---.----_--_---�-- ��_'-_
....

_-._�
..

_-_._-_'_- ._'-_-_-_'_. ------�----------,

I Profissional
" • "0 ,_. "�: ·• ••r' '.' i...

'

.. ''',-, ;j:'::., ".:,

EMERGitNCIA

Pronto Socorro' 72'1977
.,.i., . --

Bombeiro 193,

'. DrQgoria Cat., "
72�0636

a.9sP. Mat. Jguá 72·1309

Policia '...... . . .• 190

R�dio Jaraguá 12'0159

Farlá'cia fi �.

,_

, II: doII

�

- Sesi
Agora em

.

instalações
ampliadas e com' La',

boratôrío de Análi'
.

ses Clínicas anexo,

,pàrá. melhor' 'aten�i'
·menta.

Av. Mal.· Deodoro
.

507

(defronte o 'Colégio
São Luis)

.

Fone:. 72-0561

/Oro.. Contábil '::
.

""A Comercial"
S/C Lida. '.'

4! Escritas flscals e

coDtábels

• Registros de firmas

Ferro Velho MIrechai·
DE ENGELMANN· ai' elA. LTDA.

.cométciec .. de - veiculas 'usaaos

.-- .:Peças·' para' .. '; v-eieulGs
. Compramos autoDi6veis acldéDtàdos

Rua Conrad Riegel, 162 - Fone. 72-0814
laraguá do Sul - SC -

.

Rua Reinol4Q bu, 576
�: 72-2755

Jaraguá do Sul SC-

GineCOlogia e 'Obsletricia
DR. ALUIZIo ISAAC ALBUQUERQUE

Atendimento das 8 às 10 ns
":je das ,-1-6 'às 19 hs.

Rua JOão PioColU; 2JS Erul Ivína
19 andar - sala 8 -' Fone': 72-1580'
MantemOs convênio, com UNIMEi>

Ortopedia e Traulatologia
DR. ,MARCOS . F. SUBTIL

I,
,

Urgências _ consultas -. ortopedia infan.
til e adulto. Membro títular da Soc. Brasíleí,
ra de Ortopedia e Traumatología .

A v. Marechal Deodoro 1.572 _ fone 72.2218

Clínica de
-- -,. .. ,'.

• Contratos '

I, .

�
" ..F:isiolerapia
'Jar·aCJuá

_-

Drl} Solange Padni - Fonoaudlóloga
Rua Jacob Buck. 120 (fundos' Bradesco)

Poae: 72·3659
.

Mantemos '::'convêhio com: UNIMED e II '&O.RR(·.'.I I:.,,'y�.-:.',�.�.:.:·-.
IH

, B�NCO '00 BRASIL
- ;I "

- • c:" _" .�" � •

____�-__-,-__,-�:..-.._-
........------------:

JARAGUA DO SUL, DE 14' A 20 DE jtJLHO ':DE �"99o.

··Xerox

• Rua Cei. Procópio
Gomes de Oliveira,
D� 290

.

• Fone: .72'0091'
� � -'!

li.'1árag-ui do·:Sul·SC.,:
... pÁGINA 05

. Dr:} Valéria C. Togn!
Dr" Solange Castílhe

Ffsloterapeutàs

Dr' carla S. Porlo
Dr' Stela serra.ctói

Psicóloga'

� j

J ,',

SOMA"Q
. ,Jaraguá do Sul ganha uma nOVa Opção, em:

.. consertos de máquinas die escrever. somar;
.calcular, "caijça regístradores,.; mimi9.grafos,
relógio-ponto � computadores.... ,

Precure-DOS �':veja. -- n�s .,vantage.ns ..e bODI'

preços. . "

.

Rua 'DoIia Antonia. 33, -:-" FQlle: ,72·0308. i.
_ Jaraguá do, Sul �. Santa CaÍ4ltJ:lna. -

II

II

FRIEDEL SCHACHT

ADVOGADOSiMARIOCESARFELlPPI
.

CLAUSIO-BARATTO

f ESCRITÓRIO:
Ru-a.sarão doRio Branco. 227.. . Ca;,ca Postal.t2

Fone: '(0473) 72-0244 - 89250 - Jaraguá doSul-SC

!'

SAVlO MURILO PIAZERA 'pE AZEVEDO f
,

MUlULLO BARRETO DE AZEVEDO I

ADVOGADOS
_ DIreito avo _. Crimlnal -- Comerclal _

.

- Trabalhista - Esportivo -'

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

Aurilene M.· Buzzi
'Leonel P. :Floriani

i. AdvogadOS
.Rua Reínoldo Rau. 86 - sala 4 - Fone 72�2711.
1, � 'J

•

" ·Gráfica·, R EGIS Lida.

Fábrica 'de Carimbos'
Ença�eraações .x.

Rua São ·Paul9;ij;�U•. "

- Jaraguá dó Sul 7" Sc.
,

.�, .. �.:,",�(.:�, I;;",�,:,�;.. '.

�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!����.

;'
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,'9'{ •

3.173.728,33

Slcledade '.Cultural, rlrtlstic,a
1·

.

•
"
r

BALANÇO, PATRJM,ONJAl.
"'

'

oos

ATIY,q

FINANCEIRO
,,_,

·1989.
863.588,45

Caixa ...-. SCAR 33A!:i
Caixa. - Lei �;élr!1ey 200·000,00
Bancas Conta MOvhn.entg - SCAR 14l694,81
Bancos Conta Movimento .- Lei Sarney 1·020,88
Bancos Conta. AplicaçõE!$ - SCAR 346:938,13
Bancos eon�a'Aplicações � Lei Sarney 17.:rJSO,56
Outros Créditos

- .

, \
.'

Adiantamento à Fornecedores Lei Sarney 283�550,52
.

PERMANENTE 2.310.13�,88
.. � ,--

�'.:;- .

�.. _,;it \�,ili.._"���
Investimentos 5.446,54
Bens Imóveis 1.585.461,2,5
Bens Imóveis - Lei Sarney' 592.577,92
Bens Móveis 1233135,19
Bens Móveis - Lei Sarney 119.693,8G
t--) Delpr.ec,jaçãó Acumulada (1'00.925,57)
'(-) Depreciação Acumulada' Lei Sarney (15.856,91)

TOTAL DO ATIVO 3.113.128,33

PASSIVO
.. 16 '

..

k,J.;
, I. 1989

FINANCEIRO

EXERCICI.OS
·,S;C"IR

I' .":"..... _

'FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

'O,

'1989
.

1988
1�88

11 160 23
.

RECEfIIAS• ',,!) ..

2,00
722,2��

9.98-6,QO· -

450íOO

63.098;00

343,31
52.689,06

14.828,44

I'-";�
1988

"As netas ,explicativas são parta integrante das dem,onstr�ções.
Iinencaíras". . "

,"�O
-t-, -'

...

68�964,32 :�.'
- 1.181,3.1:

1·187,31

"iAs netas fex.plicatlva'S são par�e integrante das demonstracões
,

Iínanceíras" .

. ;

Restos a Pagar - Curto Prazo 68.964,32

3.104.164,01

2.408·348,14
696.415,81

PERMANENTE
:
.,...

'

-a .

- Patrimônio
Patrimônio - -Leí Sarney

.

,
-

.i

i::7'·r'l:'. :

12;470;92

12.4.10,92

, 74.258,23

1.383.123,50 33.796,06

R�e�tas COrrentes 33.196,03

11·945,56
21.850,47

R.ecei�� de Doaçêes C" I;.ei Sarney
.

Outras Receitas .Correntes - .13CAR
1.1.11.329,22
'211.194,28

.

.. 1.383.123,50

332.133,19

'.'33.196,03

15.481,48Despesas Correntés

Despesas de Custeío 219·948;48 .' .

'15.481,48
I �

•
�

'.

, .

Despesas âê' Custeio � Leí. Sarney

Despesas de Caplta.,

Jnvesümentos "

�nV:�stimêntoS" -'- . Léi Sarney
Superávit

'

11'2._78�,31 .

."Jr>0··

1.050.389,,71 18.314,55
,

465.299,43 9.844,37
174.961.86
410·128i4� .' 8.470,18

�':As notes 'ex:plicativas . são-o par� 'integrante das demonstrecêes
financeiras" .

b) -Patrimônio
Patrimônio Inicial
Variações Ativas
Variações Passivas

Imaís) Correção : Monetária do
Exercício

'

1989 \ '
'

1988

72.410,92
.

"

5.694,77-
J .658.'638,64 4:l�;&io,40
(008.248,93) (2532�;85)

-; 1.981.903,38 48.471,60

3,104.764,01 72.470,92Soma:

RECURSOS'
.NOTA 04 "_,.. DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO' DE

,- Saldo ínícíe].
(maís)

,

,DoaçÕe.s Rlecebidas

(maís) _ Receítes . Financeiras
(,..._:) qastos .(Aplicaçõ�s, ,qos, Recursos)
- sa�do em 31.12;89 ,-

-

7·921,58
724.071,5R
381.�7,64 .

(571·297,69)
547.959,11

CULTOS: Neste domingo - à,s 8:60 horas: na Villa' NOVa: e -�
,I t�-irês Rios do Norte; às 9:::''0 horas no Centro ane Sede da Par.

Ap. Tiiiago; às 19:00,holias, Culto Infórmal Bo ,Centr.a..
ENCONTRO OE IDOSOS: Nesta quarta-feira à tarde, às 15:00 -

.

horas, no Centro, reúne-se, o gruPQ de idOSOs "RAIo DE SOL".

.LEMA DA SEM.�A: "Pela graça sois salvos" m�di�te a fé; e

isto não vem de vós, é dom de Deus", Efésias 2:8

MENSAGEM E LEI'.nJRA DIARlA: '.

Dia 15 - Seguro SÓ s� vai nas pisadas (pegades] do: CÖ'rdéí
ro de Deus (Jesus); no camínho da abnegação, Ap9calipse 14:4,

..

