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Atletismo jaraguaense
'traz 'medalhas de ouro

• •• .r

Colonos beneficiados
com- novas barragens

o Àr l e t i s mn rja xa»

guaense conseguiu repetir o
,

-sucesso do ano passado �'
trouxe p:lra. o município (:,
maior número de medalhas
nas modalidades elisputadas'
no XXX lASCO destaque
ficou por conta. dos atletas
Gerson dós Santos (foto) e

'Olavo, Reali, medalhas ele
Ouro nos 110 mettos com'
barreira ._. recorde-estadual
.. .: c 110 Arremesso 'de Mar
telo, Os Jogos Abertos en
cerram hoje, em Blumenau.
Na próxima edição publica
mos todos os resultados de
Jaraguá do Sul. Página 11

o secretário da Agricultura, Athos
de Almeida Lopes, inaugurou duas im
portantes obras converuacas entre pre
fe itu ras de :Jaraguä do Sul. de Schroe
der . Acaresc e Cidasc. Na manhã do
dia 18 foi a vez da comunidade de Sch
roeder receber a Barragem de Braço
do Sul, construída a um custo de

CrS 1,6 milhão. A tarde. o secretario
também inaugurou um sistema de me

lhorias no abastecimento de agua aos

60 colonos-membros da Sociedade do
Valo Agrícola e Industrial do ltapocu
zinho. Estes agricultores já produziram
nada menos gue 48 mil sacas de arroz.

neste ano. Pagina 12
.

Módelos, troféus,
placas
comemorativas,
condecorativas,
para
inauguraçôes,
Fone 72-3991

o tempo não póderia ser melhor: muito sol e um vento excelente fizeram
.0 colorido do céu, na sede da Sociedade Acarai, durante o IV Festival de
Pipas de Jaraguá do Sul; na tarde de domingo (16). Os aficcionados pelo
esporte competiram' em·quaJro categorias distintas:,Engenhqsidade e beleza;
com 17 inscrições; Realismo (21 inscrições), Maior Tamanho (sete
concorrentes) e a categoria Livre, com 56 participantes. Nafoto, a entrega
âe um troféu ao vencedor da clJtegoria Engenhosidade. Página 10
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A 'CRIANÇA E.SEU
. .

FUTURO' - O investimento maís perfeito -. ARTAMA
-. Colabore com as iniciativas e campanhas. Displays

Candidatos pela USC vêm a.

]araguá concluir campánha
'···DER.RIU5.===

Kleinübing e Konder Reis estão na frente, nas pesquisas
�

o candidato a vice-go
venador pela use, Konder
Reis (na foto, ao lado do
seu companheiro candidato
ao Governo, Vilson Kleinü-.
bing), visitou Jaraguá do
Sul no dia de ontem, 'para

.' fazer contatos finais de cam
. panha. Para o dia 29, está
sendo esperada a vinda do
candidato ao Senado, Espe
ridião Amin. Página 3
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Lugar de bicicleta é.na eíclovia;
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_____________-----OPINIÃO

o País inteiro vive hoje na. O Estado de Santa Cata-
(dia 22) maís um dia de vaci- "Vacina: Um direito da

, rina, apesar de tudo, ainda
nação, desta vez abrangendo criança, uma responsabilida- pode ser considerado modelo
as vacinas Tríplice, antl-sa- de dos adultos" , divulga oMi- na cobertura vacinai. Segun
rampo e' a da Poliomielite, e nistério daSaúde emmais esta do a Secretaria Estadual da
as secretarias de Saúde já mo- .campanba de multivacinação, Saúde, %% das crianças na
bilizaram um verdadeiro' talvez como apelo definitivo faixa etária de zero a cinco
"exército" de. voluntários pa- para que os pais se engajem anos estão devidamente vací
ra levar a campanha a todos na erradicação de doençs, Em nadas contra a paralisia in
os recantos do BràSil. E pelos um 'País onde sequer a condi- fàntil. Números bastante
dados divulgados pelo Minis- ção de saúde da população é alentadores, mas não 'ideais.
tério da Saúde, se constata respeitada, até pelas carên- Portanto, não esqueçam - e

que atualmente os pais de cias econômicas de determi- este apelo e estensívo a todos
crianças residentes nomterãor nadas regiões, a vacina torna- os pais: vacinem seus filhos no
dos municípios, nas periferias se símbolo de vid�. E é justa- dia de hoje e, caso não seja
das grandes cidades, estão mente para este ângulo de possível, leve-os com a maior
mais consCientizados da im- análjse que os pais devem urgência ã um posto de saúde
portância da vacinação, única olhar, antes de qualquer ques- .maís prôximo de suas residên
forma eficaz de controlar tionamento quanto à validade cias. Vacina é imunização.
doenças mortais à vida huma- da vacinação. Imunização é vida.

\ Editorial

h

ENXURR,ADA DE GREVES
,

Como Está Não Pode Continuar

Progresso, Em fins-de 1939,
nomeado para 0 '

Departamento de Inspeção
Federal do Ministério da
Agricultura, visto minha
aprovação em concurso

público de provas que 3
meses antes e mesmo como

"militar havia prestado para
o referido Orgão, arranjei
meu licenciamento da
caserna e a seguir tomei
posse do cargo, em ,

Curitiba. Exerci essa função
nos 3 estados desta região
sul do País, tendo me

'

aposentado em 1977 no

último posto da minha
carreira com 38 anos de
efetivo serviço público
federal.
Tudo o que expus acima,
'num arremedo de

autobiografia, é pára
explicar que no meu longo
ternpo de estudante e dos 43
anos como funcionário'
público (5 na Prefeitura
Municipal de Rio Negro e

38 no M. da Agricultura),
nunca participei sequer de
ensaios grevistas. E que
nessa época não acontecia,
como sucede hoje, essa
enxurrada'de greves não
raro com violência e

depredações que trazem
sérios prejuízos ao País.
Urge, pois, uma solução

'

inteligente, honesta e sem

paixões para esse caso já
anárquico das greves dado
que assim como está não
pode continuar mesmo
porque, afinal, democracia
não é anarquia.

'Por José Castilho Pinto

Em 1932, cem 13 anos de
idade, tendo terminado o

primário e já fazendo o

ginásio e datilografia no

Instituto Rionegrense de
Educação e Cultura na

minha cidade natal de Rio
Negro-PR., passei a estudar
'à noite uma vez que me

empreguei como contínuo
na Prefeitura Municipal da
citada cidade. Aos 18 anos,
em -1937, pedi demissão
desse emprego e fui para
Curitiba prestar o serviço
militar, quando então

aproveitei para concluir o
ginasial e fazer o científico
no renomado Colégio

Página 02
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Suprimentos
para
Computador

r

Formulários contínuos 80 colunas.formu-
l(lrios contínuos 136 colunas.fichários, ar-

o quivos, disquetes, envelopes.fitas para im
pressoras, pastas, mesas para impressoras,
mesas para seu escritório;

.

Consulte-nospelosfones: 72-3868/12-1492
ou venha nos fazer uma visita.
Floriani Equipamentos -- Rua Venâncio
da Silva Porto, 353. -

Prestigie o Comércio de Jaraguá do
Sul .»

Jaraguá do Sul, 22 a 28/09/90
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Candidatos majoritários
da União visitamo Vale
Iarag u

á

do Sul - A
União por Santa Catarina pre
tende intensificar os contatos

eleitorais nesta reta .final de
campanha, no vale do Itapo
Cu, e já programou a vinda do
candidato ao senado, Espen
clião Amin, a Jaraguá do Sul,
para o próximo dia 29 (sába-:
do), quando deve participar
de um comício, a princípio
marcado para a sociedade
Vieirense. Ontem, foi a vez da
vinda do candidato a gover

nador, Antonio Carlos- Kon
der Reis, vir ao município, pa
ra visitar correligionános e fa
zer os últimos contatos na re

gião antes cio pleito.
Motivado com o cresci

mento de sua candidatura.pa
raleIo a isso o candidato a de
putado estadual, Udo Wagner
(PDS) vem realizando a cam

panha do corpo-a-corpo em

toda a microrregião, além de
participar de comícios diários
e distribuir milhares de cédu
las eleitorais de imitação e

santinhos a população. Esta
mos conseguindo uma exce

lente aceitação junto 'ao elei
torado, porque temos a carac

terística de não agredirmos a

qualquer adversário político,
o que é muito hem aceito pelo
eleitor. se quer':!mos inovar.
precisamos dar o exemplo'.';
divulga Udo Wagner, que p'
se considera um "candidato
eleito". A cada contato com

o eleitor, (I candidato pedes
sista procura mostrar a impor
tância do voto, "poiscom mui
tos ou poucos votos o fato e

que 40 pessoas serão eleitas
para representar o povo na as-

�

sembléia legislativa. Que ven

ça o candidato consciente",
concluiu.

Para Deputado Estadual

'N215.240

OCANDIDATO
DA

MICRORREGIÃO

Durval

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

Domingues vem
a Jaraguá para
novo contato

Contando com um grupo de mais
de 400 cabos eleitorais recrutados na

microrregião, o candidato a deputado
estadual pelo PRN, Jorge Domingues,
vem promovendo uma série de re,u
niões. Ontem (21), ele esteve no bair
ro do Itapocuzinho e no município de
Schroeder, onde distribuiu cédulas
eleitorais e santinhos de sua candida
tura, Para o dia 27 está previsto novo

encontro em Guaramitim. E o coorde
nador da sua campanha, na região, o
vereador José Ramos de Carvalho, já
adianta que haverá um comício - ,ain
da a ser marcado -, em Jaragua do
Sul, com a presença do candidato a

governador, América Farias.
Ramos diz estar confiante de que

o quadro de pesquisas eleitorais deve
se reverter eni favor do candidato do
PRN, "Os eleitores devem pensar
mais nas propostas verdadeiras que
aparecem, não nas demagogias", ad
verte o vereador, concluindo sua defe
sa ao presidente Fernando Collor: "Se
o Brasil atravessa uma fase melhor e

suportável é porque o presidente tem

apresentado um bom trabalho.

Comício de Paulo Afonso
reúne mais de três mil

Laragúâ do Sul - "O
PMDB de Jaraguá do Sul deu
mais uma vez demonstrações
da sua força. Da garra de seus

simpatizantes e estamos con

fiantes em votação expressiva
de nossos candidatos em 3 de
outubro".

A avaliação é do prefeito
municipal deJ.>ois do comício
realizado na ultima terça-feira,
na sociedade vieirense , com a

presença do candidato ao go
verno do estado, Paulo Afonso
onde mais de três mil pessoas
participaram do encontro, que
se transformou em uma grande
festa. A empolgação dos pee
medebistas começou no início
do mês, quando foram inicia
dos os comícios no interior do.
município, com públicos ex

pressivos.

DEPUTADO FEDERAL

PAUI.OIi1IiYJ!JIlIil
fiJI "'1190

PDS use

SENADOR· AMIN
GOVERIlADOR • KLEINUBING • VICE· KONDER REIS

No sábado passado outra

manifestação que oxigenou o

partido na cidade: uma passea
ta pelas ruas centrais da cidade
concentrou centenas de pes
soas: "Estamos no caminho
certo, no rumo da vitória",
completou Konell.

P

PARA DEPUTADO ESTADUAL

U I-
N
I
Ã
O

D

S

GOVERNADOR- KLEINUBING S,?NADOR- AMIN
DEPUTADO FEDERAL - PAULO BAUER

MORETTI, JORDAN
.,. 14ANOS

PROMOÇÃO DE ANIVERSÁRIO
VENHA PARTICIPAR! AV. MAL. DEODORO, 158 ;_ FONE 72-17n

Jaraguá do-Sul, 228..28/09/90 ,Página 03
----_....._---------------------------�--�._-
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Atacado e varejo

Até o finaldeste ano a VARIG
colocará à disposição dos agentes
de viagens 'de todo o Pais os

Sistemas Mercúrio I;' Iris Amigo, '

produtos que, complementando o

Sistema Iris, em funcionamento há
10 anos, aumentará o universo de
serviços dos agentes que a empresa
oferece pra facilitar ainda mais a

prestação de serviços dos agentes
aos seus clientes.

.. - - - - - -

........

A Rio-Sul Serviços Aéreos
Regionais, Empresa do Gm; -tr
VARIG, está completando j'f anos
de operações rrgulares no transporte
de passageiros ecargas. Quando foi
fundado, em 24 de agosto de 1976,

, a empresa servia'all cÜÚUÜ!s ,do
Leste e Sul do Pais. Hoje, os aviões
do Rio-Sul voam para 29 cidades ..

o lançamento do Volkswagen
Apollo inaugurou o mais
abrangente plano de garantia da
indústria automobilistica nacional.
E aMaxigarantia Volkswagen, que
estende o prazo de garantia de doze
para trinta e seis meses. O novo

serviço já é oferecido desde o mês

passado, inicialmente para o ".

Apollo, e posteriormente para os

demais carros da marca mediante
o pagamento de uma taxa que varia
de acordo com o modelo. Segundo
Frank Pflaumer, gerente executivo
da Assistência Técnica da
Volkswagen, a Maxigarantia émais
um instrumento da empresa para
a satisfação do c/iente: HE uma

espécie de plano saúde do

automóvel, que evita sobrecargas
no orçamento e permite que o

usuário transite despreocupado
pelo País, com a cobertura de 750
concessionárias Volkswagen.

A cidade de Chapecó sediará no
período de 9 a 14 de outubro a 16:
Exposição Catarinense do Raça
Charolesa e outros cinco eventos de
amplitude interestadual, reunindo
1.100 animais, atraindo público
superior a 50 mil pessoas e

'

mobilizando recursos do ordem de
Cr$ 20 milhões. Quatro shows
musicais de alto, nivel estão previstos
na programação paralela. A
organização é do prefeitura de
Chapecó, Associação Catarinense
de Criadores de Bovinos/Núcleo de
Chapecó e Associação Catarinense
de Criadores de Charolês, Além da
exposição de gado charolês, estão
programados para o Parque de
Exposições doEfapia 10: Exposição
de Bovinos de leite, a 7: Feira do
Novilha, a 6: Mostra de Ovinos, a
3: Mostra de t"quinos e a 10: Feira
do Gado Geral.

.

O Secretário M_unicipal de
Finanças de Jaragua do Sul,
Antenor Galvan, prevê que neste
mês o retomo do ICMS ao

município alcance as mesmas cifras
do mês anterior: Cr$ 60 milhões,
na manhã de ontem, ele recebeu a

informação de depósito semanal do
imposto, no valor de Cr$ 22,4
milhões - bastante superior aos
Cr$ 1,4 milhões registrados ná
semana anterior.

Rua Reinaldo Rau,632
Fone: 72·1599

CORREIO___
li:> <> F» <> "" <>

Prefeituramajora tarifa de ônibus
Iaraguä do Sul � Desde terça-feira (Elia 18) o preço

das passagens d9S ônibus subiram de Cr$ 18 00 para
CF$ 2l,(XJ, significando um aumento de 16,67%', -para o
caso dos ônibus circulares e 12% para as linhas de interior
que têm preço variado. Segundo. o Diretor da Empresa
Canarinho, Rinaldo Bogo, a empresa solicitou à Prefeitura
Municipal um aumento que majoraria as passagens em
Cr$ 33.70. Isso não oco�reu. e a empresa agora trabalha
com uma'margem quase mexistente de lucros .

