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Câmara aprova -compra
de áreas à Prefeitura

_ ANO LXXII - n! 3.605 -, Jaraguá do Sul, de 08 a 14 de setembro de 1990 - Cr$ 25.00

.Criseinterna entre,
\'

diretores sindicais
A Prefeitura deJaraguä do Sul

adquiriu nesta semana nada menos de
57 terrenos - a maioria localizados no
Itapocuzinho -, que pertenciam ao
Baaesc. O valor da transação: Cr$13,4
milhões, que ainda serão pagos em

Com sérias divergências políticas
os sindicalistas da CUT, empossados
há três meses no Sindicato dos Meta
lúrgicos tonaram público um "racha",
que culmina com, a renúncia coletiva
de todos os 18 diretores; no próximo

quatro parcelas. Os lotes existentes no
, Itapocuzinho servirão para viabilizar a
recém-criada Companhia de _

Habitação.

dia 15, em assembléia geral. Uma Junta
Governativa vai comandar' as novas

eleições e Búsana - o presidente de
posto - já é candidato. '

Página 8 Página3
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Página4 A equipe do Juven
tus obteve uma excelente
reabilitação ao vencer ao
Imbituba pelo escore de
1 x O, em partida reali
z�da na tarde de quart�- .

feira (05). A delegação,
inclusive, viajou a.Imbi
tuba sem técnico, já que
Dito Cola foi dispensaao
na noite de segunda-feira
(03), após reunião da di
retoria, também o presi
dente do clube, Agosti
nho Klinkoski, renun

ciou ao cargo. Dõis lan
ces que provocaram uma

intensa transformação no
Juventus. Página 11
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CSMinveste
em obras em
São Paulo'
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Modelos, troféus,
placas .

comemorativas,
condecorativas ,
para
inaugurações.

J Fone 72-3991

;( U ,]
BAIII:
( rt I

O,epois de passarpor uma série de reformas, o
antigo prédio do. Estação Ferroviária de

.

Guaramirim - consttuído em 1910 - foi
reinaugurado solenemente no dia.6 (quinta-feira)
pelo p!efeito Antônio Zimmefmann; Reboco, piso,

pintura, calçadas e até o ajJJrdinamento 'iJo local
foram providenciados pela Prefeitura para preparar
a primeira Estação Rodoferroviária ,de Santa \
Catarina, que funciona á partir de hoje (dia8).
Página 12
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Editorial
Uma dispensa prematura

A nova derrota da equipe sua classificação para o difícil pensas, novas contratações e
do Juventus, ocorrida na tar- quadrangular "(mal do Cam- um sentimento de ínseguran
de de domingo (02) - uma peonato da 2� Divisão, um ça começaram a transformar
goleada de 3 x O 'diante do passo decisivo para alcançar o ambiente do clube. E justa
Próspera -, culminou com a tão-sonhada disputa no ce- mente nessas circunstâncias o
uma grande reviravolta no nário mais cobiçado do fute- lado místico e religioso do téc
clube: a renúncia do presíden- boI catarinense: a Divisão Es-

.

nico Dito Cola fala mais alto,
te Agostinho-IOinkoski e a dis- pecial. Dito Cola foi embora, sémpre acreditando na ajuda
pensa do treíaador Dito Cola. após ter realizado um excelen- divina da Santa Clara,
Sinais de uma crise precipi- te trabalho à frente da equipe, Mas um time vive de -
tada pela própria direção do conquistando a Taça Casildo bens - resultados. Iniciada
Grêmio Esportivo Juventus, Maldaner e mobilizando os a Taça Darci Mendes e veio
que não soube compreender fiéis torcedores jaraguaenses. uma derrota reconhecida-

'

o verdadeiro sucesso do trlco- mente "vergonhosa", pelo
lor jaraguaense em-seu retor-

.

Os primeiros sinais da próprio Dito Cola, que colo-
no aos gramados, após oito crise vieram com-a Taça Juce- cou seu cargo à disposição.
anos afastado do futebol. mar Lima, onde o Juventus Foi-se- embora o homem que

Independente das crises conseguiu apenas a více-lan- reestruturou o futebol jara
temporárias, o' fato é que o terna, uma posíçâo.desconfor- guaense. Sem dúvida alguma,
Juventus_já tem assegurada a tävel para um campeão. Dis- uma dispensa prematura.

.,

ZI�ÁLIA O�IVEIRA NECK-EL
Uma,Perda Por'Demais Sentida

Uma parte da sociedade
jaraguaense, 'aquela de
poucas posses, não
badalada ou bajulada,
acaba de sofrer uma perda
por demais sentida e �

dessas que não são
esquecidas com
facilidade.
Estou a falar do �

falecimento, em 23 de
agosto último, aos 60 anos
de idade, de dona Zidâlia
Oliveira Neckel, esposa
do Sr. Leonardo Neckel e
estimada colaborada da
indústria Alimentícios
Sasse Ltda. -

Conheci o casal Leonardo
e dona Zidâlia lá por
1960, quando comprei na
rua João Doubrowa uma

boa gleba de terreno que

Por José Castilho Pinto

depois transformei numa
bonita chácara quepassou
a ser a menina de meus
olhos. Osamigo Leonardo
e sua_esposa me ajúdaram

- a cercar, preparar e
plantar essa chácara e

'como residiam bem
próximo, ficaram
encarregados de cuidá-la
evitando a entrada de
pessoas estranhas.
A dona Zidália, apesar
das preocupações com a

séria doença que atingiu à
seu marido Leonardo, era
uma criatura do trabalho,
alegre, bondosa, sempre .

fazendo o bem à todos,
como acontecia no Centro
"Espirita "Divino Mestre",
ao qual pertencia, ora
doutrinando, ora

aplicando passes naqueles
que se julgavam
necessitados, inclusive
nestes colunista.
Como disse acima, uma
parte da sociedade
jaraguaense acaba de
sofrer uma grande perda
com a morte de dona
Zidália Oliveira Neckei,
que deixa seu marido
Leonardo Neckei, os
filhos Leonardo Junior,
Ezeran, Denise e

Margarete. Que Deus
Onipotente a tenha,
semprejunto de Si e
iluminada com aquela
santa luz reservada aos

bons, aos prestativos e

dotados daquela sublime
ideal de fazer somente o I

bem-sem olhar à quem.

'CORREIO-
II> <> F- <> '" <>

Este espaço é reservado à colabora,ção, opinião e critiças '

do leitor. Envie seu 'artigo para a "COLUNA OPINIAO"
- Redação do Correio do Povo. Os artigos devem Conter
30 linhas de 70 toques, rigorosamente.

--CORREIO-
Dq. ,F-C>'V"<>

Fundado em 10 de maio de 1919.
Diretor: Eugênio Victor Schmockel
Jornalista Responsável: Sérgio Homrich DRT/RS 5596.
Repórteres: Yvonne A. S. Gonçalves.
Auxiliar de Redação: SOvia Regina B. Legnaghi
Depto Comercial: Jaime Blank e Salomão Rodriguez Leiva
Depts de Circulação: Luiza Helena Rosa.

.

Diagramação e projeto gráfico: Jaime de Borba.
Montagem Alexandre Eccel, Luis Carlos Ribeiro.
Revisão: Marisa Moraes.
Redação, administração e publicidade: Rua CeI. Procópio Gomes de
Oliveira, 290 - Cx, Postal - 19 - Telefones (0473) 72-2684 e 72-0091
-Jaraguá do S.uI (SC). Impresso nas oficinas da Org. Conto A Comercial
S/CLtda (linotipo) e em A Notícia (off-set). ,

Associado a Adjori e Abrajori, .-

Os artigos assinados não refletem a opinião do semanário.

�

Fl[]A�'An�
ECllJ�PAmEni[]S

-Suprimentos
para

.

Computador��-�-5-��".-I

Fonnulários 00IÓlU(&.-Cr$ 3.500,00 ex
I>isQueCfs••• � ••••••••••••••

- Cr$ 6SO� ex
Fita� •••••••••••••

- Cr$ 16:.1,w

Consulte-nos pelos fones: 72-3868/72-1492
Oll venha IIOS fazer uma visita.
FlorianiEquipamentos - Rua Venâncio da /

Silva Porto, 353

Prestigie o Comércio de Jaraguá do Sul
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Desmatarencostas.alémde crime ecológico, é perigoso,
Página 02_ Jaraguá do Sul: de 08 a 14/09/90

t,
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



___________ P.=OL;;..;..;.íT,..;;.;..,;CA�__----.CORREIO--
-=> <> It=-.<> """ <>

Sindicalistas vão renunciar.
juntospara de"ubarBusana

Jaraguá do Sul - Os 12
milmetalúrgicos domunicípios
estão convocados para a as

sembléia geral que acontece às
15 horas do dia 15 (sábado),
para deliberação de dois assun
tos polêmicos: a renúncia cole
tiva de todos os 18 diretores
do Sindicato dos Metalúrgicos
de Jaraguá do Sul e a eleição
de uma Junta Governativa,
que vai dirigir a entidade du
rante 60 dias, prazo limite para
a realização de novas eleições
para a diretoria. As divergên
cias políticas. dentro da atual
diretoria - empossada há pou
co mais de três meses - inicia
ram após a greve fracassada na
Empresa Kohlbach.

O presidente Luiz Carlos
Busana é o principal alvo de
críticas dos sindicalistas, que

. exigiram a sua renúncia. Estra
tégico, ele sugeriu uma renún
cia coletiva, convocação de no
vas eleições e já adianta que

Busana ainda preside Sindicato

é candidato à reeleição. "Meu
único receio é que os patrões
lancem uma chapa, aprovei
tando-se do racha existente na

CUT sindical", afirmou Busa
na que, a princípio deveria diri
gir o sindicato até 1993, em seu

segundo mandato. Ele atribue
o problema às diversas tendên-

Para Deputado ·Estadljéll
N.21···5: 240' - -

" .. " . . .' .,

o CANDIDATO
DA

_

MICRORREGIAO

Durval

VASEL�'
.CC
c
�
a,.

cias petistas do Sindicato� "o
Jair é da Articulação, eu sou

da Social Democracia, e o Chi-
.
co Lessa é de O Trabalho",
exemplifica -, e denuncia:
"Os diretores pretendiam usar

o sindicato para fazer a campa
nha doChico a deputado fede-
ral".

.

Mas o secretário geral da
entidade - e virtual candidato
a presidente - Jair Mussinato
cntica que "Busana não mais
estava atuando perante a cate

goria e por isso foi solicitada
sua volta à fábrica" (Busana é
funcionário da Metalúrgica
CSM). Já o advogado do sindi
cato e candidato a deputado fe
deral, Chico Lessa, =-conside
rado por Busana a "cabeça
pensante" do golpe para derru
bá-lo - apenas comenta que
o sindicato está "inoperante e

imobilista, porque falta dispo
sição de Busana para organizar
a categoria". .

e, a Companhia Catarinense de

Aguas e Saneamento (CASAN)
pouco tem feito para solucionar
o problema".

Como as carências habitacio
nais atinge toda a microrregião do,
Vale do Itapocu, o candidato Udo
Wagner pretende se engajar defi
nitivamente nas reivindicações da
construção de pelo menos 300 resi
dências populares às pessoas de
baixa renda do município. A nível
da área educacional, ele defende
a transformação da EscolaS Bási
ca Almirante Tamandaré em Co
légio de 2� grau, "uma necessi
dade cada dia mais urgente", des
taca.A vol.tado programa "Troca
troca" - Implantado no Governo
de Esperidião Amin, em Santa
Catarina - é outro ponto levado
em conta pelo candidato Udo
Wagner. "Devemos preservar o
que deu certo e eu proponho a

instalação de balanças' comunitá
rias aos produtores rurais de Gua
ramirim que precisam igualmente
de atendimento e apoio específico
à esportação da banana", disse
Udo, que ainda quer assegurar
subvenção ao Hospital Santo An
tônio e a definitiva criação do Cor
po de Bombeiros Voluntários de
Guaramirim.

Udo Wagner já sintetiza
carências deGuaramirim

No momento em gue o múni

cípio de Guaramirim ainda festeja
os seus 41 anos de emancipação
político-administrativa, não ape
nas o seu crescimento vertiginoso
deve ser considerado, como tam
bém os empecilhos, as barreiras

·

que impossibilitam o seu desen
volvimento econômico ainda
maior, sempre embasado no tra-

·
balho de sua gente. As colocações
são do candidato a deputado esta
dual pela União Por Santa Cata
rina, Udo Wagner (PDS) que
através de contatos mantidos com

·

as lideranças locais e da região,
empresários e entidades comuni
tánas, conseguiu elaborar um re

sumo completo das principais
prioridades sociais, financeiras e

especialmente, ligadas ao setor de
comunicações de Guaramirim.

A urgente ampliação da rede
telefônica do mumcípio, tanto na

área urbana, como na rural, é um
dos pontos de destaque salienta
dos por Udo, que celoca esse co

mo um dos grandes obstáculos ao

desenvolvimento econômico gua
ramirense. "O abastecimento de
água também passa por um sério
risco, já que a abrangência do
atual sistema está completamente
defasada, em ameaça de colapso,
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MORETTI, JORDAN COMEMORA,
14 ANOS E FÄZ "PROMOÇÃO DE

ANIVERSÁRIO"
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Painel sobre "Jaraguá 2001"Atacado e varejo
Jaraguã do Sul - Três em

presários, representante da Pre
feitura, Centro de Profissionais
Liberais e da imprensa farão parte
da comissão responsável pela or

ganização do "Painel sobre Estra
tégias de Investimentos do Muni
cípio de Jaraguá do Sul, nosyróxi
mos 10 anos". O evento e uma

l>u�estão do empresário Luiz José
Nícolodelli, que pretende reunir
as principais lideranças jaraguaen
ses em diversos setores de ativida
des, "especialmente para planejar
o futuro do município, conservan
do o nível de vida da população".

"Será que devemos continuar
investindo na industrialização?
Não seria mais conveniente olhar
mos para a agricultura, encontrar
mos alternativas na volta ao cam

po?", questiona Nicolodelli: "São
pontos que precisam ser minucio
samente discutidos e analisados".
O Painel - ainda sem data defi
nida para realização - pretende
estabeleceu um estudo global so
bre hotéis, turismo, agncultura e

suas possibilidades de exploração,
assim como analisar a questão ha
bitacional que preocupa o muni

cípio.

rua Rodolfo Huffenuessler. Os pro
dutos da empresa tem obtido exce

lente aceitação nos mercados que
atua, e vem abrangendo os estados
do Paraná, São, Paulo, Rio de Janei
ro, Rio Grande do Sul, Goiás, Espi-
.rito Santo, Paraiba e Minas Gerais,

O Instituto Brasileiro deAdminis
tração (IBAM), promove programa de
treinamento na áreafinanceira e orça
mentária. Para isto, realiza os seguin
tes cursos: para setembro de 10 a 14
Gestão orçamentária e financeira da
Educação. Nos tÜ!IS 24 a 28 de setem

bro, ContabilidadeMunicipallntegra
da e Análise das Demonstrações Con
tábeis e Orçamentárias da Adminis
traçãoMunicipal. No mês de outubro,
programou os cursos de Controle e

Avaliação Orçamentária, Gestão Or

çamentária e Financeira da Saúde e

Gestão Orçamentário e Financeiras de
Serviço Urbanos Municipais. Todos
no perúJdo de 15 a 19 de outubro. Os
cursos serão ministrados pehí Escola
Nacionalde Serviços Urbanos, na sede
do Ibam, na cidade do Rio de Janeiro,
com regime de tempo integral (9h30
min às I2h30min e ilos I4h às 17h)
totalivzndo 30 horas/aula. Cada curso
ter6 o custo de 350 BTNs. As inscri
ções deverão serfeitas díretam,mte na

Secretaria da Ensur e confirmadas até
cinco dias úteis antes do inicio de cada
curso.