Dia 16'. -
. Ama,!iurecünento espiritual .recebemos a�ravés da

"provação,' trib':l:!;'�fio e sacrtíícío, Apoça.li� 7:14 .

IDia 17 - !0réi.iPOr coragem para testemunhar Cristo, porque:
- num mundQ;q\.!oe, �t:ifiCOtl a Cristo não é fácil 'falar diEle. II Tessa:"

, 'lbni,cense '3l:P<f: '

'i',
. ';

pia 18 .;...,' '"D1â�ihfÁ não é hobby religioso, 'porém, uma' or-

'Idem do SEm�:oi!àJsúa Igreja. Pedro 4:10
__

. 'pAGINA 06' .,

,. .11 te' .

- ---- ------------�-___;.__:_----�--�_"...---=-=---.;.._----..._-----_.

·Calula, Evangélica
I

Inlorme �. Paroquial,
.,

'CASAMENTOS:
", .",'.1

12.07. 18h30min:
:Matrti: Roberto Alves de �Miranda: ',e,,· .Ástrid

. Hausmann, -. _

, '. .'

14;01;, '11:00 1:1: S._ -Luiz Gonzaia: Alexandre' Auguito e.; Clauseli
Líndmann: 14�O�/. 20hl5mjn. MOlha:· NilQ Cesar Nicochéllí e

Rosane Zanotti. 14.07. 17h30min. Nereu Ramos: Díjalma
.

Ar

cangelo Nasario e Janíce Pirsetta;. 14.07. 20h15mln. Barra;
Mauricio" Reínert e Vanessa Lia de Farias: 18:00 horas;;'f.;aérbo

,1V.:JÜll-er e 'Silvana Schmitz; �6:00 horas. .Laurt 'Menegh.elli e
"

Martleusa 'Mazzi; 14.01� 19h30�in. Sta. Luzia: Vilson José
Osqueta e Salete ,pr,etti;. 14.01. 11:00, heras M�tryz: Adi! B�'?,;, Filho
e Sueli de Fátima Boz,

'

MISSAS:
.

�S�bado - 19;00 hOras Matriz; 18:00' horas '!3ão Luiz G�nzaga; 1911,30
'lÍ.líi. São Judas Tadeu; 19:00 horas, São Francísco: 16h30 'mín, N.

s.r.a�_.J� .. Fátirr�a;,_l8:0() hOras Sãp João e }�h�Om�1l1 �ta. l:.:�zi�:
D@�(): 7:00, 9:00 e 19:00 h0.r:a,$.- Matnz.

, ,. ,_ .Ó:Ó:,' '.

.. ;,' JARAGUA DO SUL,_ DE 14 A 20 DE ,JULHO DE: 1990 •

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PRQCÚPIQ GOMES. COM MAIS" 'OB 3.00�:
DE ÁREA, CASA EM ALVENARIA ,COM 400m2,

•

..

••
'

>

• " •
!. I ", ,�"; ' .•

,cONTENDO PISClNA, CHURRASQUElRA.'€�SA

pARA CASEIRO, JARDIM TODO ARBORIZADO,

CANIL ETC ...

A . ·II,UI�,�EIS·
, '-lnlerled,larla ' de'

Ilóveis ll'a.
R. Jcaio P1Ccoli, t0'4 - fODe '1.2-21 i�, �'Jar.eu' do' SUl
- CRECI 0914-J.,

_ '-,' , '

'BELtSSIM'A 'PROPRIEDADE' SITUADA NA RUA

Apartamento - 'Edif. Schio'chét - R. Barão do
Rio, Branco, nC? 701, '? andar. Com área de' 153m2.
Casa - Mixta - R. Dos Escoteiros" nC? 176. C9.ID
área de 102m2, Edif. em terreno de 450m2.
Casa - Alvenana - R. Alvíno -Stein, nC? 132.
Com área de 140m2, Edif-. em terreno de 405m2.,
CéUijl _, Alvenaria - R. BR:2AO - Km"53, Fun
dos Com BtEiiko�p, Guarasnjrím. Com, área, d�
1.80m2. Edíf. em 'terreno de 1'.2:)9in2;,
Casa - Alvenaria - R. Fundos, Olaria ()Smal.

'

.kínas. Guaremírím- ,com área, de 90m2. - Edif.
em terreno de 420m2.
.srne � Títa "'"':"- J'rerezinha, Nereu Ramos, ,cOm
área de 220.000,00m2. (88 morgos)· _

-

SITIO - Estrada Ribeirão Grande da Luz, prôx
Ceval Com área de 32·000,00 ro2. z:onstifa.
Terreno -' R· Maria Francisca G. Klein, pröx.
Escala Giardini Lenzí Com área de 392m2:

Empreeadimenlos Im8�ili-ários
, Mareatlo Lida.'
Av. Mãl. Deodoro, 1.119 - FOBe 72"'11�-'6 'Jarajui
do Sul - SC.' )

I

, '

edCl 013
. . -,., .

LOTES '

Lotes' no LoteamentQ Ana Paula II '(FinanciadO)
Lotes no Loteamento Julio ROdrigues (Financiado)
Lotes no Lot. Liodoro Rodrigues (Finanoiado)
Lote' ]\!. Ranios 1.075,OOin2 R. Campo do ,E�trella.
Lot.e 14 x' 26 LOt. "O dia" Jguá esq?erdb:
Lote 15 x 28 São Luiz - Jguá esquerdo
Lote 11 x 50 Perto do Campo do Botafogo;í3arra
Rio Cerro.
Lote 603,OOm2 Lot. Menegotti - \Vfla"�inizade

C' A S AS'

Casa
Casa
CaSa
Casa

Alvenaria Lot. São Luis' com lOO.00m2·
Alvenaria com 120,00m2,
de madeira 42,ÓOm2, Vila Rau.
de � madeira Vila R,au 50,OQm2.

PÁGINA 07

.' .•. .1.

Cr-ea-'. 2264' _ Ci'ed - 934 " J . - Fone: 72'P373
Rua Expedicionário Antonio Carlos Ferreira, 49.

'.àraguá do Sul"';'
.

SC

,V JfN' DE
"LOTES FINANCIADOS" com' uma entrada e

salde em até 10 pagamentos sem juros -:- Lot.
D\' Olinda:'� Ilha da Figueira

-

I TERRENO éOIIl 3.,600,OOm2 - Rua Epitácio Pes
soa � Centro .

1.IERRENO com 831.00 m2 Esquina com Rua
" Barão da Rio Branco - Centro.I

TERRENO' com frente pera Rua' José, 'fIheod0rü
Ribeiro - Ilha da Figueira. ' : '

'

,: !

-
,

TERRENO cOm 435,OOm2 ...- 'Rua Marce10 'Barbi
- Vila Lenzi.

'

'.

APARTAMENTO com 91,00 m2, Ed. Jaràguá �
Centro ' �;r: ,-,

ApARTAMENTO com 96.00, mZ - Ed. Marajõ
- Centro
APARTAMENTO, com' um QUARTO
Florença _:_ Cen1;ro ,

CASA EM ALVENARIA tom 150,00 m2 - Vi-
�' Nova.' .

CASA MISTA com 140,00 m2 -- Vila Baependi.
ALUGA

SALA COMERCIAL
Rua Joinville âo lado da LUMIERE
Rua Gumercindo da Silva

RUa José' EmmEmdoerf,er
,

"
Conclusão página 08

JARAGUÃ DO SUL, Di 14 A 2� DE JULHO DE 1990.

Bd·

, la:r
'

) Iltl'eis'
Jaragoá -LIda.

CRECI • 852 • J Feile: 72-2010
- Av. Marechal Dee&tr. da, FoIlleCB, 141

Jaragwi do SUl SaDia CatartBa

- Casa de eívenans, COIil lOO,00m2, na Rua
259, n'" 166 - Jaraguá Esquerdo.

- Casa de alvenaria, com 80�OOm2. na rua Boa
Vis11a s/-qÇ - Ilha da FigUeira.

- Casa
_ mista. com 80.00m2, rua Robértq :Mar

quardt, nQ 14.
- Sobrado com ärea de 100,OOm2 na rua Ro

dolfo . Huffenuesller, com maís uma: sala
.

cO�erci-a1 com, 4oo,OOm2.
-'- Dois lotes com 1.080,OOm2" na lateriU da rua

Bernardo D«r.nbusch. pert-o do �e{l'ro velho
Spézia- ,

- Um lote com área de 450,oom2, no l<>'lleamen
to Menegotti, no bairro Agua Verde;

;_ TerreIlQ na Ilha da Figueira perto da Igreja
Evangélica, '

- Terreno Estrada C'lélribaldI com a área de
212.000,OOm2.

ALUGA:
- Um apartamento no Edificio Jaraguâ.
,_ Um quartq na R. JOão Picoll1, 166 apto. n<?

105, Ala C.
.

- Uma casa N, Ramos, R. Albino· Zanghelini.

Aaiversarililes, :�
,

,

07 d� JWho�';",;,,(, c I

sr. Antonio ,)P�drii:' Sr:.
Sr� 'A'n'tom.o' I" , V:ie�ra;
'CUlir Gessar :(Gonc6rdià);
Sr.' Pedro:�Sch-mjdt; Isol
·d� . Lange; SI:*, João
Nélson Sta�; sra. Elvi
ra P. de 'Souza; Sr. E4-
sec-Ubiratam Taies�
08 de Julho'
Sr. Wernet" V�e]i;, Sr.
Osmar Bartei; , sra Ruth
Sclul'la.lZ;, Maria Bi-9ch;'
Hélio Feill�z::' i Waidernar
Koneli' sra. Lili G. Stepha
;ni; , -Maríena Líckfeld:
Sr. Adílo Kl'Uieger: ,'Fá�
bio Marcelo' Pscheídê:
Sra. Joelma Maris Pícol
�i, dos Santos,
09 de Julho
�Ia. Inê�

.

