
Município de
Schroeder vive
comemorações

. Criado óficioJmente no dia 4 de junho
de 1964, omunicípio se caracteriZJJprin
ciJHÚmente na produção de arroz, 00-
nan, mandioca, milho cana-de-açúcar
efumo. São 26 anos de progresso. Pági-
nas 5, 6, 7,10 e 11 ,Prefeito Ademar PiskeVista parcilll do municipio 'de Schroeder

PORTEPAGO
DR/Se

-ISR 58 -161/81

Bouquêts, arranjos,decQ
rações
Bouquêt de noiva
Coroas e plantas em gêral
Entrega a domlcßIo

, Disque 72-2240 .

Rua Ferdinarulo "radi, 107

K> C>,
.'

,
C> " C>

"

. - '::J �

Ano LXXII- Ni 3.608 - Ja,aguá-d� Sul, de 29 de setembro a 05 de o.. ,-ubro·t;le 1990 Cr$ 25,00

\ \

Lançado projeto de Proteção
para a <Bacia do Rio Itapocu
No prazomáximo de gens. Na tarde de ontem . aconteceu na sede do

dois anos devem surgir os o Governo Estadual lan- Sindicato do Vestuário
primeiros sinaís de recu- çou oficialmente o Pro- de Jaraguá dó Sul. A im
peração da Bacia do Rio grama de Proteção e Re- plantação do Programa
Itapocu, atualmente bas- cuperação da Bacia do começou a se tomar rea
tante poluído pela de-

_

Rio, que banha todos 0& lidade a partir da criação
composição de produtos seis municípios da mi- do Conselho Municipal
químicos, em suas mar- crorregião. A solenidade de Defesa do Meio Am-

biente, em toda a região,
e da criação oficial do
Posto Avançado de Con
trole Ambiental de Fun
dação de Amparo à Tee- -

nologia e ao Meio Am
biente (Fatma), em Jara
guá do SuL Página 16

Scar reabre' Trânsito
'violento

a campanha na região
financeira
Págjna 6

Nada menos de oito aci
'dentes, dois com vítimas
fatais marcaram a Sema
na do Trânsito, na mi
crorregião, uma prova da
imprudência
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comemorativas,
condecorativas,
para
inaugurações•.
Fon� 72-3991

A delegação jaraguaense
retornou ao município
com a modesta 13� colo
cação nos XXX Jogos
Abertos de Santa Cata
rina, realizados em Blu
menau. Página 15

Eleitor preparado
para outro pleito

Os eleitores da microrregião vão novamente. às
- umas na próxima quarta-feira, para eleger os repre
sentantes no Palácio Catarinense, na Assembléia Le
gislativa, no Senado Federal, e na Câmara dos Depu
fados. Em vista disso, os candidatos majoritários in
tensificaram a campanha na microrregião. O candi
dato ao Senado, Esperidião Amin chega hoje (29),
para comício, enquanto o candidato ao governo pela
Frente Popular, Nelson Wedt�kin, esteveaqui dia 26.
Página 3 .' ..

ftllSsando por sérias dificuldades financeiras; o Seminário Sagrado Coração
rde Jesus, em çorupá, pede SOCO"Q- à população. No próximo dia 21 de
outubro a instituição pro,m()ve uma grande festa, especialmente�a arrecadar.
rec�rsos e c,.onse.x..uirmanter os 140 alunos que atualmente esludàm no educan-
dârio. Página � , ,
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Teatral SCAR - 29.e 30/09
- 06-e 07/10-- 2Oh30min Displays

ARTAMA-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



___---------_-------OPINIÃO

,Editorial

Crimes emruas e estradas
Parece até ironia. Quan- contra a violência, através da acidente por pouco não tira

do o municípioo de Jaraguä . Campanha sobre a Semana do a vida de duas ou mais pes
do Sul e de resto, todo 9 País, Trânsito. Policiais explicam soas, que tiveram seus vefcul
desacelera o pé e repensa to· várias vezes ao dia como se so competamento destruídos.
das as imprudências que são däo fluxo de veículos no cen- Revoltados, os motorista ilu·
cometidas diariamente no tro de Jaraguá do Sul, repro- didos vão àforra e devem pro.
trânsito, mais assassinato a duzido em maquete. Uma cessar a Prefeitura Municipal
cada minuto -, osmototistas orientação fundamental para, por esta "obra".
decidiram seguir a campanha pelo menos, conseguimos peno
demaneira inversa, de cabeça sár em um futaromefhor para Mas os acidentes se disse
para baixo . ..E nos oito acíden- os futuros motoristas .deste minaram pela microrregião.
tes ocorridos em uma Semana, País imprudente. 'Em Guaramíríme- próximo
onde não faltou dezenas de à Mannes Estofados -, um

blitz desencadeadas pela Polí- E a própriaPrefeituraja- agricultor desavtsado sim-
cia Militar, até a mcompetêa- raguaensé tem sua parte nesta plesmente invadiu a pista as-'
cia dos órgãos públicos veio imprudência generalízada. fáltica4cQ.m seu trator motor
à tona.

'

_;
.

