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Dalmar'
A moda em malha Ju-ventus enfrenta o

-Inter em jogo difícil

Sílvio: quil,1metro contra relógio
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A. Fundação de Am
paro à Tecnologia e ao
Meio Ambiente classifi
cou como altamente po
luidoras 39 empresas, no
Vale do Itapocu, que
precisam implantar siste
mas de tratamento em
dois anos ..

Págil"la 5

Modelos, troféus, c

placas,
(

comemorativas, .

condecorauvos,
para
inaugurações.
Fone 72-3991
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Candidato
'doPMDBem
Jaraguá
o candidato do PMDB
ao governo do Estado
realiza comício na Socie
dade Vieirense, na noite
do dia 18, juntamente
com os candidatos pro-
porcionais do Partido. ,

Página 3

3gempresas
poluidoras
no Itapocu '.'

Atletas jâraguaenses
.

_
prontos /lqra os lase

Cerca. de 90 atletas, di
rigentes e técnicos viajam na

manhã de hoje para Blume
nau, com a esperança de tra
zerem para Jaraguá do Sul
pelo menos 12 medalhas -
o dobro das obtidas no ano

passado -.,nos XXX Jogos
Abertos de Santa Catarina,
que' abrem hoje e seguem

até o dia 23. O município
disputa nove modalidades e

tem no Atletismo e no Vo
leibol as maiores chances de
medalhas, embora os moda
lidades de bolão, tiro e xa

drez devem surpreender.
Entre os atletas está Sílvio
Ewald, no Ciclismo(foto).
Página 11 '

Plano-Diretor emfase inicial

-Bouquits, arranjos,deco
raçöés
Bouquit de noiva
Coroas e plantas em geral
Entrega a domlcßlo
Disque 72-2240
Rua Ferdintmdo Pradi, 107

. Empresários, enge
nheiros, arquitetos se reuni
ram no auditório da Asso-

. ciação Comercial e Indus
trial para definirem a 'elabe-.
ração inicial do Plano Dire
tor de Organização Territo
rial Urbana para o municí-

i pio de Jaraguá do Sul. O en

genheiro Osmar Gunther
apresentou uma série de
propostas para serem anali
sadas e posteriormente in
cluídas no Plano. A princí
pio, o trabalho deve estar

.
pronto no prazo de sete me
ses.

Página 12

Nem mesmo a chuva impediu que Um grandepúbliéo prestigiasse a r.ealiza
ç� dIi desfile cívico, no dia 7 de setembro, na rua Getúlio Vargas.

.Weg lança
produto em

-

São Paulo

Página 4

Mulheres
·Rurais têm
Encontro

As mulheres rurais
de Massaranduba reali
zam o seu primeiro en

contro para analisarem a

importância que desem
-penham na atividade só-
cio-econômica do País. O
evento acontece na So
ciedade de Atiradores.
Página S

,CDL estará
presente
àConvenção
Página 4
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'uxo Displays

SEJA UM FISCAL EM CASA�
AJUDE NA SEPARAÇÃO.

ARTAMA
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Editorial t'

Urbanização ordenada
ther. Presentes, também, os

.. representaatesdo Legislativo,
que decidiram suspender a
reunião da Câmara, em fuó
ção da palestra de suma im
portância.

Setores representativos
da sociedade jaraguaense já
estão se mobilizando para for
mularem eonjuntamente o

"Plano Diretor de Organiza
ção Físico-Territorial Urbana
de Jaraguä do Sul", e ordem

�. definitiva do município, com
perspectivas voltadas ao futu
ro da comunidade. Nesta se

mana a mobilização começou
pela reunião da Associação.
Comercial e Industrial, que
foi encerrada antes para que
todos ouvissem uma palestra
preparatória, proferida pelo
engenbeiro .civil Qsmar Gün- -

� Jaraguá do Sul começa a
fazer o seu' Plano Diretor de
maneira inversa a de todos os
outros municípios do Estade

.

- que ainda não possuem. Ao
invés de iniciar o trabalho pe
.Ios chamados pontos "condi.
cionantes", os engenheiros e

arquitetos estão primeira
mente ouvindo a sociedade.

Pela redenção da ecoriornia cataririense
.Ferrovia doProgresso

A locomotiva a vapor, a velha tantes dos portos, pode se transforrnar
Maia-Fumaça_, virou o sí�bol<? d� cida- num verdadeiro gargalo p�ra o nossa
de de Tubarao. Mas nao fOI so ISSÚ. desenvolvimento - enfatiza.
Ao lado dos seus trilhos, nasceram as Santa Catarina, segundo de, em-
principais cidades do sul do Estado. bora seja o menor estado do sul do
Hoje, o engenheiro Oldemar Michel, País, detém uma economia das mais
Superintendente Regional Tubarão -:- promissoras e diversifieadas, alcançan-:
SR.9, da Rede Ferroviária Federal S. 'do lideranças nacional em muitos seg-
A. -v-RFFSA, considera que a integra- mentos industriais. "Na movimenta-
ção catarinense por uma ampla malha ção dos seus recursos econômicos, o
ferroviária "será um verdadeiro salto Estado detém, atualmente, 270 mil es-
no nosso desenvolvimento. Com .os tabelecimentos agrícolas, 8 mil estabe-
custos crescentes dos fretes rodovia- lecimentos industriais e mais de 30 mil
rios, além da impossibilidade desse estabelécimentos na área de serviços.
modal atender a. grande volumes de

.

Muito embora com toda essa pujança
cargas específicas, a saída é construir- econômica,'Santa Catarina oferta ho-
mos a nessa malha ferroviária, que je, principalmente,uma modalidade
atenda aos interesses da economia ca·' de transporte, que é o rodoviário".
tarinense". A Superintendência Regional Tu-

barão da'RFFSA, empenhada em do
.

tar Santa Catarina de uma ampla ma

lha ferroviária, juntamente com o Go
verno do Estado, encomendou à Sude
sul, estudos de viabilidade das ligações
lmbituba-Joinville. com 230 quilôme
tros, e Criciúma-Porto Alegre, com
260 quilômetros. Segundo Oldemar
Michel, "o traçado da rodovia hoje
existente, a BR-lOl, poderia.ser apro
veitade e o custo do quilômetro de fer
·rovia sairia, por, no máximo, 600 mil
dólares, muito inferior ao da ferrovia
Norte-Sul. O potencial de carga exis
tente, é perfeitamente viável, basta
..que haja decisão política".

'Ao lado dessa ligação pelo litoral,
.a Sudesül deverá preparar um-estudo
sobre o traçado ideal da Ferrovia Cha
peco-Herval D'Oeste - tronco Prin
cipal Sul, - conhecida co:no Ferro
frango e idealizada pela Secretaria dös

Um grande passo foi dado no final
do anó passado, quando a antiga Estra
da de Ferro Dona Thereza Christina,
com 106 anos de existência, deixou de
ser uma Divisão Operacional e passou
a Superintendência Regional, igualan- .

do-se às outras SR existentes no Rio
Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Mi
nas Gerais e Outros estados e regiões
brasileiras. A esse grande passo ante

.cedeu outro, que foi a desvinculação
da "ferrovia do carvão" à Supetinten
dência Regional Porto Alegre.

Considera o engenheiro Oldemar
Michel e integração ferroviária das di
'versas regiões catarinenses, entre si e
com a malha ferroviäria nacional,

. "uma verdadeira alavanca. Hoje, a si
tuação econômica catarinense é boa;

.

mas; futuramente", os custos de trans

porte, principalmente de regiões dis-

Pontos de convergências de
vem ser encontrados,"para
que o futuro Plano atenda. a
todos os setores.

Mas Günther e sua asses

soria sâiram na frente, apre
sentando aos empresários
uma série' de sugestões, para
serem críteriesamente debati
das, repensadas ou até afiula
d�. As idéias abrangem o sis
tema viário, saneamento bäsi
CQ, serviço funerário, segu
rança pública, indústrias, es-

.

porte, lazer, turismo, educa
ção, cultura, saúde e bem-és-

.

tar social.

Transportes do Governo de Santa Ca
tarina. Para essa ferrovia, a SR.9, se
gundo Oldemar Michel, defende duas
propostas de traçado: Chapecó-Herval
D'Oeste-Mafra-São Francisco do Sul,
ou uma outra opção, que seria Chape
cö-Herval D'Oeste-Trombudo Cen-.
tral-Blumenau e Itajaí. Para ele, essa
última seria a ligaçãö mais adequada, .

constituindo-se numa ferrovia leste
oeste e permitindo a sua integração
com a linha Imbituba-Joinville. "Com
isso, teríamos uma redução na quilo
metragem e a ferrovia teria condições
de competir cem tarifas bem abaíxo
do transporte rodoviário" - frisou.

A viabilidade econômica dessa
nova malha ferroviária é demonstrada
pelas próprias- regiões que atravessa,

.

.cada uma identificando-se com uma

determinada vocação industrial. No
Oeste, existe a atividade agroindus
trial, no Planalto a agropecuária e a

indústria de papel, no litoral norte a

indústria pesada, mais especificamente
o segmento eletro-metal mecânico, no

.

Vale do Itajaí a indústria têxtil e de
vestuãríoçna Grande Florianópolis a

indústria açucareira e cerâmica, e no
litroral sul a mineração' de carvão, a
indústria cerâmica vermelha e a de pi-
sos e azulejos. .

O que se objetiva com essa pro
posta - afirma Oldernar Michel - é
ligar as diferentes regiões econômicas,
induzindo assim a exportação de mui
tos produtos catarinenses pa!a outros
estados e mesmo para o exterior, viabi
lizando os portos de São Francisco do
Sul e Itajaí, interligando praticamente

. todas as regiões produtoras, detento
res de arrOXimaáamente 70% do PIB
estadua . Essa influência alcança até
o noroeste do Rio Grande do Sul e
o sudoeste do Paraná, regiões despro-
vidas de ferrovias.

.
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_Suprimentos
para
Computador

Formulários contínuos. 80 colunas, formu
tários contínuos 136 colunas.fichários, ar
quivos, disquêtes, envelopes.fitas para im
pressoras, pastàs, mesas para impressoras,
mesas para seu escritório..

-

.

Consulte-nospelosfones: 72-386�/72-1492
ou venha nos fazer uma visita.
Floriani Equipamentos - Rua Yenância

.

da Silva Porto, 353.
Prestigie o Comércio de ,Jaraguá dQ
Sul

ALIMENTE UM P>\P/H/IDRo vOCÊ.
-fAMBÉM. ELES ESPERP.M VOR ''0

ci NOS �MERcADOS lO OU'fROS

E91A8��cIMtN1"OS COt'1i:RC\A\S 'PA

�ão j.� vidros' no lixo: alimente·um papa-vidro
Página 02_
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lzidoroprevê: use vence dia 3
A chapa majoritária pela

União por Santa Catarina vai
ganhar já no primeiro turno
no município de Jaraguá do
Sul e em toda a microrregião
do Vale do Itapocu. Esta cer

teza tem mobilizado intensa
mente os correligionários do
candidato a governador Vil
son Kleinübing, de seu vice,
Antônio Carlos Konder Reis,
e do candidato ao Senado, Es
peridião Amin, conforme re

lato feito pelo coordenador do
comitê regional daUSC, Ade
mir Izidoro, que já revelasua
convicção no sucesso eleitoral
do candidato a deputado esta
dual pelo PDS, Udo Wagner,
e do candidato a federal, Pau
lo Bauer.

O comitê regional está
servindo como um verdadeiro
quartel general, onde concen
tram-se diariamente cabos
eleitorais, simpatizantes e

correligionários. Izidoro co-

!4demir Izidoro coordena comitê.
manda o grupo, realizando
pelo menos uma reunião se

manal, geralmente às quintas
feiras, na própria sede. E des
ses encontros se definem as

constantes reuniões que vêm
sendo realizadas nos bairros
dos diversos municípios da re
gião - cada um com seu co-

mitê formado -, sempre com
a presença dos candidatos.

A praticamente duas se,
manas do pleito eleitoral, os
candidatos intensificam a

campanha corpo-a-corpo pe
las ruas dos municípios, mobi
lizando presidentes de parti
dos, vereadores e empresá
rios. Afinal, 88 mil eleitores
votarão no dia 3 de outubro.
"É necessário que façamos
um apelo para que o povo da

microrregião vote em candi
datos daqui. Como Kleinü
bing será o futuro governa
dor, precisamos ter um repre
sentante competente na As
sembléia Legislativa, para
que o Governo canalize os re

CUISOS à região", adverte
Ademir Izidoro, resumindo:
"Temos absoluta certeza de

que Udo Wagner será depu
tado estadual, porque ele é
candidato prioritário em toda
a microrregião e em: diversos

municíp,ios da região Norte doEstado '.

Para reforçar a mobilização,
o candidato ao governo do Esta
do, pelo partido, Paulo Afonso
Vieira, chega a Jaraguá do Sul,
juntamente com o governador Ca
sildo Maldaner, para dirigir um

comício na Sociedade Vieirense ,

à noite. O objetivo peemedebista
é reforçar o crescimento da candi
datura Paulo Afonso na micror
região.

CORREIO---
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Paulo Afonso Vieira vem

a Jaraguâ do Sul dia 18
O .candidato a deputado esta

dual pelo PMDB, Durval Vasel,
vem intensificando seus comícios
por diversos bairros dos municí
pios da microrregião. O cobiçado
eleitor foi chamado...a participar de
manifestações \no Alvorada, hoje
será no Estrela, na terça acontece
em Santa Luzia e, na quarta, é
a vez do Aliança. E a presença

'

do público tem incentivado os cor

religionários peemedebistas.

use realiza reunião semanal
pelas comunidades de Corupá
Corupâ - A coordenação da

União por Santa Catarina, no muni
cípio, vem realizando desde o final de
agosto reuniões comunitárias onde são

. colocadas as plataformas governa
mentais da União, apoio aos candi
datos, debates sobre a evolução do
partido, perspectivas de votos entre
outros assuntos, Encontros já foram
realizados na Estradà-Jtapocu-Hansa,
Vila Rutzen, Rua João-Tozini, Faxi
nai, Estada Guarajuva, Osvaldo Ama
ral, Rio Novo Alto, Poço D'Anta, na
Tifa dos Milhões e Caminho do Mor-

���Para Deputado Estadual
'N° 1"'5 240'

,
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PARA DEPUTADO ESTADUAL

u
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I
Ã
O

OCANDIDATO
DA

MICRORREGIÃO

.Durval

�VASEL
.Governador: PílUlo Afonso. Senador: Vilson
Souza. Dep. Federal: Luiz Henrique.

