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Arrecadação· do ICMS sofre queda
.

o prefeito Ivo Konell se

mostrou preocupado com a gueda
. vertiginosa na arrecadaçao do
ICMS, em Jaraguá do Sul - da
ordem de 40,95% nos meses de
janeiro e maio deste ano, em

comparação com o mesmo perío-
''::'� :::<..

' ,',-_;'�:' t;�-� 7.:t"'::"·
:J: �';

•

do do ano passado. Com a redu
ção acentuada, o município pas-
sou da privilegiada posição de
quarto maior arrecadador catari-

nense, para a sexta colocação,
sendo superado por São José', lta,-

jaí e Florianópolis, além de Blu
menau e Joinville. Konell faz
questão de ressaltar que os moti
vos se originam na recessão eco

nômica e prevê retomada do cres

cimento até oãm doano. Página
4.
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Foto: Waldemar Vieira

Marina: novo
reforço para
o GE Luvemus

Foto: L. C. ChalfeslPMJS

A direção do Grêmio Espor
tivo Juventus confirmou nesta se
mana a contratação do último re

forço à equipe para a tempora
dal90, que busca o.reingresso do
clube à I!Divisão de Profissionais
do futebol catarinense. Trata-se
do meio ponta-de-Iança Marino,
contratado por empréstimo do
Grêmio Portoalegrense, por
Cr$ 150mil, mais luvas e salários,
até o final do ano. O meia cancha
Treze também foi reintegrado ao

time, e deve ocupar a posição de
titular na equipe treinada pelo
técnico Dito Cola. A estréia do
Juventus na Taça Darci Mendes
será dia 28, contra o Concórdia,
nó João Marcatto. Página 11

Jaraguâ do Sul terá
seu Aterro Sanitário
A Secretaria do Desenvolvimento Urbano e

Meio Ambiente jã-confirmou a liberação de Cr$ 800
mil, para a elaboração do projeto de construção do
futuro aterro sanitário para Jaraguä do Sul. Atual
mente, as 30 toneladas de lixo doméstico, produzidas

diariamente. Rela_população são despejadas no terre
.no ao lado ao Quartel da PM, na Vila Lenzi. A
Prefeitura ainda.procura a área adequada para a COllS

trução do Aterro. Em Schroeder, o prefeitoAdernar
Piske inicia a coleta do lixo no final do mês. Página
9.Novo localparaFeira

Livre inaugura dia 20 ( 1L..I )
IlAMB.
I n J

Homicídio é investigado
por Polícia de Blumenau

Página 12

o secretário. Àgropecuä
rio, Alvaro Rosá confirmou a

reinauguração definitiva do
novo local que vai abri_gar aos
feirantes, até agora vítimas do

. descaso e indignados com o pó-,
der público. A mudança vem

,.

atender a pedidos de muitos
consumidores habituais da.Fei
ra Livre. Página 10

. Associáção Assistencial dos Deficientes Auditivos.

e VisAuais -. Regional de Jaragu� do Sul. .

_ De som e brilho à quem precisa _", .

'

Colabore no pedágio de 18 e 19/08/90 �

ARTAMA
.

""Expositores p/Lojas�- '.
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EDitORIAL

A urgência do IML
Mais unta vez o desres- estão chocadas com o.desapa- nidade.

peito em relaçãoàs pessoa� recimento de um ente querí- Aqui não nos cabe díscu-
voltou a se repetir no mum-

'

do. tir os desentendimentos exís-
cípio, colocando em pauta a O doutor - sé é que as- tentes para que o Institute
tão discutida e desejada im- sim ainda se pode chamar al- Médico Legal não seja im
plantação de um Instituto Mé- guém que não tem o mínimo plantado em Jaraguá do Sul
dico Legal (IML) para atendi- respeito pela pessoa humana - assunto amplamente divul
mento de autópsias à mícror- e, em nenhummomento ainda gado' pelo Correio do Povo e

região do Vale do Itapocu. No ,justifica o uniforme branco até mesmo levado como cam
recente desaparecimento do que usa .;_ novamente se neo panha por este semanário - ,

jovem Valdir José Alves, gou a realizar a autópsia, en- mas a crescente repetição do
ocorrido namadrugada de sä- quanto os par.entes das víti· fato lamentável. Quando irão
bado, o médico legista Fran- mas aguardavam, desespera- solucionar este-problema? Até
cisco Rodrigues demonstrou o dos, uma atitude profissional quando o senhor Francisco
seu costumeiro descaso com os de alguém que um dia jurou Rodrigues continuará fugindo
parentes de pessoas que alada trabalhar em prol da comu- às suas responsabilidades?

�·��un!e,J
�... r CORTES

Prepare o seu visual' f'

O cdbeleireiro Elio jli estll por dentro das no
vas tendêntÚlS que irão ser moda. Cabelos
repiciulos, reflexos luminosos e cores fortes
vão imperar nos cabelos. Todo trabalho. do
cabeleireiro Elio segue um padrão que acom
panha o formato do rosto, o volume habitual
do« cabelos, podendo diminuir ou aumentar.
Elio ressalva que agora é a época certa para
quem quer fazer um tratamento para queda
dos cabelos ou banhos de creme que recupera
a elasticidade e brilho âos seus cabelos.

RUA JOÃO MARCATTO
EDIFíCIO CHIODINI, 1 Q ANDAR, SALA 104

Para o nosso querido
Pai

Querido Pai. Você é pessoa importante
demais para nós, seus filhos. Você é nosso

confidente, nosso amigo; nosso guia e nosso

protetor'. Somos gratos por todos os cuida
aos e por todas as preocupações que você
tem para conosco. Neste seu dia queremos
que você desculpe algumas de nossas incoe
rências. Queremos que você continue a nós
deixar a herança de uma vida digna e ho-
nesta. .

-

Queremos que você continue a aben
çoar nossos dias. Desejamos vê-lorezando
conosco antes dás refeições e participando
sempre da missa dominical. Ficamos pro
fundamente felizes ao vê-lo voltando da me
sa da comunhão eucarística. Suas dores e

suas preocupações nos fazem sofrer. Você
sabe muito bem que não podemos sercópias
de carbono de sua vida, mas saberemos nos
inspirar em seus exemplos e seguir seus en
sinamentos no decorrer de nossa própria
'vida. Somos gratos por sua vida e por tudo
aquilo que juntos vivemos em nosso lar.

Pai. Criaste-nos no bom exemplo do
trabalho, da honestidade, da compreensão.
Do devotamento aopróximo. E nós te agra
decemos, neste teu dia, por nós ter ensinado
a ser o que tu és. Parabéns e Felicidades! ,

Pai, que a gente admira; caminho que
a gente segue; dedicação que nos fez gran
des. Em seu sorriso de esperanças, encon
tramos a felicidade da vida. Somos muito
felizes por ter um pai carinhoso e amigo
comovocê!

Receba o nosso abraço de filhos felizes!
Jaraguá do Sul, 12 de agosto de 1990

JOÁOBASTOS
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AÚMEN"fE UM P"PA-VIDRo vocÊ
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NãO jogue� no lixo: alimente um papa-vidro
. gg

Jaraguá do Sul, de 11 a 17/08/90Página 02
i_,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO-
-=> <]!J .F- <> ." <>

__________________pOLíTICA

PDS reinicia
trabalhos em

Massaranduba

Fialkoski recepcionado.
em reunião empresarial

Udo Wagnerjá intensifica
visitas pela microrregião

Jaraguá do Sul _;_ o candi-
nha candidatura aumenta .dato a deputado estadual pelo
em cada recanto, visita- Massaranduba - Com a pre- PDS/União Por Santa Catarina,
d" fi Ud W sença .do deputado Paulo Bauer Julio Fialkoski, foi homenageadoO ,a rma o agner, e do candidato a deputado Esta- nesta terça-feira (7), à noite, por
que �rava dia 6, em Flo- d:ual, Ud<? Wagner, foi empossada lideranças empresariais jara
nanopolis , algumas das dia 27 de Julho (sexta-feira) na Ca- guaenses engajadas ein sua cam

suas T6 inserções no horá- mara de Vereadores de Massan- panha eleitoral. Vice-prefeito li-
d��a, a coml�sao Executl�a,Provi- cenciado de Joinville onde tam-rio eleitoral gratuito do sona do Partido Democrático So- ,

f' 'd PI
'

rádio e da televisão. cial (-PDS), com Carmelindo Dol- bem OI secretário o, aneja
san na presidência Nélson Pacher mento, Fialkoski ,conslde�a fu�
como vice-presidente, Vitalino ,dan:!ental que haja uma �n!e�h

"Apesar no curto espa_ço, Voelz Secretário e.Armando gaçao entre todos os mumcipios
os veículos de comunica- Ronchi torno tesoureiro, Ficando da região norte do Estado: "A

ção de massa Rfoporcio-
Julito Friedernann, Suei Raimon- . industrialização, o nível dos salá
di, Moacir Luiz Moso', Ildo riose até os mananciais de água

nam que o can idato seja �re\ltzfeldl qerhol� Iensen, Ove- são comuns para a região, sendo
conhecido pelos eleitores gildo Martim e Willy Krestzfeld assim, quero ser deputado da re
em todo o Estado", afir- corno memoras ,do partido, , ' gião, do Estado, para defender

.

O PDS f<?1 extinto h,a dOIS
a coletividade", afirmou,ma. .' anos, com a salda de suas hderan- Julio Fialkoski foi responsã-UdoWagner defende ç�s para o PFL (�artld� d,a,Frente vel pelo projeto encaminhado

em seu horario "a reno- LIberal), O partido remicia com 1 P f' d J' 'li'
um trabalho de base, "pois quem pe,a re ertura

.

e o�nvi e ao

vação política e o direito era PDS jamais deixará de sê-lo", adido cultural do Brasil na Ale

de voto, um privilégio da declarou Carmelindo Dolsan que manha, solu:ltando recursos para

d
.

t d espera ainda realizar um excelente a preservaçao da Serra do Mar,
emOCraCla, conqUls a o

trabalho e conseguir ótimos resul- "consciente de que a exploração
após muito sangue ter tados do partido nas eleições do ordenadaé importante e necessä
corrido por este mundo". dia três de outubro, ria", Fialkoski destaca que sua

Jaraguá do Sul- O
candidato a deputado es

tadual pela União por
Santa Catarina, Udo
Wagner (PDS), vem in
tensificando sua campa
nha eleitoral" e,speclal
ment� nos mU�lclplOS q�e
compoem a rmcrorregiao
do Vale do Itapocu. Neste
final de semana, Udo es- .

teve em Garuva e Itapoá,
acompanhado do candi
dato a vice-governador,
Antonio Carlos Konder
Reis, além de ter visitado
as lideran�as pedessistas
de Corupa, Barra Velha
e, na noite de segunda
(6), de Blumenau, Timbó
e Índaial. .

Júlio Fíalkoski: do PDs/use

pretensão é lutar por mais mora
dias à região e cntica a extinção
do BNRe do Ministério da Habi
tação, pelo governo Collor,'
Igualmente, ele critica o descaso
do governo estadual com a falta

. de conclusão das obras na rodo
via Jaraguã/Pomerode e Corupá/

. São Bento, além dos buracos na
BR-I01

.,"A confiança na mi-

PARA DEPUTADO ESTADUAL
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DEPUTADO FEDERAL

PAULOfjJßJl!!J{jfXl
-�WJ" n�1190

�.
Durval

�VASEL�· I

PAULO ROBERTO BAUER

33 anos, casado. 3 filhos. Técnico em contabilidade, Bel.
em Ciências Comébets, Administrador de Empresas, De

putado Estadual efeito em 19B6, Presidente Regional do
PDS,Governador: PAULO AFONSO

Senador: VI LSON 'SOUZA
Dep. Federál: LUIZ HENRIQUE

- SANTA CATARINA -EXISTE"
- Brasflia precise reconhecer,

VAAfOS MOSTRAR NOSSA -FORÇA-
SENADOR - AMIN

-

GOVERNADOR· !(LEINUBING ' VICE - KONDEI'} REISGOVERNADOR- KLEINUBING SENADOR- AMIN.
DEPUTADO FEDERAL- PAUO BAUER

Garantia por toda a vida.
Quando você fizer um reparo no seu veículo em algum Distribuidor
Ford, você só paga uma vez pela peça e pelamão-de-obra necessária
à reposição. Se a mesma peça voltar a apresentar defeito, você
não paga mais: nem a peça, nem a mão-de-obra. A Garantia

por Toda a Vida cobre mais de 600 peças do .,cu i'uúl �Ol1l.la .

defeitos de fabricação. Venha conhecê-Ia no seu Distribuidor Ford.
�

--'_._-)Moretti, Jordan & Cia. Ltda

Jaraguá do Sul, de 11 a 17/08/90 Página 03
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Atacado, e ·varejo
A Empresa Fiat Automó

veis demonstrou nesta semana

como se preza. um bom cliente
em potencial. Admirador ferre
nho da marca Fiar, o colega do
Jornal Correio do Povo. Dar
Ion Anacleto, solicitou que lhe
fosse. enviado catálogos de al
guns modelos da linha, mas fi
cou profundamente surpreso ao

receber fotos e informações mi
nuciosas sobre todos os mode
los de automóveis Fiat, desde o

lançamento em 1978, até os vei
culos atuais. Como fã incondi

. cional, Darion jámostrou os.ca

tálogos para pelos menos 150
pessoas.e até empresfou o mute
rial à concessionária Fiat de Ja
raguá do Sul- Javel Veiculos.

· Os catálogos foram enviados
pelo competente setor dé Mar
keting da Fiai, em São Paulo.

O XX Encontro de Empre
sários qae se realizaria no dia
15 (quarta-feira) 110 auditório do
Centro Empresarial de Jaraguá
do Sul, foi adiado para o dia 22
(quarta-feira). ·0 motivo do
adiantamento é que o palestrante
César Rogério Werhmann Va-

· lente terá compromissos em Bra-
· sítia com a Mínistra da Econo
mia, Zélia Cardoso de Mello, no
dia 15.

.

A Empresa de �odelação
""urk vem apnmorando a

prestação de seus serviços,
através do lançamento de novos

produtos, como troféus; placas
comemorativas, condecorativas
epara inaugurações. Durante a

Semana .de Jaraguá a lurk
.

