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Sockdade Alvorada
mobiliza o Foklore

I,

Bouquêts, arranjos, decorações '

Bouquêt de noiva

Coroas e plantas em geral
Entrega a domicOio

Disque 72·3209
RIJa DOmingos da Nova, 263 ANO LXXII - NR 3.600 - Jaraguá do Sul, de 04 a 10 de agosto de 1990 Cr$ 25,00 .

. Acijs sedia
XX Encontro
Empresarial

o evento acontece no
dia 15, com a, palestra do
presidente da Confederação

'.' das Associações Comerciais
do Brasil; engenheiro Cesar
Rogério Valente, às19 ho
ras, na Acijs. Ele vai falar
sobre o terna "O Momento
Econômico"; fazendo uma
análise sobre as mudanças
implantadas a partir do Pla
no Collor. Cesar Rogério

. Valente recebeu o troféu
.

"O Vencedor", categoria;
comércio, outorgado pelá'
Associação Gaúcha de Ata-
cadistas. .'
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StJ. Feira da .Malhadeverâ
ter o período.de 17 dias
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. .A Coordenação da .Feira
se reuniu no Pavilhão doAgro
pecuário e já iniciou as primei
ras conversações com os exposi
tores deste ano, para que a pró
xima edição sofra-importantes
a:lt�raçõe�. A princípi.o! .a 5ä
Feira da Malha. deve unerar no

-

dia 12 de julho e se prolongar'
até o dia 28. Os próprios empre
sários 'do setor do vestuário fi
zeram outras sugestões, como .:

o aumento do horário de fun
cionamento, pelomenos até às
22h30min. AFeira da Malha se

afirma a-cada ano como o gran
de evento têxtil do sul do País.
Nada menos de 140 mil pessoas
Circularam pelo pavilhãonos 38
estandes, assegurando um fatu
ramento de Cr$ 45 milhões.

Blumenau vence
.

,

.

o Juventus no

segundo jogo

-;
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O gol do centroavante'
.Robson, aos 22 minutos do se-

·

gundo tempo, assegurou a se

gunda vitória ao Blumenau so
bre o Juventus, em partida rea
lizada na noite de quarta-feira,
no Monumental do Sesi, em
Blumenau. A equipe tricolor
chegou a dominar o jogo no

primeiro tempo,mas sem con
seguir converter em gols a su

perioridade. Pelo Campeonato
da 1� Divisão da LJF, a equipe
do Amizade lidera.com três

· pontos ganhos, seguido pelo.
Cruz de Malta, que venceu ao
Juventus por 2· x O, na noite

·
de quarta-feira. Página 11

.

Os festejos pelos 114 anos de
fundação de Jaraguá do Sul' .

mobilizaram a comun.idiuIe do Vale do
Itapocu durante u� se"!!'na.

.

.

Paralelamente à realizaçõo da 4� Ferra
da Malha, a administração municipal
programou uma sérye de eve,!!os. .

esportivos e culturais (como o Painel
sobre a Históriti·de j(uaguá, matéria
na página 8). A foto de L. C. Chaves

,

: registra al! lado as c�mpetições de'
Tiro, realizadas no âia 25, no Parque
Municipal de Eventos, e que reuniu
dezenas de atiradores.

DAV
Dê som e brilho !l que'!' precisa . . . . . '. . ART'AMAAA Associaçã� ASSistencial dos Deflclentes AuditiVOS e Visuais Regional Closet Met.de Jaragua do Sul

O vestuário moderno
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EDITiOB,IAL
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A liberdade,de imprensa,
o recente episódio que

culininou com sanções econô
micas contra este semanário,
pelo poder públicomunicipal,
é bem .o momento atual que
vivemos. Os jornalistas sím-

, plesmente são alijados de sua

verdadeira profissão e, quan-
'

do não conseguem, perse
guem torpemente os órgãos de
imprensa que permitem que
as opiniões circulem livre
mente, dentro dos ditames da
liberdade e da democracia
que perseguidores e persegui
dos juntos lutaram para figu
rar dentro de nossa Constitui
ção. Mas é preciso que se res

peite esta Carta Magna e não,
sirva apenas para punir e

oprimir classes menos bafeja
das pelos poderes, dos que não
subservientes, bajuladores,

,

que não costumam rastejar
como vis vermes em busca dê
tostões que não deixam nem

viver, nem morrer, manten
do-os apenas na atitude da
mão para a' boca, com uma
mão atrás e outra na frente,
sem perspectívas de melhoras
que parecem ainda estão ape
nas no papel.

A Constituição Federal
ainda não chegou aos estados
e muito menos aos múnicí
pios. Cada um faz o que quer
e quando não se dança confor
me a música de seus dirigen
tes, eles aplicam o tacape eco

nômico, cortando verbas que
são distribuídas aos que vivem
incensando os poderosos tem
porários pará obter vantagens
passageiras, que são retiradas
ao primeiro sinal de rebeldia.
O município está cheio desses
exemplos, que avultam prin
cipalmente entre os do pró
prio grupo que domina, il\ca
paz de semanter nos próprios
pés, de tão frágil que é o ideá-

rio político que não resiste à
mais simples crítica, mesmo
procedente•

. Aqui alndanâo chegou à
democracia e muito menos a

liberdade dé que fala a Censti
tuição.

Para os que já aprende
ram a ler o be-a-bä, transcre
vemoso que Rui Barbosa dis-
-se em 17-10-1900, em seu

"Projeto e Esperança" "Ca
da jomalista é, para 9 comum,

do povo, ao mesmo tempo um

mestre deprimeiras letras e um

catedrático de democracia em

ação,' um advogado e um cen

sor, um familiar e um magis
trado. Bebidas com o primeiro
pão do 'dia, as suas liçõespene
tram até o fundo das consciên
cias .inespertas, onde vão' ela

. borar a moral usual, os senti·
mentos e os impulsos, de que
depende a sorte dos governos
e das nações."

Ainda há quem se preocupa
Há tempos atrás, nesta colu

na, falou-se da necessidade de se

preservar e resgatar com urgência
a história jaraguaense. E parece
que a idéia achou guarida.

'

O trabalho realizado, tendo
como artiéuladores o Museu Mu
nicipal Emílio da Silva e o Arqui
vo Histórico .Municipal, desde a

reabertura, do museu em 22 de
maio do corrente, através do pro
jeto "Resgatando nossa Histö
ria", teve ampla aceitação e" o

,

que é mais importante, a colabo
ração, além dó esperado.

Muita gente mobilizou-se. na
busca e preservação de nossa his
tória: historiadores, jornalistas,
diretores de escolas, professores,
alunos e pessoas da comunidade
jaraguaense em geral, bem como

nossas autoridades, E os resulta
dos foram surpreendentes. .

, Doações importantíssimas

para a hist8ria foram recebidas.
Pessoas que souberam despren
der-se material e afetivamente de
objetos históricos vieram enrique
cer o acervo do museu municipal.

Através do projeto "Assim
se faz um Museu", abraçado por
algumas escolas estaduais e muni
cipais, conseguiu-se despertar nos
alunos e respectivas comunidades
escolares uma consciência histö
rica, resultando na localização e

doação de importantes objetos,
tanto para o museu municipal,
quanto para osmuseus que as pró
prias' escolas começaram a mon
tar. E o -resultado deste trabalho
foi uma exposição de mais de tre
zentos objetos durante a Semana
.de Jaraguá em uma das salas do
museu municipal. .

,
Também a participação no

"Primeiro Painel sobre a História
de Jaraguá do Sul", realizado na

ACIJS, no dia 26 de julho, foi en-

, tusiasmante, tanto pela participa
ção dos painelistas, quanto pelo
público presente.

Confudo, apesar de respostas
tão positivas e colaboraçao tão
efetiva, é preciso lembrar sempre
que isto é apenas o início de uma

longa caminhada a ser cumprida,
e que a semente lançada germi
nou, precisando, porém, ser cui
dada e preservada, Não basta
acender uma fogueira, é preciso
que se coloque lenha nela para
que possa continuar ardendo.

E quando de público se agra
dece tão efetivo apoio e engaja
mento, deixa-se também o apelo
que continuem e que outros ve

nham somar-se nesta luta de pre
servar nosso passado histórico em

benefício de nosso futuro.

Egon L. Iagnow
ResponsávfilpeloArql4ivoHistórico

Municipal.
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pane superior esquerda da capa, onde
costuma ser impresso. O erro aconteceu
no setor de fotolifflgem de A Noticia,
em Joinville. Pedimos exéusas.

,ERRATA
Na edifão anterior o anúncio da Dalcel
lis foi retirado involuntariamente da
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Suprimentos
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• Computador-===���
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Formulários contínuos 80 colunas,
formulários contínuos 136 colunas, /

fichários, arquivos, disquetes, envelopes,
fitas para impressoras, pastas, mesas para

,

impressoras, mesas para seu escruõrio.
Consulte-nos pelos fones: 72-3,868/72�1492
ou venha nos fazer uma visita.
Floriani Equipamentos - Rua Venãncio da
Silva Porta, 353

Prestigie o Comércio de Jaraguá do Sul

Desmaterencostas,alémde crimeecolõgicoé perigoso. '"eg
Página 02
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Bauer: ��candidatura de

'Barzenski é importante"/
Ramos aproveita os festejos

para campanha de Domingues Em campanha constànte à,
Câmara Federal, o deputado Pau
lo Bauer analisou suas chances de
uma boa votação na microrregião
e no norte do Estado: "Eu con-,

corro teoricamente com apenas
.

dois candidatos do PFL e um do

PDS, o que me dá excelentes pos
sibilidades". Bauer considerou a

saída de Ademir Izidoro do pleito'
eleitoral bastante positiva, "por
que fortalece a candidatura de
Udo Wagner, garantindo maiores
perspectivas da região ter repre-
sentatividade", .

Embora os integrantes da
União por Santa Catarina, com
destaque para os membros do
PDS e do PFL, queiram pressio
nar o candidato Carlos Barzenski
(PL) para renunciar a sua candi
datura a deputado estadual, pela
microrregião - o que já foi feito
pelo ex-candidato Ademir Izidoro
-, o próprio presidente do PDS
catarinense e candidato a depu
tado Federal, Paulo Bauer, consi
dera a participação de "Carlão"
nas eleições "muito importante,
principalmente porque o PL é um
partido novo em Jaraguá do Sul",

Jaraguá doSul-O presiden
te municipal do PRN, vereador
José Ramos de Carvalho se enga
jou definitivamente à, campanha
do candidato Jorge Domingues a

Deputado Estadual,' como mais
um representante pelamicrorre
gião à Assembléia Legislativa. "O
Vale do Itapocu aceita muito bem
o nome do Jorge, até porque tem
condições de el .. a.... "".... f""iHrh...l ..

três representantes", afirma Ra
mos, enfatizando: "Nossa inten
ção não é de roubar votos de ou
tros candidatos, mas sim somar".

28), entregando "santinhos", de
calcos, planos de ação e conver

sando com o eleitor ao pé-do-ou-
vido. "Esta história de dizer que
apenas alguns nomes representam
a microrregião não convence. O

fato é que o PRN de Jaraguä do
Sul abnu mão de tudo em nome

de Jorge Domingues", finaliza
Ramos.

Durante a realização da 4� ,

Feira daMalha de Jaraguá do Sul,
Ramos e o candidato Jorge Do
mingues (PRN) foram vistos se

guidamente nos p'ortões de acesso
aos navtlhoes (dias 21, 22, 25 e

PARA DEPUTADO ESTADUAL Blunk participa de
Ciclo, de Debates
em Florianópolis

Corupá - o Prefei
to de Corupá, Ernesto
Felipe Blunk participou
nos dias 2 (quinta-feira)
e 3 (sexta-feira) do Ciclo
de Debates sobre Admi
nistração Municipal, no
auditório do Tribunal de
Contas, de Florianöpo
liso Segundo Ernesto
Blunk, "o ciclo foi muito
proveitoso e com ele foi

. possível extrair idéias e

sugestões de como me

lhor administrar o muni
cípio de Corupá". Apro
veitando a viagem à capi
tal do Estado, o Prefeito
Municipal manteve con

tatos com a direção da
Caixa Econômica Esta
dual, onde foi discutido
a possibiíidade de convê
nio para a construção de
casas populares,

U
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DEPUTADO FEDERAL

PAULO[jJ1!J(Jf}1l1Xl
-�WJJ nS1190

.m:

PAULO ROBERTO BAUER

33 anos, casado, 3 filhos, Técnico em contabilidade, Bel.

em Ciências Contébeis, Administrador: de Empresas, DE:

putado Estadual eleito em 1986,
.

Presidente Regional do
PDS.

Prefeito Ernesto Blunk

No setor de obras,
Ernesto Blunk ressaltou
"que após as fortes chu
vas, o município teve'

quase todas suas estradas
danificadas. Agora, as

máquinas da Prefeitura
Municipal estão traba
lhando no sentido de pa
trolarem as vias públicas
e realizarem a macada-.
mizaçãe" ;

SANTA CATARINA -EXISTE"
- Brasflia precisa reconnecer,

VAAlOS AlOSTRAR NOSSA -FORÇA
SENADOR· AMIN

GOVERNADOR. KLEINUBING· VICE· KONDER REIS

GOVERNADOR- KLEINUBING SENADOR- AMIN
DEPUTADO FEDERAL- PAULOBAUER

Santana CD Preto A c/ar e

dir. hidr 86
Opala Comodoro A c/ar e

dir. hidr 88

Abeno às 14 horas

Servindo petiscos, lanches, churrasco.
COm atendimento exclusivo dos
proprietários Chico e luizão.

Rua Walter Marquardt - Jaraguá do Sul -
SCRUA JOINVILLE, 1839

JARAGUÁ. DO SUl- SC.