GOVERNADOR- KLEiNUBING SENADOR- AMIN
DEPUTADO FEDERAL- PAULO BAUER

DEPUTADO FEDERAL

MULOIiYJYJ!JIlIil
.

ir "'1190
SENADOR - AMIN

GOVERNADOR - KLEINUBING· VICE - KONDER REIS

P

PDS use

ro, hoje (dia 15) realiza-se mais um

encontro da União Por Santa Catarina
em Pedra D'Amolar, dia 16 (domin
go) em Isabel Alto, dia 19 (quarta
feira) em Caminho Pequeno, dia 21
(sexta-feira) Comício no Salão Gua
rany (estrada Isabel), dia 23 (domin
go) na Estrada Rio Paulo, dia 26

(guarta-feira) n� Estrad� Bomplant,
dia 28 (sexta-feira) cormcio no Ano
Bom (Salão Novo), dia 29 (sábado)
reunião no Rio Novo e dia 30 (domin
go) comício de encerramento no cen
tro da cidade.

MOREm, JORDAN
.#4P .14 ANOS .

PROMOÇÃO·DE ANIVERsARIO

D

VENHA PARTICIPARI

s

AV. MAL. DEODORO, 158 - FONE 72-17n

Jaraguá do Su/� de 15 a 21/09/90 Página 03
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A Dalce/is doou ao Senai.,
(Serviço Nacional de

Aprendizagem Industrial)
Centro de Treinamento de
Iaraguá do Sul, 160 quilos de
malhas já talhadas e separadas
em facções prontas para a

confecção. As malhas servirão'
para o treinamento de costureiras
Industriais daquele
estabelecimento de formação .

profissional e após confeccinadas
serão enviadas ao Departamento
Nacional do Senai e igualmente
doadas a Entidades Assistenciais
da nossa Comunidade.

O serviço deproteção ao crédito
de Jaraguá, do Sul registrou

no mês de agosto um volume
surpreendente ,de clientes
inadimplentes. Um total de 674
fichasforom cadastradas, com um

total de Cr$ 6,5 milhões ainda
,

pendentes. Esse valor representa
um crescimento de nada menos âe
80por cento na inadimplência, em
apenas um mês. A nível de .

informações, o SPC repassou um

total de 1l.288fichas, com um

crescimento de 20 por cento ein
relação ao mês de julho.

Jaraguá doSul-O movimento
das exportações e importações,
na carteira ao comércio exterior
do Banco do Brasil, em Iaraguâ
do Sul" praticamente foi
coincidente, com uma variação
minima, no mês de agosto. As
empresas jaraguaenses -

especialmente Weg, Indústrias
Reunidas e Marisol=«
exportaram um volume de
US$ 3,19 milhões de dólares,
perfazendo um acumulado de
US$ 27,5 milhões, de janeiro até
agora. Esse valor representa um

incremento de 10;9por cento, em
relação aomesmo período do ano
passado.

A [irma jaraguaen.se KohlbachS/A se engajou no projete de
intercâmbio escola-empresa e

doou ao Colégio, Técnico
'

Industrial de Santa Maria (RS)
- Universidade Federal de Santa
Maria - dois motores, um
gerador e 50 conjuntos de

catálogos de produção da
empresa. Os equipamentos
servirão à formação profissional
dos técnicos.

A produção de arroz irrigado
I"\i:resceu 86% em Santà
Catarina nos úitimos dez anos,
sendo 'uma das culturas agricolas
que mais tem aumentado a

pradutividoile no Estado,
passando de 2.986 quilogramas
por hectare em 1·978 para 4-.762
quilogramas na última safra. Esse
rendimento poderá crescer ainda
mais nos próximos anos, segundo
afirma o pesquisador José Alberto
Noldin da Estação Experimental
.t!a Empasç de Itajaí, o qual está

-, coordenando um grupo de 29
técnicos da pesquisa, extensão,
cooperativas, empresas privadas ii
produtores rurais na elaboração
do Novo Sistema de Produção de
Arroz Integrado.

'

A nível de importações, o
montante chegou a US$ 3,17'
milhões, representando um

acumulado de US$ 15,7 milhões .

de janeiro a agosto deste ano. De'
acordo com a Cacex, os produtos
mais importados foram '

máquinas para os ramos de
metalurgia e confecções, através
da Europa, Estados Unidas e

Argentina. Os produtos mais
exportados foram motores
elétricos, confecções e

, alimentieios.

Rua Reinaldo Rau,632
Fone: 72-1599

CORREIO
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CDLjaraguaense na Convenção
Jaraguá do Sul - o município

será representado por 10 Cedelistas na
31- Convenção Nacional do Comércio
Lojista que se realiza de hoje (15) até
o día 19 (quarta-feira) ne Centro de .

Convenções deAracaju-Sergipe: Na
programação constam palestras, deba
tes, atividades técnicas, visita a 19< Fa
nal (Feira Nacional de Lojista), que
acontece paralelamente a 31- Conven
ção Nacional do Comércio Lojista,

além de visitas pela cidade, coquetéis,
missas, entrega de troféus e medalhas
da Ordem do Mérito'Lojista de Ara-
caju.

.

�
.-

,

As atividades técnicas da 31'Con
venção Nacional do ComércioLojista
foram programadas-com-base em .am

pla consulta realizada junto aos em

presáriós presentes à última Conven
ção de 89 em Porto Alegre, que opina
ram pelo formato de grandes painéis

Weg Acionamentos lança
o CPW-A250 em São Paulo

Jaraguá do Sul- A Weg
Acionamentos, lançou seu novo

produto, o CPW-A250, durante
a 1 � Exposição de Controladores
Lógicos Programáveis - um

dos eventos que integram as co

memorações de "Dez anos de
Sobracon", que aconteceude 11
(terça-feira) a 13 (quinta-feira),
em São Paulo. O gereute de sis
tema de automação da empresa,
Alceu Guimarães Filho, decla
rou que "agora estamos mais
aptos a competir neste mercado .

com os demais fabricantes cre
denciados' na Secretaria Espe
cial de Informática - SEI -,
pois completamos nossa linha
de CPs.

O gererite de desenvolvi
mento de produtos; da Weg

Acionamentos, Norton Petry,
que o CPW-A250 é um contro
lador programável destinado à
automação de máquinas e con
trole de processos de pequeno
e médio porte. "Durante dois
anos desenvolvemos este produ
to, que foi totalmente projetado
e concebido por nós", salienta'
Petry, acrescentando' que sua

concepção eletrônica e mecâni
ca modular seguem a mais re
cente tendência tecnológica,
tomando-o moderno de peque
no e médio porte executa entre
outras tarefas, .intertravamento,
temporização, contagem, recur
sos aritméticos básicos, controle
em malha fechada (PlD), pro
cessamento de textos e registro
.de dad0s�

DeputadoEstatiIaI

JfJLIOFIALKDSKI
11122

de debates, mesclando temas conjun
turais e operacionais. Serão desenvol
vidos entre os convencionais e os pai
nelistas convidados os seguintes <te
mas: - Administrando sem o Guarda
Chuva financeiro, A Perspectiva de
Abertura do Brasil ao Comércio Inter
nacional, O Varejo na era DC "De
pois de Collor" , A Moderna Empresa
Varejista Brasileira em tempos de .su
cessão, O que Muda com o Código
de Defesa do Consumidor, Simpósio
dos Presidentes, A TiI?0IQgia das Em
presas Varejistas Brasileiras, Sistemas
de Automação Comercial para o Bra
sil Novo, Usando o Marketíng Direto
e o Telemarketing para Vender Me
lhor, Aprendendo a Administrar com
Informaçõés, Quando o Varejoperde

.

o Controle Mal Feito dos Estoques,
Como Posicionar sua Oferta Traba
lhando com as Marcas e Administran
do a Propaganda em Tempos de Mu
dança.

COMUNICADO
O Juiz de Direito

Dr. Irineu Bianchi, so
licita aos eleiiore« que .

fizeram seus titulos,
transferências ou 2� via;
que retirem-os com a
maior brevidade posst
velnoCartórioEleitoral
que funciona Junto ao

Fôrum, no horário das
13 as 19h, de 2� a 6�' II

feira.

DEPUTADO FEDERAL

fernando lepsen

�:1���.��
•• I • .'

.',
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MulheresRurais se reúnem'

para encontrar alternativas
Massartlllduba - Com o objetivo

de informar e motivar as mulheres ru
rais da importância de seu papel na
vida sócio-económica e política da so

ciedade em que vive, e--considerando
que a mulher-é peça fundamental na
vida em sociedade e que nem todas
encontram caminhos abertos à partici
pação social, assim como, parte delas
vivem em condições inferiores às de
mais, sem direito a palavra, muito me

nos de expressar seus pensamentos e

sentimentós, se realiza dia 18 (terça
feira) na Sociedade de Atiradores de
Massaranduba o l- Encontro Regional
de Mulheres Rurais e o Ó' Encontro
de Massaranduba.

A promoção é da Acaresc, com
apoio da Cooperjuriti e Prefeitura
Municipal. Os municípios participan
tes são: Araquari, Terezinha C. Hart
mann, Barra Velha, Silmara E. F.
Leão, Garuva/ltapoá, Luci Eide Pos-

samai, Guaramirim, Marli M. da Sil
va, Jaraguá do Sul, Salete Duarte, São
Francisco do- Sul, Mónica L. Kinder
e Massaranduba, Mareli S. Fava, to
das Extensionistas Rurais da Acaresc.
Os municípios de Joínvílle é Corupá .

foram especialmente convidados e se
rão representados pela Fundação 25
de Julho - na�ssoa de.Irma Bertold
e Sindicato dos trabalhadores Rurais
na pessoa de Tânia I. _Maul ,-respecti
vamente.

Estarão presentes ao encontro.es
pecialmente convidados .Ivone Malda
ner - I' Dama do Estado e Athos
de Almeida Lopés - Secretário da
Agricultura do Estado. Para fazer a
inscrição, os interessados deverão en

trar em contato com a Extensionista
Rural de seumunicípio, e pagar a taxa
simbólica de 50 cruzeiros. O encontro
iniciará às 9h com recepção aos partici
pantes e convidados; das 9h às 9h30

min - abertura; 9b30min às lOh e

l5min. Palestra - Acaresc a Serviço
da Família Rural com o engenheiro
agrônomo José Demarch (supervisor
I{'egional do Proater-Acarese), das
10h3Omin às 12h - Palestra com o

tema Relacionamento Conjugal com
a palestrante Roselane Campos (pro
fessora e psicóloga). Após, intervalo
para almoço, que será servido no local
do'evento para todos os participantes.
Das 13h3Omin às-15h, palestra sobre
Direitos da Mulher, como Trabalha
dora e Cidadã, proferida pelo Dr. Ar
lindo Bemart (Juiz aposentado da co
marca de Blumenau e professor titular
da Furb), após intervalo de 15 minu
tos. Das 15h15min às 16h30min pales
tra com o tema - Educação de Filhos,
ministrada por Roselane Campos
(professora e psicóloga) das 16h30min
às 17h, avaliação do encontro e encer-
ramento.

-

Fatmaprepara recuperação doItapocu
JaragruJ do Sul-No Vale do Ita

pocu, 39 empresas foram classificadas
pela Fatma como altamente poluido
ras. Segundo o chefe do Posto Avan
çado no município, César Arenhart,
18 são têxteis, 9 alimentícias, 6 metal
mecânicas, 2 de bebidas e uma de be
neficiamento de couro, quiwica, de

.

papel e de material elétrico e comuni
cação, e estão situadas em Jaraguá do
Sul; Guaramirim, Schroeder e Coru
pá. César Arenhart, informou tam
bém que as referidas empresas já fo
ram notificadas, apresentaram crono

grama de implantação de seus sistemas

de tratamento de efluentes. Agora, te
rão dois anos para executar o processo
de limpeza e proteção ao meio am
biente.

A Fatma, através da Secretaria
do Meio Ambiente, realiza dia 24 (se
gunda-feira), às 18h, no Sindicato do
Vestuário áe Jaraguá do Sul, do lança
mento do Programa de Recuperação
da Qualidade Ambiental da Bacia Hi
drográfica do Rio ltapocu, abrangen
do uma área de 2.287 quilômetros. O
objetivo do programa é, em linhas ge
rais, resgatar o patrimônio sócio-eco
nômico cultural, paisagístico e ecolö-

Rei

dos
Botões

êomércio de Aviamentos
Ltda.

Botões-Linhas-Zipers-Elásticos
Botões de Pressdo-Rendas-Etc.
Matriz: Rua Adolfo Tribess, 400 - Fone-

(0473) 72.:2803 -

. --

Filial: Rua Joinville, '2490 Jaraguä do Sul-Se

, ,

gico do complexo hídrico da Bacia do
Itapocu, mantendo e melhorando o

abastecimento püblíco, recreação de
contatos prímäríos e secundários, as
pectos estéticos e exploração de recur
sos vivos da fauna e flora da região.
Participarão do encontro o Secretãrio
Estadual do Meio Ambiente, Ademar
Duwe, a superintendente da Fatma
Jucélia Cardoso, prefeitos, vereado
res, autoridades ecomunidades em ge
ral da microrregião.

A Fatma (Fundação de Amparo
à Tecnologia e ao Meio Ambiente),
comemora seus, 15 anos de .Iuta pela
divulgação da consciência ecológica.
No iníCIO, agiu timidamente mas boje
temmuito a comemorar. Entre as rea

lizações da instituição podemos desta
car a redução em 70% da contami
nação industrial na bacia do Rio do
Peixe, projeto para futura erradicação
da poluição causada pela exploração
e beneficiamento do carvão mineral
e projeto de fiscalização das florestas,

CORREIO-
I[> <>

-

� <> '" CL>

3. Um próspero cidadão
americano incorporou-se
a uma caravana que atra
vessava o deserto do Saa-

,

ra. Um belo dia queixou
se ao dono da caravana

que emAsua�ag,!gem falta
vam tres mIL dolares e um

relógio de ouro. O bedui
no, profundamente irrita
do, reuniu seus homens e '

disse que um deles rouba
ra seu ilustre hóspede e

que iria pagar caro, de
acordo com as leis do de
serto

-

aelicáveis em casos

assim. 'Aínaquela barra
ca, disse, há um burro
amarrado. Cada um de
vocês vai entrar lá epassar
a mão no rabo do animal,
que vai zurrar quando o

maldito que deshonrou
minha casa, tocar nele".
Todos passaram pela-bar
raca mas o burro não deu
sinal de vida. Aí o bêdui
no mandou que todos es-:

tendessem asmãos que ela
passou á cheirar. Quando
chegou perto de um dos
últimos, agarrou-o pelo
pescoço e exclamou:
"Maldito! Foi você.:" o

pobre homem, sufocado,
procu_rou defender-se,
mas o beduino foi impla
cável. Ordenou a dois ho
mens de sua confiança.
Estes, diante do.america
no, estarrecido, levaram o

infeliz até um cepo, onde
com certeiro golpe de [a-

cão amputaram-lhe a mão
direita. Na parca baga
gem dele encontraram o

relógio e os dólares. Na
antiga Grécia em certas

provincias, era costume
os "representantes do po
vo" subirem num banco,
com uma corda enfiada
nopescoço, para defender
projetos de lei. Se o conse
lho' dos anciãos da aldeia
aprovasse, eles tiravam a

corda. Se rejeitassem o

projeto, retiravam o ban
co e o demagogo ia desta

-

pra·melhor. No caso
- do

beduino ladrão, eleficava
marcado para o resto'da
vida como larápio, e era

escarnecido onde quer
que fosse. E a pena de Ta
lião. -No caso dos Verea
dores, se injustiça houves
se, ela seria irremediável.
No caso do ladrão nunca

haveria injustiça, pois
aquele chefe de caravana

passara uma solução de
menta no rabo do burro.
As mãos 'de todos os em

pregados, menos as do la
drão, cheiravam a menta.