A Prefeitura Municipal de
Iaraguâ do Sul solicitou' à Ce
lese a instalação e troca de 638
lâmpadas nas ruas centrais, pe
riferia e interior do município.'
Os trabalhos iniciaram na sema

nalassad�, � foram aplicados
Ü 7,5 milhões dos cofres da
Prefeitura Municipal. A A veni
da Marechal Deodoro e o anel
viário central estão recebendo
lâmpadas de sódio, com potên
cia de 400 watts, em substitiução

_
às de mercúrio. Para os próxi
mos meses estáfrevista a colo
cação de mais .500 lâmpadas
na região. central e periferia do
município.

.

.

A cultura de euros está em

. expansão em Santa Catarina.
Entretanto, o consumidor catori
nense ainda é obrigado a com

prar os produtos cítricos de ou-
.

tros estaâos: Paro incentivar a

cultura em suá área. de atuação,
a Empresa Catarinense âe Pes

quisa Agropecuária 'está lançan
do o boletim "Normas Técnicas

para a Cultura de Cttros em San
taCatarina". Os interessados em
adquirir e._ste boletim devem pro
curar a Embrapa, ou os Sindi
catos Rurais de seu município ..

confeccionou a placa de
inauguração da Ponte Maria
Grubba (lote), e da Mandona
Ecolõgiea, além de ter sido
responsável pelá confecção da
placa de inauguração da UTl do

.

São José e da reinauguração do
Estádio João Marcatto.
Ingressando no mercado em

.

1987, a Modeloção Iurk jâ
assegurou clientes importantes,
como a Weg, Menegotti,
Metalúrgica CSM, com a

fabricação de modelos para
fundição em geral - madeira,
alumínio, araldite. -, sempre
contando como bom
atendimento do proprietário
Cláudio Iurk.

CORREIO_
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.Arrecadaçâo do.ICMS sofre
queda acentuada em Jaraguá
Jaraguá do Sul - o Prefeito

Ivo Konell, preocupado com a

queda acentuada de 40,95% na ar

,�ec�daçä� do IC�S, declarou que
a situação e muito ruim e preocu
pante, pois Jaraguä do Sul foi o
município que apresentou a maior
redução de arrecadação em todo
o Estado. Ele disse que a situação
é conseqüência da recessão econô
mica ocasionada pela troca de �o
vemo, mas que isso não significa
que o município tenha perdido a

força." Tenho' certeza que até o

final do ano vamos recuperar a

quarta posição de arrecadador de

Dalcelis deve.
crescer mais
30% neste ano

Jaraguá do Sul,- A Dalcelis
Indústria e Comércio de Malhas,
expande sua rede de lojas com

mais quatro unidades totalizando
até o final deste ano, 20 pontos
de vendas em todo o país. Os no
vos po.ntos serão inaugurados em

Shoppings Centers nas cidades de
São Leopoldo.' (RS)., Londrina
(PR); Presidente Prudente (SP) e

'. tampo Grande (MS). As novas

filiais,assim como as demais lojas'
da empresa, são próprias.

A indústria possue parque in
dustrial em Jaraguá do Sul e Gua
ramirim com um efetivo de 650
empregados. A unidade dois, (em
Guaramirim) foi ampliada com
450 metros, somando-se com os

atuais 3.500 metros quadrados, e
abrigará os novos maquinários,
inovando desta forma as áreas de
tecelagem e tingimento. As má

guinas estão sendo adquiridas
(através de-importação), do Ja
pão, Alemanha, Itália e Bspanha,
com um investimento de 2,5 rm

lhões de dólares.

ICMS"; finalizou.
· Jaraguä ocupa agora o sexto
lugar nacontagem geral de arreca
dação do ICMS no Estado, fican
do abaixo de São José, Itajaí, BIu-

.

menau, Joinville e Florianópolis.
O Secretário da Fazenda do 'Esta
do, Félix Christiano Theiss, en
viou telex ao Prefeito Ivo Konell,
esclarecendoalguns pontos que le�

· varam omunicípio sofrer esta que
da busca em arrecadação. Floria
nópolis, passou a concentrar os re
colhimentos da Celesc e Telesc,
a contar do mês de abril de 1989.

Agropecuário
vai abrigar
Restaurante
Nos dias em que se desenrolou

a 4� Feira da Malha, foi voz geral
dos visitantes, as saborosas comidas
típicas pelos "mestres-cucas" dá Ci-
JU!Da. .

Segundo se informou, pretende
a Prefeitura Municipal, jã para a

Schülzenfest/90 - a Festa dos Atira
dores -, construir um grande restau
rante nas dependências mais nobres
do Parque de Exposições, leia-se
Posto Agropecuário "Ministro João
Cleophas", justamente-onde está o

Pavilhão Lauro Carneiro de Loyola,'
que corresponde à área central do
Agropecuário, servindo assim em

.

ponto estratégico aos visitantes.
Com a instalação de uma cozi

nha de última geração, ele estará ap
to a servir não só as extravagantes
comidas típicas; tais como Eisbein,
Kasseler, etc. etc., como também
pratos à la carte aos gastrônomos.

Teria, asim, Jaraguá, mais um

restaurante competindo com o do
· Parque Malwee, o�de o-prato de car
taz internacional e o Marreco Com

.

Repolho Roxo. Serãmais lima opção
de lazer para os fins de semana. .

,,' � Gráfica

.: rONDE ADLDE9 ���:�ENCA
FONE (0473) 72·0588

·RUASEME MATTAR, 154

Com isso, a capital do Estado ob
teve um aumento de 71 ,80.% na

arrecadação, O município de Ita
jaí, que' obteve um aumento de
24,15%, concentra desde o mes

mo mês, os recolhimentos das dís
tribuidoras de 'combustfveis. O
município de São José, passou a

.centralizar os recolhimentos da
Conipanhia Souza Cruz. A dimi
nuição de arrecadação não foi ape
nas sentida em Jaraguá do Sul,
uma vez que osmunicípios de Blu
menau e Joinville tiveram .uma

queda de 26,62% e de 38,10%,
respectivamente.

CPL tem nova

diretoria
desde o dia 3
Jaraguá do Sul - Ö engenheiro

Gustavo Elcio Henschel assumiu às .

20h30min de sexta-feira (3) no Clube
Atlético Baependi, a presidência do

.

Centro Integrado de Profissionais Li

be�ais (CP.L), em Jaraguã do. Sv.1.
Cnado oficialmente no dia 01 de julho
de 19�7 ,_oCPL é composto por q�atr�
asseciaçoes que teeresentarn mais de
350 profissionais liberais no municí
pio: a Associação Médica, a Associa
ção Brasileira dos Odontologistas, e
Ordem dos Advogados do Brasil e a

Associação dos Engenheiros eArquí-.
tetos. Gustavo. é o quarto presidente
da entidade.

E a construção da sede própria
é o maior objetivo elo engenheiro
Gustavo Henschel. "É uma ambição
que deve se concretizar nesta �estãocomandada pelos engenheiros' , pla
neja. A futura sede terá três pavimen
tos' e se encontra em fase de obras
- rua Marin� Frutuoso, esquina com
Donald Doering. Pelo menos a parte
estrutural e a cobertura do prédio de
vem ficar prontos até o final do pröxi
mo ano. Mas Gustavo Henschel, Um
dos vice-presidentes fundadores do'
CPL, pretende congregar ainda mais

. os SÓCIOS. •

.. OFF SET

.. EMBALAGENS EM DUPLEX
• ETlO, ADESIVAS

JARAGUÁ DO SUL SC

.

90' A'DÉCADACHEVROLET
.. , ..

'
.

..
.

ASUAMEUtOR MARCA.

P�gina 04·

Rua Reinaldo Rau,632
Fone: 72-1599

.,_,...._.,
�

f"fIlDÖRIER vficUllIS
Jaraguá do Su/� de 11 a 17/08/90,
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.Barragem -de·captação atende
agricultores em Schroeder
Schroeder - A Sociedade Agrí

cola do Município está concluindo a

barragem de captação de água na 10-
calidade de Braço do Sul. A obra irri
gará 70 hectares de arrozeiras, per
tencentes a 29 agricultores. No ano

passado, foram realizadas melhorias
nas valas, com a implantação de 265
metros de tubos de 40 a 80 centíme
tros de diâmetro. Com este trabalho,
foi possível realizar uma melhora
muito grande na distribuiçâo de água,
evitando os constantes trabalhos de
manutenção e limpeza. .

Os custos da obra estão estima
dos em Cr$ l,milhões, segundo ava-

.

Prefeito Ademar Piske

Güntherquerordenaro Vale
Jaraguá do Sul - Um Plano de

Ordenamento Territorial Regional
que contemple todos os seis municí
pios do Vale do Itapocu. Este é o obje
tivo do secretário de Planejamento,
Osmar Günther, que' énviou ofício
nesse sentido ao secretário do Desen
volvimento Urbano e Meio Ambiente
(Seduma), Adernar Duwe, Günther
tem sob sua responsabilidade a elabo
ração do Plano Diretor Urbano para
Jaraguá do Sul, mas justifica que "as
interelações e interl?<:n�ências exis
tentes entre os murucipros que com

põem a Amvali precisam ser conside
radas".

vem sendo desenvolvido pela Coorde
nadoria de Planejamento Regional e
Urbano (Copiar), órgão da Seduma,
no Vale do Itajaí, através do Plano

.

de Ordenamento Territorial Regio
nal, e na região de São Bento do Sul/
Campo Alegre/Rio Negrinho; com o

Plano de Desenvolvimento Turístico
e Preservação Ambiental. "Face ao

crescimento populacional e urbano ve
rificado no Vale do Itapocu (Jaraguá
do Sul, Guaramirim, Corupá, Massa
randuba, Schroeder e Barra Velha),
achamos que o mesmo está por mere
cer as atenções prioritárias da Seduma
na questão de seu planejamento regio
nal e urbano", solicita Osmar Gün
ther, respaldado pelo prefeito Ivo Ko
nen.

O pedido feito pelo secretário Os
marGünther se baseia no trabalho que

Rei

dos
Botões

Comércio de Aviamentos
Ltda.

Botões-Linhas-Zipets-Blástico«
Botões de Pressão-Rendas-Etc.
Matriz: Rua Adolfo Tribess, 400 - Fone
(0473) 72-2803

.

.,
Filial: Rua Joinville, 2490 Jaraguá do Sul-Se

liação do técnico da Acaresc (Asso
ciação de Crédito Rural de Santa Ca
tarma) Wilson José Mondini. A bar

ragem de captação possui 22 metros
de extensão por dois metros de altura
numa realização da Acaresé (que ela
borou o projeto), pela Cidasc (Com
panhia Integrada de Desenvolvimen
to da Agricultura de Santa Catarina)
e PrefeituraMunicipal (que executam
a obra) com financiamento através do
Programa Nacional de Irrigação (Pro
ni). Com o beneficiamento, os agri
cultores da região de Braco do Sul
pretendem produzir nor safra, oito
mil sacas de arroz irrigado.

Hidrojatos.
limpam esgotos
em Guaramirim

Guarãmirim - Dois caminhões
hidrojatos da Prefeitura realizaram
trabalhos de limpeza dos esgotos plu
viais no centro de Guaramirim, Du
rante 15 dias, 'aproximadamente, con
tinuarão os trabalhos nos pontos mais
críticos, onde a tubulação está entu
pida devido a pouca embocadura. O
trabalho de limpeza vem melhorar
sensivelmente o escoamento das águas
durante as fortes chuvas. A Secretaria
de obras do municíp.io realiza ainda,
Q ensaibramento na Estrada Putanga
e colocação de Bueiros na rua Geno
veva Pizatta.

O executívö municipal realizaa
construção de duas salas (Je aula e ba
nheiros na Escola José Dequech da
Corticeira. A obra está praticamente
concluída, restando apenas o serviço
de pintura e colocação de piso térmi
co, e tem 120 metros quadrados. Ain
da, na área de educação, será cons

truído na Escola Básica São José um
galpão pré-moldado de 12x30 metros
no valor de Cr$ 600.000,00, custeado

.

pela municipalidade.

. II

CORREIO_
I[> <> IF» <> "" <>

AUTO
OFlel'NA

GUARAMIRIM
LATARIA -
PlftlTURA

MECANICA EM
GERAI

SOLDA EL�TRICA
E OXIGENIO

Rua 28 de Agosto n:
853 - Guaramirim

(Ferdinando Piske)

PENA DE MORTE (1)
"Nãomatarás", é o esse direito quando se sa-

mandamento Divino be que o crime, na esma-

"Olho por olho, gadora maioria dos ca

dente por dente", é a sos, tem origem na igno
pena de Talião rãncia, que existe porque

"Amai-vos uns aos a própria sociedade hu
outros", é a admirável mana se omite do dever
Mensagem de Jesus. de criar mais escolas, de

Quando se começa a educar melhor os ho
falar, no Brasil, na insti- mens, de eliminar todas
tuição da pena de morte essas causas que levam ao

para punir os que come- crime? Agora diante do
terem crimes hediondos, [ato, embora omissa,
é necessário refletir sobre quer proteger-se matando
essa sentença extrema, a vítima de sua omissão?
avaliar sua importância e Como pretender-se insti
necessidade e se, no li- tuir a pena de morte num

miar do terceiro milênio, país' como o Brasil onde
aquela última sentença, os erros judiciáriospulam
"Amai-vos uns aos ou- nos anais dc Iustiça, onde
.tros", ainda é válida. amaioria dos criminosos,
Deus dá vida aos seres ignorantes, analfabetos e

que cria. Será lícito ao ho- 'pobres não têm recursos

mem f;rar a vida de um .. para contratar advogados
seu semelhante? Não, é famosos, competentes e

claro. E é a própria legis- aptos a lançarem mão

lação humana, com toda dessa infinidade de chica
a fragilidade e falibilida- naspara desviar a atenção
de, que prescreve penas de um corpo de jurados
severas a quem mata. dospontosessenciais, que
Partindo, desse principio condenam; pata. deixa-r .. iJ
como admitir. a pena, de tona apenas fatos de sã
morte? Não é ela um re-: menos importância, que
trocesso aos tempos da falam a favor do réu? A
pena de Talião, que todos. concluir...
abominamos? Se a socie- Não sabemos ande
dade não tolera o assassi- os senhores Wagner e Va
nato, com que direito, em sei almoçam e jantam. O
nome de que autoridade' que queríamos dizer no

.

e em nome de que prin- último tópico da coluna
cipio moral, quer arro- da semana passada, é que
gar-se o direito de dispor os dois almoçam e jantam
sobre a vida do assassino? Iaraguá do Sul, e não em

'

Se lhe falece o poder de Jaraguá do Sul, como

.

dar a vida, como quer ter s a i u pub li c a do. L e -

o direito de tirá-la? Onde gal? ....