Para o governo federal, os jogos
lotéricos continuam sendo um ótimo
negócio. Segundo a Caixà Econômica
Federal, nos cinco primeiros meses

deste ano foram arrecadadas 113 mi
lhões de BTNs na loto, 180 milhões
de BTNs na Sena e 29 milhões de
BTNs na Loteria Esportiva. O mon

tante arrecadado ocupa a terceira
maior fonte do orçamento da Uniõo
apenas do Imposto de Renda e do IPI
(Imposto Sobre Produtos Industriali
zados). Segundo Ismar Ramos, res
ponsável pelo setor de loterias da Cef
de Brasilia, foram congeladas novas

concessões para abertura de casas lo
téricos no Brasil. "Precisamosformu
lar novas técnicas para a abertura de
lotéricos e pretendemos em breve regu
larizarde vez a situação das licenças";

CSM vence duas
A' •

concotrencuu

em SãoPaulo

Jaraguá do Sul - A Prefei
tura de São Paulo divulgou o resul
tado de duas importantes concor
rências públicas para a melhoria
da infra-estrutura do município,
na tão discutida gestão Luiza
Erundina. E o vencedor foi a Me
talürgica CSM, de Jaraguá do Sul,
que intensifica assim a sua área
de abrangência industrial além de
Santa Catarina. As duas concor

rências juntas somam um valor de
US$ 3,5 milhões de dólares.

Esse grande investimento da
administração petista, na Prefei
tura paulista, será aplicado na

construção de novas creches insti
tucionais e escolas municipais, e

também na renovação do mobi
liário urbano - como abrigos,
ônibus e floreiras. Pelo contrato
firmado com a Prefeitura, a Meta
lúrgica CSM vai fornecer equipa
mentos e know-how para a fabri
cação de pré-moldados em con

creto.

A Santa Catarina Tapetes-Con
trolada pelos Estofados Mannes, vem
cada vez mais se expandindo pelo
Brasil, A empresa (primeira indústria
do ramo de tapetespersonalizados da
região) adotou o sistema de "franchi
sing", a primeira loja através de fran
quias foi aberta em Blumenau. Ape
sar de que a empresa'[â fechou con

raro com Porra Alegre (RS) e Vitória �

(ES), A Santa Catarina tapetes em

fase de expansão do seu parque in
dustrial. Ela irá fixar-se nas antigas
instalaçôes da Esrofados Mannes na

O Rei dos Botões está colocando
no mercado de malhas os

novos lançamentos da Linha
Lipasa. Trata-se da Magna, uma
linha que atende a todas as

operações de IiPstura (pesponto,
looper, bobinas ou overlock) em
tecidos leves (até 200glm2 ou 60Z),
para operações de overlock
(principalmene looper) em tecidos
médios e pesados (acima de
170g/ni ou 5 OZ)., Seu processo
de tingimento é feito com corantes

dispersos·e alta solidez. das cores.
Já a Mole é tingida com corante
direto-baixa solidez nas cores, não
é indicado para costura

,

contrastantes. Apropriada para
acabamento tinturado, seu sistema
de fiação é o "fiado" e é

apresentada em 15 cores, enquanto
que a Magna apresenta 40 cores

variadas.

""
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Fiscais do lhama embargam
'desmatamento clandestino
Barra Velha - O desmatamento

que vinha sendo realizado na proprie
dade do agricultor Domingos da Silva
Martins foi embargado no dia 29 de
agosto (quarta-feira) pelo técnico e fis
cal do Ibama (Instituto Brasileiro de
Amparo ao Meio Ambiente e Recur
sosNaturais Renováveis), Ori Cabral
dos Santos. O agricultor foi denun
ciado por vizinho de um sítio nas pro-

,

ximidades, na estrada geral do _Itmga
1 em Barra Velha. Conforme esclare
ceu Ori, a derrubada da mata foi 'con
tra a portaria n� 1201, de 18 de julho
deste ano,'assinada pela presidente do
Ibama, Tânia Maria Munhoz, �)Je no
seu artigo 1� estabelece que' ficam
suspensas autorizações de desmata
mento na região da Mata Atlântica"
- região que abrange todo o Nordeste
do Estado.

.

Revoltado com adenúncia, o pro
prietário da área disse que não preten
dia derrubar tantas árvores, mas ape
nas construir um corredor para a pas
sagem do gado, uma vez que possui
uma propnedade ali. Acusou também

O Posto de Saúde da rua' Jolfu Buttschardt, que recebeu completa reforma e

ampliação, já está atendendo das 7h às 11 horas ê dds I3h às 17 horas. ,

As fichas para consultas médicas previdenciárias estão sendo entregues na Unidade
Sanitária, onde acontecem as consulms pela parte de manhã. A tarde, no HospiIDl
Santo Antonio, que atende também o serviço odontológico.
A, Unidade Sanitária recebeu o material básico para ampliar a faixa de at�ndimento
no atual pasto, com o encaminhamento, no dia 20 de agosto (Segunda-feira),
pela Secretaria Estadual da Fazenda, de um otoscópio, além de mobiliário,
refrigerador e máquina de calcular. No mês de agosto a Unidade Sanitpfla atendeu

,

716 pessoas na área otIontológica, e os atendimentos médicos tolDlizaram 1.213
consultas. Os atendimentos de enfermagem foram 681 emais 436 vacinas aplicadas.
Na área de Bem-estar Social, o municipio encampou o projeto "Mulher Tricoteira
C�rinense", com a entrega denovelos de Iii para mulheres de comunülode.
O Projeto visa qualificar mão-de-obra feminina através do aprendizada do tricô,

<

l!roporcionando nova alternativa (laTa melhorar a renda familiar. Em Guaramirim
funcionam grupos de mulheres tricoteiras na Escola Básica Alfredo Zimmermann,
Ação Social, Associação demoradores, Almtratu« Tamandaré, São José, São Pedro,
Escola João Pereira Lima, Escola Roberto Iunkes, Escola Rodolfo' Iahn e no

Poço Grande.,
.

Rei

dos
�;Botões

Comércio de Aviamentos
Ltda.

Botôes-Linhas-Zipers-Elásticos
. Botões de Pressão-Rendas-Etc.
Matriz: Rua Adolfo Tribess, 400 - fone
(0473) 72-2803
Filial: Ru� Joinville, 2490 Jaraguá do Sul-Se

Prefeitura abre
valas e evita

novas enchentes

VENDE-SE
Terreno c/288m2 na

Praia da Gamboa
(Tamboretes) - Lot.
Albatroz em São
Francisco do Sul.
P r e ç o -

Cr$ 150.000,00. Tra
tar -c/Narana Fone
72-2838.

-

serviços, como sabem mesmo

os que não são do ramo.

5. Afirma o Diretor que não
houve interferência política
para a permanência do sr. Ta
deu em Jaraguâ. No entanto,
na edição de 09 a 15.06.90,
desta folha, o sr. Prefeito local
pediu espaço para rebater crí
ticas minhas,' e no item 6 afir
mou, com todos os effes e er-'
res: Quanto a sua observação
de que deveríamos nos ter

preocupado com a permanên
cia do sr. Tadeu na agência
local dos Correios, esclarece
mos que pessoalmente, acom
panhqdo do nosso vice-r refei
to e Secretário AdemarDuwe;
muito antes que essa preocu
pação chegasse a seu conheci- -

mento, já havíamos nos mani
festado à direção regional do
Correio. (grifei). O sr. Tadeu
permanece em Jaraguá ...

"

Logo houve interferênciapolí
tica. Por sinal aplaudida pelos
jaraguaenses, pois o sr. Tadeu
só fez amigos aqui.
6. Em tempo algum tive a in- .

tenção, ao contrário do que
afirma o Diretor, de ofender
os funcionários do Correio,
emespecialo meu amigo Ta-
deu. '

Os funcionários cumprem as

ordens de seu Chefe e, portan
to, não têm culpa alguma pe
los transtornos que o publico
tem, de enfrentar freqüente
mente na agência local dos
Correios.
7. Face ao exposto, mantenho
o que foi publicado na edição
de 18 a 24 08/90, e remeto,
a quem de direito, a pecha de
desinformado, irresponsâvel e
mentiroso contra mim assaca

da pelo Diretor Regional da
EBCT. E fim de papo. -

·CORREIO-
I[> <> F- <>" 4í>

A respeito das diatribes
.contramim assacadas neste es
paço, pelo Diretor Regional

,

da EBCT, que assina Fernan
do Caldeira de Andrada, na

edição da semana p'!§sada, es-
clareço: ,

1. Vou duas ou três vezes por
. semana 'ao Correio recolher
correspo-ndência da Caixa
Postal. No dia 9/8, como já
aconteceu onteriormente, pre
cisei despachar uma carta mais

_
volumosa. Na fila já estavam
onze pessoas, inclusive quatro
"office-boys", Quando fui
atendido, vinte e dois minutos
depois, ainda estavam na fila
dezessetepessoas. Foi entre 9h
e 10 horas e durante todo esse

tempo apenas dois funcioná
rios atendiam ao público, o

que, aliás, é comum,. ao con

trário do que imagina o Di
retor.
2. Entendo que o público deve
seratendido emprimeiro lugar
e com presteza, ao contrário
do que pensa o Diretor Regio
nal, pois somos nós quem pa
gamos todos os serviços e con

tas do Correio.
3. Não cabe aos usuários com
bater OS fura-filas. Isto cabe
aos funcionários do Correio,
que devem ser instruídos para
que não atendam essaspessoas
e as orientem para que entrem
na fila e aguardem sua vez.

4. Se existe um guichê de reser
va, como diz o Diretor, por
que não colocam lá um fun
cionário para atender os esta

feias das empresas que sempre
levam.dezenas âe correspon
dências para despachar, o que
demora, face aosprocedimen
tos burocráticos exigidos pelo
Correio, que não discutimos.
Isto se chama racionalizar os

:

Eletrb Som Trevo
Completa assistência técnica para
toea-disco, toca-.fitas, 3 em 1"rádio,

gravador, vídeo-games, caixas de som e

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

_ Jaraguá do Sul-Se _'

( -u I
BAKE
( n 1

AUTO
OFICINA

GUARAMIRIM-
LATARIA -
PINTURA'

MECÂNICA EM

SOLD�Eft�LTRICA
-E OX/GENIO

Ru« 28 de Agosto n�
853 - Guaramitim

COBRAS & LAGARTOS

(FERDINANDO PISKE)

Jaraguá do Sul, de 08 a -14/09/90 - Página 05

alguns vizinhos de roubar e carnear
animais de sua propriedade, "Para Séhroeder - A prefeitura. muni-
que não retirem os animais de dentro cipal, concluiu o levantamento topo-
da mangueira é que tive que desmatar gráfico e inicia na próxima semana a

está área".
'

- abertura de uma vala com 800 metros
,

Por esta infração, Domingos pa-
-

de extensão para evitar o alagamento
gará para o Ibama Cr$ 140 mil por de residências durante as enchentes e

dois hectares desmatados e fica impe- chuvas fortes. A vala será aberta desde
dido de retirar as árvores já derruba- a rua Marechal Castelo Branco (pró-
das. Somente depois de saldar o auto xima da Marisol) até o rio Itapocu-
da infração é que o agricultor poderá 'zinho. Segundo o prefeito municipal
entrar com um pedido de retirada, sob Adernar Piske, parte dos trabalhos já
condição de vender para empresas le- foram executados com retroescavadei- .

galmente autorizadas pelo Ibama. O
.

ra. Agora os trabalhos iniciaram.com
desconhecimento dos proprietários o uso de ��a esc�vade�ra hidráulica,
sobre-os desmatamentos está preocu- I que a administração esta contratando.
pando o superintendente do Ibama no < A municipalidade instalou tam

Estado, Américo Ribeiro Tunnes, que "bém uma galena de tubos pré-molda-
pretende. implerüentar uma campanha dos e� Pedra D'Amolar � Bracinho
de conscientizaçäo Junto aos pequenos (proximidades da propnedade de
e médios produtores. Para a retirada Werner Döge), que beneficia o escoa-

acima de dez árvores ou 20 metros de mento das águas. No município foram
lenha, tem que haver o projeto de um instaladas 71 lumin,árias nas ruas Ger-
engenheiro florestal, o que resulta em mano Tomasseli, Duque de Caxias,
gastos extras, que nem todos os pro- Pedro Hang, Ricardo Pomering, Emí-
prietários estão 'em condições de pa- Iio Wuandt, Goiás,Bahia, 31 de Mar-

gar. ço, Rio Grande do Sul,..GuilhermeZastrow e rua Jardim de Infância Pe-
---------�----------------- queno Príncipe.

Schroeder está desde já preparan
do as comemorações da semana do
município que aniversaria' dia 03 de
outubro. Adernar Piske ressaltou que
este ano devido as eleições, não será
possível realizar uma grande festa. "A
população estarámuito envolvida com
as eleições. Deixaremos para o ano

que vem uma grande festa muito ani
mada", finalizou o prefeitomunicípal.

._-

METALÚRGICA HAME LTDA.
* Serviç.os de torno, plaina e freza. . -

* Fabricação de máquinas 'industriaiS e estruturas 'metálicas� ,

* IFabricação de moldes para injeção plástica, moldes para metal, moldes para
borracha e outros.

.

,

* Fabricação de matrizes.

DISPOMOS DE UMA' MODERNA MÁQUINA PARA SERViÇOS DE ELETROEROSÁO. SOLICITE VISITÃ DE NOSSO
REPRESENTANTE OU CONSULTE-NOS FONE: 72-0493 RUA GUILHERME DANKER"S/N'il- SALA 1 - JGUÁ DO'SU� SC.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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KADRI
�

Moda�empre
Getúlio Vargas, 55 .

A sua elegância,
começa por
fora.
Vista

ÓTICA
HERTEL

• Laboratório ótico"
especializado.
• Há mals de-SO anos atentlendo
.vóc4.
• Pr8cIs60 e ,qualldilde.
Av. Getúlio Vargas, 15
Fone 72-1889

·TJ PRESENTE$

Porcelana - Cristais
Galeria O.Francisco
Sala 1

Suélen Kuhn completou seus 6 ani
nhos dia 4. de setembro. A querida
e simpática Suélen é filha do casal
Ivo e Isolde Rengel Kuhn.

