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Às 19 horas do dia 25 (sábado) que superou em. muito a do a�o passa-
'

acontece o cerimonial de abertura do ' do. Serão' 30 dias de competições de
maior evento esportivo deJaraguä do

r ç1iY�J§�s m.<?��l!flfldes.esl',orti�as � fe: .

Sul - e de um dos mais participativos mmmas e mascuhnas. AI'êm dISSO..-sera ,
'

de Santa Catarina: a 9!. Olimpíada Se- eleita, nó dia 12 de setembro a Rainha
siana de Jaraguá do Sul (Oliseja), .que da 9! Oliseja, no Parque Municipal de
vai reunir nada menos de 491 equipes Eventos, e animação do Grupo Musical
de·49 empresas dö município, número "Cruzeiro", Pagina 11

Guaramirím
, ganha posto'
Sanitário
Página 5,'

Muito show
em prol do'
Excepcional
'. Página 5

Modelos, troféus,
placas
comemorativas,
condecorativas e

para inaugurações:
'. Fone 72·3991

- Cr$ 25,00

,

Juventus desfalcado
vence Marcilio Dias

Com uma equipe to
talmente réformulada -'
desfalques importantes
-de Ado e Romerito -,
o Juventus venceu ao fra
coMareílioDias, pelo es-
core de 1 x O. gol de Toto; .

em partida amistosa rea

,lizada na noite de quarta-

feira, no- estádio João
Marcatto. O técnico Dito
Cola apresentou aos 240
torcedores presentes
(renda de apenas Cr$ 53
mil) o novo contratado
do clube: o centroavante
Carlão, vindo do Paraná
Clube, de Curitiba, bas-'.
tante elogiado.

.

. Grupo Breithaupt vai
abrir mais um Super-

. ção' de ar central. Inicia
das em outubro do' ano
passado, as obras estão
agora em ritmo bastante
acelerado. Bruno Brei
thaupt também confir
mou a construção do fu- ,

turo Centro Comercial,
de Jaraguä' do Sul, no
centro da cidade.

Página 4

Dentro de 45 dias deve estar concluída a nova Estação Ferroviãria no
bairro Nereu Ramos, a 11 quilômetros do centro de Iaraguâ do Sut. O terminal
abrigaráainda um posto telefônicoeponto de vendas de passagens de emp�esas
de ônibus. Custo: Cr$ 1milhão., '

Uniãõ/SCfez comício no Vale

Konder Reis, Kleinübing e'Esperidião Amin, da "União"

Os candidatos majoritários
da União por Santa Cata
nna visitaram a rrucrorre

gião, com, respaldo de se

rem apontados comõ favo
ritos às eleições de outubro
deste ano .

Página 3
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Está confirmada pa-

,

ra o mês de setembro a

'inauguração festiva do
_

mais riovo supermercado
Breithaupt, em Jaraguá_
do Sul, na rua Walter'
Marquardt - o 62 da re

de. O supermercado será
completamente informa
tizado , com 20 PDVS
(Terminal Ponto de Ven
dás); além de refrigera-

AADAV
Associação Assistencial dos Deficientes Auditivos
e Visuais - Regional de Jaraguá do Sul.
- Dê som e brilho à quem precisa -
Col�bore no pedágio de 18 e 19/08/90
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Expositores p/Lo�as
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_______________---OPINIÃO

o horário, eleitoral gra
tuito pela Rádio e Televísão
infelizmente não progride em

sua qualidade, embora tenha
de ser levado em conta algu
mas corajosas inovações se
cundárias. O fato é que os po
líticos continuam literalmente
"alugando" as cabeças dos
cpbiçados eleitores, que nesta
época se tornam os motivos
maiores pela súbita conclusáo
de obras nosmunicípios. Mui
to do que não ficou pronto nos
últimos três ou quatro anos,
agóra à concluído a toque de

,
'

EDITORIAL

,o horário eleitoral
II

caixa.
Nas lenibranças das rea

lizações por prefeitos, ex-pre- ,

feitos, vereadores e líderes co- '

munitários decididos a conse

guirem uma vaga' na Assem
bléia Legislativa ou na Câma
ra Federal, sobrasseam os

exageros. E, aproveitando a

oportunidade única, OS políti
cos começam a se agredir via
televisão, o que facilmente
acaba em desrespeito contra
o próprio eleitor. A única coí-

.

sa positiva é que finalmente
acabamos tomando conheci-

méntos de verdadeiras "'mu
tretas", em detrimento das fi
nanças públicas, geralmente
mal administradas.

'

Fruto dessas denúncias,
novos políticos oportunistas
vão se infiltrando pelo estreito
canal dosconchavos e até con
seguem, não raras vezes, se

eleger com votação surpreen
dente. Ao cortejado eleitor,
não existem alternativas, ex

ceto desligar a televisão. Até
porque a ciranda' política vai
continuar, cada dia mais for
te.

De Jaraguá do Sul a Petrópolis,
via Itaocará, Julho de 1990.
BILHETE AO DR. CARLINHOS

Recebemos a carta de despedida.
Eclesiastes 3.2 "Há tempo para nás-.
cer, e tempo paramorrer" , não pode
sei desmentida, porque é uma verda
de eterna. Pelo menos até hoje. Ela'
não acomoda a situação. O que de
vemos fazer é conviver com as situa
ções que se criam ao nosso redor.
Só quem já experimentou esta dor
sabe avaliar a profundeza que ela po-
de-alcançar, .

Perder seu filho, velho amigo, como
o Eduardo, que não conhecemos,
que era jovem (28), engenheiro de
uma estatal, recém formado e casado
há um ano, é algo brutal q.ue exige
muita resistência-e resignação. Nao
a revolta. Ele foi uma das vítimas
da tecnologia e da segurança que ain
da quase no início do terceiro milê
ruo não se conseguiu solucionar. Mas
o lutuoso fato não exige confinamen
to de quem sobrevive e/ou mesmo

enclausurar-se, o que, quando mui
to. só pode ampliar a dor que, agora,
deveriaser substituída pelo amor ao
filho querido que partiu antes, quem
sabe a vontade de Deus para prepa
rar o caminho de um reencontro, em
outra dimensão: A morte não é o

fim. Aprendemos que é começo �e
outra Vida, a eterna. Quem sabe Cid
Cereal tenha-se inspirado ao escre

ver: "A morte é a' vida; porque a

morte é a imortalidade. Os mortos
não podem morrer". Ou-como diria
Marquês de Maricá: "A morte é cer
ta, mas o prazo incerto: se a certeza.
da primeira nos aflige, a inçerta do
segundo nos consola". .Ou, ainda:
"A tristeza da morte não deve ser

a do desespero; deve sera tristeza

das'saudades que são amargas mas

consoladoras", no dizer de Roquete
Pinto.. .

Na cama o prezado amigo externou
o grande desejo: "Edú. Meu sonho
era viver com você toda a 'minha vi
da. Teu pai". Certo, certíssimo, ami
go e companheiro. Ouem-de nós não
gostaria viver a vida toda com o ente

.querido? E a esposae os outros três
filhos? Não obstante toda a profunda
dOI a vida terrena continua. Nós
também entendíamos e não nos con
formávamos. Mas algo nos tocou,
porque também tínhamos três filhos.
Em 2 de fevereiro de 1985, depois
de muita alegria, de uma outra festa
de despedida, nosso genro partiu mi
nutos depois, como mais uma das
vítimas da BR-101, em plenamadru
gada, quando poucos quilômetros
faltavam para os abraços da famílía, '

em Barra Velha, e o cumprimento
ao filho, nosso neto, que completava
naquele dia o seu 32 aninho, deixan
do outra filha de 7 anos e esposa
de.29. Um administrador de empresa
em plena ascensão deixava de existir
para desespero das famílias, sobre
as Quais desabara o mundo. Que fa
zer? Os nossos sonhos não podiam
terminar, aí. Ah, dr. Carlinhos, não
queria Silber o que sofremos. Depois
de um mar de lágrimas, na quietude
.da rioite, procuramos recompor a fa
mília que precisavamais do que nun
ca de nossa ajuda; porque se assim
não fosse, nosso sofrimento seria
ainda bem maior. Deus nos ,deu for
ça que já fraquejava. Não esq}lece
mos nosso genro com quem tenamos

gostado viver toda a nossa vida; ao
contrário, hoje o temos numa suave

lembrança. Ainda e pelos tempos
afora lhe devotamos muito amor,

Como aquela quase nonagenária Ca.
tarina Ruysam se manifestou, quan
do a entrevistamos recentemente
(vide Mens.ageiro de Jara�uá, última
pág., ed, 23, de 20-06-90), ela lem
brando a partida de seu esposo.
"mas que ainda - tinha muito amor
para lhe dar". Temos certeza que
lá onde está, nosso afeto encontra
ressonância ..
Esta é a forma de amar o que partiu
e o que permanece. O amor é ca'p'az
de grandes transforma�ões. JulioDantas certa vez disse: 'O amor é '

um som <tue reclama um eco";
Dentro de um livro de nossa querida
Itaocara, cato e tristonho amigo, en�
contramos uma folha seca que nos

foi enviada pelo Natal. Lá está im
pressa a seguinte mensagem: "Meu
bom amigo. Nomundo nada se cria
nem nada se perde, tudo se transfor
ma. Um pouco da terra de Itacoara
transformou-se em ceiva e esta em

folha de árvore cuja sombra já re

frescou o solo de meu jardím. Hoje,
seca, mas eterna, enviou-a a vocês
como lembrança para que entre as

páginas de um livro se transforme
em mensagem de amor pelo meu se

melhante, neste Natal de 1973. Dr.
Carlinhos" .

'

Por favor, permita-nos esperar que
esta carta não seja a última. Permi
ta-nos lembrar, querido e estimado
amigo, que este não é o caminho in
dicado para cultuar a memória dDe
um filho querido. Asolução é o amor
pelo semelhante de que fala a folha
seca acima mencionada. A nossa so

lidariedade haverá de fazê-lo repen
sar esta drástica decisão, ditada pela
"dor que não tem fim ...

"

O tempo é o melhor conselheiro. In
cluiremos o Eduardo em nossas ora
ções. Até breve, Amigo!

'

BRUNHILDE E EUGENIO
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. oERRATA
.LI. edição anterior foi a de 'número 3.601, e não 3.600, conforme publicado

O RETORNO DOS BEHLING
Waldemar e Rosemary Behhng. retornaram depois de longa viagem, na tarde de domingo
passado, diaI2·1Y.).90, contando coisas que viram e sentiram, alMt das canseiras inerentes
a uma viagem dessa natureza. Bem vindos!

--CORREIO·_
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Suprimentos
para
Computador

-,F��.-Cr$ 3.500,OOcx'
IliIIueffs..�•••••••••.•. �..

_;_ (i$' 6SO� cx
�� - .Cr$ 163,w
Consulte-nos pelos Iones: 72-3868172-1492
ou venha nos fazer uma visita. '

FlorianiEquipamentos -Rua Venâncio da
Silva Porto, 353 ,

'.

Prestigie o Comércio de Jaraguá do Sul'
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Prestigiadopelo Partido
Fernando busca a eleição

Jaraguá do Sul - o candi
dato a deputado federal pelo
PDT, Fernando Iepsen, tem o res

paldo de ser o único postulante
ao partido ao cargo, desde o muni
CípIO de Canoinhas, até São Fran
cisco do Sul, e vem intensificando
sua campanha eleitoral, até com

a fundação de um sub-diretório
pedetista em Santa Luzia, além de
comissões provisórias em Schroe-

. der, Guarainirim e Massarandu
ba. Fernando .reconhece que o

Partido tem mais força eleitoral no
Oeste e Sul do Estado, mas res-

, salta gue "a reversão. do quadro
já esta ocorrendo, coma politiza-
ção dos eleitores".

.

Fernando Iepsen ingressou
no PDT 'no Rio Grande do Sul
e, desde 1989, iniciou o processo
de fundação do diretório em Jara
guá do Sul - criado este ano -,
do qual é presidente. A níve] de
suas principais metas de atuação
na Câmara Federal, ele destaca:
"Resgatar valores morais e cívi
cos.. promovendo 'a participação
do povo .no processo democrático
e de desenvolvimento; promover
o desenvolvimento de novas tec

nologias e exploração de fontes al-

.Iepsen: candidato a Federal

ternativas de energia; propor a re

dução substancial do quadro efeti
vo das forças armadas; defender
a natureza; elevar o nível cultural
da população; combater todo o ti
po de imperialismo".

=�f!arä--�êpuladi)�EstadUaI=
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o CANO/DATO
DA

/CRORREG/ÃO .r

..

Governador: Paulo Afonso. Senador: Vilson
Souza. Dep. Federal: Luiz Henrique.

Candidatos da
Uniãofazem
.' \

visita ao Vale
Jaraguá doSul-E os candidatos

a cargos eletivos começam a intensi
ficar suas visitas à região. Na quintá
feira a festa ficou por conta da chegada
dos candidatos majoritários 'da União
Por Santa Catarina, que iniciaram o

roteiro com uma visita à Prefeitura de
Massaranduba. Ainda pela manhã,

. eles foram até o Salão Diana, em Gua
ramirim e, à tarde, ao salão da Igreja
Católica, em Schroeder. Vilson Klei
riübing (candidato ao Governo) Antô
nio Carlos Konder Reis >(vice-gover
no) e Esperidião Amin (Senado Fede-

. ral): chegaram acompanhados de vá
rios candidatos a deputado estadual
,e federal, pela microrregião, entre
eles, Udo Wagner, Carlos Barzenski

.

e Paulo Bauer.
Apontado pela pesquisa do Ibope

como candidato preferencial de 45%
dos entrevistados - percentual prati
camente duas vezes superior a todos
os outros candidatos juntos -, Vilson
Kleinübing comandou a inauguração
do comitêmunicipal daUnião, em Co
rupá e, no início da noite, o comitê
regional em Jaraguá do Sul (coorde
nado por Ademir Izidoro). A festa da
União culminou com um grande comí
cio no Salão do Botafogo, na Barra
do Rio Cerro, onde também rolou
muito chopp.

CORREIO,----
� c:> -=- c:> " c:>

"Vasel e Udo e, para rimar,
entra Carlão como opção". Empe
nhado em sua campanha a depu
tado estadual pelo PL/União por
Santa Catarina, o candidato Car
los Alberto Barzenski, o "Car
Ião", resume com ironia as notí
cias que .apontam o candidato 'de
PMDB e o do 'PDS como favoritos
às vagas à Assembléia Legislativa.
Carlão reuniu amigos e correligio
nários, especialmente para apre
sentar aos. jaraguaense, na noite
do dia 7 no Beira Rio Clube da
Campo, o candidato a deputado
federal pelo PL, Jarvis Gaidzinski .