COBRAS &. LAGARTOS,

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

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

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

,
. METALÚRGICA HAME LTDA.
* Serviços de torno, plaina e freza,
* Fabricação de máquinas industriais' e estruturas metäucas. . .

* .Fabricação de moldes para injeção plástica, moldes parametal, moldes para,
borracha e outros., .

.

.

* Fabricação de matrizes.
.

DISPOMOS DE UMA MODERNA MÁQUINA PARA SERViÇOS DE ELETROEROSÃO. SOLICITE VISITA DE NOSSO
REPRESENTANTE OliÇONSULTE-NOS FONE: 72-0493 RUA GUILHERME DANKER, S/�- SALA 1 ...... JGUÁ DO SUL SC.'

.( lL..J[< I
_I:
ln)

Jaraguá Cio Sul, de 11·a 17/08/� .

Página Ö5
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



A sua elegância
começa por
fora.
Vista

Moda Sempre
Getúlio Vargas; 55

ÓTICA
HERTEL

• Laboratório ótico
especializado.
• Há mals de 50 anos atendàndo
vOC4f.
• Precisão e qualidade.
Av. Getúlio Vargas, 15
Fone 72-1889

JúlioFialkoski, marcandopresença .

em recente reunião festiva, ofere
cUJa por amigos, empresários, in
dustriais e lojistas de Jaraguá do
Sul e região, realizada na Recrea
tivadaMetalúrgicaLombardi. Júlio
é vice-prefeito i)e JoinviUe e candi
dato a deputado estadualpelo PDS/
União por Santa Catarina.

o garotãoAlbino Lucas Silveira, fi
lho do simpático casal Wilson e Cé
cília SilveIra completou dia 29 de
julho seu 3� aniversário. Albino re

cepcionou seus. amiguinhos com .

uma deliciosa e animada festa na
casa de seuspais. Parabéns ao garo
tinho e seus pais.

I

Día i2 (domingo) Dáfanes Moräis
comp'leta seus 22 anos. Quem lhe
deseja muitas felicidades. e sua na

morada Monize Marian. Ao Dáfe
nesvotos de·muitas alegrias e para-
béns.

.

_111)11\
[®�cormóvçti$l

A bonita Kelly Cristiane Brander
burg co.mpletou seus 17 anos no dÍ!l-'
23 (Je Julho. Estudante do Colégio
Bom Jesus, de JoinviUe, KeUy re

cepcionou seus amigos na residên
cia de seus pais em Jaraguá do Sul.
Parabéns � jovem. . .;

A bela e si",p6ticaNeucy SoIQnge Bems
'completa dia 12 (domingo) seus 14 anos.
A garota é filha do casál amigo João
AfonSo e Rosa Deretti Bems, fatabéns
à Neucy e muilás feücülodes.

. O·
.

amigo Mauro da
. nete 2 Irmãos brin

amigos com um chopí
ta-feira (3), por ocasi

.

inauguração do novo s
.

abriga mais de cem

Valeu!
.

�X.X.X

A Sociedade Diana
ramirim realizà nos dias 7
feira) e 8 (:çábado) 4e
a Gincana da 1ndepe
Participe inscrevendo 8l1li
até Q dia 20 de agosto. 0'
nes para as inseriçõ"
73.01.06 e 73.04.95 .

•X.X.X

Ação Social de C
presidida por Angela
Müller, vem desenvolve
celente trabalho no mu

.

. .X.X.X

Aguardem para o tI;,
agosto no anfiteatro d4
show de jaz: e MPB apre
pelos professores e aluno,
cola de Música da SocO

. .x.x.x.
Os jovens corupa

Ronaldo Schroeder e

. Margarida Zenke coi
alianças na mão direita.
béns e aguardamos para
o matrimônio .

•X.X.X
O cantor Gaspar C

Rio Grande !lo Sul, muito
,j.

'dido e ,�logilldo pelo bo
.

apresentado na 4� Feira
lha.

.X.X.X ,

"Dê Some Brilhoa
precisa". Com. este si
AADAV (Associação
tencial de Deficientes
vos e Visuais) realizatá
18 (sábado) e 19{domin
grande pedágio em Jar
Sul. Colabore! .

A gatinha Viviane Maria Pietruza
completou seus 15 anos dia 23 de
julho. Para a graciosa Viviane votos
de muitas felicidades..

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

Todo O encanto em vestir malha
exclusivas Rio/São Paulo

.
.

.�. r�ß.Qg1J2§ff ltf§ßJl
Jaraguá do sul-se

A ROUPA ,INFANTIL.
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...EDIÇÃO N'-' '3.601 Jaraguá do·sUl" de 11: .....1'1 de alOsto de 1990.

-: .. -: :.'� o.'

�
•. !.

MARGOT ADEUA GRUBBA, �lJMANN',L Qfl_,,;do',R��trQ Ovll
'do 19 DlslPlio da Comarca de Jaragu�i.dQ.;$Ul" �o·.de·Saeta cC,a..........

. Brasll, faz saber que com�r.ecer,am em.Ç,aJ,1íu.rt() �_"!Jo._. ,�eD· .

tos exigidos pela leí, a fim de se hab1litareD);,P.!U',iJ, e�Mr, Os "guk1�: f'Ç:

v AR·lGi)
"7 2·0'3 6-'3 ;�

fi
" �.- ,. '. .i �,

Jaraguá <,d·��:·'S)lll, l�
Santa Catarina i�

';'l
.

Edital 1'.326 de 03.08.90 guá do Sul domiciliada
. Raimundo Boddenberg e e residente na:Rua Ma-
Helena Holzapfel rajó,

-

iÓ4� em 'Ilha dá.
ELe, brasileiro, sOlteiro, Figueira, neste distrito.
teteljãjo, �tÍéittifa1 'de', Jara·, � lfÍlna' � '�Dmdélfo "Seve
guã; "do' SUl," . dotn1cilia(ió 'ririö��;

- 'Marià:. � '�iqUeiIra
e residente em Tres Ri- Severino' _:. .l ',. ,

.

Os do Norte,. 'neste dís-
trittJ, filho dé Ronaldo," Edital'17�3Z8 de .. 06.08'.90
Boddenberg e LiÍi

.

Pa." :Hehl1qué:' câiÍoS:" :Glkcô
sold Boddenberg .......,. mellí e Vilma Teresínha

Ela, . brasileira, solteira, Rodrigues (�01deit:9
do lar, natura, de Ir,er�e6-' ELe, brasileiro, sOlteiro,
poíís, ,neste Estado, d�.- servente, natural'. de

mícilíada ,e' residente em Guaramírim,'
.

rieste
-

E�
Tres Rios do Norte. nes- t�dó, do:rntdi.iad(j�e e ré

tle distrito; Wh<'! de'Fran-
.'

sídente-. na Rua. Prín

-c.sco Hoizapte] e Elvi" cesa Izabel, 195('
,

nesta

.ré:! Radíctieskí - - cidade, ' filho dte Jos�
Giacomellí .

e Relli Franz
,Giaconielli

.

�," :.,'
'

Ela'" brasileira, • solteira;
-doméstica, natural- -' " d;

.

:·{Jo .. Negro; '. 'Pa:raná,', riO-

dli�i1iâiléÍ- . jé
.

reSidént$'
,

lÍ.fI' Rua Pr.ncesa . Iza:he6
.

�5 'nesta "cj'Jâde; 'fllhâ:
âe" Silverio

,

' "Rödrlgue�
Cordeiro e Rösitna ,.Rqf
d+iglie)� 'o c'ôidê�iQ- L! '--'

.

"
.
.-�. ..... . .'_" -.)

, .� r

,c :'1 fi i C a Miá d i c: a
'.

aeulDalol,Ggia
Dr. Walder.l� Walzlto'
CoaIult6rlo

Edita) 11·318 de 3•. 0'1.90 da e" residente J,la' Rüá' .:;'\1: ', éIÍ)' Barta 'Ge Rio l:eIJ o.
.AleXÍs· Abner Qriiz .

EI· berto Klttzke, : �229, 'Igpi ll�te dístnto.: fillho de

gueta e Dllene Feruandes Vila Rau, nest,e dis<Vito,,·. Riêa'fdo Zàt�ias da' Silo
Dias filha de Llí.ldhlro" Pirice: va e lruia 'da'Siiya -
Ele, chileno. soíteíro, � gher e"G�riy Pitchec'ö'� .

Ela; brasíi�ii·�' solteira,
mQdelaàor, natural

-'

de �d1tal 11.32l öe. OLO!l.!)\), professüré!, )�,aturäl de

Concep,cion, ehne', domi- :Eugenlo Sçl,tmitt" � Claq:" Ampepe, ,Pti'ra.ri.á:· domící-
•

_.',) ! \ t : I
i

I � ;. "'"

ciliado e residente na dete Wlt.kpSK'f_
-

. l' ljáda, 'e residente' na .Rua
· Rua Joínvílle. 1.387, E1e, brasileiro, 'só1têird, Francisco,steinghen, 79,

. nesta cidade, filho de Sí-: e.etrotécnrco, natural,' de. em BarJ,á .do Rio' Cêrro.
món Pedro Ortiz I Arave- Jaraguã do Sul, domici-

.

neste dlÍstrito;�' filha de
na 'e Maria Mercedes El- liado ,e l'esl;h:nte .na ,Rll-à, ,A.lbino zabote' e Alzirél Edital,I1.;32'1, de 06.08.90

gueta Albornoz - JOão Januarjo Ayro�o:,' Delane Zab�te .s:
.

" Ramiro Ramos Ribeiro' e

Ela, brasileira, solteira, 1.989, em Jartlgu�.'Es4.uer-
'

Ivanlr Severino

secretária, natural de Je- neste distnto, filho de,Jo' Ed1t� 11·324,de,Oa.Oá.90 ELe, .brasileire, 'solteiro,
ínville, nes14e Estado, do, ão Schmítj "� Niéliie. \ri�Ú·i,!.\ ,��lf!c;m� Kamke �"Cecllia vendedor:,' natural de
.mícílíeda e residente na Schmitt -,

. 0101} . Santos; São) Paulo, domí
Rua Taubaté, '126, lern. ,"E�q:..""..:br�êileirãL ,sot�ei,ra?" ..",.Ele, " �l'�ilej!,o, ,_� "y!úY9t_... fl1).g,Q9._:e _"g��i9!eIllte na

Jotnville'- nêste 'Esta'dö, agente judiciária, natural mecânico de: ,manlit�n' Rua' 28' ,de Setembro,
filha de Amauri F�rna:n- de Jaraguádo Sul, domi" 'ç;ã'O, nijitural de Ri,:> dos. ,146, apl9. ,.21,

_

' Santos,
des. Dias !e Lucimar Mã' Ciliada e residente na Cedms, neste' Estado, São "'Pâulo".'flUlo de I)ir- •.
ria· Fernandes Dias .- Rua Francisco Hrusch" " domiçmado e' ;r.esidente· oeu Ribeiro' e Ivonilda
.Edital 11..319 de 31.01.90 ka, 295J, JeJIl.' J.arag,�á-l?Sr; Il,'iJ, l�';l!a Inácio .Z�cko, Ramos- Ribeiro -' .,

Edllson Ittn�t � Magali querde,-neste distrrt&;='-f'Í===lß4r.;,fiesta cidade, filho Ela,' brasileira, solteira,. CQnçlu�ão ,!lá .pagina 02

Gruetzmacher lha de Alfonso' Wit.kos" de Albrecht Kamke e 9-0 lar, .p.atural de Iara"
ELe, brasUeiro" sOlteiro, ky e Rosa' WitkoskY '- Walli Voigt Kamke -'

gerente de vendas, natu-
"

.

.

: Ela, brasileira; solteira,
ral' de Pomerode, neste Edital 11.322 de, 01..08.90 "do 'iq_r, natural � Mas'
Ef:tado, donüciliado re· Atamir' NicOc:-,beru e' R�" . sar,andu.ba,· neste' Esta"
sldente na Rua· Gustavo seU Aparecida Brueh" do, domiciliada � resi"
(�umz, 359,

.

em Rio Cêr" muller dente
.

na Rua Inácio la"
to II, neste ílbtriÍo, fi·

\

En.e, brasileiro, sOlteiro, cko, 200, ,nesta ci-dade,
ii".o de Mareio Ittner e pedl1�iro, naturaFdê Lu" filha de Thomaz Olos e

Laudia Gielow Ittner - ís Alves, neste Estado, Rosalia ·"Hafetnan;n O"
Ela, brasileira, solteira, domiciliado', é resicikntl'! los G.'é,; .,,'

'

.. , '. .

l,rofessora, natwal de na Rua Antonio Bernardo

..;Tarslguá do Sul, dotnici Schmftt, 277, e:ü Ilha ua Edital 11;325 dé 03.08.90
�ia�ili e resident� em Rio Fi�'.eira,' nes.t,�J distrito, Sidney R'en.lto Sh�.E!llke
Chre' II, neste diS1t.r:.to, Úl.b.;) de Eucl!J.°f.' l'\ico" e Juçara,�.rurk

o"

j RU& JOf!é T. Ribeiro, 785
filha de Werner GFuétz" ,hí-' li e Tere ''1 N(C6- b;l.e, brasilc.uo, $ó11i���.(,,), I (próximo aQ Colégio Holando M. G,onçalves)
macher Ie Gisela Bor· chelli -, representan� coni��r· : J�RAGUA PO SUL - SC

'

, ,

chardt Gruetzma,cher - Ela, brasileüa., solteira, daI, na.tuia1 d� JaJaguá� :' "

" "t',,·
. . .•

Edital 1'1.320 de 31.01.90 c; u4Jia, natural de Ja' do Sul, domiciliado e re"l AteJl�meDtQ conf,Hora Marcada de 2� a 61;1f.
HHario José

.

Staloch e .casn:' do Sul. domicilia"
.

sidente na Rua Maria U"' "

Terll Marcia Pince!gher. da e reside!i�� na Rua belina
"

.

da
.