Durante uma obra realizada' Tobatta, com engate em uma
. defronte ao pr�dio daMarcat- carroceria (conhecido como

Desde segunda-feira à to, Indústria de Chapéus, nes- Jeebata), provocando um aeí
noite os policiais civis a_ten·' ta semana, os operários do dente fatal para o senhor José
dem constantemente aos ací- Sen;:iço Autônomo Municipal Jacinto Alves e sérios ferímen
dentes de trânsito enquanto, de Aguas e Esgotos (Samae) tos em-outras duas pessoas,
paralelo à essa verdadeira simplesmente esqueceram de e fugindo do local. Tudo isso
"guerra" nas estradas e ruas, - provideôciar a sinalização ne- em uma semana de conseíen
milhares de críanças estudaa- cessária à segurança da popu- tização sobre o trânsito. Pare
tes participam de um mutirão.

'

laçâo. Resultado: um violento ce até ironia,.

í

,
.
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Respeite a tida: não dirija aleoolimdo
Página, 02 "
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'São poucos QS que as-. bres ingênuos, guindados à
sistem o tal "horário polí- posição de candidatos por
tico eleitoral gratuito' nas marotice de algns chefões
rádios e TVs. Desses pou- de partidos, não possuem
cos a maioria assiste-o por nenhuma chance de se ele

gozação e uma parcela ínfi�' gerem e se eleitos fosse, vi
ma o faz com atenção, para riam, engrossar o número'
no final ficar decepcionada .. dos envolvidos, domina-.
e-pesarosa comtantos dis-

_
dos e cabresteados pelas

.parates e besteróis .partin- velhas "raposas políticas"
do de cidadãos bem inten- a ponto de à elas servirem
cionados e candidatos ã.de- de massa de manobra. E

,

putação federal mas, �eI? vai daí porgue hä necessi
um firme respaldo partidá- dade impenosa, com Vistas

rio, falhos de tradição e co- aos futuros pleitos eleito
nhecimentos políticos e rais, de' um dispositivo de

principalmente do deseja- lei c�paz de selecionar,
do nível cultural. Esses po- principalmente quanto ao

nível cultural, os candida
tos aos postos eletivos,
com isto evitando-se a re- .

petição do caso do "cacare
co", o hipopótamo do jar
dim zoológico de S. Paulo
que numa.certa eleição foi
eleito para um cargo eleti-·
voo Pode? .. Pode haver
maior gozação, axincalhe e

maneira de se desmorali
zar uma eleição? .. Meu
caro eleitor eleitor, pese
bem o valor do seu voto
e procure votar certo no

dia 3 de outubro para não
se arrepender mais tarde.
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SUprimentos
pata
Computador.

Formulários contínuos 80 colunas.formu
lârio» contínuos 136 colunas.fichãrios, ar
quivos, disquetes, envelopes.fitas para im
pressoras, pastas, mesas para impressoras,
mesas para seuescruõrio.
Consulte-nospelos fones: 72-3868/72-1492
ou venha nos fazer uma visita.
Floriani Equipamentos - Rua Venâncio
tia Silva Porto 353.
Prestigie o Comércio de Jaraguá do
Sul

Jaraguá do Sul,29/09 a 05110/90
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NelsonWedekin
visita fabrica

. " .

no muruopio
Jaraguá do Sul - o candi

dato a governador pela Frente Po
pular, Nelson Wedekin, esteve no

município, no início da tarde do
dia 26 (quarta-feira) para realizar

panfletagem na porta da fábrica
da Weg II e percorrer -as rádios
e jornais locais. A visita foi acom
panhada de perto pelos candidatos
proporcionais, pelamicrorregião,
Luiz Hisrschen (Luti), Fernando
Iepsen WD'f) João Luiz (PDT).
Logo após as conversações com

o eleitorado, Wedekin seguiu para
Joinville.

Mas ii vinda de Nelson Wede
kin foi seguida com dificuldade pe
lo candidato a deputado estadual,
pelo PT, Lúti, que sofreu um sério
acidente no dia 18 deste mês, de
fronte ao Inamps, em Jaraguá do
Sul. Ele ainda está se recuperando
e encontra dificuldades para cami
nhar. Neste sábado (29), os candi
datos da Frente realizam uma car

reata, com saída às 10 horas, da
estação rodoferroviária de Guara
mirim, seguindo até o centro de
Jaraguá dó Sul.

Justificativa -dos votos

já à venda nos Correios
Esperidião Amin encerra
campanha vindo a Jaraguâ

A contagem dos votos será
realizada no Centro Esportivo
do Sesi e terá início assim que
termine a votação. Será utilizado
o computador- cedido à justiça
eleitoral pela .Unidada. Os inte
grantes das juntas eleitorais já
são conhecidos. A primeira terá
como presidente o próprio Dr.
Irineu Bianchi e como membros
efetivos e suplentes Robert Do
nath, Rolli BruchçStélio João
Garcia, Décio Mengarda, Edel
mar Doering, Lenílson Tavares

Rangel, Jeremias Rozza e Ilário
Bruch.

A segunda junta é formada
por João Arnoldo Gascho, D&
cio Buchmann, Valmor José
Garcia, Ermes Kuchenbecker,
Justino França, Rudibert Jacobi,
Tarcísio Küster e César Romero
Mattar. Mário Müller será o se

cretário geral. O escrivão Adol
phoMahfud solicita aos eleitores
que retirem seus títulos nóvos e

transferidos, evitando assim filas
e atropelos de última hora.

Jaragllá doSIII- O candidato ao

Senado, Esperidiãó Amin, pela União
por Santa Catarina, passa por Jaraguá
do Sul, onde realiza provavelmente

,

um comício de encerramento de cam
panha, a princípio mareado para acon
tecer em Nova Brasília. Além de re

forçar os pedidos de apoío-ã sua candi
datura, o ex-governador vem mais
uma vez se engajar na campanha do
candidato a deputado estadual, pelo
PDSIUSC, UdoWagner, que no final
de-semana passado realizou oito comí
ciosem apenas dois dias, na micror
regiao.