. Carlão divulga suas preten
sões como deputado através de
um tripé que considera fundamen-

. tal,e que chama "os três "S": Saú
de, sabedoria e segurança. E ele

próprio explica: Saneamento bási
co, com modernização dos hospi
tais são metas prioritárias; educa
ção significa sabedoria para- toda
a população eSegurança de uJl!a
forma geral, abrangendo aí o di
reito a emprego, habitação e à pre
servação do meio. ambiente". '

. Proprietário da Anodiplac -
fabrica placas de alumínio para
identificação -, Carlão resiste às

Trinômio,Saúde-sabedoria
segurança divulga Carlão

.".

VAIIOS IIOSTRAR NOSSA -FORÇA-

Carlão apóia Gaidzinski a Federal

pressões para que seu nome seja.
retirado da candidatura: "Sou ine
gociável, entrei para ficar'.', abre
via ele, "tenho amigos gue traba
lham de graça para a minha cam

panha e por isso não posso voltar
atrás", completa.' Após residir oi
to anos em Joinville, Carlão ga-'
rante que tem bons apoios naquele
município, além de Itapoá, Garu
va, Araquari; Rio do Sul, Itupo
ranga, e todos os municípios que
compõem a Amvali. .

PARA DEPUTADO ESTADUAL

U
N

I P

Ã D
O

S

GOVERNADOR� KLEINUBiNG SENADOR- AMIN
DEPUTADO FEDERAL� PAULOBAUER

. � .

Quando você fizer um reparo no seu veículo em algumDistribJlidor
Ford, você só paga uma vez pela peça e pelamão-de-obra necessäría
à reposição. Se a mesma peça voltar a apresentar defeito, você
não paga m�: nem a peça, nem a mäo-de-obra. A Garantia

Jaraguá-do Su'•. de·18 ii 24/08190
/;'

DEPUTADO FEDERAL

PAULOfi)ßj(ff}[j[jJ ,

-. nS1190
.1#&:/

PAULO ROBERTO BAUER

33 anos, casado, 3 filhos. Técntco em contabilidade, Bel.
em Ciências ConiAbeis, Administrador de Empresas, De

putado Estadual eleito em 1986, Presidente Regional do
PDS.

SENADOR - AMIN
GOVERNADOR - KLEINUBING - VICE - KONDER REIS

SANTA CATARINA,-EXISTE"
- Brasflia precisa teconnecer.

'

por Toda a Vida cobre mais de 600 peças do :;�Ú Ford cu..tra.
.

defeitos de fabricação. Venha conhecê-la no seu Distríbuídor Ford.

t....111jr'lliiW...

Garantia por toda a vlda..

'Página 03
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Amcado e varejo:·
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.

.

o transporte coletivo
está 20% mais caro em Jara- .

guá do Sul desde a zero hora
do dia 14, conforme autori
zação feita pelo prefeito mu
nicipal. O valor da tarifa
pass_ou de Cr$ 15,.00 para
Cr$ 18,00.' Os empresários
do setor ficaram desconten
tes com O 'reajuste, já que o

preço reivindicato era' de
Cr$ 2S,QO.

tros sucos.

O Gaseificador é de fá
cil uso e dispensá vasilhame.
Vem com garrafa de gás �
recipiente para gaseificar; E
usado o mesmo processo in
dustrial para gaseificação
com a vantagem de ser por
tátil, emuito econômico. Pa
ra obter maiores informa
ções sobre o produto, telefo-
ne para 72.17.35 e.fale com

Solony. , ','
,

"

, Na próxima semana de
vem iniciar as obras de cons

trução da ponte da Vila Ria
sen, sobre o ria Novo, nomu
nicípio deCorupá. A garanlÚl
foi dada· pelo secretário dos
Transportes e Obras, José"
Augusto Hulze, que visitou o

municipio nesl4 semaila,jun
lamente com vários represen
-tantes políticos peemede
bistás da regiã», A ponte da
Vila Butzen começou a, ser
,construúJa,nagestãodo então
governador Bsperiâião.
Amin, mas as obras foram

-

A empresa chama a

paralisadas sem qualquer atenção ainda para Os novos

justificativa, a partir da ges- motores que, além dO elevado,
tão do ex-governador Pedro, _ grau de eficiência, apresen
Ivo Campos.. A empreiteira Iam índices de emissão de ga
Marna venceu a concorrên- ses que 'desde já se enqua
cia e deve concluir os serviços" tiram' nos parâmetros estipu-,

, -falta apenas a.super-estru- ladospelo (;onselhoNacional
tura da 'ponte - dentro de dO Meio Ambiente pata vigo-
,60,dias. rarsomente apartirde 1995.

O Instituto Nacional de
Propriedade Industrial (IN
PI) concedeu àfabricante de
eletrodomésticos Arno, o tí
tulo' de marca notória. Isso
significa que a empresa ago
ra conta com aproteção es-

" pecial contra qualquer tenta
tiva (involuntária ou não) de
reprodução ou imitação de
seus "produtos por parte de ,

outros fabricantes.

,

Lançado no mercado
nacional o Gaseificador Re
[rilar, que permite a você'

, mesmo preparar seu refrige
rante, águamineral e até um
deliciosô chopp ..Além de

, perfeito e prático, o gaseifi
cador Refrilar apresenta

,

vantagens econômicas de até
400% se comparado com a'
compra de refrigerante e ou-

A Mercedes Benz do
Brasü lançou sua nova linha
de caminhões pesados, para
o transpone de cargas na/ai
xa de 35 a 45 toneladas. De
acordo com a companhia, os
projetos dos novos veículos ;

incorporam' or mais moder
nos avanços tecnológicos.

.
Sob esse aspecto, destaca-se
operfil das cabines em forma
de cunha, para'melhorar a
aerodinâmica.

Rua Reinaldo Rau,632
Fone: 72·1599

CORREIO___
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Breithaupt inaugura moderno
-supermercado no,próximo mês

. .

Jaraguá do Sul- o novo su

permercado Breithaup, localizado
na rua Walter Marquardt, inau-

.

gura nomês de setembro, Ainfor
mação é do Diretor-Presidente,
Bruno Breithaup, que está con

fiante com o supermercado que é
o número seis da rede. "Várias
inovações estão sendo realizadas
nesta obra. Destacamos o serviço
de 'rotisserie' e a refrigeração de
ar central, além de uma total infor
matização com 20.PDVS (Termi-'
nal Ponto de Vendas), para me

Ihm atender à clientefa".
.

A obra iniciou no mês de ou
tubro do ano passado, e tem uma
área total de três mil metros qua-

,.

drados, contendo padaria, mer
cearia, açougue, frios e laticínios,

do está sendo construído com re-
'

cursos próprios, e que 150 fundo
nários serao admitidos para aten
der 110 novo empreendimento. O
grupo Breithaup pretende atingir'
um público regional, pois é uma
obramoderna, comcapacidade de
oferecer muito conforto, varieda
de e bons preços ao consumidor".

Após a inauguração do novo

supermercado, o grupo Brei-
,

thaup; irá inve,stir na construção'
Obras em ritmo. acelerado do primeiro Centro Comercial de

Jaràguä do Sul, que contará com
sala de gerência, corredores para lojas, supermercados, cinema e

côndolas de"produtos, depósitos um completo serviço de bar e lan
entre outras, além de um grande

-

chonetes. O local do futuro Cen
e moderno estacionamento. Bru- tro Comercial é a rua Emílio Car-
no Breithaup não falou em custos, los Jourdan. onde funciona'atual-
garantiu que o novo supermerca- mente a matriz do grupo. ,

,
'

,

"

Salârio-Educação mobiliza
os dirigentes municipais
Jaraguá do Sul - A Secretária

de Educação, Rosenieire Vasel, re-
, presentou a microrregião no encon

tro Estadual de Secretários Munici
pais de Ensino, na cidade de Joaçaba
no dia 6. Reunindo 60 secretários,
de todo o Estado, o encontro teve

por objetivo -realizar um balanço ge
ral da campanha a favor do Salärío
Educaçâo. Rosemeire Vasel, afir
mou que "90 mil assinaturas foram
coibidas na primeira etapa da campa
'nha", que ericerrou dia 6 de agosto.
Uma nova etapa da campanha está
tendo iIiício,em.todo o Estado, para
que até o final deste ano 120mil assi
naturas sejam colhidas, e o salário-e
ducação seja utilizado dentro do pró
prio município; beneficiando todas
as Secretarias de Educação e alunos
da rede pública de energia do Es-
tado.

.

Na primeira semana de agosto,
Rosemeíre Vasel foi recebida pelo
Secretário de Estado' da Educação,
Júlio Wiggers a quem entregou, o

o Gráfica.
//� venlda Ltda.I/li

'ONDE A QUALIDADE FAZ A DIFERENCA!.il/J
FONE (0473) 72-0588

I

projeto de um curso "destinado ãque
les professores que' não possuem o

magistério ou curso equivalente. Na
audiência na Capital do Estade, a se

cretária tratou também de assunto
referente ao Congresso Sulbrasileiro
de Educação, que acontece de 20 (se-

, gunda-feira) a 24 (sexta-feiraj-na .�
dade de Bfumenau, com a partíeí
pação de dirigentes educacionais de
Santa Catarina, Paraná e Rio Grande
do Sul. Foi discutido, ainda, a situa-«.
ção da proposta de doação (porparte
do Governo Estadual), do Jardim de·
Infância loão Wagner, em troca da
construção (pelamunicipalidade), de
salas de aulas na Escola AlvinoTri
bess, na Estrada Ítapocuzinho.

O último assunto tratado pela
Secretária Municipal e o Secretário
Estadual de Educação, foi a transfe
rência de Estado para o Muníeípio
do Giriásio de Esportes Artur Mül
let. O secretário Júiiö Wiggers' está
analisando a� apresen�açõe.s feitas
pela Secretária Rosenieire Vasel.:

.. DFF SET
• EMBALAGENS EM DUPLEX
• EIIO. ADESiVAS

• •'RUA SEME MArTAR, 154 JARAGUÁ DO SUL SC;

Cesar Valente na ACIJS .•

Jaraguá do Sul"':"" "OMomento Econô
mico" será o tema da palestra a ser pro' '

ferida pelo presidente eleito da Confe
deração das Associações Comerciais do
Brasil, engenheiro Cesar Rogério Va-

.> tente, 49, que acontece às 19 horas do
dia 22 (quinta-feira) na sede da Associa
ção Comercial e Industríal de Jaraguá
do Sul. Após a conferência, aAcijs pro
move um jantar de confraternizaçâo no

Clube Atlético Báependi, cujas inseri
ções e adesões poderão ser feitas através
.dos fones 72.10.44 e 72.17.46, fácsímile
72.15.81 ou telex 474231 ACIJS, até as

11 horas do dia 20 (segunda-feira).
"

'Cesar Rogério Valente é natur�1 de
,

Lages (SC), Pós-Graduado em Adminis
tração de Empresas, com cursode espe

, cialização na República Federal da Ale-
.manha. esde 1972 é vice-Presidente.do
Grupo Central, que atua em serviços de
Transportes, Comércio de produtos ali
mentícios' e insumos agrícolas, Agrope
cuária, Beneficiamento e exportação de
madeira e Incorporação Imobiliária.
Dentre muitas distinções recebidas des
taca-se a de "Lider Empresarial" da Re
gião Sul do país em 1982, em pey9iuisaanual da Revista Visão e o título Ho
mem de Visão de 1986", conferido pela
Gazeta Mercantil. Sua conferência foi
transferida do dia 15 (quarta-feira) para

'\ a atual data em virtude de audiência com

r---�:;;�;:====:::::====:;;:===:;::==::::::===;"'"1 a Ministra Zélia Cardoso de.Mello.
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APAE promove festa
para o excepcional
Ji.uuguá do Sul - A Associação

de Pais e Amigos dos Excepcionais

(APA�,
realiza dos dias 2U (segun

da-feira ao dia 25 (sábado) a "Sema
na do xcepcional" .que contará com
muitas atividades. No dia 20� segunda
feira, será' realizada uma passeata da
sede daApae até a Praça da Prefeitúra �

.

Municipal, onde os alunos entregarão
ao Prefeito Municipal a chave simbó
lica da entidade. O ato público iniciará
às 8h com a saída da caravana de alu
nos da Escola. Na ocasião, acontecerä
na Praça Angelo Piazzera apresenta- memorações, sábado (dia 25), nas de-

'

ções da Fanfarra da Escola Alberto pendências do Grêmio Esportivo Ju-
Bauer, Grupo de aeróbica da Escola ventus acontece a tradicional feijoada
de Cultura Artística Edi e do Grupo' , APAE, com cartões ao preço de
Folclórico da Escola Jaraguá. Para.o Cr$ 500,00. .

dia21 (terça-feira) serão realizadas na A APAE de Jaraguá do Sul foi
própria escola apresentação de teatro fundada em 12 de julho de 1973 e aten-
pelas crianças da Apae, com a pártici- de hoje 110.alunos na faixa etária de
pação de entidades como AADAV, seismeses a 30 anos, e tem o objetivo
Rede Feminina de Combate ao Cân- de tomar a pessoa portadora de defi-
cer, Alcóolicos Anônimos. Na: quarta- ciência um ser capaz -de viver ativa-
feira, dia 22, acontece a grande ginca- mente nà sociedade. Localizada na

na das Apaes da microrregião. Quin- Rua José Emmendorfer, n" 328, está
ta-feira, as festividades serão dentro com as portas abertas para a comuni-
da própria escola, com aulas de artesa- dade conhecer o trabalho lá. realizado
nato, música, e na sexta-feira, dia 24, com muito'carinho, amor e dedicação

,

acontece um passeio ao Colégio Agrí-
.

aos alunos que necessitam da associa-
cola de Araquari, Finalizando as co- ção.

,

Candidatos e Meio Ambiente • Ja�aguá do Sul - o candidato
a deputado estadual pelo PDSlUnião Por Santa Catarina, Udo Wagner, foi o primeiro
postulante a uma vaga à Assembléia Legislativa a participar da reunião do Conselho
Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Comdema), respondendo a dezenas de perguntas
relacionadas à preservação ecológica do Vale do Itapocu. O encontro aconteceu na tarde
de quarta. ,

.