Portanto, não havia dúvi
da alguma. Mesmo assim,
a lei do deserto era mais
humana que a-dos gregos.
A pena de morte é uma

instituição monstruosa,
que nãopode seradmitida
no mundo civilizado, por
causa da faJjbilidade hu-.
mana.

'COBRAS & LAGARTQS-.
(Ferdinando Piske)

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

gravador, vídeo;'games, caixas de som e·
eletrodomésticos.

RuaJoinviüe, n� 2.282, próximo à Arweg.
- Jaraguá do Sul-Se -

AUTO
OFICINA

GUARAMIRIM
LATARiA -
PI'ITURA

'MECANICA EM
GERAI

SOLDA EL�TRICA
E OXIGENIO

Rua 28 de {igosto n�
853 - Guaramirim

METALURGICA HAME LTDA.

* Serviços de torno, plaina e 1reza.
* Fabricação de máquinas industriais e estruturas metálicas.
* Fabricação de moldes para injeção plástica, moldes para metal, moldes para
borracha e outros.
* Fabricação de matrizes.,

DISPOMOS DE UMA MODERNA M4QUINA PARA SERVICºS DÉ ELETROÉF,lOSÃO. SOLICITE vlslrA DE NOSSO
REPRESENTANTE OU ÇONSULTE-NOS FONE: 72-0493 �UA GUILHERME DANKER, S/NQ - SALA 1 - JGUÁ DO SUL SC.

Jaraguá do Sul. de 1'5 a 21/09/90

r U I
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A sua elegância
começa por
fora.:
Vista .-

Moda Sempre
Getúlio Vargas,.55

ÓTICA
HERTEL

* Laboratório ótico
eslHJClallzado. .

* Há mals de 50 anos atendendo
você.
* Precisão e qualidade.

-

Av. Getúlio Vargas, 15
Fone 72-1889 .

Sintia Morgana Leltzke, representa
a Sociedade Esportiva Yieirense no

concurso de Rainha da 2i Schü»
zenfest

A bonita Regiane Candice Schio
chet, debutará no Clube Atlético
Baependi dia 06 de Qutubro. A jo
vem é filha do casal Reginaldo e
AMil Schiochet.

Dona de muita simpatio, Candida
-

AngélicaRauh, participará doBaile
Branco dia 06 de outubro no Bae- .

pendi. Calidida representa a socie- ,
iJade de JoinviUe e é filha de Nilson
e Maria Rauh. Maria Carolina Jark Stern, é

das representantes de Corup6
baile de Debutantes no Clube
pendi. A jovem éfilha do casal;C;
e Carin Stern

Andréia Cristina Rauh,
representará juntamente
com sua irmã a sociedade

Ioinvilense do
AristocrâticoBaependi. A
bela garota é filha de
Nilson e Maria Rauh.

Com
muita alegria anunci

o nascimento do garotão
v Elias Brugnago, ocorrido
04 de setembro no Hospital e
ternidade São José. Giovani
às Bh30min, pesando 3. 900kge
dindo 52cm. O garotinho é
do casal amigo Flávio José e

Brugnago, e chegou para ale
a maninha PatríciaAndréia e to
os [amiliares. Parabéns aos jov
e corujas papais. "Felicidades
coluna.

x-x-x-x-x

A Apae de Jaraguá do Sul agt.
a todos que colaboraram p
sucesso da feijoada realizada
25 de agosto. Agradece ainda a

dos que estiveram envolvidos
promoção' da Semana do E
cional.

x-x-x-x-x

O lar de Célio e Dalva Cristo
está com um lindo chorinho IID

Trata-se d0/oequeno Saulo,
chegou dia V de agosto para
grar os papais e seu maninho,
sim como todos os familiares
rabêns ao casal. p'ela chegadß

, Todo O encanto em vestir malhas
"

exclusivas Rio/São Paulo

� T!!E02ll2Fff}fB.�H
. Jaraguá do sul-se

.

. A charmosa Gabriela De
Moraes Marques Bueno,
representará-a cidade de

Blumenau no

AristocráticoBaependidia
06 de outubro. Gabriela é
filha de Édio e Mara

Bueno
.

Elaine Günther é outra bela
representante da cidade de
Corupá no Baile Branco do
Clube Atlético Baependi. A
jovem e simpática garota é
filha do casal Romeu e

Elizabeth Günther.

. ,A ROUPA INFANlt�i
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Edição n9 3.606 Jaragué do Sul, de 15 a 21 de setembro de 1990
--�----------------------------�------�--�----�-----

AS MELHORES OpÇÖES PARA PRESENTEAR
ESTÄO, NA

L,anznaster
, Jóias. seml· jÓlas e relógios COm o carinho da

LANZNASTER
Marechal Deodoro. 391 " Fone 72"1267, em Jara�uá

,
'

; . I

°Oãoe "",&0(1.·�, oCl' )Vlw�{ � \1': •.,.;
,

II Moda' Infanto-juvenil para realçar a

eJeg4nc1a de seus tUbos:, Um, carinho

especlal para o seu, bom gosto.
Na Marechal Deodoro, 819 _ Jaraguá dó �ul .:.. Sc.

.'

I
:' Ilarmes' 'Semaster

Finalmente ! ! !
Um Alarme residé�ci�llc()wercial 'efici·

ente e acessível.
Ficha Técnica:, Capta calo_r do' corpo
Preço ·Instalado: Cr$ 29.000,00. ",.'

, Rua' ,Relnoldo" Rau, 460 FODe' 12·t:a39-
'

, '

',\ Jar�gu�. do ,SQl
Santa Catarina.

V AR·IG ..,

7 2·0'3' 6 3'"·,,, ::
z '. ..

�
.,..' , '. 'i ";.'

,

Ci',n'e',
... ,o..

1..

Jaraguá,.
S�xta. - ,20: 15 h,oras -

��!Dlpr0priQ Sexo (18 anOS)
SabadQ - 20: 15 hOras ;
* Uma duPla quase. per-,.
feita (14 anos),

- 22:00 ho;us -

'�Impróprio SeX(J '1� ànos;
DOmingo - 20: 15 horas .:.:_
'* Uma dupla quase per
,feita (14 anos)

"

Terça - 20:15 horas -�

* Uma dupla quase per
feita (14 anos)
Quarta - 20: 15 horas -
,;,

Uma. dupla quase per'
feita (14 anos) ,

Quinta - 20: 15 'horas �

.... Estado
" Sexualmente

A'lterado (i8 anos!)
.

Edital 11.367 de 05.09.90, Ilha da Figueira, 'neste.
Ja� Sidney Papp. e Proclam: d C t d��tri:to,. filho. -de· Riso- ,:c'

Jal11eté'Rocha"
'

, .roc� ,amas e asamen os mar. SoßI1�.de Linl�-é·;
El�, .bresítetro, SOltetr:o, Maria Osmarína da. s���.
auxiliar . d;� €Sci"it,órío; 'lia- "� ".

u
' va .Qe Líma. '''7'". .. .;"

tural de' 'Jätagüá dq', Sul, . ' , ,MARGOT� AJ)E A GRU:BB.�, U;HMANN, Est0fldel do Registro, Civil Ela, - bresííeíra, .. so'lteira,j ,

domticiliado "e 'residente .do: 19 Distrito da ,Comarca 4e.Jar�guá dq Sul, ado de Sante �tarlDa,. o�rária,' natural de. Jg," �

na Rua '25 de Jülho�i 297, Bra:sll, faz Aber' que compareceram em Cartório eXibindo os docUmeli· raguá do Sul, dPmici,lia;:,',
nesta ,c'l'clad'e',' 'f'ííhc de

' tos exigidos pela: lei, a fim de se habUUàrem para casar, Os seguIntes: d '.-1'_
•

:!.CL \.II ' a
'

.. e �i�nte ,na,. Rua"

Geraldo Papp.e Marli Ela, bras�leiTa,' sOltéira, natural de Marmeleiro, Fiédler '- i ",,{' 'fÍi;,
,

J� �heQdoro, Ribeiro,'
Maria Papp -

, ,operária, na:�l.Ífai 'de Mas" Paraná, domiciliada te' re- Ela,' brasileira, solteúi,', 487" em -Jlha da FiglUei'
'

Ela, brasileira, SOlteira, saranduba, neste Esita·' sídente na Rua ,El'WillO lavradora, natural eLe Ja" ra. nests distrito" filha

auXiliar d;e esCritório, na"' do, domiciliada e résíden- Men.egótti, 93, fundOS, raguã do' Sul, domicilia· de. JoãO - AlfOnso p�ri -e ,"

tural de Porto União; te
.

na Rua Leqpoldo Diel, nesta cidade, filha de da e reside;nte em Rio N..ar,ia Luzia P\etri -

neste Estado;: domicilia" 121,' em J�raguá"Esquer' Querino Bez�n te Maria da Luz ID, neste distT'i" Edital 17.376.de 16.09'.96'
da e residente na

'

Rua dO, n2S1:e' di,Stitto, filha Seívína Bezen,,:-- to, filha de Líno lV..aas e Hílarlo � Ente, e Evantr_,

João Canos Stein, 379, de ·Evilacio Bachmann .e

.

Edital 17.37,0 �-Õ5.09,90 LVi' Wenndorff Maas - �erezinha Peuser " , .. :;
em Jaraguru-Bsquerdo, A,n�tada: petry Bach- Josê �tter e

'

Ronílda Edital 17.313 de 05.09.90 . El�, brastleiro;" solté�ro.;'"
neste. distrito, filha de mann - RÜckert Adalr Eleuté:t:l0 e Pabía- servente.". natural de,·Ja-",
Júlio 'Rocha e Júlia Víeí- Edital 17:369 de 05.09:.90 Ele, brasileiro, solteiro, 'ne Juçara Karsten ragu� do Sul, domícílía-.
ra ROcha -- : Wilson Jesus dos SantPS ,ope;r�io, natural de Ele, brasileiro, solteiro, do _e 11'esi<l.en:te na. Rua.

EdltalI7.368 d� 05.09.90 e Lenír Bezen,
.

Nova Trento, neste Es- torneiro mecanico, na- ROberto� Zíemann, 3.406,·
Wilson Raduenz e Rosali Ele, brasileiro, soiteiro, tedo, domiciliado e resí- tural de Rio dO 'Oeste, nesta cidade, filhO " de
Bachmann íuncíonärío público, ne-

. dente na Rua
.

João Ja" 'neste 'Estado, domi.ciJ!ia- Kunjbert f,nke e Lucila.

Ele, brasíteíro, solteiro;· tural de Praíburgo, neste . nuärío 1\yroso, 915,. em do tê �éSid.en1.]e 'na Rua RadoM. Enk,e ---- :'

opejráiio,' naturai'. de ES,tado, dOmici1ia.çl.o e Jaragúá-Esquel'dq, Reif Alexandre' Koehler '82, Ela, brasileira, ,SOlteira�
Jar.agu,á, do" Sul, dOrni� residente na Rua João te distrito, ß:lho de Lutiz em Ilha 'da ',Fi�ueir�, nes' auxi!liar administrativa,
ciliadü- e l1eslidente na. Märcattö, ,'" riéstâ cida:die, ·l\'l4ltter. �"Mal1ia V9Itolh .. :, te dis't,ritQ•. " fUho.:de, Ata� . q:l��raJ. "de Vargem cio"
Rua Wolfgang Weege, filhO de MaxJimi:no dos ni -r-, liba �Ieútéfio'e' Eronidés Cedto, nês.te .Estado,: do�

em Barra do Rio CêrrO, Santos e Dorvalina dos" Eia, .

brasileira, . goiteira, Maria' E'1e,utéIÜ.ó - ,miciliada Ie résidep:te na,
neste díStrito, fHh,o de

.

Sant0lg< ;- indust-riária, ,nBitural die Ela,' brasileira, SOlteira, Rua Geral, � n�ta cidade".
AlfOnso Raduenz e In�e-

'

Ela, . brasílei,ra, SOlt,eira, Schroed�r, ri€$te EstaciO, 'Secretária,' 'natural de fiLha: de ,Ba:ldevino Feu

burg lV.:aske Radueni - auxiliar de. enfermagem, domiciliada· e
.
reSidente J'aragúá do' 'Sul, dt>micr ser .e �Adclin.a Boeing

na R'Ua MarethaI Caste- liada e re�idente na Rua Feuser-

,lo Branco,' 1,007, lem Bernardo 'Dornbusch" Edital 17.37:7 de 10. • .09.9.0.

Schroed�r, neste Estado, 1·630. nesta cidade, fi- Cléc10 Luis Verbinnen e

fiilha de' Êrwin' Rückert lha· de Aroido' Karsten e Odete Scheuer
'

,e Ema Sacht Rückert � Qavina paga�ellii Kars-
\

El�, brasileiro, solteiro"
Edital 17.371. de 05.09.90' j]en >- vendedor, natural de· Ja'"
Eleio dos Santos e Mari" ,

. Edital 17.374 de 06.09; 90 niguá ·.do Sul,: oomicilia-.
lete Pires de Medeiros NlIton Eteffen e Marc1a� dO e reSidente na .. Rua
Ele, brasileiro, solteiro, na FogOlari Conclusão 11a págiila· 0.2 .,
auxiliar doe, escritório, na- Ele, brasileiro, solteiro,
tural de JOinville,· neste técnico eletrÔnico, natu"
E8tado, domiciliado e re-· ral de Blumenau., nestle
sidente na Rua AdoffO �stadö" dOmiciliado e re

pütj'er" nesta 'cidade, fi" sidente na Rua JOilnvHle
lho de Matbias dO,8 San- 3,399, apto, Ql, n:6Btta (O�:
tos Ie Nair dos Samos -

. dade, 'filho de Vattram
Ela, brasilei.ra, SOlteira, Steffe� e Rita steffien -

comerciária, natural de Ela, ,_, brasileira; \ SOlteira,
Santa Cecília, neste Es- lab0ratOI;ista, natural ,de
tado, ,domicÍliada -e reei- Massarantluba, neste Es
dente na Rua Domingos tado,'

.,

domicilida e, resi
Demarcbi, ::'60, nesta ci',

'

deutle' na Rua JOlllVlilie
dadê,-fílha de Odi:Ion de :)'.399, a'Pto. 01, nesta, ci:
.