.

' Os cálculos realizados pelaemp.resa Canarinho e €nca
minhados ao executivo municipal Incluem despesas com

�ol.ha de pag�melJto, manutenção, desbastes _de pneu� e,
ónibus, chassis, limpeza, energia, telefone, -agua, enfim
toda a estrutura necessária para que haja um bom anda
me�t(! da empresa p_restadora de .s€rviço. As passagens
de ónibus, segundo Rinaldo Bogo ainda €stão baratas com
parando com a planília de gastos efetuada pela empresa.

Greve dos bancários
também atinge Laraguâ
Iaragu« do Sul -, U comando Je greve dosBancano

J� Joinville, passou praticamente toda a se'!lana no muni
"PIO de Jaraguädo Sul para garantir a adesao da categona
<l mobilização nacional pela reivindicação dos 288% de
reajustes, a partir da 'data-base - 1� de setembro. E os

bancos funcionaram precariamente, namaioria com atendi
mento Isolado de gerentes e chefes de setores. Conforme
avaliação do diretor do Sindicato, em Joinville, Astrogildo
Alves da Costa, a greve atingiu os objetivos, embora tenha
enfrentado sériascoações dos gerentes de bancos.

'

"Tentaram desestabilizar o movimento, com ameaças
aos bancários, inclusive chamando bancários de outras

agências para trabalhar, mas nein isso adiantou" comple
menta Astrogildo, que avalia: "O Banco Itaü parou HlO°/c ,

Bradesco e Unibanco, 90%, Nacional paralisou 80% e Ba
merindus, 70%. O único Banco que pàrâlisou, mas voltou
.1 funcionar praticamente normal foi o Meridional", con
.Iui, Durante a semana a greve bancária foi julgada em
" ..o Paulo, com resultado favorável à categoria, qué assegu
r 'li c'lahilidad.: no .:mprego e pagamento do, di,,, rar;,d •• ,

Jaraguá doSul-Quando no distante ano

de 1948 o mecânico Virgílio Moretti chegou
a Jaraguá do Sul para aprender a sua profissão
definitiva, pouco se imaginava que após quase
30 anos fosse crescer no município uma das
mais prósperas concessionárias Ford do sul do
'País: aMoretti, Jordan & Cia Ltda, que come
mora os seus 14 aROS de existência, Já devida
mente enraizada na sociedade jaraguaense,
muito mais pela competência dos serviços que
presta a seus clientes.

"Seu" Virgílio já mostrou serviço logo na

sua chegada a Jaraguä do Sul, se especiali
zando na mecânica "Willys", juntamente com

a montagem de sua própria oficina mecânica, '

a tradicional "Auto São Cristóvão. Os negó
cios renderam e o mecânico Moretti, natural
de Apiúna, adquiriu o Posto Wolff, espaçosa
mente instalado na Marechal Deodoro, centro
da. cidade, onde revendia veículos e p'eçasWil
lys e Ford, da Cia. Jordan; de Joinville.

Da expansão de mais este empreendimen
to, surgiu o convite para que os gruposMoretti
e Jordan se associassem e, em 1976, a Ford
do Brasil nomeava as empresas como distri
buidor Ford para a microrregião do Vale -

abrangendo hoje Guaramirim, Massaranduba,
Schroeder e Jaraguá do Sul. Atualmente o co

mando da empresa está a cargo dos irmãos
Gihnar e Paulo Cesar Moretti seus 80 funcio
nários. Além da assistência técnica que presta
aos automóveis da marca Ford, a Moretti, Jor
dan possui instalações especializadas na Linha
"F" e Caminhões Cargo, além do departamen
to de peças originais e de vendas de veículos
zero quilômetro e usados. "Foram anos de
muita Iuta, disciplina -e honestidade no traba
lho, qualidades que estão faltando para as pes
soas hoje em día", resume seu Virgílio Mo
retti,

DeputadoEstacAJaI

JULIOFlAl.RJSKI
11122

Antigas instalações da Moretti: década de 70

Moretti, Jordan
festeja os 14 anos

em Jaraguá do Sul

flMfNBÖBfER VEíCULOS

90,A DECADA'CHEVROLEl'
ASUAMELHOR MARCA.

Página 04 Jaraguá do Sul, 22 a 28/09/90
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Brasilmobilizado namultivacinação COBRAS & LAGARTOSSantos Estevão. E, I. Estrada Garibaldi,
E. I. Alto Garibaldi (SãoPedro). E. M.
GeorgWolf (Ribeirão Cacilda). E. M. Du
'que de Caxias (Ribeírâo Jararaca).• F;._I'.
Jaraguá 19 (Santa Cruz). E. I. Ribeirão
Rodrigues, B. M. Aurelia Walter (Jara
guazinho), C. E. Professor Duarte Maga
lhães. E. R. Ricieri Màrcatto, E. B. João
Romária Moreira. E. M. Victor Meireles.
E. I. Angelo Moretti (Ríbeirão.Grande
do Norte). E. M. General Osório. E. M.
Alberto Jacobs, E. B. Euclides da Cunha.
E, I. Ribeirãó Cavalo. ç. M, Major Julio
Ferreira (Salto do Ribeirão Cavalo). E.
M. Dom Pio de Freitas (estrada Nova).
Posto de Saúde de Nereu Ramos. E. B..

Alvino Tribess, E. M. Machado de Assis
(João Pessoa). E. I. Vila Chartres (Sã?
João). E. B. Elza.G, Ferraz. Posto de Sau
de de Santa Luzia. Estrada Pedra Branca.
E. I. RibeirãoMolha. E'. M. Adelino Fran
cener, Greta Funda. Ribeirão Manso.
Posto Sim<?n (Saída para Corupä), Posto
Mime (Salda para Blumenau). Unidade
Sanitária. POsto de Saúde Vila Lenzi, Pos
to de Saúde Vila Lalaú e Posto de Saúde
Cohab..

Todas as crianças de zero a cinco anos
deverão ser vacinadas. mesmo 9,ue este

jam com gripe. febre ou diarreia. Só o
. médico poderá contra indicar a aplicação
das vacinas. Não esqueça "Vacina - Um
direito da criança, uma responsabilidade dos
adultos".

Jaraguá doSul- Hoje (22) realiza-se
e," todo o país a Campanha de Multiva
cinação. que além da pólio serä realizada

. a vacina DPI (Tríplice) e anti-sarampo.
Em Jaraguá do Sul os postos querealizam
a multivacinação são: Posto de Saúde Bar
ra do Rio Cerro. Posto de Saúde Santa
Luzia. PõSto de Saúde Vila Lalau, Posto
de Saúde Vila Lenzi, Posto de Saúde Co
hab. e Posto de Saúde Nereu Ramos. Fora
estes postos. o Posto de Saúde do Centro.
na rua Reinoldo Rau realiza a vacina trípli
ce diariamente. a vacina Anti-Sarampo ..
todas terças e quintas-feiras e a vacina
BCG nos dias 04 (quinta-feira) e 25 (quar
ta-feira) de outubro no, horário das 7h às
18h. sem fechar ao meio-dia.

Os postos a seguir. vacinam apenas
a Sabin, no dia de hoje. no horário' das
8 às 17h. Cip. E. M� Albâno Kanzler, C.
E. Abdon Batista. Escola Particular Jara
guá, E. M., Cristina Marcatto, E. MvRena
to Pradi. C. E. Holanda Marcelino Gon
çalves. E. M. Alberto Bauer. C. E. Roland
H. Donreusch, C. E. Professor Heleodoro
Bór�es. E. M. Ana Towe Nagel (perto
Igreja São Judas Tad�u), !'; I. Franciscode Paula, C. 'E. Julius Karsten, E. M.
Erich Blosfeld, E. B.LilianA. Oeschler;
Posto de Saúde da Barra. E. R. Rio da
Luz I, E. R. Riô dà Luz II. E. I. Rio
da Luz Vitória. E. M. Orestes Guimarães
(sons Tifa), E. M. Jaraguá 99, E. I. Jara
guá 84. E., M. Freimundo Keiser, E. M.

Massaranduba: O município
participa da campanha nàcional de
vacinação hoje (22) com a aplicação
das vacinas Tríplice, BCG, Sarampo
e Sabin, nas crianças que não tenham.
completado o esquema de vacinas. A
muliivacinação acontece apenas no
Posto de Saúde Central, onde as mães
ou responsáveis deverão apresentar a
carteirinha de vacinas. Toda criança
de zero a cinco anos deverá ser

vaeinada. Leve seu filho ao Posto a

vacina é de graça e não dói nada.
Os demais postos volantes farão a

vacinação da Paralisia Infantil, no
horário das 8 às 12h e no Posto Central
o-atendimentosêrâ das 8h às l_7h.
Massaranduba não tem apresentado
'maiores problemas com a vacinação,
uma vez que na primeira etapa da '

vacina Sabin realizada em 9 de junho
teve o total de 1[JO% de crianças
vacinadas.
Gúaramirim ...., A vacinação contra

.poliomielite se realiza hoje (22) com
a aplicação das vacinas tríplice,
sarampo e BCG àquelas crianças que
não tenham completado o calendário
obrigatório. Os pais deverão levar aos
postos dê vacinação a caderneta de
controle de vacinas. Em Guaramirim,
apenas o Posto de Saúde Central e a

Unidade Sanitária de Guamiranga ....,

para onde os vacinadores
encaminharão as crianças que
necessitarem das vacinas além da
Sabin.

O horário âe atendimento será das
8h às 17h. Segundo a coordenadora
da Unidade Sanitária de Guaramirim,
Dra. Ivone Gonçalves da Luz, o
município tem atingido os100% de
cobertura vacinai nas campanhas
anteriores. -

Corupá - Omunicípio realizoua
vacinação nos dias 17 (segunda-feira),
na Escola do Ano-Bom (Franz Dom),
dia 18 (terça-feira) na Eseola
Bomplant, dia 19 (quarta-feira} em
Pedra D'Amolar (Escola Estadual
Alberto Pasqualine), dia 20
(quinta-feira) na Escola Aluízio de
Oliveira. Estes postos realizaram
apenas a vacina Sabin, contra a

Paralisia Infantil. No dia 20
(quinta-feira), o Posto Centralvacinou
contra a Triplice, Sabin e BCG. O
munictpio àinda não tem os dados
oficiais da vacinação mas, segundo a

Secretaria da Saúde, mais de 90% das
crianças de zero a cinco anos

receberam' as doses necessárias de
vacinas.

'.

(Ferdinando Piske)

e iígua; de onde veio, hein?''
A conferência acabou aí,
porque o sábio cientista não
soube apresentar uma res

posta aceitável para tal per
gunta. O mesmo se aplica,
certamente, à teoria dos
cientistas modernos. Se o

universo se originou da �x

plosão da 'matéria, é de per
guntar-se: E essa matéria, de
onde veio? Quem a criou?
Quem. estabeleceu as leis,
eternas e imutáveis, que re

gem tudo em o Universo,
pois que dentro dessas leis
é que a tal explosão teria de
acontecer, inevitavelmente?
Ora, é hoje em dia aceito pa
cificamente que o ser huma
no tem algo mais que o cor

po físico: tem uma alma, dita
eterna, ou infinita,-se quize
rem. Ela foi criada, inteli

gente, e viverá para sempre,
ora no corpo fisico, ora li;
vre, no universo infinito. E
essa alma a responsável pe
los atos do corpo, que usa

como um instrumento, co

mo ferramenta, para aper
[eiçoar-se constantemente.

Se o corpo faz alguma coisa,
foi a alma quem o determi
nhou. Logo, matar o corpo,
extingue apenas a vida física
daquele ser humano. � alma
sobrevive, e passa a vIver al

gures, mantendo íntegros!
todos os sentimentos que ab
mentava enquanto viva entre

nós.

4. "Quereis saber o que é
uma alma? Olhai para um

corpo sem ela. Se o corpo
era de um sábio, onde estão
a Ciência, a Filosofia, aMa
temática? Foram com a alma
por que eram suas". (Padre
Antônio Vieira). Mas o cien
tista contemporâneo respon
derá que é lõgico: se o corpo
do sábio morreu, morreu

seu cérebro que, na concep
ção materialista dos cientis
tas, engendra o pensamento.
O cérebro, enfim, seria a se

de da inteligência. O cien
tista se forma pelo estudo ao

longo de sua vida. A Ciência
avança constantemente. Os
cientistas mais velhos mor

rem, os mais jovens os suce
dem e prosseguem nas expe
riências e pesquisas. Sq não
admitem uma coisa: a ori
gem divina dos seres vivos.
Por isso perseguem as ori
gens do mundo que atri
buem, com crescente ênfase,
à explosão gigantesca dama
têna, em determinado mo

mento que, também, procu
ram tletetminar, -Falando
nisso, certo professar (cien
tista) passau duas horas dis
correndo sobre as origens da
vida e sustentou por A mais
B que tudo se originou da
água, Na hora dos debates
um gaiato qualquer, lá no

fundo do enorme auditório
lotado, levantou-se e per-

" guntou: "Professor, descul
pe a minha ignorância, mas,

CapelaMortuária em construção "

ii
lo Estado a ponte sobre o Rio Novo.
com .60 metros de vão, duas pistas.

- À municipalidade Corupaense caberá
os aterros das cabeceiras.

Corupá - Na semana passada, fo-
, ram iniciadas asobras da Capela Mor
tuária, junto ao Cemitério Público
Municipal, o que, segundo Ernesto
Felipe Blunk uéuma reivindicação an

tiga dós corupáenses que não contam
com local adequado paravelaremseus
entes queridos", Na divisa de Coru
pá/São Bento foram iniciados os traba
lhos de construção da Ponte do Bom
plant, numa extensão de 20metros em
concreto pré-moldados. O custo de
Cr$ 2�ilhões será rateado proporcio
nalmente entre as.duas Prefeituras. Na
Vila Rutzen, está sendo construída pe- c

Serão calçadas a paralelepípedos
as ruas: Ricardo JarIC, Rua Vicente'

Brugnetti, Rua 15 de Novembro, Rua
AlbertoBosse e Rua da Saudade (que
dá acesso ao CemitérioMunicipal). Os
gastos estimados para estas pavimen
tações chegam a _casa dos Cr$? mi

lhões que deverao ��r conveniados
com, o Prourb para financiamentc de

.

parte das obras.' ,

Rei

dos
AUTO

OFICINA
GUARAMIRIM

LATARIA
P/�TURA

MECANICA,EM
GERAL

SOLDÁ ELtTRICA
E-OXIGEN/O

Rua 28 de Agosto n�,
853 - Guaramitim

Bótões
,

Comércio de Aviamentos
Ltda. ATENÇÃO

.'