Maff�11i; Sr.
,�r,tur Em,mendoerfer; Sra.
� ,Marta:,Môbr Zíemann:
Sr ,c :Walmor ' Alberto
Strebe; Ivon��; l\4i. Kraus
s,e;;jCqrla Oíska: Sandro
'SGhmitZ;':- ',·_.Sra.,' -Aq�elina'
VOlp�to �trnann; -, Alan
Diego Neit7lel,· ,.
-u) de 1ulho- " ,

Sr, Samír Mattar;, Sr To�
bias Warhafting;, sr.'�e
no Forani; Olga K,rutzch;
Edir RoslindQ;· Vítcrína
de Lima; Valmor Au
gUsto;. Sra. Julieta Pedri;
Igor Karam: Hermen-
garda Cag.}joni; .Fábío
Nícela Schmídt-

. lLd.e Julho
i Sr. Pedro' Klein Filho:

Sl�. HarOldo iHanemsnn i
Sr- AriStides. Manoel
Gonçalves; Wilson Ge
renlt; Artur Krnger: Iy,O�
ne Reck Piva; Loní Keí
ser; Pedro Mahs: Evan
dre Luís Silva; Sr. Air•.
ton starosky.
12 de Julho
Sra Eliza Bertolí: Sr.
Benedito Mascal'en�as"
(França); Sr. Henrique-i
Schmelzer (Itapocuzi::
nho); Sr., João Pedro!
Gascho; Sra. Ingrid'
Schulz Hafemann; Marli:
Gessner; ,Devani'r CriS-,;
teIle; Oenise Schiochet; i

James Pereira; Sa.ndra j
Simo�e Kaii:ilei:;,

'

Ang�lõ .

Henrique Rubini;
13 de Julho
sr. EroU Funkre; Sr·
Gunther Raeder (Coru-
pá); Leonora BarShammer;
Luzia Lemareki ,(Itapacu-_

. -íinho)� MaTiza de Lour-,
.

(les Mol'bis; Sra. Silvia

.1. 111�iliíria Ellelec
ENGETEC ,--------�--

'U'
'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CondUsao a�i'b7'·�·�-·-��--------------

ro:.;:s�:-:,u�,�olZL: ! c,' ;:>- -�'MIllf1RlS ._._._�:
..

:

reích; . SI:éJ;. Natalia k,
�fPis;, '" Sra": ,Maria. Eil"

2/�' .:!
.

;;
.. ! ',' .,

.

'1."' .'
·nica :B{trboSa; .Sra· Jaeí
Ja.

.,

RozU
- --

"Buiza�eüo;
C1écio Sídneí {.;�G.9llÇ�v,�.
..*� d� l��o o;�,�; .::\ .... ,

;Sl:H�)R0berto,·;.; ,qr�dbU!.r.g';
;�,Ij. .r :�Y.!c:lqr ':.'" V�:erg�!z;
-Sfa. �.o�ª v �lU}li Hoeít:
<Sl:Pa.· L�Pj Prestíní: :Sr.
H@ri�J;l.� ;�i.çk; ($;sPela
JdäFES)';:, ; :)�r... ;.R�lU piIDes
sen: " KriSmalra 1;>.''''''.,- :,. r.

�"(.l"�· h!"';") {I:�.
15 d� Ulho ...'.;'". , 1); :.

.�.r:a:. Apa.:;;ßcheJl�r;·, " Sfa ..

.ll:le��na :.:Wql'$.lki;,:..' QqIl�,ele
; ���eiS.:; ,P.tJ:�: V�l�;'
���l�'\ ,;Re,eae;' .. .Alvaril
-�es J't·;.'.:lfillbert. �K;ars
·�en: .• ·

-,
ni..� ...�vo. RrV'Ir;gues'.'"�, ., .. _�.�Lq: '_ � tA-

L �

·Sra. '�·�.�rl]!·, Sta,roski
.:I>r.éllSS.,:
,t:6, .. cl�, .Julho '

.

Gern Lindermapn. i Alci
des Dias Raimundo; 'Vail-
.clamár 'da.' Silva; Harry.
-Beck: .Adir Sasse

. íWjj'tt
:K.dWsky;� Márcia Rosene
'Krá(Use'i Tâiúa M;, 'Henn,
'17 de' Julho

.

Sr�. Lori, Splitter Munds
tQck;' Sra. Ellen Silvi)a

.

prodOhl
.

Hansen: Jaime
Antonio Bortolím: '.' Alr
varo Bassaní:' Osní Win-

. I.

t�r,; Nel'S'aNiels.
18 de Júlh()
João Wlefer; Landír . Dal·

PléI.Z;· Valmire Bussarel
io; pelípé Jorgé' Meyer;
Reinoldó Diel; Sr.; Wal
demiro' Drews; Rod'rigo
Ba'U�.

NÃO FAÇAMOs DE

NOSSOS' RIoS
.' UXElRAS IMUNDAS.

SALVEMOS OS RIOS
'.'.

"ITAPOCU e JARAGUÁ.

. SOb-medida·pfsua·construção.�CANELA,.. e 'outras.
. .

.

, . Solicite:� orçamento.
Fones:. (0473) 72-0'593 Escrit .. ·-:_ 127039� Res.

o' ',"

Rua Retnoldo Rau: 86, - Sàla 0'3' _. FalaF"c{ Ingo.
_.,

: �araguá do' Sul - .sç
..

. '_ ..
r ,),

�F1/F .

CANARINHO·" . t • "-' '. �.' ._ ,

_
• '1" •

�

"

': '.;_ .. \.. • 'i, "

.. '

._.'. .';'.
. .' , . VI�Ç!.'O f��A.I�J,NtI0�!D�. '::

Programe, be.Dl'U:8q�!l nJiens de:,f.Ii....�i
.

'

, reç:r{!aç�o. A 1��.�rr,:�oIOÇ!l,:à .su�. d.is- ..

posição os modernos e confortáveis ónibu,s,da,.lua
.' f.rota. Venha converser conosco"

....

:', ....

'. Av�..Mal: néôdór(), '981·�.' Fone 72'_i"�2:'"_, _ . " . .'
� _

.

':}'
'

,

.... ,
-, . .,.

:;'
- ..�.' . I�. �._..'. ,

Cf •
. r: r .',', "; .... '.1

, � :

Terraplenagem Uda
CREA � 5.161

.

, ,

'.

BarrQ V-ermelho par,a jardi:m: 77 Cr$ ;600,0'0' . á

l.O'O'oO'O'à carga" -·7�.'· .� .. ;.....,�-..
.

�rei� fina para: Rebqco ,_ Cr,$ t.O'Oo,oo' o m3
Areia Média .

,- Cr$ 1.0'00,00 o m:>
Ar.eia .Grossa . (Selcho) ----, .. cr$ .. ·80'0,00. o .m3
:V..acadam� � .:,' "--;: {Cr$.·'1.00O',OO' o m3

*DiSpOmQS de máquinas Ie' caminhões para .ser
viços de aterros, loteamentós, ,aberturas de
estradas, .... a,!rozeiTaS'� etc.....

.

. .

.

CONSULTE�NOS . PELO FONE 12·0493; ou
. dirija'se á Rua' 'Guüherrtié' Dunker, ··prÓ-.
ximo ,a Verd,ureira da Raquel:,'·

.

A revista, CARtCIA esté mês preparo.u Jtlm�·.. edj.ç&O ,;��p�çi�l intei- ..

rinha dedi-cada ao período de férias: ,;, 'j:, ..

'

CRONICA: Frei Bette> responde. com muito bom huinor. ,.a eteI'nã
questão: "Transar" é pecado?

A revista CARtCIA de jUnho' ainda traz 'muitOs' outros artigOs'
para a menina passar suas .féria, em ótima companhia.

À venda na' PAPELÀRIA GRAFlPEL'

Clínica VeieiinÇiiià'
'"

I.c ··SCHWEITZER
I 1;' ":"

. Dr. WALDEMAR SCHWElTZER
CU:Q..)icét;.id.� .1'lOS e grand�s ". aIiimais. cirúrgiasi vacinações

';' !,.� :.t' ";':·taio x, internamentos. boutique. .

Ru�.. Jo.m,.!l,� il' 1.178 (em frente ao Supermercado Brelthaupt)
. .F�e,12.��8 - .Jaraguá do. ,Sul� _" ,Santa Catarina .

• . _

. t. � _ �

-
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AUREA -MatLER GRUBBA,'Tabeliã'e 'Oficiiií de"
Títulos. da Comarca de Jaraguã do Sul, Estado de
Santa," Catarina� na forma da Lei 'etc.

- .

, ., (

•
• <' -I'

faz, saber a todos quanto este' edital virem
que se acham nieste CartóriiQ pare Protesto dos
Títulos contra:

. . .

�RISTIDES SILVA - Rua �. ,Alber'to .. ,Jacobs,
ri'? 758- NE�A "

J?ANIEL MAGALHÃES -�'; R,'..ua ',Mm'as ·Ge:
.. ra·l>,.'s'.

siri!? - NESl'A
.

.

tlNOOMAR REPRESENTAÇÕES' LtDA ., ME' .;
Rua Mal .. DeQdO{Çlj n9. 183}".",. NESTA· ....

MINI' MERCADO' FRANCENÊR LTDA' .

R'
.

. . ua

,-Es·trada -N0va ·s/n<?·
.

......:..: NESTA

E t, como os qi os devedores nãó foram en-
contrados ou se recUsaram a' aceitar a devida

". íntímação, faz 'por' lntermédío do presente edital,
para que os mesmos €ompareçam neste Cartório
ne. �ua. Artnur Müller, .78, no prazo da Lei, �: fim
de líquídar o seu débito. Ou então-darrezão. por
que não o faz, sob a pena d.e serem" os referidOS
protestados na forma da' Lei. etc.'