Os Correios colocam à ven
da os formulários de justificação

- Eleitoral, para os eleitores que
não puderem votar no dia da
eleição, em razão de se encon

trarem ausentes do seu domicílio
eleitoral. Os formulários dispen
sam selo e envelope, estando dis
poníveis em todas as agências

_ dos Correios, ao preço de
'

Cr$ 55),00 a unidade.
E importante que o eleitor

adquira a justificação eleitoral
com antecedência, trazendo-a
preenchida, permitindo aos Cor
reios prestar um atendimento rá
pido. No dia 03 de outubro
(quarta-feira), das 8h às 17h, es
tarão funcionando todas as agên
cias e Postos de Correio insta
lados em sedes de Municípios.
Estão previstas também outras
medidas envolvendo distribuição
de senhas, orientadores de fila, "

afixação de cartazes, que garan
tirão o cumprimento de forma
ordenada da operação, tanto no

12 quanto no�2 turnos da eleição.

A força da candidaturàUdoWag
ner foi vista nas ruas de Jaraguá do
Sul! na manhã de sábado (22), quando
maís de 100 veículos circularam em

carreata ,p.clo centro da cidade. "Mi
nha candidatura vem crescendo a cada
dia, porque consegui inovar a política
em dois pontos; que" são justamente _

os que afastam a população dos comí
cios e acabam com- a credibilidade da
maioria dos homens públicos: "Não
falo mal de adversários políticós pois,
se quisermos uma sociedade melhor,
temos de dar o exemplo; e não apregô
'falsas promessas, apenas garanto que
vou tentar fazer melhor, para que
obras sejam trazidas para a nossa mi-

crorregião, em Jaraguá do Sul, Coru
pá, Schroeder, Guaramirim e Massa
randuba", resume-Udo, Após a cam

panha polüica, o candidato pedessista
pensa em escrever um livro sob o te
ma: "A Verdadeira Face de Uma
Campanha Política".

PARA DEPUTADO ESTADUAL

DEPUTADO FEDERAL

,MUI.Ofi1tiJQD1l1il <'

(Ir nS1190'
" �

PDS use

OCANDIDATO
-

DA
MICRcORREGIÃO
Durval

IVASEL�
SENADOR· AMIN

GQVERNADOR • KLEINUBING· VICE - KONDER REIS
"

PAulo ROBERTO BAUER

33 anos, casado, 3 filhos, Tknico em contabilidade, Be/.
em Ciências Contllbêis, Administrador- de Empresas, De

putado Estadual eleito em 1986, Presidente Regional do
PDS.

SANTA CATARINA -eXISTI;;- •
- Brasflia precisa reconhecer.

VAMOS IIOSTRAR NOSSA -FORÇA
SENADOR· AMIN

GOVERNADOR - KLEINUBING - VICE - KONDER REIS

1

Governador: Paulo Afonso. Senador: Vilson
-Souza. Dep, Federal: Luiz Henrique. GOVERNADOR· KLEINUBING SENADOR- AMIN

DEPUTADo FEDERAL· PAULOBAUER I
.

MOREm. JORDAN
.t[!jp 14ANOS

PROMOÇÃO DE ANIVERSARIO
�v. MAL. DEODORO._158 - FONE 72-17]7VENHA PARTICIPAR!

Jaraguá do Sul,29/09 a 05110/90 ,Página 03
_. ,. t"1 ," � ..
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A direção administrativa
.

Marquardt nõo foram
do Hospital eMaternidade votados. A votação destes
São José vem, a público projetos que denominam
agradecer a Associação ruas, instalações de
Comercial e Industrial de telefones, implantaçãO de
Jaraguá do Sul, pela creches serão votados na
doação da 2'!. fartela no próxima reunião que
valor de Cr$ 40.(/00,00 acômecerâ no dia primeiro

. (trezentos e quarenta mil de outubro. A Câmara de
cruzeiros), efetuada no dia Vereadores de Jaraguá do
18 de setembro'laara Sul já cumpriu as oito
cobrir o déficit a U. r.l. seções necessáriasparaeste
"A luta conjunta entre mês.
Hospital e Acijs faz com Os municípios do Vale do
que as barreiras e Itapocu receberam o
obstáculos encontrados repase do ICMS que ficou
em nossa trajetória de assim estabelecido:

\

sobrevivência, não se Jaraguá do Sul recebeu'
tornem intransponíveis. Cr$ 38,7 milhões,
Reconhecidamente temos Guaramirim Cr$ 3,8
mais do que obrigação milhões, Massaranduba
ressaltar tão valiosa Cr$ 2,7 milhões, Corupácolaboração, a qual Cr$ 2,3 milhões;

.

antecipamos em agradecer Schroeder Cr$ 1,1 milhão
o quanto de louvor tenha ; e Barra Velha 1,0 milhão.
a merecer esta entidade", No Estado o repasse foi de
diz o release enviado pela Cr$ 1.606 bilhão. .'