A sua Paixão custa

Apenas Cr$ 24.106,16 mensais
Consulte-nos

Jaraguá do Su/� de 04 a 10/0B/90 Pá ina 03Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Acijs promove XX Encontro'

Empresarial e traz Valente
, Atacado e varejo

Realiza-se Ie 2Ô a 24, no
,

Centro de Convenções,
Rebouças, em São Paulo,
o. I Simpósio Nacional de
Gerenciamento Ambiental Levantamentos pormeno
na Indústria, destinado a rizados estão sendo feitos
empresários de todo o pataqueosempresáriosja
País. O I Simpósio, obje- raguaenses aceitem a, idéia
tiva colocar lado-a-lado de que Jaraguâ do Sulper-

, técnicos e empresários dos deu o título de 3e Polo In
mais dive.rsos segmentos dustrial do Estado em arre-

'

que juntamente com espe- cadação de ICMS aomuni

cialistas, discutirão as cipio, de Itajaí. Durante

questões referentes aomeio reunião da Acijs, nesta se

ambiente, do ponto de vis- gunâá-feira (30), Vicente
ta legal e institucional, é os," Donimi até ironizou: "Só
avanços em termos de téc- mesmo se os peixeiros esti
nicas e equipamentos para verem pagando ICMS". O
controle e prevenção am- assunto volta à tona no

biental. O número departi- prôximo encontro dos cm
cipantes é limitado e as ins- presários, segunda-feira
áições deverão ser feitas (6).
pana I Simpósio Nacional
âe Gerenciamento Am-
biental na Indústria - Rua

, Eugênio de=Meâeiros,
4991507 - Pinheiros ..:......

Oi425 -' São Paulo-SP,
mediante pagamento' de
520 BTNFs.

_/'

lhão..

o palestrante da solenida
de em' comemoração aos

12 anos de fundação da As
sociação Comercial, In
dustrial e Agrícola de Gua-
ramirim (Aciag), presiden
te da Associação de Blu

Os municípios' integrantes
-

menau, Ropaldo Bauem-
; da Amvali (Associação gartel,,[qi enfático ao criti»
dosMunicípios do Vale dó car a intromissão do poder
Itapocu) receberam do público na economia. A
Governo Estadualo repas- festividade foi bastante

,

se de Cr$ 1,28 bilhões, re- concorrida. A Aciag vem

ferentes.ao ICMS. Jaraguá se destacando' cada vez

do Sul recebeu 49,3 mi- mais napromoção de cur
I h õ es" G u a r am i r im' sos, debates, palestras so

Cr$ 4,8 milhões, Massa- bre o interesse da comuni
randuba Cr$ 3,5 milhões, dade guaramirense, espe
Schroeder Cr$ 1,5 milhão cialménte .dos empresários
e Barra Velha Cr$.1,4 mi-

'

locais.
'

, ,

Rua Reinaldo Rau,632
Fone: 72� 1599

Jaráguá do Sul - "O Mo
mento Econômico" será' o te
ma da palestra a ser proferida
pelo presidente eleito da Con
federação das Associações Co
merciais do Brasil, engenheiro
Cesar Rogério Valente, 49,
que acontece às 19 horas do
dia 15 deste mês (quarta-feira),
na sede da Associação Comer- ,

cial e Irrdustrial de Jaraguá do
Sul. Após a conferência, a

ACIJS ainda está promovendo
um jantar de confraternização,
no Clube Atlético Baependi. A
promoção faz parte do XXEn-

'

, contro de Empresários e as ins-

crições podem ser feitas pelos
fones 72-1044 e 72-1746, facsí
mile 72-1581 ou ainda pelo te-

'

lex 474231, até as 11 horas do
dia 14 de agosto. '

.

Natural de Lages (SC), '

Cesar Rogério Valente é enge- ,

nheiro civil e pós-graduado em
Administração de Empresas
pela Fundação GetúlioVargas

- de São Paulo, além de ter feito
o curso de Especialização em

Admínistração de Empresas
na República Federal da Ale
manha. Valente é vice-presi
dente do Grupo Central, que

atua em serviços de transporte,
desde 1972, e já djrigiu a Asso
ciação Comercial de Porto '

Alegre em 1978. Nó ano de
1982 foi eleito presidente da
Federação das Associações
Comerciais do Rio Grande do
Sul e da Associação Comercial
de Porto Alegre. Ele ainda re

cebeu o troféu "O Vencedor",
categoria comércio" outorgado
pela Associação Gaúcha de
Atacadistas e Distribuidores
do RS, além do título de "Lí
der Empresarial da Região
Sul", em pesquisa realizada
pela Gazeta Mercantil.

24'! Convenção.do Comércio
Lojista será em loinville

Jaraguá do Sul- o Presidente
do Clube de Diretores Lojistas.de
Iaraguâ do Sul, Sérgio Rubens
Zonta, participa entre os dias 16
(quinta·Jeira) é 18 (sábado) da24�

,

Çonvenção.do Comércio Lojista
âe Santa Catarina e o 26?

-

•
Seminário, Estadual de SPC's
iuntameme com uma delegação de
lojistas jaraguaenses. O eventO
será realizado ein Joinvil/e, e

'

objetiva aperfeiçoar a tecnologia
no varejo, além de estreitar os
laços de amizades com
empresários de todo o Estado.

,O Programa da 24�
Convenção do Comércio Lojista
dê Santa Catarina e o 26?
Seminário �sta,dual de SPC'sé o

, seguinte.: DiaJ6 (gtJinta-feira)
20h30mm - Sessao Solene de

Abertura, com participação do Ola 18 (Séibadó) - 14h::'_
Governador do Estado Casildo Palestra com José Henrique
Maldaner. Local Sociedade carnelr.o de Loyo/a, secretárioHarmonia-Lyra 21h30min - da Indústria e Comércio de
coquefel de confraternização Santa Catarina.
Dia 17 (Sexta-feira) - 9h -'- 17h30mln - Debate com os

Palestra com Washiton Coelho, candidatos ao Governo do '-;,
sobre O Milagreda' Estado'
Sobrevivência do Empresário no 18h - Coquetel (Ie
Brasil. ' encerramento
lOh45min - Palestrá sobre As Inscrições poderão ser
Perspectivas Econômicas do feitas no Clube de Diretores
Segundo Semestre, com o . Lojistas de Jaraguá do Sul,' '

,
jornalista LuizNassif

. após preenchimento de ficha
-14h-OY3!e]o.naModernldade de inscrição e pagamento de
com Jorge Simeíra Jacob. taxa"o valor de Cr$10.000,00
15h45min '- Debate com Alex para empresáriOs e
Periscinotto, sobre Cr$ 6.000 00 para
Posicionamento: "Um âiJ.�ulo ' aco.mpanhante, presidente do
Esquecido pelo .Comércio", ,', CDL, Executivo SPC e diretor
21h ;_J&ritar de confraternização Distrital.

RUA SEMEMATTAR, 154 .. JARÀGUÁ DO SUL - SC

90;ADÉCÀDA_ÇttEVROtEr'
A_ME�'MARCA.

. fllJEtIIJ;;81fR VfiClIllIS
Página 04' Jarâguádo Sul, de 04 a 10/08190
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. Feira daMalha fatura 45 milhões
'.

Jaraguá do Sul- Poucos dias
após o término da 4� Feira da Ma
lha de Jaraguá do Sul a comissão
organizadora já tem uma série de
possíveis alterações que podem
ser implantadas a partir do próxi
mo ano. Conforme sugestões
apresentadas pelos próprios 38 ex
pectadores da Feira deste ano, é
bastante provável que o evento
inicie no dia 12 de julho, e se pro
longue até o dia 28 de julho de
1991 - um total de 17 dias, ao

invés dos nove -dias atuais. Tam
bém o horário deve ser prólon
gado até as 22h30min, pelo me

nos, e as vendas a prazo aos visi- .'

tantes pode surgir como outra no-
vidade. .

Afinal, os números obtidos.
com a 4� Feira da Malha compro
vam o crescimento e o reconhe
cimento de Jaraguá do Sul como
pólo do setor têxtil no sul do País.
O faturamento das empresas ex

positoras chegou a Cr$ 45 milhões .

- chegando a Ci:$ 48 milhões se

computados os movimentos dos
. eventos paralelos, fora do pavi
lhão de exposições. O público di
vidiu com as malhas o sucesso da
promoção do Rotary Clube, que
contou com o apoio da Prefeitura
Municipal: Jaraguá do Sul recebeu
a visita de nada menos de 140 mil
pessoas, a maioria catarinenses,
mas também de milhares de para
naenses, gaúchos, paulistas, cario
cas, baianos e até potiguares.

A avalíaçãe do coordenador

Rotary
O presidente do Rotary Clu

be de Jaraguá do Sul, Joaquim
.'Germano de Sales, já está plane
jando o rotineiro cadastramento
anual das ·1.200 crianças carentes.
que serão beneficiadas com os re

cursos da Feira da Malha - 5%
do total arrecadado são destinados
à entidade. Os30 rotarianos farão
visitas. às casas das crianças caren
tes para comprovar a situação fi
nanceira de cada família e, após
a seleção, as crianças � todas na

faixa etária entre 2 e 9 anos de
idade' - receberão senhas para ga
nharem os brindes, possivelmente
no dia 22 de dezembro.

"A Feira da Malha é nossa

promoção economicamente im-

da Feira, Durval Marcatto Jr., não,
. poderia ser .outra: "Realmente
atingimos os objetivos, tanto fei-

.

rantes, com comissão organizado-
.
ra e Rotary. Osrecursos ao Natal
da Criança Pobre estão assegura
dos", afirmou, ressaltando os co

mentários positivos vindos dos tu
ristas e.compradores - "sobre a

qualidade das malhas jaraguaen
ses, o bom gosto na decoração e

os excelentes preços". Sobre as

possíveis alterações para o próxi
mo ano, - êntre elas, também o

convênio com as guias turísticas
dos chamados sacoleiros -, Dur
val comenta: "Com essas modifi
cações, deveremos duplicar o mo
vimento da Feira".

Rei

dos
Botões,

----.....----,

.

-;)
Comércio de Aviamentos ..

'

Ltda.
Botões-Linhas-Zipers-Elásticos
Botões de Pressão-Rendas-Etc. ,

Matriz: Rua Adolfo Tribes Pág1na OSne'(0473) 72-2803 ." .

Filial: Rua Joinville, 2490 Jaraguä do Sul-Se

portante", afirma Sales, "até por
que o movimento aumenta a cada
ano". Com o dinheiro arrecadado,

.

o Rotary vai comprar brinquedos,
roupas, alimentos, material de h�
giene pessoal em graades quant!:
dades. Parte da verba ainda sera

reservada para a organização da.
5� Feira daMalha e para outras

entidades beneficentes, como a

APAE, Rede'Feminina de Com
bate ao Câncer, Lar dos Idosos

e. Aç�o "Social� Creche Constân
cia Piazera,

Rodovia SC-416'
fica pronta no
mêsde setembro

Jaraguá do Sul - A rodovia
SC-416, que lí�a Jaraguá do Sul a Po
merode estara concluída no final do
mês de setembro, reafirmou Q secre

tário dos Transportes e Obras de Santa.
Catarina, Jose Augus.to Hülse, em

reunião com o prefeito Ivo Konell,
que na oportunidade anunciou a assi
natura dos editais de licitação para o

asfaltamento de 5,5 quilômetros, li-o
gando a Barra do _Rio Cerro até Rio
da Luz, e 2,5 quilômetros da Ilha da
Figueira, desde a divisa de Jaraguá do
Sul/Guaramirim, até a rodovia Gui
lherme Jensen, que passará a. receber

,

o fluxo do trânsito do contorno de Ja
raguã do Sul.

Ivo Konell informou que recebeu
da Secretaria do Desenvolvimento Ur
bano e Meío-Ambiente-tâeduma), re
cursos a fundo. perdido no valor de
Cr$ 1,4 bilhão para obras de pavímen-

'

tação. Jaraguä do Sul-busca junto
àquela secretaria recursos pará a cons

trução de três novos sistemas índepen
dentes de água nos bairros de Santa
Luzia, Garibaldi é Rio da Luz. E com

o Departamento Autônomo de Edifi
cações, um convênio com a prefeitura
que determinarã a construção de uma

obra de 42,5 metros quadrados no Co-
.

légio Julius Karsten'J'unto à quadra
de esportes, no valor e Cr$ 748 mil.

AUTO _

OFICINA,
GUARAMIRIM

LATARIA - /'

PIIYTURA
MECANICA EM

. GERAI-
SOLDA ELeTRICA

E OX/(3ENIO .

COBRAS & LAGARTOS
(Ferdinando Piske)

I,

. Rua 28 de Agosto n�
853 - Guaramitim .

Se os candidatos a fiou a velha e surrada
Governador só tem a cantilena de que o tra

dizer o que pergunta- balhador entra em gre
ram e responderam uns -, ve porque está na misé-

.

aos outros durante o ria, tem fome, é explo-
, primeiro debate na TV, rado pelo patrão, e não .

domingo à noite, o porque quer simples- I

TRE bem .que poderia mente fazer greve. Por
-poupar aos telespecta- sinal, sustentou que
dores catarinenses da não foi provado que o

.

chatice do horário poli- q ué b ra - q ueb ra na

tico gratuito. Foi de Ford, em São Paulo,
. uma pobreza esparta- foi cometido pelos tra
na. No frigir dos ovo� balhadores em greve.
saiu vencedor o sr. Vil-

.

Vai-se ver, foi a im
son Kleinübing que não prensa. E provavel
compareceu e não se sa- mente, também foi a

be o que pretende fazer imprensa que plantou
no Governo. Pelo me-. na fábrica depredada
nos foi um a menos a . aquela bomba de-efeito
dizer bobagens e coisas retardado que apolícia
descabidas durante as especializada, encon
duas horas que durou trau e desmontou. E o .1

o "debate". O sr. Car- 'sr. NiltonMatheus, não
neiro pretende instituir se sabe porque estava
a governadoria no Es- lá. Só disse que não é
tado, da qual, pelo vis- político, mas sim, está
to e pelo. dito, partici- político. Nem por isso'
parão todos' os catari- garantiu :que chegará
nenses. Haja lugarpara ao segundo turno, por
tanta gente. O sr. .Afon- que, disse, "numa des
sa Vieira, naturalmen- sas, o eleitorado resolve
te, fez a apologia do votar nesse outro candi- .

Governo.atual que, dis- dato (o Matheus), já
se, não. teve dinheiro que os outros, velhas
para grandes obras; raposas políticas, ainda
más, por via das dúvi- não deram certo". Tá
das, o candidato arro- danado, né?
lau algumas, por sinal -x-x-x' ,

'.

iniciados em governos . Aqui, em Iaraguá,
-

anteriores. O sr. Faria sobraram dois candida
pretenqe jogar duro tos com chances âe ele
contra as minas de car- ger-se. Vasele Wagner.
vão e a poluição que Os' dois se entendem,
provocam o que, salvo apesar de partidos dife
engano nosso, éproble- rentes, porque almo-

li

mafederal. Já o sr. We- çam e jantam em Iara
dekin está muito. "preo- guâ do Sul, que é o que'
cupado" com ofuncio- . precisamos para botar
nalismo público e os 'acomunidade no mapa
grevistas em geral: Des- de 'S'C:

.