,

O candidato pedessista considerou que a recem criada Companhia Municipal de Habi
tação (Cohajas) - convênio entre prefeitura e Associação Comercial - é ii solução
'maís viável para solucionar o problema 'habitacional e conseqüentemente reduzir a ocupa
ção das encostas por parte da população carente. A fiscalização sobre a aplicação da
lei dos agrotóxicos, a implantação da polícia florestal para a microrregião, além de um

planejamento urbano microrregional também foram solicitados ao candidato. Mas U.do
fez questão de fritar: "Quem faz é o prefeito e o governador. Q deputado apenas abre
as portas".

. .

Rei

dos
Botões

Comércio de Aviamentos
Ltda.

Botões-Linhas-Zipers-Elásticos
Botões de Pressão-Rendas-Etc.
Matriz: Rua Adolfo Tribess, 400 - Fone
(0473) 72,-2803' .'

. ., '

"

f:ílial: Rua Joinville, 2490 Jaraguá do Sul-Se

'u

Prefeitura de
Guaramirím

inaugura Posto
Guaramirim - A Prefeitura Mu

nicipal inaugura no final deste mês a
unidade samtária na rua João Busts
chardt, construída em convênio entre
o Estado e o'Município. No Hospital
Santo Antonio, as obras do centro ci
rúrgico continuam. O secretario da
Saúde Cláudio Bley do Nascimento
entregou ao município cheque no va

lor de Cr$ 1,5 milhão para o término
da obra. Também a empresa Marisol
fez doação no valor de Cr$ 100 mil
para a conclusão.

Aliás, há cerca de um mês, o Se
cretário da Saúde do Estado entregou
para Guaramirim urna ambulância Ca
ravan (zero quilômetro) para trans

porte e remoção de pacientes. Com
a doação, o município dispõe agora
de duas ambulâncias, garantindo a se

gurança e rapidez no transporte de
doentes.

Para o Prefeito Antônio Carlos
Zimmermann, o município encontra
se agora bem servido na área de Saú
de, com os constantes investimentos:
realizados pela municipalidade, pelo
-estadoe iniciativa privada Guarami
rense, que têm auxiliado muito o Hos-
pital Santo Antonio. '

.

'

Já na área de obras, o Departa
mento Estadual de Estradas e Roda
gens de Santa Catarina (DER/SC)
abriu licitação, para obras de restau
ração da Rodovia SC-413, nos quilô
metros que liga Guaramirim à Massa
randuba. Outra licitação foi aberta pa
ra a restauração da ponte sobre o Rio
Piraí, nas divisas dos municípios de
Guaramirim e Joinville. Estas obras
são executadas com 70% dos custos
cobertos e o restante pelas Prefeituras
e Bird (Banco Mundial),

numerosos estafetas das
, indústrias e comércio -vão
ao Correio carregando
grandes pastas pesadas de
correspondências e/ou
encomendas, e gastam
longo tempo num dos gui
chêspara despachar tudo.
Porque esse público não
é atendido em guichês ex
clusivos para esse tipo de
atendimento? Como está,
o cidadão comum que
apenas quer postar uma
humilde carta pena longo
tempo na fila até chegar
sua vez de ser atendido.
Quando recentemente
dissemos que o sr. Tadeu
seria transferido para
Ioinvllle, o sr. Prefeito
Ivo Konell reclamou di
reito de resposta para po
der dizer que por interfe
rência dele; Prefeito, e do'
deputado Ademar Duwe,
o Tadeu ficaria aqui, mas
em outra funçõ, que não
a de Agente. Ora, ante a

situação atual, porque S.
EX'! e o deputadolsecretá
rio não usam sua influên
cia para exigir que o Cor
reio de Jaraguá do Sul
atenda o público com o

respeitá indiscutivelmente .

merecido por todos quan
tos aqui tanto trabalham
pelo engrandecimento e

progresso do Brasil? 'Até
que mais funcionários ve

nham,
.

é insistir para que
a Gerência organize os

serviços de forma racio
nal, para dar maior efi
.ciência â agência.

]Vosso Correio é um

escândalo, para não dizer
coisa piot; Filas enormes

e apenas dois funçioná-:
rios para atender o públi
co, enquanto uns tantos'
outros fazem

I

verdadeira
maratona de uma sala a

outra, o que indica que
funcionários não faltam,
apenas são mal utiliza
dos. Existem sete guichês
na agência mas apenas
dois são usados a maior

.

parte do tempo. Quer di- .

.zer, a coisa está pior que.
na agência antiga. Tem-se
observado que uns vival
dinos "muy amygos" não
entram na fila. Dirigem
se diretamente ao guichê
para entregar correspon
dências ou encomendas,
bater um papinha com o

(a) funcionário (a) (sobre
assunto de serviço?). Pelo
que se vê, falta é gerência
no Correio. 'Gerência
enérgica para coibir esse

tipo ,âe abuso. Bota am lá
um. baita aviso que é rigo
rosamente proibido aos

funcionários. entregarem
correspondência das cai
xaspostais no balcão. Ca
da assinante deve usar sua
própria chave. Certíssi
mo.Mas, então porque
não proibem rigorosa
mente (J atendimento dos
fura-filas? E uma grossa

, falta de consideração pa
; ra com o público qúe or

deira e pacientemente es

pera longo tempo na fila.
Outra coisa: diariamente

COBRAS & 'LAGARTOS
, (Ferdinando fiske)

,

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

gravador, vídeo-games, caixas de som e
,

eletrodomésticos.
.

Rua JoinviUe, n: 2.282, próximo à Arweg.
- Iaraguá do Sul-Se- -

METALURGICA HAME LTDA.
I /

* Serviços de torno, plaina e freza.' .' ,
. * Fabricação de máquinas industriais e estruturas metálicas�
* Fabricação de moldes parà injeção plá$lica, moldes, pará metal, moldes para
b9rracha e outros. '

,
'

"

"

' .

* Fabricação' de matrizes. \

Jaraguá do Sul, de 18,a 24/08/90,' :Página 05

'Udo responde a perguntas

AUTO
OFICINA

GUARAMIRIM
LATARIA -

,

PlttTURA
MECANICA EM

•
,

GERAI-'
.

, SOLDA ELETRICA
E OXIGENIO

Rua 28 de Agosto n�
853 - Guaramirim

DISPOMOS DE UMA MODERNA MÁQUINA PARA SERVIÇOS DE ELETROEROSÃO. 'SOLICITE VISITA DE NOSSO
.

REPRESENTANTE O� Ç9NSULTE-NOS FONE: 72-0493 RUA GUILHERME DANKE.R, SINa - SALA 1 ..... JGUÁ DO SUL:SC.
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ModaSempre
Getúlio Vargas; 55

A, sua e/egânéia
começa por.
fora.
Vista

:--_

�---- ....
.....

�---....--

ÓTICA
HERTEL

• Labora(órlo ótico
especializado. .

• Há mals de 50 anos atandendo
vOClf.

.

• Precisão e qualidade,
·Av. Getúlio Vargas, 15
Fotie 72-1889

]erusa
Rubini dona'
de uma

simpatia e

belei« sem

igual
preparando
se para
debutar dia
06 de
outubro no

Aristocrático
Baependi,

o candidato a deputado e

durante o final de sem
Guaramirim acompanh
Henrique da Silveira e Sec
as visitasparticiparam de e

tizantes do PMDB.

Edinara Adelaide é uma das bonitas
jovens que debutarão no-Clube Atlé
tico B_aepetldi

.

Martin RichardMelchert.,
da vizinha cidade âe

Corupâ, completou seis
anos dia 11 de agosto.
Para o garotão muitas

felicidades. Martim é-filho
do casal Alvaro e Márcia

.

Melchert.. ·

Os gêmeos
Diego e Tiago
Bogo .

comemora

ram seils 3'
aninhas, dia
12 (domingo)
com uma

animada
festinha em

sua

.
residência. Os
garotos são

filhos do
jovem é amigo
casal Décio e .

Leonice Boga.

Todo' O encanto em vestir malh
exclusivas Rio/São PauloBaliDo

[fJílC0��J THEGOLDENMESH
Galeria Dom Francisco - Sala 7

Jaraguá do sul-se:

'A ROUPA'lNFANTtl
Página 06 e,07 .

o REQUINTE QUE VOCÊ MERECE,
COM A QUAliDADE QUE voes EXIGE.
.. ...
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, laràguá jQ /�s�pt
'Santa Cat�'rín�'

de Casamentos
Jaraguá do Sul� de 18 a 24 de agOsto' de 199()

motorísta, natural de Ele, brasileiro, solteíro,
Orleãs, neste Estad<:\ do· téc'n;iço mecãníco, natu

, miciliado e residente na rat de Guaramtrím,
-

nes'
Rua JOsé Theodoro Ri-' te Estad'o, domiciliado ,e

beiro, 286,' em Ilha da ' residente' .na �Ru.a GUilMr"

Figueirà, neste 'distrito, "me,. 1079; aJPto,; 302" Blo

filho de Domingqs Spfi· co 03, em Jelnvãle, nes�'
dgo 'e Maria Carboni te 'iEs.tado, fHhó de EdU"

Sprici'gp ardo Baptista da Srlva e

Ela, brasileira, solteira, '

,Alda Marta. da Siilva t-:

do lar, natural' de 'Gua- Ela, brasileira, solteira,
ramírím. neste Estado,' desenhista; natural de Ja

domiciliada e residente raguá do Sul, dOmidlia
na Rua José, Theodbro da e reSidente na Rua
R'be' '286 'Ilha d Jorge" Burck, ,11 i, .nesta cí-,1 UO, ,-eIn" a

Figueira, neste distrito; dade, filha de Vital Lu

filha de Adolfo Kluck. e nelli e Terésinha Lunel
Paula Baumann Killek _ li '..,-

MARGOT, ADEUA GRUBBA LEHMANN" Oflclal do, Registro ,OvO
do 1� Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de �ta c.tar1Da,

,

JJrasU,' faz saber que compareceram em Cartório exibindo os ,docUIDea- .

tos exigidos pela leí, a. fim de se habllltaI:em,para casar, OS seguintes:
Edital 17.332 de 01.08 � 90

Cópia recebida do dir"
t61'l0 de Schroeder, nes

te Estade
Jo� Adilson Salamon e

Wanderléia Velozo

ElE�,' brasileiro, solteiro,
técnico agrícola, lia'tu
ral 'de Sch�er, neste
Estado, domtéi1iado e re

sidlerrte 'na Rua Alberto
z:anella, 2.172í em Sch
roeder, Iílho jde 'Wende"

.

Iín Salamvn e Ida Ana
Zanl8la Salamon !-

Ela, brestleíra. ,solb�ira,
costureira. natural de

lairaguá do ,Sul, domící'
liada e residéh'te em Es:'
ffada Santa Luzia" neste

distrito', ülha de Osmar
VelÓZO e Maria Velo
zo �

Edital iT.333 de 01.08.90 '

Gllmá.� ,Wagne;r e IV()De
Hafemann'
Ele,' brasileiro, solteiro,
e'letrtc�sta, natura.} de

Rio do Oeste, neste Es- Reveno Zastrow e Tere"

tado, domiciliado e resi; 'sinlla Maria Klein
dente na RuÕi Ernesto Ele" brasi�ir<'>',. soHeifo,
RudolfO Fritz Sóhn, p.es- comerciário, natural de
ta cidade, filho de Aid.e- Massarand�ba,. neS'te Es-,
'lino José Wagner e Ma- tado, dOmiciliado e 1':esi

r.ia \\:,agner -. dente na Rua José Thoeo

Ela, brqsileira, soIt.eira, dOro RibeirO, 305, eIIl

operária, natura� de Ilha da Figueira, neste
Massarànduba, nest.e dis·trito,' ftlho die ,Hein-
Estado, domiciliada e rieh Z'astrow e Erna
residente na Rua Joa�, Krehinke Zastrow. _

quim Franctsco de Pau- .
Ela, brasileira, solVeira,

la, 70, 'nesta cidade, fi- cOstureira, nattiral de
,lha d.e Felippe Hà.femann Santo CrÍ'sto, Rio Gran"
e Danuta Anila Cisz Ha- de do sul, domici'liada e

femann, - 'rssidente na Rua José
Edital 11.334 de 08.08.90 Theodoro Ribeiro. 305,
Vidlo Rambo, e Terezi·' em Ilha da figueira,
nba Corrêa n.este, distríto, filha de
Ele, brasileiro, soHêiro, Alberto Antonio Klein
operário, natural dê. M�- e Irene Klein :_

ri.pá-Pala:tina, Parana, Edital 17.33� de 08.01L90
domiciliado e ,residente Va,ldemar, Ziehlsdorff e

na Rua 517, n<) 155, em Rosi Bosshamer

Barra do Rio CêrrÇj, nes- Ele, brasileiro, solteiro,
te distrito, hlhö de Ar- operáriO, natural de J�in·
zildo Ivo Rambo .e' seb ville" m"'ste' Estado, 'd?-
m:

'

Ros,,";ta' Rambo - miciliado e residente na.. "ra ' ••

Ela, braSileira, solteita. Rua Cárlos Schulz, nes"

industri,ária,' natural de
, 'j "

Schroeder. nes_4e Estado,
,domiciliàda � residente
na Rua 517" nl? '155, em
Barra do Rio Cêrro, nes

te distrito, filha de Leo
nardo ,Corrêa e Maria.
Parma Corrêa _

Ednall1.335 de 08.08.90
Adilson ,Marcelo Zen e

Cleíde dos Santos
Blei brasileiro, solteiro.
servente,' natural de Ja-"
raguá do Sul, domícíüe-
do ê residen:Ge em, San
ta Luzíà, neste distrito,
filho' de Ang.elni0 ValeU,
tin Zoz e lJiIi�"""Z9Z.,,.-;-:,
Ela, brasileira, solteira.
operária, natural de
Umuaram, Paranã, dOmi
cHiada e ,residente, em

Santa- Luzia; -neste- ' ,

diS"'
.

trito, filha de Jose Ade
lino dos santas e EÍiza
beth Maria dós Santos �,

EditaLl1.336 de 08.08.90

Edital 11.3,U de i0.08.90 ' Edital 11.343 de 13.08.9.0

1Iarcel� cescii; Orth- Jefferson R�uios Teíxeí
Edital iT-.33U de 09.08.90 �ann e AmbrQzi� Gtt· ra e Rosane Aparecída
,JoSé Probst e

.'