SEBES. Os servidores públicos
Jaraguá do Sul ....... A municipais de Jaraguá do
Câmara de Vereadore« Sul-receberam no mês de
aprovou projeto

'

setembro um reajuste de 12
encaminhado pelo por cenlo, índice que não
executivo municipal satisfez à maioria. Com o
concedendo subvenção de novo aumento, afolha de

, Cr$ 7 milhões à Fundação pagámentos do município
CulturaldeJai'aguá doSul, - se eleva para Cr$ 41
que atende encargos para milhões - representando
a realização da 2e. 31 por cento da
Schützenfestõ A votação foi arrecadação mensal. O
realizoda na reunião do dia repase do lCMSsofreu uma
24 (segunda-feira). Os pequena melhora, nesta
projetos dos vereadores semana, quando o
AdemarBraz Winter, de município recebeu Cr$ 38
José Ramos de Carvalho, milhões - total de Cr$ 85
A/miro Farias. Ana Zacko milhões no mês.

.

,

Rua Reinaldo flau,632
Fone; 72·1599

CORREIO_
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Vereadores devem apreciar
Orçamento/90, 'em outubro

Jaragliá doSul- A comissão
de finanças' da câmara municipal
recebeu na sessão de segunda-fei
ra o projeto dé lei de autoria do
executivo municipal sobre o orça
mento financeiro previsto para o
ano de 1991. A princípio o projeto
deveria ter sido analisado na mes

-

ma noite, mas não conseguiu en

trar na pauta de ordem do dia.
A desfesa'e a receita de Jaraguá
do Su - Prefeitura e orgãos da
administração - foram estimadas
a um valor global de Cr$ 6,9 bi
lhões.

O prefeito municipal distri
buiu as estimativas de recursos em
diversas áreas, sendo que a pró
pria prefeitura fica com o mon

, timte de Cr$ ;5,5 bilhões. Para o
Samae deve ser repassada a quan
tia de Cr$ 1,2 bilhão, enquanto a

câmara de vereadores 'recebe
Cr$ 34,5 milhões" e o gabinete do

-

prefeito mais Cr$ 3�1 milhões. A
assessoria de imprensa foi estima
do um repasse de Cr$15,1 mi
lhões. Cr$ 231. milhões serão des
tinados à Fundação Êducacicrial
Regional Jaraguaense (Ferj).
'. Par as secretarias, os recursos
ficaram assim distribuidos: admi
nistração (Cr$ 241,9 milhões), fí-

nanças (Cr$ 1,1 bilhão), saudê lhöes), obras e viação (Cr$ '2,6 bi
(Cr$ 133 -milhões), de bem-estar lhões), do planejamento e serviços
social (Cr$ 134,5 milhões), educa-

-

urbanos (Cr$ 311,5milhões), e se
ção (Cr$ 1,3 bilhão), cultura, es-; cretaria do agropecuário
norte e turismo (Cr$ 109.2 mi- (Cr$ 30,3 milhões).

Consistem festeja 'quatro
anos com bom investimento
A "Software house" Consistem

Consultoria e Sistemas Ltda, com sede
em Jaraguá do Sul, completa quatro
anos de fundação em 12 de outubro
(segunda-feira) e motivo não falta pa
ra que esta data seja comemorada por '

seus sócios Laureei SabeI, Sandro Ba
her, Eduardo Leandro e Gilson Fis
cher. Neste período de existência a

empresa tem atingido um alto índice
de crescimento, sempre superando as

metas anuais traçadas pela diretoria.
"No ano passado registramos 300%
e até o finaldeste ano devemos chegar
a 100%", revela o sócio-fundador Sa
beI, projetando para 1991 um percen-

-

tuaI de 200% de crescimento. "Ele
lembra que a idéia de criar esta empre
sa de desenvolvimento. de sistemas
personalizados para computador sur
giu da constatação de uma lacuna no

mercado de "software" na região".

, ,A partir deste pensamento, a

Consistem começou a tomar forma e
, desde a sua fundação até este ano fo
ram investidos aproximadamente 200
mil. BTNs em pesquisa, tecnologia e

.

construção da 'sede própria. Sabél
acrescenta que começou em uma pe
quena sala-na sua residência e agora
conta .eöm um prédio' de dois andares
e oito salas. 'Os produtos da Consis
tem, desenvolvidos para os setores ad
ministrativos e de produção, são capa
zes de rodar em micros, supermicros
e "mainframe" (grande porte). "Ago
ra, o objetivo é mvestir 100 mit BTNs
no próximo ano e ampliar o nosso nú
mero de clientes", adianta SabeI,
-acrescentando que atualmente' atende
cerca de 20 empresas, desde a área
metalúrgica até a alimentícia, locali
zadas em Jaraguá do Sul, Joinville,
Rio Negrinho e também fia cidade
gaúcha de São Gabriel. .'

. Jaragu4 do Sul - Corretores-e propdetários de imobi
liárias do município se reuniram na noite de sexta-feira
para definirem as primeiras regras de formação da futura
associação das imobiliárias de Jaraguá do Sul uma entidade
que deve reunir as 21 representantes do setor, nomunicípio,
e que-já tem data decidida para a criação: dia 19 de outubro,
quando será criada a comissão provisória, responsável pela
-formulação do estatuto.

.

-

"Precisamos de maior representantividade junto à eo

munidade, de mais _força., até par� influenciarmos positiva
mente na elaboração do plano diretor urbano de Jaraguá
do Sul", explica o corretor de imóveis Luiz Cesar da Silva,
afirmando que "a classe imobiliária está ainda desencon
trada". Durante o encontro faltaram representantes de ape
nas três imobiliárias. Cesarconsidera que este "é omomento
propício para a formação da entidade, devido à instabilidade
econômica" .