METALtJRGICA HAME ·LTDA.
-- '

I U -I
·_B'·
(

.

n·· )
DISPOMOS DEI)MA MOC)ER�A MÁQVINAPARA SERViÇOS-DE ELETROEROSÃO. SOLICitE V/S/tÂDE NOSSO
REPRESENTANTE OtJ ÇONSULTE-NOS FONE: 72-0493 RUA GUILHER_ME DANKE�J SINR - SALA 1- JGUÁ pO SUL S'C.

Jaraguá C/C) ,Sul: de" 04 a 10108190

* Serviços de torno, plaina e frezá.
.

* Fabricação de máquinas indust�iais e estruturas metálicas. .

* Fabricação de moldes para injeção plástica, moldes para metal, moldes para
bÓrracha e outros.

.

�
,

* Fabricação de matrlzes,
.
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KADRI'
�.

A sua elegância,
começa por
fora.

'

,

'

Vista'

o garoto Edson W�ggf
seus dois aninhos de-

.

(quarta..Jeira) quando
velinhas junto, com selll
parentes� Felicidades

'

seus pais.

/

Os jovens Udelson Da/prá' e Môilicà'GTÜistmacher estão de casamento
, marcadO para o dia21 de setembro. Parabéns aosjov'éns-noiv.os.�

, i '

, wa, Tamiresde Souza e Edeltraudt Web�-i'

Oechsler trocam de idade, Para todos votos
demuitas felicidades.

.X.X.X
"

Felicitamos aSra. Gladis'Schmidt Póf
to pela passagem, do seu aniversário dia
3 (sexta-feira). Felicidades desejam todos
da, redação e especialmente seu filho Ro
gue Poffo Júnior{Roquiriho),estimado:co-
lega da Varig. '

,

.X.X.X
Cillime 'P.an�t,ein completou seus 9

anos dia 31 de Julho (terça-felfa� e recebeu
seus amigos e parentes numa dellciosafesta
do ,Clube Atlético Baependi,' Oaline é filha
do casal Aristides e Marlene Panstein.

No dia 22 de julho (do!!!'
zado Q garotão Bruno Daniel
do casal:Matcos e Terezinha
"padrinhos Bruno D;m,iel �s
Sandra e Marcelo e Demze e

Numa promoção da Scar,
dia 10 ,(sexta-feira) nas de
Oube AtIéli,coBäependi;8 3!
liana a.o 'Prato Típico. A festa
pelo Grupo Musical Cruzeiro
de valiosos brindes e duas p
para Buenos Aires. Os in
de Cr$ 1.500;00 poderão ser
Laboratório Jaraguaense de
cas -e na Relojoaria Lansnast

ANIVERSÁRIOS. No dia 1� de agosto
(quarta-feira) aniversariou Orlando Gon-.
çalves na cidade de Toledo no Paraná.

'

, Parabenizamos Víctörío Lazzaris pela
, passagem do seu aniversärio ocorrido dia
4 (sábado). ,

No dia 5 (domingo) troca de idade.Vâ
nia Lúcia BOsse, fillia do vereador coru-
paense Alfredo Bosse. .

, •
, O ex-prefeito Municipal Victor Bauer
aniversaria .día 6 de agosto. Felicidades'
desta coluna.

Dia 8 (quarta-feira] aniversariam AI
da Riedtmann 'proprietário da Klassic Mó- .

veis.
' "

,

No {lia<} (quinta-feita) Juv.enal Mok-

Moda Sempre'
Getúlio Vargas; SS Dia 4 (sáblulo) festeja seus

,

13.41I0s o gàrOtiio.lJougÚls
Star(lsky. Douglas éfilho

do colega Airton da
agência Varig.

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

'lO,

ÓTICA
·HERTEt.

.11

�POSTO�deMEDlCAMENTOS

VidaeSaúde
,

"

Medicamentos,'Perfumarias e Cosméticos em gerai..
Aberto di�riame;'JÍe de segunda a domingo sem 'fechar

'. . pa.ra o a.lmoço. '.

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

Estrada Rib. Grande. da Luz, 117 ,Rio daLuz ao lado da Cel'al

A preferência dos jovens t

os fins de semana BR..,280
,

58 -, Guaramirim

, • Laboratório ótico
esPf1Clallzado •

• Há mals de 50 anos atendendo
v0c4. /,
• Precisão é qualldàde.
Av. Getúlio Vargas,15
FonfJ 72-1889

"

"llbd
[®�e�r�fÍ.i�]

"Todo o' encanto em vestir ma
exclusivas Rio/São Paulo·
.

- -·TJ PRESENTE$
,

, �. .

,

' THEGOLDENMES
,G.leria ()()m FrallCiSco -'- Sala 1

.
'"

.. , 'Jaragúá do sul-se ,,"-

Porcelana - Cristais
.

Galeria O.Francisco
Sala 1

-.OREQP� QUE VOCÊ Mf<�ÇE,
COM A QUALIDADE QUEVOCE EXIGE.
-,

.

).

A ROUPA"INFANTlt�
.

.
. - ,..'

'..
.

.
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J'araguá do Sul, de 04 a 10 de ,.�gost().. de J990·

distrito, filho· . de Pedro

Augusto' Junior." Cle·

mentína Junior -

Ela. brasileira, solteira,
índustríãna, natural de

Jaraguá cl\) Sul, rlomíci
liada e' residente \ na

Rua João .Ianuário Ay'
raso, 1.173, em Jaraguá-
Esquerdo, neste distrito,
filha de Raill101do Bor-

nhausen. � Maria José
da Cunha Bornhausen �

EDIÇÄO N'" . 3-600

Proclamas de Casamentos
MARGOT ADEUA GRUBBA LEHMANN, Oficial do Registro Civil

do 19 DIstrito da COlDarca de Jaragui do. Sul, Estado de SàDte CatarUul,
BIUtI, faz saber que compareceram. em Cartório exibbado os documma·
tos exigidos pela lei, a fim de se babll1tarem para casar, os seguíntes.

Edital 11.310 de 24.07.90 gado e Ada Cyrkler Fal' rnenat, nesta Estado,
Rogerio

. Ivan Eberhardt leiTo Salgado -- lho de Si;gmundo
e Maldi Tt;roni Ela, brasileira, solteira, dhch e Guiomar

Ele, brasileiro, solteiro, assístente 'social, natu- dlich _

engenheiro químico- na: ral de Urúbici, neste Es- -Ela, brasileira, solteira,
.tural de Joinville, neste tado, domiciliada e re- pedagoga, natural deste
Estado, filho de Leonides 'sideIllte,na Rua João Pie" Estado, domiciliada e re'

sídente na Rua Silva colí.. 325, nesta ,cidade, . sídenta na Rua' Antonio,
Jardim, 274, Bali:rr.o Gló' filha de pedro Paulo E- Teixeira Junior, 53; nes-

ria, em Joínvílle, neste lias e Hermílda Copetti ta cidade, filha de Ansel-
.

E�tado, filho de Leonides Elias '_ mo Vieira e Albina' Ví-

Eberhardt e Gert,a Er- eira _

zing,er Eberhar.dt _ Edital 17.313 de 21.01.90 Edital 11.315 de 30.07,9C
Ela, brasileira, solteira, João Luiz Ronchi e Lí-

lVIarceio Rt'''h e'
t da t I d L Iían Elct Claas '- Maria

es ucante, natura e u- Regina Silveira'
.

Al
.j. 1:1...... d 'Ele, brasileiro, solteiro, '

IS ves. nes-e �L'aJ o,
.

E'Le, brasHeiw;· seltel'ro,
d

.

'1' d
.

d" enmenheiro
.

eletricista,OIDICl la a e, resi enre e. fotogr,áfo; neural de 1-
_ ,na�Rlla.Waldomir"() Sch- natural de Pél;'S'SIQ Fundo "tájaí, neste BStado, dOm1:-'""

�ttz, 59,
.

em Jaragué-Es- Rio Grande do Sul, do' ,

,

d to' mícilado e residente ciliqdÇ> e> residente na
quer o, neste dístríto na RU,a Carles Nielz, ,60, em
filha de Emílio.Tíroni e Rua Fritz Hasse, 96, . ap- 'VI

.'

t to. 02, nesta cidade,' fí-
1 a Nova, nesta cidade,

Honen illa Tíroni �

fiho de Antonj.n Jose.'
Edital 11 311' d 26 O'" 90 lho de Gervásio Ronchi 'v

. e· T' '-""'. Rech e Jvoní Scheäíer
Cópia recebida' do Cartö- e Lucia Ana Ronchi""";' Ref�h.-

.

rio de Gas,D,ar, neste Es- Ela, brasileira, solteira, EI. a, brasileira, 'solteira,
tado

.

pedagoge. natural dr· comerciária, natural
Carlos Alberto LaUfen' Maravilha, rieste Esta� de

Vacaria, Rio Grande do
tino e Mar,ia V••za Les- do, domicllíada e resí-

se
� rlen�e na Rua João 'Pe' SuL domícihada e resí-

ELe, brasileiro, solteiro,' reíra Lima, 54t3, em Gue: 4�lltê na Rua ne�_:�.tnae'C:I� .

., '.

t' 1 r .". E t d
Lessmann, Q7, -

analista con abi, netu- amh{m, nes e 's a o,
"'" fl'lh'a de Arma n..3 O Eml'-

dad,e, filha de F()rt'una�
ral deste ESllado, dOmi- . :.. l' I

.

11'.0 Cla"'" e rertrude:: to Si Vieira Neto '.:! 7ai'
dItado e residente na ""'" '-1 �

EI "'I' ;d Apareciüa. j-:-ihiwss :::iil-
Rua Barão do Rio Bran- za Clara '- aas - .

,'.eirA -

cO, 84, em Gaspar, neste Edital 17.314 de 30 01'90
Bstado, filho doe Agenor Cópia receblrla do Caro Edital 11.316 de 30.07.90
Laurentino e MariJa de tórIo de Blumenau, nes- Alcides Junior e Salete
Lourdes Laur'entiho _ te· Estado -. Bornha.usen
Ela, brasHeira, solteira; . Wilson HadUéh e Zeli� Ele, brasii:eirQ,

'

divor�
vendedora, .natural des-. Vieira ciado, ind:uS'triári,O,' nö·
te Est!ado . domiciliada e Ele, brasileiro, s'oltel'ro, t 1 ..3 Já''ur(\� . ue, aTagu ü0
residente .

i1J8, Rua 'Tho- qu;,ml'cO, n:ortural' dest.a' c: 1 d "1" d'
.

� • ......." - '-'u , omlCT la o e res'l'
maz Francisco de Góes, Bstado,' àomiciliado e Ie- dente na Rua' ülÍ\ria
71. nesta cidade, filha f'idente na Rua Herrnann Chiodini Prac'j em Jél:rJ
de Ary Lessa e Alzira Hu'=cher, 1.243, em BIu' �pá·Esquel"lao, nf'st.e
Maria Lessa �

Edital 11.312 de 21:07.90
João Vicente' Falleiro
Salgado e Nadia. Eliza'
l�eth Elias
Ele, brasileiro, solteiro,
engenheirO 11}ed'lnrco, na-

1.t;,ral Je Ci.t rr.De· ]V[':'111 ',o.
h·raná, r!.('llll�.iliad( e fr

Slctente na Rua Mara-
nbão, UHíl, apto- 47,

'''-

,lien Ouritiha, Paraná, fi·
'11'>.0 de JOsé EcHsbIl, Sal-

.

genIe nossa·
�\

VARIG
,

7 2·"0 3 6--3
.

Jaraguá do Sul

Santa Catarina

fi
Ha
Ha-

:edital 11.317 de 30.07.90
. Dirceu César Pacher e

Rosílene Watzl[o .

El,�, brasileiro, 'solteiÍ'o'
auxiliar de ádministrati
vö, natural de Massa
randuba, neste Estado,
domiciliado e restden-

te na Rua Eugenio
Nicolmí, 137, nesta ci-
dade, filho' de llário
Pacher Elvira Roza
pach.er
Ela, brasrletra: solteira,

-

secretéría, natural de
Jaraguá do Sul, dOmi-

.

ciliada e residente na .

Rua Eugenio Nícolíní.
.
137, nesta cidade, filha
de Adalberto Watzko e

Lídia Neizer Watzko _
.

E para que chegue ao

conhecimento de
.

todos,
mande! passar o presente
Edital, que será publíca
do pela imprensa e em
Cartório. onde será afio
xado durante 15 dlas.

'Rub'eDl FO'DSeCa flexa
RUa Reinaldo Rau, 86 _ Sala 6 --- 19 andar
Centro - EdifíciO Mário Tavares'
Fone: (0473) 72'1920 - Jaraguã do Sul - SC.

Clínica Médica
·

Reumatologia
Dr. Wander L. Watzko

AS'I MELHORP!s OpÇOES PARA PRESENTEAR
, "liSTA0 NA

Lanznaster
lóia� semt· JÓIas e' relógIos com o carinho da

LANZNASTER
Mared1al Deodoro. 391- Fone 12,1261, em Jarag.uá

.

Rua José T. Ribeiro, 785
(próximo aq ColégiO Holando M. Gonçalves)
JARAGUA DO SUL - SC

,

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

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

Consultório Médico
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Indicador P
.

fi
..

'

I.'
..ro' ISS.lona,

.

Agora em inst�!a<���s"" ;y_ "Gineeoloutaampliedas e com La'

boretöne de Análi'
ses Clínicas anexo,

pare melhor atendi'
meato-
/

'EMEROINeIA: .

" Pronto Socorro 12·1917

BombEliró .• ;...... 193

\

Drogari� Cato . n�0636

-Hosp. Mat. Jguá 72-1300,

Polícia 1�0

R.4dio Jaraguá 72-0159

"

Far'mácia
.'do'
,Ses.i

"",.,-

1,",.' _}

- .

Av.· Mal. .', Deodoro
.507

(defronte _ o Colégio
São Luís)

Fone: 72-0561

. ,OfiU� COßJtá-bil
�

"I ComereialU'
S/C Lida.

.• Escritas fiscais e

�Dt'bels

'. Registros de ítrmas

• Contratos

• Xerox

• Ilua CeI,
.