Silva, 360, ,

ELe, brasileiro, sC'lteiro, Jaraguá, 'Iem Ilhq_ da Fi" em ...,.Vila Lenil,
�

n�ta '-cb
torneiro mecânico, na" p-ueira, neste distrilto, fi" .dade, filho de

'

R-enato;
tural de ColombO, Para" llha de Vibaldo Brueh� Schuenj.{·e 'e Nat.Ua
ná, domiciliado e resi" muller e Maria Peneira· Schroed';r' SChuenkp.·.,.......i
dente na Rua Alb�rto Bruehmuller - Ela, brasi1eita,'\......so!t.eJra,;
pj'cco1i, 640, nesta cida- Edital 11.323 de 02.08.90 professora, natural, ,:1<':;
de, filho de Edgar Nil" Valdemiro- da Silva e I" .�,ch-roedér, neste" ,Estado,1
ton Staloch e Ida sta- nez Zabote domiciliada .e N�sidente
loch - EI,e, 'bra'sileiro, sO]t'eiro,': Ra Rua Marià. lTbelina

.

Ela, brasileira, solteira, operáriO, natural de Rio ,'da Silvei, ::lEO. �m�. Vilal
auxi}iar de escritório, do Campo, neste 'Ep,tadb, '. Lenzi,j nes;ta' ci�,ii-de;. fi,!
natural de Piréiibeiraba, domicilià:do ê'Je'tesidient@' ]h-a de ' í,?e'rma.�o "JUrkj
neste 'Estado. dbmieilia" na Rua Benha' W.,ege, e Elfi StreIt Jurkl'� --

"
,

"

_.' .;j:

Fone:

, l

.. J

(0473) ,72"29:)'8

j�, :.

. " genIe' nossa
- . .
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IITERIMOIEIS'
Ille,rledriária d.I,
Ilóveis' Lida.

R. João Píceolí, 1'&4 - fOlle 77-2117 - Janlgtlá da ser
-' CRECI 0914·J.

'

,

,

- Casa de alYJÉWiIia co:r;p...63m2 e 'terreno ,com'
1.368m2, sit1:lad� rua R. :Walter MatqUàdt,' fnj'
� Próximo a Cilúriiia.

,."

". ",'
,: .. ,' .. '_

.� 1 Prédio cem 57O',OOm2, ärea indú�trta.l, sí-
"

tuado·.na Rua Rudi>lfo Huffnuessler,

Apartamento' - Edif. Schíochet \
- R� BaJ;'ão' d�

. Río- Branco, nt? 70'1, Po andar. Com á>rea de 153m2.
Casa - Mixta - R. Dos Escoteiros, nl? 178. ccim'
área de 102m2, Edif. em terreno de 450m2.·

"

I Casa - Alvenaria - R: Alvíno Stein,' n9 132.
Com área de 140m2, Edif. em terreno de 4O'5m2.
Casa -- Alvenaria - R

.

BR-28O' -e-e- Km 53, Fun
dos Com Breiko.pp, Guaremírím. Cona' área' de
1'8O'm2., Bdií. em terreno de .1.2:)9m2.
Casa, - alvenaria, R. Proí. Antonso E.' Ayrosri; -

.

el 28O'm2, terreno cl . t.25Om2. oi píscína,
srno - Tífa - Terezínha. Nereu Ramos, cem
área de 22O'.OO'O;e0m2, (88 morgosj.
SITIO - Bstrada Ribeirão Gra.nde da Luz, prôx
Ceval, Com .ãrea de 32·0'0'0,0'0' m2. zonstifa.·

Terreno - R· Maria Prancísca G. Klein, próx.
Escola, Gíardini Lenzi, Com área de 392m2. '

'

Elpreendilellos Ilobiliários
MlrcaDD LIda. edel Q93

Av. MaI: D�odoro, 1.179 - Fbné 12-11S6!Jâraru'
do Sul -'- SC.

I'..

LOTES '"

Lotes no Loteamento Ana, Paula n tFincm:dadO)
Lotes no Loteamento Julio. Rodrigues (Finim:ciado)
LOtes no Lot. Liodoro Rodrigues (Financíi'ado)
,Lote l\J. Ramos 1.O'75,OOm2 R. Catnp0 do Estrella.
Lote 14 x 26 LOt, "O dia" Jguá esquerdo•. "

Lote .15 x 28 São Luiz - Jg.uá esquerdo .

Lote 11 x 50' Perto do Campo' do aotafbgo13mtä"''''''
.

Rio Cerro.
tote 6Q3,OOm2 Lot. Menegott� .,_,. Vi'la Anli�de

,

CASA$

Casa Alve�ar� Lot. São Luis' éom ,lOO,OOm2.
Casa Âlvena�if com 12O',OO'm2

, .. I '

.• ,;;.".. � .•

Casa de -madfträt, 42,O'O'ni2, Vila Rau.
Casa de madeira ':Vila Rau 5O'.O'O'm2.

"
. Rú'a GumerCindo da Silva
Rua José Emmendoerf,ef

,J " pONTO, .." eiAL-'
(OtimQ' pã�1t! ,

:;:�t& Iriecänidl)- -- Vila Lenzi.
• _ 1'1e-lf;Úone Go_da! Telefone- R4$idencial.

J:�raguá do Sul, de 11 à 17 de agosto de 1990.

,Llr Iltveis"
'Jaraguá ,W'a.,

'CRB4tl· 8S2 • J Fone: 72-2010
Av. Marechal Deodoro da Foll88ca, 141

Jaragu' cio Sul SaDia CataI1na '

,

.

,

_ �. ,Terteno' LQt� �pp - 13as:ra do Rio Cerro, l2x28.
'-"',<Pa$&"alv COIl'1' HJOi00Dl2, 1(. FralldSc'o Zaca-
rias Lenzi, nl? 239 - Vila Lenzi.

.

.,.,.... Casa' ' de aivena,pia; com' 1�O'j00m2, na- Rua

,�:259; ,n� ,t66, -- Jarae'uá Esquerdo.
--.";;,,casa mista, ·-eom' 8O',oO'm2 R. RobeDto Mar

quardk !Ii� 14 _, V!;iUi> 1t.enzÍ'.
.

� Sobrado com área de l00,O'O'm2, na rua RO
.. ,

dolío 'HuffenueSlIer, com maís uma sala
'-

'-, 'cOm�réiár com 400,OO'm1.
� DôiS"l�tes com 1.08O',OÖinZ', na "laterei da rua

"

Bernardo- DO]riibusch, perto 00 fe,rro velho,
'-$pézrã.'·

.

--.' Um lote com área de 450,OOiri2, no io'tteamefl:
to :Menegottl. .no bairro Agua.- Verde, '

, J _. TérreIÍQ na lUla da Figueira perto da Igreja
, Ev-angé1ica;' ,

'- -- 'Ferreno J!strada' C'..aribaldi· com' á área de
2-1'2.000i60in2; .

) ... �Lot�ento 'sto AntoniO; temos'" lotes a parir
,

de um salino de entrada e.' um salário por- mês.
ALUGA:

'

'�' Um- apartamento no Edi·fíöi:o J8il'aguá.
.: . , .. ...::_ Uma -casa" na: roa- 25 de [ulhe - Vila Nova.

t
t
I
,

j

,
_...! ....... -<. -_.� - •

.

A
'.,

1lllíliária, '

(Dletec
ENGETEC

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

\).

Crea - 226. - Crect - 934 .. J :..... Fone: 72-0373
Rua Ex.peáicionário Äntonto' Carlbs' feffleira, -49"

. Jaragu" do' Sul) - st
.

VENDE

TER�NO cl 120m2 - R. Joinville em frente
ao Salão Lider.
TERRENO cl 3.567m2 - R. Otto

, Mayer - Vi
la Lenzi·

. 'l;'ERRENO cOm 3.600,OOm2 - Rua Epitácio Pe�
..

sõa' - Centro.' ',', '

"

''):1.ERRE:N() com _831,00 m2 bsqllina com Rua

Ba�ã() do, Rio' BranCO - centro-. "

.'tERR'ENO com ftent� para Rua José Uteodqro
'Ribéiro - Ilha da Figueira.

" APARTAMENTO com 97,OO'm2 Ed. Jaraguá-
Centro
ApARTAMENTO com 96,.00, m2 ---,- Ed. Marajá
- Centro,

' ,

-', C-0BERTURA cl 32O'm2 ---=00 Schi:ocket,-Centro
.
(., êi\gA MISTA com 140,00- �2 - Vila Baependi.
t '(':.ASA d� alvo ein construção - R. Adolfo Tribes'S
.�

l, r

.
< A'-r. U G A

SALÁ COMERciAL

'lidita1, 1 '1.:329 'Ut': 07.08. 90
Alexandt:E: Luis 'RlibiDi e

Simone' Miriam Rausls
ELe,' brasueiro, 'sOjteiro,
auxiliar de escritório,
nattural die .Jaragué . do
Sul, domiciliado e resí
dente na Rua Angelo Ru
bíní, 1.335; em Barra .do
Rio Cêrr:o, neste distTi;
to, n�ho de Mario Merí
nho Rubini e Idálina
Píccolí Rubíní -

:Ela, brasi.leira,' solteira,'
secretéría; natural de' ja
raguâ do Sul, , d�tfii.ciiia-
'da e �,dent:é mc- Rua
Acre, 389, nesta cidade. .

filha de Placido António
Rausís é Carmem Míríam
Rausís -

Edital 17·330 � 07.08.90
Dírson Cardoso e Ivone�
te Macha.do
ELe, brasileiro; sOlteiro,
tecelão. natura-l de Dou
tor Pedrinho, neste ' • Es
tado, cIOmiciliado e resí
dente' na Rua Richard
Piske, �59, neSIta cidade,

,

filho de .Sebas-Ião Ca-Fdo�,
doso e A';gusta Pereire -:'

'

Ela, brasileira, solteira,
operador« de máqu�na,
:ni.:..ti,�t die Luis ;\h·,E").
'neste' Estado, dOmicilia.
'dào. e resid�T1.te na Rua
Henrique Matqt1a.t'df,
nesta' cidade, filha 'de
Anur Machado ,e Ca:tha-,
rína Schmitz Machad�,'�
Edital 17.33"1 de 01.08'.90
Evaldo Batsqhauer � Ro
seli VOl'pagel -
ELe, brasileiro, sOlteiro.
tece.�ã'O, natural de Jara�
guá do Sul, dom1cilia'do
e res'Í(:l!ente' na Rua Car
los, Schulz, 233, nesta ci-

,

dade, fHho ,de Oscar Ba:ts
chaliet e Frieda Ba;tJsc'mau-
er .:...."

Eia, brasileira, s01teira,
>operária, natural de ' Ma-

'

chado Candido Rondbn,
Paraná, domicilidlla e re
sidente na Rua. Herhert
Sasse, 188, nesta cIdade,
ülha. de MarcoS! Vor:pa
gel e Alois-ia Vorpagel -

E para, que chegue ao

�nhecimEmto de, todos,
. mandei pas�r o presente
Edital, que será publtea·
do pela Imprensa e, em

Cartól1o, onde será'an·
xado durante 15 dias .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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"

.Indi cador Pr ()1fIs s ion a L.
ii'

I

Pronto Socorro 72-1917

Bombeiro 193

Drogaria Cato 72-0636

Hosp. Mat. Jguá 12-1300

Poiicia ; ...... ;.. 190

Rádio Jaraguá 72-0159

Farlácia
do '

Sesi"
Agora em 'instalações
ampliadas e com La-

, boratöne d� Análi-
ses elfuicas anexo,

para melhor atendi
'mento-

Av. Mal. Deodoro II

501

(defronte o Colégio
São' Luís)

Fone: 72-0561

; Orl., Çuotábil
1:;"a CUlerciat:"
;,

! S/elida•.
Ie Escrttus fiscais e

contábeis

e Registros de firmas

• Contratos

• Seg.uros

• Xerox

., Rua ,CeI.
Gomes de
nl! 190

Procópio
Oliveira.

• Foné: : 72�0091

• Jaraguá do Sul- SC

PAGINA 03'

,.'

I.,

, I,

I,

II

Ferro' Velho' ttt..,c)ll,
'

DE ENGELMANN ar' CIA. LTDA.

Comércio de veícufos
'

tiSadóS
.

\

Pe9élS' para veieulos
Comprainol automÓveis addentados

.
"

Rua Conrad Riegel, 162 - Fone 12,;6874

Jar���á do Sul - se -

.. ,

:. , J �),

SOMAQ
Jär_euá .61 Sul gilIliba uma nOva opção em:

coDlert08 dê' m'quinas de escrever, somar,
c..�r; c«ia reeistradoras, míratögraíos,
'relórlO'p»'Ii't. '. computadores�
'rocure-llG$ • YeJa nOlSas vantag�ns' e bons

,�
,

RQ' Döäa' Antonta. 33� -, Fone: 72·0308.
-- latajn' fIO Sul - santa Catarina -

LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA
E ANAUSES CLINiCAS'

Flelning,;
Rua Reinaldo Rau, 57()

Fone: .72-2755

Jaraguã do Sul, SC _.;..
'.

"

,I,

FR/EDEL SCfiACHT

ADVOGADOS; MARIOCESARFELIPP/

, CLAus/Q BARATTq

Gi'o'ecologia e Obslelricil

f.'SCRITOR/0:
Rua S,a'-"o'C1oRio Branco, 227 Caixa Postal12

FOOf!: '(0473) 72-0244 - 89250 -Jaragu;!, do Su/-'SC

DR. ALUIZIQ ISAAC ALBUQU:SRQUE �

Atendimento das 8 às, 10 hs
e das 16 ,às 19 hs.·, ,

Rua JQão Picolli, 235 Edif. Ivína *-
,

1<? andar _;_;" sala, 8 - Fone: 72-1580
Mantemos convênio com UNIMED

SAVIO MtiRILO PIAZERA DE 'AZEVEDd

'MURIÚ.O
"

BARRETO' DÊ AZEVEDO
c

-c,
:

� IDVOGA'DOS

·Orla,edil .

e
.

TrálmBI_II••
DR. MARCOS' F. SUBTIL

Urgências _ consuáas ' ....
' ortopedía' in{aB�

til e adulto. Membro ntular da 'Soe. Brasíleí-
Ja ele Ortopedia e Traumatologia.

"
'

A v . Mareçhal Deodoro 1 _572 _ fone 72,.2218

,

..... DIreito CIvil -- Criminal - Comercíal
- Trabalhista -- ESporUvp, ...,-

Av-o Marechal' Déodoro da Fonseca. 91 - Sala 1
, F6nê 72!.Ôt8a - Jaraguá do Sul - SC

A,uÍilene M-�' Buzzi ,
, 'Leonel P. ,Floriani,

IdYllados �:

.,Ru. lJbiet" !lau, 86 - salí;l 4 • Fone 12-,211l';� ,

Clínica' de'

:fisioterapia
Jaraguá

"
.