Wandere Laurita Weege receberam seleto grupo-con.vidados em sua residên
cia no' dia 24 de agoSto. Na oportunidtule, além do requintado coquetel,
desfile de a/tQ costura da Maison E. Louis. O casal Weege destaca-se ,não
s6 pela simpatia e elegdncia, como pelas inúmeratatitudes:filantt6picas.

SandraReginaBems representante do ClubeAtléticoBaependi, no concuno'
Rainha da 2� Schützenfest, 'ladeada pelos "t{"icos alemães" Irma e Ati
�C�

. r .

Todo O encanto em vestir malhas
exclusivas Rio/São Paulo -

Os jovens corupaenses Paulo Ro
berto Janchoslci e Ivanilda Barth,
subirão ao altar da Igreja Matriz
SãoJoséàs 18h dodia22. Osjovens
são filhos de Vict6ria Janchoslci e
Mariano e Ingeborg Banh. Deseja
mos para Paulo e IvanUda muitas
felicidades.

l�iU:ul�tm1!l
ESTA NA FAUSEL

THEGOLDENMESH
Galeria Dom Francisco - Sala 7

Jaraguá do Sul.SC
MODAFAUSEL
Av. Marechal, 796

lliill����fi_f�$iil�itf��iit;tl1m��*__

Angelà Kricinslci, cursando
quim e modelo na Escola Cht
JoínviUe.

Parabenizamos Amando Klab
eleito Operário Brasil do Es

Santa Catarina. Amando é funcio
Kolbach no cargo de supervisor de
rifado. O representante de Jaraguá
concorrerã ainda neste mês ao

OperárioBrasil90 a nfÉvelNacional, nade do Rio de Janeiro. a nossa região"
lando seus talentos .

•X.X'X
O Grupo de Teatro adulto da Scai

ultimando os preparativos de sua

peça "Pensão Central" com texto de
Moretti e Rosemeire Pett. A estr6ia
prevista para a-segunda qU\nzena deste
Vamos aguardar e conferir este pr
cultural, I .-

.
.X.X.X

Dia-14 (Sexta-feira), será re
.

5: edição da Noite Alemã, prepara
todo o esmero por todos os "Leõese
doras" integrantes dos Lions-Clube J
do Sul-Centro. O programa desta 5:
Alemã é: Recepção aos convidados II
no hall de entrada do Clube Atlético
pendi, por um grupo tipicamente v
- estão reservadas algumas surer
entrada do salão de festas distnb

.

canecos típicos com 500 litros de
(preto especial). Após, será servido
T(p!co com os melhores pratos !!p' .

cozmha alemã - "Amencano", lD
Marreco Recheado, com repolho

.

Kassler, Eisbein, Schlechplatte, en�
tros. Apresentação da Banda Típica
os convidados. Sorteio de brindes v _.
entre eles, passagens aéreas e te
Concurso de melhor traje (casal típico
5: Noite Alemã, Baile Tfpico com a

Lira da Aurora. Os ingressos estão à
com os. integrantes do Lions au)l�

IPISCINAS

A ROUPA INFANrt�
Página 06 e,07 .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ja.rag,ná do Sul, de 08 a 14 de setembro de 1990

Ilarßles "

" Semaster "

. .... '"

:Finalßlenle �!' ! ,;! � :.�
� . '.... � �.

Um Alal'me residencial!éome�daJ 'efld�
ente e acessivel.
Ficha Técnica: Capta calor do . corpo. ,.!

Preço Instalado: Cr$ 29.000,00. ",

Rua Reínoldo
.',

Rau, 460 Fone 72�tI33g-

.'

MELHORES OpçÖES PARA PRESENTEAR
EßTÄO NA

'.

Lanznaster
AS

Jóias. semí- jÓias e relóglos' cOm o czujnbo, da
LANZNAST,ER

Marechal Deodoro. 391 - Fone '12-1267, em jara�uá

Proclamas ,de
, .

. ,
,

.0 - ••
"

.•�
�,

doaO'€)Vl()Jua��
Moda lnfanto·juvenu para realçar :.'
el�a.,.cla de seus iUb'OS,ó' Um CUÍJl.tJQ
'eSpedal pali! o seu "bom gosto; -'.'

Na Marechal Deodoro, 819 _ Jaraguá dó Sul...:. Sc.

,";·Oio.
'J al�aguá

DOullngo - 20:15 horas -

,; Dick Tracy (14 anos)
Com' Warren . Bealt'ty oe

:Madona.
ç;eau.,d", - 20;1;: horas ;...

:; Díck Tracy (14 ,anOs)

Terça - 20:15 horas -

* mck Tracy (14 an�)

Quarta - 20:15 horas -
'" Dtck Tracy (14 anOs)

,

Quinta -:- 20: 15 horas'�

I �ImprÓpfi(i).Sex(:J '18 anOs;

iNSTRUMENrQS DE •

,l'tlEDIÇAO" '-,'
I:: COMP.ONENtES
. INDVS'PRIAis

;. i

j
,.) o I í, t O G ,O·' S

...",
....

E a carreira profissi-
.

Dual? A sarísrecão e

a: realízaçêo de alguém
depende muiito da estabí
Lidadie lemQ,t1:ií()nalJ.. �i:ID
cerno hOFlS hábitos' fiisicos
fortalecem

.

o indivíduo
para tornar-se íisícamen
te eficaz, também os bons
hábitos' emócionais,podem'
preparar a pessoa para, ;

Serv'iço,;�utôn:omo Muni,c,ipal
de Água· e··· ES.Dto -.:- SAMAE

,I J
, ,

D r v U L. Ei A ç Ã o

Samae -, Serviço Autônomo Mrunicipal de Ág�a
e Esgoto, comunica aos palMdpant€$ do ConCUI
so públicd aO. car.go de leiturista, realizado em

.' 30m-gO, a/ relaçãO dqs, aprovados para o

preeruchimentP ,de uma vaga. do quadro per·
.

manente: Jefel'son Alves de' Lim.a. FranC'lSco
Jesu;; Medeiros, ;,Uonuton Maria Mosqueta. Hél1o'
de Borba e l\Jqacir Pereira.

, í

'Eljs4Í, Manske Lescowicz
.

�dministradora çlo SamaeII

" ....�..�.... �

.

." ,;,

Casamentos

trabalhar 'longas' horas
.

sob tensão e esforço sem

Uma explosão emqciona1
ou colapso físico.

Os índívíduos emo-
cionalmente estéveís es-

'tar.ão
. aptos a,

.

contro-
lar-se e adaptar-se

.

a'

mudanças de situações.
e ci':rcunstâncias, 'de modo
öl fazerem a maiOr contri·
bUição possível em, face
·das

.

necessárias evoluções
.

. ,do D;mndö. Conflitos,
,crÍlticas, il�rita'çõ'8'S' nãP

. <deverão destrúir a seréIli
idade e o poder espiritual
cte um ctistão iemocional·
IIltente firme. A melhor
f:,o.luçÍ3'o para todOS' os

: prÔblêíp.as emoci�'ais é
a buscâ da' orientaÇãb di·
vina. "No amor não há

, temor, antes' o perfei;tG
amor 'lança ,fOra o temor."
(I JOOlo 4:18).

-' Igreja Batista de -
- Jaraguá 00 Sul-

.

R. Emílio Stein, 120,:;

.....................

Sexta - 20: 15 .horas
* Dick ,Tracy (14 anOs)

-- n :,11) h'o�a!;> :.....

*' Sexo Tlctal 1,8 anos)

Sábado - 20:15 hóras -
.

*, mCk, Tracy (14 anOs)
.

- 22:00 h');uS -'
oi- Sexo 'I�otal 1'8, anOS)

MARGOT ADEUA GRUBBA LEHMANN, Oflchal do R�tro ci-u , .

.

do li? DtStrlto da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado' de 'Sante Ca�, ',;'
'.

Brasil,' faz' saber qU,e compareceram em Cartório exibindo os documen"
tos �xigld�s pela let, a fim de se habllltarem para casar. os seguintes:

• •
j

•

}<,dital 17.364 de 28.08.QJ Rogério ja' Silva e Edir Denilson Sandro ,6e�,;>e
Luíz F.liPtI e Dílma V�' Maria Inacío 'De,n1se Mary Spe�g.er
lentl.lli Ele, brasileiro, soLteiro, E;ile. brasileiro, 'solteiro.
Ei�;· brasileiro, ,solteiro, mecânico de tear,· natw indlWriário,· natural"-�de
operärio, natural de Ja' ral de ,Jaraguá do gui. Jaraguá do Sul, ,dom,içi:
raguá dO SUl, domicilía- dömiICiliado � I1eSIidente Iíado e· residente, -na Rua

'do Ie :'residentel em' Braço na Rua Epitácio Pessoa, "WÜly Mar_,nJ.{:e" 155, , ,n�r
Ríb. Cavalo nesta d�strito, .

nesta cidade, fi1ho de ta cidarle, filho de Ne��o
filh.o de É!;>'tefano FHipp Darci da Silva e Dirce Henn e Wa'lly MT.e;��
e qe�ilia Filipp -. .

Funke da Silva - Hem, :-

Ela, brasíleira, solteira Ela, brasíleíra, sclteíre Ela, brasileira" solteíra,

operéne, natural de Ja' costureira, natural de Ja- indQi$triá:r;-ia, natur.al ,;9€

raguá do SuL domíciha- . raguã do Sul,' domícíha- Ç�ar, ne$te Estado,. do'
da e resid'ente em Bra" da Ie residente ne Rua mícílíada e, nesidents, '. na

ço Ríbeirão CaValo, 'nes' JOsé Emmendoerf'er, 832, Rua Piçarras, ,108, 'nesta,
te distittq, filha de Lino n�sta 'ddade, 'filha, de ci<la<ier filha de Qsnj, )o�.
Valentllii 'e 're,teza Va- Man.oél Inacio e Micha- ãQ �P€ll;gkr_,� Maria ,I,.ú·
Ientíní .:_._

.

'una. Buszko Jnaêío _ C\? Spengler _ "JC<
'

Ed.lt"a,.�.1.1.�6,�_�e"Zi).0�, .!.9,_Q". E,.,dl�IU,...3,.6,6 de 29._.•�8.9,O "E""
"

"

"
'. .... �

. "peta ,que chegue ao
conhecimento de todos.
mandeí passät o' "presente
Edltal� que 'será pU'bItca·
do pela' '-Imprensa e

'.

em
Cartório. onde . será afi'
xado durante 15 días,

,·i

Coluna ,
I.

,," i::.. i,.

{.

',Evangélica
:

CULTOS '-:",,- Neste! sába'
do, - às 19:00 horas no
centro, Vila Lenzi, JoãO
Pessoa. Nes,té "dömingo
>-'- às 8:00 horas no centro,
Francisco' ü,e paula' e

Santa Luzia; às 9:30' ho'
r� no Centrö, iESltrada
NOva e Rúa JOinvHle; às
19:00 'horas' Cultó Infor
mal '!lO Centro:, -nesta

q,Y.inla-fetra, ?is 20;00 hv·
,

ras na' Ilha da Figu<�ira,
�NéONTR:O' DE lDóSOs:
Nestei�omin:gb :-'"' à$ 15:00·

. hora� ;'nã:'':;,llÍ@' :clà Figueil;a.
Nestª- 'qu,arta1'e'ira

"

'às
t5:00. . horas '", no CenUo
refute-$e o grupo ":' :5"Raio
de Sol".
LEMA DA SEMANA:
"Crislto diz: O que 'fi1leS":
tes a Um Ç{€i$lte.s ,:meus
pequeninos irmiãbs a· mim
o fizestoes." Mateus: �:40.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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08.09.90
19:30: CQJll:. S. LUiz. .Gpn- " . R. j�ão PiceoIi; 10-.4 - fone 1Z-2111 - Jar_eu' do Sul

: 1Iãg& é7: :RéÄt�10
"

fr�rlie-(-' :.:-:- ·i·tRECI 0914-J.
.' ..

ner é Êhân�
.'

M� zontli ...
'

�,

11:00: Com. S LUlÍz Gon· .

�ga '-;. �tl�íÓ" 'sçI{mltt�,,;l
e Clauld:et, VitrkdSkJ.. "" _;.';.

11:00 h.:'?:� :Mat� _��,if>íir :

son' cárdoSo.' e' fvôiiêfé
·Ma.:cil-a4Q. ';-f.U.'�;�"...._ .. ,,:' .. ·.e,.

lOl�'9li';�: C�i# S. 'J'tiidas
'ltal<i:eU � GíIma!>'- Wag�
ner é ,Ivone· Hafemann.,
HJ'.OO h.: -Barra ---: Lode-

'

ma'F
. José .Hefemann e

" Maria Cr�ina; Ronchi::
fr::15' h.: Barra ._.' vidio
Rambo e iTerezi.n� Cê!"
rea.

16:30 h.: Matriz:",_ José
Probst e Mlarlene' Müller.

.

16:00 h.: Matriz - Lin
dolfo José Greít e -: Lau
r� Fischer '"

16:30 h.: N. Sra. de-. pá
tíme. �. Ladimír Fracis;·
CO Floriano' e Olívía da
iRo$,'.

CASAMENTOS

;" 07.09.90'
19:0n IÍ.:, Mblha·..-'- Mar·

.�1t�'· Rec� '.� ,Maria R�g��
na: Sílvélra .

. . .

P,-;:

MISSAS

Sábado: :íl,9�; 'h;c1 Matriz;
18:00 h.: São 'Luiz Gon'
zaga; 19:.-30. h.: Släb Ju
das T��·el�;,.19:,ÖO, h.: São
F�ancisco; 16:00 h.: SIão
ROque' e 16:30 h.: N.
Sra. de Fátima.

Db'm'ing.o: 7:00, 9:00' e

19:00 hora:s: .:Matriz; 9:::>0
h.: N. Sra. do 'Çaravág�
gio (Festa); 9:00 h.: San·
to. EstêvãO; 8:00 h�: Sã:o
Benedito;· 9:30 Ih.:' N.
Sra. Rainha da Paz.

;_�__"'·IiI'.'.'_._t'IIiiiiiiiíili ...
.iPÃ-.(JINvA�-;·i-�.1..,2·i.�::�4".:.':'''''�",;-·iii",'{iiii� ,;;:��.�· '�:"",

. ,

IIiTEIIIOYflS-.

,
.

Intermediária de .

Imóv'eis lIda.

LOTEs·
Lotes no Loteamento Ana Paula II (FinanciadO)
Lotes no Loteamento Julio Rodrigues (Financ�ado)
L9tes RO Lot. Liodoro Rodvigues (Financiado)
Lote Jl.I. Ramos 1.075,OOm2 R. Campo do. Estrella.
Lote 14 x 26 LOt, "O dia" Jguá esquerdo. -

Lote 15 x 28 São Luiz _ Jguá esquerdo' .

LQte 11 x 50 :Perto do Campa do Botafogo·Barra "
'

,
.