.
Procõpto

I:' Gomes' de Oliveira,
Df 290

., 'FQDe: 72'OO(U'

• J.r�guá do Sul- SO·

P.i\GINA 02
'(

.

SOMAQ
Jaraguâ do SW ganha uma nOVa :Pção em: .

consertos de máquinas, de escreyer,', somar,'
calcular, éaíxa registradoras," mimiágálfos;'
relógio-ponto � . computadores.
Procure-nos e veja nossas vantagens é bons

...preços..
.

. � ..

Rua Dona Antonia.,· 33, - Fone: 72�0308. -

.

...;. Jar�gúá do' Sul ..:.... Santa Catarina -

DE, ENGELMANN� Ir. -eliA. L1'DÂ.
. .

.. .-'

(j - -l�. ,-

. Comércío de veículos
.

usados
: Peças. para '. veículos .

Compramos
.

autom6ve�. �ddeiltad08
R,ua' Conrad Riegel, 162 _,..;. Föne 72-0874

.•
-

Jaraguá ..de Sul - SC·.._- ,

1 j •. ! _'-

c.>
'\ :

I .... ADVOGADOS
FRIEDEL,. SCHACHT

MARIO CESAR FELIPP!
,CLAuS/O,BARATTO ...

L,ABORATÚRIQ DE. MICROBIOLOGIA
'E ANAIJSBS CUNlCAS

.

Fl_minq
Rua' Reinaldo Rau, . 576

,.
. . Pone:

.

'12,.2'155
Jaraguã

.

cio Sul":_ SC -

I'
..

. ÉSCFlITÓR/O: .
J

-: Rua Baräo aoHio Brarrco. 227 Caixa Postal 1-.2
Fone: (0473) 7'2-0244 - ß9250 - Jaragl!J� do�uJ".sc

e:
-

O-bslelriti,a
.

'

•.DR. Alí;UIrzIO' ISAAC -ÂLBlJQUJ;RQl1E
Ate'hdifiÍeIito dás' 8 às' 10 hs

. \

e das ie 'às 19 hs,
.

, ,Ru� ;J,(ilãp .' Pícolü, 235 EdU. .Ivína -

,,) '

•..
' .

1'? andae
..

;.....,. sala; 8 .

_,..;. pon.e; 12"1580
Mantemos' convênio: com UNIMED

,.
'

.

f _ :'

SAVIO 'MU��O PIAZERA DE AZEVEDO

MUlULto
•

BARRETO 'DE AZEVEDO

� •• , IDYOGIDOS
- .Dlrelto· Civil -' Criminal - ComerCial .;_

- T�baIhlsta -' �pÓrtlv() _; ..
' .

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 91� - Sala 1
Foae

.

72-0188 - Jaraguã do. Sul - SC

, }

.. Orlo'pedia e Traumaloloui:a
Aurilene M.
.• I

'Leonel' P.
Buzzi

.
'

Florioní'

II DR. MARéos F. SUBTIt·

a,dvogados

'UrgêI!cias :.... consultas. _ ortopedia infan
til e adulto. Membro títular .da Soe.' Brasíleí,
ra "de Q�opedia' e Traumatologia.

Av. Marechal Deodoro L577 _ Fone 7�1218
.

;,

.RU,a ReiooldO Rau, 86 - sala 4 - Fone -72-2111.

Gráli!ca" R EGIS lida.

Clínica de
:,',0

,Fábrica' de Cari'mbos
Encadernações

"',

·Fisioterapia.
'·.)�a'99á

Dr' Valérta C. 'rogDl
.: ·,Dr.' Sôlang�' 'Ca,s.ttlb.ô,

,

Fisioteia�e,lilas

Dr' cada �. Porto
..Drl,l SteIa se�lnl

PsiCóloga

,
, .

Drl,l Solange Pa:dnl""'" FOlloaudióloga
'.

,·,Rúa:; Jacob .Buek, .120 (fundos Bradesco) •

,\' ,.

Fone: 12·3659, " ., ..
'

,

• : ,.
; .-Mentemos- >corwênio com: I)NIMED e

. , . . .'

BANCO ,DO BRASIL:"
.� .:;},f"J.}$.j.,'tG. ri.

":' '5 .�� ,

t.. ,:.,,::.,,"".,= "':';;�Y"\·'·":��j�;�1)"i�'f�f;)i",if.{6:tf->,q.(�;;�';ft;'if.},�·A��l' �" �i�"'�' ", �'4' :-

Rua São Paulo. 114 Jaraguä do SMI - se. .

('

'CORREIO 0,0 POVO'· 12-009'1,
.Jara�á do Sul, de 04 ia lO, de agosto. de; 199Ó'
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: ""CORREIO�
.� � PC>" C-�

,11I,IERIMOVEIS' i ,

':II'te�l'ediá'ri,a:j dê 30?

�llíveis Lida.' '

..
:'"

�. :', .. .�.

r
I

-

'

�� JQãoJ'kcoIi. 1(}4 - fone 72-2117 - Jaragú'-do Sul
7""' CRECI '0914.J.

'

'_
J .. _.

_;_ Casa de alvenaria com 18Oni2, terreno com

322m2, Situada na R. S. Fr�ci'S'óQ, TJ ,:_,·Uha da

Figueiir'a.
.

. ,

� Casa de alvenaria COm 63m2 e terr·eno· com
J .368m2, ,sifuada na R. Walter Marquadt, 110
-'- Próximo a. Ciluma. :
,-.--' Casa mista cOm' maís de 200m2, i_alação pa
ra�, Bar Localizado na Rua Carlos Miay J(Pl'óxi-
mo a :eretzke).

'

Apart�mento - Edif. Schíochet - R." Barãb: do
Rio Branco, n<'> 701. P. andar. Com área de 153m2.
'Casa - Mixta _; R. Dos Esçoteiros, rili" 178;. Com
área de 102m2, Edif. em terreno de 450mZ; ,

Casa - Alvenaria - R Alvíno steiß n? 732.
Com área de 140m2, Edi.f. em' terreno de 405m2'.'
Casa - Alvenería' - R." BR-280 - Km 53, FUh�'

:

dos COIn BreikOpp, Guaramírím. Com área' de
180m2. Edif. em terreno de 1.2:>9m2. "'}

CaSá - alvenaria, R. Prof. Antomo E. AyrOSO.
.
cl 280m2, /t)erreno cl 1,250m2, c;1" pilStinia. r

. srrro - Tifa � ':erezinha, - Nereu Ramos, com

área de 220.000:00m2, (88 morgos)"
'.' r,

SlTIö - Estrada Ribeirão ·Grande da Luz, próx.
Ceval, Com área de 32·000,00 m2. ZOnstifa.

.
..

Terreno -' R. Maria Francisca G; Klein, prôx.
Escola Gíardiní tenzi.' Com área de 392m2·

Elpreendimentos Imobiliários
Mareatto Lida. Cdel 093

Av. MaL Deodoro. 1.179 - Fone 72-11S'6 Jaraguá
cio Sul - SC.

LOTES .

Lotés no Loteamento Ana Paula II '(Financiado)
Lotes no Loteamento Julio Rodrigú.es (FinanciadO)
Lotes no Lot. Dodoro Rodrigues (Financiado)
Lote "�. Ramos 1.07S,OOm2 R. Campo dó Estrella.
Lot.<;;! 14 x 26 LOt. "O dia" Jguá esquerdo,
Lote 15 x 28 São Luiz - Jguá esquerdo
Lote 17 x 50 Perto do Campo do Botafogo-Barra
Rio Cerro.

.

Lote 603,OOni2 Lot. Menegottr - Vila Amizade- ,:,;

.C A S A S

Casa
Casa
CaSa
Casa

Alvenaria Lot. São Luis· com lOO;()()m2.
Alvenaria com' 120,OÓm2 ,

de madeira 42,00m2" Vila Rau.',
de madeira-Vila Rau 50,OOm2.

PÁGINA 03

SALA '.COMERCIAL
'Rua çumerci�do da

..

Silva
Rua José EmmendoerUH

" pONTO ""cOMERCIAL
,

(Otimo para- S?ficina mecânica) - Vila Lenzi.

.�: T\elefone Côriii�tial ,-'-'- Telefollê Residencial
.,

.

-,_-,-"---Jardguá do Sul, d�-04---; l�O-,·tl·ellÍl,.,·-a·g·o"st!l"O--d-�-""-1(-99-0-)i'
','-,

lar 1,lóveis
Ja:rauuá ,Ilda ..

CRECI - 852 • J Fone: 12·2010
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, H.
Jaraguá do Sul ..:._ Santa' Catarina

IllorlO'8J .

",Pa:rà,qlÍial��
.. :', .-:� .. ',.

,
.

.,�j,.'-:7iiJ<: '�".,
. "::.:

'

..._.', .. , I ...
_

. , ;.
. �

- Casa de alvenaria, com 10à,OOm2, na Rua
259. n? 166 - Jaraguá Esqüerdo.

-. S.9b�,ado :.cow, áreaide l00,pOm2, na rua Ro-
'

"dolto
-

Huffenuesller, com mais uma
'

sala
;' ;,(;0merc-iat com, 400',OOm2. '. -.

.::. Dois Wtes com 1.080,00m2, na lateral. da rua

.. Bernardo Do'thhl.isch;; perto do fejIro velho
_,__ §�zia., ,_" .

.

.

- Um lot'e com área de 450,OOm2 no loteamEm·' I

.

to . �ene�otti, no bairro. Agu� Verde.
- Tel'rEEnq. ria Ilha' da Figueira perto da Igreja

Evangélica. .

- Terreno atráda;-'CaFibaldi ;(lQm a área' de
212.000,OOm2. �<

- -

,

': ,

- Casa em alvenaria, R· Francisco Z. lJenzi.I,239
- Casa mistii, R:� Roberto, Ziemann, 74',cl ,80m2 .,_

* Loteamento Sto Antoníc: temos totes. a pa,rir
'c'de ilní':Sàlár1o de· entrada 'e' Um salário por mês.
:,'A:LUGA:,; "

-:-7' Uril;�pártamerito no Edifício Jaraguá. '.

""'-' Um,:-qüárto -ilá R· JOão Pícolli, 16f> apto. Ii<?
105, Ala C.

.

-e-r-.: Umrapto Rua Pastor Alberto Schnsíder. 1187

, ,

C A-SA M"E N -r'cf) $:
.

04!08� Ildemà.t:��J� �
,Patrícia' Andreä �MôStet
- 18 horas: Mätriz.:· �

:MenTtqué'- 5alätiho _ . .Mão.
"PeMi;i/.;ce>; EIÍ'C1fle· ':,Elisa'tre.te
Güths >- 20:30 .l<lora.S:
Bali:r,a,:

'�7(;"it

MIS S A S:

Crea.:' '2264 '':_ Crecl . 934' - j :- Fone: 12,0373
Rua Expedicionário Antonio Carlos Perreíra. 49,

,

_ Jarag1:lá do, Sul"';';"" SC

V,EN�J)J:r.'

Mês: de
. .agos-k>, . é . o : Mês

Vocecíonar 'A
.

cada ano,
-a igl'�Ja;. nQ5 coavídeva
Juntos refletirmos; - sobre
tim .tema especial. O tE
-ma" :Ct�te;:' anö -é,; chama-
do� para Servi!F;' ,Tddos

'

,somos chamados a ser
mlQ,si' uma preSlençä'--"'d-ê
._'erviço' no"'ambi;ente:"";":êii
ql_!le vivemos. JéSus Criä.·
�9 ,nos -�lZ'.; "N;ão, vi.
para t &!F:tiiti,�(SlerV�o> ma%

Jpo'Fa·, sét-ift�;l ,. llVIt 20, :'I-'Í.
, Que a sei€i.. .' eX:�m.PlQ., ca�'
da tiJiX.! coloqüa 'sua vidJ:,

.

. .. ,-.l" I �.t
,a se�t.iço ,do�: irmão�;;
:pt�féitl(;'!ndalmeIl!te '

' do�
mais ,n.e.€e�i1:ad9-s.

' ,;

. Deus, .pres�n,te"'� C':-l(��"
'ser hUtnarló;' llecessitJi
do nosso. '�ur!'ço. .E eJF
te prim:eirQ"

.'

cl�)!!'iflgº, ,.,;J�
cl:dicado ao P&dr{!. ':�' Q
C":-1 '.

...;... -
-

'-1 :
....ucerqot;ce e Um es:colh::'

. do entre os homens;�
clldmado para 8er\"j r ' :;{
,Dr�us ein favor dO povo:�
Pör isSo, a vocação S'a�;�
serdotal :S um chamadd;
a, uI? ,e�ti}� >: f�� vida; ��'

. �ervrço, semelhante aO)
die Cr}sto. I'
.. -

", ','

.".. 1.
-

!\;

'. Ti;.Riu�:NO ,cl 720m2··- a. .Ioínville em f�ente
ao Salão Lider.
TERRENQ .cl .3.567m2 -:-' R· Otto Maye� - Vi-

,:
. la Lenzi· "

.
'

,

TERRENO '.

cOm 3..600,00m2·T Rua Epitádo Pes-
soa - Centn).

'

TERRENQ\,com 831,00 m2 ,Esquina cam Rua !

Barão do-�'Rio BrancO - Centro,
l

TERRE�O com' frente para R�a José Thebdor.o
;, Ribeiro - ,Ilha dà Fi'gue:'ra.

.-

AP�RTAMENTO com 97,od m2 Ec;l. Jaraguá-
Centro

.

r\PARTAM�Nl:O cÔRr �6-'-,OO�:, m2f'0 &1. j MéF�aj,ó
- CemIo" ,

' '

CQB:"PRTURA- cl· 320m2 �Ed Schiocket,-Centro
,OASA. MISTA com 140,00 mi � Vila Baependi.

I" CASA Je alv· em construção - R. Adolfo TribeS'S'

ALUGA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Sala,
Co'mercial

52,00xn2 Rua

Jorge Lacerda. Edif.
Marajó. toda acar-

patada, .:ar , cOndi�i?-
'

nado e banheiro.
'

Informações .íones:
12-0275 ,cl Olga ou

'72-2136, cl Beno
,

." - _,..' ..... �.

,',

'C!'i ':11 e
Jaraquá
Séxta '- '20: 15 horas -

*, Erótica, 'safada � gullo
sa (JS anos]:

Sábado·,;.... 20,:1'5' horas -
* Boca' de Ouro

:

(14 a-,

nos). Com Cláudia Raip.,
Luma ,de Oliveira. Gr�m
die Otelo e Tarcísío Mel
ra·

- 22:00 'p<'ras -

,* Erotica, �afada e gulo-
sa.