Drl;! Valéria C. Tognl
Dr' Solange, Castilho

,

Fisioterapeutas

Dr' Carla S. �o..;

Drl;! Stela setrlúlid!
pslcóioga

'

,l
"

'

i Critica R EGIS Ltda.,

"'i'rica 'de Carilb,os '

"

IBa,dell'ações,
Dr" Solange Pazíní - Poncaudíöloga
Rua Jacob Buck, 120 '(fundos Bradesco)

, ' 'Fone: ,72-3659 "

convênio' com: lJNIl\'1ED �
BANCO,DO BRASIL '

'

,,;.

Rua São Paulo, 114' --' Jaraguá do Sul - SC.

"CIIRÉIO DO,POVO' ,,12-0091'
l,....'.d. 'SlIl,-lIe U a 17 de; agosto de 1990.

-Ó»»Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Um terreno na PRAIA
DE ITAPEMA, com á·

�a de 264 m2, à 800

m.etros do mer,

ContatOs ione: (04?3)
12'0363 com ouSou

ABARDON,O,
'DI"

IMPREGO
. " ,

,

De conformid� com

o Art 482, Letra I, da
CLT,

.

convida Grimar,' ,

Dias da Silva, porta"
,dor da carteira proíís
síonal n<? 42473 .séríe
028/PR, a comparecer
na empresa no prazo
de ('1(1. h�a.s:. "

p não comperecímen-
'

to caracterizará, o a"

'I
bandonc de emprego.

Met Erwino Mene·

gotti itda
Rua Erwíno Mene'

: gotü, 381.

I Jguá do Sul, 09.08·90

eine
laraguá
Sexta '-- 20:15 horas -,
� Filme porn6 (18 anos)
Sábado -- 20: 15 heras -

.

>I< Filme pornó (18 anos)
r

- 22:00 hö:us -

,

* o Jovem Einstein
Domingo -20.15 horas -

'" O Jovem E'instein ,

��: Ie Y����o Se�ou�o� "

"(j�
"

�M"tf:M;, Oll<.:��,.,�.. '. '

HQWard.
' .

,

.,
, ;Ú"\.Y'�'" t' ',f!I' - ,>li

--
.', '

Terça, - 20: 15 horas - , .', y., ,',; "!ii, "

: O Jovem Einstein Moda . infãíiio.Ju.�,enIÍ para .realçar .'
Quarta - 20:15 horas -. elegaDcla de sew(, fllJa08. Um carinho
'\' O, Jovem Einstein �pedal . para cJ �u bom gosto. '

. Quinta -:- 2Q:15 ho�as'_,. Na Mar�CIJ.é)). DéOc:loro. Ql9';.. Jaraguá do Sul _ SC
>I< Filme ,pornó --(18 anosj··-L---....-----IIIIiIII---__------..

: <;�.�:::;�=::,�n:��,� '"

.........;"'_�'..,..''...,'E_i_:"1_:,:E_,,_'1_,0,'_"I_'_'_T_'·_·'_,;_A_"_"_L_"_·' _

" ., .'0< Prdátaii1ê'�bént'äl>Ittö"�'lIgeD"de'férias '@"

recreação. A "CuulDho" col�".� sua dís

posição.. o.s:modernos".e {:o$J.'l4V�ij (>nibus da sua.
;

; fiot4>jVêJ)ht conv.eqsar ,cono�o. ,

Av. Mill:-I>eodoro,J 981:_ Fone 72-1422

I. Sala; Comercial �. Mal.líúul:=.
, I' ,

.

,�.', ::� _::!�n�ti�: �� ":- � ,.� , l" :t.(�":; �'.'-

Vende-se: J)2 �,Salas Gom.erciais Conjugadas, no
EdHício ,Do�illgo$:;:Chipdit.ii - Av. Mal . Deodo-
re da RQ,nseça'.. ;.:, �v, ;

, ,

, �-, i':�-·'·.�:>�\lj,,� ;,';� �ii,-: f )

Vende-se: 01 �;>�Wfta�e�1lo COm, dóis; quartos
;(mais), g�ll:ag·enl!i;, pronto !,para, 'morar

.

{centro).'
:,o;rratar Jo:a'e�':?2 ."... 0112

"

..

'.
.

.�.
_" •

.

.

f.

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

Cfu;úca VEitleriri�ct�;, ,

SCHWElTZER '

AS
:, MELHORES' ÖPÇQEgi PARA PRES,iNJ'EAR

ESTÄO"NA .'

., Lanznaster
'

• �1'r: " -< r r

•

Jóias, semt-Jóias e. relóg.e. com o carinho'da ,

L A N' Z N � S T E R,..
.

Marechal Deodoro, �91- FODe n-.1267 •. eiliJara..'

lerraple4ag�JD Uda
',CREÀ' N', 5.16:1 :.

• l,

�.
. .

DISPOMOS' DE MAQUINAS, �E ,CAMJNHÖES
PARA SE.R}'1ÇOS DE ,'AT�RROS, LOUEAMEN�
'TOS, ABEÍtí;.JRA DE i:l!ST�ADAS� BARR9' VER'
MELHO PAR4 J',ARplMr AREI,A FlN� ,'PARA
RÉ:aOCP"

'

.A1u;I4 »1:BDIA.' E GR6SJ�A (SEICHO)'
E MACA,DAl\'IE;" 'l,'

"

- ." ,

,

.;- i1 I; :" "-"J .

CONSULTE-NOS�PEtO' FONE: 12'0493. OU
DIRUA'SE À RUA ,;GUILHERME' DANKER,
PRÓXIMO ,4\' VE�DtJR�IRA DA 'R�Ç)UEL.

.
'

.

';":, t :'

1- -,,' ,

\. I�� ";:
"

.' •
:

,'.
.

Dr, WALDEMAR 'SCHWElTZJR'
.Clfníca w,' pequenos e grandes

' animaís�teirúrg1as, vacinações
.

','
' raio x, interne-mentQs, .J,;putíque,

'

,

Rua J.jlÍv:i�le,· n9 1.178 (em irenté �,,:�u�ercad'o Brelthaupt)
,f?8�.i}�-3268 -:- .. J�!.�g_1!"á, do., 'S.u.l :=.. $ª-.I!ta �tanna

'
....
�"". - , ..

AtJRll:A MÜLLER GRUBBA, T�béliã e Oficial de
Titulos da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado. de
Santa Catarina, na forma da Lei, etc.

Faz saber a todos quanto
.

este edital virem '

que se acham riest.e Cartório para Protesto des
Títules oontra.

. Bai' e Merc�ria Ovídio' .Ltda -:- Estrada Geral
s/n9 - Nesta -

Fun, Bom PaSt01" Ltda ....,. (R. Joínvilla s/n!?
- Nesta

Mado. Mumo DOmbech - Rua .Iosé T. RibelJ1o'
n'9 3338 - Nesta

E, como es ditos devedores não foram. en

centrados ou se recusaram a aceitar a devida
íntímação, faz por intermédi€> do presente edital,
para que os mesmos compareçam neste Cartório.
na Rua Arth;ur Müller, 78, no prazo da: Lei,� 'a fim
de liquidar e seu débito; ou então-dar raz.ão por
que não. e faz, sob a pena d'e serem QS referidos
protestados na forma da Lei, etc-

'

KKI ,Jaraguá de .Sul, 69 ,.de agosto de 1990

,

ÁUREA MüLUR GRUBBA, Tabelíê -e Oficial
de'Proteste de "I'ítulos-

Q'

Ve,rdureira da" ; Raque:1
COMERCIO DE FRUTAS E. VERDURAS,

SEMPRE FRESCAS E vERDES, PÄO CASEIRO
E CUCAS. MIPLO ESTÀCIONAMENTO.

i

Rua Cel. Procópío Gomes de
Jaraguä do Sul

Oliveira, 1.160
SC

Funilaria Jaraguá Ltda.

Calhas e Aque�edor Solar
Rua Felipe Schmídt, 279 • Fone 72-0448

Tubos 'Santa Helena Ltda"
Túbos de PV(l (eletrodutos), Tubos de Concreto.

Tubos de Polietileno (mangueira preta].
Fábric�: Rua Jeínvílle, 1016 _ Fone 72·110\
Escritório: Rua CeL ProcópIo Gemes. 99

Fr�e 72·0066 _ Jaraguá do Sul _ sc

ii
I'

Spézia & eia. Lida.
SERRARIA' E SERVIÇOS DE TRATOR

Madeiras para construção. e serviços de trator
com' profissionais al1:\:lmente especializados. '

Rua João. Januário Ayreso, 772 - Jaraguá Es

querdo. - Fo.ne 72-0300 - Jaraguá de Sul - SC.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



.x.x.x
Lions Clube Centro agen

dondo com várias inovações a 5�
Noite Alemã que acontecerá dia
14 (sexta-feira) de setembro. Em
breve divulgaremos maiores de
talhes.

.' .x.x.x ,

O' IX Rodeio Crioulo de
Jaraguá do Sul acontece nos

dias 17 (sexta-feira), 18 (sába
do) e 19 (domingo) com m:uitas
atrações. Entre elas show com

Renato Borguetti nos dias 17
e 19, e bailes com os-conjuntos
musicais Os Garotos do Sul'e
Os Garotos de Ouro. Os bailes
acontecerão no pavilhão do
Agropecuário. .'

.x.x.x
"

Os·Clubes de Tiro estão es

colhendó suas representantespa
ra o concurso da Rainha da 2'!
Schützenfest. Em bréve divulga
remos os nomes das candidatas.

.x.x.x
Sábado (11) à partir das

10h30min encontro dos for
mandos tia Ferj ano 87, no Par
que Malwee. Na ocasião acon
tecerá gostoso churrasco e

aquele encontro para matar as

saudades. .

.x.x.x

Prestigie ti Campanha de
Solidariedade da Ação Social,
Apae e-Rotary Club de Guara
'mirim, adquiritido rim bilhete de"

I' rifa que tem como I: prêmio um

automóvel Fiat Uno, além de bi- .

cicletas e ródio-gravadores. O bi
lhete custa Cr$ 5.000,00 e o sor- ,

leio será realizado' sexta-feira
(17) na Sociedade Diana•.

.x.x.x '

Muito animada e colorida
a festa de aniversário das irmãs
Carla Fabiana e Melissa Gyse-
ley, sábado dia 4. .

PROGR,AME SEU FíM DE SE'MANA
Corupá - Sábado dia 11 à partir das 22h Baile dös Pais
no Salão Paroquial. A promoção édo Colégio Tereza Ra
mos ..

Dia n (sábado) com início marcado para às 22h Swetter
Som anima o maior agito no Clube Atiradores, :

No domingo (12) Soiree no Atiradores com início às 17h,
.Schroeder - Sábado (11) na Sociedade Sohroeder III esco
lha da Gatinha Marisol-Filial Schroeder.•
Dia 12 (domingo) a Sociedade Schroeder III promove ,à
partir das 17h soiree em homenagem ao Dia dós Pais.
Massaranduba - Sexta-feira (lU) tem disooteque. na For-
nello's, à partir das 22h. "

Sábado (11) a Fornello's agita com som mecânico. Início
marcado para às 22h. '. '

Guaramfrlm - Nos dias 11 (sábado) e 12 (domingo) acon
tece a tradicional Festa do Senhor Bom Jesus, no pãtioda Igreja Matriz. Durante os festejos, prato típicos, êhur
raspo; chopp, música, sorteio de brindes e muitas brinca:
deiras. _ " .

Sábado (U) - Agito no Diana com início às 22h. .'

Sábado (11) - Clube Efektus promove o maior som, com
início às 22h. .

.

Domingo (12) - Soiree noDiana a partir das 17h. .

. pomiQgo (12) - Efektus tem soiree dos pais com início
as 17h3Dmm.
Jaraguá do Sul - Sexta-feira (10) - Tem choperia na

Marfakech com muita animação. Musica da Banda Sombra ,

deJoinville.
Sábado na Marrakech divirta-se na boite e choperia com

.

a Banda Sombra,
'

-Sexta-feira (10) - No Clube Atlético Baependi a 8'Noitada
dó Prato T�pico Italiano. Início 20h - Convite-ao preço
de Cr$ 1.506,00. .

.

-

Sábado (11) - Baile de Rainha na Sociedade Vieirense.
Início 22b. Animação da American Band de Blumenau.
Sábado (Ll ) discoteque no Botafogo à partir das 22h;
Dia 11 (Sábado) Teatro a partir das 20h30mm. A peça
é comédia e tem o título de "De Pedaço em Pedaço ...
Uma Colcha de Retalhos". Local Anfiteatro da Scar.
Domingo (12) Soiree na Sociedade Recreativa' Alvorada
com animação dos Frenéticos. Início 17h.

.

Domingo .no-Anfiteatro da Scar apresentação da p'eça "De
Pedaço em Pedaço ... Uma Coléha de Retalhos". Início
às 20h30min.
Domingo (12) - Tradicional festa no ColégioAlbano Kanz
ler -, Durante todo dia jiaverä -çhurrasco, pratos típicos da
re�lãoz sortel? .de valiosos bnndes, brincadeiras e muíta

Jlgltaçao. Partlclp'e. . '.

Ouínta-íeíra (dia 16) ãs 21h na Boite Marrakech sensacional
show .com o.Ultraje a Rigor -, A famosa banda träz Rara .

Jaraguä do Sul o snow denommado "Porque Ultraje? In
gressos à venda na Som Maior em Joinville Kisom em

Jaraguä do Sill, e na Choperia da Marrakech. E inperdível.
.

Felkitizmos todos ospaispe
la passagem do seu dia neste do
mingo (12)

.X.X.x
Alberto Marcatto voltá

dos Estados Unidos, após uma
viagem de 15 dias em visita aos

parentes.
.

.x.x.X. .

-,

Os. preparativos à 2� Schüt
zenféstestão a todo o vapor. Mui-

. ta novidade vem por àí. Prestigie
comparecendo no Agropecuário
de 12 a 21 de outubro.

.

..x.x.x
Parabéns à Liga Feminina

de Combate ao Câncer pelo su-:
cesso obtido em seu estande de
lanches junto a';4r;F�ira da Ma- -

lha. ',.
.x.x:x

_

Foi o maior: sucesso o 8'! en
. contro âe Corais promovido pela
Fundação Cultural e Coral da
Scar. O evento ocorreu no dia
28 âe julho. e reuniu seis corais
da região que apresentaram-se

-

na Ser Mansol com muito bri
lhantismo e bom gosto nó reper-.
tório musical.