Rio C'erro. �

'. Lote' 603,OOm2 Lot. Men�gotti - VHa Amizade

C A S A S

','....
VENDE

:" C_a"a de Alvenaria com 250 m2, terreno com

,
·450m2'

. (15x30), sito a Rua .AnltPnio C: Ferreira

.11�sa de Alvearía com 64 m2, terreno com 600
m2 (20x30), sito a Rua Angelo Rubíní, 460

I

"Casa 1e' Alvenaría com 150m2, terreno. cOm
.

400 mz, na Rua Clemente
.

Baratte.

/lar '1.lé:yeis
jIIIr�""""" ,�Jara;llá,: :'[td,a•.

Chalé

CRE�I • Q52 • J. FOlÍe;:7�2010
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 141

J:a'agu"--"oo, '. Sul-- .. - . Santa·- . Catartna .... __ .. __

IMOBILLUlAE
IlEPRESENTAçOES LTDA.

. Rua Reínoldo Rau 61 _ 'Fones 72-1390 e 72-1500

,� Casa. -de alvenane, COm 18m2" na Rua, Ber

nardína B. Muii.er, 221.
- Çasa alvo GOm. 100,00m2, R. Francisco Zeca
rtas Lenzi n9 239 _' Vila I:.enzL
.._ Casa místa, pr:óx. Chfbe dós víajantes.
'-,Casa mista,. cl 80m2, R, ROberto Marquardt, 14
_ Casa de alvo Ic/. 130,;()(),tp2!. �p.�caq_ada .

e

mais uma construção .

de S8,oom2, edific.adas
tem terreno de 168,OOm2. . ..
- Sobrado com 'área: de l00,OOm2, .na rua -Re

dolfo Huffenuesllsr, com
.

maís uma sala
cOmercial com 400,00m2.

.

- Dois lotes com 1.080,00m2, na lateral da rua

Bernardo Dombusch. perto do feno velho
Spézíe. ,.'.

.

- Um lote com área de- 450,OOm2, no loteamen
to Meneg.otti, no bairro Agu.a. Verde.

- Terreno: Estrada Garibaldi' com a área. de
212.000,00m2.

.

* Loteamento Sto Antonio;' temos lotes a parir
de um. salário de entrada e Um salário por :mês.02 _.:. Kítínetés _ Central

Apto _ cOm 02 'dormitórios, Central

Apto', - Com 03 dormitóriOS, Central
,. CaSa - Mixta _ R. Dos Escóteiros, n9 178'. Com
Casav+- alv Rua Francisco Zacarias Lenzi,

Casa+alv R�a 684'�.J:. da Figueira cl 18Ó,OOm2;
Casa em �lv a R. JacOb BUCK, 106, cl 135 mZ .

Casa em Alv·. na R. Antonio E. Ayroso, 763 cl
área de 280' m2.
Casa - álv, Rua José Menegotti, cl' 130,00m2;
Casa _ alv.. Rua JOão Wjjest Junior, c/108m2. (
Terreno _ cl 454m2, próx EstOfadOs I Jardím: \

Terreno _ c/465m2, Rua Jcião Francener- Jguá
Esquerao.
Terreno _ com 900m2, Águas Claras, Figueira.
Terreno _ cl 7·500m2, R. IBR-280 - Guaramirim·

Terreno _ cl 39:000m2, R. JOinville-Guaramirim.

Empreen'dimenlos Imobiliários'
Marcallo Lida. Cdel 093

Av. Mal. Deodoro, 1.1.79 - Foné 72-11:;'6 Jara2uá
do Sul - SC.

'"- Casa Alvenaria Lot. São Luis com lO'Q,OOm2·
'>tâsa Alvenariá ·com 120,OOin2
Casa de madei�a: 42,OOIIi2, Vila Rau.
,Cas� de madei:r.a Vila Rau 50,OOm2.

ALUGA:·
- Uma casa mista, na Rua 25 de JulhO.

. ,

Imobiliária Enuetec•
ENGETEC
\)

Crea • 2264 - Cred . 934 - J - Fone: 72�03'13
.Rua Expedicionário Antonio (;g:dos Feltfleirª, 49,

'Jaragu4 do
.

Sul - st
.

.

.

VENDE. '

,.,_.'"

"

TERRENO· cOm 3.6OO,OOm2 _;_ Rua Epitácio Pes
soa :- Centro.
'I'ERRENÖ com 831;00 m2 Esquina com Rua

Barãq '.do :&i.o BrancO - centro.
_; TERRENO cl 720m2 _ R JOinville em frente

'.

ao Salão Lider.
.

-

CO'BElITORA cl 320m2 -Bd 'Schiocket,-Centro'
AP>\RTAMENTO com 97,00 �2 Ed. Jaraguá-
Cehtro
AJ)f\:RTAMENTO Com '96,00, -m2 _ Ed. MâriIjÓ
� Centro
Prédio com' � pisos e uma casa. mista - Rua

Pe. Alberto Jacobs, esiq. cf R. Prof, Alberto

,E., Ayrosq.
Casa em alvenaria na'Rua' Ana Zacko' r2m fren,
te à 'Conf. Lonimar.

ALUGA

SAI.A CÓMERCIAIL
RUa GumercindQ da Silva

Rua ·José Emmendoerfler
CA<SA em alvenaria cl 160,OOín2
ca8á'�em ahrenatia· cl .160 m2 na Rua Henrich
August Lessmann.

I .,,�
•

'." !. ii '. !

, SAItAi COMERCIAL TÉRREA .::_ Rua 'Bernardo
,'Dornbus€h _,... Vila Bae.pepdi. .

,

'
.

..

.: .�) ...._,' , .�.i:' ::.:i.. ;: >

la,rac.úá do Sul, de 88--; '14- de r,etembl'o;;dé"Í'OOo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Pronto :Socorro 72'1917

Bombeiro 193

Drogaria Cato 72-06'36

Hàsp.·Mât. Jguá 72-1300

Póãcía, _ :. . . . . . . .. 190

Rádio Jeraguã 72·0159

i.' ,

,

EMERGÊNCIA

II
I'

Farm:ácia'
do'
Sesi'

Agora em instalações
ampliadas e com La

boratório de Análi',
ses Clinicas anexo,
para melam; atendi�,
mento- -

AV. Mal. Deodoro
50:7

(defronte' o Colégio
São Luís)

Fone: '72'Ö561

, Org.. Coatábll
"ft Comercial",
S/eltda., '

• Escritas fiscais e

cQDtábeis

• Registros de. firmas

• Contratos

• x.erox.., "'. _ ' ""''J" ,','

. R�a CeI. Procópio
GO"lQSJ de Olíveíta;
n". ,29"0 ' .,

. .

.• Jar�guá: do Sul· SC·

:'�,e.AG!NA._,,:O'3�.�'"-�.;.-' '"",.,

, DE BNGELMAN,N & CÍA.· LTDA.
,

'.
( ". i .

. Comércio- <de ,: veículés . usados
Peçai pera" veícuíos

. Compmunos ( eutomõveís. at:1denlaclos
. ' -.

� .

� . '._'.' : ,.

Rua ·CdIiiüd Riegel, 162 -:- -Pone 72c0874
Jaraguá do Sul - SC -

'

I
LABOR>A�ÓRlO DE MICROBIOLOGIA

E ÀNAUSIts CUNlCAS

.' F�,eDiing'
. Rua � Reindldo Rau, 576

pone:' .12·2755
.

Jaragu:á do iSul - SC ;_

,

II

Giol'c,ol,D,gia . e ..Obstetrícia
DR. ALUIZIO ISAAC ALBUQUERQUE

.;..-

Atendimento das '8 às. tO hs
'

e daß '16 às 19 hs-
.'

Rua: J0ã6 Pícollí, .235 Edif. Jvína r

,19 é,lnctâr-'-':;:'_ sala 8 - Fone: 72-1580
Mantemos convênio' .com _� lJNIMED

• -v,

Ortopedia '

e ; Traumatolouia
. r',·

"PR_ -M).,gtos F. SUBTIL

.Urgêncíes _ consultas _ ortopedia inían.
tÍl e adulio � Membro utular da Soe. Brasíleí.
re de Ortopedia e Trauraatologíe.

.

Av. Marechal Deodoro 1.572 _ Fone 72.2218

'Clínica
. "

F··7'.
.
de

: 'Fisioterapia'
� .

�'.�

Jar'ag}lÓ·
" '

''Dr: Ya.ié.rr�. <:. T�ghl
Dr'<' Sofl(rige :Ciistilho
'. Fr�(i)tcrãpelilâsr i

..
" ..). "l. ':'� ,!

Dr'.'_'Sola�ge: Pl(.zini � �Fonoaudióloga
_;;"- j

;ç. _: •. ; •• �I '�;':: ::;.. r.

�_ :.R"tla_..._j'9G�h:f1ª-�k,· 120� (fündos Bradesco)
, ,,-_ j'- ," , '.; -::>::: ·,:);�ne� 7��3659 ::,

�

.; Ma�t��s, "co�yê;niQ �om: UNIMED é· •

.: ,,-, Ir" ,
' BANCO, DO BRASIL

,.. '(., J
;.,_....... 1;"'l

.

Dr� Carla. S.
'

Porto
Dr� Stéla serÍ'acinl I

Psicól'oga

�
.

• ., ..

; .�,.;
, • _.

�_ -:.;I_.{. :�.::.. �
';I';')�';:"" '_"-·f':tl'":.

"- ;".:-: ..
'

,;:..-<....·��""'(4a::��'��'fi":'!"í>ii(lPEo\."(�·"_ .•� �1" ",1(:"'",,,' .

-- .�. .I- ".Õ<)'.'!" "'..1. .t;;

SOMAQ
Jaraguá do Sul ganha lima nOva opção em:

'consertos de máquinas' eLe, escrever. somar,
calcular, caixa registradoras, mim-ióg,rafos,

,

relógio-ponto e computadores.·· , �', ': =-,i;�,,:,

Procure-nos e veja nossas vantagens- 'e ,.:bOns
i preços.

' .

Rua Dona Antonía, 33, ,- Fone:
-

i2·o.a"õ[L_��.
- Jaraguá do Sul �, santa cafariiia� _:j'''''-''''� i

------�--��------------�----------�--.
�. :

ADVOGADGS,
FRIEDEL SCHACHT

MARIO CESARFEuPEI
CLAuS/O BARATTO I.,

.

ESCRITÓRIO:
Rua Barão do Rio Branco, 227' Caixa Postal 1'2

Fone: (047'3) 72-0244 -89250 -Jaraguá do Sul· SC

,_

I

(
-:',

SAVIO MURILO PIAZERA DE AZEVEDO

�fURILLO B�RRETO. DE' AZEVEDO

. ADVOGADOS: .
'

- Dtreíto Clvtl - Criminal, - Comercíat+=-
- Trabalhista - Esportivo -

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

Aurilene M.
I, Leonel ,:p�

Buzzi',
f'lQI,iäDI':'

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

F
,

C l'i.1 1 C a M é' d i c a..
Reumatologia '

D,r� Waldê,r L.,.afzllo
�{

Consuítôrío
'

Médl' u
,U eo �(

Rua' José T. Ríbeíro.: 785 iA

(próximo ao Colégio Hulando t-r. Coàçelves) �
JARAGUÁ DO SUL -'- SC if

Atendimento com, Hora �arcada <te 2� a 6�f. �.
Fône: (0473J 72,2936' �

,

Jarat:.�á do, Sul. de �8 a' 14 de setembro de 19i
.•��:��-}'.�::;\,. �i�i!,���.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Programe bem as !Juas viagens de férias e

recreação. A "Cu;trtllho" coloca à sua' dís-
I posíção 08 modernes ti çQn10rtáveis ônibus .da sua

frota. Venha conversar conosco.
A"., Mal._ D.eoclQ(o, JlQ'l.__ f.one 12-1422

Um terreno rural
na, Estrada IUbelrão Gran·
-de do Norte, iCOm.
a área de 190.00O,OOm2,
edito com uma Casa de

I madeíra .de 8"12."-'" tun

galpã.o de 15x15 e uma
serraria de, engenho (pi
ca-pau) equipada. --com�,"
4 motores.

.

PoSsui amde
um refiorestamento . de

'

4.28(h. árvores, água, exce
lente e energia elétrica.
Tratar . pelo fone:. 12·2684,
com Paulo ou Jaime, IlQ

horário . comercial.

J' '. '
r.."'" .'..,;" ", '. - ," ...

�-_
..

�.
"

','
"

_

.'

'Passagense c�rgas é com,.VARIG·
'y '��"':'�"''''< l.

•

. �,I :� -,' ,
•

Rua CeI.' Proc. G. de Oliveira. nc_i 246,

t=:':
. ALARM'ES .. 'SEMISTER

CORREIO DO POVO

HÁ 71. ANOS ESCRE.

VENDO E REGISTRAN, .

DO A HISTORIA. DE '
.

.
. ,

JARAGUA DO SUL 'E

DE SANTA CATARINA.

(FONE 72-00(1)

VENDE ii SE
Um terteno na PRAIA

DE ITAPEMA, cOm á

rea de 264 m2, à 800

metres do m8l'.

.contatos fone: (0473)
72'0363 com' Dilson

, s, .Ó» !

"

FURGQES' êAiRGA SECA,.ISOTERMICOS, FRlGOlUFICOS'
," e- .. J'"" .,,:.,"; :.,�,� :. �:e:r;\S D�.· t, 2 e, 3 EIXOS

.

. "I",aragu�' 1!:s.qu e.rdo Ru,- Dr, EnIi<:o Fermi. 113 Fone 72'1077
----

,Clínica Velerinária
�SCHWEITZER ,,'

AUREA MULLER GRUBBA, Tabeliã e Oficial de
,Titulos' da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Oata�ina, na forma da

.. Lei, etc.

.,

. �;;:!,' •. :f,aç�� �����,çC?,;-a, �Qrientação"correta :'para: a
sua tubulação dqk��r�e 'de .. sua .oasa nova , "

::�:R� ,Reinold�: Rau,,:,460·� Fone:' 72-1339.

.

Dr. WALDEMAR SCHWElTZER
C;Jínicª, qe pequenos e graudes anímaís, cirurgias,' vacinações

. ".' . raio x, internamentos, boutíque-
Rua Joinville. n� 1�17�' (em. frente ao Supermercado Breíthaupt]

-Pone Z�-3268 - Jaraggá do Sul - Santa Catarina
. .." '''T'.' ,i ,

.'
-

.Faz saber "a_t9.dos",quantó este .editQ.l, virem
que se acham nesta Cartório pára Prote�tö' 'dós
Títulos centra.

,

",ALVISIO JUNKES Rua BR"480 EStrada para
ROdeio Crioulo - Nesta

Gráfica· R EGIS' Lida.

Fábrica de Carimbos
Enc'Bdernações

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

1 Apartam�t9 COm 90 m2, garl1gemf 29
'_ '. ,\_." "'; ;.< _SI,', \ ��H�lf li ''',1

. :

na;,{:R'ua"I'.\;';J6âi() ,

,';, .Pícollí -- Centrooi
l �.,..-;;"I ...1'

-

-�t. '. \'"
;C

A��?, nê!,��"2�3 ''''''''
àndar,

Tratar' pelo. \'!fóne: 72'0:275' ou 72·2136.