Jesus Pires e Ecilda Me- dada, ,_' filha de Luiz, Fo-
ci:eiro,g: Pires -

, gdlari e �Tcina '" Konc
Edital 17.327 'de 05.09.90,,;a:ér��')�:' ) ,'.i

Dill"vÍlrlio Fiedler e úr�u- Edital 17.375 de 06.09.90
: la Maas

.

IVlarceio aa' ,SHva:' ,(,ie U"
me, pnsiJeiTo \Solteiro, ma e Maria NUda Petrt.
Ilavrador, nat;uraT de Ja: Ele; brasileiro,· SOlteiro,

", I raguá do sul, domiciha' 0pe:I'ano, natural de
do e residente em Rio Rio de Janeiro, Rio de Ja
da Luz III, neste ,distri- neiro, domiciliado ,Ie ,r,ési
ito, filhO de Roberto Fie' dente na Rua José 1Íhe·
dier e Cecilia Hornburg

.

qdoro Ribeiro, 487, em.
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."

Conclusie da.� 01

J�ã;o Janu,áJrio Ayroso,"
607, em Jaragué-Esquer
do, nesta dístrtto. tilho
d� Nilton José Verbin
nen e. Edla Hansen V,er-
binnen -

'.

.

"

:ela.. ' :.braSi:l�irß, . so..lteiri;l, ':.

bancária, n.atural de
.

.la" ,

raguá do. Sul, domicilia�
.

da � résiden11e naco Rue,
JQãlo CarlQS Stein, .ßlD. Je-...

ragu,árESquerdo. . . neSt,e �

disttita, filha. de Alber�.,
to Scheuer �'. Adelaidé,
Demarohí Scheuer '-

"

Editai 17.318 de 10.09.90
João Batista Damanskl e

Lúcia de Fát� de Bor
ba,

\
Eilé, brasileiro, solteiro�
padeirq, natural de .Tim
bó Grande, Illeste 'Esta-

· dO, domiciliado � residen-.
te na Rua Domingos Ro- .

sa, em Uha da FigJ.leira,
nesitJe 'distrito, filho de
Alfnedo Damanslq e .Hor
têncía

-

Maria Damans-.
ki - I

Ela. bresíleíra... .solteira,
do lar, naturàí de SãO
Francisco do Sul, neste
Estado, domidi�iada Ei re
sidente na RuQ. 00m'in� ".

gos Rosa, em D.ha da Fi-

· guelra. neste di�ri:t<>r fi- .

lha de Pedro de Borba·'
e Maria Cecíl!ia de . Bor-
ba -

,

EditaI 11.319 de 10.09.90

sergio Antonio RÔChem
bach e MarJstela T�ixeí.
ra

, Ele. '. brasileiro, so1tefro,
operador de máquina, na

tural de ReIl,ascença, Pa-.
raná, . domiciliado � resi'
dente na . Rua Onelia".

· H0I1$t, :>'17, em Vila Lenzi,'
neiSta c:idade, filho, .' de
ValHomiro 'Teixeira e

Oralina Rochenibach
Dutra �

, ..

Ela, brasileira, S()lteira
OperadOl1"a .' de máqumâ,
natúral de iSão Domih'

.

.. gos. nesfe Éstado, domi�
cil�ada e ,l'esidente na

Rua Onelia Horst, 31.7,'
em Vila Lenzi, nesta ci
dade filha de Milton Tei-,
xeira eDemas . �eixeF .

ra'

E 'para que chegue ao

conhecimento de. todos,
mandei pas�r o' ',p.r..�en�e
Edital; qUe se.rá publica'

·
do �Ia imprensa é

-

em'
Cartório,

.

ondé· 'será, afl'
xado duránte 15 dlàs: •.

"

pAGINA 02

·IIITERIMOYEIS
"Inlerm'ediária' de .,

II'óveis Lida.
R. João Píccolí, 1(}-4 - fone 12-2111 • Jaraeuä do Sul

:�.:... CRECI '0914,..,J.

VENDE
Terreno -'"' com 4üO,OOm2 (fundos te frente com

25m),,: '�a;dó 'dtJ1e:ito- 19m e lado l�qu,el"'do- 13m.
esquina

-

tom a Rua c'mménido�fer. .:

Ca�a de Alvenaria cOm 250 m2, tlrreno com
450m2 (15x30), síto a Ruà AnJtónio C. Ferreira
.C�sa de madeíra - com 54m2, terreno com 369
mQ .na Estrada do Rio Molha.

.

Chalé
IMOBWARlA E

. REPRESEN1'AÇOES LTDA.
Rua Reinaldo Rau 61 �. Fones 72-1390 e 12-1500

02. - Kitiriefes ,:_ Central
Apto .:...,. cOm 02 dormitórios,' central
Apto' -..,. Coni' 0'3 dormitóriOS, Central
Ca;sa ..:.... Mixta - R. Des Escoteiros, n9 178. Com
Casa - alv Rua Francisco Zacarias Lenzi.

. Casa+alv. R�a 68'li,�J. da Figueira cl 180,OOm2;
Casa em �lv a R. 'Jaco,b BUCK, 106, cl 135 m2.

. .

Casa em ·Alv'. .na R. Antonio E. Ayroso, 763 cl
área de 280 m2,

'

.

Casa -. alv Rua JOsé Menegotti, cl 130,OOm2;
Casa - alv·.,· Rua JOão 'Wjjest Juníor. c/108m2.
Terreno - 'cl 454m2, próx EstOfados Jardim;
Terreno -- cl 465m2, Rua J�ãD Francener, Jguá
ESqu�r<io.. '.
Terreno _ com 900m2, Águas Qlaras, FigueirQ..
Terreno - cI1.500m2, R. BR-280 I- Guaramirim·

Terreno""':' cl 39:000m�, R. Joinville-Guaramirim.

.
Empreendimentos' Imabiliários

.

Mareatlo lIda. CRECI 093

Av. ,Mal. D'2odoro. 1.179 - Fone 72-11:)'6 Jarag�á .

dQ Sul -- SC.

. ',LOTES
.

Lotes no Loteamento Ana Paula, II (FinanciadO)
Lotes' no Loteamento Julio Rodrigues (Financ:adO)
LOtes 'no LDt. Dodoro Rodrigues (Finanoiado)
-L..ote N. RamDs" 1.075,OOm2 R. Campo do Estrella;
Lote 14 x 26 Ú>( "0 dia" Jguá esquerdo.
Lote. 15 'x ;28 São Luiz -- Jguá esquerdo
lote :.17 x .50 Perto do Campo 'do Botafogô-Barra
Rio: Cerro.

.

Lofe �03,00�2 Lot. Mél!'egotti 7" Vila Amizade
, � M

.

.. :' '.c: c. A S :A S·
"

CaSa Alvenaria Lot. São Luis com 100,OOm2.
Casa. Alvenaria' com 120,OOm2
Casa de madeira 42,OOm2, Vila Rau.
Ca,sa d� macÍeira Vila Rau 50,�pm2.

. .

�
.

·'18" 'Imóveis
Jarau'U.á .llda.

:CRECI • 85� • J Folie: 72·2010
Av. Marech� Deodoro da Fonseca, 141

Jaraguá do Sul
.

Sante' ,Catal"ina', "

,

I _':� . 0'.
.

"
- .'.

�. Casa de alvenaria, ,aom 78m2, lia Rua -Bei�.':;,.·
nardína B. Mu:lLeri 221.· .

-:.
.

.

- Casa de alvenar;ia com. lOU,OOm2,
'

ria ·Rúa.'-
"

Santa Cat'arma. com terrreno 'de 750,OOm,2.','·
_':. ,

-- Casa mista, pióx. ClUbe d6� Vi\ajanteS.; -'.
c

."" Casa. mista, c/80m2, R. R0belto' Marquardt,' 14
.

- Casa de
:

alv. /cl 130,00ID.2, i;njlcabada
...

e"
.

maís �a construção de 58;OOm2, édificadas"
em terreno' ds 76ß:,OOm2
- Sobrado com área de' l00,DOm2,' na rua Ro

dolfo 'HuffenUJeSller, com maís uma sala
cOmerCial com 400,00m2.

.

- Dois lotes com 1.080;OOm2 na lateral da rua

Bernardo Dornbusch, perto do feno velho'
.

Spézía-
'

.

- Doís Lotes 'Cqm ánea de 450m2, no �ótealffien�
to Menegotti,. no bairro Águ,a. Verde.

- Terreno Estrada Garíbaldí COai a área de
. 212.000.00m2.·

..

* Loteamento. Sto AntoniO; �mos lotes a parür
de um salário de entrada e Um salário. por mês:. ..

ALUGA: .

, .,_ Casa de. madieira na rua João Planinschek, 827.

....
.

ImDbiliária· Elgetee
ENGETEC -------------------------------�----------

V

Crea . 2264' -- Creci . 934 • J - Fone:. 72·0313
Rua Expedicionário Antonío Carlos Férr.eira, 49,

,

' .

Jaraguá' do Sul -'- SC

VENDE

TERRENO çOm 3.600,00m2 - Rua Epitâ,ció Pes- .

soa -- Centro. .'
.

�IERRENO Com 831,00 m2 Esquin'a . com Rua,"
BatãQ 'do Rio Branca .,- Centro. '.

TERRENO cl 720m2""':' R. Joinville em frente
ao Salão Lider.
COBERTURA cl 320m2 -Ed Schiocket.'�Centro
APARTAMI;lNTO COm 97,00 �2 Ed. Jarqguá.,-
��ro

..'
.

:

ApARTAMENTO Com 96,OO� m2 - Ed. Marajó <

-:- Centro
'

Prédio
.'

éom 2 pisos e uma. caSa mi.s'ta ;._ Rua

Pe. ,Alberto Jacobs, -esq ..c/.R, Prqf. 'Alber.to, •

E. AyiosQ.,
" '

..

' , "::" <,- ,

Casa em alvenaria na �uQ.· Alla Zacko em fren-
te à Conf. Lonimar.

ALUGA

SALA COMERCIAL
'. Rua Gumercindo da Sil'va,"'
Rua José Emniendoerf.er -

CASA �m alvenaria cl 160,OOm2
Casa em alvenaria cl 160 m2 nli Rua Henrich.

.

;'. ';'."
.

August Les,smann. .

'. ,
, .. , .

_

.,

SALA COMERCIAL JÉRREA ';_ Rua' Berpar.do,··
Dombus,ch - Vila Baependi'

...

'. \.', ;;«'

Jar.�guá do Sul, de 15 a 2� de setembro de, 1990

,
'
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ii
-'I..

: ,';.-
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','>

":1',n d;·I·····C"··'.!a\··:)�'J:!':o'·· r"
;; ;' l

',..Prof,.1· S s' ion·.a"".l·'r.,.•
"

,
.

.' '.:
.

'. :·.)·U,;· : .,: ..i'
\', ;

1.
'

I� � ��-- � ----��'_·�--��---------�-----.------------- �
0

"1-.;;
. ,: -=; l--fo-------------__;_------------__--.._------�·,,'

.�

.. -::

'Ferro;�', 'Yélh8�EMEROINCIA
. li

'Proilto Socorro 12�1971

Bom"Délro
'

: ...< ; .

'

,193
--

Drogaria Cat.· 7'2-0636

Hosp. Mat. Jguã 72�130Ö
'

•.

1..
•

Policia 190

Rádio Jaraguã 12-0159

Farm,ácil
d'o'
Sesi

"

Agora em instalações
ampliadas : e com La-.·
boratórto dli! Aná1i- .

'ses ,Clinicas anexo,
.

para melhor atendi-
raento-

Av. Mal.' Deodoro .

507

(defronte. o Colégio
São Luis)

. Fone: 12-0561

"

Oro.' Contábil,
,.-- ,

"ft Comerciar'
:S/C Ltda.

'" ';" ',-

• Escritas fiscais e
,

contjbels

• Regístros de tlrmas

• 'Contratos
.

,':O'

'. ;Xerox, . ",'

'li�a' CeI. P�Oc(;P:iO'
\

GOloes, de Oliveira,
)tI? 290',

• fone: 72'0091,
. '-

• Jara.guá do Sul- SC-
"

1 >:.: -: . '_.'

. óMarechal'
«....::

DE ENGELMANN & .crs, LTJ>A.·
• ''o " •••• '_"_ •. �..

- .'

", C011lérçio" '(3,e.. , :,,veícUlos .. usados
I Peças pera." veíeulcs .

.

Compramos automóveis �cldentà�o�.:

. ', Rua
.. C;9IUag,. �i:�g'el, 162 ,,.:;,_ 'Fone 72"0874
Jaraguá do Sul

'

'. SC ,_:_

II
I.

LABORATORIO DE: MICROBIoLOGIA'
E . ANAUSES CIlNlCAS

""Fl��ing .

I'

Rua Retitöldt> Rau, 576,
Pone:' :12-2755' �

Jàraguá do. Sul � SC -

Ginecolog'ia e Obsletricia'

t, . -.". 1.,0
..
;

"

'i ". .

.

. DR. ALUIZIO ISAAC ALBUQUERQUE

Atendimento .das 8. -às
e das;: 16

Rua J'oão -Pícollí 235:',

19 andar. - sala 8'
Mantemos' convênio com

10 "hs
às 19 hs.
Edif. Ivína
Fone: .72-1580
UNlMED'

. 'i

'Ortopedia e Jraumatolo-oia
.

.PR. MARCOS 'F. SUBTIL

SO'M'A'.'.'Q'"
_ .. ,'��.".� ..

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

.

.

:. .

. ;.
. . .

Jaraguã do -Sul ganna uma nóYéi opção em:
.

consertos de méquínas de escrever, somar,
.calcular, , caixa regístradoras, . mipli9gJafos,

. relógio-ponto e comp�tadotés" .,;: ,,", ';; '> ,,',

I�rocure'nos e' veja, nQSBaS,. vantágeps. e' bq�·'_
lipre'ços.··

.

'.'
.

'. " ,.' ,,'

I ....,'
.

RU,a Dona Antonio., 33, -- 'Fone: '12-0308r
- Jaraguá do Sul Santa Catarina -

,; .

f
; .

I'
.

i'
!;

ADVOGADOS
. , ,

FR/EDEL SCHACHT -

MARIO CESAR FEL/PPI
.

CLAuSl0 B7íRATTO'-'
;
»,

Urgências _ consultas _ ortopedia inían.
til e adulto. Membro titular..da Soe. Brasíleí,

/ ra de Ortopedia e TraumatÖI�gi�.'
" -'. ,

'. Av. Marechal Deodoro t.5.72 _ Fone 72..2218
,"c:

. �;

'--' ;� ,

ESCRITÓRIO;

"Clíriicâ
.

de
�' .. ,'

:Fisiol-erápia
; ...

'
�

·.-Jaràguái
Dr� VaI�ri�.; C. TogJ,l. Dr\! Carla S. '�Portó
Dr� 'Solange-" CasÜlh()'. Dd SteIa Serracíní

.

'FisiotcTapêuta�
.