'

I

Aluguel-
A nível de locação, o corretor Luiz Sergio de Assis

Pereira - um dos sócios da engenharia e tecnologia. de.

construção limitada (Engetec), considera que amedida pro
visória 227, baixada pelo governo federal nesta semana,
"não mudou muito as regras. Eles levaram tempo demais
discutindo para não �ransf(1)mlar quase nada". Sergio acha
mteressante a reduçao ck> prazo de revisao dos aluguéis ...
contratos de aluguéis_ de cinco para três anos - e também
elogia o reajuste semestral de aluguel: "Isso disciplina e

I é bom para a economia", avaliá. Mesmo assim, ele acredita
\ qué a medida não vai atrair investimentos no setor de loca-

"- ... ção .

Corretores de Imóveis
criam sua Associação

DeputadoEstadual

JU.JO-
11122

.9CJJI4'DÊCÁDA"�
AQMELHOR MARCA.

I

fIIflJiiBffB VEWUIIS,. '-o. . . .

I
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Município de Schroeder comemora 26 anos
_

,
.

. )

Localizado na região. No�-, de Rei, competições de tiro ao
.

deste de Santa Catanna, li- alvo e bolão. 'A região onde
'mitado a norte e leste com se localiza hoje o município de

Joinville, ao sul com Guarami- Schroeder, pertencia àColônia
rim e a oeste com Jaraguä do Dona Francisca, sendo o seu

Sul, Schroeder é um dos muni- ,proprietárioo princípe de Join

cíp�C?s que integram a micror
regiao do Vale.do Itapocu, SI-

-

tua-se às mar�ens do Rio Ita
pocuzinho e e banhado ainda,
pelos Rios Bracinho, Braço do
Sul, Rancho Bom, Duas Ma
mas, Camaradas, Araribä, Ve-.
lho e Hem. Sua população é
composta 'por 75% de origem
alemã e está estimada em 8 mil
habitantes, que cultivam .prin
cipalmente aHOZ, banana,
mandioca, milho, cana-de-açú
car e fumo. Possui ainda um

grande número de proprieda
des que dedicam-se a pecuária,
com a produção de carne, leite,
aves e suínos.

.

A área territorial domuni- l
cípio é de 147 quilômetros qua-

.

_ drados, onde é conservada a

tradição germânica trazida pe
los imigrantes, como as Festas

ville, queatravés dê uma pro
curação deixara para Leôncio
Aubé, firmar contrato de colo
nização com o Senador Cris
tiano Mathias Schroeder, de
Hamburgo, Alemanha. Do no
rne deste senador é que origi
nou-se o nome que até hoje
o município conserva.

Schroeder foi criado pela
lei n2 968; de 04 de junho de
1964, quando o deputado Ivo
Silveira era presidente da As
sembléia Legislativa. O gover
nador do Estado, Celso Ra
mos, pelo decreto SJ
22.09.6371922, fixou a data de
03·de outubro de 1964, para
a instalação domunicípio. Nes
tes 26 anos, Schroeder desen
volveu-se muito e, hoje, en

contramos indústrias do ramo
de alimento, têxtil, constru
ção, mobiliário e cerâmica, As
principais indústrias são: Man
sol, Neki Confecções, Morlon,
Madeireira Tomasselli; Kohl
bach, Emme Indústria de Ar
tefatos de Concreto, Metalúr
gica Erwino Menegotti, BM
Indústria de Artefatos de Bor
racha, e outras.

Barragem beneficia aos agricultores

Jarélguá do Sul,29/09 a 05110i9Ó

Para melhor atender aos 30
agricultores da localidade de Bra
ço do Sul, foi construída no muni
cípio uma barragem através de
convênio entre-governo do estado,
prefeituramunicipal e agricultores
associados à Acaresc. A barragem
começou a ser construída no mês .

de julho e inaugurada pelo secre
tário da Agricultura Athos de Al
meida Lopes dia 18 (terça-feira).
O projeto foi realizado pela Aca
resc, a Cidasc executouos serviços
a um custo de Cr$ l,6 milhão, se
gundo estimativa do engenheiro
agronõmo Vicente Buenos.

Os recursos são oriundos do
programa nacional de Irrigação
(Próni), o que possibilitou que a

barragem fosse erguida com pe
dras e revestida em concreto. O
localda barragem serve também
como mais um recanto de lazer,
onde a beleza é uma constante.

Muitas obras marcam
a administração Piske

Dentro das obrase reformas
neste setor, no município,'
destaca-se a instalação de
uma ponte em concreto

pré-moldado, ou seja;
galeria composta de 24
peças,_ na localidade de
Estrada do Bracinho,
Instaladas também galerias
naRúaWilly Ziebell e lateral
171 tubos, Rua Germano
Müller -182 tubos, Rua
Duque de Caxias - 184 .

tubos, Rua Florianópolis-
96 tubos, Rua Guilherme
Zastrdw.- 119 tubos, Rua
Três de Outubro - 40
tubos, Ruà Alphans Maria
Schmalz -187 tubos, rua
Presidente Costa e Silva -

341 tubos, Rua Sete de
Setembro - 175 tubos, Rua
Expedicionário Osvaldo
Kanzler - 332 tubos, Rua
Marechal Castelo Branco -
820 tubos, Rua Valetim Zoz
- 253 tubos.
Schroeder é um municipio
que possui problemas de

!!l4:gamentos em época de

cheias e para eliminar es!es
problemas, a

municipalidade construiu.
valos extravasadores que
eliminam o problema nos

seguintes locais: Rua
Germano Müller, Estrada
Bracinho (dois valos),
Schroeder I, Rua Marechal
Castelo Branco
(proximidades da

.

propriedade de Osvaldo
Bernardi). Foi executado
também obras de

'

retificação, alargamento, e

ensaibramento da rua

Presidente Costa e Silva e

Rio Hem. Foi recuperado
por diversas vezes o acesso
à Joinville, pela Estrada
Duas Mamas. Trabalhos de
retificação foram realizados
na Estrada Bracinho,
proximidades da Ponte

.