Marlene Ines de, ,Águlda ROdrigues
' ,

M:ülIer
' ,

Ble, brasileiro, solteiro, Ele,' brasileiro, solteiro,

Blér brasileiro, solteiro, auxrüar da escrLtóri0, eletrotécníeo, natural de

pac$Eeiio., l,naiUr",a,1.. -cle-.r.< natutai,"�Br�e,,, nes.-;,:;;,.i�ri�iúm.a., neste Estado,
Màrtpi'-;Pa'l(>:.tim,�, Pata'"' te' iI5t:ado;.�dQmicilialilo·.!I.. 'e:;.: jçi'9f:JiticHiarlQ, e- r residente
ná".- d�miei!Hado"rl e:- A_ resi-"-,,.��.-,,,-<:llat"'1R1:l'8""-·,;....R�.....,�RJl:a.,,,P.4l!llo>,-,d&<FoRtinh .

qente na Rua. 'Luiz Pícol- Branco, 72 apt9. 06, ries- 281. em Cncíúma, nes

li, 115, em Villa Ra.:u,· ta 'cidade, fiilh:O 'de Her" te Estado, filho de José

neste àistrit.o" Úlho' de her! Q:r:thmaxm e, Nayr. Fa�undes Te::xeira e Ma

Augu$tinho P,J:obSf e EI· ,Haacke OI:thma:nn _ ri'lea RamOs Tei'Xletra -:-:
za' AiitU,hes Probst ---, Ela, '>brasileira, solteira, Bla, brasileira, soltleira,
Ela, brasileira,' solbaira.. auxiliar administrativa, professorai natural" de,
costUreira, natural de Ja" natural de BOIn Jardim Jaragu:á' do Sul, domicl
raguâ d<:> Sul;-' domicilia" da Serra, fi'este Estado, liada e residente ,na RUa
da e resid,ente na Rua doplidliada e resicl...onte LeOpOldo Janssen, ',73,
,Luiz ipic0Hi ',115, em Vi" na RUa Rio BrancO, 72, nesta c'idade, filha de
la Rau, Iiestle dist:i:'ito,' apto. 06, neSta Cidade, Raut V,aldir R-9'cI,rigues e
filha de Artur iBmi'lio filLha de Pedro Walmor' Célia E.°drigue� "

Fritz Müller e Herta Ba- de Aguida 'e Laurecy
uer Mü'lleré _' Grimes de Aguida _:_

ta cídade, filb� de Fides
Zíehlsaorff e Tecla Jung
Zíehlsderff -

,

Ela, 'brasiLeira, solteira,
do 'lar, natural de Jara
guá oo 80, ",' domiciliada
"e Iiesidenté na Rua Caro,

l ,I ,.... •

los . Schulz, nesta cida"'
.

de,
.

filha de'
,

ALphonsP
Bosshammer e Amanda
Jung' Bosshammer -

Edital 11.339 de�09.08.90
Antonio Gerso' Gr04tsky
e Eli$élbeth . Regina, da

, SUva -

Ele, 1\>rasileiro, solteiro.
mo;tO'rista, natural de
Guaramirim, nest,e'· Es�
tad9, domiciliado' e resi"
dente na Rua' Joinville,
3.809, nesta cidade, filhO
de André Grodiski e Hil
da Rita Grodiski r
Ela,"--hrasileira, solbeira,
balconista, natural de
MaJSiSara'Ílidtiba> nesN:�
Estado,' domici'liada e re"

si'diente na Rua jOinvil"
Ie, 3.809', nesta Cidane,
filha de Euclides .,'da Sil-
va .e Maria MadalÉma da
Silva -

.

'Edital 17.340 de 1ö. 08.90
AntO�10 SpriCiflO Neto e

Roshna,r Kluck
Ele" brasileiro, solteiro,

,Edital n.342 de 13.08.90
,'Fábio Lutz Bclptista da

$ilya e Josiané' :Manney
,Lunelli '

'

Edital 17.344 de, 13.08.90
Mélrcos All,lerto. GOmes e

,.':' _.� _,
. .;.:,� I •. I,

.Jurema Maria Pedrl

,:\
Conclusão na página 02

'C'll.1 i C a, ',I é d'i·c a
)

Reom,tolugia
Dr. Wander L. Wa,tzko

.�
" r

.

, Consult6rio Médico

Gonçalves).

,�.t·;-I
I
I

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

,,,,' :-�

Atendimento com lIora Marcàda de
. :;,Jri:: :,;,)t.{..j

,

Fone: (0473) 72-2900

2� a ,6�f.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I,IITERIMOYEIS ,

I;otermediária de�'
, Ilúveis Ltlla�, �c_ ,�;-"",

R. JGão Piecoli; '10-.( - fOlle 72-2111' - Jarag'uá do Sul
-- CRECI 0914·j.

1 Cas.� de ,alvo ,ob:25Om2, .terreno'��(450m+' (15 J(
�)'O.),'_ síte: �,,' Rua', An;tpp.ip".CarlPs 'Fer�ira. -:', ','

'

,

,

,
1 ç� .de alv- cf :94ro2, fer�riö.cl 39�2. Próx;

, a Churrascaría. ;Mesch ___;_ ',i3atJ;rQ
.

Vila:, Lenzt.
",'

1 Càsa IIiist.a 200m2, iIlsúa!la,ç5es para Bar. L6·
calízada na Rua Carlqs MaY..
1 Terreno cl ,338m2-Fundação pata casa C/.
253m2 t- na Rua, Crícíúma.

/

eh.alé
IMOBWAlUA E

'

REPRESENTACOES LTIlA.
Rua Reinaldo Rau 61 _ Fones 72-1390 e 72-1500

, I
,

'

.
'

.

Apartamento �'E'dif Schiochet -'- R. Barão ..do
Rio Branco, nl? 10l; '7i? andar. Com área de 153m2;
Casa _ Mixta - R.·'Dos Escoteiros, n? 178. Com
área, de 102m2, Edif- em terrene de 450m2.
Casa - Alvenaria �, R." AlvinQ stern, n? 73L

, .Com área de 140m2, Edif.vem terreno de 405m2.
Casa _ Alvenaria, _:_. ,R. BR:286 -.Km 53, FUJi\-,
dos Com 'BrleikQpp, Guaramírim. Com área· de,
'180m2. Edif·. em terreno de L2S9m2.
Casa - alvenaria, R. Prof- Antonio B. AyFQgO,
cl 280m2, " terreno, cl 1·250m2, 0/ piSiC_.
SITIO - Tífa - 'r'erezinha, Nereu Ramos com
, .'

-
.

-

,- ,

area de 220.000,OlOm2, (88 morgos)., .

SITIO -. Estrada .Ríbeírão ,Grande da Luz, próx. '

Ceval, 'Com área de 32·000,.00 m2.' :Z:°nstifa.

Terrel1L0 _ R. ,M�ria: Francisca G. Kleín, _próx.
Escola Giardínà Lenzí, Com área de 392m2.'

.

, --_ ------ --

...--_.., I � --

Elpreen'dil:entos
.

Imobiliários'
Mareatlo. lIda. 'CdCl 093·

..

Av. Mal. 'Deodoro. 1.179 - Fone 72-11�1) Jaraguá'
cio 'Sul -_' 'sc� �.

LOTÉs'
Lotes no' Loteamento Aná Paula n (FinanciadO)
Lotet� no Loteamento�,iulio Rodrigues :(Financiado)
Lot(i'�s no Lot.' Liodöfo Rodrigues (Finanoiado)
L0t.e 1\!. RarnQ'S' 1 ;075,OOm2 R. Campo do Estrella.
Lc)te 14 x 26 LOt. "0' dia'" Jgil1a .esquerdo.
Lote 15 x 28 São Luiz -' Jguã esquerdo
"Lote, 17 x 50 Perto do Campo do. Botafogo'Barra '

Rio Cerro.
.

'

Lote 603,OOm2 Lot. Menegotti _' VHa Amiiade

'c A S A S

Casa Alvenari� ,ibt. São Luis com' 1.0p,OOm2.
Casa Alve:nariaif"il9111 t20,00m2
Casa de· nÍad�râ;" 42"OOm2, Vila Rau.
Casa de madeifa Y�la Rau 50,OOm2.

- ,,!.;�;;,�:r-:�\o1':
PAGINA

..02�.-...I..--�..------------....�

llr .lliveis
���. Jaraguá Lida. Ele, brasíleíro, solteiro,

técnico 'eletr<>nico. natu
ral d;e Criciúma, , neste
Estado, domlcílado e re-'

sídente na Rua Reínoldo
Rau, 470, nesta' ci�de,
filho de Venícío Gomes
� Lorílda Clemes G9"
IDeS -

Ela, brasileira, solteira,
vendedora, natural de
Jaraguá do Sul,' domící-
líeda e residente na Rua
José Emm�ndoerfer,' ·704,
nesta cidade, filha. de A
laríco Pedrí e Jandíra
Valcanaía Red.ri -

'

Edital 17.345 de 13.08.90
Haroldo

'

Güths e Maríl
de Bou!
Ele, brasileiro, divorcia'
do, analista contábil, na
tural de RiO do Sul, nes
te Estado" dOmiciliiad0 e

restdent-, na Rua Waldir
M;edeiros, 87,' em Bairro

Água Verda, nesbe' dís
tr;iJto, filhO' de,' Alfred
Güths

,
e Selma" iBertha

Augusta Güths "-

Ela, brastleíra, solteira,
operária, r�tural·· de
Doutor Poedrifiro, neste
E'Etaro, domiciliada e re

sidente ria Rua Wa1dir
Medeiros, 87, em Bairro
Ävua Verde neste dis
trito, ,

filha de Avelino
BU'zzi e Est'efania Buzzi�

) ,€REeI - 8S2 • ,I Fone: 71·2010
"'"--'

"-Av. Marechai Deodoro da Fonseca, 141
. Jaraguá do Sul

.

Silnte Catal'1na
., '�'1terren(i)Lot..Papp,. Barra do RiO Cerro, 12x28.'
. '..,... Casa· 'alvo eom 100,OOm2, R. Francisco Zaca

rias Lenzi n? 239 - Vila Lenzt,
-, ,Casa ,de alvenaria, com 100;OOm2, na Rua'

.

" 259, on9 16� - Jaraguá Esquerdo.
- 'Casa. mista, com 80,00m2. R. .Rcberto Mar
quardt, ,n'? 14 '-:- Vila Lenzt.··
- Sobrado com área' de lOO;00m2, na rua Ro

dolfo Huffenuesller. com maís uma sala
cOmercial com 400,OOm2.

_ Dois lotes com 1.080,OOm2, fia lateral da rua

Bernardo Dornbusch. perto die f�i'o velho
Spézía-

- Um lote com área de 450,OOm2 no 'loteamen-
to Menegotti, 'no bairro' ÁgU� Verde.

'

,'_ TerrenQ na Ilha da Figueira perto ela Igreja
Evangélica.

- Terreno Estrada Caribaldí com a área de
212.0oo,OOm2.

*

Loteamen�� Sto AntoniO; temos totes a parir
de um salario de entrada e Uni, salário por m,ês.

, ',- ..

ALUGA:
;_ ·Uma casa místa na Rua 25 de ,JulhO.

,Edital 17.346· de 13.08.9Ó
Jurassí Vitor Vicênz! e

Janete Staehelín
Ble, brasileiro, solteiro",
auxiliar. administrativo,
na.tural de Rio dos

. Ce
drOs, nest'e EstadO, 'domi
cilÍ!à(io e residepte, na.

Rua Conrado Riegel, 106,
nesta cidade, filho '

de
,Lino Vkénzi e· Amelia

.

Vicenzi! -
Ela, brasÜeira, solt'eifa,
afendente od<futológicO,
natur,al de Jaraguá do
Sul, domidltada ,e resi

.
dente na Rua Conrado
Riegel, 127, nesta cida
de, filha ,de SenO'

'

Stae
helin e Wilma Pedrelll
Staehelin -,

··Â
, ENGETEC

\J

Imobiliária EO'Delee

E para que chegue ao

conhecimento de todos,
mandei pas�:ar o presente
Edital, que será publica·
do peia imprensa e em

Cartório, onde será afi'
xado durante 15 dias.'

.

,

Ja.raguá do Sul" de 18 -a 24. de agOSto de 1990

.Crea . 2264 _ Cred . 934 - J _ Fone: 72-0373
Rua Expedic_ionário Antonío Carlos Ferr,eira, 49,

Jaraguá do Sul _ Sc

VENDI;
1ÁRRENO cl 720m2 R. JbinviUe em' frente
ao Salão Lider ..
TERRENO cl a.561m2 -:- R· Otto Mayer - Vi-
ia 1enzi·

.

TERRENO cl 435 m2 - Vila L'enzi
TERRENO cOm 3.600,OOm2 - Rua Epitácio Pes-
soa - Centro.

'

TERRt:NO' tom 831,00 rn2 Esquina com Rua,

BarãQ do Rio BrancO - Centro.
" TERRENO com frente pata Rua José Theodoro
,

. Ribeiro -:-: Ilha da Figueira.
APARTAMENTO com 91,00 m2 Ed. JaTaguá -.

. Centro'
.

•

ApARTAMENTO' com 96,00, rn2 - Ed. Mara jÕ
- Centro
COBERWRA cl 320m2 -Bd Schiocket,-Centro
C�SA MISTA' com 140,00 m2 - Vila Baependi.
('ASA u'c' ahr.. em construção -R Adolfo Tribess

À. L U GA '

SALA COMERCIAL
Rua GumerCiridQ da Silva
-Rua José Emmend'oerf'er
PONTO COMERCIAL

(Ötimo para oficina mecânica) Vila Lenzi.
SALA COMERCIAL TERREA -' Rua Bernardo
I)ornbusch .,- Vila Baependi

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.l· "Indicador· .,

prrofis·sionalr;. r •

EMERGINCIA
Pronto socorro 12-1977

,

Bombeíro __ • • • •• 193

Drogaria' Cato 72-0636

Hosp. Mat. Jguá 72-1300

Policia _. _._ . .. ... 190

Rádio Jaraguá 72-0159'

, �7
.. ,.

Farmácia'
do
Sesi

Agora em instalações
ampliadas e com, La

boratório' de Análi
ses Clinicas anexo,

r

para melhor atendi
mento-

Av. !4al. Deodoro
507

(defronte o Colégio
São Luís)

Fone: 72-0561

,

Ora. . Conlábil
"I Come'reial"

S/C Lida•.
• Escritas fls�ais e

contábeis

• Registros de firmas

• Contratos

• Seg;uros

• Rua Cel.
Gomes' de
n" '290

Procópio
Olivélra.

• Fone: 72'0091

• Jaraguá do' Sul- SC·

PAGINA 03

II

..

VelhoFerro Marechal

t • �

.