" : Psicóloga
Dr9 solange:,�Pa;Zip. - FoIipaudióloga_

�Rtfa _Ja'çobc'B�ak��: 120 (f��dôs Bradesco) _
.

,f��e: 12·3659
. Mantemos:'convê:nio.. com; UNIMED e.

". l!:.
,ß�NCQ' D9 ijRASIL

Rua Barão doRio Branco. 227 . Caixa Postal 12'
'Fone:.(0473) 1.2'0244 - 89250 -Jaraguá do SuleSC

.' :',� ;_. � .. �:

�'

SAVIO MURiLO PIAZERA DE AZEVEQ<>
.

MURRLO
...

.

&fLh ... ADVOGADoS

Aurilene' M�·., Suzzl·
Leonel P, Floriani ":

.'Advll'ados' .

.Rua Reinöld0 Rau; ,86, � sala 4 • Fone 72�2711. s:

�c I i It i C '8 M ,á d i C a
."

,..
'

..,

,ReumatolQuia '.
,

Dt� .Wálldet t, 'Wátzkl.
.".

Consultõrío Médico'
.

Rua. J:osé T. Ríbeiro, 165
{próximo ao C'olégio Holanda'M. Gonçalves)
'JARAGuA Do' SUL - -sC "

" . '::
�tEmdi_merito .cóm . aora Marçada'de' -: 2�:: á 6�f •

)�one: , � '(0473) ·72·2938

Jaraguä do S�I, 'de

:rl

'Íi
.(t

15 a' 21' de setembrO de 1990 J
,
'';' .,. .. .:-,,�,''', .. J�_Jt "�\."ilA..,'

,
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'Pro'giãMe'bem'ässuas'VtageÍls de ferias e

recreação. A "CaDa,rlDho" coloca à sua dis

posição, os modernes e confortáveis ônibus da sua

frota. Venha conversar conosco.
Av. Mal. Deodoro, 987 FODe 72-1422

ALARMES" SEMASTER
'

�'; Fà�á- conosco. a. - ói1entação correta pata a

;sua tubulação do AIàl'mé de sua Ousa neva,
Rua Reinold{)' RaU" 460 - Fone: '12:1339.'

Gráfica � R EGIS Lida.

Fábrica de ,Carimbos
Encad'ernações

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

genIe nossa

Passagens e cargas é com .V'ARIC'
Rua CeI. Prec.. G. de Oliveira, nc_! 246, Fone: 12·0363

Congr�sso de Distrito das
Testemunhas de Jeova

Acontece nos díes 21
a 23 de setembro no
Centro d� PrOJnoÇ� ela
-Santur, em BaI. Càmboriú,
com início as 9:00 hrs, o

,Congresso D�tr['ta:l das
;1'estemunhas de Jeová,
Cf\lje • terá por tema "Lln
gua Pura" e contará CO:JD,

,

aproximadamente 3000

congressístas,
O programa elaborado'

.vaí destacar que a "Lm-
'

gua Pura" é a língua da

verdade Ie procurará mOS'
trar a praticidade de' fa�
zer da' Palavra de Deus;
a Bíblia, a força d<>m.i�
liame para unir .as pes
soas em todo o mundo.
As Testemunhas : de

JeOVa convidam o públi
co em geral. NãO! se
faz coleta.

Barão do Rio Branco. sala 4

FONE: 72.2607

VENDE· SE
Um terreno na PRAIA

DE ITAPEMA, com' â
rea de 264 m2, à 800

metres do mer,

Contatos fone: (0479)
12·0363 com Dllson

Clmíce Veterinária
'SCHWElTZER

Dr. WAtDEMAR, SCHWElTZER
Clínica de pequenos-e grandes animais. círúrgias, vacinações

raio, x, internamentos. boutíque-
Rua Jolnville, n9 1.118 (em frente ao Supermercado Brelthaupt)

Fone 72-3268 - laraguá do Sul - San(a Catarina

II

" \

II

FURGOFS. CARGA SECA, ISOTSRMICOS, FRlGORtFJCOS
E' CARRETAS DE 1, 2 e 3 EIXOS

Jàrag�á I!.squerdp Rua' Dr. Enrlc9 Fermi, 113 Fone 72·1077
.....---,

, ,

I,

.......
-

'; �.

ÁUREA MULLER GRUBBA, Tabeliã e Oficíal de
'Títulos da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarina, na forma da Lei, etc.

Faz saber a tOdos quanto este edital virem
que se acham nesta Cart6ri-o para PrOtesto dos
Títulos contrai

'

I CLAUDIO ALBERTO' DE CASTRO - Rua

Germeno HOrst n9 100 I- NESTA

METALÚRGICA DOUGLAS Estrada !tapOl'

cuzínho NESTA

E, como Os dítos devedores não foram en

contrados ou se recusaram a aceitar .a devida
, intimação, faz por intermédio do presente edital,
para que os mesmos compareçam. neste Cartório
na Rua Artbur Müller, 78, no prazo da Lei,' a fim
de liquidar o seu débito,' ou então dar razão por
que não o faz, sob a pena de serem os referidos
protestados na form� da Lei, . etc-

KK/Jaraguá do Sul, 13 de setembro de 1990

AUREA MULLER GRUBBA, Tabeliã e Oficial
de Protesto de Títuloa-

Verdureira' da, RaQuel,
COMl!RCIO DE FRUTAS E VERDURAS,

SEMPRE FRESCAS E V�RDES, PÄO CASEIRO

E CUCAS. AAfPLO ESTACIONAMENTO.

RUa CeI. Procópio Gomes de
, Jaraguá do Sul e

.

Oliveira, 1.160
SC

Funilaria Jaraguá Ltda.

Calhas e Aquecedor Solar

J R�a F�llpe Schmídt, 219 � Fone 72-0448

Tubos Santa Helena Ltda.
ruhUs de PVEl [eletrodutos], TulJos de Concreto

Tubos de Poltettleno Imanguetra preta}.
Fábricéo.: Rua JolnvUle, 1016 _ Fone 72·1101

Bscrítôrto: Rua Cei. Procópio Gomes. 9�1

[('ue 72·0066 _ Jeuaguá do SUl ..;. �C'

I'
,I'

Spézia &, eia,.
' Lida.

S-ERRARIA E SERVIÇOS DE TRATOR
Madeíras para construção e serviços de lrator

com profissionais altamente especializados.
Rua JOão Januärío Ayroso, 772 - Jaraguá Es,
querdo -- Fone 72-0300 - Jaraguá do Sul - SC.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



._._�---------�--�CORREIO-
:K>C> F-C;>" C>

novO "herdeiro":
x-x-x-x-x

Rávio José Brugnago comemorou

iiaJO (segunda-feirà) mais um ani-
ário. Votos de muitas felicida

/es e que esta data seja-sempre co
roada de muita saúde, alegria-e es

ança.
x-x-x-x-x

irley Lenzi e Fabiane Ewald tran
IQ1Ido amais nova academia da ci
dade, a "UFA". Como novidade,
lUlas de dança do ventre, moda

. de pouco difundida e trazidq
São Paulo pelas professaras. E
conferir!

x-x-x-x-x

MarcosMüller, dedicado vitrinista,
mostrando suas habilidades em. bo
nitas vitrines do comércio local..

X-X-J(-X-X

Irma e Ati, da 'Ckat viajaram para
São Paulo para assistir a finalís
sima internacional do Ellus - The
Look of the Year. Mais detalhes
sobre o evento na próxima.

x-x-x-x-x

A bonita Carla Wodzinski, de Co
rupá, foi eleita Broto Alto Vale 90
em concurso realizado sábado últi
mo no Baturité de Blumenau.
Transa levada a efeito por Alvaro

PlU'abenizamos o radialista Carlos
ertoRealipelapassagem de ",aiS.

III! aniversário, ocorrido no dia 13
(fIIi,nta-feira).

,IARAGUÂ

PROGRAME SEU FIM DE SEMANA-----'-----.

Corupá ..l- Sábado com início' às �2 horas sensacional boite
no Atiradores .

.

Domingo .(16) no Atiradores venha curtir mais uma imper
dível soiree. Início 17h.
Schroeder - Sábado (15) Super Som agita o maior embalo
na Sociedade Schroeder IIl, com início marcado para às 22h.

Domingo (16) na sociedade Schroeder III soiree imperdível
com a presença da Banda Flerte. Participe e divirta-se com

o Super Som.
-

Massaranduba - Nesta sexta-feira tem boite na Fornello's.
Venha agitar a partir das 22h.
Sábado (15) O agito maior inicia às 22h. na Fornello's.
Guaramlrlm - Sábado dia 15, tem Efektus com o maior
som. Venha e divirta-se o início está.marcado para às 22h.
Sábado diä 15 na Sociedade Diana você se divertirá a valer.
Venha a partir das 22h e comprove.
Domingo (16) Efektus promove a mais sensacional das soiree
venha e confira. O agito começa às 17lr30min.
Domingo, dia 16 a Sociedade Diana promove soiree iniciando
às 17h.

-

Jaraguá do Sul- Sexta-feira (dia 14) - 5- Noite Alemã,
com início às 20h; no Clube Atlético Baependi. Participe
desta promoção do Lions Clube - Centro.
Sexta-feira, dia 141lõ Beira Rio Clube de Campo com início
às 20h, Jantar dançante. Participe deste alegre e elegante

- jantar. _

, Sexta-feira (dia 14) Venha 'divertir-se na Choperia da Marra-
kech. .

Sábado (15) na Sociedade Esportiva é Recreativa Amizade
sensacional baile com os-Atuais. E um programa imperdível.
Sábado, dia 15 tem Boite na.Marrakech, Venha, você terá
uma noite super agradável e animada. .

Sábado (15) o aguo maior é no Botafogo com a Equipe
Efektus. Início 22h.
Domingo (16) no Botafogo a soiree começa às 17h. Venha
e divirta-se.
08S.: Para anunciar nesta página, basta telefonar para
72:2684. Sua festa será divulgada com muito carinho e gratui-
tamente.

.

Jacques eCkat.
x-x-x-x-x

Paulo e Elenir Rangeiestão rindo
de felicidade com a chegada dopri
mogênito Filipe, no dia 27 de agos
to às 9h30min. Parabéns aos pais.

x-x-x-x-x -

Estava muito animada e gostosa a

festinha do primeiro aniversário da
linda Flávia Wolf!, dia 06, na resi
dência de seus jovens e simpáticos
pais "noni" e Maristela Wolff. Pa
rabéns à menina.

x-x-x-x-x

Toda quinta-feira, na choperia
Marrakech, a partir das 18h, acon
tece distribuição gratuita de ingres
sos femininos para você curtir a

boate ou danceteria Efektus (Bota
fogo). Uma cortesia da Choperia
Marrakech. Confira, procurando a
Ana.

x-x-x-x-x

Dantas oficina de Bicicletas aten
dendo ali na ruaWillyMaken (fun
dos do Hospital eMaternidade São
José).

x-x-x-x-x

Cabeleireiro Tião não pára de ino
var. Em breve colocará a dispo
sição de sua vasta e seleta clientela,
a escolha de seu corte de cabelo
através de video. E o progresso e

dinamismo falando mais alto.

x-x-x-x-x

Animadíssimo o baile de encerra

mento da gincana, na Sociedade
Diana, em Guaramirim. A tarefa

Parabéns ao garotão Juan Carla
Rodrigues que dia 13 (quinta-feira) .

completou seus4 aninhas. O garoto
é filho 4e Sayonara e Salomôn Ro
driguez (nosso colega do Correio do
Povo).

finalfoi uma dublagem de Tina Tu
ner. A' equipe vencedora foi a Re"
volução, seguida pela Ki-Kaska e

Tchudio Bem. Parabéns à organi
zação e aos participantes!

x-x-x-x-x

Ateliê de alta costura Doce Mel e
Ckat realizaram desfile em Joinvi
lle, terça-feira (dia 11) 'na casa de
Teres_a Schmidt. Causa Beneficien
te.

x-x-x-x-x

Hoje, dia i5, sábado a Del-Rio
promove a parti" das lOh, vitrine
viva com os lançamentos para o

verão na linha praia. A Del-Rio
funciona junto à Teka, na rua Join-
ville.

.

x-x-x-x-x

A jovem Patrícia Beltramini (futu
ra senhora Roque Poffo Júnior)
aniversariou dia iO (segund� .:

feira). Felicidade de todos da Va

rig, Correio do Povo e Organiza
ção Contábil "A Comercial".

x-x-x-x-x
-

A Desetécnica, especializada em

material para desenho técnico, ar
tístico e publicitário, está promo
vendo um festival de pintura em

tecido; informações e inscrições no
local, à Rua Presidente Epitácio
Pessoa 733 ou pelo fone: 72-3247.

x-x-x-x-x

EMMENDOERFER: 1�ANOS
DE BRASIL

No sábado passado a família Em

mendoerfer completou os 130 anos
da chegada da Família Emmen

doerfer ao Brasil, o que foi come
morado com uma festa de congra
çamento. O palito de referência da
datá é o do desembarque do pa
triarca Sebastian Emmendoerfer,
no porto de ltajaí. Consta que os

[amiliares editaram novo livreto,
contendo a sua árvore genealógica.
Cumprimentos deste semanário.

x-x-x-x-x

ISABEL E MARIANA ANIVER-
SARIAM

Dia 8 aconteceu, na Capital, a bo
nita festa programada na ELASE
a que compareceram as colegui
nhas, amiguinhos, ospais Luiz Ro
berto Barbosa e Tânia Esther Espe
zim Barbosa, avós e demais paren
tes, para homenagear as gêmeas belezocas Isabela e Mariana que, en
'tão, completavam os seus oito
anos. Parabéns desta coluna, tar
diaménte.. viu!

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

58 - Guaramirim

POSTO deMEDlCAMENTOS

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

. para o almoço.
Posto de Medicamentos Vida e Saúde.

A saúde em boas mãos•.
Estradtz Rib. Grande da Luz. 117 -RÚI da Luz ao ltulo da Ceval

Vestindo Gerações
.

.

Posto de Vendas

Av. Mal. Deodoro,
1.085
Rua Reinoldo Rau,
.530

.

_Fone: 72-3311

Rua 28 de Agosto
Gruuamirim - Santa Catorina

�.