:Oomingo - 20.15 horas r:
•

Boca de Ouro-
'

,

-, 22:00 ho.us .::_

.' �r01ica, safada e gulo
sa-

\ Terça - 2O:15�horas
* BoCa, de Ouro. -

Qúarta,' - ,20:15 .horas ,
* Boca de OurO·

Quln�a - 20:,15 horas ,_,..

* Boca de .Ouro,

e;FHO
..

VIAÇÃO CANARINHO LTDA,

Programe bem a. luas viagens de fénas t'!

recreação. ,A "euarblho" coloca • lua dís

po.ição OI modemos e confortáveis ônibus da lU.
,

frota. Venha conversar conosco.

Av. Mal. Deodoro, 987 Fone 72-1422

I:

MaDEIRIS
Sob medida p/ sua construção. CANELA e outras.

Solicite orçamento.

,

Fones: (0473) 72{)593 Escrit. - 72-0394' Rei.

Rua Reinoldc Rau 86,
. Sala 03 - Falar c/ lngo.

Jaraguá do Sul ...,.. SC -

TERPLAN
Te..rap....... Ltda

CREA � 5.181
'

Cr$ 600,00 á, Barro Vermelho pata jardim -

1·000�000 a carga.
Areia fina para Reboco
Areta. Média
Areia Grossa (SeichO)

.

Macadame

- Cr$
_ Cr$·
:_ Cr$
.:,_rCr$

1.000,00 o m3
, .000,00 o 1D3
800,00 o m3

1.000,00 • m3

"Díspomos de máquinas e camínhões para
serviços de aijerros, loteamentos. aberturas
de" estraäas; "'arro2:elras, etc ...

eONsutTE-NOS PELO FONE: 72-0493. Ou

dlrtja"se à Rua Guilherme Danker pró·
xímo a Verdureira. da Raquel.

Moda infanto·juvenil para realçar a

eleg!nda ne ileus fUhos. Um carlDho

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

I'URGOBS CARGA SECA. ISOTSRMICOS, PRIGORlPlCOS
E CARRETAS DB I; 2 II 3 BlXOS

Jaraguá Esquerdo Rua Dr. Enrlco FermI. 1t3 Fone 72-1077

Clínica Veterinária
SCHWElTZER .

'Da'. WALDEMAR SCHWEITZER
Clíníce.: de pequenos e grandes anímaís, cirurgias, vacin�ções

raio x. Internamentos, boutíque-
Rua JolDv1ll� Dill 1.178 (em frente ao SuperDiercado Breithaupt)

FODe 72-3268 � laraguá do Sul - Santa Catarina

EDITAL
AUREA MULLER GRUBBA, Tabeliã e .Otidal d�'
Títulos da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarina. na forma da Lei, etc.

Faz saber a todos quanto este edital virem
que se acham nests Cartório para Protesto dos
Titulos contra.
Aristides' da Silva - R. Re· Alberte Jacobs, 758
- NE:'.,sfa - Bazar Aparecida _;_ R Estrada Ribei
rão preto sln9 -- Nesta - Cecilia Ríncos.r+ R.
Francisco de P.áula, -- Nesta -- DeItoo N. de Car
valho -- R. II1Dlão· Leandro, 1170 -- Nest� �

Fun. Bom Pasto!, Ltda -- iR Joínvill'e sinK? -

Helena KazanOwski Nicolodelli· -- R. Bxp, An
tonio Carlos Ferreira, 161 - Nesta -- Horacío
FigueiredO Sibara - R., Hercil� Luz, 144·':'"
Nesta - lo�e� Man�ke � R. Rio Preto' - Nes
ta -- Maria- Cloret Brabík: -- Rua Int lVI'.;anooel

, Ribas n� 629 _._ N;eSta :_,M9acyr ferreU:a Repre
sentacões - Rua Otto Schneider, 128, -:-Nesta ....:..

Metalúrgica Douglas Ltd'a '_ Estrada Itapocuzi�'
nho s/n? -- Nesta.

E;. como OS dítos devedores não, foram en

contrades ou se recusaram a aceitar a .devída
íntímação, faz por íntermédío do presente edital,
pàra que os mesmos compareçam neste Cartório
na Rua Arthur Müller, 78, no prazo da Lei, a fim
de liquidar o seu' débito, ou então dar. razão por
que não o faz, sob a pena de serem os refer:dos
protestados na forma da Lei. etc-

'KK/Jaraguá do Sul, 02 de agosto de. 1990.

ÁUREA MULLER GRUBM, Tabeli,ã, e Oficial
de Protesto de Títulos-

Verdureira Raquel'da
COMmtCIO DE FRUfAS E VERDURAS,

SEMPRE FRESCAS It vERDES. PAO CASEIRO
E CUCAS. AMPLO 'ESTACIONAMENTO.

Rua CeI. Procópio Gomes de
Jaraguá do' Sul

Oliveira. 1.160
SC

Funilaria J araguá Ltda.

Calhas e Aquecedor Solar

Rua FeUpe' Schmídt, 279 - Fone 72-0448

.Tubos Santa Helena Ltda.
1 ubos de pve [eíetrodutosj, Tubos de Concreto-

Tubos de Pehetíleao (mangueira preta].
.

PibliclI: Rua Joínvtlle, 1016 _ Fone 72·1101
l!8crItórlo: �UB CeL Procópio' Gomes. 99

� 12-0066 _ Jaraguá do Sul c,
SC

$pézia & eia. Lida.
SERRARIA E SERVIÇOS DE TRATOR

Madeiru pera construção e Serviços de trator

com profissionais altamente especia'lizildos,
Rua João· .lanuãrio Ayroso, 772 - Jaraguá Es

querdo - Fone 72-03()() � Jaraguá do Sul - se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Dra.'Therezinha
Bertoli Murara

Dr. Clécio
Sidnei Gonçalves

Clécio Sidnei Gonçalves é um dos
. formandos da Turma Prof. Ilson José
SOares, do Curso de Graduação em

:",Odontologia daUFSC, que se.realízou,
'de 27"07-90, no Teatro Alvaro de Car
valho, cerimônia religiosa na Capela
do CoI. Catarinense e baile. no Clube
12. Diz- no convite: "O sr. recorda
quando viajamos !i Florianópolis e o

sr. gostava defalar da frase de Bertold
, Brecht? - "Há homens que lutam um
dia e são bons; Há outros que lutam
um ano e são melhores; Hã aqueles.
que luta toda a vida, e estes são im
prescindíveis". Certas coisas na vida
�ão se esquece, e pela fQrça sou-lhes
uaeasamente grato. OBRIGADO A
VOC�S! Pois é, dr. Clécio, hoje você
está de parabéns! Muitas felicidades
emuito sucesso.' "

------��--------��------�--�--------��
PROGRAME SEU FIM�DE-SEMANA .

Corupá - Sábado dia 4 .Swetter som promove
a noite colorida; com início às 22 horas.
Domingo dia 5 soiree no Clube Atiradores' a
partir das 17h. "

.

Schroeder - Sábado (4) discoteque na Socie
dade Schroeder II, com início às 22h Domingo
(5) na Sociedade Schroeder III animada soiree
a partir das 17h

.

Massaranduba - Sexta-feira (3) ria FomelWs
tem discüte9.ue a partir das 22h. Sábado O' agito
na Fomello s inicia às 22h. NãO' perca.

.

'Guara,,!ir:im - Sãbado com início a partir das
22h., divirta-se no Clube Efektus.
Domingo O' clube Efektus promove a partir das

17h30tilin.
Jaragu,á do Sul - Sexta-feira divirta-se na cho-

. peria da Marrakech cüm liüm aO' vivo. .

Sábado na Marrakech venha saborear os pestis
cos e divertir-se com música ao vivo.
Sábado (4) Na Sociedade Esportiva e Recreativa
Amizade Baile dé Rainha -eom animação do
Grupo Musical.Cruzeiro. Início às 22h.

.

Säbádo (4)Baile comOs Irmãos Cegos na Socie
dade Alvorada, com início para as 22h.
Dia (4), sábado noBotafogó discoteque a partir
das 22h.

'

Domingo ,(5) soiree no Botafogo a partir das
17h30min. '.

','

Registramos com muita alegria o nas- Produções pelos excelentes d,esfiles'
cimento da pequena ThamiIe Luciane produzidos no deco.rrer dá 4' Feira �a

. Reus ocorrido no dia 18 de julho Malha. Irma e Ati mostraram mais

(guarta-feira) namaternidade do Hos- . uma vez que Jaráguä do Sul tem condi
pital São José. Thamile nasceu com ções de realizar grandes eventos. Para-
2.950 kg,medindo 46cm, às 12h55min.. béns.
Seus pais Francisco de Assis Reus e

Cristiane Siedler Reus juntamente
com os avós Joaquim Eleutério e Sera.

, finaReus e 'Rudi e RomildaMilk Sied
ler estãomuito contentes e felizes com
a chegada da querida menina. Aos
pais, avós e tios .votos de muitas felici
dades e alegrias com a primogênita.

Com�mdad6r Alvim Seidel

Cumprimentando nosso diretor pela
justa homenagem e Condecoração
conferida pelos seus velhos amigos de
Itaocara -,RJ e agradecendo o desta
que deste semanáiio por ocasião da'
Solenidade que conferiu ao Comen

Em Nereu Rames uma nova opção de dador Alvim Seidel.o honroso título
compras. Trata-sé da Gadottí Mate- de Cidadão. Benemérito de Corupã,
riais de. Const!'Uçao Ltda. Confira na

.

rua LUIS Sarti, 779 com os proprie
tários Rosália Marli eOsmair LuizGa
dotti. Joseane Patricia Marques aniversaria

.
dia 06 (segunda-feira), completando
seus 18 anos. Pua Joseane votos de
muitas alegrias e felicidades.Parabenizando a Irma e Ati da Ckat

...

No dia l' (quarta-feira) aniversaria
ram os colegas Eugênio Victor Seh
möckel filho (Geninho) e Edna Regi
naMuniz. Aos colegas votos de muitas.
felicidades. .

'

No próximo dia 'Í2' (domingo) acon
tece na cidade de Corupá o batizado
de Rafaela Bosse, filha do casal Rogé
rio e Salete Bosse.

:A Ckat preparando com muito cari
nho o pnmerro desfile de alta costura
em Jaraguä do Sul. Aguatdem mais
detalhes para breve.

.

/

,PISCINAS' t..',ARAGUÃ

Dirigido "Ao meu prezado ex

prmessor Eugênio V. Schmõckel e es

posa.
"

, aternsou na redação conv�te da
l'Turma de 1990, do Curso de Direito
da Universidade Regional de Blume
nau, para solenidade de formatura que
ocorre hoje, dia 4, com culto ecumê
nico na Paróquia São PauloAppstolo,
colação de grau na Sociedade Dramä
.tica Carlos Gomes e baile de forma
tura na Associação Recreativa Espor
tiva Artex, em Blumenau. A bachare
landa Therezínha Bertoli Murara, ca
sada com advogado e mãe de filho,
formado em direito; perseverante nos

estudos, colhe agora o laurel acadê
mico, graduando-se ela mesma em

Ciências Jurídicas e Sociais. Seu anti
go professor manda dizer que foi para-.
ninfo da Turma dós Contadorandos.
de 1957, da Escola Técnica de Comér-." Na Joto as'meninas Carla Fabiana
cio SãoLuís e ela, co�oúnica mul��.::, e M'elissa Giselly Buchmann que

. �teve um honroso 1 lugar que .dlVl-1 peste sábtulo (4) comemoram seus
.diu c�� se� colega Paulo Moretti, do aniversários. As garotas 'sãotulhasprêmiO instituído para omelhor aluno.do . '. . . .

.

O lema do Quadro de formatura faz' Jovem e .slmpático casal iIlney
jús à sua gradl,l�çãQ: ,:'TRIUNFA PE- j' Carlos .e C_nsÚl S. BuchtlUlnn. •
LA CONSTÂNCIA . Parabéns, dra. BI A

,. ,
.

Therezinha Bertoli Murara!
'. ngo - contece neste sabado (04)

.

a partir' das 14 horas, na SER Viei-
rense, objetivando arrecadar fundos
para à participação dá Sociedade na
2- Schützenfest.

, Balle'de RaInha - A SER Vieirense
promove no próximo sábado, dia 11,
o seu tradicional Baile de Rainha do
Tiro. O início está marcado para às
22 horas com a animação do American
Band, de Bluménau.

.

..
�

"Uma nova geração em piscinas"
* Piscinas em diversos tamanhos

. * Artigos de praia
* Hidromassagem.:
* Móveis para jardim.
.* Sauna.
* Produtos para tratamento de sua

pisciila "BTH".. .

. * Filtros e ace�órios:
.

Rua loinl'iUe, 2.473

"

'.

1

.

r.c.��unter�W' PERMANENTES

�.r .CO�TES
.

Prepare o seu visual.
;

. O cabeleireíro Elio já está por dentro das no
vas tendências que irão. ser.moda. Cabelos
repicados, reflexos luminosos e cores fones
vão. imperar nos cabelos. Todo trabalho.' do.
cabeleireiro. Elio segue um padrão que acom
panha o. formato do. rosto, o. volume habitual
dos cabelos, podendo diminuir ou aumentar.
Blio ressalva que agora é li época certa para
quem quer fazer um tratamento para queda
do.s cabelo.s o.U banho.s de çreme que ré.cupera
a elasticidade e brilho. do.s seus cabelo.s .

RUA JOÃO MARCAno·
EDIFíCIO CHIODINI,'1Q ANDAR, SALA 104 _

Vestindo Gerações

Posto de 'Vendas

Av. Mal. Deodoro"
1.085 ..
Rua Reínoldo Rau,
530

.

Fone: 72-3311

Rua 28 de Agosto
GliortImirilll - Santa Catarina

. TÁ NA HORA DE ACERTAR
OSPONl'EIROSCOMO_SEUVELHO

�
-

A Seifert dá uma mão para você.
Neste dia do, pais dê um relógio da Seifert para ele.

Na coleção de relógios Citizen
tem um que comi)lna com seu pai.