Botões-Linhas ..Zipers-Elásticos
'Botões de Pressão-Rendas-Etc.
Matriz: Rua Adolfo Tribess, 400 - Fone
(0473) 72-2803
,Filial: Rua Joinville,}490 Jaraguä do Sul-Se

. Se você tinha problemas para sair 0U viajar. pelo fato de ter um

idoso aos seus cuidados. esses problemas acabarão.
Deixe seu idoso aos nossos cuidados. ,

Rua Jorge Czerniewicz, 359 - Fone pará contato 72-1977. das 17 ..
as 2Lhoras. falar com Sandro Cereal. de segunda à sextä.
Seu idoso. ficará aos cuidados de quatro enfermeiras autorizadas,

.. '----�--_._----

�I lo.JF I
_I:
In)

METALORGICA HAME LTDA.
* Serviços de torno, plaina e freza.. .' _

.\

* Fabricação_de máquinas industriais e.,_estruturas metálicas.
* Fabricação de moldes para injeção plástica, moldes para" metal, moldes para
borracha e outros. ' -_"

,

* Fabricação de matrizes.

t-

DISPOMOS DE UMA MODERNA MÁQUINA PARA SERVIÇOS DE ELETROEROSÃO. SOLlC/T� VISITA' DE NOSSO
REPRESENTANTE OU ÇONSULTE-NOS F9NE: 72�0493 RUA GUILHERME DANKER, S/N2 - SALA 1 - JGUÁ DO SUL SC.
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A sua 'e/egânç_ia
começa por

'

fora.
Vista

"

lJeise Elaine Neuber lmais II-'"a
representante de Corupâ no Baile
de Debutantes dia 6 no Baependi.
A jovem éjilh,a do casal ,4'rnll e MQ:'
sella Neqber«; '

A meiga Denise M. Donath, filha
de Robert e Noeli Donath, debutará
'dia 06 no Clube Atlético Baependi.
Denise é umà bela representante de
Iaraguâ do Sul.

,

4 simpática.Daniele Ballock, filha
de Lauro e Daysy Ballock représen
ta a Capital Florianópolis no Baile
Branco-da .4ristocrático Baependi,

Moda Sempre
�etúlio'Vargas, 55

Lions Club. .de Çorupâ prepa.r.andocom afinco o Baile de Debutantes
90.:0 evento acontecerá dia 20 .

(sábado) de outubro, nas dependências
.do Salão Paroquial.'Serão padrinhos
os casais Ivo e Cecília KOlIneU, lodo
e Rosemeire Vdsel, Amaro e RÚa ,'"
Ximenes. A música será excelente coin

...
ó Stagium 10.

.-

x-x-x-x-x

"E/lus- The Look of the Yetlr". Pma
.

[estainesquectvellA top model Irma,
e.q produtor Ati compareceram diaIê
de setembro (quarta-feira), em Sõo

"

Paulo da finalfssima internacional do"
concurso. A festa que reuniu 1500
'seletos convidados-do mundo inteiro,
contou com·a presença ãe 46 '

candidatas, sendo três brasileiras:
Danuza, Milene e Alessandra. Os
apreseruadoresfoiam'a modelo mais
bem paga do mundo - Cindy
Crawford e o ator Anthony Mewly.
Houve shows com Marina, 40'
componentes dá Escola de Samba

"

Mocidade Independentê de Padre"
Migue! e amegastqr Grace Iones. Ao.,
final. da noite, o público presente no
Palace aplaudiu a candidata
holandesa, grande vencedora, a,

"

americana que classificou-se em '

segundo lugar e a terceira colocada ,a
brasileira Danuza Braga, que tem 19
anos, 1,82m, mulata; que
simplesmente arrasou na passarela.
Valeu/ ',

".
. ! .

Na fésta do 29� aniversário de fundação�da Weg, em 15
de setembro (sábadO), a empresa homenageou cirico

colabor..adores que completaram 25 anos de casa. São eles:
•
Udo Voigt, Juarez Gomes, José Carlos Nunes, Aquilino
Campigotto e Nélson Gi/i. os homen.ageados recebet:am
como fembrança um ré/ógio de ouro e diploma .de mérito,

.... e suas esposas foram pr,eseriteadas com um calar de
pérolas e buquê de rosas. A cerimónia, seguida, de jantar
na Arweg, contou com 170 convidados, entre.diretoria,
gerencia e chefe de seção. Além do diretor presidente
executivo do Grupo Weg" Décio da Si/va - que dlscurseu
I'0menageando os cinco êonvidados' espeoiais. E'sllveram

. presêntes também, os fundádóres figflon João da Si/va,
,

" Werner Ricat:dQ Voigt e �eraldo We.rnmghaus, todos
flcompanha�os de suas esposas.

ÓTICA
HERJEb ':.

t: ,
• Lttboratórlo ótico
espec/al/zado.
• Há mals de 50 anos atendendo
voc:tf.

.

• Precisão e qualldad�.
Av. Getúl/o Vargas, 15
Fone 72-1889 .

Todo O encanto em vestir malhas
exclusivas Rio/São Paulo

>
.•� rJ!!iQ9!JJ1!lM!f#

. Jflrllguá do sul-se •

, .

.. ._ ..
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.4 graciosa Tatiane C. Dias t
: uma representante da soei
Joinvilense no Baile de Deb
do Baepenãi. Tatiane é fil
Marcos e Rosemar Dias.

x-x-x-x-x

Durante jantarfestivo na Aweg
,

. cie setemtJro" f01:Om homenage
�Jnda quatro pessoas que faziam
ani-versáriq: Wally EUa Schlup:v,
(esposa de H:"emer Ricardo Voi,
pi/ma Oppermann (esposa do

Silvia M. Piazera e Edilia A

Garcia, patronesses do Baile
co de Debutantes no Clube A

Baepe,!di.
.

"

fi

IPISCINAS
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Edição ,n� '3.607.

,

t, Agradecimento' e ConvitJ'
'·para .. '8

.

missa de 7: dia
A. famí1ija . :en:JJu:tada' Ida (SIéÍu,dosa

.
Ie sempre, lembrada

'

Paula Doubrawa Wiele
ainda proíundamente consternada com o seu

falecimento ocorrido em !JoínvtUe, no día 14

'de .setembro de 1990, quando contava com a

idade de 85 anos, vem atraV'és deiS�e semanério,
agradecer a

.

todos àqueles enviaram' {'LOtes, co-

'roas, telegraméli$, manifesfações de pesar e aos

'qu.e . acompanha;ram o ent-erro até >O Cemttéri°
Muni�ipal de Ja:aguá do Sul.

. , Convidam. outrossim, para a lVIissa de 7-9 Dia
.,

'que será celebrada nes�a sexta-íeíra 1(21/09) as

19h30IIÍin na Igreja Matriz die São Sebastião. .

Jàraguá do Sul, setembro/1990.·

JúíZO DE DIREITO DA COMARCA DE GUARA

MIRIM; - SC EDlTtAL DE ClTAÇÄO DE IN-
.

CERTOS. AUSENTES E DESCONHECIDOS,
,COM PRAZO DE· 30 (TRINTA) DIAS.

O DOU'rpR ARTUR JENICHEN FILHO, JUIZ

DE DIREITO DA COMARCA DE GUARAMIRIM,
ESlltADO DE SANTA 'CA:TARINA, NA FORMA

DA LEI, Ef'C ...
F A Z S A B E R, aos réUSI incertos, au

sentes e desoonhecídvs, que por este Juízo tra

mitam autos de Ação de Usuoapíão uR 287/87,

r,equeTido por VALDEMAR VALtER e ALÉCIO
VALLER. Objetivando obter o domínio sP'hre <I

seguinte be:' "UM VI'ERRENO", situado n� loca

lidade Estrada Bananal dO' Sul, Guannranga,
Km' 07, com' área d� 12 Ha, igual a 112.000,00
m2, situado na .cidade de Guaramirim, ao Nor

te, cOm Hilário Sasse, com 90,00 metros linea-
. r�; Ao Sul nO traVlessão Núcleo -Rio Branco,
com tenas de.Gilberto JUillkes:, cOJn 2:';'0,00 me

tros. linea,res; A Leste, com t.erras de Valério

Dev'igilli, cam 714.00 metros 1]n.eaT€'s; �. a Oe8-
tle, ,cOlm terras de E.lpídio Américo de Souza,
com 700,00 metros lineares, "Foi designada nO.

va' datt'a o dia 07.11.90 às 13 horas, para audi
ência de. justificação pre'liminar de pOsse, CI

T?A-SE os inlteressadrOs inoertos, au:sentesi e des
conhecidos, cientes 'ele que poderão cOntestar a

ação no prazo de' 15 (quinZI2) dias, contados. da

sep,te'l1ça, que declarar justifirc�da a pDsse, sah

pena de nã'a· (1) fazendo Seli81l:D: ti'd'os por verda

deiTos Ü'5 fatos a:rticu'lados pelo autor. Guarami

riÍU, 05.09.90.
Eu, DOfV'alina Sa.lpin E-Scfivã Judicial, a mandei
datilografar e subscrevi,. ,

ARTUR JENICHEN FILHO
'Juiz de Diretto

Jaraguá do Sul, de 22 a 28 de setembro de 1990' .'

,VA'R'IG
72-0363
Jaraguá do -Sul

Santa Catarina
II II

II
--------�--�--�------���

Proclamas de Casamentos
, ,

MARGOT ADElJA GRUBBA LEHMANN, Oflc1a1 do Registro ei-n .

.

40 1 C} Distrito da Comarca de laragná do Sul, Estado de Santa CatarlJia, ,

. . B11ISU, faz .saber que compareceram em, Cart6rlo exiblDdo os docUJDep' ,

tos exigidos pela leí, a. Um de se habilitarem para' casar, Os seguintes:
Edital '11.380 de J 1. 09.90 Curítíoanos neste Estado. .d>ente na Rua Carlos Har

Antônio. Ademir Barbosa domiciliada .e· residente f�I'mann, 79, nesta cWa.

e Marcia Giovana Müller na' Rua CriStina Marcatr de,' filho de Nascímento
�le, brasiíeíro, solteiro, to, 163, em Jara:guá-Es MânÖel 'MendQnça: e Clau�
soldador, natural de M9:n- querdo, neste distrito, fi: díne: Zimmermann Men-.

te Castelo, Il!este Estàdo, Ilha de Fernando Oelsch- donça __:_.�. �.

domiciliado e residente leíter" e Edilth Gelschleír Ela, brasileira, sOl�eiré!.."
na Rua Jomvi1Ie,.· 4.532,· ter - .

do lar, natur�l' de Ca.ça
nesta cidade, filho de Edital 11.382 de 11.09.90 ' dot, nest_ê Estado, domí
Dorval BairbO$ß. Ie Ana- . Sebastião WlÜrges e· Nil·· cihada oe :lie.s�Ô'�n:te hq
hir Miede�ros de Lima Bar- da Machado: Avenida Marechal Deo-
bosa � Ele, brasíleíro solteíro, d�ro, J.174, nesta' ci:d�-
Ela, brasileira, solteira serventle, natural ríe de, Hlha de Siivíno Leier
operária, natural de Ja- Massaranduba, neste Es: e jane!t� Bspulc!a:ro' Léf
raguä do Sul,

.

dOm1ciJia-
.

tado, domiCiliadO. e, resí- er - .

.

da e residente em San,- dentei:J.a Ru� JOão Pla� Edital 11.384 de' 11.09.90
ta Luzia, nesta dístríto, nínscheck, 946, 'Il!esta ci- AdilsOn Heiden. e Ilíaní
filha 'de Rollfi Müller e dade, filho' de

. Ludmila Kurtz

Ingrit, ;ET9mq,i!ID,.MÜV�r,� , .. 'o/.ü,rg�_; � �,., -'.0'" . ;
-

"

E�ç" . bp�íleifQ, '.solte,irü:
Edital 11.381 de J: L 09.�O . Ela, " brasiíeíra, SOlteira,' mecânico," naturà'l d�

.

Ja'
Almir �aÍler e Stríene do lar, natub:il. de Inda- raguá do Sul, domícílía
Gelschlelter .

_ ãal, neste Estado, domí: do e residente na Rua
Ele; brasileiro, solteiro. liada e' restdents na Rua Euzébio Depüy; 288., em

índustríärío, natural de JOão Planínscheck," 946, Vila Nova, nesta cidä.-·
Jaraguä do Sul, domící- nesta cidade, filha de Ar- de, tiJho de Osvaldo":fte.tJ
liado e residente na Rua mínda Machado � den ·e Marlene Le$co-:.
Pastor Alberto Schneider, Edital 11.383 de 11.09.90 wícz Heiden -.

.

'", .:-.;
.

316, em Barra do Rio,' JOSé. Carlos Mendonça e
Ela, brasileira, sOlteii�,/

Cêrro, ,neste distrito, fi- Silvana Leier d8 �ar, 'natural .

de Mari
lho de Alfonsr, lVIiHIer e' Ele,· brasileiro; solteiro, pa-Palotina, Paraná, do
Dsa Manske Müller - auxiliar adminístratlvo, midliada e Í'_esid€lnte , na

Elá,' brasileira, SOlteira, natural de Jaraguá do RUél518, ri.9 205 'ern Bar;

ind�triária, natural de Su:l,' domiciliado, e res.i-
Iéí dÓ

,- rRjR�:�r;,�, neslte
d�stritr.· :t:>'fill1á(i'if 4""

"".Yi "!,�, c
e

_ �l';ugo
KúTti e Re '.inc -K'.If�--'-',·:,,:_

, �g "R.,.. u",.�Z;, ,.' .

Edltat 17.aa�"d/''1i;.;ról.'··'g
.

selso.
- Ik.t���'·,e�:i��}i��(�Cristina de �,ollza

'

Ele, brasileirô;"; ��lteüo,
cOmerciário, natuTal de

. Caxambu dö Sul, 'nel:;lte
Estado,· domicili,adó "',,;'� ��,)'
sidente na. RUa 456'-,'r':::nçi-.·
247, e1)1 JOaqUim'· "Frau',;';'
cisco de Paula, neste d(s
trito, filho de Saule De
faVléri e

.

lV.:..aiia NOemi
Defaveri -

Ela, braSileira, SOlteira,
recepcioni's:ta, natural de
J;araguá do Sul, dom::ci
liada e residente na RU:i
456, n9 274, '2m, JOaquim
Francisco de Paula, neg-

.

te distrrto, fi'lha de Aris
tidas de' Souza e Laura

.

de SOuZ& -

.

Orientação c,Om tubulações de'alarme.
Alarmes éom estética' em'qasas·sem··tubulação.

'.'

Setor portõ'es
- .

Sellas.ler
11 ANOS DE ENGENHARIA A SERVIÇO DA

SEGURANÇA
. Alarmes contra roubo Resid., ,,'Com.,' " Ind. '

., Sistema preventiv� do assa.Ito á residenc1as.

Setor' segurança. '

'

PRIMEIROS' NO BRASIr., LÁNÇAMENTOs
SIMULTÂNEO. JARAGUÁ /SÃO· PAULO,
DESENVOLVIDO pOR SEMAS'l'ER JA-
IfAGUÁ�

• POl1;ões eletl1ônlicos, para controle' l'ßmoto
.

• Porteiros eletrônic:;os autOmáticós;

-; Jaraguá
.

do· Sul
Rua Reinoldo hUf 460,
próxiIno '

à Lu'kisa.

SC -

Fone: 12'1339
.'

Condusão na . página 02 '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



,' .. - .:.--.- - ,.',.