SOMAQ
Jeraguá do Sul ganha uma nova:' Opção em:
consertos da máquinas de escrever, sOI{l�r,o".'.
calcular, caixa.' registradoras, mimiógraf,()�,;;-
relógio-ponto � computadores.
Pl'ocUre-nos e veja nossas vantagens -e bOIll

preços.
Rua Dona Antonio., 33, - Fone: 72�0308.
- Jaraguá do Sul'- � Santa' Càtarina -

DE ENGELMANN &I CIA. LTDA.
__ .'.J..,.,- r Ór

Comércio" de veículos "'-usádos"o'
Peças' 'para veíeulos

. :Compramos ..

· -autemöveís,
.

acidentados
: ,

. ,-'- ']:�. .l ,,', 1
,

Rua Conrad Riegel,' 162 .;�; Pone 12-0874
Jaraguá do' Sul - SC

..

-

"

LABORATÖRIO DE MICROBIOLOGIA
E ANÂUSES CUNlCAS

.FlelDing:
Rua �einoldo Rau, 576

.•. FOne: �2-2755
.

Jaraguä do Sul -- SC ___;

, .

, Ginecologia e . Obstetricia

FRIEDEL SCHACHT

. AD"VOGADOS" MARlOCESARFÊLlPPI
CLAuSIO B,.ARATTO

DR. ALUIZIO iSAAC ALBUQUERQUE

Atendimento das' 8 às 10 hs
e das 16. às 19 hs.

Rua JOão Piconi, 235' Edif. Ivina
19 andar -' sala 8 - Fone: 72-1580
Mantelllos convênio com UNl�D

, ,;

ESCRITÓRIO:
Rua Barão do Rio Branco. 227 Caixa 'Posta/12
Fone: '(0473) 72-0244 --89250 -Jaraguá do sot- SC

Ortopedia e Traumatolouia"
DR.. MARCOS F..�UBTI(

Urgências -e- eonsuuas _ o�topedia ínlan.
til e adulto. Membro titular da Soc. Brasíleí,
ra de Ortopedia e Traumatologia.

Av. Marechal Deodoro 1.572 _ fone 72..2218

'- SAVlO MURILO PIAZE�A DE AZEVEDÖ "

.. ·MURILLO BARRETO DE. AZEVEDO

ADYOG"IDO:$

Clínica de

l)IieUo ClvU - Criminal - Comercial' -
.

- Trabalhista - Esportivo �
. \

1.
..

Fisioferapia
Jaràguá

Dr'' Valéria C, .Togní
Dr'' Solange

.

�astllhC)
Fisioterapeutas

Dr' Carla S. pótto
Dr' Ste1a ser:räclnl

Pslcólogá'

Av. Mar-echal Deedoro da Fonseca, 97 - Sala
- Fone 72·0188 - Jaraguã do Sul - SC .

Adloaados

Dr" Solange J?��ini __;;, Fonoaudióloga
Rua Jacob Blick, 120 (fundos Bradescol

Fone: 72-3659'
Mantemos convêrrío

:

corri: UNIMED e

BANCO DO BRASIL
.�. � ,_,4,

OI '.t', ':'0

·Aurllene M. Buzàí
Leonel P. Florícnf

I.
.Ruar R$oldo Rau, 86 - sala. 4. • Fone 72.271L '

r

Gralica

Fáb,icI" d,e ,Carimbos
_ Elcadero,aç,ões

Rua São Paulo, 114 - Jaraguá do Sul - SC_
\

,;'&_(10 DO·P,OVO' 12·0091:
Jaraguá do Sul. de '18 a 24 de"�gesto de' 1'900

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'Vencite'Se: 02 Salas Comerciais Conjugadas, no

Edifício' Domingos Chiodlili -'- Av. :Mal,., Deodo
ro da Ponsece,

,C ,i n e' Vende-se: 01 ' Apa,itamen'bO com. dOis quartos
'. (mais) garagem," pronto, para morar', (centro),,

J a r ag'uá
/

,_'_T_ra_t�ar_fO-,n'e.....:_\'l_2__0_17_2_;..;::;;__",--",�_""__''''''__

Contatos tonei. (0479)

'12'0363 com Dtlson
o,. -i-

'filE) I'E'
','

't ':,
j ,.,

J:,\-'_
)

,

�","", ::<, ...
'

Um terreno na PRAlA'
DE ITAPEMA, COm á·

rea ,de 264 in2.,' à 800

�OS do,mN.

Sexte -, 20:15 horas -

* O gOf;'Ícq da PistOla (18
aI1l0s) �j c:

\
.

.'

.

S6bado - 20: 15 hOras -.
..' Q Desafio do Dra�i()I
(14 a,nas)

..,.... 22:00 'horas -

I

to' O' gosto! da Pistola (18
anos)

Domingo - 20:15 heras -
,

�' O Desàfio do Dtag)ãb
(14 anos)
Cgm Jean Claude Van
Demme,

"

Dénis Alexio .e

Dénnís Chan:.

terça - 2Q: 15 horas '....

�. O Desafio do Draglãb
(i4 anos)

Quarta - 20: 15· horaa -
�. O Desafio do DraglãlO
(14 anos)

Quinta -:: 20: 15 horas -
>lo'

Sexo nas' alturas (18 a',

nOS) �

Ilrão do'j:1io Branco, sala 4
FONE: 72.2607

...
'

. �,�6 ,-�."'"""'.""'"< '_", """
.� �.

.

.

'.

," VIAÇÃO CANARINHO LTDA,

Programe bêm ai lNi. Viägeni dé férias I! ,

recreação. A "Cuarblho" coloca ,à sua dis- '

posição OI modemos e confortáveis ônibus, da sua

frota. Venha conversar conosco.

Av. Mal. Deodoro, 987 _ Fone '12�1422

Sala' Comercial- Mal. Deödl,rl"

AS MELHORES OpÇOES PARA PRES�
ESTÄO NA

Lanznaster
Jóias, semí- jÓias e relógios cem o cariDhô d.

LANZNASTER
Marechal Deodoro, 391 - Fone '12-126'1, em Jara�j

lER·PLAN
Terraplenagem Ltda'

,

CREA � S.lCH ,

f

.
'

DISpOMOS DE MAQUINAS E' CAMlNHOES"
PARA SERVIÇOS DE ATERROS, LODAMEN'
TOS, ABERTURA DE ESTRADAS; BARRO VER'
MELHQ PARA ;JARDIM, A,RElA FINA PARA
REBOCO, AREIA M�DIl\. E GROSSA (SEICHO)
E MACADAME.'

'

.'

CONSUlTE'NOS PELO FONE: 72'0493, OU
DIRlJA·S;E A RUA GUILHERME Í>ÁNKER,
PRÚXIMO A 'VERDUREIRA nA RAQUEL

JoãO eMOItla__
Koda, 'JnlantO-Ja:veall para realÇar a

elegAnda . de leus fIlh08� Um. carinho'

especial para o' leu bom goSto.
Na Marechal Deodoro, 819 _ Jaraguá-do Sul _ SC·

II

GA SECA, .ISO'.I'blWlCOS" FRlGORIPICOS
;,,' �CARREl'A:S DB

",

1, 2 e 3 EIXOS

Jarag� '(.;'l,' �,�rd(), Rua Dr. �rlco .:
Fermi. 1 t3 FODe '12·t897

__........'1!!!1"''i]',
'

"-.'_1'� . .'��,!:" .

.,�"

AJJREA MüJ.L� GRUBBA, Tabeliã e Oficiai de
Títulos da Comarca de Jaraguá do Sul, -Estado de
Santa, Catarína, na .forma da Lei, etc.

Faz saber a todos quanto este edital vírem.
_ que se acham neste Cartório para Protesto dos

, Títulos centra:

t,

.Avelíno E. Scapíní - Rua Alil:ino G. Farias n9 "

331 - Nesta - Lorena �lnSke - -Rua:, preto

-- ,Nesta - Mariano Hartkopf --- �ua:
'

Mal.

Deodoro/Mec. Marecbalr+ Nesta,

E, como os dites devedores não foram, en
contrados ou se recusaram a aceitar à devida
intímação, faz 'por intermédio do,presente edital"
para' 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, soo a pena de serem os refefidos '

protestados' na forma da Lei, etc-

ÁUREA MüLLER GRUBB.A, Tabehã :e Oficial
de, Protesto de 'Títulos!-

'KKl Jaraguá do Sul, 16 de agosto de 1990.

Ve�durei,ra\ ,da:. Raquel
'COMeRCIO DE FRUlAS E VERDURAS,

,

SEMPRE FRESCAS E VERDES, PÄO CASEIRQ'
,

E CUCAS. Al\IPLO ESTACIONAMENTO.

Rua Cei. Procópio Gomes de
Jaraguá do Sul

Oliveira, 1.160,
SC

,

II Funilaria Jaraguá Lida.
Calhas e Aquecedor Solar

Rua Felipe' Schmldt, 219 . 'Fone 72-0448

Tubos Santa Helena Ltda.

:.i

Túbos de PVe' [eletrodutes]. TuLc).s de Concreto
Tubee de "PolieUlenOi: (,manglle1ra pFetaJ,·,

, Fáb'da: RUâ JotuvHlé. 1016* _ Fone 72·1101
EScrJt6rlo: Rua CeI. Procópio, Gomes. 99

Frue 72·0066 _ Jara�uá do Sui _ SC

l

S,pé:lia ',& Ci:a'. Lld'a.�,
, SERRARIA E SERVIÇOS DE TRATOR
,Madeiras para construção e ::;eJ YlÇOÍ de tIdluF

com prolissionets altamente esppciaIizadus.
Rua JOão Januãrio Ayroso. 772 -'- Jaraguá Es'

([l1erdo':;_ Föne 72-0300- Jaraguá do. Sul - SC.
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. PROG�AME SEU FIM DE SEMANA
Corupá - Sábado (18) b'omcinício marcado para

-

às 22h, Baile doCafona, no Salão Paroquial. Música,
a cargo do conjunto Os Filhos do Rincão-Prêmios
para o casal mais cafona, mulher mais cafona e ho-

'

mem mais cafona. Arrecadação para fins filantrõ
picos. A promoção é do Lions Clube Corupá. Vá
e' divirta-se ..

Dia 18, sábado no Clube Atiradores Switter Som,
anima com _0 maior agito a partir das 22h.

'

Domingo (19) - Sensacional Soiree no Atiradores
� partir das 1 '7h. '

5chroeder - Sociedade Schroeder III promove a

partir das 22h neste sábado (18). -

'Domingo (19) - Participe da grandiosa Soiree na

sociedade Schroeder III.
Massaranduba ...... Sexta-feira (17) a partir das 22h
na Fornello's o maiorágir(j., ,

Sábado (18) a Fornello's apresentar a maior festa.
de som luz e cores a partir das 22h. '

•

Guaramlrlm - Neste dia 18 (sábado) tem agito
no Diana a partir das 22h.

'

.

Sábado (18), tem Efektus com início às 22h.
Domingo (19), soiree no Diana a partir das 17h.
Dia 19 (domingo) a equipe Efektus apresenta uin

sensacional soiree, com início às 17h.
Jaraguá do Sul- Sexta-feira; dia 17 divirta-se na

Marrakech com:' ' '.'

Sexta-feira (17) Baile do IX Rodeio Crioulo de Jara
guá do Sul, com animação dos Garotos de Ouro,
Os Garotos do Sul e Show com o renomado Renato
Borguetti. Início 22h no Pavilhão do Agropecuário.
Atração imperdível.

.

Sábado (18) tem boate e choperia na Marrakech
com: ,

Sábado (18) - Baile do IX Rodeio Crioulo de Jara
guá do Sul, com Renato Borghetti, Os Garotos do
Sul e Os Garotos de Ouro. Prestigie, é no Pavilhão
do Agropecuário.

'

.

Dia 18, sábado a Sociedade Alvorada promove baile
de,r.ainha a partir das 22h. Animação do Grupo
Musical Estrela de Ouro.

Sába.d,?, dia 18,.t�m animação no Botafogo com som

mecamco. Participe a parnr das 22h. '

Dia 18, sábado; baile de escolha da. rainha We$.
O início está marcado para às 22h, com animaçao
do Grupo Cometa. Local, Associação Recreativa
WEG.

'

Dia 19, domingo - Soiree no 'Botafogo a partir·,
das 17h3Omin. .

Ogaroto da foto é o quendo Fabri
io. Bastos, filho do casal Ademir
tAnge/aBastos, que no dia 09com
pletou mais 11m ano de vida. Para
béns ao Pabricio e votos de muitas
felicidades.

posto por dez casais, e o traje usado nas apresen·
tações é originário do Vale de Lecht na Austrália.

O Lions CluH ú C_pó promoW! II"k dUJ
18 (S4bado) o BtJiú do Ca/ollO. O local s.l'Il,o .aldo
da Igr.ja MIlIrir; cl partir das 1110 • km dp(IW •
ArgMlJkriais di. Construção •• H.n� LIdIJ.

.

Sérgio Rubens Zonta, §.residenté
do CDL

(Clube de Diretores Lojistas de Jaraguá do Sul

participa da 24� Convenção o Comércio Lojista
na cidade de Joinville.

. O. CIIlH dos 'SoIkiros, «#6 pnparalldo para
brtv. o "I: Baile dos Solt.iros". qu. acollkcel'll
no Clube AtUtko Batptndi. Prepara.s. para ter
uma noite dt milita div.rsiÚ1 e .nlnkrimelllO. Em
br.v. divulganmos a daJ;z e musica/idsde. AgJUJl"
úm.

Moacir Gonçalves, mais conhecido por Moa,
estã causando muitos' suspiros em certa garota
do município... .,'

N,sM s.gu'""'-I.im (la), c09utle1 de. apt'es.n·
laíãO cl 'imprensa das jovens úbuúulles do Clube
AfUtko Batptndi. ,

Llon" Pradi Florialli, .oord.nador do 1:
,ScloÜlUnf.." .Ollfintwu para o tÜIJ U (..zlII-l.im)
o ls"fIUI""to ofjcüJl da I'sta, 110 Pargu. Mulficipal
ú Ev.lIlOs.

.

Dia 22, quarta-feira Jaraguá do sul 'sedia o
� Encontro de Empresários no auditório da As
sociação Comercial de Iadustrial ' de Jaraguá do
Sul(Acijs). .' ,

IXRodtw CriO"",ú JlÚtlgad do Sill, 1I&0llllce
II.sl. fim dt s."";IIa, nos � 17, 18 e 19 com

lfIUiIIJ 1••111, alegria, sloows com RelUllo BlH'gu.tti
'. lHJil.s com os G.,;OIo. do Sul • os Garoto. ú

. Ouro. Porlicipt.
. .