E com seu bolso. Floriano, 29 -

Jaraguá dó Sul, de 04 a 10/08/90
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Paine/resgata história do
muni�ípio de Jaraguá do Sul
Organizado pela sra. Rosemeire

Puccini Vasel, Secretária d'e Educa
ção, Cultura, Esporte e Turismo de
Jaraguá do Sul, teve lugar no auditório'
do Centro'Empresarial, à Av. Getúlio
Vargas, na noite de 26 de julho; às
20 horas, um encontro cultural da ci
dade que foi gravado em VT para exi-

.

bição em educandãrios da rede muni
cipal, objetivando o projeto "Resga
tando Nossa História '.

O encontro contou com a presen
ça dos intelectuais da cidade, profes
sores e interessados na História de Ja
raguá do Sul e integrou as comemo-

, rações da passagem do 114? aniversä-,
rio de fundação. �

•

O Painel sobre a História de Jara
guá do Sul teve cerno convidados, o
Prof. Emílio da Silva.patrono do Mu
-seu Municipal, que desenvolveu as-

'

suntos ligado aos primórdios de Jara
guá, José Alberto Barbosa, ex-Promo
tor Público, pesquisador e poeta, que
abordou aspectos dos nomes Jaraguä
e Itapocu, de que é autor de alentado
estudo. sobre a matéria; Pe. Aluízio.
Boeing que encantou os presentes com
sua exposição sobre a. vida religiosa
e a convivência entre católicos e evan
gélicos até os tempos atuais; Joaquim
Piazera, ex-prefeito da cidade, filho
de pioneiros que explicitou a forma
por que se realizöu a colonização que'

" hoje ostenta o cogn0!.ll� de .Pérola do
.

Vale do ltajJocu; .Eugênio Victor Sch
möckel, pnmeiro vice-prefeito da ci
dade, economista, jornalista, pesqui
sador e membro do Instituto Histórico

. e Geogrãfico de Santa Catarina que
se estendeu sobre a influência da Im

prensa no desenvolvimento do lugar
e o desenvolvimento econômico, des
ele' 1876: até os dias atuais; Professora
Elvira Rocha, qúe falou de sua vivên
cia nas escolas e a evolução do ensino
em nosso meio; e Roland Janssen, que
se 'estendeu sobre as tradições dos an
tepassados; especialmente a italiana e

germânica, com seus costumes, socie
dades de tiro e festas cívicas, civis e

religiosas.
'

,

A condução dos trabalhos foi
coordenada pelo Professor Egon Jag
now e assessorado eficientemente pela.
Museóloga Alcioni Canuto. '

Ao final do encontro, uso,! da pa-

F�to L.'C. Chaves/PMJS

Evento reuniu historiadores no audit6rio da Associ(lção Comercial
, .

lavra @ prefeito municipal, Ivo Konen,
destacando o valor do encontro quê
reuniu os painelistas que viveram ou

q:ue conhecem 11 história jaraguaense,
entregando com o viee-prefeito placas

,

de prata alusivas ao encontro, com os

, dizeres': "Ilustre Filho Jaraguaense,
pela sua contribuição no passado e

presente da nossa tetra, receba nossa

homenagem nos 114 anos de Jaraguá
do Sul, 26 de julho de 1990. Ivo Konell
- Prefeito".

Exposição Fotográfica de
Museus vem'para J.araguã

Jaraguá doSul-o Sistema Esta
dual. de Museus, da Fundação Catari
nense de Qultura, realiza á circulação
de duas exposiç,ões'fotográficas em vá-

, rias cidades d@ Estado. Uma delas,
chamada Património Cultural de Sª"
'taCatarina - Sua Arquitetura é mon
tada 'pela unidade de Memória e Patri
mônio da 'Fundação, serã apresentada
ainda neste mês em Jaraguá do Sul,
nas dependências do Museu Munici
paI. Após, a exposição fotográfica
prosseguirá sua itinerância nos muni
cípios de São Bento do Sul, Corupá,

, Pomerode, Joinville, Mafra, Rio Ne
grinho, Papanduvà, Itäiõpolis, Três
Barras, Campo Alegre, Garuva, São
Francísco do Sule Barra Velha.

A outra exposição itinerante,
chamada Ouro Verde; mostra o pro
gresso de industrializaçáo da erva-ma"
te em Santa Catarina, ser� apr!,!st;n
tada no Museu Aíllta Garibaldi, em

-, Laguna. Montada. pela Prefeitura de
,

Canoinhas e pela Universidade Fede
ral de.Santa Catarina, amostra visitará
a seguir os municípios de Tubarão,
Gravatal, Pedras Grandes, São Lud
gero, Orleans, Urussanga, CriciúÍlla,
Turvo e,Araranguã. Para acompanhar
este trabalhe de exposições itineran
tes, a historiadora Dolores Tomasseli,
da Fundação Catarinense de Cultura, ,

visitará os museus d., vários municí
pios cl,a região nordeste do Estado.

COMUNICADO
,

O Centro de Atendimento Infantil, ClíniCa Pediátrica São Francisco de Assis, comu
nica à seus clientes que estti atendendo regularmente e", novo endereço sito a ruaWaldomiro
Mazurechen., ·ne. 67 (rua do Hosp. São José).

\

Comunica também. qlle estará aberta diariamente até às 22 horas e aos' sábados
pela manhã para atendimento dtls emergências pediátricas. ,

Fones pàra côntato: 12-0280 e 72-O?40. .

Fazem parte do Centro de Atendimento Infantil os doutores Airton L. Weber Silva,
José Abílio Machado Filho, LuizM. 'Gonçalves e Moacir Zangheüni., "

CORREIO�,-
'I[> €>' 'F» c::> "V' <>

Confira a, 'história
,i

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

,

O passado só é importante
se o seu tempo foi bem
empregado
Barão de Itapocu

, ,', ' ... HÁ50 ANOS
,

.

,

- Em 1940, o dr. Abelardo Fernando Montenegro, Promotor de Justiça
dá Comarca de Jara�á do Sul, despedia-se de Jaraguá com uma nota no semanário
"Correio do' Povo' , "Estado que servi como. honesto intelectual".' Hoje, o dr,
Montenegro é emérito professor daUniversidade Federal doCeará, com inúmeros
livros publicados e grande admirador de Jaraguá do Sul, leitor constante do
"mais antigo".

"

NoCORREIO Social era estampado na edição li' 1.033 um noivado: "Ajustou
núpcias, em nossa cidade, domingo último, com a srta. Lotti Mayer, o jovem
Affonso Buhr empregado da firma Bernardo Truppel, de S. Francisco".

,

- Segundo o General R. 'Sampaio, o 12 Batalhão Rodoviãrio deveria concen-
trar seus esforços na conclusão da Rodovia Curitibá-Joinville.

"

... HA40 ANOS
- Em 1950, Carlos Rachid Eis, natur� da Síria, nasc. 05.09.1902, filhó

de Rachid João e Sulema Barbus Eis, res. em Guaramirim e Felia JimenezHeman.
,dez, natural da Espanha, nasc. 29.12.1910, filho de Antonio Jimenez Garcia
e Henriqueta H. Martinez, res. Estr. Guaramirim, de aeordocom a Lei n2818/49"
requeriam título declaratório de 'cidadania: brasileira. Da mesma forma-requeria
Augusta Ballock, natural da Alemanha, nasc, 22.03.1881, filha de Carolina Ra-

, kault, viúva, res. nesta cidade, à Rua Exped. Antonio Carlos Ferreira.
,

'

- A Guerra no Oriente ameaçava novamente a humanidade de um conflito
.

mundial. Forças da Coreia do Norte ocupavam Seoul, capital da República do
, Sul. O governo do presidente Sigman Rhee escapou à ültima hora, tendo fugido
Pl!r.a Taiporrno ,sl;ll, Americanos em número de 100; parte do grupo consultiv�
militar e fúncionärios do Departâmento de Estado, estabeleciam um Q.G. provi-

, sério, a 32 km, ao sul de Séoul,
.

,

... HÁ30 ANOS
,

- Em 1960, o Sport Club Estrella de Nereu Ramos organizava um grande
festival, em comemoração ao título de, Campeão do Torneio Presidente Eugênio
Victor Schmockei, da UD. Paraná x Agua Verde, Seleto x Acaraí participavam
dos jogos. Na partida de fundo jogavam os titulares .do S. C. Estrella e e.
A. Baependi, uma partida que agradou realmente, bom futebol, boa disciplina
e assistência numerosa. Jaime e Nique marcavam para. o Estrella, enquanto que;
Hamilton e Horst marcavam para o Baependi, Ao encontro esteve presente
a Presidente da Liga Jaraguaense.de Desportos - Eugênio Victor Schmöckel
-patrono do torneio cujo título se estava comemorando. Antes do préliohouve
a entrega da Taça e Diploma, dizendo o Presidente di!: satisfação com que-presidia
aquela solenidade que representava mais uma glória pára o esporte de Jaraguä
do Su� O sr. Osório José Schreiner, Presidente da JOD fazia a entrega de
troféu ao capitão de Estrella e o diploma era depositado nas mãos do Presidente
do,Clube de Nereu Ramos pelo sr. Lauro Braga, Presidente da Comissão Técnica
da L.J.D. e destacadodesportista jaraguaense,

,

"

... HA 20 ANOS .

- Em 1970, realizava-se mais um campeonato mundial de futebol. Cem
a finalidade de estimular os atletas patrícios em' terras mexicanas, o Gabinete
do Yice-Prefeito de Jaraguá do Sul, endereçava 'ao arqueiro jaraguaense ADO
- a, seguinte mensagem: "Sr. Eduardo Roberto Stinghen ,.;-c Guadalajara -

México. Prezado ADO: Juntamente com 90 milhões de brasileiros, os jaraguaen
ses torcem fervorosamente pelas nossas cores em terras mexicanas, dai porque
enviamos a nossa mensagem de fé e otimismo à toda a Seleção, certos de que
os nossos atletas haverão de trazer para o Brasil, de modo definitivo, o ambicio
nado troféu internacional que é a Taça Jules Rime!. Na oportunidade reiteramos
nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Ass. -Eugênio Victor
Schmöckel. Vice-Prefeito". Não por ,nada�mas a Taça veio...

'

... MA 10 ANOS
"

-,Em 1980, o estimado cidadão Joâó Lúcio da Costa:era eleito Governador
do Distrito L40 de Lion Internacional, para' Q ano'Íeonistico de 1980/81 e já
se preparava para definir cargos de Governadoria e Divisão..

'

Na FIEse e cmse era reeleito o sr. Bernardo Wolfgang Werner, que
vinha dirigindo a Federação das'fndústrias de Santa Catarina, desde 1971 e dentro
de uma chapá de consenso em torno de seu presidente" faziam .parte da nova

'

diretoria .os Industriais Dorval Marcatt.o e ,Rodolfo Hufenussler;, com exc.elente
representação !lO meio empresarial.

. , ,

,
'-

'

"

.

'

,

,- Ainda repercutia na sociedade jaraguaense, tardiamente, é verdade, o
falecimento da venerada senhora ALlCE RICHTER LUCE, mais conhecida
,por !)çhwesterAlice, em.15dejilnho ,de 1980, nQ Asilo Bedhésda, em Pirabeirllba,
parhq\pando d� funerats.o Pastor Piske e a OASE.

,

"

'- Falecia" também, dia16-06, Dorothéa Miolke Moeller com 83 anos esposa
do faL F. Frederico Moeller� ex,Juiz de Paz de Jaraguá,

'I

••.VOCtVAI ENCONTRAR NOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DAS
LOJAS SREITHAUP"t. VENHA CONFERLRf
.SUPERMEFic�D9S; ELE�PÔOMÉS�IC()S 1MQ-rQCICLETAS (YAMAHA) - PEÇAS E AC'ESsÓRIOS: PNEUS - FI;RRAGENS

MATERI�L PARA CO,NSTRUÇ�! ElÉ:T'RICO.� M9TORES'. TECIDOS E CONFECÇOES - MÓ.V�IS·- ATACADO

Jaraguá do Sul, F�ne (0473) 72-38� -�JÓinviúe-.:·:Fone (0474) 25-3233 - G�a�'amil'ÍrrÍ, �one (0�73) 73-M99 : SãoBento do·Sul, Fone (0476) 33-1155 - Mafra, pone (0476) 42-25;1
, ' .. _"" ,-;

CREDIÁRIO FAClllrADO

Jataguá'dó Su/�'de;04 a'fOI08190:�{!� ".,-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jaraguá doSul-O Secre
tário de Agropecuária, Alvaro
Rosä, declarou que 0' preço do
litro do leite que custa

Cr$ 26,60 deveria estar no mí
nimo 35% mais caro. Segundo
o Secretário; "em Jaraguá do
Sul o produtor rural é muito
sacrificado, pois para manter

seu rebanho necessita de mui
tos gastos com remédios, vaci
nas e até pastagem, uma vez

que no município.são inexpres
SIVOS os campos existentes para
o gado. Além disso precisam
custear o frete, tomando assim
a produção .praticamente im

possível. Em Jaraguä do Sul o

produtor recebe Cr$ 14,00 por
litro de leite o que, segundo
Alvaro Rosá, é uma vergonha. Rosá: produtor é' sacrificado

Guaramirini atende produtores
Guaramirim - O Serviço Agro

pecuário do município, segundo infor
mações do inseminador Adriano Pe
reira, realizou 59 visitas a produtores
(Urais, sendo que 40 foram destinadas
a atendimento clínicç e 19 para orien
tação e esclarecimento. Noprograma
de Inseminações, quatro foram de ga
do Gir Leiteiro, quatro de Jersey, três
de Pardo-Suíço e quatro de Holande
ses. O médico veterínãrío Maunício
Lehmann informou também que junto
com vários produtores de Leite de
Guaramirini participou no dia -26
(quinta-feira) em Rio da Prata-Join
vjlle - do 12 Seminário Regional de
Gado Leiteiro, onde foramabordados
problemas voltados ao setor, como o

alto custo de insumos, baixo preço do
produto in natura e a falta de orien-

o Secretário de Agrope
cuária informou também que
a Prefeitura adquiriu e já está
em atividades um trator de
pneus que está servindo os

agricultores do município pas
sando a integrar a "Patrulha
Agrícola Mecanizada", que
conta também com tratores de
esteiras para abertura de aces

sos às propriedades e terraple
nagens para a construção de
aviários, cocheiras, abrigos pa
ra gado nas regiões de Gari

Qaldi, Rio. da Luz, Rio Cerro.
'

Em todos estes trabalhos", o
beneficiado paga um terço do
custo total, cobrindo apenas o
valor, do combustível", finali
zou Alvaro Rasá.