PISCIN,AS ,"IA�AGUA
"Uma nova geração em píscínas"
* Piscinas em diversos tamanhos
* Artigos de praia
* Hídromassagem.
* Móveis para jardim.
*.8auna.

,

.

* Produtos para tratamento de sua

píscina '''HTH'' •.
*Filtros e acessórios:

Rua Joinvüle,2.473

TA NA HORA DE ACERTAR
OSPONTEIROSCOMO SEUVElHO

t.

.x.x.x
Muito animado o jantar

dançante oferecido pelo Rotary
Club no encerramento da 4�
Feira da Malha.

.

do grupo Alemão "Altboyrische
Spiel-Und Tanszleut"; Durante
todo dia haverá música, dança
e muita animação;

-

.x.x.x
O Lar do casal Norberto'

Pedro Drechsel e Márcia Ru
dolfDrechsel.estä em festa com
a chegada da p.rimogênit� Ana
Carolina no dia 31 de Julho .

Aos jovens pais felicidades e

muita alegria com a pequena
Ana Carolina.

.x.x.x
.

. Participe na Sociedade Re
créativa Alv,oratla neste dia 12�:

'. (domingo) do l�.E'ncontro Pol-
.

clórico. Muito chopp, churrasco,
strudel, marreco recheado faráo
parte do almoço festivo. O ponto
alto da festa será a apresentação,

·POSTO deMEDlCAMENTQS
?

,idae8àúdI
Medicamentos, Perfumarias e Cosméticos em geral.
Abeno diariamente de segunda a domingo sem fechar

.

.

para o almoço..

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

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

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

.

5'8 - Guaramirim

.e

A Seifert dá uma 'mão para vo.cê.
Neste dia dos pais dê um relógio da Seifert para ele.

Na co�o de relógios CHizen
tem um qu, combina com seu pai;

E com seu bolso.

Vestindo Gerações

Posto de Vendas
I
!Av. Mal. Deodoro,

1.085' ,

Rua Reinõldo Rau,
530
Fone: 72-3311

·RIl3 28 de Agosto
Guaramirim - Santa Catarina

J6ias ii Reldgios

Floriano, 29

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Antigo quartel daPM
sedia Casa do Menor

JàTaguá do Sul ..... Inaugurada
terça-feita (7) a "Casa do Menor".
A realização é da Secretara de Bem
estar Social domunicípio que atende
crianças-é adolescentes na faixa etá
ria de sete a 18 anos. A casa, inicial
mente, atende 14 crianças e jovens
em regime de semi-internato, mas

tem capacidade de atendimento pa
ra até 45 crianças. Na "Casa do Me
nor", as crianças e adolescentes re
cebem orientação pedagögica.refeí
ções, lazer" recreação, esportes, cur
sos profissionalizantes além de pro
fessor (especialmente contratado

, pelo município) dando todo atendi- ,

mento escolar e didático necessário.
A "Casa do Menor" funciona

no casarão onde fica alojado o pelo
tão da Polícia Miiitar (imediações
do Colégio Albano Kanzler na Vila
Lenzi), que recebeu adaptações ne
cessárias para tal atendimento. No
loçal, estásendo elaborada uma hor-

'"

ta pelos próprios alunos, que servirá
de alimento para a própria institui
ção. O horáno de atendimento é das
7h30min às 17h, as crianças e jovens
ali atendidos, cursam durante meio
período o ensino regular e no outro,

período freqüentam a "Casa do Me
nor",

Na entidade um professor lecio
na para aquelas crianças 9ue por ra
zões diversas foram desligadas das
escolas de origem. "O local dispõe
de completa estrutura, assistência
médica, odontológica, psicológica e

didática", comenta a secretána Ce
cília Konell, gue deseja ainda rece

ber através dos segmentos organi
zados da sociedade, auxílio finan
ceiro e trabalhos de voluntários.
"Pois o problema é de toda comuni
dade, e cada um de nós temos res

ponsabilidades sobre a situação do
nosso menor carente".

"'DEUTSCHE ECKE"
LEITWORT: "WIR SCHREIBEN EIN WENIG IN
DEUTSCH, DAMIT DIE ERERBTE MUTTERSPRA
CHE NICHT IN VERGESSENHEIT GERAET!"
29 Jahre Mauer , Die Redaktion

DER SIEG!
. (Berlin, 13. August 1961)

Gleich einem ekelhaften gift'gen Wurm
Zieht sich die Mauer schlängelnd durchs Gelände.
Hier und dort überragt voin Wächterjerm,
Ein schauderhaftes Werk menschlicher Hände.
Sie trennt nicht fremde Völker von einand
Ward, nicht �rri<?htet gegen wilde, Bande,
Rechets SOWíe Iinks deutsches, Vaterland,
Eirtz�eigeschnitten von dein Werk der.�chancde.
Ihr, die ihr habt das Schandwerk aufgeuhrt,
Glaubt ihr, die tagtäglich von Frieden reden,
Dass man bei diesem Anblick Frieden spürt,
Bei Mauer, Minenfeld und Stachldrähten? '

Ihr wollt den Frieden und seht uns als Feind,
An euch liegt's, wenn Deutschland ist vereint
Ihr seid am 'Zug, es liegt in euren Händen.
', Rudolf lI;irschfe/d, SP. '

COMUNICADOIr

- ---CORREIO...--
.:> <> F» <>" <>

ORAÇÃO DO ROTARIANO

Senhor, fazei de mim um, compa
nheiro digno. Que a alegria de cada
um seja a minha alegria; .que o Ia,
mehto de uma alma triste, seja o

meu lamento também: Que o abraço
que eu dou seja um abraço puro,
e onde a hipocrisia não tenha gue
rida e onde o pulsar de meu coração
sinta o pulsar. que abraço. Que meus

lábios se abram para o sorriso franco
de quem está feliz por que o compa
nheiro é feliz também e que só te
nham aquelas palavras boas que são
Ienítívo nas dores, entusiasmo nos

desalentos e consolo nas amarguras.
.Oue meus olhos saibam chorar para
que eu possa misturar o meu pranto
ao pranto de meu irmão, mas que
minhas lágrimas sejam sempre de
esperança e nunca de desespero.
Que meus olhos saibam sempre en

xergar as qualidades dos que' me ro
deiam para que o brilho dessa quali
dade ofusque o que de menos bom
cada um tem deiítro de si. Que meus '

ouvidos saibam sempre ouvir. Ouvir
com caridade, ouvir com inteligên
cia, ouvir com alegria. Que minhas
mãos 'estejam sempre limpas para
poder apertar com dignidade a mão
de cada um e que no aperto de mi
nha mão cada um sinta a'serenidade
1" a segurança de quem não tem o

vírus contagiante algum a transmitir
que possam trazer as doenças do es

pírita. Que eu seja, Senhor, um pon
to de partida e um ponto de chegada
num caminho fulgurante onde só se

respire a paz. Que meus passos se

jam "viciados" no caminho do bem
e 'que todos ao me verem caminhar
possam dizer: Lá vai um homem que
passou fazendo o bem. Que eu não
tenha vergonha do meu presente pa
ra não precisar um dia chorar o meu
passado. Senhor fazei de mim um

rotariano que realmente saiba "dar
de si antes de pensar em si". Fazei
de mim ,o companheiro de todas as

horas, de todas os trabalhos, de to
dos os júbilos J! de todas as angús-·
tias. Finalmente, Senhor, que eu se

ja a vossa imagem na terra para que
os homens, em me vendo, creiam
na vossa existência e, em comparti
lhando comigo, sin tarn a vossa pre
sença. Amém.
A..S.P. - da Ordem Titular de Los
Cabolleros tk Américo.
(Da Comissão de Relações Públicas
da Distrito 465, an;, 1990/91).

•
Valorize
Rotary
com Fé
e Entu
siasmo

o Quatro
Meia Cinco

, ,

,

o. Centro de Atendimento Infantil, Clínica Pediátrica São Francisco de Assis, comu
nica à seus clientes que está atendendo regularmente em novo endereço sito a ruaWaldomiro
MazuFechen, 1(1.67 (rua do Hosp. São José). .

Comunica também que estará aberta diariamente até às 22 horas e aos sábados
. pela manhã para atendimento das emergências pediáiricas.

Fones para contato: 72-0280 é 72-0940.
.

Fazem pane do Centro de Atendimento Infantil os doutores Airton L. Weber Süva;
José Abilio Machado Filho, Luiz M. Gonçalves e Moacir Zanghelini.

RUA JOINVILLE, 1839
JAAAGUA DO SUL - SC

PáginàOB
."h'

Confiraa' história

•
MOMFOBT
HA Historia de nossa gente
não pode ficar sá na
saudade"
O passado só é importante
se o seu tempo foi bem
empregado
Barão de Itapocu

... HÁSOANOS \

Em 1940, Getúlio Vargas assinava decreto-lei complementar às regras brasi
leiras de neutralidade, determinando que navios mercantes de países beligerantes
que se ref.ugia_:;sem e� fortos brasileiros, seriam detidos e impedidas de viajar
sem autonzaçao especla .

"

'

O Te. Leonidas Herbster anunciava a arrecadação municipal no primeiro
semestre .que era de 258:339$400, que comparada com igual período de 1939,.
na importância de 249:331$300, apresentava uma diferença de 9:008$100, o que
era reconhecido como fator de p'rogresso,

'

-,O Exército NacionaLrecebena umaMissão Aeronäutica Norte Americana,
à semelhança da Militar que já existia ria Artilharia de Costa. O Ministro da
Guerra, Gen. Eurico Gaspar Outra formava a missão de ligação com os Ten.
Av, Tibbetts, Hall e Seises Junior.

.

. .• HÁ40 ANOS
,

- Em 1950 o inverno era rigoroso no Estada do Paraná. Na Capital para-
naense o termómetro descia a zero graus. Aqui mediram-se cinco e nos campos
gerais do oeste até dez graus abaixo de zero. A imprensa do país comentava
o acontecimento. r

'

Um !5rave desastre ocorria na Rede de Viação Paraná-Santa Catarina. Duas
composiçoes corriam entre as estações de Engenheiro Bley e' Serririha, um deles
transportando combustível e outro carga geral. Morriam o maquinista e o guarda,
freios, carbonizados e e maquinista Anastäcio Salata veio a falecer às 2J horas.

- Eram inau�uradas as novas instalações do Museu.de Arte de São Paulo,
no monumental edifício Guilherme Guinle, dos Diários Associados. A solenidade
contava com a presença de Nelson RockfeIler e presidida pelo Presidente Eurico
Dutra, Era a primeira vez que a Rádio Tupy paulista transmitia pela televisão,
no Brasil. .

Á
' ,

. •• H 30 ANOS
- Em 1960, Jânio Quadros e Leandro Maciel viajavam pelo país, em campa

nha, pregando compressão de despesas e reforma .agräria.. Nos.oomfcies dizia
que "Recebida a vassoura, farei a limpeza", ou ainda, '''Ai da esposa que gastar
mais do que o marido 'ganha", salientando que, o pior é.gastar mal, gastar. com,
luxo e gastar com o que é desnecessäno". Taí.rêstä aí um filme em reprise....
- A empresa jaraguaense Indústria de Calçados Goseh ,Irmãos fI/A., publi

cava na imprensa ,local o se� balanço encerrado d� 31-12�1959, as�ll!ado. porHerta Gosch - DIF. Comercial: Herta Gosch - Dir.vTéonica; Eugemo Victor
Schmöckel - Contador CRCSC 1:605 e o Conselho Piscai: Terezita 'Reeder,
Guilherme Gruenwaldt e Edmundo Splitter.

•• 0 HA20 ANOS
- Em 1970, Santa Catarina tinha a nova "Miss", edição de 1970, acontecido

em Blumenau, no Pavilhão da Proeb. O júri escolheu: "Miss" Santa Catarina
- Marileusa Mattos; de Rio do Sul, sucessora de Vera' Fischer; Maria Sueli
Schutz - "Miss Itajaí", Iara Heiss - "Miss" Blumenau e, Raquel de Souza
e Silva - "Miss" Joinville, ficavam na 2� .• 3� e 4� colocação.

,

- Realizava-se em Joinville, no quartel do 13� BC, cem ii presença do
Gen. José Campos Aragão, Comandante da 5�' Região Militar, com jurisdição
sobre o Paraná e Santa Catarina, o lançamento da ACISO-70, Ação Cívico Social'
de 1970, com as presenças de militares, prefeitos, vices, presidentes de câmaras
municipais, vereadores, empresários e a Imprensa escrita, falada e televisada.

- A inscrição de loteamento no Registro de Imóveis, sem prévia aprovação
da Municipalidade era passível de anulação. Para loteamentos de terrenos urba
nos, bem como dos rurais contígües aos urbanos, necessário se fazia a aprovação
da respectiva planta pela Prefeitura Municipal.

... HA 10 ANOS
,

- Em 1980, Bernardo Wclgang Werner era reeleito para a presidência
da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina. Neste ano havia uma

chapa de.consenso e os empresários, muito sabiamente, punham as suas sardinhas
na brasa, como se costuma dizer, para não ficar fora das decisões da corporação ..

Eram eleitos PQr Jaraguá do Sul Dorval Marcatto, Rudolfo Hufenuessler, da
diretoria e Loreno Antonio Marcatto para o Conselho Deliberativo da CIESC.

- João Lúcio da Costa, eleito Governador do Distrito L-lO de Lions Interna
tional, para o seu ano leonístico -1980/1981 publicava GS cargos de governadoria
e de divisão no "Correio do Povo". edição n� 3092,.de 21 'a 27 de junho, pág.
3.

- Jaraguá mesmo ganhando do Brusque, por 91 palitos, não passava para
ii outra fase da CopaItaü ele Bolão, embora contando com os mesmos pontos
de Itajaí. Mas Rainer Wiele dizia que de 4 a�6 de julho, estava intervindo em

Lages. no Torneio pela CME daquele município serrano. De 19 a 20 do agosto
estariam participando do Torneio de Jnverno, do Floresta, na vizinha cidade
de Joinville.

'

.