'O Grupo folclórico "Morgenstrahl-Scar",
vem realizando' desde agosto do ano passado um

trabalho de resgate das fraöíções germânicas atra
vés da dança. Com a coordenaçâo de Carlos Jun
kes e Maria Helena Andreatta, o grupo prepa
ra-se para representar Jaraguá do Sulna 2�Volks
tanfest em Ipira (centro oeste do Estado), no pró
ximo f!m de semana (24, 25, 26). O grupo é com-

Muito concorrido e elegante o jantar de posse
da nova diretoria do Centro de Proãssícnaís Libe
rais realizado dia 3, sexta-feira, no Clube Atlético
Baependi, Parabéns a Gustavo Hélcio Hensehel
que presidirá a entidade durante um ano. '

,O ROIary Club dt GIUU'IUIJirim NaJi:oU tÜIJ �6
(quillla·l.iro)jalÚlU'I..tivo no rt./aÜI'IJIItt NPrtllP.
Na oportuni4aJú C/tuIú·Tollf(Jltm, ClII'IMm Toma
sem, MilU. Ferrt;", e Os_ Kinos lorom 1Idmi
tido. como _mbro. doRotary. Nà.ocasl4o, ogover·
1I08r dUlriI4l Ary Aquino Buui ptII1ic,lpou dI1 .Ie·

gIUII·RjJu!IIlI'· . . • .

id d

.

. ,

osane Vailatti rorconvi a a para ser uma

das madrinhas da noitada culturalbeneficente do
clube Guarani de Itajaí em benefício do Hospital
Marieta Konder Bornhausen que será realizado
no próximo dia'23 de agosto, Rosane Vailatti vem
realizando excelente trabalho na Rede Feminina
de Combate ao Câncer em Jaraguá do Sul.

AlelJllfoU .uc.sso loI4laNoiI4da do ProhJ Tlpi
co IIIlIúuw ••Jda-I.ÍÍ'tJ, dia 10 noClubeAtUlicoBat
ptndi. Casa lotada, milita_açãOealegrl4. Para·
béns aScII/'ptls H/issima promoçãO.

Dr. Alcivandro e Salete Espezim, ele dele
gado, de PQlícia de Guaramirim, maugurarão em

breve sua nova e elegante re'sidêneia na yi�inhtl
cidade guaramirense; " '.

.

No dia 14 ú setembro, sezla-feim, "O Ginásio
Arlur MUller, acontece o'Fecase (Festival. Can
çãO Sertaneja). A. inscrições ·enconlrom·se aberla
1I(J AcademIa ú Música CarMirinloo em Jarogu.4
do Sul.. Paro o mls ú oulrlbft!, sel'll NoJizadO. no
GillÓSio Arlur Müller o Feslivul.íIa.ClJIIfãO Jara.
guatnse (Fecaja)"que Is.m dúvida. um evenlo dt
trodifãO no mUlliclpkJ.

.

Sábado (18), na t\rWeg, acontece o'concurso
Garota Weg. 19 candidatas participam do desfile .

que será em traje de gala e maiô . .A anímação
.

do baile, (após o'conchrso) está a cargo do Grupo
çometa, .

. A ci4aJú ú Guaromirim, esl4 ÚSÚ já, prepa·
rondoa lerceimleiraAgroiiuluslrialque seNalivuá
em agosto do pl'llzimo ano. A muni.cipa/idlJdt pro
mete muita IIDvidGde para o evento.

,pia 1� de Setembr<>, no salão do Agrope·,
cuário, baile da escolha da Rainha da 9! Oliseja:
(Olímpíada Sesiana Jaraguaense). Animação a

cargo (lo Musical Cruzeiro. .

'r /J.

��
. POSTOdeMEDlCAMENTOS'

. . ."
, ., .

'

VldaeSaúde,
.. -

. .
.

,

Vestindo GeraçõesI

I Posto de Vendas
Medicamentos, Perfumari�s e Cosméticos em g�ral.
Aberto diariamente de segunda � domingo sem fechar

,

.

para o almoço. .

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

.

Estrada Ilib. Grande. da Luz, 117, Rio'da Luz ao lado da CevaI

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

,lo PMDB Durval Vasel esi�ve
<. nas cidades de Pomerode,

O à deputado federal Luiz
Estado AdemarDuwe. Durante
coquetéis comfiliad(Js e simpa-

,
.....

11.

F'ISCINAS �IARAGUA
"Uma nova geração em pisciilas"
* Piscinas em diveÍ'SOS tamanhos
� Artigos de praia

- * Hidromassagem.
* Móveis para jardim.
* Sauna.
* Produtos para tratamentO de sua

piscina "HTS" ..
'* .Filtros e acessórios:
�

..
" ,ß

.

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

.

58 _' Guaramirim Rua 28 de Agosto
Guaramirim -sania Ca/Qrina

. ,

.Rua Joinville, 2.473,

...•. TÁ NA HORA DE ACERTAR
OSPONTEIROSCOMO SEUVELHO

t.
A Seifert dé umamio'para você.

Neste dia dos ".Is dê um rel6gl0 da Seifert parä ele.
Na coleção de relógios CItIzen

-

tem um que com�lna com NU pai..
E com seu bolso.

J6iss& Rel6gios

Floriano, 29

i Jaraguá do Sul, de 18 a 2�/08190

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Pracinhas comemoram

fundação e posse I

Os integrantes da Força Ex- l�tório pêlo Cãpi}ão Ferdinando
pedicionária Brasileira, da Asso- Piske e �a prestação de contas pela
ciação Nacional dos Veteranes-da . te_sourana, segUlr�m-se as sauda
FES - Seção Regional de Jara-. çoes ao novo presidente, de onde

guá do Sul -, 'após um garboso se destacou a palavra do Coman

desfile, em homenagem ã funda- .dant� d,? 62� B.l.,.com generosas
ção de Jaraguá do Sul, reuniram- referencI�s.a�s.feblanos·e;�os sol
se para um almoço de confrater- dados ongmanos da .reglao nor

nização na Churrascaria Costelão, �este d� Santa Ca!anna, ele q�e
no Portal de Jaraguä, prestigiados .

e do �IO de Jan,elro, de família

pelo Cei. AgostinhoMonteiroNe- .

de Belem do Pàra.. _

to Comandante do 62� Batalhão De acordo com informações
de'Infantaria, sediado emJoinville recebidas pela direç!,o, os �ete-
e do semanário "Correio do Po- ranos da FEB deverao montar no

vo". Museu Municipal "Emílio da Sil
va", uma exposição com motivos
- objetos, medalhas e documen
tos - da II Guerra Mundial,

"Correio do Povo" cumpri
menta os integrantes da Regional
de Jaraguá pela sua coesão e com

panheirismo, desde as trincheiras
(Ja distante Itália.

Na' ocasião. comemorou-se o
. 14� ano de existência da Regional
de Jaraguá, fundado que foi no
ano do Centenário da cidade e se

deu a posse do novo presidente,
na pessoa do febiano Estephano
Meier. Após apresentação dó r�-

DEUTSCHE ECKE
LEITWORT: "WIR SCHREIBEN EIN WENIG IN 'E)EUTSCH, DAMH DIE ERERB
TE MUTTERSPRACHE NICHT IN VERGESSENHEIT GERAET!"

Die Redaktion :
Anlâssich eines besuches im Hause von Herrn Gerhard Herrmann, in Corupä, erhielten
wir eine Seite des Buches "Dona Francisca; Hansa und Blumenau, (R. Gernhard), zweck's
neuaufnahme eines Bildes .über Jaraguá. Davon ennehmen wir die beiliegende Besen-
reibung: ..r.::

.

.
BERICHTE ÜBER DER VERGANGENHEIT

"Wenden wir uns zunächst dem rechten Ufer des Rio Novo zu, Hier .präsentiren sich,'
von dem auf der Spitze des Stadtplatzes angelegten, grossen Directionsgebäude sehr

, gut zu -übersehen, in freudlicher Weise die Pflanzungen dreier Italiener, die sich rühmen
können, die ersten Ansiedler auf derColonie Hansa gewesen su sein. AIs-/nlrUsos (Eindrin
glinge, die irgend ein Stück I:.and ohne je an Bezahlung zu denken, in Besitz) gingen
sie vor mehr als drei Jahren den ltapocú aufwärts. das beste Land aussuchend".
Fortsetzung folgt' in -der nächsten Nummer Herr Gernhard Herrmann ist der Verfasser
des.nächst erscheinendes Buches HANSA HUMBOLDT, ontem - HQJE Corupá.

Valorize
Rotary
comFé·
e Entu
siasmo

. o QUATRO-MElA-CINCO
v� ° R""'-'Y. ...... FI. EIIhU""IIID

O ROTARY.NA·UNIAo SOYllh'lCA
A receate .1_ do ,Ex-,",Ideate do

R.I. Rolf KIliricIi, de Belslald, FlDI_la
pela Unlio_, recebeu do Subsec....

�:t!�=:::·::O=:t:.oI=:
ri.. do 10 COlD Isso °Rotar)' latema-
lIoDoI tomou a p......lra IISIOClaçio d.
dubes de preslaçio de serviços a estabelecer
umdabeaaURSS_ndo umRotar)'
Clab provisório em Moscou.

.

O clube de Moscou coata COlD aproxl.
mldament. 15�, que esll.......n se ea
contraado larormalment. aos 61tlmos ....

.

meses. "Quando Ibes disse que seriam o

'clube ploaeIro' do Rotar)' da União Sovli
Uca Dão coubet:_am em si de satlstação e con

tentameDto" •

Com este ••ento a Unlio So.létlca tor
na-se o 168: país' - e o molor d.les - •

cont!ll' com umRotary Club. Outras ddades
....1111... estão interessadas em Rotary e es-

.

pero que dubes provisórios seriobrevemea
te rormados em Kh;., l-eninlll'ado e Irkulsk
(Da Sibéria) bem como aas r.públlcas d.
Est4D1a ,e LeI4aÚl. Devo dizer que mInha
vlq_ roi um IlI'A!'d........... - dl.ue Rolf

�tl".l'ERAÇOES DO CONSELHO DIRE-
TORDER.I.

'

Speocer Robinsoa Jr., de BImII",bam,
Alabama, EUA, roi.lelto para servir como
_o gerar'do Rotar)' Iatemalloaol.

Com relaçio à admlnlstração de.R.I.
e a asslsdacla de um abr_ente "«Ido
por uma comissão espedol presidida pelo
Presidente eleito PAUW VIRIATO COR
REIA COSTA, ° Conselbo Diretor revisou
completamente o pro�ito e o fuadona
mento dos Sérvlços de Vlqens do Rotary
Iatemalioaal. .

.

No plaaejamento estratégico, se soHelta
aos clubes que revisem ou estabeleçam aor

mas de a.allação latormol de ,uas allvldades
a fim de ....uzlr ao máximo aS despesas dos
rotariaDos relacionadas com sua dUação
rotérla, bel;ll como ,.edlr aos clubes que aDa ..

Usem a possIbUldade das suas reuniões ordl·
nairias Dão incluirem oma rereição ê assim
....ullr os custos de participação rotHIa dos
sécl.. Individualmente.

.

.

(Da Comissão de Relações Públicas do
DIstrIto 465, ADo'1990191)

.

Agradecimento
Sem dú.,ida foi coroado de plen_o êxito, a festa na S.R. Alvorada: em 12 de agosto, ocasiiio em que reunimos
todos os grupos folclóricos germânicos da cidade de Jaraguá do Sul, bem como um grupo da cidadé de Ibirama.

Porém o ponto alto foi a apresentação do Grupo Folclórico Altbayrlsche Spiel Und Tanz/eut proveniente
de ,Bayern, na Alemanha.
Queremos agradecer ao sr. Cll1'los CésarHoffmann, coorde1lllll!Jr das grupos folclóricos de Jaraguá, aos coordena
dares e integrantes dos grupos, os senhores Elmo MathÜJs, Lirio Utech, ·Werner Schuster, as senhoriIDS Magali
Grütunacher e DÜJne Grütvnacher, às famílias do Rio Cerro II que hospedaram gratuitamente os 'integrantes
do grupo alemão. .

.

Um agradecimento todo especial ao sr. Werner Siewer.dt, responsável pela vinda da grupo ahmão.ao Brqsü.
O nosso muito obrigado para quem participou da carreata, a imprensa escrita e fahuJa de Jaraguá do Sul,
pela divuljação ,e a todos que se FIZeram presentes à festa.

.

"

A Diretoria da S.R_ Alvorada_

RODAVNA
aberta Ba' pú�liço
Cozinha'típica ...... Marreco e Churrásco
DiarUJmente.
RU4 JoinviUe, 2633 .;... Fone: 72-2132 :- Jguá. do Sul

AMBIENTE PI
FESTAS
CASAMENTOS
COMUNHÕESE
�ATIZADOS

CORREIO-
9 C> F- C> "'V" <>

rv Confira a história

•
KOMFORT
"A Histôria de nossa gente
não podeficar s6 na

. saudade"
,

O passado s6 é importante
se o seu tempo foi bem
empregado

.

Barão de Itapocu
... Há50anos

- Em 1940, o Banco Agrícola e Comercial; de Blumenau, tinha filial na Rua
CeI. Emílio Jourdan. Para "depósitos populares:' abonava-se 4,5% .ao ano e tinha
até tabela para quem depositasse 20$000, em 10 anos um capital de Rs, 2.400$000
renderia Rs. 626$759 de juros, disso descontando 2% referente a quota de Previdência,
E'hoje? Bem, hoje são outros 500! .

,
- O dr. Waldemiro Mazureeher tinha residência e consultório no prédio Hilário

Piazera, rua Mal. Deodoro, próximo ao entrocamento da estrada de ferre,
.

- A campanha "Pró Preventório" realizava na Sociedade Atiradores de Jaraguá
uma noite cultural c/D. Adélia ao plano e canto pelas meninas Onilza Borges, Marília
Crespo, srta, AracyMueller, Ruth Gelbcke, e srta, Sibylla Janssen e uma valsa dançada
pela srta, Loni Buhr e Heinz Zahler, acompanhado pelo quinteto joinvilense -.

- O oficial brasileiro, major Afonso de·Carvalho partia para Berlim, a convite
do governo alemão, embarcando no paquete "Colonial", juntamente com a embaixada
especial, chefiada pelo general Pinto. E a guerra? A guerra, mesmo, começou para
nós em 1944 com a ida do corpo expedicionário para Itália.