Trindade, para melhorar a
visibilidade, além de
retificação da Estrada
Schroeder I, perto da divisa
com Guaramirim e Tifa .

Bagatolli (200 metros).

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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unia melhor epoca de preços.
Já a banana é o segundo cultivo

da região com 260 agricultores na ati
vidade. O nível tecnológico que os

agricultores vem adotando é muito
restrito, visto que 85% dos produtores
aplicam uma tecnologia mínima, ou
seja, fazem lima a duas roçadas, cor
tam as folhas secas e fazem duas a
três adubações químicas por ano. 85%
dos bananais estão localizados nas en
costas dos morros, normalmente com
difícil acesso, dificultando muitas ve
zes até a aplicação de uma tecnologia

_� --- CORREIO-
r
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Prefeitura elaboraPlano de Agricultura
Atualmente está sendo elaborado

o Plano Municipal de Agricultura com
o objetivo de promover o 'desenvol
vimento do município de Schroeder
de forma organizada, com a partici
pação da comunidade, no aspecto edu
cacional, social, político e econômico.
A comissão Municipal de Agricultura
é composta por: Adernar Piske - Pre
feito Municipal - Coordenador, Wil
son José Mondini - Extensionista lo
caI, Alcides Kruger - Presidente do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais,
Bernardo Gesser - Agricultor; Felipe
Voigt - Agricultor, João Ernesto
Obenaus - Agricultor, Siegfrido
Strelow - Agricultor, Hilário Fritzke
- Agricultor, Dorival Afonso Jahn
- Agricultor, Valdir Feliciano -

Agricultor, Igon Cristiano Volles -

Vereador - Agricultor, Candido
Wals - Vereador - Agricultor.

Schoeder baseia sua economia no

âmbito agrícola com a cultura do arroz
irrigado como a de maior expressão
económica do município, seguida peja
cultura da banana e a piscicultura que
vem tornando uma criação com ex

pressiva rentabilidade. Em Schroeder
existem 235 agricultores que produ
zem arroz, dos quais aproximadamen
te 145 produtores tem a cultura como

a principal fonte de renda. O nível tec

nológico que os 'agricultores vêm
atuando é limitado, poisnem sempre
é solucionado com rapidez e eficiência
em virtude da própna resistência do

agricultor em mudar o que já está fei
to, podemos 'enumerar alguns itens do
padrão tecnológico em que se encon

tra o produtor: l' - Sistema-de irriga
çãç e drenagem dependente e mal di- .

mensionado;2'-Tendência a aduba

ção nitrogenada a resistência a aduba
ção de base, e quando feita a adubação
de base usa fórmula inadequadas; 3'

- Uso de sementes de má qualidade
e' de baixo poder germinativo, ou va

riedades não recomendadas pela pes
quisa; 4' - Uso de herbicidas inade
quados para as áreas onde estão sendo
aplicadas, ou mistura de produtos in
compatíveis; 5' - Controle do'arroz
vermelho ineficiente e quando feito
não é aplicado uma tecnologia ade
quada; 6' - A colheita é feita com

máquinas de pequeno porte, mesmo
assim é deficitária e mal-regulada, ha
vendo uma perda de aproximadamen-

. te 5% da produção.
A comercialização é feita logo

após a colheita, pois, desprovidos de
secadores e armazéns para secagem e

armazenamento do arroz,
-

os produ
tores se obrigam a vender toda a pro
dução imediatamente após a colheita,
com desconto. de umidade, impureza
e frete, sem poder usar ó empréstimo
do governo - federal para esperar

Piscicultura surge como alternativa
Sendo a piscicultura uma em torno' de 132 produtores, com

criação que está despertando. o in-
.

uma área inundada de 24,29hecta
teresse tanto na comunidade enga- res em 227 viveiros e as espécies
jada na atividade piscícola e, 'prin- mais criadas na. atualidade são a

cipalmente, daquelas pessoas que Tilápia e a Carpa Comum.
estão prestes a a-derir a essa impor-

,

tante alternativa de produção ani- Quanto ao nível tecnológico
'mal, estamos empenhados em fa- que os PISCicultores se encontram
zer um trabalho mais específico é relativamente baixo, pois a assis-
em virtude da grande perspectiva tência técnica prestada era apenas
que existe por parte dos agricul- relacionada com alevinagem, cai-

, tores na produção de pescado de xa de nível e alimentação. No en

água doce. O número (je piscicul-' tanto co� a demanda de interes
tores existentes río município gira sados, existe uma necessidade de

se fazer um trabalho mais especí-,
fico dando uma assistência mais
intensiva, visando uma melhoria
na construção dos viveiros, quali
dade de água, peixamento, ali
mentação, manejo no sistema de
entrada e saída da água, despesca
e comercialização. Atualmente a

produção de pescado é feita na
-

propriedade, sendo que o produ
tor retira o peixe e comercializa
toda a produção na hora em que
faz adespesca.