Dê umajóia de presente
Agrada mais e custapouco

MAL. FL-ORIANO PEIXOTO, 29 FONE: 72-1911

\ Jaraguá-'do Sui, de 15 a 21/09/90
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Civismo toma conta da
Getúlio Vargas;dia 7 '

Jtll'lJguá do Sul - A garoa que
caiu sobre o município, na manhã do
dia 7 (sexta-feira), não impediu que
as escolas e entidades jaraguaenses
realizassem um grandedesfile cívico
de 7 de setembro, destavez retoman
do ao local antigo: a avenida Getúlio
Vargas. O palanque foi .armado de
fronte ao futuro centro cultural -
.atual prédio da rodoviária local-. on

, de estiveram vereadores, secretários
municipais. líderes do PMDB, o pre
feito ivo Konell e o historiador Emílio
da Silva. Durante o desfile o museu

municipal Emílio da Silva ficou inclu
sive aberto à visitação pública,

O desfile contou com o brilho es

pecial dos atletas que estavam partici
pando dos terceiros joguinhos abertos

regionais leste/norte, com o público
do 'espetáculo na Getúlio Vargas, as
.sistido (lOr centenas de pessoas, o des
file cíVICO foi aberto pela banda do
Sesi, seguidada 3< Companhia do S,
Batalhão da Polícia Militar.. Pela or

dem. logo após vieram FEB, Colégio
Heleodoro Borges, APAE, represen
tações das Escolas Municipais e suas

fanfarras, instituto Jangada, Colégios
Abdon Batista e Holando Marcelino
Gonçalves, Centro Educacional Evan
gélico, Pink and Blue, Colégio Roland
Harold Dornbusch, Escoteiros, Colé
gios São Luis e Divina Providência,
grupo Escoteiro Jacoritaba, Associa
ção dos Poetas Independentes de Jara
guá do Sul, equipe de bicicross e endu
ro Bicho da Lama, Jeep Club e Corpo
de Bombeiros.

Moradores da Corticeira são
beneficiados com telefonia
Guaramirim - O Bairro de Corti

ceira foi beneficiado com a instalação
de telêfonia, O posto telefônico foi
instalado anexo ao Supermercado
Cortição, servindo a toda a população
que fazia esta reivindicação a muita
tempo. Guaramirim receberá também
a ampliação da rede de ãguada Casan
em mais três mil metros, beneficiando
moradores de diversas ruas do períme-
tro urbano. '

O município após intensos conta-

tos entre o executivo e a Secretaria
Estadual de Educação, firmou convê
nio para ampliação da Biblioteca PÚ
blica Municipal de Guaramirim, resul
tando na junção do acervo bibliográ
fico existente com o acervo irradiador
e núcleo de material didático, totali
zando 6.500 volumes, já em pleno fun
cionamento no Centro Comunitário
"Menino Deus". O ato de inaugura
ção aconteceu no dia 7, em-comemo
ração à Semana da Pátria.

ADIORI-se HOMENAGEIA
"CORREIO,LAGÉANO"

Em data de amanhã a Associação
dos Jornais do interior de Santa Cata
rina estará certamente representada
por todos os seus associados. em nú
mero superior a 70 membros. para
uma reunião de trabalho. onde se ava
liará assuntos de interesse da categoria
econômica e. especialmente, para
abraçar os componentes do COR
REIO LAGEANO pela passagem do
seu cinqüentenãrio de existência, diri
gido pelo jornalista e fundador da AD
JORi-SC. José P. Baggio, grande ba
talhador em prol de uma imprensa li
vre e respeitada em 'Santa Catarina.
A reunião terá lugar às 9:30 hs .. no

RUA JOINVIlLE, 1839
JAAAGUÁ DO_SUL - SC

Salão de Convenções do Hotel Lages.
local onde também será servido almo
ço pelo jornal aniversariante. com a

. presença de autoridades e convidados.
No período da tarde. será feita visita
às instalaçõ�s do "Correro Lageano",
quando -sera acionada oficialmente a
unidade rotativa impressora SOLNA
CiRCULATOR, adquirida pelo co-ir
mão Iageano. "Correio do Povo" , sen
te-se honrado em cumprimentar o seu
diretor e demais membros do valoroso
�rgão de imprensa que honra o jorna
lismo catartnense. Parabéns e votos de
novas conquistas na área da cornuni
cação.

,

Valorize
Rotary
comFé
e Entu
siasmo

Informativo Rotário

o QUATRO-MEIA-CINCO

Va/orizßRotaryco";Fé eEnlusüumo

ROTARY CLUB DE SAO JOSÉ,

O ROTARIÃNO I! O ROTARY
O Rotary nos eleva
- Por nos proporcionar a oportu
nidade de reunirmos semanalmente
com amigos fraternos.
O Rotary nos tranqüUIza
- Por nos dar companheiros que
se transformam em amigos leais e

sinceros.

o Rotary nos conforta
- Por nos ajudar a reconhecer nos
sa obrigação de pensarmais em nos

sos semelhantes.
O Rotary nos delicia
- Por nos revelar novos horizontes
onde vislumbramos belezas que nos

dão mais alegria de viver.
O Rotary nos orienta
- Por nos mostrar que a, honra,
o dever e 11 ética estão acima de
qualquer compromisso,
O Rotary nos torna útil
- Por estimular o sermos sociáveis,
.corteses e bondosos.
O Rotary nos ilustra
- Por nos dar oportunidade de ou
vir sempre palestras de elevado ní
vel cultural.
O Rotary nos dá segurança
- Por nos indicar e afirmar a exis
tência de companheiros leais e pres
tantes 'onde quer que nos encontre
mos.

O Rotary nos torna melbo�
- PGr nos fazer ver com o coração,
sçrrír com a alma e servir sem que
a nossa boca fale e os nossos ollios
denunciem.
O Rotary nos recompensa
- Por nos ligar, por laços associa
tivos e profissionais de elevados mé
ritos, irmanados pelo ideal de ser

vir. ..._

O Rotary nos subHma
+: Por nos orientar, na vida mate
rial, para melhor servir ao próximo
e, na vida espiritual, melhor servir
a Deus.

Contribuição de "RODíZIO"
- Jornal do rotariano para rota
riano,

7'2-3097

RODAVIVA
aberto ao público

.. ARWEG
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AMBIE�TE PI
'FESTAS
CASAMEN.JOS
COMUNHOES E
BATIZADOS

CORREIO_
�<> �<>"C>

Confira a história
/

,.
.OMF()BT
,HA História de nossa gente
não pode ficar só na
sáudade" ,

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

_
... HÁ 50 ANOS.

- Em 1940. em plena segunda j!uerra mundial, o "Petit Journal", através da
agência de Vichy dava as seis mentiras que arruinaram a França: I - A linha
Maginot basta para proteger a França, pois que passou o tempo da guerra de movi
mento; 2 - O impossível e inimaginável acordo daRussia Soviética com a Alemanha
Nacional Socialista; 3 - O eixo Roma-Berlim quebrar-se-ia como uma palha; 4
- A Inglaterra formaria rapidamente um exército de-tetra; 5 - A falta de alimentos
ao Reich. pois que a Alemanha, não dispunha de recursos auxiliares e estava indisposta
ao ataque: 6 - Sempre é bom a confiança própria, ainda que a referid., confiança
seja infundada, pois a deficiência de organizaçao poderia ser substituída pelo gênio
da improvisação. O referido jornal dizia que a França, "tendo sempre vivido de
palavras, cingir-se-à· para o futuro aos fatos reais". .

- A Campanha em pról da herrna somava Rs, 1:140.100, com listas de contri
buição em mães-de Prof. Nilo de Souza, Prof, Manuel L. Silva, Carlos Hass. Adelia
Stein Fuchs. Carlos Mey e Emílio Stein,

· ... HA40-ANOS
- E,m 1950, ''! Grupo !,scolar "Di-:illa Providência:', realizava grande festival

no seu pateo. no dia 20-08C)O, em benefício do estabelecimento,
Em Rio Molha era fundado o Sertanejo Futebol Clube com a seguinte diretoria:

Preso Domingos Hillésheim; Vice Luiz Balsanelli; l' Secr. Leocádio Cardoso dà
Silva; 2' Dito Dorival Elísio; Tesoureiros João Elísio e Luiz Hillesheim. Conselho
Fiscal: Carlos Vasel, João Bachmann e João Fodi.

O Clube Recreativo Guaramirense comunicava posse' de diretoria: Preso Pedro
Irineu Veiga: Pres, de Honra Manoel Camargo; Vice Paulino João de Bem; Secr.
Henrique Benito Sérna e Henriqueta Garcia; Tes. Nilthon de Oliveira e Maria Isabel
Correa. Cons. Fiscal: Brasmo Lima, Pedro Carlos Peixer, UrbanoTeixeira da Fonseca
e Clementino Rocha.

· _ ... HA 30 ANOS
- Em 1960, realizava-se a 7' Exposição Agro-Pecuária da Associação Rural

e se conclamava os lavradores a mostrar a pujançá de sua terra, expondo na 7'
Exposição de 1960, no Posto Agro-Pecuário "Ministro João Cleophas",

·

- As fortes chuvas que caiam neste ano, principalmente no nordeste, inundando
pelos menos 15 Estados do Brasil eram ocasionadas pela fase de grande atividade
acumulada por que estava passando o sol - informava Junqueira Schmidt, Chefe
da Divisão de Meteorologia. "

,

.

... HA 20ANOS
- Em 1970, os Schulz e Stange casavam seus filhos Neusa, do dr. Arnaldo

Otto e Zilka e Milton, de Weroer e Ema, na Igreja Matriz e recepção no Itajara
Tênis Clube.

.

_

- Hans Gerhard Mayer, prefeito municipal, assinava decreto de 28-07-70, no
meando ZENAIDE M. ESPEZIM, para exercer o cargo em comissão de Inspetora
Escolar Municipal de Jaraguá do Sul, equivalente ao cargoAde secretário.- Em setembro/tê realizava-se o CENSO DEMOCR FICO (o VII Recensea-
mento Geral do Brasil), com alocução do ministro João Paulo dos Reis Veloso",
para -servir de instrumento de trabalho e conhecer as características humanas do
povo brasileiro". '

"

- O 2' Normal "Prefeito Lauro Zimmermann", de Guaramirim realizava sensa
cional promoção Pró-Formatura, no Salão Döring, em Jaraguá, baile com animação
do "ApóIo Jovem" de São Francisco do Sul e reserva de mesas na "Churrascaria
Alvorada" e início às 22 horas.

,

- A Agência dos Correios e Telégrafos recebia visita do Presidente da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos, CeI. Haroldo Corrêa Mattos, acompanhado
do Dir. Regional Aloisio Hermelino Ribeiro que,.em Companhia do Agente e personalidades representantivas da cidade percorrem demoradamente as dependências,
constatando .na ocasião, que as instalações já não.componavam mais os serviços,
cada vez mais acentuadas, embora elogiasse a organização dos serviços e execução
das tarefas.

.

f .... HÁ 10 ANOS
- Em 1980. o CDL sob a presidência de Waldemar Behling, o "Loss" dava

ênfase numa de suas reuniões para uma maior divulgação domunicípio para o Estado
e Brasil, suas riquezas, seu comércio, indústria e potencialidades, lançando a idéia
e a montagem de esquema para atrair- turistas para Jaraguá do Sul.

- João Lúcio da Costa, então Governador do Distrito L-tO do Lions Interna
tional seguia à Brasília-DF, a convite do Governador do Distrito L-13, Abdalla
Cafin �abut, para participar com outros llovernadotes de um encontro com. o Presi
dente, da República - General João Batista Figueiro, por ocasião do "ano do defi-
ciente físico' ,

. ,

- A Lei n' 789/80, sancionadaporVictor Bauer, suspendia incidência de tributos
municipais para a atividade-de recenseador, quese realizava no ano e,!D curso.

DR. CLÉCIO SIDNEI

G<2r�rgçtt�X�S
(Adultos e Crianças).

Rua Pres . Epitácio Pessoa, 345
(ao lado do Sind. do Mobiliário)
Segunda a sexta das 8 às 12h
Fone 72-0238

Jaraguá; do Sul, de '15 a 21/09190,
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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NOTA DE FALECIMENTO

°

A famíliaDal-Ri, comunica com pesar, o faleci
mento de IRMÃO ALTINO DAL-RI ocorrido no dia
31 de agosto de '1990, no Hosp, Santa Lúcia, em
Brasília-Df', aos 55 anos, vítima de hemorragia cere-

bral.
-",

I,

Era Irmão Marista e dedicou sua vida à educa-
ção dos jovens e crianças de vários I?ontos do Brasil,

Natural de Jaraguá do Sul, deixa enlutados Ir
mãos, cunhados e sobrinhos, bem como toda a Co
munidade Marista do Brasil.

I:

CONVITE
O PMDB convida a todos os simpati

zantes e seguidores para o grande comício
do dia 18, na Sociedade Yieirense, a partir
das 20 horas. Estarão presentes os candidatos
a governador, Paulo Afonso Vieira,' a depu
todo-federal, Luiz Henrique da Silveira, a

deputado estadual, Durval Vasel, e ao Senado
Federal, Vilson Souza, além de outros diri
gentes do Partido em Iaraguâ do Sul e região.

./

CORREIO-'-
a:> <> F- <> "'" <>

paBFBITvaA MUNICIPAL DB coaUPA

DEPARTAMENTO DE ADMIN'ISTHAÇ'\O

UTADO o. IAHTA CATAIlINA I'

EDITAL N: 08/90
ERNESTO FELIpE BLUNK. Prefeito Municipal de Corupä, Estado de Santa
Catarina no uso e .exercfcio de SU.3S atribuições, e de conformidade mm

.o Art, ó6 ITEM VII da LEI ORGANICA combinado com a LeiMurucipal
nO: 389/80 de 28 de maio de 1980, COMUNICA:

Os imóveis fronteiriços com as vias públicas municipais. qUI! cstejal.n
pavimentadas. estão sujeitos aos seguintes acréscimos so�re o valor do I.PT�:
] -Os terrenos não edificados. que tenham muro e passeio (calçada) sotreräo

um acréscimo de }O()�f.. (Cem por c�nto) sobre O valer do seu imposto.
Jl - Os terrenos nao edificados. porem com muro e sern passeio ou corr;

passeio e sem muro. o acréscimo será de 2000é (duzentos p?r cento I

sobro o valer do IPTI.:, '

III - Os terrenos não edificados, sem muro e sem passeio. o acréscimo
será de 300% (trezentos por cento) sobre o valor do ITPI.:,
Corupä, OÓ de setembJ���lj.�JFELlPE BWNK

'

PREFEITO MUNICIPAL

VOTE
EM
GENTE
NOSSA

DER EST.
N!o36.155

DOMINGUES

'FEDERALÉ�
LUQJ1�O
HENRIQUE

GOVERNADOR

Paulo Afonso

Pilote sernp« 1ulpado

VICI= Ivo Vandertinde SENADORVilson Souza �HONDA

É hora certa para comprar seu

relógio TEC�NOS
em 4 PElgamentos na

RELOJOARIA AV,ENIDAo
�aragu� do Sul, de'15 a 21/09/90 Página 09

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Jaraguá do Sul...,.. Apenas a

equípe de Voleibol Feminino c0!l
seguiu uma excelente classificação
- medalha de prata - nos 3� Jo

guinhos Abertos Regionais Leste/
Norte, realizados com muita orga
nização, no município, entre os

dias 5 e 9 deste mês.Mais de 1.100
atletas na faixa etária dos 12 aos

16 anos, representantes de 18 mu
nicípios das regiões estiveram pre
sentes ao evento, espalhados pelos
diversos ginásios de esportes da ci
dade, em busca de medalhas e da
classificação aos Joguinhos Aber
tos - de 19 a 25 de outubro, em
Tubarão.