... Há 40 anos

.
- Em 1950, a Sociedade Esportiva e Recreativa Faixa Azul elegia a diretoria

do clube: preso de honra - LeopoldoGrubba; preso EmanoelMachado; vice Alexandre
Haake; l' secr. dr. Hercílio Pedro da Luz; 2' secr. Mario Airoso; l' tes., Lauro
Braga e 2' teso Otto Hiehdímeyer, Conselho fiscal: G. Rodolfo Fischer...Alvin Hadlich,
Ingo Klitzke e Aroldo Ristow, Orador: José de Castilho Pinto; dr. Esportivo Arno
A.G,MÜller e Guarda Esporte, Alvino Bartel. Para o torneio do clube estavam ricos
troféus, ofertados por. Waldemar Grubba, deputado Artur Müller, drrMãrio Tavares
e dr. Luiz de Souza. .

- A Aliança UDN-PRP lançava Müller para prefeito, Luiz de Souza para depu
tado, Irineu Bornhausen, para governador e Eduardo Gomes � para presidência
da República. Escolhiam também os candidatos a vereador: Adolfo Emmendoerfer,
Alexandre H;lake, Albrecht Gumz, Arnoldo L. Schmitt, Augusto Schultz, Gerhardt .

Roeder, Otaviano Tissi, Leopoldo Wulff, Willy Germano Gessner, João Lúcio da
CQsta, Frederico C.A, Vasel,Mario Nicoloni, Ney Franco e Herbert Schneider.

... Há 3Oanos '

- Em L960, em virtude de alguns artigos estampados no jçrnal da cidade, o
diretor do "Correio do Povo", num sábado à noite era ameaçado demorte se persi�tisse
na crítica. O caso foi parar na políçia e na Câmara de Vereadores e o telefonema
com voz disfarçada acabou acovardando os autores que recolheram os seus rabichos
e; passado� 30 anos, ainda falta acontecer. Assim mesmo, na mesma edição' em que
,era comunicada a ameaça· pela imprensa, saía na primeira página o Retrato - de
corpo inteiro - da. Admfoislração Municipal de Jaragoá do Sul. .

....

... Hã 2Oanol

...:.... Em 1970, realizava-se o l' Festival de Bandas e Bandinhas', atraindo grande
assistência ao agropecuário "Ministro João Vleophas". Como"':"" era época de Copa
do Mundo, avisava-se que havia no local vários televisores. E ajudou. Nesse ano

o Brasil conquistou o tri-campeonato mundial de'futebol, a Itália como vice, a Alema-
nha, ::ll colocada e o UruguaI, em 4·lugar. ,

- O Edital n' 7.241, do Registro Civil dava publicidade de que Elfonso Schramm
e Glacilda Hornburg pretendiam casar-se,·

.

- O deputado estadual Pedro Colin deflagrava uma refprma. administrativa na

Assembléia Legislativa de Santa Catarina. ..

- O deputado federal Carneiro de Loyola (Arena-SC) despedia-se da política,
por motivos de saúde, renunciava-se ao seu mandato, que era ocupada pelo suplente
Orlando Bertoll.

... Há 108nOI

-,. Em 1980, a Agência do IBGE preparava-se para o recenseamento-80, infor
mando que em Jaraguà do Sul, de acordo com levantamentos realizados a população
deveria andar ao redor de 46 mil habitantes, sendo 39 mil na zona urbana e 16
mil na árelj rural e justificava: de 1970 a 1980 houve aumento do quadro urbano,
inclusive localidades e áreas urbanas isoladas - Rio Cerro II, Itapocuzinho e Nereu
Ramos.

�.O Editorial do' "Correio do Povo", na ed. 3J197, de 26/07 e 01108 abordava
aspectos da passagem dos 104 anos de fundaçäo de Jaraguá, lembrando que, nes�e
ano, e1D 10 de março morria aos 97 anos, a sra. Helena Jourdan Ruiz, filha do·
fundador, engenheiroEmílioCarlos Jóurdan, nascida no Sertão do Itapocu e amanifes
tação de sua filha Elisabeth Jourdan Ruiz. Dona Helena nasceu em 2. de agosto
de 1883 e foi batizada em 24 de agosto de 1884, na Matriz da Freguezia ,do Senhor
Bom JesJls do Paratí, hoje Araquarl. _.. ,

._
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•••VOCt VAI ENCONTRAR NOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DAS
LOJAS BREITHAUPT. VENHA CONFERI:A! AIzíUI(

SUPERMERCADoS - ELETRODOMéSTICOS - MOTOCICLETAS (YAMAHA) - PEÇAS E ACESSÓRIOS - PNEUS - FERRAGENS
MATERtAL PARA CONSTRUÇlo, ELtTRIC0 E MOTORES; TECIDOS E CONFECÇOES - MÓVEIS - 'ATACADO C'REDIÁRIO FACILITADO

.Jaraguâ do Sul, Fone (0473) 72-3800.� J�invi"e,.Fçme (�74) 25-3233 -,Guar�mirim, Fane (0473) 73-0499 - São Bento do Sul, Fone (0476) 33-1155 �Mafra, Fone (0476) 42-2511 '.,
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Renato.Borghetti.' atração
maior do. IX Rodeio Crioulo

a demonstração do espírito de sua
cultura e de seu modo de vida.

.

.

mas cidades do ParanäeRio Grande
do Sul. .

.

'

. Na programação destacamos a

presença do renomadoRenato Bor
guetti, que junto com os Garotos
do Sul e Os Garotos de Ouro (Cruz
Alta-RS) animarão os bailes-shows
nos dias 17 (sexta-feira) e 18 (sába
do), noParque Municipal de even
tos (Agropecuário).

, Troféus, novilhas, ovelhas e di
nheiro,' constam da premiação ofe
recidapela patronagern do CTG La
ço Jaraguaense, que aguarda, como
nos demais anos', a realização de
uma confraternização e uma festa
coroada de êxito.

. Jaraguã doSul- Cultuando as

tradições campeíras e oferecendo
uma série de atrações' como chur
rasco gordo, bailes, gineteadas, in
vernadas artísticas e tiro de laço, o
Centro de Tradições Gaúchas Laço
Jaraguaense realiza neste final de se

mana, dias 17 (sexta-feira), 18 (sá
bado) e 19 (domingo) o IX Rodeio
Crioulo de Jaraguã do-Sul, O Patrão
Geral, Augusto Deraarchi Júnior,
juntamente com o Patrão de Cam
peira, Geovani Demarchi, e o Pa
trão' de Piquete, Dorval Spézía,
aguardam um público de mais de
cinco mil pessoas nesta festa onde
o povo jaraguaense faz da tradição,

"Jaraguá do Sul é uma cidade
que cultua a tradição e tem divul
gado para o resto do Estado o nome
do município, através de provas e

premiações comoa de São João Ba
tista, obtendo o I? lugar na prova
de Patrão e em joinville alcançando
o 2� lugar em Equipe. Com estas

partici�ações, observou "Ninho nemarchí " Jaraguá do Sul têm se colo
eado em privilegiada posição no Es
tado, fazendo com que o IX Rodeio'
Crioulo conte com a partcipação de
municípios de todo Estado e de algu-

Ministério da Saúde
faz 'multi-vacinação

Jaraguá do Sul - A 2� Etapa da Campanha
de vacinação contra paralisia infantil que se reali
zaria hoje, dia 18 (sãbado), foi adiada para o dia
22 de Setembro (sábado). A informação é do Minis- .

tro da Saúde, Alceni Guerra, que explicou que o

adiamento ocorreu por.mo�vos_de realizar também
.

a Campanha de Multivacinação contra pélio, sa

rampo ela tríplice (coqueluche, tétano e difteria),
devendo vacinar 20 milhões de crianças em todo
o País, tendo para isso solicitado o envolvimento
de t?da a �oci.edade. "Precisamos, disse, da partic!
paçao da Igreja, forças armadas, estruturas de ensi- ,

no, num graride esforço para sairmos do atoleiro
em oue estamos metidos em matéria de saúde pü-
blica" .

'

.

Alceni Guerra convoca os secretários de Saúde
dos Estados e dos Municípios, principalmente da
queles que registram baixos Indices de cobertura
vacinai, p�ra que se eI?-g!ij�lI!- nas ações que serão

empreendidas pelo Ministério. "Dependemos do
esforço e da cooperação dos Estados e Municípios.
Para1SS0, colocaremos recursos necessários àmulti
vacinação, naforma de vacinas, seringas; agulhas,
além d.e recursos para pessoal e transporte. Ominis
tro revelo� que p.ara 9 período �e 1991 a 1�93 I?re
tende reahzar tres dias nacionais de Multivacina-.
ç?e.s, e durante o mes.mo período .es!abelecer estra
tegras pata que a vacina BeG sejaimplantada nas

maternidades públicas e particulares de todo o país.

\...
. ,,}'

.

,

72-3097

CORREIO_
,I> c::> F» <>"�

Pilote sempre
. ':!Ulpado

4fHONDA

A AÇOUGUE'
ii.\:ELIANE ur»,

Comércio e Abêltedouro
Abateas�' e 5rfl

Rua Ricardo Marquardt, s/n�
Fone 75-1182 plconuuo

. Corupá-SC

RUA:

RELOJOARIA AVENIDA
P r o m o ç ã o. Inédita'
COMPRE SEU TECHNOS SKVPIVER
POR APENAS Cr$8.150,OO
ESTA PROMOÇÃO É VÁLIDA POR 30 DIAS"

, araguá do Sul, de 18 a 24/08190 "

, IPágina 09
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""

ANGELO RUBI�I,
.

FONE: 72 ..3759
','

418

11111'.

.

." .

IMCIII
Aberto às 24 lWras

Servindo petiscos, lanches, churrasco.
. . Com atendimento exclusIVo dos

proprietários Chico e Luizio
·'RuaWalter Marquardt - Jaraguá do SuJ-•

SC '
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ESTADO DE SANTA CATARINA

����WiX:::r'{fffi�';,'M?J,SCT��'f/o
DECRETO N' .32/90

��t\W.I���� im�IN1��BA�!�J'
LA'II\A\IENTE PELOS C"iRGOS DE
DIIU_I'OR DO DLP,\RTAMENTO [IE
AGRK ULTURA, COMERCIO. INDUS
TRIA E TURISMO E SAÚDE E BEM
"ES'IAR SOCIAL
Eln.. ESTO FEUPE SLUNK. Pretcitc
MUII,clI,al de COfUp<Í. Estado cc Sama Cu
turma. usando das ambuicões que lhe são
conferida- pur Lei, e com base no item
XXIX lI'J Art. ](I da L':I Complemcnt .. r II:
: de 26 cc novembro Je P05, .: Lei \1um-

g�a�rE��:de IH/lI2/l<it)(

An. 1'.) __ o Fi!.:" I} Sr. JOSE '\ORBER[O
MULLER. nomeado pan -es

pottder cumulativamente pelos
cargos de Diretor U(I Depurte
mente ::k Aericu IIH3. Comér-
0.::0. lndústn:i I! Turismo. c De
partaménto de.Saudc t Bem-És-
tur Social. .

Art. �,,) - Pelo exercício cu tu l�ill},1} I11..:'S·

mil lera direito r, rcmunerucäo
dc Diretor de Departamento.
equi ..alente a apenas um depar
ramcntc•. com vamaaeus � adi
cronars previstos cm reI.

Art. 3':) - Este Decrcn enrrarä em vrgor
na data de sua pubbcuçâo. revo
gadas 8!- disposições em co ure
no.

Curur.i. 111 de jUlho dc llJlJtl.

ERNESTO FliLiPE liLI/NA - PRH'um
MI..',\'JCIP.4I.,

(

CORREIO_
õ <> F---C:> ""IV' <>

f>EPUTADO FEDERAL

fernando.lepsen·
Nº 1222·

GOVERNADOR
WEDEKIN

Participando
aos domingos

......

voce concorre
ao sorteio de
uma TV a.
cores.

-. ,Jaraguá do Sul, de 18 a 24/08/90
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



__----__�----__------ ESPORTE

SESI-realiza a,� Olimpíada
com recorde de participação
JaraguádoSul-A9�Oliseja

.

(Olimpíada Sesiana Jaraguaense) ..
inicia dia 25 (sábado), às 19 horas
com o cerimonial de abertura no

Centro Esportivo do Sesi. 491

eguipes de 49 empresas participa
rao das 36 modalidades esportivas
durante trinta dias. As modalida
des esportivas femininas são: voli
bol, handebol, bocha livre, bocha
ofícial, atletismo, bolãoêê, carias
tra, dominó, general, tênis de me-:

sa, trilha, dama e tiro ao alvo, to-
.

talizando 13 modalidades. As
equipes masculinas terão 23 mo

dalidades esportivas: futebol de
salão, futebol de campo, futebol
suí� livre, futebol súiço veterano,
volibol, handebol, bocha oficial,

.

bocha livre, basquete, atletismo,
bolão 16cm, bolão 23cm, canastra, .

dominó; general, tênis de mesa,
dama, tiro ao alvo, truco, xadrez,

.
.

Cenário da 8� Olimpíada Sesiana

trilha, sinuca e ciclismo.
Á promoção da 9' .Oliseja é

do Serviço Social da Indústria, se
ção de Lazer e Esportes, e do Con
selho Desportivo Sesiano, integra
do pelos representantes das Asso
ciações recreativas das empresas
da região. O evento apresenta um

Certamessimultâneos da
Liga em suas fases finais

Jaraguá doSul-Garibaldi x Amizade Ao vice! ao Arsepum pelo escore

e Cruz de Malta x Juventus fazem a' de 1 x O! o João Pessoä assegurou a

primeira rodada do returno do Cam- sua classificação ao quadrangúar final
peonato da 1: Divisão de Amadores do torneio Sénior, que conta ainda
promovido pela Liga Jaraguaense de com a equipe do Veterano (de Guara-
Futebol, neste final de semana. A mirim), do Botafogo e do Paraná. A
equipe do Amizade lidera o certame Liga Jaraguaense de-Futebol realiza
quadrangular, com seis pontos ga- no dia 24, às 19 horas, o arbitral da
nhos, seguido pelo Cruz de Malta (4 taça Brasil Novo - 3: Divisão do
pontos) e Juventus (3). Até agora o Futebol Amador da LJF. As inscrições
Garibaldi não somou pontos. Nó últi- continuam abertas e poderão partici-
mo final de semana, ÓS resultados fo- par todos os clubes sem estatuto.
ram os seguintes: Juventus 2 x 2 Ami- Paralelo a todos estes certames,
zade, Garibaldi 1 x 2 Cruz de Malta. a Liga Järaguaense de Futebol garante

_

seu apoio ao "Tomeio da IndependJn-
Pela categoria Juniores, a equipe cia", que acontece entre os dias 7 e

.

do Amizade também está na frente, 9 de setembro, no Estädio do Pirmann
COm cinco pontos somados. O A1vo- {Nova.Aliança), A inscrição pode ser'
rada vem em segundo, com quatro feita naMaderarte (Barra do.Rio Cer-
pontos, após o Malvice, com três e, ro), na Celesc, nas Indústrias Reuni-
por último, no quadrangular final, ? das, na Ceval, e!lá pr�pria �iga" ao

Botafogo com zero ponto. Na pnmel- preço de Cr$ 2 mil, Maiores informa-
ra rodada do returno jogam, neste fi- . ções podem ser obtidas pelos fones.
aal de semana: Botafogo. x Malvice 72-1451 (com Lourival) e 72-0724
e AmizadexAlvorada.