.

,

..

.
\

.

KKjJaràguá do - Sul: .

ÁU�EA;M1J.LLER GRUBBA, Tabeliã' �. Ofieial
dê Protesto de Títulós.- _.' :

..

- ,

�
.' .

sÊX-TÄ' .....:. !20h15mtn .

.:.._ Ch�mpanne pela, Manhiã,l
�ABADO E

.

DOMINGO -' 201115mln. - Inimigo
Mortal (14' anos); -, ·22 horas _;_ Cha,mpanhe pe-
1,aduaI?-hã (18 anos) '..

.

'

TERÇA, QUARTA E QUINTA - 20h15 mino
Inimigo Mortal, (14 anOS)

).

.......

ÇONVERSA COM JESl,JS

Converse com Jesus tOdo os dias, duran.te 9
dias, ()rando;. Me� . Jesus eIll vÓS' deposi� toda
a ;pliAha cQnf,�anç�: VÓs

.

qUEf �béis sie tUdo,
Par e Senhor do Universo· SO:is o Rei. dOs Reis.
Vós. qU,é fizeste o páralíticq �dar, 1l1orto vol
tar Cl viVler e o leprQso sarar, fél.zei cOm que
(pedir a, graça). VÓs qu� vts�

.

minhas' angús
tias' e lágrimas bein sabeis de tud<:>, Dívino a

migo, . cpmo pre.ci!So ,alcap,çar ',Ide Vós eSsoa

gra,ndé graça (pedír cOzn f$)., Minha conversa
'

com Nosso Mestre me dá. ânimo e alêgria de
viver. Só de vós �pero cOzn fé confiança
(-pedir a graça). Fazei Divino JeSus, que antes
de terminar esta conversa, durante os 9 dias,
eu .a1céU\ce a, graçél. que peço com fé. C<;>ni gra'
tidão publicarei esta oração para que tOdos os

q.ue 'precisam aprendam a ter confiança em

Vossa misericórdia. Iluminai todos os dias do

amanhecer e testemunha no�o <Üálogo� Jesus,
eu tenho confiança em Vós� Cada vez màis au·

menta minha fé! AgradeçQ graça alcançada.

M. S.
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PROG,RAME SEU FIM DE SEMANA
Corupá - Clube Atiradores promove dis
coteque a partir das 22h, sábado (14)
Dia 14, (Sábado) Danceteria Sweeter com
o maior agito a partir das 22h.
Dia 15 (domingo) no Clube Atiradores soi-
ree a partir das 17h.

.

Schroeder - A partir das 22h deste sábado
(14) movimentadà.discoteque na Sociedade
Schroeder III
Domingo (15) a partir das 17h30min soiree
na Sociedade Schroeder UI
Guaramirim - Sociedade Diana promo
vendo a partir das 22h neste sábado (14)
Domingo o agito na Sociedade Diana come-

ça as 17h.
Massaranduba - Sexta-feira (13) festa na

Eornello's a partir das 22 horas,
.

Sábado dia 14 o agito começa às 22h na

Fornello's
.

..' '��'..... �

"Sua medida na malha"
Av. Mal. Denr:!oro,IOB2

,Fonl' 72-2997 !
�Jaraguá do Sul - Sábado (14) a partir

das 22h tem Efektus no Botafogo
Sábado (14) venha até a Marrakech e divir
ta-se ao som da Banda H,O a partir das
22h. ,- �

Domingo (15) a festa nó Botafogo com a

equipe-Efektus inicia a partir das 18h até
a meia-noite.

UM GIRO PELO MUNDO bém foi escolhida Leda Rarsmirski.

x-x-x-x-x-x

A Presidente da Casa da Amizade de Ja
raguá do Sul, ZeH Ivone de Sales, agra
dece Ademir lzidoro gerente adjunto da
Nutrimental S/A, pela doação de manti
mentos feito ao Ancionato Lar das .Fl6- )
res.

Hildegárd Herrmann Raeder •
.

Transcorre nesta data, em meio de
grande alegria familiar, o 852 aniver
sãrío da veneranda senhora Hildegard
Hermann Raeder, viúva do sr. Hell
muth Raeder que, usando o pseudô
nimo de "Clarovalente" (tradução de
seu nome),' durante longos anos foi \

o eficiente colaborador com o "Cor
reio do Povo, da vizinha cidade de Co
rupã, em noticiários, crônicas e co
mentários em língua alemã. A sra. HiI�
degard ainda hoje reside no local de
seu nascimento, à Rua Clara Her
mann, 999, via pública que ás autori
dades municipais homenagearam a

sua progenitora, num gesto de grati
dão e de lembrança de seu profícuo
passado. A dona Hildegard os nossos

cumprimentos pelo' àniversário, cem.

os votos que se repita ainda por muitos -

anos.
-

Os Behlinff, Waldemar e Roseméry e Wi-
. gando e 'Lali", desde o dia 10 numa

esticada p.slo Mundo; em gozo de mere

cidas férias, visitando lugares exõticos-e
de grande emoção ._ o arquipélago do
Hawai e a encantadora Honàlulu, Japão,
China, Formosa, Cingapura, Tailândia,
ao redor da China, Laos, Camboja, Ma
laisa e Birmânia. Uma viagem para gos
tar. um quilômetro e meio:.. Boa viagem
e breve reg!esso.
BODAS DE FERRO DOS KLITZKE

Quarta-feirá, dia II�07-90; transcorre
ramas bodas de [erro (65 anos), do esti
mado casal Rudolfo e Adele Todt Klitz
ke, abençoados pelo Pastor dá Igreja
Evangélica Luterana, na residência do
genro Fidélis Hruschka, comemorado
com um almoço e café da tarde. Cumpri
mentos ao distinto casal que dá uma lição
de vida às gerações mais novas.

x-x-x-x-x-x

Estão de parabéns (JS organizadores do
Baile' de aniversário do município de Co
rupâ realizado dia 7 (sábado). A festa
estavasensacional, reunindo a mais alta
sociedade corupaense e jaraguaense. Foi
muito comentado o acontecimento que
marcou com alegria, descontração e re-:"

.

quinte os 93 anéiS do municipio.
x-x-x-x-x-x

Muito animado e bonito o baile de esco
lha da Rainha do Colégio Heleodóro
Borges. Na oportunidade Mara Rosana

..

Vieira rainhãdos estudantes de 89, entre
gou o título para Sheila Jankoski Redivo,
q'fe recebeu 'entre outros prêmios uma

vltlgem para-o Rio de Janeiro, uma jóia
Lanznaster e um belo bouquet de flores.
Como primeira princesa ficou Leda
Rarsmirski, segunda princesa Marlise

,

Isolete Keske e como misf simpatia tam-

x-x-x-x-x-x

Registramos com muita alegria o nasci
mento do $arotão 'Guilherme Baniski,
ocorrido dla ä

(quarta-feira), Guilherme
é filho de Nelson e Solange Baniski, (ele
é funcionário da Prefeitura Municipal õe
Corupá).

'

•

deut! de partiéipar do Bailé de
'Irias no Clube Atlético Baependi,
21'(sdbado): Reservas de mesas

secretaria do clube. Na ocasiãô,
lleita a Rainha dos Estudantes

'Jaraguá do Sul. Na/Dto, a beleza
·Cristina Putkarner, rainha do
rio Divina Providência:

x-x-x-x-x-x

Registramos com votos de muitas felici
dades apassagem do aniversário de Nilda

.

Salai Stahling, ocorrido dia 3 (terça-fei
ra). Felicidades. c, -

x-x-x-x-x-x

Vanessa Garcia, é a Rainha dos Estu
dantes do Colégio São Luiz. A escolha
foi realizada internamente e doze candi
datas concorreram ao título.

x-x-x-x-x-x

Udo wagner.recepcionou a imprensa I(!)
cal com delicioso jantar dia 5_ (qulnta
feira), no Clube Beira Rio, quando ini
ciou oficialmente sua campanhapara De
putado Estadual. Udo deseja trabalhar
parao bem da região e conta com a ajuda
de toda Jaraguá do Sul.

o
publicitário
Silvio N.
Willusch,,;g
criou e arte

-finalizou o

cartaz deste
ano'para'a
segunda I

Scl.ütz,enfest.
- El.também
foi ériador do

.

logotiPo
ofü;ial da
festa e de
tadoo
moterial
publicitário
impresso da
primeira
Schüt�nfest,
reaJiT,Oda no
ano passtUlo.·
Parabéns
pelo seu
excelente

_ trabalho.

\

'Vestindo'
Gerações

Artigos de
fabricação

'" .
-

propna a

preços de
custo

/ x-x-x-x-x-x

Conheça a nova opção de compras de
cama, mesa e banha em Jaraguá do Sul;
Enxovais D'Oro, confira na Av. Mare
chal Deodoro da Fonseca, 112 881 e fale
com a Rosane V. Maia Pereira.

PISCINAS
, ,

LTDA.
":",,,\

/ \
,

\ --=.:=-,..' ;'
. 'ISCII.. �UAGÍlA' /
\,� 72-2840 '

. .J-/ I

�>��

POSTO,DE
VENDAS

"Uma �ova geração em piscinaS"
* Piscinas em diversos tamanhos
* Artigos de praia
* Hidromassagem.
* Móveis para jardim.
* Sauna. ._
* �rodutQS para tratamento de sua

piscina "HTH" ..
* Filtros e acessóriós:

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

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

58 _. GuaramirimRua JoinJ/iUe, 2.473

._

Dê uma jóia de presente
..Agradamais e custapouco.