BAZAR APARECIDA -:- E,strada Ribeirão Pre10
,

s/n9' _ B. Rio Cedro 11 """"': Nesta

EUOS' €OM. E REPRES. LTUA -, Rua Domingos
da Nova n.9 98 - Nesta:

.'

FRANCISCO DE ASSIS PADILHA Rua 242
Cé).Sa n<? 141 _ Nesta

OSMAR JOS� DERETTI .,....-; Nesta

. B, como. os ditos devedores não .. tcram . ,en"_ ..

contrados ou se recusaram a aceitar a devida

íntímação, faz por íntermédío do presente, edital,
pera que os mesmos compareçam neste Cartório
na Rua Artbur Müller, -78, no prazo da Lei, ii fim
de liquidar o' seu débito. eu 'então dar. razão por
que nêo -o. faz, sob a pena de serem os referidos
protestados na forma da 'Lei, etc-

KK/Jaiaguá do Sol, 05 de setembro' de 1990.
"

AUR� �UL�R GRUBBA, Tabeliã e Oficial
de 'Protesto de Títulos.-,

Verdureira 'da
1

t: Raquel
CÔMSRCIO PE' FRutAS' J<;, VERDURAS,

SEMPRE f1:tESCAS E ,VERDES, PAO CASEIRO
E CUCAS. �fPtO ESTACIONAMENTO.

Rua. CeI. Procópio Gomes de
.

7' 'Jar�guá. �o Sul
Oliveira, 1.160
SC

Funilaria Jara'guá Ltda.
Calhas e Aquecedor. SQ,)cli

.

Rua �el1pe Schmldt, 219 - Fone 72-0448

'. ,. \

I'
, ,

'Tubos Santa Helena
"

,
., tlbó� de PV� (eletroäutcsj; TUlJos rlt> Concre t 11

Tubos de Políettleno tmangueira' pretaj.
Fábr.�cé.::· Rua Joinvllle. 1016 _ FODe 72·1101
Escrit()rlo: Rua CeI. Procópio Comes. !lO .

f.·"e 72-0()(i(l
.. � JaraeuA do Sul _

..,C

Spézia s Ci,a. llda�'
SERRARIA E SERVIÇOS DE TRATOR

.

Madeiras para construção e serviços de trator
com profissionais altamente especializados.
Rua JOão Januärío Ayroso, 772 - Jaraguä . Es'
querdo � Fone 72-0300 --'-" Jaragu� do. Sul - Sc.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



PR'OGÃAME SEU FIM .DE'SEMANAI-------�----,\_

Corupá -,Sexta-feira (7) divirta-se na Sociedade Atira
dores a partir das 22h Sábado, dia 8 a Sociedade Atiradores
promove o maior agito, com início às 22h. Confira.

.

Domingo (9) So�rre no Atiradore� a partir das. 17h.
Domingo (9) Soirre da Independência na Sociedade Ano

Bom. Início 17h.
. I'

Schroeder - Sábado dia 8 a Sociedade Schroeder III
promove agito do Super Som, baile com escolha da Rainha
do Colégio Miguel-Couto. Várias gatinhas concorrem ao título.
O início está marcada para as 22h. Não perca.

-

Domingo (9) - Soirre na Sociedade Schroeder 11'1.
Massaranduba - Sexta-feira dia 7. Agite na Fornello's.

Boite jovem a partir das 22h.
Sábado (8) - Na Fornello's tem o maior som a partir,

das 22h. Venha e divirta-sé. .

Guaram/r/m - Nesta sexta-feira(7) tem Efektus. A noite
da Independência. Inicio 22h.

.

" Sábado, dia 8 na Sociedade Diana divirta-se com muito'
som e luzes a partir das 22h.

. Sábado nó Efektus, sensacional agito com som mecânico.
,

Inicie 22h. .

Domingo-dia 9, tem soirre na Sociedade Diana, venha e
tenha uma tarde de alegria edescontraçâo.

Domingo (9) - Efektus agita a partir das 17h3Omin.
Jaragua do Sul - Sexta-feira dia 7 tem festival do Chopp

na Arweg. Venha a partir das 21h.
Sexta-feira dia 7 venha dançar e divertir-se na Marrakech,

_ Sábado, dia 8 a Sociedade Estrela pr-omove o Hr. Baile
das Flores, será a maior atração em Nereu Ramos. Animação
a cargo do Grupo Musical Cruzeiro. Início 22h. Reserva de
mesàs pelo fone 72-0049.

Sábado dia 8 tem agito no Botafogo com início às 22h.
Sábado o agito;naio: acontece na boite e choperia da Mar

rakech. Prestigie.
OBS: Se você desejar ser divulgada sua festa, baile, show

e eventos em geral nesta coluna; basta telefonar para 72-261!4.
A publicação é gratuita.

\ ,

.

.

.

I

para o dia 29 de setembro, o baile do 26�
aniversário de Sehroeder, que se realiza dia
03 de outubro. A animação do Baile estará
a cargo do Grupo Musical Mônacos. A or

ganização é da Sociedade Bandeirantes,
que não cobrará ingressos. Além do baile,
competiçôes diversas estão sendo prepara
das.

x.x.x. _

A Sociedade Diana de Guaramirim
programou para o dia 21 (sexta-feira), um
torneio de Truco, em disputa de dois novi
lhos e quatro suínos. As inscriçôes estão
abertas no Despachante Biloca ou no local

0Ino dia do torneio, que tem por objetivo _

angariar recursos para construção da nova
sede secial, .

x.x.x.
Felicidade .ao empresário Volney Tor

.
res pela passagem de seu aniversário, dia
1� (sábado).

.

x.x.x.

Aguarde para os dias 29 e 30 de outu
bro na Ser Marisol, o 3� Festival Estudantil
de Teatro.

x.x.x.

Equipe Super Som de Schroeder, trará
dia 16 (sábado) a Banda Flerte. Imperdível.

x.x.x.

Ckat agitou sábado (1�) de setembro,
no Baturité, de Blumenau, no concurso

Broto Alto Vale. Lindas candidatas produ
zidas pelo cabeleireiro Élio e vestindo rou

pas da Klein Departamentos.
.

x.x.x• ...,
Clube Amizade preparando commuito

carinho o Baile com Os Atuais dia 15 pró-
ximo.

.

X.x.x.

Nuti (Núcleo Terapêutico Integrado)
abriu suas portas em Jaraguá do Sul, no
último dia 4 (terça-feira), na rua Ângelo
Sehiochet, 172. -Um abraço especial para.

as realizadoras deste projeto muito impor
tante para Jaraguá do Sul.

x.x.x.
A Sear está acertando os últimos deta

lhes para angariar novos sócios em seu qua
dro de associados. O-objetivo émaior aproe
ximação entre os admiradores da Cultura
Artística e a Scar, como foram de unir esfor
ços em torno de Incentivo à arte e aCultura
em Jaraguá do Sul. /

x.x.x.
Dia 14 (sexta-feira) participe do jantar

�ançante_�o Beira Rio Clube de Campo.

do Sul-Centro. Maiores informaçôes pelos
fones: 72.26.49 - 72.06.67172.34:22 (horá
rio comercial).

x.x.x. .

.

.
o. Departamento Social, comissão or

ganizadora, patronesses, preparando com

carinho a realização do Baile das Debu
tantes, dia 6 outubro (sábado), 23 horas
com o Grupo Musical "Stagium 10", que
dispensá comentários pára o sucesso musi
cal do evento, uma tradi�ão. A venda de
mesas ínícía día 15 (Sábado). E quem adqui
rir sua mesas de 15 a 20 de setembro pagará
C($ 8 mil. A partir do dia 21 de setembro,
o seu custo será de Cr$ 10 mil.

.

x.x.x.
o. Prefeito Ademar Piske confirmou

A1IdréÚJ 4e Fátima Macanhan, de�
butará dia 06de outubro no Clube
AJJético Baependi. A garota é filha
• casal Nilson e Terezinha Maca
U da vizinha,cidade de Corupá.

Detalhe da gatíssima Cátia Soares,
na beleza de seus 15 anosmuito bem .

curtidos.
-< '

Renato :illva e Equipe trabalhando com
afinco para que o Jantar alcançe o sucesso

desejado. Ingressos e mesas a venda na se

cretaria do Clube.
x.x.x.

A Boite MílfTakech inovando nova

mente a- noite Jaräguaense. Para o dia 21
(Sexta-feira) Sergínbo dará aos freqüenta
dores da Marrakech, a Noite dos Anos 60,

.

com a participação especial da banda "Bea
tles Again" de São Paulo. Ingressos anteci
pados na Boite ao preço de Cr$ �,OO. Es
peramos que o publico participe a valer na
Marrakech.

.

x.x.x.

Muito bonito e concorrido o Baile de
Ab'ertura e Eleição da Rainha da er. Oliseja,
sábado (1�). A animação esteve sensacional
a cargó do Grupo Musical Cruzeiro. Desta
camos também o desfile de moda Intima
apresentado pela Ckat, comroupas daEva.
Parabéns pela örganização.•

.

X.X.X.
A Santa Catarina Tapetes lançou no

mercado seu mais novo Show-Room na ci
dade �e Blumenau. A empresa faz parte
do grupoMannes, e reuniu a sociedade Blu
menauense e Jaraguaense em requintado
coquetel na noite (Je 29 de agosto (quar
ta-feira).

Vestindo Gerações
",'

. Posto' de Vendas

Av. Mal. Deodoro,
1.085 I

Rua Reinoldo Rau,
S30
'Fone: 72-3311

.

Na foto Rainhas e Princesas da � Oliseja, realizado sábado dia I�
COIIt o Baile no Agropecuário. As vencedoras foram: Rainha -:- Aliane .

Karsten (representante da Marisollndústria do Vestuário), I� Princesa
foi eleita Sinara Regina Weber (SA Weg Motores), co,,!o 2� princesa,...
trelbeu afaixa Cátia Totielek (da Malwee Malhas) e c._omo misss.simpatiá
foi eleita Simone Maria Go�çalves (que representou a Moretti Jordan).
Patabéns às jovens que muito bem representaram suas empresas.

POSTOdeMEDlCAMEN·TOS

ViciaeSaúde
Medicamentos, Perfumarias e Cosméticos em geral.
Aberto diariamente de segunqa a dQmingo sem fechar

. para o almoço."

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

Estr0d4 Rib. Grande'da Luz, 117 Rio da Luz. ao lado da Ctl'a/

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

-

58- Guaramitim
Rua 28 de Agosto

Guaramirim - Santa Catarina

Dê uma itjia de presente
Agradamais e_,custa pouco

MAL. FLORIANO PEIXOTO, 29 FONE: 72-1911

'Jaraöuá do Su�� de 08 a 14/09/90

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Prefeitura adquire
57 âreasdo Badesc

I

!-

Jaraguá do Sul- Os 14 ve

readores da CâmaraMunicipal fo
ram unânimes na aprovação do
projeto de lei 67/90, de autoria do
prefeito Ivo Konell, que "autoriza
o executivo a adquirir um total de
77.824 mil' metros quadrados de
área", atualmente pertencentes
ao Banco de Desenvolvimento do
Estado de Santa Catarina (Ba
desc.). Ao todo são 57 terrenos,
amaioria (55.) localizado no bairro
Itapocuzinho, onde já existem os

lotes destinados à construção de
casas populares. A sessão extraor
dinária da campanha ocorreu na

noite de quarta-feira (29 de setem-
br6).

.

Já em abril do ano passado,
o prefeito municipal havia solici
tado a pura e simples doação des-

tes terrenos, adquiridos pelo Ba
desc como forma de quitação de
débitos do, governo do Estado. O
valor global da transação imobi
liária Badesc!Prefeitura de Jara
guã do Sul é de. Cr$ 13,4 milhões,
que serão pagos-em quatro parce
las: a primeira, inclusive, fOI paga

�dia29, no valor de Cr$ 7 milhões;
no dia 15 de setembro será quitada
a segunda (Cr$ 2milhões); em 15
de outubro, a terceira (Cr$ 2,4.mi
Ihões); e, por fim, no dia 10 de ,

novembro, a prefeitura paga mais
Cr$ 2 milhões ao Badesc.

A aquisição dos imóveis vai
assegurar a yiabilização da recém
criada Companhia de Habitação
de Jaraguá do Sul (Cohajas), des
tinada a suprir às mais urgentes
necessidades de moradias no mu

nicípio.

Gumz contesta as .anãlises
de leite feitas pela SS

Jaraguá do Sul - A Gumz Ir
mãos SIA Indústria, Comércio e

Agricultura, vai 'requerer da Secre
taria da Saúde de Blurnenau, uma
retratação e o envio dos laudos das
análises do leite tipo C, realizadas
por aquele órgão, agora que o no

rne da Gumz deixe de constar na

lista de empresas fraudulentas e an

ti-higiênicas. Esta é a declaração do
gerente comercial da Gurnz SIA lí
rio Utrech, após tomar conheci
mento. (pela imprensa) de que o lei
te tipo C da Gurnz, está contami
nado com dejetos fecais. "Isso é
um inverdade , a empresa tem labo
ratório próprio e realiza análises
diárias, que são mapeadas mensal
mente e enviadas ao Ministério da
Saúde de Brasília. Jamais recebe
mos qualqer tipo de autuação".

O gerente comercial ressalta
também, que o Dasp (Departa
mento de Autuação da Saúde PÚ-

blica) de Blumenau, jamais notifi
cou a empresa de que seria reali
zado as análises e seus resultados.
"Ficamos surpresos ao saber por-
um órgão de imprensa de que nosso
leite tipo C foi considerado de má

qualidilde. A única notificação que
recebemos foi de que nos dias 19,
23 e 24 de abril, deveríamos enviar
amostras de leite tipo C para o de
partamento em Blumenau. Fora is
so, não nos foi enviado qualquer /

tipo de resposta das análises. O que.
o Dasp fez, foi um desrespeito aos

empresários do setor e aos próprios
consumidores que ficaram alarma
dos com as inverdades reveladas,
por um órgão que não possuiqual
quer credibilidade, uma vez que em
Blumenau é muito comum encon

trar produtos estragados, cremes
de leite crú e alimentos deteriora
dos nas prateleiras de-vários super
mercados", finali'zou.