·'C,'O"R,',R,E,I"O,'---_____ ;.õ'�:....-._-_....,/I':"�. I :�-_._._.-._-�, .�_. -::----.---
... --

,-!
J �...-----;...--....---....--..........---...---...-_-,���-__-,__�__-,----.� C» F!"� 'V C:J

COJiclusio da � ,

01

Edital 17.386 d�, 1i.09.90
Valdemir J,OB� k��r�
ger e ROS1�e.ne Schulz'
E:l�, brasíleíro, solteiro,
operador de máquina" ne-

, tural de .Jàraguá dg S'Ul;
dOffiicmando §! residente
na Rua Francísco Hrusch� ,-

,

ka, ' 798,' "i�m. ; Jal"aguá:o ','

Esquerdo, neste diS:trttO,
filho de Simrplicio f1r�i;; ,

berg.er � LEr�ca' Gerem '\

, Frei:berger :-
Ela. Ql'asi:leirp", solteira
recepcíonísta. natural,
de 'Jaraguá do SW, d<>-

'

mícílíada � resideiIlit;e né
'

Rua São 'Paulo· 126, nesr
ta cikl'ade, filha de Ro-,� • ...... _

lando Scbulz "e Edla
Schulz -
Edital 17.387' de 14.09.90
lIdo José - ROdrigues e
Ivete 'Maria Péters
Ele; brasileiro, soltéiro,
escriturário, Mtural 'd,e
GUélIramirim, neste ESta-
do. ,�Om!icili8do "e fE!lSiir
�It� na R.ua. H�ue
Marquardt, ,243" '

nesta
cidade. filho de lzidlo Ro,
dngues e Hiilaria, Reínert
Rqclrrigues -
Ela, brasileira, solteira,'
comercíante. natural de
Jaraguá do sul. domici
liada e residente -na Rua
'Ríchard Piske, '66, nesta
eitlade" filha: de Valmor
Petlers e E'rna Schmídt

.

Peters -
'

Edital 17.388 de 1.7.09.00
Marlito FranCiscO Ropela·
to e Iris steinert

'

Ele; brasileiro, solteiro,
pedreiro, IIlatural ' 'de'
Rio do: Cedros, nestle
E:stado,' domiciliado e

resídents na Rua Pastor
Alberto Schneider, 142)
em Barra do Rio oêrro,
neste distrito, filho de
'Felice Ropelatö e ZeÍina
Ropelato -

'

Ela,' brasileira, SOlteira,
eostur,etra," natural ,de

G�aramlrim, neste Está
do, domiciliada ,e resi
den:te na Rua Angelo Ru�
bini, 115, em Barra dO
Rio Cêl'ro, neste distrito,

I

filha de Erwino Steinert
e Ana Alma Jung Ster
nert -

'E para que chegue ao

cOnhecimento de todós,
m�lDdet pas�r ., 'p.nteEdital, que 8�' '," �,ca·
dÓ pela tmptén!là<i.+t��.
Cartório, on.:5, ',.'}'fl··
xado duran� is�aí'.:;:::, -.
PÂGlNA,' 02 • .\, ",ii', '

\' �',

,IIIIEIIIOIEIS
Interlediária ,de
Imóveis Ltda.

R: J�ão Píccoli, 104 - fone 72-2117 - Jaraguá do SuJ

j_� CRECL',: 0914·J.
'

VENDE

Casa de alvenaria. com 95,00 :m2, sito na

na R�a Ca�los May, nCl 170.

Chalé
IMOBWAlUAE
REPRESENTACÕES lTOA.,

'Rua Reinaldo Rau 61 - Fones 72-1390 e 72-1500

02 - Kítínetes Central
Apto- - cOm 02 dormítóríos, Central
'Aptó -, Com 03 dormitórios, Central
Casa - alvo Rua Frandsco Zacarias Lenzí,
Casa em Alv. na R. Antonio E, Ayroso, 763 cl
ánea fie 280 Jll2, cl píscina
Casa - alvo Rua JOsé Menegotti, cl 130,OOm2;
Casa":"'" alv ., Rua JOão Wjjest Junior, c/108m2.
Casa - Alv. 108m2. R· João Wiest Junior.
Sobrado - área de 175m2, R. JOsé Bmmendoerfer
Terreno ,___, c/465m2, Rua Jqã:o Prancener. Jguá
E'squeI'Qo.
Terreno _' com 900m2, Águas Claras, Figueira.
Terreno __;.' com 800m2, (Coml-] Mal. Deodoro
.Terreno _,. 14.40Om2, Br. 280 Px. Posto Mareolle.
Sitio -:- área de 25.000m2 Próx- Ceval Ríb- G. Luz.

Sitio - área' de 120.00Om2 Rio MOlha

.

j Einpreendimentos·. Imobiliários
: Mareltlo Lida. . CRECI 093

Av. Mal. D�odoro, 1.179 - Fone 72-11:>'6 Jaraguá
do Sul - se.

C A S A·S·

CASA de 135,00 m2, Centro (alvenaria) ....

..•.•••••..... .....•. , _ . Cr$' 20.000.000,00
<tASA de 15,5,00 m2, Jacilgqá Esquerdo ,(AI
:venaria) .. � .....•••.. .'

. � . Cr$ 2_500.000,00
CASA de 150,00 m2, Jaraguá E$querdo (MiS-
ta)

'

•••• ' ••••••.. : ._: . •• Cr$ 2-5�0.000,OO
'CASA de 190,00 .!IIl2, Agua Verde (Alvena
ria). \•... � _ . . • . .. . . . . . .

. . .. Cr$ 11.000.000,00
APAR1)\M&NTO, - de 98,00 m2, Av_ Bras'il

(Camboriú) _ ..... _ . . . . . .. Cr$ �.300-000,OO

LOtES
LOTE de 589,00 m�, ßha .da Figueira
. "'" ....•...• _ . . . . . . . .

. . Cr$ 550.000,00
LOTE (le 300.00 m2, Y. Rau .. Cr$ 500-000,00

lar Ilóveis
Jaraguá Ltda.

CR:t:CI . 852 • J Fone: 72·2010
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 141

Jaraguá do Sul Santa Catarina
- Casa de alvenaria, com 78m2, na Rua Ber
nardína B. MuHer, 221.
- Casa de af].ve,nar,ia com 1oo,00m2, na Rua
Santa catarina. com terrreno de 750,OOm2.
- Casa mista, préx Clube dos 'Vilajantes_
+r- Casa de alvo ICi nO,OOm2, ínacabeda e

,I
maís uma construção de 58,OOm2, edificadas
em terreno. de· 768,OOm2. .

' I
- Sobrado com área de 100,OOm2, na rua Ro

dolfo Huffenuesller, com maís uma sala
cOmercial com 400,00m2.

- Dois lotes com 1.080,00m2, na lateral da rua
Bernardo Dornbusch. perto do fe;rro velho
Spézla-

� Dois Lotes com ánea de 450m2, no loteemen
to MeIÍegotti, no bairro Águ.a Verde.

- Terreno Estrada Garibaldi com a área de
212.000,OOm2.

* Loteamento Sto Anton-io; temos totes a partir
de um salário de entrada e Um salário por, mês.

ALUGA:
Uma Cas'a na rua 25 de Julho, n? 1109

.,- Uma Casa lern Nereu Ramos.

.... Imobiliária· ElIBelee
ENGETEC -------.........---"'------

\.J

Crea -, .2264 - Creci � 934 - ,J ,;_ Fone: 72-0373
Rua Expedicionário Antonio Carlos Ferreira, 49,

Jaraguá do. Sul - SC
.

VENDE

TERRENO. cOm 3.600,00m2 - Rua EpitáCio Pes
soa - Centro.
'l'ERRENO com 831,00 m2 Esquína com Rua
Barão do Rio Branco - Centro
TERRENO c} 720m2 ..:_ R. Joínvílls em frente
ao Salão Lider.

.

COBERTURÀ cl ""320m2 -Bd Schioeket·-Çentro
. ApARTAMENTO com 97,00 �2 Ed. Jaraguá-

, Centro
Apl\RTAMENTO com 96,00, m2 � Éd, Marajá
- Cen.tro·
Prédio com 2 _pisos e uma casa mista· - R lia

Pe. Albert-O Jacobs, esq. cl R. prof. Alberto
E. AyroSQ.
Casa em alvenaria na Rua Ana Zacko (!m fren
te à Conf. Lonimar.

ALUGA

SALA COMERCIAL
Rua Gumercindo da Silva
Rua JOsé Emmendoerfler

CASA .em alvenaria, cl 160,OOm2'
CaSa em alvenaria cl 160 m2 na 'Rua Henrich
August Les,smann.
SALA COMERCIAL TÉRREA - Rua Bernardo.
DornbUsch - Vila Baependi

Jaraguá do Sul, de 22 a 28 de setembro de 1990

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Indicador Prof is s ion aI
EMERGENCIA

Fone: 72-0561
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Ferro . Velho M_arechal
DE ENGELMANN & CIA. LTDA.

Comércio de veículos usados
Peçás pára veículos

'.

CômpraJllOS automóveis acidentados

Rua Conrad Riegel, 162 � Fone 12-0874 '

,Jaraguá ,do Sul -' SC -

��------------------..-- ---- .

LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA
E . ANÁUSES CUNlCAS

FleDlinq
Rua 'Reinaldo Rau, 516

Fone:' .72-2755
Jaraguã do Sul - SC '"""'-

Ginecologia e Obstelricia

Drogada Cat. 72-0636

Hosp. Milt. Jguá 12-1300

Polícia 190

Rádio Jaraguá 12-0159,

. Pronto Socorro 72-1917

Bombeiro ... ;... 193'

Farmácia
do.
Sesi

Agora em instalações
ampliadas e com La
boratório de Análi-
ses Clinicas anexo,
para melhor atendi'
rnento.

Av. Mal. Deodoro
507

(defronte o Colégio'
São Luís)

, Oro. Contábil'
"I Comerciar'
,S/C LIda.

• Escritas fiscais e

'contábeis

• R�gjstros de firmas

• Contratos

• Seg.uros

• Xerox

Rua CeL Procõpto
GOilleS de- Oliveira.
n'! 290

• Fone: 72-0091

• .Iaraguá do Sul· SC·

PÁGINA 03

DR. ALUIZiO ISAAC ALBUQUERQUE

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

Rua JOão Picolli, 235 Edif. Ivína
1 ç andar - sala 8 � Fone: 72-1580
MantemOs convênio com' UNJMED

I.

'SOMAQ
Jaraguá do Sul ganha uma nOVa 'opção em:

.

consertos da máqUinas ,de escrever" somar,
calcular, caíxa regístradoras, - mißliógrafos,
relógio-ponto e computadores.
Procure-nos e veja nossas vantagens 'e bons

preços.
'

Rua Dona Antonl. 33, - Fone: 72·0308.
- Jaraguá do Sul Santa Catarina -

ADVOGADOS
FRIEDEL SCHACHT

MARIO CESAR FEL/PPI -

CLAuS/O BARATTO

II

, Ortopedia e' TraumatoJo�gia

ESCRITÓRIO:
Rua Barão do Rio Branco, 2,27 Caixa Postal12
Fone: (0473) 72-0244 - 89250 ·Jaraguá do Su/- SC

DR, MARCOS F. SUBTIL
, .

Urgências _ consultas _ ortopedia mían.
til e adulto. Membro titular da Soe. Brasilei,
rd de Ortopedia e Tr auuiatolocta.

Av. Marechal Deodor o 1.572 _ Fone 7L.221H

SAVIO MURILO PIAZERA DE AZEVEDO

MURILLO, BARRETO DE AZEVEDO

� • ADVOGADOS
- Illrelto ClvtJ· - Criminal -'- Comercial -

- Trabalhista � Esportivo -

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 97 - Sala
Fone 72-0188 - Jaraßuá do Sul - SC

1----.....-----�------...1 ',i'

Aurilene' M.
Leonel P.

Clíníce de

Fisioterapia
·Jaraguá

Ora V::l:>r:a C. Tognl
DI"-' Solange Castilho

Ftstoterapeulag
,

Drl:' Carla S. Porto
Dr" Stela Serracíní

Psicóloga 3
.

Buzzi
Flcrícmí

,

Advoga,dos
.Rua.Reínolde Rau, 8p - sala 4 . Fone 12-2111.

Dr" Solange Pazínl - Fonoaudióloga
Rua Jacob Buck, 1,20 (fundos Bradesco)

Fone: 72·3659 .

Mantemos 'convênio com: UNINIED e

.•BANCO DO BRASIL

.'. "I... ·_

','

.,It,

I,

,e I i n Ie a M é d i c a

.ReIßlatol,8gia,
Dr.:,'and'er :L. Walz'ku
Consultório' Médico
Rua José T. Ribeiro, 165
(próxímo ao Côlég�o HOlando,l>'L ,Conç?-lves)
JARAGUA DO SUL - sc· '.' ". "

Atendimento com Hora Ma_roada", dE:}' >.��' a 6','í.
Fone: (0473) 72,2938

_ laraguá do Sul, de 22 a 28 de set.ß.Dibro. de 1.�90,•

>;! .... ';" ,,:�',,-.�;•• -l..,;.
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Sexta - 20:15 hrs. Estado sexualmente alterado
[lßanos]. Sábado -- 20:15 hrs.· Olha quem esta
falando' (livre).' 22:00 hrs. Estado sexueímente
alterado (18 anos). Doiningo - 15:00 .hrs, e 20:15
hrs- Olha quem ,esta falando (livre). 'Terça e Quar
ta - 20:'15 hrs.,Olha quem' esta falando (livre).

TUDO EM PRESlf,NTES pARA ,A
.

1� COMUNH;A.O E CONFIRMAÇÃO
voes ENCONTRA, EM'

Lanznaster .'

SEU
DeodoroÁ.v.

O
Mal.

RELOJOEIRO,
391 - Fone . 72-1667

.

, , .

«F..o ...
"

VIAÇÃO CANARINHO LTDA.·
,

. Programe bem as 8U8$ víagens de (érias e

recreação. A "CaDartn,ho" coloca à sua dis

posição os modernos e confortáveis ônibus da sua

.Irota. Venha conversar conosco.

Av. Mal. I)eodoro. 987' _ FoDe 72-1422

genli. nlssa.

�unilaria Jaraguá Ltda.

II

I'

Calhas e Aquecedor Solar

_�ua Felipe Schmidt, 279 - Fo�e 72-04�8
• ''<""'".,,,.'

.VENDE ·SE
Um terreno na PRAIA

DE ITAPEMA, com á

rea . de 264 m2. à 800

metres do 1ilSl'.
Um terreno cl �Om2,

. em Nereu . Ramos.

Contatos fone: (0473)
72-0363. com Dilson

Um terreno rural
na Estrada Ribeirãó Gran·
de do Norte, " com

a' 'área de 190.000;00m2,
edif. COm, uma casa' de

. madeíra de 8xl2. um

galpão de 15x15 e uma

serraria de en'genh� (pl·
ca-pau] equipada com

4 motores. Possui ainda
. um reflorestamento de
4.280 árvor.es, água exce
lente e energia elétrica.