Jaraguá do Sul, de,1l,a 17,/08/90,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Prefeiturafaz levantamento
de área a aterro sanitário

Vereadores aprovam quatro
projetos delei de Konell

milho pelö Fündo Agropecuário
(FAP) em conjunto com aCidasc.
A Prefeitura Municipal comprará
as sementes e repassará �os agri
cultores por um preço mais acessr

vel. O terceiro projeto aprovado
autoriza a contribuição de Cr$ 1
milhão para a Associação Recrea
tiva dos 'Servidores Públicos Muni
cipais (Arsepum). Finalizando; os
13 vereadores que compareceram
à -sessão deram denominação à
Unidade do Posto de Saúde Muni
cipal de Santa Luzia, gue passa
a se chamar "Posto.de Saúde Mu
nicipalAnna Preti Pedri".:

Jaraguá do Sul� A Câmara
de Vereadores �e Jaraguá do Sul
aprovouna sessao do día 6 (segun-
da-feira) quatro projetos de lei do

jetivo que 9 préfeito de Schroe- executivo 'municipal. O primeiro,
der, Ademar Piske vai distribuir autoriza o executivo a celebrar'
em poucos dias uma. circular aos convênio com o Departamento
oito mil habitantes do município, Autônomo. de Edificações
para que se engajem em uma ativi- (DAE), que rerassou ao municí
dade pioneira 110 município: a.co- Rio Cr$ }47_.mi para a. execução
leta de lixo urbano, até agora ine- da ampliação do recreio coberto

xistente. Piske quer que a comuni- na Escola Básica Július Karstern.

dade faça a reciclagem a partir das A Prefeitura Municipal realizará
residêrícias, separando. vidros, la-' ampliação que terá 42,29 metros

quàdrados. FOI aprovado, tam-
tas e dejetos de alimentos. O lixo bém, a aquisição de sementes de
coletado - até agora a Prefeitura
não tem levantamento sobre o vo

lume diário - serálevado ao futu
ro aterro sanitário, na rua Alberto -.
Zanella (fundos]', "lorrge dos
rios", en Zatiza o prefeito. O servi
ço dé er teta começá no final deste
mês.

Jaroguâ do Sul - A Secre
taria de Serviços Urbanos está rea
lizando um levantamento sobre as

áreas que podem abrigar o futuro
Aterro Sanitário .do município.
Técnicos da Secretaria do Desen
volvimento Urbano e do Meio
Ambiente (Seduma) estiveram
em.Jaraguä do Sul nasemana pas
sada e colocaram à disposição uma
linha de crédito de Cr$ 400mil pa
ra o financiamento do projeto do
Aterro, orçado em Cr$ 800 mil.
A área selecionada deve ter pelo'
menos 50 mil metros quadrados,
segundo exigência do-próprio pre
feito Ivo Konell.

Por enquanto, as quase 3q. to
neladas de lixo urbano produzidos

diariàmenterela população de Ja
raguá do Su estão sendo despe
jadas' no chamado aterro contro
lado existente em terreno ao lado
do recém-inaugurado Quartel da
3� Companhia do 8? Batalhão da
PolíciaMilitar, na Vila Lenzi. Mas
sua capacidade de recepção dos
resíduos está praticamente esgo
tada e, inclusive, a Prefeitura já
tem projetos de construir um cam- ..

po de futebol no local. Indepen
dente disso, Konell não tem dúvi
das de que o mais impcrtante é
que a própria população se cons

cientize de fazer a reciclagem do
lixo em sua residência.

Schroeder
E e justamente com esse ob- .

Padronização de calçadas
é cobrada pela Prefeitura

Jaraguá do Sul - Os traba
lhosde padronização das calçadas
na regiao central do mumcipio es

tão sendo realizados desde o iní-
.

cio do mês. puas equipes de qua
tro profissionais da Secretaria de ÓS trabalhos foram iniciados
Serviços Públicos realizam os tra- sobre a Ponte Abdon Batista, em
balhos decolocação de ladrilhos direção ao Banco do Brasil, conti
hidráulicos. Os proprietários pa- . nuando na Rua Getúlio Vargas,
garão 35 BTNs pormetro quadra- . MarechalDeodoro da Fonseca,'
00, através de camês em até 36 Reinaldo Rau e demaisruas cen
prestações fixas. De acordo com trais. "As calçadas refeitas fica-

.

õ.Secrétãrio de Serviços Públicos, rão em nível, acompanhando. a
Aristides Painstein, "o valor co- rua e proporcionandomaior bele-

. brado por metro quadrado repre- za ao centro de Jaraguá do Sul",
senta apenas o custo real dos in- finaliza.

.

vestimentas, sem incluir o trans

porte de materiais e os 20% da
administração que a lei nos fa-
culta".

.

Coleta de-lixo 'estendida a 'bairros
Jaraguá do Sul '-- Os bairros

São João; Santa Luzia e localidade
conhecida como "Serrinha" até as

imediações do Frigorífico Theilac
ker, passaram.a ter coleta de lixo
doméstico a partir de sexta-feira
(10). A informação é do Secre
tário de Serviços Públicos,' Aris
tides Panstein, que alerta a popu-

.

lação dessas localidades Qara que .

utilizem sacos plásticos, facilitan-
.

do e racionalizando o serviço da
Prefeitura. A coleta acontece'sem"
pre às sextas-feiras tio período da'
tarde, e os serviços começamna
Igreja de Sãg João},passando.portoda extensao de Santa LUZia e

finalizando na 'localidade de "Ser-
rinha".

.

mente pela Prefeitura Municipal,
(após os interessados procurarem
a Secretaria de ServiçosPúblicos).

. Atualmente, todo o perímetro ur

bano e grande parte da Zona rural
,. de Jaraguá do Sul recebem o bene
fício de coleta de lixo, produzindo
mais de 130 toneladas diärias de
resíduos. '

..
.
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O Secretário de Serviços PÚ
blicos solicita ainda, que os mora

dores não utilizem os sacos plás
ticos para acondicionar restos de

capinação e material de constru
ção, que são recolhidos separada-

Pilote sempri lUlpado

II SUPER'PROMDÇÃoli
.

Ganhe um brinde
na revelação do

seu ftlme

I,

.A"

.ft"

LO$$
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RUAMAl. DEODORO, 302 - FONE 72-0181 - JARAGUÁ DO SUL

RELOJOARIA AVENIDA
Promoçäo Inédita
COMPRE SEU TECHNOS SKYDIVER
POR APENAS Cr$ 8.150,00
-ESTA PROMOÇ�O li VÁUDA POR 30 DIAS.
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Feirantes finalmente serão
deslocados a área central
Jaraguá doSul- o pavi

lhão que abrigará a feira livre
serã entregue até o dia 20 (se
gunda-feira). A previsão é do
Secretario do Agropecúãrio
Alvaro Rosá. As obras estão
sendo realizadas aos fundos da
Igreja Matriz São Sebastião e
iniciaram no dia 10 de junho.
Com 300 metros quadrados, o
novo pavilhão contém 20 boxes
e custou à municipalidade mais
de Cr$ -2 milhões. O local foi
escolhido por indicação dos

. próprios feirantes que atual
mente ,com<:?rcializ�mseus pro
dutos as quintas-feiras no Par-

que Agropecuário, que, seglm� lizados- produtos da microrre
do os feirantes, nao tem se gião, bem como de outras re

mostrado �� _ ponto eficiente °giões como Timb6, Rio do Sul, '

de comercializàção, devido a Mafra e outras regiões.
distância do centro da cidade. Para participar da feira,

Os feirantes têm reclama- basta que o agricultor procure.

do a demora <ia conclusão da a Secretaria do Agropecuário,
obra, o que, para o secretário junto á Prefe.itura local.e rea

Alvaro Rosã,' deu-se em fun- lize o cadrastamento Alvaro
ção de outras obras como o Rosã admite que mais tarde se
guartel da PolíciaMilitar, novo rá necessário ampliar a área de
Pavilhão do Agropecuário, atendimento e duplicar os dias
calçamento de ruas, exigir de feira s6 vêm valorizar o tra
prioridade em função dos fes- balho do agricultor, benefi
tejos dos 114 anos de Jaraguä ciandö a população que terá
do Sul e da 4° Feira da MaH1:a. produtos frescos e- superior
Na feira livre serão comercia- - qualidade:' -,

.

Queda na arrecadação no

ICMS impede novo aumento
.

Foto: Waldemat Vieira

A sede da Rede Feminina de Combate 40 CânCer: faltam recursos

, Corupá - O Prefeito Municipal _

Ernesto Felipe Blunk cancelou o
aumento salarialde 31,6% que da
ria a0S servidores municipais, cor
respondentes ao saldo da inflação,
O motivo do cancelamento, se

gundo o prefeito municipal, é a

quebra brusca dc 41% resgistrada
na arrecadação do mês de junho.
Ernesto Felipe Blunk está pessi
nusta quanto ao desempenho da
arrecadação municipal. "As cotas
do Fundo de Participação dos Mu
nicípios e o retorno do ICMS (as
maiores fontes de recursos), não
vêm correspondendo às expecta-
.tivas, gerando muita apreensão

.

por parte do executivo munici-
pal". -

_.

Na área de Ação Social, a

prefeitura realiza o cadastramento
das famílias carentes, de modo a
direcionar a assistência e atender
quem realmente necessita de auxí
lio. Em conjunto com o Departa
mento de Saúde e Bem-estar So
cial e a Ação Social estão sendo
montados os cursos de tricô e cro
chê , ficando a coordenação para
a Ação Social e Ç> pagaménto das
professoras á municipalidade. O
objetivo dos cursos é de profissie
nalizar moças e senhoras, visando

,

aumentar a renda familiar. A
Ação Social, presidida por Ângela
MariaMüller "concluiu 'a distribuí
ção de agasalhos para as. famílias
carentes, finalizando a campanha
iniciada no mês de junho.

,EQU'IPE

Falta dinheiro
para concluir
sede da Rede

Jaraguâ do Sul � A Rede
Feminina de Combate ao Câncer
está construindo sua sede própria
com 450metros quadrados. O'ter
reno foi doado pela Prefeitura
Municipal, a obra iniciou com ré-

. cursos oriundos do comércio e in-
, dústria, clubes de serviços como
os Lions e Rotary, associações, e
promoções diversas. Os arquitetos .

Otavia.no Eduardo Pamplona e

Luciane Gosch realizaram o. pro
jeto e cálculo estrutural da sede
que conta com sala de espera, sala
de entrevista, quarto de apoio, al-

,

moxarifado, dois consultórios com
banheiros, secretarias, sala de reu
niões, cozinhas, auditório para pa
lestras.garagem, banheiros para o
público e lavanderia.

A participação da Rede Fe
minina de Combate ao Câncer na
Feira daMalha, rendeu a entidade
CR$ 547 mil. A direção e volun
tárias informam que no baile do

. CTG Laço Jaraguaense nos próxi-
mos dias 17( sexta-feira) e I8( sá
bado }, .a Rede Feminina também
manterá uma Barraca de Lanches,
atendendo aos participantes do
baile.

"A instituição conta e precisa
do apoio de-todos, pois com ,a obra
concluída, haverá .condíçöes de
fornecer um atendimento mais
aprimorado para o bem damulher
jaraguaense e de comunidades- vi
zinhas, como Schroeder, Corupá,
Guaramirim, Massarandubà",
ressaltou Rosane Vailati, Presi
dente da Rede Feminina de Com
bate ao Câncer:

-CORREIO' ,
-=> C> 'F» <> "".<>
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NOTA DE AGRADECIMENTO

A família

WILSON JOSÉ WATZKO
comunica com pesar o falecimento do querido DANIEL AMA
DEUS WATZKO, com 6 meses de vida, ocorrido às 4h30min do
dia 02 de agosto de J990. Agradecem a todos que enviaram car
toes, coroas, telegramas, aos que acompanharam o pequeno Da
niel até o' campo santo, enfim a todos que de uma forma ou
Outra estiveram presentes neste momento tão difícil. Agradecem
especial aos médicos doutores Airton e Abilio, aos enfermeiros :

e enfermeiras do Hospital Jaraguá e ao Padre João.
Jaraguá do Sul (SC), agosto de 1990.

RESTAURANTE E CHOPERIA

SAMOVAR

-(Em estilo colonial)'
'- Comida Caseira

Av. Getulio Vargas, 178
.

Corupá- SC

A .AÇQUGUE
·ii.\ELIANElTot....
Comércio e Abatedouro,

Abate as 3t' e 5�
Rua Ricardo Marquardt, sln'l.

Fone 75-1182 p/contato
Corupá-SC

""" ... - ....

RUA: ANGELO RUBINI, 418

FdNE:, 72-37 59

.'Participando
tios domingos

J'\

voce concorre
ao .sorteio de-
uma TVa
cores.
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luveaus realiza amistosos
para enfrentar outra Taça
Jaraguá do Sul - A equipe

do Grêmio Esportivo Juventus
realizou na noite do dia 9 mais
um importante amistoso no Está
dio Joao Marcatto, desta vez con

tra o Joinville Esporte Clube. A
.

partida foi acertada no meio da
semana. A série de amistosos faz
parte da preparação do tricolor ja
raguaense para "arrazar" na Taça
Darci Mendes, conforme garan-

'

tem todos os otimistas dirigentes,
que esperam agora o apoio da fiel
torcida.

Afinal de contás, o Juventus
investiu, e muito, para conseguir

chegar à 1� Divisão de Profissio
nais. Após a má campanha regis
trada na- Taça Jucemar Lima,
quando o tricolor conseguiu somar
apenas seis pontos, não obtendo
a classificação ao quadrangular fi
nal. Mas os reforços foram che
gando: Silvio Laguna e Almir
Afonso (ambos do Criciúma) já
estão integrados àequipe. O técni
co Dito Cola também pode contar
com o meia Treze, reintegrado à
equipe após afastamento.

E a derradeira novidade em

contratações foi a vinda do meia

Volta de Ivanildo supera'
grave crise no Atletismo

Jaraguá doSul-O treinador
Ivanildo de Souza Pinto foi reinte

. grado a direção da equipe de atle
tismo do município. Ae�s reuniãorealizada entre a secretäna de Cul
tura Esporte e Turismo, Rosemei
re Vasel, o chefe daDivisãoMuni
cipal de Esportes, Jean Cario
Léutprecht, e todos os atletas da
equipe, ficou definido que Ivanil
do continua treinando os atletas
de pi.sta,. enquanto o professor
Waldlr Giese se encarrega dapar
te de campo. ..

Os atletas Gerson dos Santos

(110 metros com barreira e 200
metros rasos) e Ademir Reali (lan
çamento de martelo) foram classi
ficados nesta semana entre os '16
melhores em suas provas e já estão
confirmados para participarem do
troféu Brasil, que acontece entre
os dias 30 de agosto e 2 de setem

bro, no Rio de Janeiro. Ambos
inclusive tem chances de disputar
o certame Ibero-americano, em
Manaus, no mês de setembro. O
professor Ivaníldo lamenta apenas
que até agora o atleta Gerson não
tenha conseguido patrocínio junto
às empresas locais.