Valorize
Rotary
cômFé
e Entu
siasmo

Informativo Rotário

O QUATRO-MElA-CINCO

Valorize Rotary com Fée Entusiasmo

ROTARY CLUB DE SÃO JOSÉ

O veterano clube rotário já es
ta distribuindo um interessante tra
balho ligado a realidade atual -

QROGA, LEMBRE-SE A VIDA
E BOA ---;; que deverá atingirtodo
o D-465. E uma extraordinária par
ticipação com a campanha "DfGA
NAO AS DROGAS" e mereceu

menção especial pelo dr. Jairo Brin
cas, Presidente do Conselho Esta
dual de Ento,rpecentes - CONEN
-:- SC, que assrm se expressou, pelo
offcio n� 284/89: "Comunicamos a

V.Exa., que na sessão de 12 de de
zembro de 1989, foi aprovado por
unanimidade, expediente originá
rio dessa Entidade, Gostaríamos,
na oportunidade de parabenizá-los
pelo auto-espírito comunitário, no
sentido de servir ao outro, numa
área tão premente, que é a Preven
ção ao Uso de Drogas". E os para
béns desta coluna ao companheiro
HAROLDO CAMARA DA COS
TA PEREIRA!
CARTA DO SECRETÁRIO GE
RAL

Postado em Amsterdam, a co

luna bimestral do Secretário Geral
de R.I. Nela,-o Conselho Diretor,
em resposta a uma recomendação .

de sua comissão de planejamento
estratéaico, resolveu: 1 - dar ên
fase ao lato de que é importantís
simo que todos os rotarianos esten
dam o maior respeito e totais privi
légios de afiliação a todos os sócios
de seu clube, bem como outros que
os visitarem, sem distinção de sexo;
2 - incentivar os clubes, distritos
e organizações multidistritais a prq
curar conter os custes de partici
pação no Rotary; 3 - solicitar aos
clubes que estabeleçam normas de
avaliação de reduzir ao máximo as

depesas dos rotarianos relacionados-c
com sua afiliação rotaria e 4 - que,
os clubes analisem das suas reuniões
ordinárias não incluírem uma refei
ção e assim reduzir os custos de par
ticipação rotária dos sócios indivi
dualmente.

(Da Comissão de Relações PÚ
blicas do Distrito 465, Ano
1990/91).

,

RUA JOINVILLE, 1839
JARAGUÁ.Do,SJ,JL- SC

1 � i �
1 � 1 ; \
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RODAVIVA
aberto ao pllblica
Cozinha típica - Marreco e Churrasco
Diariamente
Rua Jóinville, 2633 - Fone: 72-2132 -Jguá. doSul

ARWEG

AMBIENTE PI
FESTAS
CASAMEN_TOS
COMUNHOES E
BATIZADOS
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Confira a história

,.
KOMFORT
"A Histôria de nossa gente
não pode ficar só na
saudade"
O passado só é importante
se o seu tempo foi bem
empregado ,

Barão de Itapocu

•.• HÁ50 ANOS
-'Em 1940, novas contribuições eram' dadas pata a compra de uma herma

ao fundador de. Jaraguá. A soma já subia para Rs.892.800, das listas em mãos
de Oswaldo Borges, Artur Henschel, Prof. Alb, Tomelin, Carlos Rutzen e Leo
poldo Rainer. Até no dia 11-08-40 realizavam-se grandes corridas na raia de Jara
guä, l;"arelheiTOs de Jaraguá, Joinville e Blumenau, os animais, "Traviada", "The
zoura ',' "Minerva" e "Chumbita". A renda era destinada pró herma do coronel
Emílio Carlos Jourdan. .

- Era inaugurada a Oficina Mecânica de ANGELO RUBINI, recém cons
truída na Rua Mal. Deodoro, no local onde se acha instalada a Agência Ford
de Moretti· & Jordan Ltda., ao lado das Lojas..HM. Era um grande acontecimento
qu� mereceu fotõ de primeira página no "mais antigo", na edição 1038, de,20
de Julho de 1940.

�
- O lleneral Francisco José Pinto que €stava em Portugal para as comemo

rações da mdependência e da restauração da nação portuguesa, viajava com sua
comitiva à Madrid, afim de entregar ao chefe espanhol, general Franco, uma
espada de honra que lhe oferecia o Exército brasileiro.

••. HÁ40 ANOS
- Em 1950, Bernardo Grubba, por seu advogado Plácido Olympio de Oliveira

requeria em Juizo, pretendendo demarcar uma gleba de terra na Estrada Rio
Branco-Jaraguã, arrematado em praça, solicitava a citação dos confrontantes. O
J.uiz João Marcondes de Mattos defejia a inicial e nomeava agrimensor o Dr.
João Palma Moreira, e peritos os srs. Afonso Piazera e Guilherme Hering e suplen
tes Emílio da Silva e João Batista Rudolf, os quais deveriam ser intimadós a

prestar o.compromisso.
'

_

� O 1- Secretário - Eugênio Victor Schmöckel, de ordem do sr. Presidente
da Sociedade de Desportos Acaraí, convoca os sócios para uma Assembléia Geral
Extraordinäria, a realizar-se no dia 19 de agosto de 1950, às 20'hs na sede social
à Rua Mal. Deodoro, para: a) Reforma dos Estatutos; b) Eleição do Conselho
Deliberativo e c) Assuntos de interesse da Sociedade.

.
. .. HA 30ANOS, _

�

�Em 1960, o Campeonato Mundial de Futebol rendia manchetes. O jogador
Orlando Peçanha, campeão mundial de futebol pertencente ao Vasco da Gama
não era pai de Jan Peter, filho da suéca Anita Sigrid Sandstron, conforme se
fazia constar de carta rogat6ria enviada pela Justiça da Suécia ao Superior Tribunal
'Federal, do Brasil. As informações inocentando o referido craque de futebol eram
prestadas pela polícia sueca, a pedido de dirigentes do futebol brasileiro. Conse
�uiram apurar as autoridades policiais que Anita Sigrid era uma mulher de vida
irregular bastante conhecida dos jogadores que disputaram o último campeonato

_

de futebol, e que a mesma é de maror idade. Integrantes da delegação brasileira
confirmaram as informações da polícia suéca..

... HÁ20 ANOS
- Em 1970, a FIDESC (Fundação Intermunicipal para o Desenvolvimento

do Estado de Santa Catarina) reunida em Pomerode (18 municípios) elegia sua

.nova direção, no dia 10-07-60; Biênio 1970/1972: Presidente de Honra - Otaír
Becket, ex-prefeito-de S. Bento do Sul; Vice - Dr. Harald Karmann, ex-prefeito
de Joinville; Vice - Mário Jung, prefeito de Pomerode. EXECUTIVOS: Presi
dente - José Camargo Filhovprefeito de S. Francisco do Sul; [s Vice-Presidente
- Eugênio Victor Schmöckel, vice-prefeito de Jaraguá do Sul; 2- Vice-Presidente_

- Anselmo Kraisch, prefeito de Luís Alves e Secretário Geral - Economista
Waldir Celso Fiedler. CONSELHO CURADOR: Omith Bollmann, prefeito de
São Bento, Ilton Steingraeber, prefeito de Corupä, Horst Walter, prefeita de
Campo Alegre, Alvaro Spitzner, prefeito de Rio Negrinho, Aldo Pasold, prefeito
do Schroeder, Ivo Bramorski, prefeito de Massaranduba e Paulino João de Bem,
prefeito de Guaramirim. SUPLENTES: Luiz Carlos Garcia, vice-pref. de Joinville,Luiz Duvoisin, prefeito de Garuva, Abílio de Almeida, prefeito de Araquati,
Thiago Aguiar, prefeito de Barra Velha, Abelardo Correia, prefeito de Penha,
João dos Santos, rrefeito de Piçàrras'e-Hans Gernhardt Mayer, prefeito municipal
de Jaraguá do Su ,

.... HÁ 10ANOS '

- Em 1980, o Clube de Tiro, Caça e Pesca "Marechal Ronden", pelo seu

presidente Amadeu Mahfud, José Alberto Klitzke e Roland Janssen, do Conselho
Técnico e Membro da Diretoria conseguiram 10.000 alevinos, todos pagos pelaPrefeitura Municipal, com o objetivo de repovoar e contribuir para a diminuição
da incidência' do borrachudo que, então, atingia índices acima do normal. Assim
é que coloc,adas nos rios jaraguaenses 10-11111 alevinos de. L�es, mantida pela
Superintendênoia para o Desenvolvimento da Pesca (SUDEPb). Apelava-se aos

"pescadores" que não apanhassem essas trutas antes de completarem 2 11110S de
.

Vida, época em que começavam a procriar.

'.

DR. CLÉCIO SIDNEI

G�r�rgÇci��S
(Adultos e Crianças).

/ Rua Pres . Epitácio Pessoa, 345
(ao .lado do Sind. do Mobiliário)
'Segunda a sexta das 8 às 12h

?

Fo;ne 72-0238

II,

Jat:aã,uá d.o:Sui, _de,08 a 1,41.09/99-
" ... � .., I 4 '" .. • _ • "'. ,_. - --."

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



���}rf.rZ�l-::Jtlgtlt."tfj'l'cORUPÃ
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL N: 003190'•
.

ERNESTO FELIPE BLUNK. Prefeito Municipal de Corupã. e DTO ERNESTO WEBER.
Diretor do Departamento de Finanças. no uso de suas atribuições. fazem saber aos moradores

�tA�te���OdadL:i�:�ci:� ���tÍ7�rd�tiir��P;;eaz:mRb�:d�19�tU���!'v1;�r:�sot�r;:��
�Ja;e�earid: 1�;r���:i6� :�C:�!d����� �� ::!=:Odi;I�':t:el��:r.c�i�r�i:a�o��v6���t����
os efeitos legais. o �emonal descl'_lhV_o� orçan;-e�to �o custo da obra, determinaçâo da parcela
te_:u�t���kf'XtDgrlcf.tl�í_�rgn&�ç&����mltaçao da zona beneficiada. e fator de absorção.

� �:�sS:!á�nb��aO:. �Cj�� �beo�e�ç� O���lerias de águas. pluviais. perfazendo um t�tal de

�u�,���r�edç�����scg::l�i�n����!:!��t�::s�: g������I��01.�8)cPl���, da Prefeitura

Após a regulanzação do revestimento primário. terá início a colocação de 1.142.00m de eero-rto.

·f:�if�ã���A�).�xbßdt8rG�ÕbÕUoRbaÀS�Ra:E���I�t�:;Ó�����iiöá'ig�·
A pavimentação da RUA DA SAUDADE ínícíarã no entroncamento com a Rua Roberto Seidel.

f1�W(8����tD�I)�ntroncamento com a Rua KLARA HERRMANN. e até atingir a estaca

rlir�ctt1STgDEx����e 500.00m. por 8.00m de largura. totalizando a área de 4.6��'()Om!.
�����:�a;rd:e���a�l�b��:t�O��ios�td��rfl:�6J9.86S�d(�� �i\����a�i::n����:�v���
e nove mil oitocentos e sessenta e cmco cruzeíros) o qual poderá ser comprovado aos contribuintes

:vn�p�'l:cEi.'1 ,::e!!l;°�FINANCIADA PELOS CONTRIBUINTES BENEFICIADOS PELA
-

MEL�O�IA:

DEPUTADO ESTADUAL

15240

y'_ CrS 4.466.576.20 (Quatro milhões. quatrocentos e sessenta seis mil. quinhentos setenta

seis cruzeiros e vinte centavcs],
VI-FATOR DE ABSORÇAO:
A Municipalidade participarãno custo da obra com. a importância de crS 2.233.288.80 (Dois
Milhões duzentos mnta tres mil. duzentos oitenta e orto cruzerros e oitenta centavos).

;�n���aWf;ê�sl.0�:��bn��n��. di�e d� I:��::::�� �ea�o:��:��t���:f����a de�:�?:av�t���
3': da Lei 666/89 de 17 de Outubro de 1989.

.

�!��t������i�a���é'd�s3�o����\nài:s�e��it�:��sp'ri�e��r��b��ç�:d��r:!e��:�d:���o dos

Fica estabelecido que o contribuinte beneficiado pela obra. será notificado. para pagamento

���DJ�ir��:����:I�g�i�quando do término da pavimentação.
p

ERNESTO FELIPE BWNK
- PREFEITO MUNICIPAL -

OTO ERNESTO WEBER_
DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO

EDITAL N: 004190.
ERNESTO FELIPE BLUNK. Prefeito Municipal de Corupá. e OTO ERNESTO WEBER.

P�����e��ri���������:� !�t;:��ç::õn��j�� �!r!u:iU1b�12�RBõT1�t;(.r :uO: ::,���:;�:
do Art. 224 da lei Municipal 255/73 de 17.de Dezembro de 1973. passa a vigorar o prazo
legal para o lahçamento da CONTRlBUIÇAO DE MELHORIA. com referência a obra de

�����ar�ã�sd�C:i��;���al���a�oe��riil�i���i�:.c�r;�'::::âod�e��gt��I��;â.d��::r:���
de parcela de custo a ser financiada pela contribuição. delimitação da zona beneficiada e fator
de absorção.
1- MEMORIAL DESCRITlVO DA OBRA:

r1��b'!s�!á�n����d:·8g�:O:d�c�ã8.�:,galerias de ãguas pluviais. perfazendo um total de

A captação des águas pluviais será Ceita através de bocas-de-lobo tipo padrão da Prefeitura

, ,

"

CORREIO_
-=> <> II=» <> "" <>

Municipal de Corupã. com 06 caixas coletoras. 02 caxias de ligação (cegas).

�r.�:rar�g;��::�;�o�oe �:�i�:n;�ei���t:·ot���ln���oaa;s�l�t�aJ; 7�i.���� ::raT����
r{�aÕELlMITAÇÃO DO LOGRADOURO A SER BENEFICIADO PELA MELHORIA:

:roV����:3����t�ao���r!!�:�:ni:r!;�n!c��� ��c!���o����nee�� ���a�e!d���r:!c!I��e;s��'
1ill!..0J3rst�b�0�:A"Á�ura. perfazendo 732.8Om:. ."
Conforme orçamento elaborado pelo setor. de planejamento desta Prefeitura. e de acordo cçm
o cronograma da obra. o custo previsto é de Cr$ 1.134.991-.00 (Hum milhão cento trinta quat ro
mil. novecemos noventa e hum cruzeiros) o qual poderá ser comprovado aos contribuintes benefi-

fv�sPIA'�c�tX'�·SER BENEFICIADA PELOSCONTRIBUINTES BENEFICIADOS PEA
MELHORIA:
Cr$ 756.660.65 (Setecentos cinqüenta seis mil. Seiscentos sessenta cruzetros, sessenta e cinco
centavos). .

V -FATOR DE ABSORÇAO.
A municipalidade patticiparã nocusto jía obra. com !! importância de Cr$ 378.330.35 (Trezentos
setenta Oito mil. trezentos mnta cruzerrcs. trmta e ClDCO centavos).
Cientificamos aos contribuintes.�ue os lançamentosde contribuição de melhoria serão convertidos��ll� ��td�' l��een�e��m��o�e �G�ento das obrigações. conforme detennina o Art.

�!��t��;�:'�i�a��:é'd�s3�0��õ���n�i!s�::t�:��sp�!e;;�r��b�i�ç�J'd��r�:e����di���o des

Fica estabelecido que o contribuinte beneficiado pela obra. será notificado para pagamento

���;J�ir6U�:'Ä.���cil�ili��uando do término da pavimentação.

ERNESTO FEI.IPE BWNK
- PREFEITO MUNICIPAL -

OTO ERNESTO ,WEBE'R
DIRETOR certo. FINANCEIRO.

ROTARACT CLUB. O Rotaract Club de Jaraguá do Sul, volta a ativa para lembrar
a comunidade jaragüaense do dia da juventude, comemorado no di,! 05/09.