Tratar pelo fone: 72-2684,
cOm Paulo ou .Jabne, no

horário comercial.

)

Barao doRio Branco, sala 4
FONE:72.2607

',fi3(H�'�Clínica Veterinária
SCHWElTZER .

Dr. WALDEMAR SCHWEiTZER
Clínica de pequenos e grandes animaiS, cirurgias, vacinações
.'

'

.

raio x. internamentoss . boutique. ,

Rua JolnviJIe, nl} 1.178 (em frente' ao SUpermercado Breithaupt)
.

Fone 72-3268 -- Jaraguá do Sul· ...... Santa, Catarina

li'

FURGoFS CARGA SECA,' lSoTsRMICOS, �GORlFlC()S
.

'E CARRETAS DE' I. 2 e 3 EIXOS
Jaraguá Esquerdo Rua Dr. Enrico Fermi, H3 Fone 12-1077

----,

EDIT·AL
ÁUREA MüLLER GRUBBA, Tabeliã e Oficial 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 neste Cartório para Prvtesto dos
Títulos centra:

Barern Iamlzalk _;, Rua Mal. Castelo Branco,
3069 -- Schroeder
LOrena l\faske - Rua Ribeirão Preto _.; Nesta
Valdete Gíovanella - RUa ,Epi:atácio Pessoa --

Nesta I-i

Agathe Barg GUilow - Rua Rió da Luz s/nQ -

Próximo Salão Barg -- Nesta
lPrival Gumz - RUa Felipe Schrnidt, 521'- Corupá

'\
E, como Os dítos devedores não' Ioram en

contrados ou se recusaram à aceitar a devida
.

'.

. intimação, fa·z por íntermédío do presente edital,
pera que os mesmos compareçam neste Cartório
na Rua Artnur Müller, 78, no prazo da Lei, a fim
dê liquidar o seu débito, Ou então dar razão por
que não o faz, sob a pena de serem os referidos
protestados na forma da: Lei, etc-

KK!Jaraguá do Sul 20 de setembro 00 1990.

ÁUREA MüLlER GRUBBA 'Tabeliã e 0ficial.. ,

de Protesto de Títulos-

Gomes de
do Sul -

Oliveira, 1.160
SC -

" Verdureira da 'Raque'l
COMtiRCIO DE FRUfAS E VERDURAS;

SEMPRE FRESCAS E vERDES, PÃO CASEIRO
E CUCAS. AMPLO ESTACIONAMENTo.

II

I'

Rua CeI. Procópio
- Jaraguá

Tubos Santa 'Helena Ltda .

Oi ubos de pve [eletrodutes], TubOs de Concreto;
Tubos de Polietileno (mangueira preta).

Päbncae Rua JolnvUle. 10J6 _ Fone 72�1tOl
Escritório: Rua CeI. Procópio Gomes. 9�

Frue 12·0066 _ Jaraguá do Sui _ SC

Spézia
.

& Cia� Lida.
SERRARIA'E SERVIÇOS DE TRATOR

Madeiras para construção e serviços de trator

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

°Oãoeu",,,, .� ..CI' .' )VlWttQ� ,I •••�,.,

Moda lIifanto-Juvenß para realçar a

elegAnc1a de seus fnhos. Um carinho
éSpeclal para. o seu bom gosto.

Na Marechal'Deodoro. 819 _ Jaraguá do Stil .... SC·

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Os jovens Jefferson Teixeira e

Rosane Rodrigues, filhos dos casais
José e Mariléia Teixeira e Raul e
Célia Rodrigues subirão o a/(ar da
Igreja N. Senhora das Graças no

.

próximo dia2,9 (sábado) para a ceri
mónia religiosa de seu casamento.
Aosjovens e aospais votos de-muitas
1eücidades desta coluna.

superintendente da Weg
Tmnsformadores, Luiz Alberto
Oppermann), ambas em 14 de
setembro. Décio da Silva e SUlZ esposa
DenyseM. Z. da Silva, aniversariaram
nos dias 16 e 15 de setembro
respectivamente.
x-x-x-x-x

No próximo dia 25 (terça-feira)
.aniversaria Moacyr Bonone. Arele
valos de muita saúde, amor e alegria.
Bonone é nosso leitor em Caxias do

'

Sul.

�'x-x-x-x
Foi o maior sucesso a 5� Noite Alemã
em Iaraguâ do S/,Il; promoção do
Lions Centro, no Baependi. Presença,
de'muita gente bonita e animada. '

'Parabéns aos organizadores. Estava
fantástico. .

I·X-X-X-X r:

Hoje (sábado dia 22) acontece a já
tradicional feijoada promovida pela
Associação de Pais e Professores do
Centro Educacional Evangélico. Rever
amigos, confraternizar e homenagear
peSSoas ligadas à história da Escola,
Ião o objetivo do evento que acontece
lIaS dependências da Comunidade

em piscinas"
s tamanhos

PROGRAME SEU FIM DE SEMANA
Corupá - Sábado (dia 22), com início às 22h sensacional
boite no Atiradores.
Domingo (dia 23) o agito inicia às 17h no Atiradores,
Schroeder - Na Sociedade Schroeder III o agito inicia
às 22 horas com ° Super Sem, neste sábado dia 22,
Domingo (dia 23) tem soiree na Sociedade Schroeder
III com início marcado para às 17h.
Massaranduba _;,�Dia 21 (sexta-feira) divirta-se na .

Fornello's, a partir das 22h.
Sábado, dia 22 com início às 22h, agite e divirta-se na

Fornello's.

Guaramirim - Sábado dia 22, tem agito no Efektus.
Início 22h. '

Sábado com início marcado para às 22h venha divertir-sé
na Sociedade Diana.

"

Domingo-a partir das 17h30u.in, agito maior na Efektus,
Domingo (2$) a partir das 171, tem soiree. no Diana.
J&raguá dCil Sul - Nesta sex ta-feira dia 21 na Boite
Marrakech tem a Noite' dos Anos 60, com participação
especial da Banda "Beatles Agam" , de São Paulo.
Também na sexta-feirafêl) na Boite Marrakech a partir
das 23h, vamos curtir a Banda Jacson & Cia.

.

Sábado dià 22 na Choperia da Marrakech tem show com

a Banda Jacson & Ga,
Sribado dia 22 tem Efektus no Botafogo, início 22h.
S ibado. dia 22 Festa.da Pi.róquiar Apostolo Tiago.
Prestigie, Completo serviço de Bar e Cozinha.
Domingo a partir das 9h30min, a Grandiosa Festa da
Paróquia Apostolo Tiago reinicia com muitas atrações.
Domingo, dia 23 fern Botafogo com início marcado para

'

às 17h, Parricine. •

Evangélica. Os cartões adultos custam
Cr$ 400,00, crianças at� 10 anos
pagam Cr$ 200,00.
x-x-x-x-x

Osmar Vai/atti é candidato a

governador do. Distrito L-lO, de Lions
Internacional, para o período 91/92.
Ele pertence ao Lions.Clube Centro
de Jaraguá do Sul.

x-x-x-x-x

Gilmar Moretti e Rosiméire Pett
ultimando detalhes para o lançamento
da peça teatral "Pensão Central", na
segunda quinzena deste mês. O tema,

gira em torno doHotel Central,
resgatando parte da história 40
estabelecimento.
x-x-x-x-x

O iantar-dancante marcou dia 14

(sexta-feira) á reinauguração do Salão
de Festas do Beira Rio Clube de
Campo, A promoção foi coroada de
pleno êxito e contou cominúmeros
casais da sociedade local.

x-x-x-x-x -

No dia 25 (terça-feira), mais ou menos

600 idosos participarão de uma
confraternização 'das 8h às I7h, no
Juventus, pramarcar a Semana do
Idoso. A promoção é da Secretaria do
Bem-estar Social.

x-x-x-x-x

A Comunidade Evangélica Luterana
- Paróquia Apóstolo Tiago convida
para sua Festa Anual, nos dias 22
(sábado) e 23 (domingo). Várias
atrações, pratos típicos como marreco

recheado com repolho roxo, strudel,
churrasco e completo serviço de bar

A meiga e

graciosa
Aline
Bóries
comple
tou seus
dois
aninhos
dia 12
(quarta
feira) e
recebeu
seus

amigut
.nhos em

animada
festinha
na casa
de seus
pais, o
casal
Eversone
Jussara
Bôries,

e cozinha. No domingo, culto em

português às 9h30min, seguido da
continuação dos festejos. Participe.

x-x-x-x-x

O Clube At/ético Baependi está' -

ultimando os preparativos da maior e
mais bela festa do ano, "Baile de
Debutantes", Vinte e quatro
meninas-moças desfilaram com muito
charme, alegria e beleza. São elas:
Jerusa Rubini Pradi, Regiane Candice
Schiochet, Edinara Adelaide Boss,
Denise Marli Donath, Kelli Cristiane
Schünke Torres que representam
Jaraguá do. Sul. De Co.rupá debutarão:
Maria Carolina Stern, Deise Elaine
Neuber, Elaine Günther, Andréa de
Fátima Macçgnan e Aneliz Daniele
Macagnan. Representando a sociedade
de Ioinville estão: Taiiane Cristiane
Dias, Cândida Angélica Rauh, Andréa
Cristina Rauh, Ana Elisa Rosa, Ana
Paula de Almeida, Elizangêla Roza,
Ana Cláudia Mäh/mann, Geisa
Cristina Franza e Gabriela de Moraes
Bueno. Representando Florianépolis,
debutará Daniele Ballock, De
Blumenau debutarão Tatyana
Grossenbacher e Juliana Stefanes,
encerrando, de Brusque debutarâ
Cristiane Zimmermann.

x-x-x-x-x

Registramos com carinho o aniversário
de Renato Raboch (dia 7), Vilson,
Kleinãbing (dia 10) AdemarPiske (dia
13) Joana Paula Salomôn (dia 20) neta
de Ernesto Felipe e Delurdes Blunk),

x-x-x-x-x

Um abraço especial para Alessandra
Gonça/ves que no dia 1-6 (domingo)
completou mais um aniversário. A
garota é filha' de Yvonne Gonçalves,

POSTO deMEDlCAMENTOS
.Vida e SaUde
Medieamentôs,' Per:fumarlas e Cosméticos em geral.

'

,

Aberto diariamente de segilnda a domingo sem fechar
para o almoço.

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

Estrada Rib. Grande da Luz, 117 Rio. da Luz ao. lado da Ceval

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

58 - Guaramirim

Dê uma jóia de presente
,Agrada mais e custapouco

MAL. FLORIANO PEIXOTO, 29 FONE: 72-1911

,r�.J�
.

Vestindo Gerãções
Camisas para a ]'i
Comunhão você

encontra em nossos
.

Postos de Vendas
Av: Mar. Deodoro,
1.085 e Reinoldo

Rau.530
FOQe: 72-331l

Rua28 de Aw,it.o _

Guaramirim - Santa Catmina

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FERJ abre inscrição pera
o curso �e pós-gradua.ção
Jaraguá do Sul - A Fundação

Educacional Regional Jaraguaense
(Ferjjoferece o curso de.Pös-Gradua
ção em Administraçâo Financeira. As
inscrições estão abertas do dia 24 (se
gunda-feira) a28 (sexta-feira), nos ho
rários das 14h às 18h e das 18h30min
às 21h, na secretaria da Ferj. No ato
da inscrição os candidatos deverão le
var fotocópia do diploma de curso su

perior, fotocópia do histórico escolar,
curriculum vitae, e duas fotos 3/4. A
seleção dos candidatos acontece dia
01 de outubro, através de análise da
documentação e avaliação do "Curri
culum Vitae", as matrículas estão
abertas do dia 02 (segunda-feira) a 04
(quinta-feira). O preço total do curso
é de 2.050 Bl'Ns, sendo que 136,67
no ato da matrícula, mais 14 parcelas
de 136,67 BTNs, com vencimento no

dia cinco de cada mês.
.

Para 'realizar este curso, os pro:

Bombeiros tem
nova diretoria
já. empossada

Jaf'agúá do Sul - o Corpo de
BombeirosVoluntários de Jaraguá do
Sul realizou Assembléia Geral Ordi
nária dia 49 de agosto (quarta-feira),
e elegeu por aclamação. o Conselho
Administrativo desta corporação, que
ficou 'assim constituído: Presidente -

José Carlos Neves, Vice-Presidente
José Benedito de Campos, 1': Secre
tário - Luis Celso Muniz, 2': Secre
tário Mário Martinho de Campos, 1':
Tesoureiro João Pedro Gascho, 2': te
soureiro Mauri Ferrazza, Diretor So-
cial Osvandir Lehmann. r

. Fundado em 22 de agosto' dê
1966, o Corpo de Bombeiros Volun
tários é 'composto de 25 pessoas, sendo
que nove são efetivos pagos através
de convênio com o Estado, que men
salmeilte paga Cr$ 550 mil. A corpo
ração recebe também auxílio do co

mércio e indústria local. A entidade
recebeu da Indústria Malwee uni ter
reno com 5 mil metros quadrados no

_ Bairro Barra do Rio do Cerro, para
:

que ali seja construído um Sub-Quar
tel, que segundo o presidente José
Carlos Neves, irá melhorar muito,
pois, quando acontece algum incêndio
neste lado da cidade, a demora é muito

. grande. Um quartel ali, só beneficiäriã
Jaraguä do Sul e toda a região da Bar
ra. Não existe ainda data prevista 9
início das obras dosub-quàrtel. Neves
afirma ainda que o convênio com o

Estado dá para manter o quartel, mas
não dá condições para que uma obra
vultuosa como esta seja construída
imediatamente.

fessores Daniel Delgado Saldívãr e

Carla Schreiner farão. a coordenação,
juntamente com o corpo docente cons
tituído por: José Henrique de Faria,
Oswaldir Ehlke Scholz, Jackson Ciro
Sandrini, Antonio Barbosa Lemos Jú:
nior, Paulo Schulz, José Carlos Lou
reiro, Pedro J. Steiner Neto, Frede
rico José Stella, Hamilton de Lacerda
Suplycy Júnior, Eugênio Libreloto
Stefanelo, Heloísa Lück e Daniel Del
gado. No programa constam Adminis
tração Contemporânea, Matemática
Financeira, Adrninistração Financeira
e Análise de Balanços, Decisão de In
vestimentos, Custos, Administração
do Capital de Giro, Técnica de Pesqui
sas, Política Econômica no Brasil. Me
todologia do Ensino Superior. O Cur
so totaliza 390 horas/aula e se realiza
no período de outubro de 90 a novem
bro de 91, com aulas as sextas-feiras
das 19h às 22h30min e nos sábados
das 7h30min às 12h20min.

Projeto Mulher
Tricoteira é
a alternativa
Jaraguá do Sul - o município está

atualmente com npve grupos e 180 mulhe
res realizando trabalhos em tricô dentro do
projeto "Mulher Tricoteira Catarinense"

o projeto procura resgatar a função sócio
económica da mulher, através de sua capa- ,

citação nesta alternativa artesanal, bem co
rno seu espírito participativo, levando-a a

colabosar efetivamente no aumento da ren
da familiar. Os nove grupos existentes em

Jaraguá do Sul estão nas localidades de São
Judas. Vila Lalau, Três Rios. Ribeirão Ro
lha. Nereu Ramos. 'Centro. e Vila Lenzi,'
com 1800 novelos-de lã fornecidos pela Pro
mover-Promoção. Mobilização e Valoriza
ção de Recursos, dirigidos especificamente
à mulher carente.