Para que um povo seja
feliz precisa dos três
"esses": Saúde,
Sabedoria, e

Segurança. Espero que'
nesta data, em que

.

Schroeder completa
'seus 26' anos de

,

.

Progress.o, °povo_tenhaCARLÃO'
·

conseguido tudo isto. CNLosAUlERTOILWENSKt 22228ParabénsSchroeder. _

PARADEPUTAOOESTADUAL

São' os votos de: ÉAOPÇÃO
GOVERNADOR -I' ". [,1'.( - SENADOR \':1'.

mais avançada; Os outros 15% d0S
produtores, utilizam toda a tecnologia
disponíveLe possível de ser aplicada,
e 80% destes bananais estão focaliza
dos em terras planas ou levemente on-
duladas.

"

A banana produzida nas encostas
normalmente é comercializada na In
dútria Reunidas de Jaraguá do Sul.
No entanto, as bananas produzidas
nas baixadas são comercializada por
intermediários da região sendo expor
tadas para outros estados e até mesmo
o Uruguai e Argentina,

GALPÕES
•

PRE- MOLDADOS

PARABENIZA

E OS SCHROEDENSES, PELDS

2i6
\

ANOS IE' EMANei PAÇÃO/�

AS AUTORIDADES

Schroeder
Orgulhamo-nasem poder

, participar de seu '

desenvolvimento e do-prog�esso -

desta comunidade. Parabéns
,

pelos'6 anos de constante'
-

desenVOlvimento. São os votos
-

de Meta�úrgica Samak Ltda.
Manutenção em geral,

servi90s de torno e solda.
FabrIcação de estruturas·

Metálicas.

Schróeder, decolando para o tuturonoseue
26anos de progresso Parabéns. Esta é a

· mensage!," de Varig e �Rio·Suf.
.

.�

.Procôpio Gomes, 246 Fone: 72-0363 Jaraguá do Sul SC.

> P�g;na 06 �a-'agu� d_o $ul,29/09 a 05110/90
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QUEM FAZ UMA .

.. CIDADE t'SEUPOVO
A cada ano que
passa você se

: ""'-,,"
.

torna mats
,

prospera-e
-

moderna. Hoje
prestamos nosst

'

homenagem a .

_

todos osque ,->
colaboram com

progresso desta
terra. Parabéns
Schroeder. São
os votos de:

PARABÉNS SCHROEDER

� DEPUTADO FEDERAL

MULOliJlN!!Jflml'
f6r .

nt119()
PDS use

SENADOR· AMIN
GQVEIlllADOR. KLEINUBING - VICE· KONDER REIS

Pres,tam9s a nossa homenagem" tÓCIos es que
contribulfffm para o seu desenvolvimento.
Heins Edgar Raeder '

,

Vereador Munlcipà/ (P.L)
Jaraguá do Sul SC. .

,

.

./

-
,

Schroeder LABOFABI
laboratório' ·d·e Análises CI.fóicas '_ .

I

Nos orgulhamos de
pertencer e ajudar a zelar
pela saúde desta,
comunidade ordeira que,

�'

'faz,do trabalho e da
valorização humana sua

'principal razão deexistir.
_.
Parabéns Schroeder pelos _

seus 26 anos de progresso;
.

São os votos de

Jaraguá do S'ul,29/09 a 05/10/90 Página 07
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A sua elegância.
começa por
fora.
Vista

Moda Sempre
�etúlio Vargas; 55 "

ÓTICA
HERTEL

• Laboratório ótico
especializado. _

• Há 'mals de 50 anos afendendo
.

vocä.
.• Precisão e qualidade.
Av. Gefúllo Vãrgas, 15
Fone 72-1889

.

'Na foto a e Issima Carla
W04zinski, Broto Alto Vale 90,

-

eleita em concurso na cit/ade de
Blumeneu. O produtorAti, muito

,

' bem preparou este evento

Parabén� ao município de

•

Schroeder que dia 03 de outubro
completa 26 anos de fundação. '

Osjovens Benilde Bertoldi e Darcy LuiZ
Buchamtfi sflbiram ao altar ontem, dia
28 de setembro,às 20 horas na Matriz
São Sebastiiú!, qUIJndo disseram o ,"sim
na presellfa de amigos e familiares.
'Após a cerimônia religiosa,_o� noivos
recepcionaram os convidados com uma

elegante festa no Clube Atlético
-

-

Baependi. Aos jovens casal felicidades
-

desta coluna.

No dia 09 de setembro a família de
Werner e Vanilda Isabel Mendonça
Heidrich foi coroada de ale�a com

a chegada de Werner Heidnch Neto.
O garotão nasceu no Hospital São José
-aa cidade de Timbö, e tem como avós
Jaime e Alzira Mendonça, família
jaraguaense que agora reside na

cidade de Timbó.