Jaraguá do,Sul, de 14 a 20107/90
<,
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Posto de Saúde de Schroeder
é mantido pela Prefeitura

Schroeder - A Secretaria prefeito municipal Ademar
da Saúde do município tem Piske, que está muito preocu
mantido o Posto de Saúde com pado com a situação, uma vez

recursos próprios. "Ar.esar de que o Estado apenas tem pago
ser um órgão estadua ,temos os funcionários do Posto e ra

adquirido remédios, seringas, ramente envia pequena quan
material para-curativos, bem tia de remédios destinados à
como material de limpeza e hi- população carente.

giene", evitando aSSIm que o, No campo da Secretaria
único posto de atendimento fe- 'de Obras, várias benfeitorias
ehe causando danos à popula- estão sendo realizadas. A mais
ção de Schroeder", afirmou o importante, na opinião do pre-

Prefeitura de Guaramirim
intensifica várias obras

Na área de Educação, a

administração guaramirense
adquiriu rádio-gravadores, en
ceradeiras, brinquedos peda
gógicos, mimeógrafos a álcool,
suprindo desta maneira as de
zenove escolas da rede muni
cipal de ensino, gastando um

totalde Cr$ 330 mil cruzeiros.
A prefeitura doou ao colégio
estadual "prefeito Lauro Zim
mermann' Cr$ 70 mil cruzei
ros destinados a reparos no es

tabelecimento. A verba foi en
viada por determinação do
prefeito ft.ntonio Carlos Zim
mermann e é preveniente da
rede estadual de ensino.

Guaramirim - A Prefei
tura do município através da
Secretaria de Obras realiza vá
rios benefícios à comunidade;

entre eles, a implantação de
bueiros com tubulação na es

trada Poço Grande I; patrola-
- mento e ensaibramento das
Tuas laterais no centro da cida
de; concretagem da segunda
cabeceira da ponte na estrada
Ouati-Poço Grande; abertura
da primeira etapa da rua prin
cipal na Vila Freitas; macada
mização das tifas NaUTa, Araú
jo e Salvio Pires na estrada Ba-
nanalSul.

-

feito municipal é a construção
de uma rua ainda sem denomi
nação na Tifa Baghatolli, onde
é realizado o aterro, constru
ção de valas e bueiros. Esta rua
irá facilitar o acesso de veículos
o que até agora era pratica
mente impossível. A obra está
sendo realizada com recursos

próprios e não se tem ainda o
valertotal que custeará aos co-
fres públicos.

'

Nova Rodoviária
Jaraguá do Sul- No final deste

mês a Prefeitura Municipal inicia as
obras de construção da nova rodoviá
ria, que se localiza na Vila Baependi
(próximo a Indústria Bretzke). A obrà
tem.um custo de Cr$ 90 milhões sem
calcular as despesas de contratação de
mão-de-obra que acresce os custos em

,

mais alguns milhões, salientou o Pre
feito Ivo Konen. ,O 'prédio-tem dois
pavimentos; no infenor são 2.745 me
tros quadrados e o segundo pavimento
tem 1.592 metros quadrados, totali
zando 4.337 metros quadrados de área
construída.

As instalações da atual rodoviá
ria, após sofrerem uma grande-refor
ma. sediarã 9 Museu Mupicipal e o Ar:
quivo Histórico; tambem a praça ali
existente terá uma grande mudança no
vis,!al, fornecendo aos jaraguaenses
mais um lugar para descanso e lazer,

REVELAÇÃO EM 1 HORA
,

II SUPER PROMOÇÃOII - cl

Ganhe um brinde
na. revelação do

seu filme
--_.----------------------

--------------�-----------

...ee
1ft"

LoSS FOTO - SOM - víDEO

RUA MAl. DEODORO, 302 -FONE 72-0181 - JARAGUÁ DO S�l

Confira a história

•
KOMFORT
HA História de nossa gente
não pode ficar só na
saudade"
O passado só é importante
se o seu tempo foi bem
empregado

-

Barão de Itapocu
... HÁSO ANOS

- Em 1940, no dia 9 de maio Gustavo Henschel requeria transferência para
Emflio da Silva, o imposto de sua propriedade, à Rua Elisa Stein e, em 11 do mesmo

mês, Tufi Mabfud, requeria para estabelecer-se com Salão de Bilhar e Botequim.
_ Já fixara residência na cidade o sr. Ricardo Ramos Alegre. onde vinha para

assumir as funções nafiscalizaçáo da Dipoa. -

-,Pelo decreto n' 70. de 14,05, o preí, Herbster tornava obrigatória a construção
de muros e calçadas nas ruas Mal. Deodoro da Fonseca e CeI. Procópio Gomes de
-Oliveira, de acordo com o decr.vlei n' 8, de 17-02-38.

_ Assinava, também,.a Portaria n' 57, de 09·05. para conceder apartir daquela
data 15 dias de férias ao Fiscal Geral João Batista Rudolf, relativo ao ano de 1939.

_ "A nossa neutralidade, em face docruento conflito desenrolado. deve ser

mantida" - palavras de Getúlio Vargas numa inauguração no Rio ..

.. , HÁ40 ANOS

_ Em 1950 o prefeito Waldemar Grubba decretou, concedendo exoneração a

Otto Langhamm�r. do cargo de Intendente-Exator do distrito de Corupá, de Jaraguá
do Sul e designar Raul Massaneiro, ocupante do cargo de "Amanuense, para responder
pelo expediente da Intendência de Corupá até a nomeação do respectivo Intenden
te-Exator.

_ O C.A. Baependi 'realizava a Festa do Tiro de Rei com desfile dos atiradores

até a residência do Rei � Gesa Rodolfo Fischer - de 1949. onde foram recebidos
com lauta mesa de comestíveis e generosas _bebidas. Após renhida luta sagravam-se
no tiro realos seguintes vencedores: Rei do Tiro de 1950 - Lothar Sonnenhohl ;
I' Cavalheiro - Harry Karger e 2" Cavalheiro - Otto Hiendlmayer. No almoço presi
dido pelo presidente Alfredo Krause o dr. Luiz de Spuza. fazia a saudação a?s presentes
e o sr. Artur Müller proclamava os vencedores. A noite realizava-se ammado balle

social na antiga sede da Sociedade de Atiradores Jaraguá, construída em_1930, ao

ternpo em que presidente o sr. Reinaldo Rau.

... HÁ30 ANOS

_ Em 1960, um ciclista colombiano passava por Jaraguá rumo ao Cone Sul do
Continente. Tratava-se de William Arcila Gonzalez, ex-acadêmico de medicina, que
tinha como objetivo fazer a volta ao mundo, de bicicleta. tendo já percorrido 18
países e cerca de 60.000 km; visitando 3.000 cidades e povoados em'32 meses de
contínuas viagens. A atual viagem iniciou-se em Toronto (Canadá) e o ponto final
era a Patagônia, na Argentina. Em visita ao "Correio do Povo" I o popular ciclista
dizia não ter obtido a desejada recepção por parte da municipalidade, que ignorou
a sua passagem pela cidade. mas que o presidente da Câmara Municipal, vereador
Victórió Lazzaris. por sua 'conta, custeava a sua hospedagem em nosso meio. No
día seguinte, William Ardia Gonzalez prosseguia viagem, em direção da cidade de
Blumenau.

" .

_ Ignacio Leutprecht e Waldemiro Schmitz proibiam a entrada de estranhos em

sua propriedade, à Estrada Jaraguá .84, causando estragos .

..• HÁ20 ANOS
-

._ Em 1970, Augusta Nunes escrevia no "Correio do 'Povo", c1-ônica da breve

despedida. contando coisas de sua permanência no Rio, a Faculdade, da voz do Rubini
-vindo de longe, do que deixou, no Rio, das lembranças que traz, na volta e da promessa
de um dia voltar. ..

_ Realizava-se em junno/70 a primeira festa de bandinhas, no Pavilhão Artur

Müller, no Parque Agropecuário "Ministro João Cleophas", promoção da TV - Canal
3, com dependencias convenientemente decoradas e colaboração da Prefeitura com

valioso troféu.
_ Padre Ivo realizava, no Rio Manso, a Festa dos Caçadores e a interessante

reunião atraía grande número de caçadores e "caçadores", com objetivo de confra
ternizar, observado rigorosamente o que dizia respeito à caça nessa época do ano.

_ Aléssió Berri e Gerd Edgar Baumer, gerente e sub-gereute do Banco do Brasil,
local, franqueavam à imprensa a planta do novo prédio do banco.

•.. HÁ 10 ANOS.
- Em 1980, prosseguiam os trabalhos de elevar Jaraguá do Sul para 4' Entrância

e consegurr mais uma vara para o desentrave dos serviços forenses. O dr. Hamilton
Plínio Alves, MM" Juiz de Direito e o dr. José Alberto Barbosa, Promotor de Justiça
da Comarca e .advogados da Comarca. em comitiva, iam à Capital para entrega de
memonal ao ��sem�argador Eucl)'des de Cerqueira Cintra, para sensibilizar o Presi-

, dente do Egrégio Tribunal de Justiça, Por seu turne, o dr. Euclides Prade, DO. Secre
tano Adjunto da Secretaria do Interior e Justiça, comunicava o pleno andamento
da aquisição de. ,!,?v.eis para o novo e moderno-Fórum queseria ínaugurado brevemente.

- .Taragua Ja tinha seu PX Clube, tendo como presidente AngeloPiazera Júnior,
do Serviço Rádio do Cida�ão, regulamentado pelo Dentel.

EQUIPE Soe. Schroeder III Onde
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Concluídas as obras na casa

"Rux", no Roteiro Imigrante

Desfiles da Schützenfest com novo local

Jaraguá do Sul - Depois de
sete meses e meio de trabalhos,
em alguns momentos, delicados e

métodos em demasia, está con

cluída a restauração da "Casa
Rux", uma construção em estilo
enxaimel, edificada por volta de
1.915, e que volta a estar como

ficou quando foi construída. A
obra iniciada graças a um convê
nio entre a prefeitura municipal
e a Fundação Nacional Pró-Me
möria acabou sendo em mais de
90% custeada pelo poder público
domunicípio, Já que o órgão fede
ral entrou na operação desmonte
do governo Collor de Mello, após
o mês de março.