Setor de Saúde,
abrangente em

Massaranduba
tação adequada aos prodútores rurais
guaramirenses.

No setor de obras, o município
de Guaramiritn realiza ensaibramento
da Estrada Putanga, limpeza de esgo- Massaranduba - O Departamen
tos em pontos diversos da cidade e to de Saúde e Bem-estar.da Prefeitura
ainda colocação de bueiros na rua Ge- Municipal tem sob sua coordenação
noveva Pizatta. Em reunião realizada a Unidade Sanitäriaque neste 12 se

.quinta-Ieira (26) na comunidade de mestre ofereceu a comunidade 603

Putanga, estiveram presentes, os pre- atendimentos odontológicos, 170 cole"
feitos de Guaramirim (Antonio Carlos tas de materialpara préventivo do coo-
Z· ) o refeit d M s cer ginecológico, 4:463 consultas mé
immermann e p elo. e a sa-

dicas divididas entre Unidade Sanitáranduba (Dävio Leu), que na oportu-
nidade oficializaram a construção da ria e Hospital Sagrado Coração de Je

p��te sobre o l?o Pu!a!l$a que faz, sus. Além, de 11.000 atendimentos bá
divisa entre os dOIS murucípios. A obra

,

sicos compreendidos entre vacinação,
inicia na próxima semana e os custos aplicação de injeções, curativos, visi
serão rateados entre os dois municí- tas domiciliares e outros atendimen-

pios. tos.
Através de convênio entre farmá

cias e a Prefeitura Municipal foi apli
cado um total de 140 mil cruzeiros em

medicamentos a pessoas carentes do
município, bem como o fornecimento
,de 72 exames laboratoriais à pessoas
carentes. A Prefeitura mantém tam
bém um trabalho de Prevenção da Cá
rie Dental fornecendo flúor para bo
chechos às escolas Municipais, e Esta
duais, atendendo as crianças na faixa
etária de seis à 14 anos ..Este trabalho
para ser realizado corresponde atual
mente 'para a Prefeitura Municipal um
investimento de 400 mil cruzeiros
mensais, sendo que a administração
municipal recebe do convênio Suds 93
mil mensais.

Dentro das metas da atual admi
nistração foi inaugurada dia seis deste
mês a APAE (Associação de Pais e

Amigos de Excepcionais) de Massa
randuba. A Prefeitura cedeu o terreno
e custeia, a equipe técnica que é com
posta de três professores, uma fisiote
rapêuta, um orientador educacional,
uma servente, emotorista e transporte
para as afianças.

__----__----------------------------�G,_e�R�A-L----�----------------------__-----------
, -

.

Alvaro Rosá acha que leite
deveria teraumento de 35%

Pilote' sernp« wipado

�HONDA

•
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Para' Deputado Estadeal

N� 15.240
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Governador: PAULO AFONSO.
Senador: VI LSON SOUZA

Dep. Federal: L.UIZ HENRI QU·E

TÉCNICO EM ELE1RÔNI'CA
TV E SOM

A Eletroe/etrônica Jaraguaense,
necessitapara admissão imediata de um
Técnico em Eletrônica - TV e Som.
Paga-se bem. Os interessados devem
apresentar-se à rua Cei. Procôpio Go-.
mesdeOliveira,280- Iaraguã do Sul.
Entrevistas com Afonso, no horário co

mercial ou pelo fone 72-2684.

, A AÇOUGUE·
,.'

ii.\ELIANE LT[»..

Comércio e Abatedouro
Abate as � e 5�

Rua Ricardo Marquardt, sln»
Fone 75·1182 picontato

Corupá-SC

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

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

Rua Joinville, n: 2.282, próximo à Arweg.
- Iaraguâ do Sul-Se -

RELOJOARIA AVENIDA
P r o m o ç ã o. ' Inédita
COMPRESEUTECHNOSSKVbwER'
POR APENAS Cr$ 8.150,00

ESTA PROMOÇÃO é VÁLIDA POR 30 DIAS
<5-
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________________--__------__--------GERAL

ESTADO DE SANTA CATARINA'
Prefeitura MuniciDal de Corupá,

Gabinete do -Prefeito
AUTOR

. LEI N� 709/90.
'

IZA CONCEDER SUBVENÇAOSOCIAL ElO\_; CONTRIBUiÇÃO A EN1'IDADES QUE MENC::IONA.
ER�ESl'.p FELIPE BLUNK. Pref�tn MUnicipal de Corupa. Estado de �anta Catarina. nc uso e exercício de

:u:eSg�i�fiLer�z saber a redos-os ha nantes desde Munidpio. que a Câm�ra de Vereadores �pro�ou e eu sanciono

:":rt .. I.� d Fica o chefe �P Poder Executivo, Mu�ici"pal .•. autorizado a conceder Ji,ulweriçäo e/ou contribuição !M)ciaJ.
ÊSC�lÄ �Pb�;ÖL�C�aS�bRsXa;;g�b��ÇÁd�Jt��'��S 30.UOO un
SOCIEDADE D. PEDRO 11125.1100,011 '.
Art ...z::�

- As, �esp.esas �ecor�en�es (testa Lei. correrão a.con�a das dotações orçamemänas vigentes.

�RtÊ��JTUER� �e��nl��pá;fõ�c����l?�;�� �����ad;(19��ogadas as disposições em contrário.

ERNESTO FELIPE BWNK
- PREFEnO MUNICIPAL-

�é�c��n;u�atio��gi,s��,�a e Publicada a presente Lei no Departamento de Admímsuuçäo. aos vime e nove dfus do
.

'ANTONIOCARWS'BWNK
DIRETOR DO DEPA'IlTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

OTO ERNESTO WEBER \

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ESTADO DE SAHTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Corupá
Gabinete do Prefeito
LEI Nil 710/90

ER,�ESTO FELJPJ;..BLUNK. Prefeito Municipal de Corupâ Estado deSanta Catarina. no use
e exerCICIO de suas funções -. faz saber a lodos os habitantes deste, MUßlClpIO, que a Câmara de
Vereadores aprovou. e eu sanciono a seguinte Lei:

,An. J'!) - FIca o Chefe do Poder Executivo Municipal. autorizado. a alienar pela melhor proposta,
.

o v��culo modele FORD DEL R�Y �L. ano de fabricação .19R5. cap'acid�de para cinco
p a s s a get r o s . 7RCV de potencia. Cl4 portas. rriuvi do a alcool, é h a s s i n e

9BFFXXLB2FFG4R902. certificado de 'Registro de Veículos n!! SCZNl!011876132, no estado
em que está. pelo valer de Cr$ 4S0.nOO.oo (quatrocentos e cinqüenta mil cruzeiros).

Art. 2l!) - Esta Lei entrarei em vigor na data de sua publicaç:ie. rcvo.gadas as dispo!<l.iç6es contrário.�REFEITURA MUNICIPAL'DE CORUPA, 29 de Junho de j·99(),
ERNESTO FEl.IPE BLUNK .

PREFEITO MUNICIPAL

.�a:;!�n3i��'d����t'Jedjlu�touS!i�9if).f' pr.esente Lei no Departamento de Adminietraçâo. aos vinte

ANTONIO CARLOS BLUNK
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE'ADMINI,�TRAÇÃO

CÃO DESAPARECIDO
.

.

Desapareceu há 3 semanas. um cachorro
daraça Pastor Belga, pelagem todapreta,
porte grande, de aproximadamente 10
anos. Trata-se de animalde estimação e

pede-se a quem o encontrou ou tenha algu
ma pista comunicar para'006 72-3106. Gra
tifica-se bem.

RUA:' ÂNGELO RUBINI, 418

FONE: 72-3759

Nas demais categorias os

vencedores foram Luiz Fer-

CORREIO_J_
I'> <> �<>" Clt

.

SER Tigre vence 6� etapa do Ciclismo
\

_ Jaraguá doSul�o repre- . va, mas não obteve classifica
sentante da SER Tigre, José ção na chegada, ficando assim
Luis Hunger, foi o grande ven- distribuída: José Luiz Hunger
cedor da 6! Etapa do Campeo- (tempo de 50 minutos e 22 se
nato Estadual de Ciclismo, gundos), Mareio May (AAl
realizada na tarde do dia 28 Schloesser), Renan Ferrare
(sábado), como. parte do en- (SER Tigre), Pedro Joel Bar
cerramento da Semana de Ja- bosa (SER Tigre) e Cleber
raguä. O único representante Correa (FMElDella). '

jaraguaense na categoria
"Principal" ,Sílvio Ewalô che
gou a liderar boa parte da pro-

nando Gonçalves (CCR/Du
que), namirim; Julian Gonçal-.·
ves (SER Tigre), categoria no

vatos; e André Beil (SER Ti
gre), na categoria Aspirante .•

O percurso da prova abrangeu
a Reinoldo Rau, João Piccoli,
Guilherme Weege; Ferdinan
do Pradi, Domingos da Nova
e Reinoldo Rau, com um total
de 40 voltas de 1.300 metros.

ESTADO DE IANT' CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL OE CORUPA

DE�ARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Providências, e com pase no Arti- BTN
go 93 'da LEIORGANICA MV- Taxa de serviços de Pá Carrega
NICIPAL as taxas de Serviços Di- deira, motoniveladora e retroesca
versos estabelecida pela Municipa- vadeira, por hora.i.. ... " .10BTN
!idade é a seguinte:

.

Taxa de serviço trator de esteiras
Taxa de Numeração de Prédios." 1 pl hora"""""",,,,,,,,,,,,, 15 BTN
B ,T . N Taxa de serviços cascalho, maca
Taxa de Apreensão e depósito de dame, por carrada de 5m3.,:5 BTN
bens e mercadorias .. " .. ",,10BTN Taxa de serviços terra por carga
Taxa de apreensãode semoventes de 511l3 .. "

,
•• """",.5 BTN

(por cabeç.a),,,,,,,,, .. ,, ...

,'
.. 5 BTN Çorupä, 24 de Julho de 1990.

Taxa de alinhamento e nívelamen- )

topormetrolinear .. ",., .. 0,2BTN -ERNESTO FEUPEBLUNK-
Taxa de cemitério -inumação ...3 PREFEITOMUNIciPAL.

EDITAL Ny 002/90.
ERNESTO FELIPE

BLUNK, Prefeito Municipal de
Corupá, Estado de Santa Catari
na, usando das atribuições que lhe
são conferidas por Lei, COMU
NICA:
Que de conformidade com a Lei
Municipal 666/89, de 17 de Outu
bro de 1989, Que Altera o Código
Tributärio de Corupá, e dá Outras

TROCA-SE
Um telefone em
BarraVelha por '

um em Jaraguä
do Sul. Tratar
na Rua João Pi
colli, n2 161, na
"Lacre" com,

Cleusa Uller.

SAlA
. COMERCIAL

. 52,OOm2 - Rua Jor
.ge Lacerda, Edif.,
Marajó, toda acar

petada, ar condicio
nado e banheiro. In
formações fones:
72-0275 com Olga
ou 72-'2136 com Be-
.no.

Manh.ã de Lazer no
Parque Malwee

EQUIPE Participando
aos domingos

-"

voce. concorre
ao sorteio de
,um.a,Tv a

(
cores;,Soc,. Schroede,_'ll�

Jar.aguá do S'u/�.de 04 'a 1'0108190;;'
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Desclassificação, Juventus.

tenta alterações.na equipe
Jaraguá do Sul -- A dire

ção do Grêmio Esportivo Ju
ventus iniciou a semana com

uma série de alterações, na

procura desenfreada para sa�r
da crise em que entrou, a equi
pe logo após a conquista histó
rica da Taça Governador Ca
sildo Maldaner: o ponteiro es

querdo AdemirPadilha foi dis
pensado por in�isciplina e ?s
Jogadores Beninca, Edemil
son, Paulino e Moacir solicita
ramo o desligamento do clube.

Já desclassificado da Taça Ju
cemar Lima, o tricolor jara
guaense agora está em busca
de novos reforços .,-- um meia
e um atacante.

"

.

A desclassificação do Ju
ventus iniciou com o empate
diante. do Tiradentes de Lebon
Régis - lanterna do certame
-t prosseguiu co� a derrota'
para o Joaçaba e fICOU sacra

mentada no domingo (29),
quando a equipe perdeu para

HM e Kentucky promovem a

Manhã de Lazer na Malwee
Jaraguá doSul-Neste domin

go (5) acontece a "tiManhã de La
zer de Canoagem", pelo Lago do
Parque Malwee. A iniciativa é das .

Lojas HM de Jaraguá doSul e do '

Clube de Canoagem Kentucky. O
passeio pelo Jago inicia às 8h15nrin
e tem-o término marcado para Uh.
Serão realizadas duas voltas no La
go do Parque Malwee, 'com um in-

. tervalo de 15 minutos para lanche,
que será distribuído aos participan
tes. "Não se trata de uma compe-.
'ção, Ror isso �ualquet pessoa poderá participar' , informouAdelino
Damas�hi? de Jesus, responsãvel
pelo passeio.

' .

'A comissão organizadora espe
ra que mais de 60 pessoas façam
parte deste que te� o objetivo de
fornecer uma-manhã de lazer dife
rente aos jaraguaenses e promover
urna consciência ecoló�ica junto ao

município. Para participar, basta
. que o participante tenha caiaque e

dirija-se à qualquer urna das Lojas
HM de Jaraguá ao Sul. Não é cobra-

.

da nel!huma taxa de inscrição, e não .

Amizade lidera certame

existe limite de idade Oll discrimi
nação ao sexo do participante:

Durante o passeio, haverá de
valiosos brindes e troféus para o

participantemais jovem, mais idoso
e mais veloz. Durante a trajetória
no lago haverá um barco salva vidas
paraqualquer emergência. A liMa
ilhá de Lazer de Canoagem será fil
mada e divulgada em todo o País
através das Lojas HM. .

.
o Internacional de Lages pelo
escore de 2 xl, em resultado
de virada. O tricolor jara
guaense dominou durante todo
o primeiro te1l_lpo! chegando a

converter o pnmeiro gol, atra
vés de Toto, aos 37 minutos.

Na segunda etapa aconteceu

justamente o contrário: o Inter
. dominou os 45 minutos e aca-.

bau vencendo com gols de Jo
nes, aos 13 minutos (urna bola .

atrasada com imperfeição por
Fábio Luiz), e de Branco, aos
30minutos. O Juventus estréia
na próxima Taça - Darci
Mendes - no próximo dia 26,
diante do Concórdia, no João
Marcatto.