.

(com Ari). .

DR. CLÉCIO SIDNEI
. G��rgç�o!;;�S

. .' (Adultos e Crianças) .

Rua Presido Epitäcio Pessoa, 345
(ao lado do Sind. do Mobiliário)

.

. Segunda a: sexta das 8 às 12h
Fone 71..0238

crescimento no que diz respeito
a participações, uma vez que no

ano passado, apenas 35 empresas
participaram da 8! Oliseja. Este
ano, 4.910 atletas participam da
Olimpíada Sesiana Jaraguaense,
que tem o objetivo de integrar .

atletas e' empresas. A modalidade
de futebol suíço livre reúne maior
número de equipes participantes
(39), seguida pelo. bolão com 39
equipes. Além das disputas espor
tivas, acontecerá dia 12 de setem
bro (sábado), no Agropecuário, o
baile de eleição .da Rainha da �
Oliseja, com animação do Grupo
Musical Cruzeiro.

.

No ano passado, a equipe
campeã-geral foi' a Weg Motores
com 152 pontos, a Malwee em se

gundo lugar com 108 pontos e em

terceiro lugar a Marisol com 107
pontos.

. Equipe Malwee .

.'

pode garantir.
título de 90 I

"

Iaraguâ dó Sul- A Equi-
·

pe Malwee de Bicicross poderá
garantir o título por antecipa-

·

ção nesta 3� etapa do Campeo
nato Catarinense de Bicicross,
que acontece hoje (18), às 14h:
em Rio do SuL A equipe jara
guaense está com um alto nível
de aproveitamento entre pilo
tos e equipes. O Diretor Téc-:
nico doDepartamento de Bici-

·

cros�, da Federação Catarinense
de ciclismo, Valdir Moretri.
afirma que. a equipe Malwee
atingiu S09�,de aproveitamento
nas duas etapas do campeona
to,. seguida pela Brusque Ban
deirantes, com 30%, Rio do Sul
(Avulsojv com 10%, Lages,
com 1�, e Chapecõ, com 3% .

Para o tremadar Adolar
Moretti, nesta terceira etapa' a
equipe poderá se distanciar ain
da mais na liderança, pois, seus
33 pilotos estão muito bem pre
parados. Dirigentes esperam,
Já nesta prova, confirmar al
guns pilotos na Seleção Catari
nense de Bicicross que partici
pará do Campeonato Brasileiro
em outubro.

CORREIO ..-

. II> «> II=-' «>"�

.

BOLA NA TRAVE.
II

\

JASC - 1990 - Jara
guá do Sul participará
dos 30<: lASC nas seguin
tes modalidades: Atletis
mo Masc e Fem, Bolão
Masc e Fem, Ciclismo,
ludô Masc, Tiro Cara
bina, Valei Fein, Xadrez
Masc., nossa delegação
será composta por apro- BASQUETE - Nossa'
ximadamente 90 pes- equipe de basquete masc
soas, nossa intenção é dos joguinhos disputará
melhorar a posição na nesse final de semana em .

classificação. Ioinville um quadrangu
JOGUINHOS ABER-' lar com S. Bento do Sul,
TOS - Dia 09/08/90 foi Ioinville g Blumenau.

.

1/
realizado em laraguá do PELADAO - Será no

Sulo Congresso Técnico dia 24/08/90 a primeira
dos Joguinhos Abertos . rodada do s: Camp. M.
Regionais com sorteio Peladão no Ginásio Ar
das chaves. Jaraguá do thur Muller as '20:00 hrs,
Sulparticipar-á no atletis- vamos.conferir. c

mo masc e fem, basquete VÔLEI - Nesta 6� feira
masco e [em, fut. de sa- a equipe de vôlei fem
Ião, tênis de mesa m e DARPE/DME enfrenta

.

f, tênisde campo m, vô- Rio Negrinho em mais
lei m e]. Além dessas já' um amistoso visando os

estão classificadas para Jogos Abertos.
.

os joguinhos abertos em PATROcíNIOS - A
Tubarão o judô,natação DME está precisando da
m e], ginástica olímpica, colaboração do comér
tênis de campo e xadrez cio e das empresas para
f.

. ',

conseguir fazer frente
FUTSAL - Continua aos gastos com a divul
muito bem a Sei. dos Jo- . gação e promoção dos
guinhas (SÃO LUIS/ joguinhos abertos regio
DALCELIS) no sábado nais. Quem estiver inte
passado venceu Blume- ressado em colaborar li
nau por 5 x 1. .

. gue pára a Divisão Mu
VARZEANO � Será. nicipal de Esportes, fone
neste domingo a partir 72-0888.

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

.

"BI�cll�p(der".··
Consulte-nos (0476)- 33-0757

. São BentQ do Sul .

VIAÇÃO
·CANA·RINHO

HÁ 20 ANOS TRANSPORTANDO
OS ARTíFICES DE NOSSO PROGRESSO
AV. MAL. DEODORO DA-FONSE�A, 987 - FONE 72-1422
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Pedágio busca 'recursos para
compra de aparelho auditivo-

I,

-.__

ANOTAÇÖES-
, Recente levantamento regis

tra a existência de 244 CTG's em

Santa Catarina, mais de um em
-

cada município, o que é elevado,
em relação A Festa das Festas
que tomou cdnia do Estado -'

o Schützenfest, Oktoberfest, Fe
narreco, Marejada _ com muito
chopp, música e gastronomia.
Tudo muito bonito para a barri
ga, ,'JS olhos e ouvidos. Falta
acordar, agora, 'para O eatarinen
cismo, âe que tanto falou o sau
',doso Dante Martonano, para fi-.

xar o homem catarinense -no ce-

nário nacional, com ou sem o

"barriga-verde". Os gaúchos tra
zem na esteira da tradição, a cul
tura. Olha que-bom exemplo! '

-x-x-x
_

,

E não há de ver que á pre
feita-Luiza Erundiná, da Capital
de São Paulo desceu 'do. Paço
Municipal para fazer campanha
em Santa Catarina, prestigiando

.

á Frente' Popular, .com sorrisos,
abraço e autógrafos que incomo
daram o candidato a Vice _

. Mescoiotto. Sabíamos de- longa
data que Sõo Paulo gostava de
Santa Catarina, Mas não sabía
mos que era tanto assim. No di
zer dos entendidos: é um amor

às esquerdas!
_

-x-x-x
. Já começou a campanha Ta

pa Buraco da BR-IOJ. Quem en

trami Rodovia da Morte, na altu
ra do trevo ainda não iluminado
da' entrada da BR"280 que leva
a São Chico � o Corredor de
Exportação '_ percebe que os

buracos diminuiram sensivel
mente, o que já é um alívio pará
os martirizados motoristas. que
demandam às cidades do litoral
eatqrinense. Ela deve extender-se
até Palhoça, segundo informa
ram. Mas até agora, com peque
nos solavancos; 'a gente já pode
alcançar a cidade de Tijucas. De
qualquer forma, olho aberto;'
que pneu está na hora dá morte!

-x-x-x
A Empresa Brasileira de

Corridos e Telégrafos lança no

dia 22 (quarta-feira), n9 auditá
'rio da Sec.retaria Estadual de
Educação em Florianópolis, um
selo alusivo ao "AnoIntemacio
nal da Alfabetização", Estão

.

presentes no selo três elementos
de grande expressividade. O glo
bo terrestre, lápis e letras do alfa
beto. O selo começa a circular
a partir do' lançamento ao preço
de Cr$ 10,00 e demonstrá o saber
e o conhecimento' que sustentam

'

e impulsionam o mundo.
,

-x-x-x
'

A Secretaria de Estado da
Educação (SEE) inaugurou nas

unidades de Coordenação Regio
nal de Ensino em Chapecô, São
Miguel do Oeste e Çoncôrdia, o
sistema de informàiização, que
já está em funcionamento nas

Ucres do Sul do Estado e até o

final do ano. a See pretende
abranger as' demais Veres que'
ainda não possuem o sistema tns
talado.

Em conjunto com o Centro
de Automação de Santa Catarina'
(Ciasc}, a Secretaria de Estado
da Educação instalou terminais
de computador e impressoras nas
22 Ucres: O número de terminais
varia de acordo com o porte de
cada Ucre e para cada uma delas, .

foi instalada uma, impressara.
-x-x-x

Jaraguâ do Sul recebeu da
Fundação de Assistência ao Edu
cando do Ministério da Educa
ção, nova remessa da merenda
escolar que está sendo distribuída'
p_ara as Escolas e entidades bene
fici/idas no município. Composta
por 5.904 quilos de arroz; 5.880
'qutlor de sopa de frango, 4.900
quilos de mingau, ,4.400 quilos
de bebida sabor framboeza e

-

5.960 quilos de bolacha, meren
da, além de reforço alimentar,

, contribui paro a melhoria do en

sino e aprendizado.
-x-x-x

,

.

A juíza lime Ramos, da 1�
Regional do Tribunal Regional'
do Trabalho de Santa Catarina
será homenageada às 12 haras ele
sexta-feira (17), no Clube Atlé
'tico Baependi, pelas sindicatos
patronais e profissionais de Iara
guá do Sul. A justificativa da ho
menagem reside na aprovação e '

implantação da [unta de conci
liação e julgamenw, em Jaraguá

.

do Sul, uma tarefa assumida com
dedicação pela juíza Ione Ra
mos.

AWiest"tr•.
���

Jaraguá do Sul - Volun
tários da Associação Assisten
cial dos Deficientes Auditivos
e Visuais (AADAV) realizam
durante todo o dia de hoje (sã
bado) um Pedágio, nas princi
pais ruas da cidade, visando
angariar fundós para a aquisi
ção de aparelhos de audição e

material didático a 11 crianças
deficientes sensoriais. Cada

,

aparelho está custando, cerca
de Cr$ 130, mil, e são impor
tados da Alemanha. Através
das campanhas desencadeadas

no ano passado, a AADAV
obteve recursos e adquiriu no

ve aparelhos auditivos.
A abrangência do traba

lho desenvolvido pela AA
DAV chega aos municípios de
Massaranduba (Colégio Gene-

_
ral Rondon, com oito deficien
tes auditivos e um deficiente
visual) e Guaramirim (Colégio
Almirante Tamandaré , com

sala de recursos para cinco de
ficientes auditivos). Em Jara
guá do Sul; o serviço é feito
no CIP {29 deficientes auditi-

Prefeitura de Schroeder
realiza Torneio de Tiro

Sch�der - A Comissão Muni·'
'cipal de-Esportes e Prefeitura Muni
cipal de Schroeder realiza: a partir-des
te sábado (18) o 4'CampeonatoMuni
cipal de Tiro, ua Sociedade Esportiva
e Recreativa Rancho Bom. Várias so
ciedades participam do evento. São
elas: Sociedade Bandeirantes,Rio Ca
marada, Schroeder III e Caça e Tiro
Bracinho. As competições serão reali
zadas aos domingos a partir das l4h
(exceto a estréia n_a Sociedade RanchoBom). .

.

.

.

. No primeiro turno as rodadas :

acontecem dia dois de setembro, na

Sociedade Bandeirantes; dia nove, na
Sociedade Rio Camarada; dia 16, na
Sociedade Schroeder III e dia sete de
outubro, na Sociedade Caça e Tiro
.Bracinho, O segundo turno terá início
dia quatro de novembro, devido a rea

lização da 'Segunda Schütze�t:.st, in
formou o presidente da ComissãoMu
nicipal de'Esportes, Arlindo Scheffler,

, O município 'também realizará o Mu
nicipal de Futebol de Salão. Reuniões
com dirigentes de equipes, na Câmara
deVereadores acontecem para decidi
rem a data do evento a acertos finais.

vos), Colégio Duarte Maga
lhães (cinco deficientes auditi
vos) e Colégio Abdon Batista
(com quatro deficientes vi
suais). Mas a prótese auditiva
ainda não é uma realidade para
uma criança de Corupá, três

.

em Massaranduba, uma em:

Guaramirim, e oito em Jara
guá do S:uI. "Se conseguirmos
comprar 11 aparelhos Já pode
remos fazer um bom trabalho
junto a estas crianças", prevê
o tesoureiro da AADAV, Ti"
bério Emílio Stui.

CAI'ZSASSE
A'ESSÊNCIA DA PUREZl

A Comissão Central OrganiZadora da 2�Schützenfestdev.e con
firmar napróxima semana a }'inda' da banda alemã' 'OriginalMark
grafler Blaskapelle" para Jaraguá do Sul, durante a Festa dos

Miradoresdeste_atlO: Composta por24 pessoas, a Banda é da Regiãoj(Ja Floresta Negra (Alemanha). '

, i .

.... sil.ncio. .

,DME-promove
8� "Peladão"
JilTrJguá do Sul;_A Divisão Mu- •.

nieipal de Esportes definiu, com os
.

clubes, a constituição das sete, chaves, .

cada uma com quatro equipes, para
as disputas do 8' Campeonato MUni
cipal de Futebol de Salão (carinhosa-
mente denominada "Peladão").

'

. Vinte e oito equipes participam
do certame que IniCIOU ontem (sexta
feira), dia 17. Na chave.A, estão F6fa,
Disapel, Operário e Confecções Lux;
na B, Bom Jesus, San Remo, Figuei
rão e Mercearia Jaraguã; na chave C,

.

encontram-se Arte Calhas, Vídeo Ar
te, Weg Motores e Correio do Povo;
chave D, Calçados Mendonça, Hass,
Auto-Mecânica Samuca e Malhas Me
,negotti; na chave E, participam Esto
ril, Cabana, GranjaMathias e Crismar

, Malhas; e finalizando, na chave G, es
tão Bonatti, Superlenzi, Rolinhos e

ARG. ,

SUCOS E
VITAMINAS.
GOIJLART
Lanches,

Pizzas, Sorvetes, '

Petiscos e

Bebidas.
. R. CeI. ',: II

Procópio-
Gomes,. 22"1·

.

esapamenttJs
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