A Casa Rux, onde vivem a

segunda, terceira e quarta geração
da família no Brasil, começou a

Os desfiles de rua, um dos pontos
altos da Schützenfest (festa do tiro), vão
ter alterações profundas neste ano. A
informação é de Ernaldo BarteI, coorde
nador da Comissão de Desfiles, e que
reuniu seu grupo de colaboradores na

noite de quarta-feira (04), em sua resi
dência. As mudanças começam pelo 10-
eal de apresentações, que passa a 'ser
aruaWalterMarquardt, desde o entron

C3!Qknto da rua Marechal Deodoro, até
• o l'à'rque Municipal de Eventos, onde
a festa acontece de 12 a 21 de outubro.
Outra novidade é o completo resgate da
tradição da "busca do rei", que está sen
do viabilizada para a situação.

"Nossa intenção é ter dois desfiles,
nos dias 14e 21, com muita alegria, eufo
ria, carros alegóricos, flores, muito ver
de e descontração" adianta o coorde
nador da Comissão de Desfiles, Ernaldo
Barte!. Sobre a reunião de quarta-feira,
destacou que, "foi muitoprodutivo e o

ser restaurada em 20 de novembro
do ano passado. O convênio entre
á Pró-Memória e a prefeitura, no
entanto, já havia começado dois
anos antes, quando foi dado início
ao processo da identificação de to
das as casas do enxaim€l no muni
cípio. Quase 180 casas foram ma

peadas, e dessas 40 foram devida
mente cadastradas, inclusive com

desenho da planta de cada uma,
num trabalho demorado e técnico.

Entre as 40 cadastradas chegou-se
as quatro casas que efetivamente
fazem parte do que o Sphan deno
minou de "Roteiro Nacional da
Imigração Alemã".

Das quatro casas, que a estas
alturas já deveriam ter sido tom-

grupo de oito pessoas se tez representar
totalmente: Isso nos deixa motivado,
pois o pessoal das sociedades e colabora
dores estão querendo, efetivamente, fa
zer um trabalho sério, marcante e boni
to" disse Barte!. O próximo encontro,
adiantou, está marcado para o dia 19
próximo.

Ficou definido que o desfile, con
forme proposição levantada durante

. reunião da CCO � Comissão Central
Organizadora -, não será mais na rua

Reinoldo Rau, no centro da cidade. As
apresentações terão início no entronca
mento das ruas Marechal. Deodoro e

Walter Marquardt, sé prolongando até
o Parque Municipal de Eventos. Em ca

da dia uma banda típica irá animar os
desfiles. Não há viabilidade, segundo
BarteI, para se aumentar o número de
bandas (uma para cada sociedade como

chegou a ser cogitado), pois 20 socie
dades desfilarão. Serão convidadas a

Pilote semor .lulpado

badas pelo Patrimônio Histórico
Nacional, a CasaRux foi escolhida
para a restauração, pois apresen
tava as piores condições de conser
vação entre as demais. O convênio
entre as partes previa que a prefei
tura forneceria mão-de-obra de'
dois homens que executariam os

serviços necessários de restaura

ção, e a Fundação Pró-Memória
(um órgão do Ministério da Edu

cação) forneceria os recursos para
aquisição de materiais, bem como

faria o acompanhamento dos ser

viços, atraves de um arquiteto,
Frank Dieter Schulze. Das obriga
ções o órgão federal apenas cum
priu integralmente a participação
do arquiteto. Em dezembro fez
um repasse a prefeitura de Cr$ 10
mil, e nada mais.

participar as bandas Lira Aurora e Os
Frenéticos, de Jaraguá do Su!. Um efi
-ciente sistema espalharão som para todo
o trecho de desfile, onde haverá concen
tração de público.

, Résgatando
Uma festa de tiro se caracteriza, em

sua essência, na "busca do Rei". Os
companheiros vão 'até a casa do melhor
atirador do ano de sua sociedade, onde
são recebidos com uma festa. Nessa casa

ocorre' uma competição de tiro e o novo
rei fica sendo conheoída.Bsse receberá
os companheiros-no ano seguinte. A Co
missão de Desfiles está estudando e es

pera definir em breve o mesmo cerimo
nial na Schützenfest. Será necessário
adaptar o local (Parque Municipal de
Eventos) à tradição, ja que não há uma,
"casa" onde o rei seria "buscado". O
consenso, no entanto, éde que essa I?ar
te da tradição-não pode ser esquecida.

I' AUTO
OFICINA

GUARAMIRIM

LOTEse lançada em se
atende áreas sociais

.�/
.

A Loteria Instantânea
(Lotesc :_ Loteria do Estado
de Santa Catarina), está sendo
implantada com o objetivo de
incrementar a arrecadação do
Estado se destinando a atendi
mento às áreas sociais e de ha
bitação. A Lotesc surgiu nos

Estados Unidos e Canadá; no
Brasil já foi implantada nos es

tados de Goiás, São Paulo,
Mato Grosso do Sul, Paraná,
Goiânia, com o maior êxito.

Para se credenciar como
revendendor, é necessário ser

pessoa jurídica, ter conta cor-
, rente em agência do Besc, no
município, além de apresentar
registro cadastral de Revende
dor (fornecido na agência do
Besc); cópia autenticada do al-

vará de licença (Prefeitura);
certidão negativa do imposto
sobre serviço ou estatuto so

cíal, ou ainda registro de firma
individual; cópia da última al
teração contratual ou declara
ção dê alteração do capital, do
endereço e da razão social (se
houver) devidamente registra
dos. Até agora, a agência local
obteve dez credenciamentos o

que, segundo o encarregado do
Besc, Hugo Napoleão, é um
número muito bom.

II

LATARIA -,
PINTURA

MECÂNICA EM
GERAL

SOLDA ELÉTRICA
E OXIGENIO

Toda a arrecadação será
colocada em uma éonta especí
fica, devendo ser retirado o

montante conforme as necessi
dades de obras a serem reali
zadas.

Rua 28 de Agosto n:
853 - Guaramirim

"Ternos bastante tempo para definir e

acreditamos na capacidade de nosso gru
po de trabalho" disse Bartel.

A Comissão de Desfiles ainda está
na expectativa de haver ou não a prática',
neste ano, do "horário de verão", para
poder' oficializar os horários dos dois
desfiles. "Acreditamos que deva ter iní-

cio por volta de dez e meia, mas não
temos posição final tomada a respeito"
comentou Ernaldo, que tem em seu gru
po os seguintes membros: HerbertoWa
genknecht. Amandio Schmidt , Arno
Grützmacher, Egon Grützmacher. Ari
Todt, Inácio Ribeiro e Edelberto Sch
wantz.

o cabeleireiro que recentemente inaugurou seu

salão, dá esta sugestãopara quem continuar nesta
estação com novo visual, um cabelo prático com

suporte de tamanho médio e que não exigemuitos
cuidados para permanecer sempre bonito, com
um pouco de gel obtêm-se inclusive um charme
de paricularidade que combina com um estilo

de elegância mais ousado. Venha bater um papo
com oELIO e tire omelhorproveito da sua beleza.

Center Cabeleireiro

RUA JOÃO MARCArro
EDIFíCIO CHIODINI, 1 º ANDAR, SALA 104 _

- _. - ,

RELOJOARIA AVENI-DA
P r o m Q ç ã o Inédita

COMPRE SEU TECHNOS SKYDIVER
POR APENAS Cr$ 8.150,00

ESTA PROMOÇÃO É VÁLIDA POR 30 DIAS
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Presa ao tentar

passar maconha
dentro "da cadeia

Jaraguâ do Sul- Jussara Apa
recida C1audino dos Santos (25) foi
indiciada em inquérito pelo delega
do Odilon Claudino dos Santos,
quando tentou "passar" maconha
dentro de um tubo de pasta de dentes
ao seu marido Pedro Fulik, na tarde
de segunda-feira. A visitante trazia
uma bolsa que continha um quilo de
café e um tubo de pasta dental para
o detento. O carcereiro Ivo percebeu
que a atitude da mulher era estranha
e ao vasculhar sua bolsa, descobriu
que dentro do tubo dental havia ma
conha. A mulher vai ser indiciada
no artigo 12 - tráfico de drogas.

Soldado é preso
ao tentar furtar
um automóvel

Jaraguá do Sul- o soldado
do exército Fábio Marcelo Kurt,
19 anos, foi _ereso na madrugada
de sábado (7), quando tentava
furtar um automovel, no centro
da cidade. Na manhã do mesmo

dia, Dulcineia Tertuliano do Ro
sário, nome verdadeiro de Luci
mara do Rosário, já condenada
pelas delegacias de Joinville, São
Francisco do Sul e Itajaí, foi presa
em flagrante delito quando tenta
va furtar mercadorias nas Lojas
Torres.
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LAVADORA

Subsecretaria querperfildojovem
A subsecretaria da Casa Ci

vil para assuntos da Juventude es

tá realizando uma pesquisa para
traçar o perfil político-sócia-eco
nômico da Juventude Catarinen
se, entre 14 e 30 anos de idade.
Para o subsecretário da Juventu
de, Arlindo Vogel, "essa pesqui
sa é de fundamental importância
para que sejam identificados os

{>antas críticos enfrentados pelo

jovem e, posteriormente, ações
para o enfrentamento desses pro
blemas sejam colocados em prä-

, tica corretamente".
A pesquisa terá abrangência

em todo o Estado e será realizada
entre estudantes do 12, 22 e 32
Grau. Na realização desse traba
lho e Subsecretaria está contando
com o apoio da Secretaria de
Educação, CIASC, Fundações

Educacionais e Universidade Fe
deral. Serão aplicados 10 mil
questionários divididos em faixa
etária, de rendas e regiões dife
rentes, buscando dessa forma, o
resultado mais real possível, den
tro das técnicas científicas de pes
quisa. Jaraguä do Sul, fará parte
desta pesquisa atraves da Secre
taria de Educação e Cultura.
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lIDct não paga juros, apenas os reajustes decorrentes da evolução
dos preços. E caso resolva pagar antecipadamente as pres
taçOes normais, poderá lazt-Io em forma de lance.
M ser contemplado, você Pode optar também por
outro produto Brastemp de valar Igualou superior ao
do constante no contrato.