Outros municípios da região estão sen
do beneficiados com este projeto que tem
à frente a I� dama do Estado, Sra. Ivone
Maldauer. São eles: Joinville com 36 gru
pos,147 mulheres participantes e distribuí-

.

ção de 6.062 novelos de lã, São Bento do
Sul que tem oito grupos com 159 mulheres
e 1.590 novelos distribuidos. São Francisco
do Sul, atinge 235 mulheres e 12 grupos
totalizando 2.350 novelos distribuídos, Ara
quari é composto de um grupo de vinte e

uma mulheres cori1210 novelos de lã recebi
dos, Campo Alegre tem 14 grupos. com
170 mulheres e uma distribuição de 1.700
novelos, Garuva possui 10 grupos com 176'
mulheres e I. 760 novelos de lã distribuidos.
Guaramirim tem 10 grupos com 200 mulhe-

- res e 2.000 novelos de lã entregues e ltapoä
tem oito grupos .tom 143 mulheres totali
zando 1.430 novelos de lã,'

Se você tem uma' idéia
'na cabeça, o Foto boss
çoloca 'um,a câmera.

na sua mão.

SHARP SONY
VENDAS PE'LOSISTEMA COOPERATIVO

IA"',
, ...

LOSS
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�ua Mal. Deodoró, 302
Fone 72-0181

Jaraguá do Sul

RODA'VIVA
aberto ao público

Valorize
Rotary
comFé
e Entu
siasmo

"

Informativo Rotário

O QUATRO-MElA-CINCO

Informativo Rotário
O QUATRO-MElA-CINCO

Yalorize Rolary com fé e entysiIJsmo
CAMPANHA DE IMUNI�CAO - DIA

DA VACINAÇAO
Neste sábado tem curso a Campanha

de Imunização de menores de 5 anos em
rodo o País. dentro do programa e de
projetos à comunidade, em cooperação
com as autoridades sanitárias. promoveu
do a participando de campanhas de vaci
nação de crianças contra doenças conta
giosas. com ênfa�. especial na vacinação
contra a poliomielite. Desnecessário di
zer que a Fundação Rötäria tomou a sí
o encargo da aquisição de vacinas, que
são distribuídas pelos diferentes�aíses.d�r:�:M��i?����i��:�:1a�r�i�� S�1d::
encarregadas da vacinação, no que as au

toridades estão recebendo a ajuda valiosa
d� rotariano�i. Rotary pretenöe ver erra
dicado esses males ate o ano 2005. que
corresponde à passagem do') 'I centenário
de fun���L�S��tNA�Ö:ME�-\-"ÖaL

Repercutiu nesre distrito o repentino
falecimento de Carlos O. Nascimento, no
dia 13-09�'X), sócio do Rotary Club Cida-.
de lndustrial, de Curitiba. O extinto era

muito relacionado com Santa Catarina..

onde teve grande círculo de amizade, co-
rno till�!VEWdÄ�"?OagErJ8v�:SRIG.

Retornou depois de um ano. como
intercambista, a jovem Ingrid Schroeder
Levy, dileta filha do rotanano e ex-Gov.
do D-464 - Sérgio Levy. tendo-se desta
cada de modo particular de trabalhar em
pról da paz. deixando saudades ao ciube
anfitrião -o The North Ser.nton Rote
ry - de Pensylvania. USA. INGRID
agora está em Curitiba, em Iebris prepa
rativos para enfrentar. o próximo vesti
bular universitärio. Cumprimentos à In
grid e seus orguillosos pais.

INST. ROTARIO - SANTOS'
Realiza-se de 20 a 22 .do corrente

um Instituto Regional, com a presença
de Presidente de R.1. - Paulo Viriato
C. Correia. quando setratarä, entre ou

tros, problemas ligades à erradicação do
analfabetismo. Desse encontro, como já
informado anteríormente , terá a presen
ça do Ministro da Educação - Carlos
Chiarelli.

SUCOSE
VIJAMtNA:S
G·OULART
Lanches,

Pizzas, Sorvetes,
Petiscos e

Bebidas.
R. CeI.

Procópio
'Gomes,227

.

II

Confira a história

•
MOl\P'OBT
"A/História de nossa gente
não pode ficar só na

saudade"
O passado só é importante
se o seu tempo foi bem
empregado
Barão de ftapocu

'n, HÁ50 ANOS
- Em 1940. o dr. Waldemiro Mazureehen morava no Prédio Hilário Piazera,

na Rua Mal. Deodoro, prõximo da então estação da estrada de ferro.
- O Juiz de Direito da Coinarca de Jaraguá, Dr. Arno Pedra Hoeschel

divulgava Edital do Juri (3' sessão ordinária do Tribunal do Juri), os jurados
sorteados: Eugênio Wolf. Conrado Mielke, Artur Breithaupt, Leopoldo Janssen,
Ernesto Lessmann. Frederico Hasse. Carlos Porto, Leopoldo A. Gerent, Germano
Enke , Max Eggert, Paulo Theis, Hans Loss, Victor Gaulke, Jacob Emmendeorfer,
Vergílio Rubini, Sebastião Roberto da Silva, Walter Harnack, João Marcatto,
Germano Gascho, Bertoldo Gumz e Sílvio. Piazera.
c- Na Mal. Deodoro onde hoje está a Loja HM era o antigo HotelWensetski

e lá sé estabelecia o Bar e Restaurante Benetta, .cozinha de I' ordem. almoços.
jantares e sanduíches. Aos sábados: Churrasco.

� O dr. Renato Câmara era diretor do Hosp. São José e ÍI tarde atendia
em seu consultório à Av. Getúlio Vargas esquina de José Bonifácio. defronte
a Prefeitura. a atual Rua .30 - Estésia Lenzi Friedrioh.

-'-- Hildebrando Augusto 'Gomes era solicitador e Placido J. Gomes. provisio
nado, ofereciam seus préstimos de advocacia em Jaraguá.

• •. HÁ40ANOS
Em 1950, no dia 15-08 realizava-se grande festa em Nereu Ramos. em benefício

da construção da Igreja N. S. do Rosário. Após as missas. no dia 16, partia
a procissão em honra de São Roque. da Capela N. S. do Rosário à Capela de
Sto. Antonio, retornando em seguida. .

_

- OPRP dirigia-se ao eleitorado local para dizer da lormalização da coligação
para as eleições de 3 de outubro de 1950: Para Presidente da Republica apoiavam
o Ten. Brigadeiro Eduardo Gomes (VON); Vice Odilon Braga (VON); Para
Governador - Irineu Bornhausen (UDN); ParaDeputado Federal Jorge Lacerda
(PRP na legenda da ODN); Para Deputado Estadual Luiz de Souza (PRP na

legenda da VON); Para Prefeito ArturMüller (VON); Para Vereadores: Gerhardt
Reeder (PRP) e Willy Germano Gessner (PRP).

n. HA30 ANOS
Em 1960, criava-se a AJAN.- Associação Jaraguaense de Auxílio aos Necessi

tados. Fruto de momento de dificuldade em que se encontrava a população local.
não conseguiu superar· as suas próprias dificuldades financeiras e, por falta. de
apoio da sociedade, acabou sucumbindo sem atingir seus objetivos.

� O Baependi derrotava o Acaraí, no gramado da Rua Dr. Abron Batista
pelo score de 2x1'. O time do Baependi: Samir, Piazera e Schüncke; Taranto,
Americano e Zico (pela esquerda), Turibio (Adolfo), Hamilton, Horst, Chiquito
(Nuizi) e Dalmo. O time da Rua Bluínenau: Fio, Lauro e Mário; Lande, Guido
e Chico; (pela direita) Arturzinho, Vjno, Zézo (Ten Ten), Bugrinho e Tião. Marca
dores: Horst, Turfbio e Bugrinho. Arbitro: Otáyio Cardoso da Liga Jaraguaense,
de Desportos. . .

.n HA20ANOS
Em 1970, a AClJs gestionava junto à COTESC mais telefones para Jaraguá

do Sul. Mário Orestes Brusa e Marcos Eduardo Bandeira Maia respondiam que
era pretensão (je instalar a Central PC 32 de 300 terminais, mas que a Standard
Elétrica não cumpria- os prazos de entrega, não se podendo fixar data de entrega;
contudo. encontrava-se à disposição dos interessados fichas de inscrições para
aquisição de mais 150 aparelhos ao preço básica do aparelhe telefónico que era
de dois mil e quinhentos cruzeiros .

A imprensa noticiava com atraso o aniversário da \'Oma" Catarina Ruysan
Erschin�, esposa de José Ersching, ocorrido no dia 5 de agosto. Como ela hoje,
(1990) Já completou os seus 90 anos, ela, na época tinha 70. Por isso o Barão
dt Itapocu noticia o fato, apresentando novos cumprimentos por tão longevos
anos de existência. Que Deus abençoe esta bela criatura humana!

�

.

n. HA 10 ANOS
Em 1980, o dia 27 de setembro marcava a realização do III Festival da Canção

Jaraguaense (FECAJA), proinoção do Çêntrö Cívico Escolar "Coronel Emílio
Carlos Jourdan. do Colégio São Luís, junto ao Cine Ja: aguá.".

No primeiro semestre de 1980 o Cartório Eleitoral se alistavam 874 novos

eleitores, perfazendo. em 31 de julho um total de 24.562 aptos avotar. Este número
somado -aos 4.776 eleitores de Corupã, dava um total de 29.338, pertencentes
à 17' Zona Eleitoral.

.

A Cârnana de Vereadores de Jaraguä do Sul aprovava projeto de lei que
abre crédito especial de Cr$ 100 mil para ser aplicado na ampliação de equipa
mentos didáticos do Colégio Divina Providência, compreendendo a instalação
da Biblioteca e Laboratório de Ciências..

'

A arrecadação do ICM em julhõ/80 atingia o-pico: Cr$ 50.445.778,14, contra
Cr$ 19.098.848,32 de igual período no ano passado. O superávit registtad(:j era
de Cr.$ 31.346·.934,82.
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FESTAS
CASAMENTOS
COMUNHÕESE
BATIZADOS

Jaraguádo Sul, 22 a 28/09/90

..
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-�-�--------Cesar Souza-e-.
.� Eleito Vereador na Capital em 1982.
� Foi Vice-Presidente da Câmara Municipal no pe
ríodo 1983/1984.

r: Autor do projeto de Lei que criou o passe do
Idoso em 1985. .

- Eleito Deputado Estadual em 1986.
- Foi memoro das Comissões de Justiça e Defesa
do Consumidor da Assembléia Legislativa.
- Atualmente é o 2� Vice-Presidente da mesa dire
tora.
- Na Constituinte Estadual apresentou mais de 250
emendas.
- Incluiu no texto constitucional o passe livre ao

idoso nas linhas intermunicipais dos centros urba
nos.
- Foi o criador do programa "O POVO NA TV",
atualmente apresenta e dirige o "PROGRAMA CE-
SAR SOUZA" na RCE TV

-

DEPUTADO FEDERAL 2590
KLEINÜSING AMIN

CARLÃO
PARADEPUTADOESTADUAL 22228
ÉAOPÇAO

GOVERNADOR·KLEINUBING • SENADOR-AMIN

DEPUTADOESTADUAL

15240

�1�ij<.J
DEP.UTADO FEDERAL' 2590

KLEINÜBING ·AMIN
UNIÃO

SCMOTZENFEST - 1990
AVISO DE lEilÃO PÚBLICO

A Associação das Sociedades e Clubes de Caça e Tiro do Vale do
Itapocú. torna publico. para conhecimento dos mterexsadoc que farei reali
zar lEILAO PUBLICO para permissão de uso J()� _catnar�H.e� ...d,:,ri.t�lt�
operíodo-de I�" 21 de Outubro de 1490. por ocasrao da SCHUlZEN
I EST.IWO.

O Leilão será realizado no dia ló'de Setembro de _IYl)(). 11\ ,20 horas
.: �o minutos. no Pavilháo .. A" do Parque Agropecuario. .

Maiores esclurecimenros It CÚRia do edital poderão ser obtidos na

sect cruríu Municipal de Turismo, na Avenida Getúlio Vargas 11'; 50.3 em

J Ir;lgu:i do Sul. ou através do telefone 7:2·0�UU( com Sra. Maria Alice.

_ �DERALE�
.

1lI1JZí�o
HENRIQUE

GOVERNADOR

Paulo.Afonso
VICE Ivo Vandertinde SENADORVilson Souza

VOTE
EM,
GENTE
NOSSA

DER EST.
N�36.155

DOMINGUES

Pilote semp« WlpadQ

É hora certa para comprar seu

relógio TECHNOS
em 4 pagamentos na

RELOJOARIA AVENIDA
Jaraguá do Sul,' 22 a 28/09/90 Página09Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Jogo contra o Laguna decide
a classificação do Iuventus
Jaraguá do Sul - Em uma

partida que garantiu a maior artt:c
cadaçao do Campeonato da 2': DI
visão de Profissionais do futebol
catarinense , neste ano, a equipe
do Grêmio Esportivo Juventus
perdeu para o Internacional de
Lages, no Estádio João Marcatto,
pelo escore de 1 x (l, na tarde de
domingo (16), ficando em situação
difícil na Taça Darci Mendes, e

reinaugurando uma nova crise in:
terna. Na manhã de segunda-feira
o técnico Alcino Simas foi dispen-

Encerradas as
""

mscnçoes ao

Festival/Sesi
Janiguá do Sul _" o Centro de

Atividades do Sesi (Serviço Social da
Indústria) de Jaraguä do Sul encerrou
dia 10 (segunda-feira) as íns�riçö�s pa
ra o I Festival Sesiano da Canção. A
procura foi muito boa e excedeu a.s
expectativas, obrigando a uma elimi
natória nas Categorias I nterpretaçãe
Popular e Sertaneja ql!.e foram as (jue
tiveram maior número de inscntos
mostrando com-isso. que a música ge
nuinamente brasileira tem ótima acei
tação, independente de idade e sexo.

Só este fato já é um retorno positivo
numa análise antecipada �o_ Festival.

.

Na categoria composição (música
e letra inédita) as inscriçóes foram em

menor escala, espera-se que o evento
incentive a criação poética e musreal
e mais pessoas participem no próximo
ano .. A partir desta semana acontecem
os ensaios e a I': eliminatória com o

Conjunto Musical Cruzeiro, cujas da
tas serão marcadas em Reunião com

todos os inscritos. A final, será no dia
28 (sexta-feira), encerrando-se com.

um baile, denominado "Baile do Tê
nis'tuma vez que o local será a Quadra
do Ginásio de Esportes do Centro de
Atividades.

sado do cargo, sern maiores expli
cações, enquanto novamente AI
cir Pradi, Angelo Margute e Ge
raldo José assumiram o comando
técnico da equipe , que enfrenta
amanhã (domingo), às 15h30min
-o seu maior rival nesta, Taça: o

Laguna.