A começar pela abertura sole
ne histórica, no Ginásio Artur Mü
ller, com a presença da secretária
Zuleika Lenzi, até o serviço de alo
jamento, a organização dos Jogui
nhos, que esteve a cargo da Divisão
Municipal de Esportes, foi elogia
da por todos. Diariamente a Co
missão Central Organizadora fazia
circular um boletim informativo,
contendo todos os resultados do
dia anterior e completa orientação
para atletas e dirigentes de dele

gações.

SUCOS E
II VllAMINASII

GOULART
" Lanches,

Pizzas, Sorvetes,
Petiscos e

Bebidas.
II

I,

R. CeI.
Procópio II

Gom�s, 227

tus enviou à FCF o relatório completo
dos acontecimentos, no Estádio, ao

" mesmo tempo em que os juízes fize
ram o relato própno e os radialistas
remeteram à Associação dos Cronistas
Esportivos de Santa Catarina os fatos
verdadeiros do lamentável episódio,
em que os torcedores foram literal
mente inicitados pelo presidente do

,

Imbituba.

'CORR.EIO_
11:>_ <> . F=- <> "'" <>

Alcino Simas: sorte na estréia

des; derrotando o Imbituba por 1· x
O. Jogadores, dirigentes, radialistas,
ninguém escapou da fúria do torcedor
do Imbitubavque acabou arrombando
os vestiários dos juízes, queimando
suas roupas e roubando dinheiro e do
cumentos,

Nesta semana a direção do Juven-

Iuventusprotestajunto àFCF

Handebol masculino Handebol feminino
- Itajaí - Blumenau
- Blumenau - Camboriú

ABANDONO DE EMPREGO
De conformidade com o Art. 482, Letra I, da CLT, convidamos
Jonas Nascimento do Prado, portador da carteira profissional
n2 83.283, série Olü/SC, a comparecer na empresa no prazo de
72 horas. O não comparecimento caracterizará o abandono de
emprego,
Jaraguá do Sul, 11 de setembro/1990
Destil-Máquinas e Equipamentos
p/Cereais Uda.
Rua 904, 's/n& - Iguâ. Esquerdo
Jaraguá doSul- SC.

Voleibol jaraguaense é

destaque nos Joguinhos
viIle - especialmente do Voleibol
Feminino jaraguaense, que acabou
perdendo apenas para Brusque.
Jean Carlo Leutprecht lamenta
apenas que a equipede Futebol de
Salão, grande esperança de meda
lha, não tenha rendido o esperado.
Para os Joguinhos Abertos, em Tu
barão, Jaraguá do Sul assegurou
presença nas seguintes modalida
des: Atletismo, Judô, Ginástica
Feminina, Natação (Masculino e

Feminina), Xadrez Feminino, Tê
nis de Campo Feminino e Voleibol
Feminino. Abaixo, publicamos os

dois primeiros colocados nos Jo
guinhas Regionais, em cada moda
lidade:
Homologação dos resultados -
classificação para os Jogui

, nhos Abertos
Basquete masculino Basquete feminino
- Blumenau - Joinville <

,

- Joinville -Itajaí
Futebol de salão
-Timbó
-Blumenau

Jaraguá do Sul - O estádio do
Imbituba deve sei' interditado. seu

presidente JO,rge Zanini e seu !reina'
dor Lico punidos pela Federaçao Ca
tarinense de Futebol, em conseqüên
cia da verdadeira pancadaria em que
se transformou o final do jogo entre
Juventus e Imbituba, realizado na tar
de do dia 5 (quarta-feira), quando o

tricolor jaraßuaense iniciousua reabi
litação fantastica na Taça Darci Men-

Matias é campeã
do Independência
Jaraguá do Sul - Com o

apoio da Liga Jaraguaense de Fu
tebol foi realizado nos dias 7 (sex
ta-feira) 8 (sábado) e 9 (domingo)
o Torneio da Independência reu

nindo 16 equipes que disputaram
dez troféus especialmente confec
cionados para esta promoção. O
local para as disputas de futebol
foi o Estádio do Pinnann (Nova
Aliança) que reuniu um conside
rável número de torcedores afie
cionados pela prática de futebol.
A promoção é do Aliança de Três
Rios/Maderarte.

Sagrou-se campeã - Granja
Matias, seguida da Alvorada "A

"

Alvorada "'B", Cohab, Pinheiros,
Atlético Equipe "A", Nova
Aliança, Santos, Malhas Mene
gotti, Atlético equipe "B". Após
as partidas foi realizado um deli
cioso churrasco, além de uma cer

vejada espetacular. No ano de
1989 a Equipe campeã foi aMene
gotti Mãquinäs.

EQUIPE

Reação
Independente disso, o tricolor ja

raguaense segue bem na Taça Darci
Mendes. Já na estréia no Estádio João
Marcatto, o técnico Alcino Simas con
seguiu a proeza de armar um time
ofensivo, no segundo tempo, que aca

bou goleando ao Joaçaba, em partida
realizada domingo (9), pelo escore de
4 x O, com gols de Carlão (dois), Fer
rão e Rossetti (este, marcando o seu

primeiro gol neste campeonato da 2�

Divisão). Para este domingo, a dire
ção do clube espera uma grande arre

cadação no Estado JoãoMarcatto, on
de os torcedores novamente motiva
dos podem assistir ao Internacional de
Lages x Juventus, jogo decisivo e segu
ramente' de muita disputa.

Criatividade vai colorir
o céu noFestival dePipa

Jaraguá do Sul - Amanhã,
dia 16 (domingo), na Sociedade
de Desportos Acaraí, acontece o

IV Festival de Pipas Artesanais e

Industrializados, concorrendo
quatro categorias: engenhosidade
e beleza, realismo, maior tamanho
e livre. As inscrições estão abertas'
em todas as escolas do município
e na Secet. Se no ato da inscrição
você levar o cupom abaixo, recebe

um brinde surpresa. A promoção
é da Secet e Prefeitura Municipal,
com o apoio do jornal Correio do
Povo.

A premiação constará de tro
féus, medalhas para os três melho
res de cada categoria. O início do
Festival está marcado para as 13h.
Caso chova, o IV Festival de Pipas
.serä adiado para data a ser divul

gada.

Tênis masculino
Mas o sucesso real esteve den-

_-

- Itajaí
.' tro 'das quadras - já que o Atle- - Gaspar
tismo ficou para o dia 26, em Join- Tênis de mesa m8S(ulinoTênis de mesa reminino

- Joinville - Joinville
.

- ßal. Camboriú - Indaial
Voleibol masculinoVoleibol feminino
- Blumenau - Brusque
- Brusqge -Jaraguá do Sul
Xadrez masculino
'-Blumenau
-:- Joinville

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA IIUNICIPAL DE JARAGuA DO SUL

SE::RETARIA MUNICIPAL DE EDUéA'':ÃO CULTURA ESrOI!fE E TumS!,lO

IV FESTIVAL DE PIPAS ARTESANAIS E INDU�T�ALIZADAS

FICHA DE INSCIUCÃO

!!Q!!j •.•••••••••••••••••••••••••••••••••..••••••••..••

ENDE!m(O:Rua: 112 ..

Fone: •••••••

Cidad�: •••• : •••••••••••••••• Estado: ••••••••••

,Engenhoaidade e Beleza

Realismo

Maior Tamanho

Livre

Ass. l'artici ;.:..Lnte
. Recorte esta ficha. Fa,a a sua inscrição na SECET e concorra a um briiide
surpresa.
Apoio: Correio do Povo

/

CATEGORIA:
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Participando
aos domingos

A '

voce concorre
ao sorteio de
umaTVa
cores.
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Jaraguâ do Sul apresenta a

sua/orça nos Jogos Abertos
I'

,BOLA NA TRAVE
tou duas medalhas de ourõ -110 me- ser respeitados", âvalia Jean CarIo
tros com barreira e no salto em altura

-

Leutprecht, que mesmo assim quer
- nos JASC do ano passado, quando trazer medalhas nas modalidades de
a representação jaraguaense obteve atletismo, tiro, xadrez, ciclismo, judô
apenas seismedalhas: também nos 400 e bolão masculino, voltando para "ca-
metros com barreiraIouro, com Ade- sa" pelo menos em HP. a_15? colocado
mir Roesler), no salto com vara (bron- geral.
ze, com Waldir Giese), no arremesso
de martelo (Olavo Reali, também
bronze) e no salto triplo (bronze, com
Jorge Souza), Resultado: um sofrível
21? lugar na classificação geral.

"Nosso trabalho é de renovação,
por isso, acredito que começamos a
colher os resultados em três anos.

Agora, queremos apenas-voltar à posi
ção intermediária no cenário esportivo
catarinense e, para í99�, voltarmos a

JEAN CARLO LEUTPRECHTJaraguá doSul- Com uma dele
gação de 90 pessoas - entre atletas,
dirigentes e técnicos - a representa
ção jaraguaense embarca namanliã de
hoje para Blumenau, com sérias pre
tensões de trazer para o município pe
lo menos 12 medalhas, conforme espe
ra o chefe da Divisão Municipal de
Esportes Jean'CarIo Leutprecht. O
município disputa nove modalidades
nos XXX Jogos Abertos de Santa Ca
tarina, que abrem oficialmente hoje
e prosseguem até o dia 23, tomando-se
o principal pÓ�9 esportivo do Estado.

Mas a delegação apresenta desfal
ques significativos, como a ausência
de Clance Kuhn, atleta que eonquis-

Jaraguá do Sul - Se o

tempo ajudaros aficionados
do 'bicicross disputam na

tarde de hoje mais uma eta

pa do Campeonato Interes
colar de Bicicross, na pista
do Malwee Park. A prova
deveria acontecer já na se

mana passada, mas foi
transferida em Junção das
chuvas.
Joguinhos Abertos - Ja
raguá do Sul foi sede dos
III Joguinhos Abertos Re
gionais nesse final de sema

na que passou.
Esta competição só pô

de ser realizada porque a

-prefeitura municipal deu to- �

do apoio necessário junta
mente com algumas entida
des, clubes e empresas.

Em termos de público,
chega-se a.conclusão de que
os jaraguaenses não estão
acostumados a prestigiar os
bons eventos esportivos,
mas isto é uma questão de
conscientização que deve
ser trabalhada.

Pelos meios de comu

nicação, que também deve
riam fazer uma cobertura
mais completa não se ba
seando apenas nos r-esulta
dos dos jogos, e sim procu
rando saber do nível técnico
e de outras peculiaridades
do esporte.

Para' os Joguinh os
Abertos na cidade de Tuba
rão, Jàraguá se fará presen
-te com o atletismo masco e

fem., ginástica ·olímpica

fem., judô, natação masco

e fem. tênis de campo fern.
vôlei fem. e xadrez fem.

A DME agradece prin
cipalmente o trabalho dos
técnicos, Waldir Giese, Iva
nildo de Souza Pinto, Adel
ton Mocelin, Mauricio Ber
ti, Milton Mateusf Juca,
Marcilio, Nelson Campos
Filho, Natalia Lucia Petry
e Ademar Saganski e os

Atletas que, com muita gar
fa e determinação, defende
ram as cores desse municí-

pio.
.

Peladão - Prossegue nesta
sexta as 19:00 hs no ginásio
Arthur Muller e .sâbado a

partir das 14:00 hs no agro
pecuário com a 2� rodada
que estava marcada para o

aia 01 e 02/09/90, venha
conferir.
Jasc - Amanhã começa a

grande festa do esporte
amador catarinense em Blu
menau, Jaraguá se fará pre
sente com 09 equipes e apro
ximadamente 90 pessoas.

No domingo estreiam o

bolão masco e tem. e o vôlei
fem. Nestes xXXJasc espe
ramos que nossos atletas
consigam bons resultados
para nosso município.

_

Os preparativos foram _

feitos, visando melhorar 0_

desempenho geral que no

ano passado rendeu 06 me

dalhas para Jaraguá do Sul.
Esperamos que os.resulta-.
dos sejam melhores para to

dos, boa sorte;

Jean acha bastante provável que
o atleta Sílvio Ewald consiga uma me
dalha na prova quilômetro contra reló
gio, no Ciclismo, e também coloca
suas esperanças na modalidade de Ju
dô - "deve vir umamedalha" -, com
destaque paraMauroMahfud. A dele
gação jaraguaense vai ficar alojada na
Escola Municipal Almirante Taman
darena Ponta Aguda, em Blumenau.

Xadrez e Tiro:
retorno esperado Atletismo mostra - a tradição

medalhista dos jaraguaensesDuas modalidades vão retomar
aos Jogos Abertos de Santa Catarina,
representando Jaraguä do Sul, depois
de 10 anos afastadas das competições:
Tiro e Xadrez. Na prova de Tiro Cara
bina Aoiado, Jean CarIo avaliaque
omunicípio deva ficar entre.os guano
primeiros. colocados na classificação
geral. E a renovação implantada na

equipe dexadrez também traz grandes
esperanças de medalhas. . ..

O próprio técnico damo�alidade
e presidente do Clube Jaraguaense de
Xadrez. Aldo Prada, considera possí
vel chegar entre os oito finalistas do
xadrez estadual, nestes JASC. "A
equipe é boa, vamos lutar pelos pri
meiros. lugares", coloca Aldo, que
participa amanhã do Congresso Téc
nico da modalidade, em Blumenau.
Atualmente o Clube Jaraguaense de
Xadrez conta com 62 enxadristas re

gistrados e 88 sócios.

também é outra grande esperança ja
raguaense, e João Nelson Silveira (re

.

sidente em Mafra) tenta sucesso no

Salto em altura. Jair B?nfim (Ian�
mento de Dardo) e Cíarice Feder (dis
co), além de Beatriz Horst e Lara Bo
na, nos 100m e 200 metros rasos tam

bém se prepararam intensamente,
treinando todos os dias, no Baependi.

O comando da seleta equipe de
Atletismo de Jaraguá «o Sul foi entre
gue aos professores Waldir Gíese e

IvanildoPinto, que honestamente não
prometem conquistasmais expressivas
.nestes XXX JASC, em Blumenau.
" "Nos meus 16 anos de atletismo, devo
confessar que o ano de 1990 está sendo
o de maior dificuldade. Infelizmente
não estamos conseguindo manter a

continuidade por faltá de estrutura", Ivandildo Pinto - responsável
afirma Giese, enquanto Ivanildo pelo treinamento dos atletas de pista
acrescenta: "Atletas importantes, co- -, tem esperanças de conseguir me-
mo Olavo Reali, Gerson dos Santos, dalhas com Gerson dos Santos - 7'

_
o próprio Valmir têm problemas de lugar nos 110metros com barreira, du-
horáno, não consesuirllfil patrocínio rant.e o Trófé� Brasil de Atletismo,
e são obrigados a tremar a noite, geral- realizado !lo Rio de Janeiro, e� agos-
mente sozinhos". to. Walmir Oestench e Ademir Roes-

.