' '

Faça hoje mesmo a sua Inscrlçio.
CONSÓRCIO NACIONAL BRASTEMp,

o consón:lo da Hnha completa,
com garant18 de fMIrIc:a. REPRESENTANTE AUTORIZADO
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Festa termina
em morte' na
Serra Alta

Corupá - Durante festa de ani
versário realizada sábado (7) no distri
to de Ano Bom/Serra Alta, divisa de
município São Bento do Sul/Corupá,
Osvaldo Langer, de 32 anos, discutiu
e brigou com Fritz Hatmann. Durante
a discussão, os ânimos dos dois foram
alterados. Na confusão, Fritz Hat
mann acertou um chute na cabeça de
Osvaldo, .que morreu a caminho do
hospital de Corupá. O inquérito do
flagrante delito fOI feito pela delegacia
de São Bento, e a detenção foi reali
zada pelo delegado de Corupá Rori
SérgioGuebert.' .

Trânsito violento
Jaraguá do Sul- No último final

de semana, a delegacia de Jaraguá do
Sul registrou dois acidentes de trân
sito: o primeiro ocorreu sábado (7) e
envolveu o caminhão Mercedes Benz,
dirigido por Roberto João Duarte
que, ao se aproximar de um cruza

mento, não respeitou a preferencial
e veio colher a Garelli dirigida por Sil
vério Kneff, que encontra-se interna-'
do na UTI do Hospital São José. O
segundo acidente ocorreu por volta
das 17h45min e envolveu o Fiat Spa
zio, conduzido por Valdemiro Zen,
que transitava na rua Joinville, no sen
tido Jaraguá do Sul-Guaramirim, e a
bicicleta conduzida pelo ciclista João
Ferreira Souza, que está internado no

Hospital São José com estado de saúde
estável.

Comércio e Abatedouro
Abate as 311/' e 511/'

Rua Ricardo Marquardt, s/n�
Fone 75-lJ82 p/contato

Corupá-SC

Eletro Som Trevo
II Completa assistência técnica para

toca-disco, toca-fitas, 3 em, 1, rádio,
gravador, vídeo-games, caixas de som 'e

eletrodomésticos.
Rua Ioinvllle, n: 2.282, próximo à Arweg.

-Jaraguá do $ul-SC-
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Canoagem realiza percurso
ecológico até Barra Velhà
Jaraguá doSul/Barra Velha

Para comemorar o segundo ani
versário do Clube de Canoagem
"Kentucky" de Jaraguá do Sul e
antecipar as comemorações pelos
114 anos de fundação do muni

cípio, canoistas de várias cidades
brasileiras se reúnem a partir das
6 horas deste sábado (14) para a

"IV Maratona Ecológica de Ca
noagem", com um percurso de
100 quilômetros pelo Rio Itapocu,
até a Boca da Barra, em Barra
Velha. O patrocínio da prova é

da Darpe Malhas, Lojas Safari,
Lojas Koerich e Raeôer Plásticos,
com apoio das prefeituras de Jara
guá do Sul e Barra Velha.

Desenvolvida há quatro anos

pelo Canoken, a Maratona Ecolö
gica tem o grande objetivo de pre
servação do Rio Itapocu, cada dia,

mais atingido especialmente pelas
tinturarias de malhas da região. A
largada da prova acontece sob a

Ponte Abdon Batista, passando
por Guaramirim e pela ponte da
BR-I01 (acesso à Boca da Barra).

Bicicross reúne as feras
na 2e. etapa do Campeonato

Jaraguá doSul-A partir das
14 horas deste sábado (14) as feras
do bicicross catarinense estarão
novamente reunidas para a Segun-

.

da Etapa do Campeonato Catari.

nense de Bicicross, na pista do
Malwee Biciskate Parque, em Ja
raguá do Sul. Pilotos de Chapecó,
Joaçaba, Lages, Rio do Sul, Blu
menau, Brusque, Itajaí, Florianó
polis, Joinville e Jaraguá do Sul
vão mostrar ao público os motivos
do crescimento cada dia maior
deste esporte no Estado, contando
com o apoio decisivo- das Malhas
Malwee, que ainda vai patrocinar
todos os 22 troféus e as 66 meda
lhas.

Setenta pilotos devem com

petir nesta etapa, mas o treinador
da equipe Malwee, Adolar Mo
retti, acredita que pelo menos no-

ve primeiros lugares devem ser

conquistados porJaraguä do Sul,
"principalmente porque eles estão
competindo em sua própria pis
ta", considerada amelhor em todo
o Estado e uma das melhores do
sul do País. A primeira etapa do .

catarinense de Bicicross aconte
ceu na cidade de Brusque.

Nesta semana, a equipe Mal
wee de Bicicross garantiu outro

apoio importante: o prefeito Ivo
Konell assegurou a participação
da administração pública no pa
trocínio das 10 etapas do Campeo
nato Inter-escolar de .Bicicross,
com a aquisição de 660 medalhas
alusivas ao evento. O projeto ain
da não foi analisado pelos verea

dores, em função do recesso parla
mentar, por isso, o certame inicia
somente em agosto.

SESI promove Q Festival
de VoleibolMisto hoje

Jaraguá do Sul - o Centro de programação:
Atividades do Sesi de Jaraguã do Sul Jogo 01 - 13:00 horas - Malwee 1
promove hoje (14) no seu Centro Es- . x Dalmar
portivo, o primeiro liestival de Volibol jogo 02 - 13h30min - Malwee 2 x

Misto, que inicia a 'partir das 13h. O Ceval
regulamento para participar do even- jogo 03 - 14:00 horas - Malwee 3
to, é o seguinte: o torneio será dispu- x Max Wilhelm
tado pelo sistema eliminatório sun- l·ogo 04 - 14h30min - Kohlbach x

pies; as equipes serão compostas por araguä Fabril .

três atletas masculino e três atletas fe- jogo 05 -15 horas - Momfort x ven-
minino; o jogo será disputado em um cedor jogo 1
único sete até 21 pontos; a altura da jogo 06 -15h30min - Dalmar.x ven-
rede será de 2.43 metros, ou seja a cedor jogo 2
altura masculino; todos os atletas de- jogo 0'7 - 16 horas - vencedor jogo
verão apresentar antes do início de ca-: 03 x vencedor 05 .I

da jogo, a sua carteirinha do Sesi ou jogo 08 16h30min - vencedor jogo
a carteira profissional;as equipes de- 06 x vencedor jogo 04
verão estar uniformizadas com cami- jogo 09 - 17 horas - vendedor jogo
sas numeradas. 07 x vencedor jogo 08

jogo 10 -17h30min - vencedor jogo
07 x vencedor jogo 08O evento conta com a seguinte

A chegada em Barra Velha está
prevista para as 18h30min. Duran
te o percurso serão fotografados
diversos pontos de poluição no

Rio Itapocu, como forma de de
núncia às agressões ambientais.

"A maratona não tem o espí
rito competitivo, mas sim funda
mentalmente desportivo e ecoló
gico, em prol da preservação do
Rio Itapoêu", afirma o presidente
do Clube de Canoagen Kentucky,
Júlio Roberto Rodngues.

Juventus joga
contra Joaçaba
neste domingo

I ,

Jaraguá do Sul - Uma partida
aparentemente simples transformou a

Vitória do Juventus sobre o Imbituba,
sexta-feira (6), no Estádio João Mar
catto, pelo escore de 1xO, em mais um
drama da equipe em crise. Em lance
desleal, o lateral Márcio agrediu o

ponteiro Almir, da equipe adversária,
recebendo cartão vermelho do ,juiz
Carlos Maurício Rosa. Quase simulta
neamente, o centroavante Petróleo
também se descontrolou emocional
mente� até porqueJazia uma partida'
medíocre - e agrediu novamente �I
mIT. Novo cartao vermelho, sob a in

dignação ,da .direç�o do Imbituba e do
prõprio tecmco Dito Cola.

O Juventus chegou ao único gol
da partida aos 5 minutos do segundo
tempo, através de Toto, que recebeu
passe de Luizinho. Mas aos 30 minu
tos, quando a vitória já estava consu
mada, aconteceu as duas expulsões,
obrigando Dito.Cola a fazer várias im
provisações, Jossa entrou no lugar de
Ademir Padilha, enquanto Paulino
entrava na posição de Toto. Até os

45 minutos finais, o Juventus foiuma
equipe constantemente retrancada,
com apenas nove jogadores.

Na quarta-feira (11), o tricolor ja
raguaense recebeu no João Marcatto
a forte equipe do Araranguá, para jo
go amistoso, Ao mesmo tempo em que
a direção do clube tentava a contra

tação do centroavante .Osvaldo, por
. empréstimo. A princípio, o Juventus
deve dispensar dois jogadores. Entre
eles, Petróleo, Moacir ou Paulino. O
próximo jogo da equipe está marcado
para as 15h30min deste domingo (15),
contra o Joaçaba, fora de casa, no Es
tádio Oscar Rodrigues da Nova. Os
juniores do Juventus estreiam também
domingo, diante do Tiradentes, de Le
bon Regis, no Campeonato Estadual
da Segunaa Divisão, com disputa de
nove equipes.

-

de voleibol, basquete, fut
sal.. corrida rústica, ciclís
mo, torneio de tiro, bolão,
asa delta, varzeano, etc ...