O clube também, faz um alerta aos jovens com o lema: "NAO BASTA SFR
JOVEM, TEM QUE PARTICIPAR". E é com este lema, que o clube se envolve -

em atividades rotaràctianas. Atividades estas, feitas em prol de toda comunidade.
Pois, Rotaract aqui, como em todos os países do mundo é acima de tudo "dar de
si, sem pensar em si", ,

Queremos ativar cada vez mais o nosso trabalho, para isto precisamos da partici
pação de mais-jovens. Você que é jovem e, quer SER jovem, compareça em nossas

reuniões aos domingos as vinte horas, na sede da Liga Jaraguaense de Futebol.
JOVEM, CONTAMOS COM A SUA PARTICIPAÇAOI

FEDERALE�
"LUQi115f'
HENRIQUE

GOVERNADOR,

Paulo Afonso
VICE Ivo Vanderlinde SENADORVilson Souza

Sé você temurna idéia
na cabeça, o Foto Loss
coloca urna câmera

na sua mão.

SHARP SONY
VENDAS PELO SISTEMA CO'OPERATIVO

IA'"
Ift�

LOSS

•
Rua Mal. Deodoro; 302
Fone 72-0181

Jaraguá do Sul

É hora certa para comprar seu

relógio TECHN·O,S
em 4 pagamentos na

RELOJOARI'A AVENIDA
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Novo.prédio daDPRegional
vai ser construído, só' em 91

.' Jaraguá doSul-o novo pré
dio da Delegacia Regional de PoH-

.
cia não será construído este ano,
para a viabilização da obra é ne

cessário primeiro que a Prefeitura
Municipal termine e elaboração
da planta, com as medidas e tama
nhos certos, para após encami
nharmos e projeto para a Secre-:
taria de Segurança que firmará
convênio com o executivo muni
cipal. A afirmação é do Delegado
Regional Adhemar Grubba, que
esclarece' ainda ser o projeto de
competência da prefeitura muni
cipal que deverá doar o terreno
para a construção da obra. A nova

delegacia deverá ser construída
nas proximidades do quartel da
Polícia Militar na Vila Lenzi..

Atualmente a Delegacia Re

gional funciona com Um delegado
titular, um delegado regional, dois
escrivães de polícia, quatro escre
ventes, unia psicóloga e um médi
co legista. Existe a necessidade de
ampliação deste quadro, com um

retorço de cinco escreventes de
polícia, mais um médico legista e

um perito criminal. Mas, segundo
Adhemar Grubba, todas as con

tratações e concursos públicos es

tão suspensas após o novo plano
de governo.

o 2� Distrito Policial também
é um projeto antigo, inclusive faz
parte doplano de governo da atual

_ administração, mas, provavel
mente só será instalado no próxi
mo ano, uma vez que não existe
prédio para abrigar a delegacia.
Esta deveria ser construída dô ou
tro lado da ponte. Existe uma-pro
posta por parte do executivo de
que a prefeitura doa o terreno e

construa o prédio, arcando com

as despesas de mão-de-obra, e 'o
Estado compre o material para a

obra. Agora, este projeto ficou
para após a instalação da novaDe
legacia Regional.

Clínica Jaraguâ com atendimento global
, Jaráguá doSul- "A criança tro

peça em pedrinhas, não em.monta
nhas. Como .profissionais, é nossa res

ponsabilidade evitar que as "pedri
nhas" de hoje se aoumulem e se trans
formem em montanhas". Com base
nesse pensamento a Clínica de Fisiote
rapia Jaraguä realiza o serviço inédito
de atendimento multidisciplinar, vol
-tado a todo o desenvolvimento psico
motor, físico e mental de sua clientela,
nas áreas de ·fisioterapia, fonoaudio
logia e psicologia. Um trabalho que
vem ganhando o respaldo da popu
lação jaraguaense e até da microrre
gião, até pela importância social do
empreendimento.

Inaugurada no início de outubro
de 1988, a Clínica Jaraguá apresentava
a opção do tratamento de fisioterapia,
a cargo.das fisioterapeutas ValériaGi-

01: CONAMA (Congresso Nacional
dos Modelos, Artistas Manequins)

e a 1: FECAPE (Feira Catarinense da
.

Pronta Entrega) ambos 'os eventos serão
.

realizados nos pavilhões da Proeb em

Blumenau, de 19 a 22 de setembro. O
1: Conama tem como objetivo, chamar
a atenção dos empresários, publicitários,
lojistas e da imprensa em geral, para
as inúmeros serviços que a classe de mo
delos artistas manequins presta à coleti
vidade,- apresentando variado produto�

, aos milhares de consumidores..
lá a 1: Fecape tem o objetivo co

mercial de mostrar ao Brasil aspotencia.
lidades de Santa Catarina, os produtos
que o Estado tem à disposição dos lojis
tas. Durante a realização do Conama e

da Fecape, haverá várias palestras; pai
néis, oficinas e desfiles de moda. A pro
moção do Congresso é feita por Sérgio
Aragão Empreendimentos, que após vá
rios estudos e pesquisas concluiu que a

promoção é uma realidade, já pelo nü-.
mero de inscrições realizadas.

Em iaraguá do Sul, os interessados
emparticipardestes eventos deverão con
tatar com "Mero" na Rua Erwino Me

negottí, 992: As vagas são limitadas.

glio Togni e Solange Castilho, ambas
formadas em Curitiba, que vieram.co
brir uma significativa lacuna neste se

tor. E os casos foram se avolumando
- especialmente de ortopedia, reu
matologia e neurologia (como para
lisia cerebral) - "a ponto de sentir
mos a necessidade de um trabalho

m'lltidisciplinar.", lembra Valé�ia; .
. Desde abril desse ano, a Clfnica
oferece não apenas tratamento de fi
sioterapia (ultra-som, kenkobil, infra
vermelho, forno de Bier, eletro-esti
mulador), como também um completo
atendilll-ento nas áreas de psicologia

CORREIO_·___
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Feirantes e consumidores
jí dispõe de, áreacentral
láraguá doSul- Após muita-de

mora e atraso, finalmente os feirantes
receberam um local próprio e defini
tivo onde podem. comercializar seus

produtos hortifrutigranjeiros. A feira
livre passou a funcionar (desde o dia
30 de agosto) nos fundos da IgrejaMa
triz São Sebastião. O galpão com 300
rnetros 9.uadrados começou a ser cons
truído dia 10 de junho e só agora foi
entregue aos 20 feirantes que ali estão
divididos em boxes. Os feirantes recla
mam muito do atraso e demora da con
clusão da obra que custou aos cofres
públicos mais de Cr$ 2 milhões.

Nas últimas semanas a feira fun
cionou em dependências provisórias
na rua Getúlio Var�as, uma vez que
o Agropecuário esta sendo preparado

. para a 2� Schützenfest, mas agora o

focal é definitivo e muito bom, pois
está localizado bem no centro da cida
de", disse o Secretário da Agropecuã-
ria. '-

A feira livre é realizada todas as

quintas-feiras, e comercializa produ
tos da região, além de outras regiões
com Timbó, Rio do Sul e Mafra. Lá
são encontrados frutas, legumes, ver
duras, além de queijo, nata, lingüiça,
doces caseiros e manteiga. Para fazer
part,e dá feira livre, é necessário que
o agricultor se dirija a Secretaria de
Agropecuário, que funciona junto a

prefeitura municipal, e realize seu ca

dastramento. Não é cobrado qualquer
tipo de taxa, Basta que a pessoa tenha
condições de provar que realmente é
agricultor e não deseja realizar junto
à feira livre um comércio especulativo.

Foto: L.C.Chaves

e psicoterapia (os diversos distúrbiOS
emocionais), at€ mesmo atendendo à
modalidade de estimulação precoce:
"Realizamos exercícios de acordo com
o atraso neuropsicomotor avaliado e

detectado .em bebês oriundos de uma

gestação ou' parto de alto risco, com
probabilidade de manifestar .áltera
ções no curso de seu desenvolvimento
global. A estimulação inclui terapia
psicomotora, fonoaudilógica e fisote
rãpica", resume a fonoaudióloga So

lange Pazini, que desempenha um tra

balho mais ligado à psicóloga Stela
Maris Ferracini. O novo local é bastante á,;,plo, aos fundos da Igreja Matriz

I>ST,\1l0 DK SAN'rA CA'I'AIUNA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORupA

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
. CULTURA E ESPORTES

DECRETO Nil 41/90

OFICIALIZA LEJRA E MÚSICA DO HI
NO DE CORUPA.

ERNESTO FELIPE BLUNK, Prefeito
Municipal de Corupá, Estado de Santa Cata
rina, no uso de suas atribuições. e de acordo
com o Art. 66 ITEM VII da LEI ORGA
NICA MUNICIPAL, e Lei Municipal n'
716/90 de I� de Julho de 1990,
DECRETA:
Art, l.') -- Fica oficializado a HINO A CO
RUPA, que terá a seguintetetra:
HINO A CORUPA.
Corupá. nossa linda terra
Corupã.ino Vale e na Serra.
Corupã do verde nas matas',
Das cachoeiras, fontes e cascatas.

Çorupä, cidade querida,
.

Es para nós, o sol da vida,
Corupä, a nossa gratidão
Parabéns de todo Coração.
Entre flores e-verde colina
Radiante, majestoso a triunfar.
No Estado de Santa Catarina,
Engastado na Serra do Mar.
O pro�resso em tf-é constante.
A indústria, agricultura é o seu farol,
O seu lema é seguir sempre avante.
Irradiando um futuro de escól.
O imigrante é um marco na história,

Força viva.sempre a construir
Teu passado é coroado de glória,
De vitórias é o teu porvir
Corupã teu povo unido avança,
Para somar Juntos na integração.
Em teus filhos há esperança,
De fazer do Brasil grande nação.
Art. 2') - A música do' Hino a Corupã, é
a constante nas partituras que integram o pro
cesso de escolha e oficialização.
Art, 3') - Fica determinado Gomo obriga
tório o ensinamento do Hino de Corupá, em
todos os estabelecimentos de ensino no muni
cípio.
Art. 4') - O Hino a Corupá, passa a fazer

parte integrante dos símbolos do Município, .

Juntamente com' o. seu brasão, e a Bandeira
Municipal.

'

Art. 5') - A sua execução será obrigatõria
em. toda solenidade cívica realizada no muni-
cípio.,

.

Art. 6') - Este Decreto entra em vigor na
data de sua publicação revogadas as dispo-
sições em contrário. .

Corupá, 29 � Agosto de 1990.
ERNESTO FELIPE BLUNK
PREFEITO MUNICipAL

EUGÊNIO SOARES PEREIRA JUNIOR
DIR. DEPTO DE EDUCAÇÃO CULTURA E

ESPORTES
ANTONIO CARLOS BLUNK

DIR. DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO

VOTE
EM
GENTE
NOSSA'

DER EST.
N!. 36.155

DOMINGUES

Participando.
aos domingos

'"

voce concorre
ao sorteio de
umaTVa
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Iuventus dispensaDito Cola
e presidente ainda renuncia
Jaraguá do Sul- A recente crise

no Grêmio Esportivo Juventus culmi
nou nesta semana com a renúncia do

presidente, Agostinho Klinkoski, e

com a dispensa do técnico Dito Cola,
definidas durante reunião extraordi
nária realizada na noite de se�unda
feira (3). Por oito votos favoraveis e

sete contrários, Dito Cola foi.afastado
do comando técnico, embora ele pró
prio já tivesse colocado seu cargo à

disposiçãó-;' logo após a derreta sofrida
diante do Próspera, eu Criciúma, pelo
escore "vergonhoso" de' 3 x O. "Dito

Amizade goleia
Iuventus e vence

Primeirona/LJF
Jaraguá do Sul - A equipe da

Sociedade Esportiva e Recreativa
Amizade, de Guaramirim, sagrou-se
campeã do campeonato da.primeira
divisão da Liga Jaraguaense (Je Fute
bol, ao vencer o juventus pelo escore
de 4 x 1, em Guaramirim, assegurando
um total de 12 pontos ganhos. Para
sacramentar a conquista, a equipe ain
da teve o troféu de goleiro menos va

zado do certame - Osvaldo, com 11
gols sofridos. Cruz de Malta, com seis
pontos,_ ficou na segunda colocação,
Juventus, com quatro, em terceiro lu
gar e, em quarto lugar o Garibaldi,
com três pontos ganhos.

O campeonato da primeira divi
são de amadores da LJF iniciou no
-dia 4 de março, foram 84_jogos dispu
tados e 236 gols marcados - uma mé
dia de 2,8 porpartida. O centroavante
Odair, do Gremio Esportivo Garibal
di, foi o artilheiro do certame, com
16 gols convertidos. No outro jogo do
quadrangular, também realizado do
mingo, o Garibaldi venceu ao Cruz
de Malta pelo escore de 3 x 1.

Joguinhos Regionais
Jaraguá doSul- Os 3�' Joguinhos Aber
tos Regionais encerram amanhã (9), no
município, depois de termobilizado mais
de 1.100 atletas de 18 municípios das re

giões Norte/Leste de Santa Catarina. Ja
raguá do Sulmuito bem recebeu osatletas
e âelegações que disputaram os Jogui
nhos, que seguramene atingiram o nível
técnico mais alto entre todas as regionais.
Mais de 100pessoas trabalharam na orga
nização dos Joguinhos no município de
Jaraguá do Sul que contaram com 100
a.tletas disputando as modalidades de atle-

.

usmo, futebol de salão, voleibol mascu
finá e feminino, judõ.ginástic« olímpica,
xadrez masculino e feminino, tênis de
campo masculino e feminino e natoção:
masculino e feminino. .

.

Foram realizadas reformas no Ginâ
SIO de Esportes Arthur Müller - pintura
- e da pista de atletismo do Clube Atlé
tico Baependi. Os resultados deste Jogui
nhos, servirão para classificação das
equipes e atletas, nas Joguinhos Abertos
de Santa Catarina, que se realizam de 19
a 25 de outubro, na cidade de Tubarão.

é um profissional que serviu de exem

plo aos atletas", comentou o vice-pre
sidente de futebol, Alcir Pradi, voto
vencido na reunião, e que atualmente
acumula as funções de 'técnico (junto
com Angelo Margute) e de presidente

.

do Clube (junto com Amando Em
mendotfer e Eraldo Müller).

O treinador Dito Cola chegou a

Jaraguá do Sul no final do ano passado
com respaldo suficiente para reestru
turar a equipe recem reativada - após
oito anos de paralisação no futebol.

E conseguiu: após alguns importantes
contratos e seúempenho pessoal, a

equipe assegurou o título de campeão
da Taça Casildo Maldaner - primeira
fase do Estadual da 2� Divisão. Parecia
que o time havia ganho prestígio, mas
veio a decepção: a desclassificação na

Taça Jucemar Lima e o início inseguro
na Taça Darci Mendes. Mesmo assim
a direção acredita no apoio do torce
dor e inclusive providenciou a impro
visação de uma nova arquibancada no

morro do Estádio João Marcatto -

uma gentileza daComercial Jaraguá.