As duas equipes precisam
vencer para alimentar a conquista
de uma vaga ao quadrangulär final
da Taça Darci Mendes e. ne ste

duelo, o tricolor jaraguaense não

terá um treinador e também não
vai contar com. alguns jogadores,
punidos por indisciplina - e con
fisco de 30% do salário mensal.

-

Na partida frente ao Internacio
nal, o Juventus ainda teve a vanta

gem de jogar contra lOadversários
e nada menos do que 2.062 torce
dores pagantes a seu favor -- que
proporcionarurn 'uma renda de
Cr$ 530.200,00. "Foi uma das pio
res atuações do time". reconhe
ceram 05 diretores do clube.

Acréscimo no número de alunos
causa escassez de sala de aula
Laraguâ do Sul -;-'- Em quatro

anos, houve um acréscimo, de 1.621
alunos somente na rede Estadual: de
Ensino, o que faz necessária a constru

ção de 46 novas salas de aula, para
atender esta demanda. Mas foram
construídas no mesmo período apenas
33 salas. A constatação é da €oorde
nadora de 19' Ucre , Leonir Alves, que
solicitou ao Governo Estadual a cria
ção de dez novas Unidades Escolares
de 1" Graus e criação ou implantação
de três novos cursos de 2" Grau ..

"As dificuldades são muitas, as

escolas públicas estão super-lotadas,
sabemos da neeessídade de criação
tambérnede ensino supletivo, mas a

prioridade do Govemo é atender a fai
xa etária de sete a 14.anos", Observou
Leonir Alves. A 19' Ucre atende os

municípios de Guaramirim, Corupä,

Schroeder, Massaranduba e Jaraguá
do Sul. E para toda esta região conta
mos com apenas uma escola de suple
tivo em cada município. Em Jaraguá
do Sul, a escola Básica Mário Kutzch
vem atendendo ao supletivo de 2" grau
com muita eficiência mas muitos alu
nos ficam sem vaga e não têm condi
ções de pagar um curso particular.

As comunidades com maior fluxo
de matrículas em Jaraguá do Sul são:
Barra do Rio Cerro onde localiza-se
o Colégio Estadual Professor José
Duarte Magalhães que nos 'últimos
quatroanos recebeu 192% ii rnais de
alunos de 1" e 2" Graus. Na Vila Rau,
a Escola Estadual Julius Karsten cres

ceu 60% em matrículas no pré-escolar
e I" Grau. E em Schroeder I, local
daEscola Elisa Caludio Aguiar houve
um acréscimo de 100% nas matrículas
para o 1" grau.

Paraná campeão do Sénior
J'araguá do Sul _ O Paraná Futebol Clube sagrou-se Bi-Cam

peão. do 4':.Campeonato de Sêniors, em Nereu Ramos, após ter
vencido o Joao Pessoa por 2 x O em 90 rmnutos de um grande
futebol. O Paraná vencc)l este eampeonato sem pcrde� urna só parti- .

da. Durante o Jogo realizado domingo (dia 16) o espmto esportivo
-falou mais alto, e no Final da partida, as duas equipes foram come-
morar juntas, demonstrando de como se deve conduzir o esporte.

Paulo Floriani, diretor de Futebol do Paraná; convida a todos
jogadores da Sociedade Paraná _ Seniores titulares e aspirantes
_ a se fazerem presentes, domingo (dia 2:3), às 9h30min, para a

realização de um jogo-treino. Após, será servido almoço para todos
os participantes da Sociedade e acompanhantes.

, RUA SEME MATTAR, 154 - JARAGUÁ DO SUL ,_ SCl
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A criatividade foi o ponto alto do Festival de Pipas

IVFestival de Pipas com
boa presença de público

lugar Casa do. Estudante, 2�
lugar-Traudi (pipa caveira) e em 3�
lugar-Ismael Júnior. A última
categoria foi a Livre com o maior
número de inscrições-56, e os

classificados.foram: 1� lugar -
Leandro Canutto, 2� lugar-Eugênio
Trappe em 2� lugar-Fábio
Manchein.

Jaraguá do Sul - Com promoção
da Prefeitura Municipal, Secretaria
de Educação, Cultura; Esporte e

Turismo e apoio do Jornal Correio
do Povo, foi realizado dia 16 .

(domingo), na Sociedade de
Desportos Acarai, o IV Festival de
Pipas Artesanais e lndustrializadas.
Foram disputadas quatro
categorias: Engenhosidade e beleza
com 17 inscrições, fieando.em I�
lugar Trauâi-Pipa Rosto; 2� lugar
Cristiano; e 3� lugar Edilene. A
categoria Realismo teve 21 inscritos.
O t: lugar-Canuto, 2�
lugar-Pantanal e 3� lugar-Astri. Já
a categoria Maior Tamanho teve

apenas sete concorrentes, e em 1� .

A 'participação foi intensa, com
muitas pessoas assistindo ao

espetáculo e colorido que seformou
nos céu de Jaraguá do Sul. Os três

primeiros lugares de cada categoria
receberam troféus e medalhas,
oferecidos pelos promotores do
concurso.

ESCLARECIMENTO
À POPULAÇÃO

Esteve em Jaraguá do Sul, nes dias 30 e 31 de agosto último, Um cidadão dizendo-se
ser o Dr. Edson de Queirós, conhecido médico e médium espírita de Recife (PE). Este cidadão
fez "operações" e "tratamentos", primeiro na Praça do Expedicíonãrío, depois em casas de
particulares para ele cedidas.

Acontece que tal pessoa, que fez muita divulgação através da Rádio Jaraguá (divulgação
paga pelos "atendidos"), não era o Dr. Edson, nem tampouco espírita. Falamos com j! equipe
do médium 'pernambucana e confirma_mos que ele não veio. a Santa Catarina nesta época,

Além do mais, é bom deixar bem claro que nenhum, absolutamente nenhum midium
espirita cobra qualquer valor peles seus atendimentos. Este 'falsário dizia não cobrar, mas

quem desejasse ser atendido deveri� adquirir uma bíblia de 'dimensões reduzidíssimas e, pagar
nada mais nada menos do que 2.000,00, um verdadeiro absurdo. .-.

A Doutrina Espírita possui, para fins de unificação, uma estrutura 'representada pelos
Centros Espíritas (não confundir com Centros de Umbanda ou outros), Conselhos Regionais
e Federativas Estaduais. A estada de alguém tão renomado em nossa cidade. teria por: certo
a divulg�9ão e ,o esclarec!ment� prestados pelo Centro Espfrúo Divino'Mestre, entidade devida-
mente filiada a Federaçao Espírita Catannense.

.. ,

Em resumo: não era o Dr. Edso., e não era espírita. Ele pode até ter feito curas, afinal
o dom de curar Deus o dá a qualquer um. independente de reliß.ião, raça, classe, etc. .Isto
porém não ameniza a sua situação de falsário e explorador da fé pública. .

Alertamente afinal: diante de qualquer individuo ou grupo que se passe por ESPIRITA
e que se preste-a realizarconsultas e curas, consultev.pör seçurança, o Centro Espírita Divino
Mestre. Prestaremos os esclarecimentos -necessãrios para hvrar a população,de vigaristas e

exploradores.
� Centro Espirita Dit1ino Mestre
Ruo Presidente Juscelino, 208
J(JrtJgu6 do Sul-Se
MDrio Licyr Ferreira Filho - Presidente
(Funcionário do Bonco di> Brasil S.A.)

'EQUIPE Participando
aos domingos

""

voce concorre,
ao sorteio âe
umaTVa:
cores.
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lde prata e 1 de bronze; em 3"lugar
Colégio Estadual' Heleodoro Borges.
com 2 medalhas de ouro, 2 de prata;
em 4' lugar; Colégio São Luiz com 2
medalhas de ouro e uma de prata e

em 5"'ugar, Escola MunicipalCristina
Marcatto com 2 medalhas de ouro. A

próxima etapa não tem data definida,
sabe-se porém que será em outubro
em dia a ser definido pela Federação.

A Equipe Malwee de Bicicross
participa sábado (dia 29) da quarta
etapa do Campeonato Catarinense de
Bicicross, na pista do Malwee Bicis
kate Park juntamente com a partiei
pação de pilotos de Chapecõ, Lages.
Rio do Sul, Bluinenau, Brusque, Ita
jaí, Florianópolis e Joinville. Esta eta

pa é muito Importante, pois definirá
a Seleção Catarinense que irá a Santa
CFUZ do Sul - RS participar do Brasi
leiro nos dias 12 (sexta-feira} 13 (sába
do) e 14 (domingo) de outubro. A

,

EquipeMalwee com a realização desta
4' etapa poderá ser campeã Catarinen
se por antecipação.

CORREIO_
., <> F- <> " �">

-Atletismo jaraguaense é destaque nos lASe
, Jaraguá do Sul - Os reconhe

cidos medalhistas do atletismo foram
os grandes destaques da delegação
de Jaraguá do Sul durante os XXX
Jogos Abertos de Santa Catarina,
quemobilizam atletas de todo o Esta
do até amanhã (domingo), na maior
competição poliesportiva do sul. do
País. Mesmo enfrentando as dificul
dades de falta de treinamentos e, es

pecialmente, da falta de patrocina
dores, os atletas de pista e de campo

. do atletismo conseguiram novamen

te repetir as façanhas anteriores, e

trouxeram importantes medalhas pa-
ra o município.

.

A glória do atletismo jaraguaen
se começou na manhã de segunda
feira (17), quando Gerson dos Santos
conseguiu simplesmente quebrar o
recorde estadual e dos JASC, nos fIO
metros com barreira, obtendo uma

medalha de ouro com ii marca dos
14 segundos e 04 décimos. Nomesmo
dia, o atleta João Nelson Silveira as

segurou uma med�lha de bronze no

lançamento do Discovcom a marca

dos 47 metros e 22 centímetros. Para
completar o sucesso 'festivo do atle-'
tísmo jaraguaense, os atletasAde!Dir
Roesler (400 metros com barreira)
e Jorge. Souza (Salto Tr,pkl), conse
guiram mais duas medalhas de bron
ze.Jorge, inclusive, estava com exce
lentes chances de uma medalha de
ouro, mas infelizmente sofreu um es

tiramento muscular, não sendo possí
vel'finalizar os saltos.

Até a manhã de quinta-feira a

motivação também era intensa junto
aos jogadores do Bolão Masculino

. jaraguaense, que venceram Agrolân-
.

Apesar do desfalque da medalhista C/arice Kuhn; equipe repetiu 89
, �

dia na primeirapartida, de 1558 con
tra 1402, e conseguiram o feito ines
perado ao derrotar a favorita Caça
dor (campeão do ano passado), pelo
escore de 1536 pinos contra 1524., em
partida realizada ne Vasto Verde.
Mas o Bolão feminino não conseguiu
classificação, perdendo para Joinvil-

Ie (1373 "li 1279) e depois para Indaial.
Já o Voleibol venceu aRio Negrinho
por 2 x 1, mas perdeu pan� Ploria
nöpolis por 2 x O, não obtendo a tão
almejada classificação. No Ciclismo,
Sílvio também não foi feliz. Xadrez
e Tiro ainda são esperanças de meda
lhas.

Jeep Club prestigiao.Trilha de Pontes
Jaraguá do Sul - o Jeep

Club do município participa hoje
(dia 22) da 4!Jeep Raid Tnlha dás
Pontes, em São Bento do Sul. De
Jaraguá do Sul participam: Vilmar
Cattoni (piloto) e Rolando Vie
brantz (navegador), Cesar Guths
(piloto) e Rubens Missfeld (nave-.

gador), Vilmar Klein (piloto) e
Benício Giacomozzi (navegador),

Anisio de Lima (piloto), Lourival
Machado (piloto) e Aurelino Bas
tos (navegador), Rufino Schulz
(piloto) e Airton Strelow (navega
dor), OsmarCattoni (piloto) e Os
ni Cattoni (navegadqr), Sandro
Lessmann (piloto] e Sadi Carlos
Lessmann ('I_lavegador), Silvino

. Lessmann (Pd0tO) e Sandro Ewal
do Vargas (navegador), Ari Arpo

Ramthum, Roberto Mannes e

.

Flávio J. Marcatto.

No total participam 120 ins
critos de todo o país. Jaraguá do
Sul tem graudes chances de obter
uma boa classificação, urna vez

que a equipe do município tem
conseguido ótimos resultados du
rante as competições.

Equipe Malwee preparada
paraetapa do Bicicross

Jaraguá doSul-A terceira etapa
do Campeonato Inter-Escolar de Bici
cross realizada sábado (dia 15) na Pista
do Malwee Biciskate Park alcançou o

maior sucesso. A competição (que tem
Q patrocínio da Prefeitura Municipal
e Malhas Malwee), alcançou um bom
nível técnico, Os dirigentes da Equipe
Malwee - que são organizadores do
evento-contaram com a participação
de 69 pilotos e 20 escolas locais e de
Timbó, Florianópolis, Joinville e Gua
ramirim. Para o organizador e diretor
técnico da Federação Catarinense de
Ciclismo, Valdir Moretti, o evento te
ve uma ötima participação, principal
mente porque esta prova -foi adiada,
e sempre que isso ocorre, ela perde
na participação dos pilotos principal
mente das cidades vizinhas.

As cinco escolas primeiras coloca
das na terceira etapa do Inter Escolar
de Bicicross foram: 1" lugar, Colégio
Estadual Abdon Batista, com 4meda
lhas de ouro; 1 de prata e 2 de bronze;
em 22lugar, Colégio Estadual Duarte
Magalhaes com J medalhas de ouro,

Kentucky presente a Rallye
brasileiro no Pantanal/MS

Jaraguá doSul- o Clube de Ca
noagem Kentucky do município parti
cil?ou nos dias 08 (sábado) e 09 (do-"
mingo) dó II Campeonato Brasileiro
de Rallye de Canoagem, na cidade de
Bonito em Mato Grosso do Sul. A
equipe jaraguaense superou com com

petência os 53 obstáculos (cachoei
ras), impostos durante o trajeto de 28
km no Rio Formoso (local onde se

�ealiza paT!e da novela Pantanal) com
aguas límpidas e natureza.exuberante,
dentro os locais de difícil acesso e vá
rios canais onde o rio se perdia no
meio da mata. A viagem teve 1.450
km.

•

A delegação jaraguaense foi com
posta 'por Júlio Roberto Rodrigues -
Presidente do Kentucky; Argemiro
Hornburg, Resinei Druck e Sidnei Al-

ves Veloso, patrocinados pela Darpe
.

Malhas e Loja Safari, Julie Roberto
Rodrigues, afirmou, que o .objetivo.
maio; nesta participação foi de promo
ver a integração entre os pilotos, ad
quirir novas técnicas em provas de des
censo, haja visto se tratar de Campeo
nato Brasileiro, onde estavam presen
tes vário.s instrutores de canoagem.
com inúmeras participaçêes no exte
ríor, bem como favorecer ainda mais
o desenvolvimento da canoagem a ní
vel de Estado, e acima de tudo resga
tar a importãncia dos Riospara o equi
líbrio de Meio Ambiente. Participa
ram as delegações. do Rio Grande do

. Sul, Santa.Catarina, Paraná, São Pau
lo, Rio de :Janeiro, Minas Gerais.
Goiás, Distrito. Federal, Bahia e Mato
Grosso do Sul.