" Com toda essa progra
mação só falta agora o

apoio do público jara
guaense. ,

PROVA RUSTICA - Dia
21/07/90 na Prova Rústica
dos 114 anos de Jaraguá do
Sul (inscrições na D M E
- F -72.0888) estaremos
sendo representados pela
equipe da Nani Malhas, co
mandada pelo experiente/

. fundista, Antonio Sergio
de Miranda Fortes, vamos
torcer pelo nosso pessoal
che_gar na frente.
INSCRIÇOES - Conti
nuam abertas até o dia 27
de julho, as inscrições para
o VIII Peladão, até o mo-

_men�o temos 12 equipes
inscritas.
CONGRESSO - De 15 à
20 de julho, a APEF de Ja
raguá do Sul está sendo re
presentada no Congresso
Brasileiro de Profissionais
de Ed. Física em Belém do
Pará". pelas Professoras
Cleide Mosca, Maristela
Menel e Eliana Dallagnol, .

esperamos muitas novida
des na volta.
SÃO BENTO DO SUL -
Nossa cidade está disputan
do vaga nesse final de se

mana no basquete, volei,
xadrêz e tênis de campo
masc., se passarmos por
mais esta fase estaremos
em Blumenau em setem
bro.

Bola na Trave

I

Jean Cario Leutprecht

COPÁ MALWEE - No úl
, timo final de semana foram
.

definidas as oito equipes de
Volei classificadas para fa
se semi final, no masculino
ARWEG, Menegótti, Fe
mibra e G. Maiochi; no fe
minino; AABB/Urbanitos,
ARG Mat. de Construção,
Malwee e Estrela F.C.
BOLAO- A Seleção Jara
guaense de Bolão partici
pou em Lages do Campeo
nato Estadual, conquistan
do o 4� lugar, um Dom re

sultado, que dá esperanças
para buscar uma medalha
nos Jasc. ,

FUTSAL - Nossa Seleção
de Futebol de Salão (São
Luis/Dalcelis) empatou
com SãQ Francisco do Sul
em 4 x 4, o Irmão Délcio
achou razoável o desempe
nho da equipe .

VARZEANO - Estão clas
sificadas para a 2� fase do
Campeonato as equipes'da
Cohab, Vitória, Portugue
sa, Santa Luzia, Interna
cional, Continental e Vila
Lenzi, a última vaga será
decidida pelo conselho de
julgamento, entre Goiäs-e
Nova Aliãnça.

A segunda fase come

ça dia 22107/90, a D M E

elogia muito a disciplina
das equipes participantes,
.esperando que continue as

sim.
,

SEMANA DE JARAGUA
- Será das mais diversifi
cadas a' programação Es
portiva do aniversário da
cidade, acontecerão Jogos

Agora vocêjá tem em Iaraguâ do Sul uma
empresa que vende e garánte seu negócio.
Invista em uma antena parabólica "BLACK
SPIDER". A única com garantia de um ano,
com 'assistência técnica permanente e a certeza

"Blâ�§pÍder" .
Consulte-nos (0476) 33-0757

São Bento do Sul
- II
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VIAÇÃO
'CANARINHO

HA 20 ANOS TRANSPORTANDO
OS ARTíFICES DE NOSSO PROGRESSO
�v� .��L. DEODORO DA FONSE�A, 987 - fÓNE 72-1422 .
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ANOTAÇÕES
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Corupâ - o Lions Clube
de Corupá empossou suànova
diretoria dia 13 (sexta-feira),
às 20 horas, com jantar[estivo
no Restauranie "Gruta Ver
de". A chapa está composta
por: Presidente, Pau,lo Ma
Iheiros; Ex-presidente imedia
to losé Norberto Müller; I� vi

ce-presidente, Alfredo Angelo
Moretti; 22 vice-presidente,
Eugênio Soares Pereira Jú
nior; 3� vice-presidente, Joran
dir Siqueira; secretário, Dona
to Seidel; 2� secretário, Ronal
do Cielusinski; tesoureiro, Jo
sé Alfredo de Souza; 2� tesou-

<

reiro Enos Klug; diretor so
cial, OscarMax Seidel; diretor
animador, Luiz Beletti; vogais
pata um ano, Airton Deiair
Romão e Roland Hauck; vo
gaispara dois anos, Pedro Ko
roll e Oto Ernesto Weber. Iosê'
Norberto Müller entrega o car
go, deixando grandes realiza-
-ções e agradecimentos dos
Leoninos Corupaenses.

•••

Está confirmada para o

dia 28 de setembro a inaugu
ração definitiva da rodovia
3C-416 - laraguálRomerode

-, conforme garantia do se

cretário do Desenvolvimento
Urbano e do Meio Ambiente,
Adernar Duwe, um dos mais
envolvidos na conclusão das
obraspelo governo do Estado,
a rodovia TaraguâlPomerode
já deveria estar concluída mas,
em fun-ção de erros na escolha
da brita Rara tamposiçäo da
base asfâltica, as obras apre
sentaram diversos buracos na

camada asfáltica, os proble
mas já foram sanados.

•••

JSraguá do Sul -;- A' As

sociação Catarinense das Fun
dações Educacionais (ACA
FE) realiza o vestibular de in
verno, com início das provas
no dia 17 de julho, com as dis
ciplinas da Ciências I (Física
eMatemática); Dia 18, Comu
nicação e Expressão (Reda
ção, línguas Portüguesa e Es
trangeira moderna); dia 19,
Estudos Sociais (História,
Geografia e OSPB) e encerra
mento dia 20, com Ciências II
(Química e Biologia), sempre
das 8 às 11h. As provas serão
compostas por questões de

"!últip.!a escolha e por ques-
toes discursivas. .

-

Sociedade Aliança promove
a animada Festa do Colono

Konell eleito
presidente do
conselho

62 Festa do Colono conta com presença derg'f'upos folclôricos

Jaraguã doSul-A Socie
dade Aliança Rio Cerro Il pro
move nos dias 20 (sexta-feira),
21 (sábado) e 22 (domingo) a

()! Festa do Colono, em home
nagem aos 116 anos de imigra
ção alemã no Brasil. Durante

.
as comemorações várias plan
tas ornamentais e produtos da
região farão o clima de colônia
Alemã. A programação será
intensa. Para sexta-feira (20)
às 20h, jantar típico; 21h3Ú
min, apresentação de grupos
folclóricos; 22h, baile animado
pelos Frenéticos. Para o dia 21
(sábado) a programação ficou
assim definida: 13h, reinício
das festividades, com disputa
de rei e rainha da festa, com
animação do grupo musical Es-

trela de Ouro; 14h3Qmin, des
file da sociedade em Rio Cerro
II, com a -participação dos só'
cios e de carros alegóricos;
17h, apresentação do Grupo
Folclórico João Romário Mo
reira; 18h, entrega de faixas e

medalhas ao rei e rainha da fes
ta; 20h, jantar típico e a partir'
das 22h sensacional baile com

"Paloty Band Show". Para o

domingo (22), o reinício da fes
ta será às lOh com show da
Banda "Tremer", de São Ben
to do Sul; 12h, almoço típico..

16h, salte de pará-quedistas
"Icaros do Vale";' 17h, soiree
com a Banda "Aurora"; e as

22h, encerramento das festivi
dades .

Iaraguâ do Sul--No en

troncamento das ruas Epitácio
Pessoa com Bernardo Grub
ba, saída e acesso a ponte Ma
ria Grubba, será instalado um

semáforo. A decisão foi toma
da na reunião .io Conselho
Municipal de Trânsito realiza
da dia 2 (segunda-feira). O
motivo da instalação desse se

máforo é devido ao grande flu
xo de, veículos e ao grande nú
mero de pessoas que ali trafe
gam. A liberação para a insta
lação será levada -pelo Conse
lho Municipal de Trânsito ao

prefeito Ivo Konell que fará - O prefeito Ivo Konell, de
a liberação ou não, afirmou Jaraguá do Sul, calcula que a

o Presidente do CM1, Aris· conclusãodanovapontesobre
tides Paistein.

.

o rio laraguá aconteça somen-
te em agosto, e não em julho,
como estava prevista inicial-

_ mente, Konell atribuiu o atra

so às constantes chuvas que
caira� sobre o municipio, di
ficultando os trabalhos da em

preiteira Mama, de Curitiba.
Segundo o prefeito, cerca de
70 por cento das obras já fo
ram devidamente pagas pela
prefeitura. O custo total está
previsto em Cr$ 20 milhões. A
nova ponte vai desafogar o in
tenso tráfego de caminhõespe
sados no centro da cidade de

laraguá do Sul.

...
-

CAI'BSASSE
A ESSÊNCIADA PUREZ�

Iaraguâ do Su[.- O pre
feito Ivo Konell foi eleito o

primeiro presidente do Con
selho de Administração da

. Companhia Municipal de
Habitação - criada pela Lei
1.383, no dia 4 de junho. A
eleição aconteceu na Asso
ciação Comercial e Industrial
de Jaraguá do Sul, durante
reunião entre Prefeitura e

classe empresarial, para inte
gralizarem o capital inicial da
Companhia, com um total de
'Cr$ 3,4 milhões. De acordo
com o convênio assinado, as
empresas arcam com 49%
desse valor, enquanto o po
der público se responsabiliza
por 51%.

Alidor Lueders, Bruno
Breithaupt e Devanir Danna
(representantes dos empre
sários) e O secretário Afonso
Piazera Neto (Prefeitura) são

. os outros integrantes do Coni selho. Na proxima segunda-
feira (16) eles devem se reu

nir novamente, quando ele
gem o Conselho Executivo
da Companhia de Habitação

.

- o nome mais provável é
o de Devanir Danna para as-

. sumir o cargo. Konell já asse

gurou a liberação de dois ter
renos, no JaraguãEsquerdo
e no Itapocuzinho, para a

construção das casas popula
res, além de toda a infra-es
trutura de água, luz e esgotos
ao local.
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