Vila Lenzi vence Vitória
e garante título Varzeano

Iaraguâ do Sul _; A
boa equipe da Vila Lenzi

.

assegurou o título' de cam

peão do 8� Campeonato
Municipal de Futebol Var
zeano - TroféuDurval Va
sel após vencer com facili
dade a equipe do Vitória,
pelo escore de 3 xl, em

partida realizada na tarde
de domingo, no Estádio
João Marcatto. A premia
ção oferecida pelo Divisão
Municipal de Esportes foi
de trofeu, medalhas,um boi

e dois suinos.

.

A equipe de Santa Lu
ZIa conseguiu a terceira co

locação no certame, em

partida tumultuada diante
do Internacional, com duas '

expulsões feitas pelo árbi
tro Cláudio da Silva. O re

sultado foi de 3 x 2. O Cam
peonato Varzeano contou
com a participação de 12
equipes, que começaram-a
se defrontar no mês de ju
lho, marcando um média de
2,3 gols por partida.

.

ESTADO DE SANTIt. CATARINA
-

-

PREFEITURA IIUNICIPAL DE JARAGuA DO SUL

SEX:RETÀIq:A MUNICIPAL DE EDUCN;ÄO CUL'fURA ssrores E 'fUlüS:,IO

IV FESTIVAL DE PIPAS ARrESANAIS E INlJUSTIUALIZADAS

-

FICHA DE nWCI\ICÃO

�I.·.·················· .. ··············· .. ·········

Fone: ••••• � •

I

ENDERE!;!O:Rua: NQ ••••
,

Cidade: ••••••••••••••••••••• Estàdo: ••••••••••

CATEGORIA: (

(

.(

Engenhoaidade e Beleza

Realismo

Maior TamÍlnho

Livra

Ass .. l'artici ;.anto
Recorte esta ficha. Faça a sua inscrição na SECET e concorra a um brinde
surpresa.
Apoio: Correio do Povo
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I BOLA NA TRAVE
-

-

JEAN CARLO LEUTPRECHT

VILA·LENZI CAM- mo realizado no-Ria
PEÃO - O VIII de Janeiro. Agora a

Campeonato Munici- meta é o ouro nos Jo-

pal de Futebol Var- gos Abertos em Blu-

zeano, ßromovido
menau.

pela Pre eitura Muni- DA'RPEIDME -

cipal e Coordenado Nosso Vôlei feminino
pela DMEILJF, ter- Adulto (DARPEID-
minou no último do- ME) ficou em 4? l�armingo no Juventus, no Torneio em ão
tendo como camKeão José, para o Técnico
o vu« Lenzi, 2? ugar Nelson o desempe-
o Vitória, 3? lugar nhofoi bom.
Santa Luzia e 4? lugar

, PELADÃO - Emo Internacional.
Um excelente função _da série de

público prestigiou as melhorias que foram
duas partidas, estão efetuadas no Ginásio
de parabéns todos de Esportes Arthur
que participaram de Müller, a 2� rodada
mais esta edição do do VIII Campeonato
Varzeano. Municipal de Futsal
JASC - Definidas (Peladão) foi transfe-
as datas e locais de rido para os dias 14
competição das nas- e 15 no mesmo local.
sas modalidades nos JOGUINHOS
Jogos Abertos, próxi- ABÉRTOS - Estão
ma semana traremos em andamento os 3�
uma reportagem Joguinhos Abertos

'c0a,leta. Regionais, a presença
TR FÉUBRASIL- do público é muito
Nosso atleta, Gerson importante, para in--
José dos Santos foi o centivar nossos atletas
7? eolocado no Tro- a conseguirem um

féu Brasil de Atletis- bom resultado.
,

Dr. OsrnarDutra
Advogado
Escritôrios:

'R. Sete de Setembro, 999 sala 101
Fone: 22-6162 - Blumenau - SC
.. R. Jacob Schmiu, 61 (Pioneiros)

Fone: 66-2195 - Baln. Camboriú - SC

-

VIAÇAO
CANARINHO,

HÁ 20 ANOS 'TRANSPORTANDO
OS ARTíFICES DE/NOSSO PROGRESSO

- AV. MAL. DEODORO DA FONSE�A, 987 - FONE 72-1422

,
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CAP*SASSE�
, A ESSÊNCIA DA ·PUREZ!

ANOTAÇOES
A pubUcithule da ICB, na fornecer qualquer dado. sobre

.

L

RBS e nos outdoors, ai na Rei- os índices de emprego. em Jara·
noldo Rau, é pelo menos curio- gud do. Sul. Segundo. o. funcio- :._
sa na fo.rma de indicar endere- nário. Arno. Benettli, talmedida
ços, principalmente guando. fo.i to.mada pelO Ministério do
pro.nu_nciado.s Pelo locutor. A Trabalho., através de uma cir
nom do-nosso direto.r, de famí. ,çular que- não. fo.i, divulgada à
·Iia tràdiciónalna área da cons- imprtmsa. A medida dificulla os

trução urbana, co.mpri,diQs que trabalhos de esclarecimentos
ho.menageiam CAETANO que a imprensa vinha desenvo.l·
eNJODINJ e DOMINGOS, vendoao.lo.ngo.destesa,nos. Es
CNJODINI, este último. enfo-, peramos que alguma atitude se

cado na pro.paganda, qualquer ja tonuulil,. e que amedida deixe
dia vai ter que-rever {I sua assi· de prevalece� o. mais breve pos·
.natura, escrevendo o. sobreno- sível.

"

me eomo o. do. marido., com
-

O canäidato a deputado"Sch". A.lgu�m) em t�mpo.s éstadual pelo PDS/União porpassados, já mUllo.seo.u ,� CA�. Santa Catarina) Udo Wagner,TA.NO co/"!I sen,!: o. Cháw· reuniu cabos eleitorais e sim
dai,,!! Bu�ldfng'fe , quando. um patizantes dft sua candidatura
engenheiro. fo., atro.pelado. .n,! para percorrerem as.ruas cen
calçada. A perdurtp' a p'!blic,. trais 'da Jaraguâ do Sul, superdade" na fo.rma co.,!ceb�da, a mercados, lojas e estaciona
nora do seu Eugênio. passará mentos, na manhã de sábado,
a chamar-se CINTIA ESQUIO· intensificando a sua campanha "DINI ESQUlME&_UEL. Se, eleitoral na cidade. Durante a

por.um acas_o., o. [< B que_trata passeata o grupo distribuiu
de mfo.rmática, a prafissao, do santinhos e imitações de cédu
século., mudar as letras para las da chapa majoritária pelaIBC, acabará separecendo. com USC

'

o. o.utro que é o. Instituto. Brasi·
.

letro do CWé e que, "o.je, já ; A Secretaria Municiparde
está emnto.. Po.r isso.:

.

Planejamento. de Jaraguá do.
O Banco éentral anun-: Sul vai centralizar a partir de

ciou a ampliação, dos prazos agora todas as reclamtlfões. tia -

parafechamentos âe contratos co.munidade· com relação. aos
'de câmbio para importações e seTf,iço.s prestado.s pela admi·

exportações. Os exportadores nistração.. Agressões ao. meio.
,

terão prazo de até 45 dias após ambiente, co.nstruções irregu·
o,embarque das mercadorias lares,. qualidade de água, pavio
ao exterior para fechar o câm- mentações de ruas e as mais di·
bio. Enquanto aos importado- versas queixas deverão. ser co.·
'res, ser.á permitido o fecha- municatlas pessoàlmen'te na_se·
mento do câmbio até 45 dias cretaria_que, no. prazo. m4ximo.
antes do pagamento da com- de cinco. dias, se co.mpro.mete
pra do vendedor. A decisão foi .

a dor uma· resposta ao denun·
regulamentada por circular do ciante. ,

Banco Central publicada no O Secretário da Sàúd-e,
Diário Oficial ,'do dia 17 de Claudio Bley do Nascimento,
Agosto (sexta-feira). O obje- deve definir neste sábado (08)
tivo da medida, segund(J o di-' a possível tran..sferência do ge
retor daárea externa 40 Banco renciamento da Previdência
Central, Antônio Cláudio So- Social ao município de Jara
chaczewschi, é aliviar aspres- gud do Sul. Ele estará presente
soes sobre as linhas de finan- à reunião dos secretários mu

ciamento de curto prazo côn� nicipais de saúde, em São Ben-'
cedidas pelos bancos credores to do Sul. ,Se o acordo for fir
ao comércio exterior brasilei- mado, aprefeitura vai assumir
roo a administ(_ação do posto de

, 'OSINE (SistemaNiicional assistênciamédica do Inamps,
de Emprego), está pto.ibillp_ de e!" Jaraguá do Sul.

II

II
II
II

WAG-NER
. TRANS·PORTES E C_OMÉRC/O LrDA-

•

,
,

í' AGRAD.ECIMENTO�
.

'

'-A amília énlutada do saudóso

� , ,

Guaramirim inauguraEstaçãa
Rodoferroviâria com festa

Loteamento Correia pede provldêncía.

, GUIlTfllIIirim .:.... Seqüências de im
portantes inaugurações marcaram .0
último dia 6 (quinta-feira), no muni- .,

cípio. O prefeito Antônio Carlos Zirn"
.mermann iniciou as solenidades às i7
horas, com -a inauguração da Unidade
Central do Posto de Saúde de Guara
mirim, que vai possíbilitar atendimen
to médico, ambulatorial e odontoló
gico à população. Às 18 horas, o pre
feito ainda inaugurou a primeira Esta-

Jaraguá tW Sul _ A comunidade
do Loteamento Correia-_ especial-

_'
mente na rua Itapocuzmho _ vem so
-licítando à Secretaria de Obras e Via
ção o urgente desentupimento dos es

gotos naquele bairro. Através de uma
carta e um abaixo assinado bastante
extenso, com quase 50 assinaturas; en
viados ao radialista VilmarCorrea, da

-

obras no InÍerlor • Massaralldu�
ba - A estrada Braço' do Norte, com
preendida entr� os trechos da Escol.a
Municipal Ignáno Karmirski. e ajocan
dade de Benjamim Constant t� liberada
para passagem de veículo, após ter sido
alargada e recebido consertos diversos.
Segundo o Prefeito Municipal, Dávio
Leu, houve uma atraso nas obras devido
às constantes chuvas. A Prefeitura rea
liza também a construção, de um PÓrtico
na entrada do município que além de
'embelezar dará umamaior destacamen
to à cidade:' A municipalidade entFega
(ambém dois caminhões tanques utiliza
dos lia irrigação das ruas, que servem

tambéJ;ll ,para combater incêndios.
Na área da saúde; a adminisÚJlção '

atul}1 está promovendo a ins�alação de
.

dois gabinetes odontógicos, que tem co"

mossupervisor o odontológicosGiovani
Tonet, especialmenté contratado pela
prefeitura. As escolllli beneficiadas com
o equipamento são: Escola Básica Pa
dre Bruno Linden, e a Colégio Estadual
General Rondon.

1\

SUCOS E
VITAM'INAS
'GOULART
Lanches,

Pizzas, Sorv,etes,
Petiséos é
Bebidas;
R. CeI.

Procópio
-Gomes,227

-
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ção Rodoferroviãria do Estado de
Santa Catarina, no antigo prédio da

RFfSA, atr�v_é� de comodato com �,
Rede Ferroviãria. .

, A nova Estação está localizada
em um prédio construido no início do
século (1910) e passou por uma sésie"
de reformas externas e mternas _ re

boco, pintura, piso, calçadas, ajardi
namento, construção de abrigos e pon
to de táxi. Ónibtis das empresas Gua-

ratuba, Itapemirim, Penh-a, Rex, <:;a.
tarinense, Reunidas Qomeçam a circu
lar no município a partir de hoje (dia
8). De acordo com convênio assinado
com a Secretaria da Saúde, cabe à Pre
feitura, de Guaramirim a administra,
ção do Posto de Saúde e do Hospital
_ um gasto mensal que ultrapassa Qs
Cr$ 1,5 milhão,-e�quanto o repasse
do'SUS (Sistell!a Unico de Saúde) �
de apenas Cr$ ZOO mil.

,

Rádio Brasil Novo, os moradores se

confessaram "desesperados, porque o
problema no. loteamento já não -dã
mais Eara suportar". _

, Quandos chove alaga, porque os

esgotos estão entupidos e quando vem
o sol, ninguém suporta o mal cheiro" ,

diz o texto da carta denunciando que
"o. pessoal da Prefeitura esteve no 10-

cal uma vez, in$ acabou quebrando
os poucos tubos que tinha e foi embo
ra, falando que no outrö dia voltava
para arrumar". Mas continuam ....aU

, hoje a gente está esperando, há pelo
menos quatro meses". Na pequem

,

carta _ lida por Vilmar Correa em

.seu programa diãrío, os moradores
afiniiam que "para o prefeito isso'
uma vergonha".

HENRIQUE MANOEL PEREIRA

ainda profundamente consternada com o seu falecimento ocorrido
no dia 02 de setembro de 1990, vem através deste semanário,
agradecer a t040s àqueles que enviaram flores, coroas e que acom-

\panharam o extinto até 3 sua última morada. _

-

Jaraguá do Sul, setembro/1990. -

A direção Administrativa ue SDP - Hospital e Matemidade São José
a�radece imensamente ao Diretor Clínico desta entidade Dr. Sebastião Resende
Filho, RCla doação de 01 Monitor de Pressão Não Invasiva DX-2710, no valor
de Cr$ 212.647,!i8 «Iuzent\ls e doze mi!', seiscentos e quarenta e sete cruzeiros,

_

sessenta e oito centavos), para ocentro cirúrgico, melhorando assim,a assistência
á populaçãoS com este moderno aparelho.
A D/�EÇÃO ADMINISTRATIVA
IRMA LUCILLA.FLACH
iMAGDA DA SILVA RAU

Sociedade Divina Providência

HOSPITAL E MATERNIDADE "SÄO JOSÉ"
AGRADECIMENTO

<�ciedade Divina Providência'

,
HOSPITAL E MkTERNIDADE "SÃO JOSÉ"

AGRADECIMENTO

.A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIÀt DEJARAGUÁ DO SUL cumpre '

conforme prometido junto ao Hospital e Mate.nidade São José doando a quantia de
CrS 330.000,00 (trezentos e trinta mil àuzeiro�), por conta do déficit que a un apresentou
nos meses de maio no valor de Cr$ 636.910,10 (seisêentos e triqta e seis mil novecentoS'
e dez cruzeiros, dez centavos), e junho/90 no valor de CrS 683.033,,52 (seiscentos e oitenta ;
e trés mil, trinta e três cruzeiros, cinqüenta,e dóis centavos). .

'
,

.

Este déficit é_devidQ �o ,!ã!, !",eR�nciamento ,do Hospital junto ao INAMPS. Neste período
e nao poSSUIr capItal de giro Ißletal para ,!rcar com custos que exige uma un.

.

• A DIREÇ�OADMINISTRATIVA·

::'::'i�ugRít���Z /

Jaraguá do-Sui, de 08 ã 14/09190
. "

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