Amizade lidera certame
. Jaraguá do Sul - A Federação

Catarinense de Futebol deve julgar na
próxima semana o Mandado de Ga
rantia impetrado pela direção do Bo
tafogo contra a Liga Jaraguaense de
Futebol, reclamando a inclusão do clu-.
be no quadrangular finai do certame
de Amadores. Independente disso, o

. quadrangular oficial prossegue nor

malmente e até mesmo dois jogos já
foram realizados: Amizade 1 x O Gari
baldi e Juventus x Cruz de Malta (este
último realizado na noite de quarta-
feira). ,

Neste sábado, (6), às 15h30min,
jogamGaríbaldi x Juventus e, amanhã
se defrontam Cruz de Malta e Ami
zade. Para o próximo domingo (12)
serão realizados os seguintes jogos:
Juventus x Amizade e Garibaldi x
Cruz de Malta. O Campeonato precisa
ser encerrado até o dia l' de setembro,
já que no dia seguinte o Conselho Ar
bitral do Campeonato Estadual de
Amadores estará reunido em Cane
linha para definir o regulamento e ta
bela de jogos. Campeão je vice do cer
tame jaraguaense estão garantidos ao
Estadual .

CORREI·O------
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BOLA NA T'RAVE
SEMANA'DE JARAGUÁ:
A programação Esportiva
da Semana de Jaraguá do
Sul foi a mais diversificada
possível. .

No dia 21 aconteceu a

Prova Rústica, com 40parti
cipantes e foi vencida pela
Equipe Tiago de Blumenau.
Dia 22 tivemos o I Torneio
de Karatê com 130 'partíci-

,

pantes, vencido pela Acade
mia Império (Ioinville). Já
no dia 23]ogos de Valei con
tra São Bento do Sul onde
vencemos por 3X1 noIemi
nino e masculíno dos Iogui
nhos. Dia 24 Valei Masc.
Iog. Iaraguâ 3 X O em Ará
quari e perdemos 11.0 Adulto
Fem. (DMEIDARPE) para ,

Nova Trento por 3Xl. O Ti
ro não poderia ficar de fora,
efoi realizado no dia 25 com
uma boa participação des
nossos atiradores alcançan-

.

do as primeiras colocações.
No dia 2610i a noite do

Basquete ondeperdemos pa
ra Joinville por 51 X 42 nos

Joguinhos e 64 a 31 no Adul
to: Na sexta-feira � �alão jo
gou contra Balneário Cam
'boriú, vencendo no Jogui
nhos (São Luis/Dalcelis)
por 6 X O e perdendo no
adultopor 2X1. No sábado

. sediamos a 6� Etapa do Ci
clismo com excelente públi-'
co e vitória da Equipe 4a Ti
gre. Encerrando as [estivida
des tivemos O IX Torneio de
Bolão Cidade de Jaraguá do
Sul, vencido pelo Vasto Ver
de" ficando o Vieirense com

a segunda colocação. Esta

programação sôjoi possível
graças ao apoio dado .pela
PM, SESI, LRVB, LJFS,'
VIERENSE. Empresas pa
trocinadoras e a Prefeitura
Municipal de Jaraguá do'
Sul.

"

JUDÓ - Participaram do
Treinamento Intensivo Na
cional, no Rio de Janeiro,
os atletas

M�.
ro Mahfud,

Wilson Salve , Claudio de
Almeida e Pulo Cesar. As
despesas [ora rateadas en
tre a Kohlb eh, Prefeitura
Municipal e C.A. Baependi.

Ainda no Judô Mauro
Mahfud e Wilson Salves par
ticipam do Campeonato
Brasileiro. em Porto Alegre,
representando Santa Catari
na. É o nosso Judô marcan

do presença no cenário es-

portivo nacional. .

.

RECRIAR: Estão expostos
na SECETIDME os traba
lhos confeccionados pelos
alunos da rede Municipal.
JOGOS. DE INVERNO:
Acontecerá nesse final de se
mana no Ginásio Arthur
Muller os III lEI, uma pro
moção da APEF � Prefeitu
ra Municipal.
VARZEANO: Será neste fi-.

nal de semana a última roda
da dal: fase onde serão defi
nidas as quatro equipes clas
sificadas para o quddrangu
lar final. Domingo às 9:00
no Campo do Internacional.
VÓO LIVRE - Será neste

final de semana a 3�. Etapa
do Vôo Livre, o Campo de
Pouso fica na Ilha da Figuei-
ra. Vá conferir.

.

'�ieGeL
Madeiras p�ra

Construção em Geral

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

.

"BI��k§Píd�r".
Consulte-nos (0476) 33-0�57j

'São Bento do Sul

VI,AÇÃQ.
i':!:":' :.C'A'N'Aa'IN;.H�O,

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

AV. MARECHALDEODORO, 1708 - FONE n-Ó139 �JAR!,GUÁ DO SUL-SC

'J��agu� ,dQ Sul, de,04,a )10/081.90
.' .. -'

-

HÁ'20 ANOS'TR·A'NS'PORTANDO �

,

.

. 'OSARTíFICES'DE NOSSO PROG1.lESSO·
AV. MAL. DEODORO DA FONSE�A, 987 - FONE 72-1422
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ANOTAÇÖES·
,

�A festa dos i14 anos de funda
ç40 estava muito boa; apenas os vi
sItantes acharam que deveria haver
mais civismo nas cerimônias que
lembravam a fundação de Jaraguá
do Sul. 0, Hino I Jaraguá quase
não foi tocado no seu aniversário,
o que frustrou os turistas que ti
nham conhecimento de que a letra
de autoria de dr. Rodolfo Hufe-

"

nuessler podia ser obtida em portu
guês e alemão, único no gênero no
Brasil. Deixaram 'a cidade com a

convicção de que o aniversário de
fundação estava muito mercantili-:
zado. Uma respeitável opinião!

-x-x-x

No desfile do dia 25 de julho,
na-Marechal, duas constatações: 1�
- A pouca representatividade no

,

palanque, onde ape.n!ls 21 p�ssoas,
algumas desconhecidas, ,tlßha�
abafado os seus aplausos pelo equr
pamento de elevados decibéis de
um potente equipamento colocado'
no palanque, destruindo com o vo

lumé tudo aquilo que se queria ho
menagear com palmas; 2� a Mare
chal, definitivamente, não, é mais
a via ideal para desfiles. Sem asfal
to (prometido e ainda não realiza-

,

do) transforma-se em verdadeiro
martírio. Os soldados menos, mas
os febianos, coitados, quase chega
ram com os bofes de fora e os pés

.
em brasa. E o p�l'anque batendo
palmas. Que (loisa, "so"! Quem é,
que organizou esse desfile, seupre-
feito? '.' .

-x-x-x

13 e 14 de outubro,
-x-x-x

.

O Museu'Arqueológico do
Sambaqui de Joinvílle realiza nos

dias 22 (quarta-feira) e 24 (sexta
feira) o curso de Princípios de Mu
seologia, a ser mi�i�ttado Qel.a ll_Iu
seölogaMarla Cristina de Oliveira
Bruno, doMuseu de Arqueo)�gia
e-Etnologia da -Universidadé de
São Paulo. os interessantes em par
ti�ipara podem \nsçrever-se até_o
dia 10 (Sexta-feira) na Fundação
Cultural de Joinville, rnediante pa
g am e n t o '<1 e uma t a x a d e

Cr$ 2.000,00. O curso é destinado
a profissionais de museu e preten-

, dé: trazer ao Estado "o aprimora
mento técnico que é proporciona- 1

do por' cursos profissionalizantes
na area �e museologia".

-x-x-x

As modalidades artísticas de
teatro, circo, dança, bandas musi
.cais, cinema, folclore e artes plás
ticas receberão apoio financeiro no
valor total de Cr$ 3,8 milhões,,

através do Edital de Estímulo â
Produção Cultural, lançado pela
Fundação Catarinense de Cuftura
e Secretaria do Estado da Cultura
e do Esporte. O objetivoé apoiar
aprodução ��ltur�l de grupos e ar
tistas .de varias areas e de todas

. as regiões. Os edit�is foram lança
dos oficialmente dia 11 ,de Julho
(terça-feira) e, encerrarão a �pte�
sentação de propostas no. dia 15
(quarta-feira); cOm exceção do ci
nema, q.ue tem um cr<>nogra)lla
mais prolPngado. A �iv1:l1gação
dos resultados e a premüiçao acon

tecem dia 20 (Segunda-feira). .

.

Jarqguá 40Sul- Com o objetivo
, de desenvolver at-ravés das diferen-

.

tes e,xpFessões (escrita, oral, cor- .

parai, musical e plástica) a Secre- -x-x-x'

tari� Municipal deEduc!!ção mar-
Encontram-se abertas até ocóu para os dias 13 (segunda-feira) ,

e 14-(quarta-feira), no Sindicato do dia 9 (quinta-'fc::ira) as inscrições
Vestuário, o-curso de educação ar- para o V Salão Chapecoense de
tística sobre teatro, conduzido,por Artes Plásticas de Santa Catarina
Roberto Peixoto Mallet. Serão 40 (V SCAPSC), programado p,anLohoras de aula; com direito a certifi-

.

período de 24 de agosto a 1� de

cado; para no próximo 30 partici-:' setembro. O Salão visa a integra
pantes,

' Ção e valorização de tral?alhos re-

presentativos da. arte coote�porâ- .

Os requisitos paril p.articipa- oea, em suas diversas mamfesta-
ção:' ser professor da rede muni- çôes, bem .como o desenvolVimen-
cipal de ensino nas áreas de portu- to das artes de Chapecó no cenário
guês; preparação para o traóal!lO, catarinense, e está aberto a todos
educação artística e educação físi- os artistas catarinenses ou que resi-
ca; onentadores de .Seme (Secre- dam .no Estadó há pelo menos um

tária.Municipal d.e.Educayão) .e ano,
,. A promoção é do Departa-

.

conVidados especJals. As mscn-' menta Municipal de Cultura da "

ções estão abertas até o dia 8 (quar- Prefeítura de Chapéc6 e os artistas
ta-feira) na própria Seme. Após es- concorrentes deverãopree!lcher as
te curso, acontecerá o,3? Festival fichas de inscrições fornecidas pela
Estudantil de T�atro, nos dias 12, Prefeitura Municipal de Chapecó.

CAP*SASSE
. A ESSÊNCIÄ'DA PUREZ,L

"

J� Iomad« Médica discute

meds do Brasil) para proferir a pa
lestra de abertura do encontro.

Além de participarem da� pales'-_
tras e mesàs-redôndas, O's médicos

'

visitaram a 4! Feira da Malha e'

os pontos turísticos do município.
.

O encerramento da ii Jornada foi
no Clube Atlético Baependi com
jantar festivo e apresentação d<;,
Coral de Cordas da .Scar que foi
Contemplada -com um contra-bai
xo no valer de Cr$ 100 mil.

"

melhor atendimento na UTf

COMÉRCIO DE BEBIDAS ROPELATO
DISTRIBUIDOR

[!. m.
.

]'
Fone:

�SlUtI, ': . (0473) 72-1812'

E ,TOME SKOL!
Rua Domingos -Rodrigues daNova, 283

Jaraguá do Sul - Santa Catarina

e... siline.

. I '

A Sociedade Recreativa
Alvorada promove o It

Encontro de'GruPQS F�lclóricos
de Jarilguá do Sul, no dia 12

_

(domingo). Vários grujJos do
municlpw se fardo presentes,
mas o destaque é para a vinda
do grupo Alemão '�Altboyrisc.M
Spiel-Und Ta'ntJeut", da região
de Bayern, na Alemanha. :

Segundo o presidente, dti
Sociedade AlvfJrada do RU, do. .

Cerro II; Raimu'ndo Rahn, o.

gruJHi será trarido pelo
'

agricultOl:WernerSiewerdt, que .

através de correspondência e
,

permutas conseguiu que o grupo
venha atéJai'agUá do Sul.
Nó,sábodo (11) está preparada'
lIma calorosa recepção ao grupo
que contará com uma caITeata
desde a Weg II até a Sociedade,
onde.hav.erá muito clwpp, cuca,
strudel, e café aos componentes,
do grupofolclóriéo e ossociildos.
N« domingo (12) afeslll inicia

'

às lOh, seguido de um almoço
típico com marreco recheada,
repolho roxo, chuITt{Sco, strudel
e demais igulJlias. As 15h ii
grupo folclórico do regido .

"Bayern" fará uma sensacional
aprese1)tação no Salão da .

.

Sociedade Alvortúla, e· a pãrtir
Óiis 17h, soiree com animação
dos Frenéticos. Para'estes
fesújos, a sociedade não
estipulará preço pora os

_ ,

ingressos, '''esperamos'apenas a

colaboração espontânea da
comunidade", afiTJ!l,ou,o
presidente Raimundo R(lhn.

, RESTAURANTE E CHOPERIA

(Em estilo colorlrial)'
, Comida Caseira

Av. Getúlio Vargas, 1'78.

Corupá - SC '.
.

'Jarâguá do. Sul- A t'JO'rna
da Médica de Jaraguá do Sul teve
uma receptividade muito grande
com a participação de 118 médicos
vindos de SãO' Paulo, Rio de Janei
ro, Paranã, RiO' Grande do Sul e

'

várias cidades do Estado. O Presi
dente da Comissão Organizadora,
.Edson Carlos, Séhulz, informou
<J.�e � intercâmbio, troca de expe-'
nencias, apnmoramento no aten
dimento aO'S pacientes da UTI
(Unidade de Terapia Intepsíva),
.foram O'S pontos principais desta

I! Jornada Médica. "Jaraguä só
tem a ganhar com a: realização des
te evento, pois os médicos locais

.' a partir de agora poderão melho
rar muito O' atendimento aos seus

pacientes", observou Edson
Schulz. .

A JornadaMédica foi reali
zada nos dias 27 (sexta-feiraj-e. 28
(sábado) numa promoção da As
sociaçãoMédica de Jaraguá do Sul
.que trouxe o médico Edmundo
Castilhos (Presidente das Uni-

SAMOVAR

/,

SWCOS'·E.
VllAMI:NAS.· ,'.

GOULARl·
·Lanches, -

Pizzas, Sorvetes"
"Petiscos. e
Bebidas.
R. CeI.

'Procópio
Gomes,221

',:

.

'$CllplImentos
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