.

Dr. OsrnarDutra

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

Fone: 66-2195 _.. Baln. Camboriú=: SC

Advogado

"VIAÇÃO
CANARINHO

HÁ 20 ANOS TRANSPORTANDO '

OS ARTíFICES DE NOSSO PROGRÉSSO
AV. MAL. DEODORO DA FONSEqA, 987· FONE 72-1422

'->tar�fl�á cio, SU(, :�2�•.�fI�Q9�9,O
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.I. ... �40

Opala Comodoro branco (a).84
Gol LS bege (a) : 85
-Chevete L prata (a)., 85
Moto TDR preta/amarela O
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Comunidade de Braço-do Sul
ji dispõe de uma barragem
Schroeder ....:::_ o secretário da

Agricultura, Athos de Almeida
Lopes, visitou a microrregião no

dia 18 (terça-feira), especialmente
para inaugurar algumas obras da
Acaresc/Cidasc e abrir o primeiro
encontro regional de mulheres ru
rais e o sexto encontro de Massa
randuba, naquele município. As
10h30min, ele deve inaugurar a

barragem na comunidade de Bra
ço do Sul- na Sociedade do Valo
Agrícola Braço do Sul �,. cons
truída pelo governo do estado,
prefeituramunicipal de Schroeder
e agricultores associados a Aca�
resc.

�

ANOTAÇÕES
A barragem começou a ser além da nova casa de compon

construída em fins de julho deste totalmente reformada e do ponn
ano, após entrega do projeto feito Ihão de pedramaciça, com vão de
pela Acaresc. A Cidasc executou quatro metros, obras que benefí,
os serviços a um custo de Cr$ 1,6 ciarn a 60 colonos associados
milhões, segundo estimativa do Acaresc, membros da Sociedade
engenheiro agrônomo Vicente- do Valo Agrícola e Industrial do
Bueno. Os recursos são oriundos Itapocuzinho. Caixas de vazão de
do programa nacional de Irrigação água também foram construíd
(Proní), o que possibilitou que a para que cada colono tenha a s

barragem f€>sse erguida com ga- quantidade distribuída proporcio
biões (pedras)e revestida em con- nalmente a produção. Atualmen
ereto. te, os 400 héctares de terra já pro-

, Às 14b30min o secretário duzirain 48 mil. sacas de arroz

chegou a Jaraguá do Sul, onde aproximadamente Cr$ 38,4 mi-
também inaugurou uma comporta lhões, com um retorno de Cr$ 6,5
com acionamento mecanizado, milhões em ICMS ao município.

Programa sobre o Trânsito
_ vai prosseguir em outubro

'Jaraguä do. Sulestá exposta no Q.uartel- da Companhia PM, alem de serem exi·
bidos fíímes sobre ciclistas e pedestres,
que também têm sua parte no combate
aos acidentes. Logo após, os alunos
das escolas vão. conhecer in loco come

se dä'o fluxo. de veículos e o. controle
do. trânsito. por parte da Polícia �i1i.
tar. Até mesmo. um curso. sobre dire
ção defensiva foi sugerido. pelos mem
bros do. Conselho, aos alunes do. 2'
·grau.

-

E este curso. vem sendo. ministra
do. há bastante tempo pelo. SENAl Ja
raguaense, em 16 horas/aula, O dire
tor do. órgão. e também membro. do
Conselho, Alcino. Araüjo, lembrou
aos empresários que. "para ser eficien
te no trânsito. ou em qualquer ativi
dade 'prática profissional é necessário
"conhecimento, habilidade e, pür últi
mo, atitude". E advertiu: '

quanto
-maís conhecedores, mais subestima
mos as normas de trânsito. Por isso,
somos campeões no número. de 'aci
dentes". De acordo com estatísticas
do. DNER, 65% dos acidentes são.cau
sados pelo condutor,

Para o. cümandante da PM, Gapi·
-tão. Sérgio. Oliveira, "não. existe o que
chamam de rodüvía da mürte> mas sim
mütüristas irresponsáveis". Ele infür·
müu aüs empresáriüs que a PM' ve�
r<ilalizando. a'Operaçãü Alerta, que VI'

sa uma fiscalização. rigürüsa nüs ,:eícu:
lüs e düc;úmentaçãü düs mütó:T1stas,
éüm pösterior. nütificaçãü, mas s�1JI
cobrar a multa. Pürém, se o. mütürista
für reiciudente, a:\,uniçãü será pesáda,"nãe tem perdão. ,alertüu.

mino De Rio Molha para o

centro os ônibus cumprirão
os horários de 7 horas,
J3hISmin e 19 horas. A Via
ção Canarinho também
inaugurou esta semana mais
um ônibus para cumprir a

linha GaribaldilSão Pedro,
atualmente com oito horá
rios por dio.

"O Portador da Defi
ciência no Contexto Atual e
o Portador da Deficiência
Auditiva" foi o tema do se

minário promovido entre os

dias 19 e 21, no Senac, em

Blumenau. Os participantes
ouviram palestras sobre os

temas "O enfoque terapêu
tico e [onoaudiolágico", "A
deficiência auditiva e� sua

problemática", e "A Partici
pação do Deficiente Auditi
vo no Mercado de Trabalho
e suas implicações".

�

De Ja
raguá do Sul participaram
cinco professores.

E o Centro de Opera
ções da Polícia Mif.itar co

m�fa' a se tornar redlida�e,
nao apenas com abrangen
ela municipal, mas em toda
a microrregião do Vale do
Itapocu. Aliás, e justamente
esse motivo que tem atrasa
do a sua, implantação. Se
gundo o comàndante da
PM,' capitão Sérgio Olivei
ra, já foramfeitos oslevanta
mentos em Jaraguá do SuL,
faltando apenas no restante
dos municípios. "Vamos ra
cionalizar 'Os serviços em

curto espaço de tempo", ga
rantiu ó comandante.

Liberadas as

mensalidades
no Divina Jàraguá do Sul.....,. Nada menos

do. quê 10 mil crianças _:.. oito ónibus
por dia - devem visitar o. Quartel da
PolíciaMilitar até o. dia Ll de outubro,
em mais umaetapa da Campanha de
Educação para o. Trânsito, que foi in
,lensificada durante a semana que pas
süu, quando. o. Brasil inteiro. foi chama
dó a repensar as agressões provocadas
pela imprudência nas ruas e estra'das
de País, onde morrem 25 mil pessoas
a cada ano. -.uma proporção de uma

morte para caoa'560 veículos, ou 69
mortes por dia. Mobilizados, os inte
grantes do. Conselho Municipal> de
Trânsito. proferiram quatro. pequenas
palestras aos empresariüs, na segun
da-feira (17) à noite, na sede da Asso
ciação Comercial,

O Conselho distribuiu 20 mil pan
fletos educativos nas escolas do. muni
cípio, ciente de que é justamente entre
as crianças que ainda se pode reverter�

estes nümeros drásticos de acidentes.
O presidente do. Conselho, Aristides
Panstein, mostrou um relatório. sobre
os acidentes ocorridos em Jaraguá dó
Sul, entre 87 e 90, atendidospela.Polí
cia. Os acidentes cüm vítimas estão.
aumentando. gradativamente - em

19.87, füram 85, 'enquanto. de janeiro
a.setembrü deste ano. já füram regis-
-tradüs 106 aciàentes cüm vítimas. P0r
isso., Aristides lémbrüu a necessidaàe
de desencadear campanhas principal
mente nas escülas, indústrias e' no. cü
mérciü lücais.

Junto. às crianças, a campanha vi
sa müstrar cümü o. sistema viario.' de
um município. funciüna, no. papel e na ,

prática. Uma maquete do. centr<? de

-

...

Jaraguâ do Sul - O Censo
Demográfico Jque iniciaria
em setembro), foitransferi
'do para'o dia I� de setembro
de 1991 - como data de re

ferência. O adiamento ocor
reu devido à falta de pessoal
para realizor o trabalho.
Soldenir Antonio Zanella,
chefe de agência' do WGE
(Instituto Brasileiro de Geo
grafia e Estatística) de Jara
guá do Sul, disse que o Pla
no Collor não permitiu a

contratação de pessoal para
realizar o trabalho de recen

seamento. Informou ainda
, que com a mudança de data
todo o trabalho de planilha

- e cálculos serão alterados,
uma vez que o 'censo deve
ser realizado de dez em dez
anos. Com o.adiamento, se
rá realizado em onze anos,
e isto trará muitas alterações
nos cálculos g_erais.

Jaraguâ doSu/,- O Colégio Di
vina Providência (que é mantido pe
la Sociedade "Divina Providência"),
realizou dia 5 (quinta-feira) uma As
sembléia de Pais e Alunos quando.
foi votada secretamente a liberação.
dos valores das mensalidades escola
res, que estavam congeladas desde
março. deste .ano. Segundo. a direção.
da escola, o aumento. foi calculado
dentro das "reais necessidades do
educandãrio, prevendo um repasse
para os professores, manutenção. do.
estabelecimento e com base nas pla
nilhas de custos futuros". A diretora
do Colégio, irmã Inês Kauling, apre
sentou aospaís a situação atuar do.
Colégio que, segundç ela, em março.
operou com um idéficit' de 72,13%,
em abril com superavit de 4,77%,
em maio. com déficit de 11,55% em

junho. com déficit de 69,31% que,
somados, totalizam um déficit total
de 148;22%. "A manutenção. da es

cüla füifeita até agüra cüm reservas'

anteriores", declarou a diretüra do
Cülégiü Divina Providência.

Afirmou ainda, qU<il para o. mês
em curso.' üS valores necessáriüs são.:
maternal - Cr$ 5.166,65; jardim
Cr$ 3.58Q,83; 1� a 4� Cr$ 3.75CJ,35;
5� a 8� série Cr$ 4.100,00; 2� grau
matutino. Cr$ 4.900,00 e 2� Grau nü
turno. Cr$ 3.500,00. Tais 'Valüres sü
frerãü reajuste automático. do. índice
de inflação acrescidüs de 10% sübre
üs valüres atuais, a partir de üutubro
até o. mês de dezembro. Muitüs pais
acharam absurda tal resüluçãü. Mas,
na assembléia realizada dia 05, dos
791 pais que,tinham direito. a Vütü

cümpareceram 534 perfazendo um

percentual de 67,51%, übtendü-se
um resultado. de 78,69% que concor
daram cüm a proposta encaminhada
pelo Colégio. A, dir.e�ão af!rmüu que
em caso dç: pe-rda aClOnana um pro
fissi'onal do direito e impetraria um

mandato de segurança cüntra a me

dida provisória n� 207/90que dá dire�
to. à livre negociação entre a escüla,
pais e alunüs.

� ••• 1
Está confirmada a pre

sença de mais uma banda tí
pica,alemã à �� Schützenfest
- 12 a 21, de outubro no

Parque de Eventos: A, Ban
da "Die Blaskapelle Von
St'arnberger See Aur

Bayern", com 24 compo
nentes virá a Jaraguá do SJlI,
graças- ao empenho pessoal
do presidente da Sociedade
Aliança, Werner Siewert.
Paralelo às organizações �

d@s eventos sociais da Festa
dos Atiradorés, a Comissão
Central Organizadora prà
move no próximo dia 26 o'

leilão dos Camarotes do Pa
vilhão "A ", para os �O dias
de festa - são 21 camarotes
a preços iniciais que variam
de Cr$ 50 mil a Cr$ 150mil.

A partir do dia 24 a co

munidade de Rio Molha po
derá contar com a nova linha
de transportfcoletivo.

I
Do�

centro p�rtl o bairro, os ho
ráriQs'serão os seguintes:
6h30min; I2hOSmin e I8h40 �Projeto COPOM

será inaugurado
" _- "

no prox1mo mes
.' Jaraguá do Sul - O Centre de

Operações da Pülícia Militar nomuni
cfRio. deverá ser inaugurado. até o. final
de":üutubrü. A infürmaçãü é do. Co·
mandante do.. Ql}artel da.Pülícia MiIi,
tar, Sergio Luiz de Oliveira·, afirman
do. ainda que üs trabalhüs estão. eßl

e�tágiüs avançadüs, inclusive ainstala
çãü da antena de transmissão. será jUI)'
to. a 4a Rádio. Jaraguá no. Mürrü da
Antena. O pessüal para üperar neste
sistema está sendo. preparado.. A pria,
cípiü, serão. treinadas três equipes de
duas pessüas mas, a lüngü prazo., as

,

equipes deverão. ser fürmadas pür üito
pessüas.

'

,

, O projeto. Cüpüm custüu até ago
ra aprüximadamente Cr$ P,5 ro!"
Ihões. O püder público düüu Cr$ 2ob-A;híveT regional, o. eVento aeün· Ihões e a classe empresarial cülabürau

tece dia 25 de üutubrü cüm trabalhüs até o. mümentü Cütn Cr$ 2 milhões.
de palco e 07, de nüvembro cüm ati,vi� Com a instalação. do. Cüpüm, haverádades de stand, e terá cümü lücal () maiür agilização. àüS serviçüs presta'Pavilhão. Artur Müller (i\grüpecuá· düs pela atual 3< Cümpanhia do. 8" Ba-
rio). O müvimentü está sendü.desen· talhaü da Pülícia Militar, sediada eßl
vülvido nas Unidades .Escülares, no Jaraguá do. Sul e inaugurada üficial·
cumprimento. do. Currículo. Escülar. Jllente em 21 dejulh0.

Jaraguá do Sul, 22 a 2&/09/90

19� UCRE promove
o IIMACC para
resgatar cu�tura

'

! <

.I

CA,Fi,SA,SS"E
A ESSÊNCIA DA PUREZl

Jaraguá doSul-Cüm o. übjeti",o:
maiür de contribuit para a dinamiza�
çãü do. pro.cessü pedagógico. que busca
resgatar o valür l;Ia cultur.a popular na
construção do. Saber (Ciêncía), a 19�
Ucre está desenvolvendq. o. II MACC
�- Müvimentü de Arte Ciência e Cul·

'

tura, abtaQgendü ,as UI_Iidades Escü
lares düs cinco municípiüs da micrür�
região.. O trabalho. vem sendo. cüürde·
nado pela SUDen (Subunidade de Ensi
no.) e �onta, pa�a.ü se� sucessoê "oma efetiva pattJJ.clpaçaü das Lt:.s
(Cüürdenadürias Lücais de Ensirrü). '

diretüres das Unidades Escolares, es
pecialista�; prüfessares c alunos.

,..

WAGNER
TRANSPORTES E COMÉRCIO;"LTDA-

Matriz: BR-iSO - km 55 - Telex (474) 506 - Fünes (0473) 73·0163 e,73-0422. Filiada NTC süb n"937.
Filiais: São Paulo - Füne: (011) 291-4511 Campinas;;_ Füne: (0192) 311-1144

'

Marßia - Füne (0144) 33-4923 Blumenau - Füne: (0473) 22-0199 Joinville - Füne: (0474) 22-5220 Rio BrilhàDte
(MS) - Füne: (067) 45�-7121

'
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