A e ui e de futebol de salã» do Colégio São Luiz patrocinada pela
D�c�üs e treinada por "Juca", vem realizando 10 horas de treinos

semanalmente visando os regionais dosjoguinhos que acontecem d�
5 a 9 de setembro em Jaragua do Sul. durante � Semana de Iaragu
do S!,-l, a equipe venceu a seleção de Camboriú por 6XO ..

Marino, do Grêmio Portoalegren
se, e vice-goleador do Campeo
nato Gaúcho desta temporada,
quando atuou pelo Juventude, de
Caxias. Marino se apresentou na

tarde de ontem à equipe e pode
até jogar hoje. Paralelo a todas
estas contratações, a direção do
clube está realizando uma rifa pa
ra arrecadar pelo menos Cr$ 1,5
milhão. Os preços dos ingressos
foram majorados: cr$ 300,00 (ar
guibancada coberta) e Cr$ 150,00
(geral), valores ainda inferiores
aos cobrados em Lages, por exem-
pio..

.

Certames da LJF - A equipe do Ami
zade lidera o campeonato da primeira divi
são de amadores, com cinco pontos, e en

. frenta neste final de semana ao Juventus
- segundo colocado, ao lado do Cruz de
Malta. Na categoria de juniores, Amizade
eMalvice estão na liderança, com três pon
tos ganhos. O quadrangular do campeo
nato prossegue neste final de semana, com
Alvorada x Malvice e Botafogo x Ami
zade. Já o quadrangular do certame se

niors inicia no sábado (dia 18), entre Vete
rano (Guaramirim), Botafogo, Paraná.A
última vaga será decidida às 15 horas de
hoje, entre João Pessoa e Arsepum. Pelo
campeonato da segunda divisão, o João
Pessoa está na frente, com cinco pontos,
seguido do RioMolha e Floresta, com qua
tro.

CORREIO-
-=- <> � <> ...., 4:>

Santa Luzia, VilaLenzi,
.

Vitória e Internacional, o'
cruzamento será no dia
18/0810cal ainda a definir.
S/C/CROSS - Agora
com.o apoio da Prefeitura
Munic. e Malhas Malwee
está sendo organizado o

12 Campeonato ..

Intere scolar de Bicicross
de Jaraguá do Sul, serão
10 etanas e o investimento

.
'

nos JO vens que começa a

despertar o mteresse de
todos.

,

JOGUINHOS
Continuam fortes os
treinamentos das equipes
de nosso município que
participarão dos regionais
aos joguinhos abertos, e
muito elogiado o Futebol
de Salão coordenado pelo
CoI. São Luiz/Dalcelis.
REGIONAIS - Jaraguá
sediará de 05 a 09/09/90
os Regionais dos
Joguinhos Abertos e

participara com o
..

atletismo M/F, Basquete
MIF, Futebol de Salão,
Tênis de Mesa, Tênis de
Campo, Volei M/F. As
empresas que estiveram .

íntéressadás em apoiar ou
colaborar com algumas
dessas equipes podem
entrar em contato com a

D.M.E. pelo fone
72-0888.
Vamos incentivar nossos
jovens para a prática do
esporte.

BOLA NA TRAVE
III JEI- Novamente um

sucesso, principalmente
em termos depúblíco os

32 jogos (APEF), tendo
como Campeão Geral o
CoI. .ruarte Magalhães e

em segundo o CoI.
Holando Gonçalves.
Parabéns aos professores
e atletas.
COPA MALWEE -

Chegou ao final a 3!.Copa
Malwee de Voleibol;
tendo como campeãs as

equipes da ARWEG no

masc.e
AABBIURBANITOS no

fern. valeu a participação
de todos e a promoção da
MALWEE e apoio da
LRBV
JUD.Ó - Mauro Mahfud
conquistou a 2!. colocação
no Campeonato
Brasileiro Juvenil e
Wilson Salves o 42 lugar,
o sucesso ainda é a

categoria júnior, é o

nosso pessoal fazendo
bonito à nível de Brasil.
XADflEZ - Nosso clube
jaragr aense de xadrez
obtev: �.uma excelente
perfoimance em. _.

.

Guanpuàva
conquistando o 421ugar
no Brasil no jogo rápido
e o lQ!··lugar no geral mais
um bom resultado de
nossos enxadrista.
VAR2'EANO - Definida
as qm tros equipes
finalistas do Campeonato

�ieGel
Madeiras para

Construção em Geral

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

"B l�ck'§Píd�r" .
Consulte-nos (0476) 33-0757

São Bento do Sul

VIAÇÃO
CANARINHO

HÁ 20 ANOS TRANSPORTANDO
OS ARTíFICES DE NOSSO PROGRESSO·

. .

II
II
II
II

AV. MAL. DEODORO DA FONSE�A, 987 - FONE 72-1'422

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

AV. MARECHAlDÉODORO, 1708 - FONE 72-0139 - JARAGUÃ DO SUL-SC

.' laraguá do Sul,. de 11 a 17/08/90
j ,,< ......�� I, ' 4
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ANOTAÇOES
No 1& Festiva/de Gramado

RS, um filme de pequena metra

gem despertoumuita discussão, pe
lo tema que levantou: O Poder da
Pequena Autoridade. De acordo
com o enredo ele visa aflorar o que
vimos denunciando ao nossos lei
tores. Falando com amigos sobre
a recente discriminação de dois se

manários locais, pelo poder públi
co, nos assegura que até os mais
humildes administradores, depois
que passaram a barreira tios dois
anos, ficam prontinhospara morar
no Olimpo, onde vivem asdivindas
pagãs e os deuses âe Homero, que
.decidem grave a até furiosamente.
Tem gente pronta pra ver esse' fil-
me... Os mais fracos até adoecem
antes.

-x·x-x
A interdição da Rua 97_ - Rio

de Janeiro, no bairro CZERNIE
WICZ está uma pouca vergonha:
Nunca se viu tanta irresponsabili
dade no trato ao interesse público.
Sem planejamento adequado, falta
de infra-estrutura e uso de paralele-

. pipedos de 5� ou 6� 'qualidade, al
guns redondos e até triangulares.
o calçamento não pode se conser

var. Numa via pública que é mais
estreita do que a Ponte Maria
Grubbã; vai ser problema o tempo
todo. Ora, construir uma ponte
moderna sem ter uma rua que pos
sa escoar o intenso tráfego do lu
gar, é pelo menos um rotundo fra
casso (no dizer de Brizola) do pla
nejàmento municipal.

'.

-x-x-x

Aliás, é bem do jeito de quem
não tem autoridade ou poder de
polícia, como queiram, para admi
nistrar a cidade. Tudo mundo sa-

: bia por aquelas bandas que a Rua
Rio de Janeiro seria o desafogador

v das ruas centrais. O que se vê é
que, pela quarta vez, estão abrindo
v calçamento, primeiro por falta
de estrutura básica, depois a troca

dos condutos de água por outros,
maiores, em seguida os consertos

do calçamento irregular que não
se acomoda com o intenso tráfego,
já por duas vezes. Já imaginaram
quanto .dinheiro do povo se está

jogando fora para manter aq.
uela

bostica funcionando? Porque não

desapropriaram partes Iindeiras
para alargar uma via- pública tão

. importante para o fluxo de veículos
de Iaraguâ? Quando até poderiam
beneficiar seus muitos correlegio
nários lá residentes .. Ou foi porque

tinham medo de uma'reação dos
que construiram no alinhamento e

tem alvará fornecido pela prôpria
prefeitura? Está na hora dos verea
dores darem uma olhada no que
se está fazendo naquele bairro.
Quando pouco tem mandinga de
peemedebista no jogo, que enter
rou caveira de burro pra amarrar

o prefeito naquela obra. Porca Ia
. miséria!

-x-x-x
. A Associação dosMunicípios

do Vale do Itapocu (Amvali) enca
minhou ofício ao Departamento de
Estradas de Rodagem (DER), soli
citando o urgente recapeamento e

restauração da Rodovia SC-416,
'"único acesso ao município de Sch
roeder, mas que liga também os

bairros jaraguaenses de João Pes
soa, Santa Luzia, ltapocuzinho e

São João. A rodovia está tomada
por buracos em todos os seus seis
quilômetros de extensão, enquanto
a Prefeitura de Jaraguá do Sul ar
gumenta que é compromisso do
Gov.erno EStadual a sua restaura

ção e vice-e-versa. -No meio da
questão estão todos os oito mil ha-
bitantes de Schroeder. .

-x-x-x
,

A Diretoria da Companhia de
Habitação de Jaraguá do Sul e o

Prefeito Municipallvo Konell, via
jam à Capital do Estado. Na opor
tunidade entregam na Caixa Eco-

" nômica Federal os documentos fi
nais para a viabilização e recebi
-mento do financiamento de 8 mi
lhões de BTNs (aproximadamente
400 milhões) destinados às obras
das CQIIQS populares.

A Celesc (Centrais Elétricas
de Santa Catarina) já elaborou o

projeto elétricofinalpara as futuras
unidades da Tija dos Martins no

bairo de Jaraguá Esquerdo.
-x-x-x

Jaraguá doSul-A Biblioteca
Pública Municipal "Rui Barbosa"
concedeu no primeiro semestre

deste ano 8.136 empréstimos de li
vros, registrou 4.068 consultas e

pesquisas e cadastrou mais 240 as

sociados que agora tem o total de
2.490 sócios. A biblioteca Pública
Municipal atende diariamente das
8 às 19h sem fechar para o almoço
e coloca a' disposição dos interes
sados um acervo de 13 miltítulos,
incluindo um espaço especial para
crianças e jovens com livros ilustra
dos e de fácil entendimento.

AWiest'tra
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Jaraguá da Sul- "Meu irmão
foi perseguido p.0� mais de .15 quilô
metros antes de ser alvejado por
quatro tiros, e o criminoso certamen
te estava amando de alguém. E inad
missível que o próprio assassino te
nha trazido a vítima até o Hospital
São José, em Jaraguá do Sul, no Pas- .

CORREIO
___

.-:> <>o F-<>" �

sat de Itajaí, pertencente à proprie
tária da Uisqueria Piano's Bar, jun
tamente com um policial, que sequer
lavrou o flagrante do homicídio. Du
rante o trajeto, segundo revelação
do próprio PM Ivanir Rita, o crimi
noso viajou a uma velocidade de 85
quilômetros porhora, afirmado que'

.Médico-legista demonstra
outra irresponsabilidade

Polícia deBlumenau dirige
inquérito sobre homicídio

gou a atender o caso.

"Que_profissional é este?",
questiona Francisco Alves, irmão
da vítima e, como tantas outras
pessoas que perderam seus fami
liares em tragédias que exigem
exame cadavérico, teve de supor
tar o descaso - ou o capricho do
médico Francisco Rodrigues. "Ele
se defende no argumento de que
já pediu demissão do cargo, mas
quem resolve isso, e quando vão
solucionar esse problema?", per-.
gunta Francisco, adiantando que
a família de Valdir Alves vai {>ro
cessar o médico legista Francisco
Alves, por negligencia profissio-

- nal.

,

AGRADECIMENTO

Jaraguá do Sul - O médico
legista Francisco Rodrigues nova
mente se negou a realizar a autóp
sia de cadáver no necrotério do
Hospital São José, em conseqüên
cia do crime ocorrido na madru

. gada de sábado, quando Valdir Jo-
sé Alves sofreu quatro tiros de re
vólver calibre 32, disparados por
Ideneu Lavrena, O corpo de Val
dir chegou às' 3 horas no Necro
tério, quando o telefone da resi
dência ao legista Francisco Rodri
gues começou a soar, em vão. So
mente às 9 horas da manhã - após
seis horas -, ele foi encontrado
pessoalmente em seu apartamen
to, em Jaraguá do Sul, mas se ne-

A família de Valdir José Alves, desaparecido drastãa-
,

mente no último final de semana, vem a público agradecer
o conforto e apoio de amigos e, em especial do médico-legista
José Maurício da Costa - "Ortiga" -J pelo esforfo de
ter se deslocado de Blumenau, até Itaja" para realizar a
autópsia no corpo JÚ� Valdir.

COMÉRCIO DE 'BEBIDAS ROPELATO .

DISTRIBUIDOR

[ 'J
Fone:

"&1«'1" " (0473) 72-1812

E TOME SKOL!
Rua Domingos Rodrigues da Nova, 283

Jaraguä do Sul _. Santa Catarina

.... silineio

o carro estava com defeito.unas no
retomo chegou a impor 140 quilôme
tros. Queremos Justiça. Os assassi

nos precisam ser rigorosamente pu-
nidos". .

O desabafo emocionado é de '

Francisco Alves, irmão do trabalha
dor autônomo Valdir Jösé Alves, 31,
assassinado com quatro tiros à quei
ma-roupa, na madrugada de ,sábad,<Í
(4), na localidade de ltoul?ava Rega,
na divisa entre osmunicípiçs deMas
saranduba e Blumenau. Francisco
está reuníndoprovaspara definitíva
mente incriminar o operáfio Ideneu

. Lavrena, >20 que "tirou a vida de
umapessoa de páze completamente
indefesa, da formamais covarde pos-
sível". " '.

O p:r6,prio Ji'i'ancisco narra os
passos do'írmão, pouco antes do cn
me: "Até os 30 minutos de sábado,
ele estava na Fomelo's, em Massa-.
randuba, auxiliando no atendimen
to, deixando o local para se dirigir
até a Lànchonete Shao-Lin, De lá,
se dirigiu com b proprietário até o

BarCasa Branca, mas o veículo onde.
os dois se encontravam foi constan
temente interceptado pelo Passat di
rigido por Ideneu, que passou a per
segui-los. Ao chegarem ao Bar, s�n
tiram a perseguiçao, e .meu rrmao

decidiu seguir até o Piano's Bar, on
de pediuuma cerveja e, antes mes

mo de pagá-Ia, foi alvejado covarde
mente, no tórax. A bala perfurou
a jugular e Valdir caiu no ,m�smo
instante. Mesmo assim, o cnmmoso

se aproximou 'e, à queima-roupa,
desferiu mais três tiros em sua cabe

ça". Durante a próxima semana, o
delegado de Blumenau � onde foi'
instaurado o inquérito - deve fazer
a reconstituição do crime.

r-------�----------------�II

SUCOS E
V'ITAMINAS
GOULART
Lanches,

Pizzas, Sorvetes,
Petiscos e

Bebidas.
R. Cei.

Procópio,
Gomes,227
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