- ler, nos 400 metros com barreira e 400
_

As provas de campo serão dirigi- metros rasos devem obter medalhas,
das por Giese, que também vai com- além de Olavo Reali, grande experiên-
petir no salto com vara e deve obter cia no arremesso de martelo. Ivanildo
nova medalha. Ele avalia que os .con- tem grandes esperanças do sucesso da
correntes de Camboriú e Blumenau modalidade de Karatê - da qüal é
são os mais difíceis, mas acredita pelo professor-, que fará parte dos JASC,
menos em medalha de bronze: No sal- pela primeira vez, neste anov-a título
to triplo, o medalhista Jorge Souza '. de demonstração. -,

Bolão: chaves
bastante fortes
o bolão masculino jaraguaense

deve conseguir pelo menos o C!,uarto
lugar, conforme avaliação do técnico
Ademir Neitzel, que até cita as outras

equipes: Blumenau, Joinville e Caça
dor. Ele ressalta que entre essas qua
tro representações não existe favori
tismo, embora considere Joinville co

mo sério candidato ao título. "Mas pe
la produção da equipe jaraguaense du

_
rante torneio realizado em Blumenau,
dias atrás, as perspectivas são boas,
porque o desempenho nas can:chas fo
ram ótimos", destaca Ademir. A equi
pe jaraguaense é formada por António
Berns, Valdir Pereira, Adernar Bran
denburg, José Neri Monschein, Arol
so Karsten, Sebastião Krause, Ademir
Neitzel, Wolfgang Riedtmann, Valdir
dos Santos, Mauro Minem e Nilton
Habeck.

Já o bolão feminino enfrenta uma
chave bastante difícil, segundo avalia
ção do técnico Antônio Berns, que
também acha que não há favorito, em
função das postas. "Nossa classifica
ção deve Vir normalmente, porque
contamos com francas atiradoras",
elogia o técnico.

Delegação estréia diante do
Criciúma no Bolão Masculino

-

Jaraguá do Sul estréia na

primeira fase dos Jogos Aber
tos de Santa Catarina às 13 ho
ras de amanhã (domingo), na
modalidade de bolão masculi
no, diante da equipe de Criciú
ma, na Sociedade Esportiva
Vasto Verde. Abaixo, publica
mos as participações jara
guaenses nesta Qrimeira parte:

VOLEIBOL FEMININO
Dia 16 -16h30niin -Jaraguá.

do Sul x São José, na S.O. Vas
to Verde.
Dia 17 -lOh30min - Rio Ne
grinho x Jaraguá do Sul, tarn
bém na Vasto Verde.
Dia 17 - 16h39min - Floria-

nopolis x Jaraguá do Sul, na
AABB

_

BOLA0 FEMININO
Dia 16 - 17h30min - Join-
ville x Jaraguã.do Sul .

Dia 17 - 16 horas - Jaraguá
do Sul x Joaçaba. .:
Dia 18 -17h30min - Jaraguá
do Sul x Indaial, lodos os jogos
na Artex...

'

BOLA0 MASCULINO
.

Dia 16 - 13 horas - Jaraguá
do Sul x Criciúma
Dia 17 -14h30min - Agro
lândia x Jaraguá do Sul'
Dia 18 - 17h30min - Caça

. dor - Jaraguá 90 Sul, todos
na S.O. Vasto Verde.

Dr; OsmarDutra
Advogado
Escritórios:

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

Fone: 66_-2195 - Baln. Camboriú - SC

VIAÇÃO
CANARINHO

HÁ 20 ANOS TRANSPORTANDO \
'

OS ARTíFICES DE NOSSO PROGReESSO
AV. MAL. DEODORO DA FONSE�A, 987 - FONE 72-1422

,� .

-,_
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x-x-x-x-x
Enão há de ver queflagraram o Pau
lo Afonso com a boca nq. botija! As
sessores filmaram o avião do Gover
no do Estaao e o carro oficial, chapa
branca, conduzindo o candidato do
PMDB com as mordomias que para
oI outros é rigorosamente proibido.
E valente esse Wedekin. Não manda
dizer, diz! ande ficam a seriedade
e a austeridade? Hoje compreende
mos porque Andronico us�u chapa

.

branca com sua propagandà, desca
radamente. E ainda tem escritório
eleitoral numa empresa do estado.
Que nome pode-se dar ii isso?

Assim como aconteceu na Rua Rio
de Janeiro, em NEREURAMOS, no

. quadro urbano isolado de Jaraguâ do
Sul, a rua principal está sendo aberta
pela terceira vez, as duas vezes nem
de remendão podem ser chamadas.
Quem vai suportar o conserto dessas
obras mal feitas? Os contribuntes es
tão tirirlca. da vida. Este custo adicio
nai cai no "lombo" de toda apopula
ção. E vocês da YilaParaná, o que
já receberam, enquanto issor,

,,-x-x-x-x
A estaçõo roâoferroviária, motivo de
nossa reivindicação, está em anda- .

mento, com dois sanitários, os abri
gas, sala para guichê, "correio" e te
lefone público, tudo bem, embora o

estacionamento do ônibus seja uma

"parada". Apenas um probleminna
que o prefeito ignorou ou fez que es

queçeu. Muito sério, irmão!Mas, pa
ra que tem a Câmara, não é? Qual
quer dia contamos! Por enquanto su
gerimos que a dupla estação leve o

nome do Prefeito. Queprefeito? Öra
botas, daquele que discrimina a im-:
prensa jaraguaense.

Schrtnder - A Prefeitura Municipal
adquiriu diretamente da GeneralMo
tors uma ambulância totalmente
equipada no valor de CrS.J milhão,
que foi entregue à comunidade dia
3 (segunda-feira) em atopúblico com
a presença de autoridades e comuni
dade local. O veículo é uma Ct(favan
zero quilômetro, e está à disposição
da comunidade de Schroeder na Se- .

cretaria de Saúde.
.

Ademar Piske e toda sua equipe
estão preparando com muito carinho
(JS comemorações do aniversário do
munictpio. O Prefeito declarou que
devido as eleições coincidirem com

o dia das eleições (dia 3) de outubro'
este ano não haverá grandes festejos,
devendo a municipalidade preparar
uma festa maior no próximo áno.

x-x-x-x-x

• Patrões e empregados do comér
cio, na microrregiõo do .vale do lta
pocu, fecharam o acordo coletivo de
trabalho no início da tarde do dia
5, assegurando um reajusteparcelado
de 96,63 por cento - pagos em qua
tro vezes, pelo eontrato, os cerca 0/
2.500 comerciários da região vão re

ceber 25 por cento de aumento sobre
os salários de julho, em-agosto, mais
duas parcelas de 20,5 por cento, em
setembro e outubro, e a última em

novembro de 8;5 porcento. Os rea

justes vão elevar 0S salários da cate

goria de CrS 12 mil, emagosto, parai
CrS 19 mil, em novembro.

O sindicato dos trabalhadores
'reivindicava 116 por cento e o pró
prio presidente da entidade, Irineu
Lunkes.radmite que "o acordo não

foi o esperado". Mas ele ressaltá que
o IPC referente aos meses de abril,
maio, jun'iP e-julho estâ-zerado. As
duas panes voltam a conversar em

novembro, para discutir as inflações
de agosto, setembro eoutubro,

A artista plástica Vera
Triches comemora seus

dez anos de profissão com
uma exposição em

Blumenau, que abre às
20hJOmin do dia 20 e

prossegue até o dia 8 de
outubro. "Definição,
ciareza, sobriedade e

sutileza: estas são
.

coordenadas básicas nafase
atual de Vera Triches",
elogia o renomado artista
LindolfBell, membro da
ABCA eA/CA.

CAraaAaaE_
A ESSÊNCIADAPUREZ,

tadas à classe empresarial. Entre as suges
.tões encontram "a restrição do tráfego pe
sado no centro, a duplicação da rua Joinvil
Ie, com construção de calçadas. O aumento
do número de ciclovias e o incremento de
campanhas educativas de respeito ao trân
sito. Até" mesmo a demolição do atual pré
dio onde funciona o museu Emílio da Silva
foi sugerida, como forma de ligação da rua

Coronel Emílio Carlos Jordan à rua JK.

CORREIO-
a:> <>-- -=- <> " <> .

tente da Serra do Mar, com 2.930 quiló
metros quadrados de área -, o sistema de
telefonia, altamente precário, e a educação
foram os pontos destacados. Muitos deles
observados no mapa que foi exposto para
orientações.

O Plano Diretor Urbano deJaraguä
do Sul será coordenado por uma equipe
de dois engenheiros, arquiteta,' desenhista,
acadêmicade direito, representante da pre
feitura municipal e da iniciativa privada,
com ássessoria técnica das secretarias do
Desenvolvimento Urbano e do-Meio Am-

, biente de Santa Catarina e do Paraná, além
da Famepar (PR), Gunther apresentou aos

empresários toda a estrutura organizacional
da Secretaria do Planejamento da Prefei
tura, suas divisões e carências de pessoal.

Esse grupo já elaborou uma série de
propostas, a fim de atualizar o precário Pia
no Diretor de 1985, e que foram apresen-

PlanoDiretor de Taraguâ
começou a ser discutido

Plácido e sua turma • A
revistinha "Plácido e sua turma", publi
cada pelo Departamento de Comunica
ção da Weg. S.A., começou a ser distri
buida esta semana nas escolas munici
pais, estaduais e particulares de Jaraguá
do Sul, destinada a crianças da 1� a 8�
série. .

A criação da turma do Plácido -

que surgiu em julho de 1989, em forma
de tirinhas, nas páginas do jornal interno
NotíciasWeg Colaborador - tem como

objetivo resgatar uma série de compor
tamentos do convívio social. O conteúdo
e suas historinhas aborda o fortaleci
mento dos valores humanos, e os bons
costumes

Para' fixação do conteúdo, um en

carte com dez perguntas referentes aos

assuntos abordados .qas historinhas
acompanha a revista. Trata-se de um

concurso onde as crianças que respon
derem corretamente as questões concor
rem ao sorteio de uma bicicleta, reali
zado em 5 de outubro. O cupom deve
ser preenchido corretamente em letra de �

forma e enviado até o dia 28 deste mês
(setembro) ao Departamento de Comu
nicação da Weg S.A. ou entreguena
secretaria da escola em que o concor

rente estuda (somente se for estabele
cimento de ensino de Jaraguá do Sul).

A entrega do prêmio ocorre em 12 de
.

outubro.

E as propostas foram mais abrangen
tes, incluindo também os setores dê sanea
mento básico - com possibilidade de iiC
privatizar para .melhorar os serviços públi
cos e obras -, segurança pública (insta
lação de um IML com urgência), economia,
esporte, lazer, turismo, educação e cultura.
Preocupados, os empresários decidiram
marcar novo encontro - ainda sem data
definida ..

Comunidade penso agr�são
provocada pelo trânsito

JtJTGguá do Sul - "TRÂNSITO.
SOMOS TODOS RESPONSÁ
VEIS!'. Com este slogan, o Conselho
Nacional de Trânsito - entidade for
mada por representantes de todos os

setores sociais e econômicos do muni
cípio lança oficialniente, a partir do
dia 18 a "Semana do-Trânsito", que
prossegue até o dia 25 deste mês. Se
guindo uma extensa programação, on
de o principal objetivo é conscientizar
a comunidade, motoristas sobre o res

peito às sinalizações. Nesse processo,
os estudantes se engajaram através da
criação de centenas de chamadas à po
pulação.

As frases de efeito foram produ
zidas por alunos.dos eelégios R,?I�d
Harold Dornbusch - "S6 tem direito
ao verde quem pára no vc::rm.elho",
advertiu o estudante Claudinei Ron
kim, da sétima série B - Abdon Ba
tista "Acidentes fazem chorar, dirija
com segurança", pede a aluna Cris
tiane Francisco, da oitava série C -;

além do Colégio José Duarte Maga
lhães - "Motorista, deixe de beber
para não deixar sua vida no trânsito" ,

alerta Fabiano Laube. As escolas mu
nicipais também prestaram sua cola
boração: "Será que um dia o mundo
vai mudar? ou o trânsito vai continuar
amatar ... " , pensa o aluno Allan Cesar
Kuester, da quinta série da escola
Cristina Marcatto. .

- A programação sobre a semana
do trânsito prevê ainda uma palestra
na Associação Comercial e Industrial
de Jaraguá do Sul, a cargo do 'Senai,
Polícia Militar e 1!r. Ucre. Várias fai
xas. de advertência alusivas à semana

serão colocadas nas principais ruas de
acesso da cidade, e pelo menos 2Q mil
panfletos serão distribuídos em colé
gIOS, associações de classe, com frases
e sinais. No quartel da Polícia Militar
serão transmitidos vídeos sobre ciclis
tas, 'Redestres., motorista�,L fornecidos
pelo Senai. Veículos danificados fica
rão expostos defronte à prefeituramu-
nieipal. ,

WAGNE'R
TRANSPORTES E COMÉRCIO. L-TOA

Matriz: BR-280 - km 55 - Telex (474) 506 - Fones (0473) 73-0163 e 73-0422. filiada NTC sob ni 937.
Filiais-: São Paulo - Fone: (011) 291-4511 Campinas - Fone: (0192) 311-1144 .

Màrßla - Fone (0144) 33-4923 Blumenau - Fone: (0473) 22-0199 JoinvilIß - Fone: (0474) 22-5220 Rio Brilhante
(MS) - Fone: (067) 452-7121 '

...VOC�VAI ENCONTRAR NOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DAS
LOJAS· BREITHAUPT. VENHA CONFERIR!

!_gud doSul- Provavelmente até o se

gundo semestre do -próximo ano o muni
cípio pode contar com o primeiro e efetivo
Plano Diretor de organização ffsico-tesri
torial urbana, formulado através de um tra
balho conjunto de eqgenherros, empresá
rios, associações de classe e entidades co
munitárias. Esse prazo ficou estabelecido
durante encontro realizado na sede do Cen
tro Empresarial de Jaraguá do Sul, logo
após a reunião semanal dos empresários fi- ,

liados à Associacão Comercial e Industrial.

O engenheiro Osmar Gunther reuniu
um grupo de aproximadamente 40 pessoas,
para projetar dados que resumem de forma
concreta a situação atual do município, nas
diversas áreas. Dimensões territoriais, den
sidade demográfica, cobertura vigetal (Ja
raguá do Suf está totalmente inserido na

mata atlântica), hidrografia -a grande ver-

SUPERMERCADOS· ELETRODOMÉSTICOS· MOTOCICLETAS (YAMAHA) - PEÇAS E ACESSÓRIOS· PNEUS - FERRAGENS
MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E MOTORES· TECIDOS E CONFECÇOES - MÓVEIS - ATACADO
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