Rotaract Club de Guaramirim retiliza o

II Pecag - Festival da Canção -

Guaramirense. O evento acontecerá no

dia 09 de novembro às 21 horas no

Ginásio de Espdrles Rodolfo Jahn. _

Animação do Musical Cruzeiro. As
modalidades deste festival são popular-'
e sertanejo, As ,inscrições encerram-se
dia05 (sexta-feira) de outubro epoderão
ser efetuadas pelo fone 73-003,4 e

73-0111 em Guaramirim.Os casais Ewald e Franszener marcaram presença a Noite Alemã

Criadores e criatura se apresentam ao público. Afmal "Plácido" ,

é o'mais novo personàgem infantil doVale do ltapoc� - Eles
brindaram os leitotes em sua história de estréia, junto com su_a
turma. Satisfeitos e prontos para viajar ",ais um pouco com o

personagem ingênuo, envolto em seus grandes óculos e na pureza
de seu roupão branco, ojornalista e roteiristaJorgeCardosol'edroso,
e o artista e desenhista SOvio Wiltuschnigjá preparam novos enredos
para a turminha do Plácido. E deve sair em breve mais uma revista,
publicada pelo Departamento de Comunicação da Weg S. A. Afoto
e a criatividade são.de Flávio Ueta e St1vio.

Todo O encanto em vestir malhas,
exclusivas Rio/São Paulo )

� mfi!J�!f}f!�H
Jaraguá do-Sul-SC

'

,

O Presidente da Adjori
placa al! Diretor do

.

Lageano

o 12' Concurso Boneca
Lions Clube Industrial,
? (quarta-feira) de no

,

mscnções das belas m
abrem-se na última sem

Aguardem maiores de

IPISCINA
\

\

'"

Av:Mar�hal, 796":'Fone:72-0255

A ROUPA INFANttl
Página 08 'e 0.9 Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Edição � 3.608 ,Jaraguá do Sul, de 29 de setembro a 05 de outubro de 1990

Edital 17.389 de 18.. 09.QO
Francisco, DerettA e Már
ela Ma'ria Ho�er'

.

Ble, mrasil61ro, solteiro,
'orientador pedagogicO, na

. tural de . 'MaiSSarándiilba,
MARGOT· ADELIA GRUBBA LEHMANN" Oftelel do Registro Civil

. do 1� Distrito da Comarca de laraguá do Sul, Estado de Santa c&tarlDa,
neste Estado;," ,f1omicilia-' ,Brasil,.faz saber que compareceram em Cart6rlo exlblÍldo Ós,,.doCumen·
da, e resídente na Rua to

. .
.

.
rÓ, ,

Walter Marquardt, 121,
.' S exigidos pela lei, a fim de se babllltarem para easar, es seguln�:

nesta oídade- fUho de ot: Holler'- João Pedro Caeta.n� da Edital 17,.391 de 19.09.90

titio ··e Maria DosolinB Edital.17.390 de 18.09.90 Silva, e Maria Luíza Cae- Cópia recébida do cartö

Spezie Deretti _ Hélio Caetano "da Silva e tauo da Silva � r10 de Realeza, Paraná-

Elena Zaleski
.

Ela, brasileíra, SOlteira, .'Luiz Ferreira de Alme1-

Ble, brasileiro, SOlteiro, eostur,eüa, natural de da e Nair Gomes
serralheiro, natural de Benedito NovO, nesta ES- El�, brasileiro, solteiro,'
Tímbó Gramie-Sant;a: Ce- tauo, domicilâiada e resí- armador, natural de Bar

cílía, n:este Estado, dOmi- dente na RU:a Luis Carlos racão, Paraná, domícilta
cílíado e' reS\idente na Stein, 80, em Jaraguá-Es· do e IIeSidente nesta ci:"

Rua L�is Cartos S'teiJl, querdo, neste diSltri'to, fi- dade, filho die Paulo Ro:

80, em JaragU!4'Esquerdo, lha de Carlos ZaliSki e drígues de Almeida e Ge-

neste .trito, filho· de Cecilia Míchalack _ ci Ferreíra de Almeida-e-
.

Proclamas de Casamentos

Elà" brasileíra, sol�eira,
escr:iiliuráIi'a, fiscal, natu
ral de Jarag'Uá do Sul, do
mícílíada e ,residente na

Rua.' 25 de Jul\h9,. 694,

em Vila Nova, nesta ci
dade, filha de Arlelino
Holler e Martä Mueltler

-

JUiZO DE DIREITO' DA COMARCA DE GUARA

MIRIM - SC EDlTIAL DE aI"AÇAO DE IN·

CERTOS, AUSENTES. E DESCONHECIDOS,
.

'CO� PRAZO DE 30-. fTRINTA) DIAS.
.

.,

ô Dötfl'PR Á,kIJ.1U'R·. J"ENiICHEN FILHO', iJtJIZ

DE DIREITO DA COMARCA DE 'GUARAWRIM,
ES'1IADO DE SANTA CATARINA, NA FORMA

DA L� E·OC .••
F A Z S' A' B E R, aos" réus incertos. au-

sentes e desconhecidos, que por este' Juízo tra

mitam autos de Ação de Usucapião' nÇ 287/87,

.requerído por VALDEMAR VALLER e ALeCrO

VALl..ER. Objetivando obter o domínio sPbre o

seguinte be: "UM 'IIERRENO", situado na loca

li:d'ade Estrada Bananal do Sul, Guamiranga,
Kni 0'7, cOm área de 12 Ha. igual a 112.000,00

m2, Situado na cidade de GuaramiIim, ao Nor"

te, cOm Hilário Sasse, com 90,00 metros linea
res; . Aó Sul nO traVlessão Núcleo Rio Branco,.
com terras de Gilberto JU!I1lkes:, cOm 2:;0,00 me"

tros lineares; . A
.

LeSte, com t,erras de Valério

Devigi11i, COm 714.00 Inetr�s liiThea'res; e a Oes

te, com terras de Elpídio América de Souza.,
com 700,00 metros lineares. "Foi' designada nO'

va da((a o dia 07.11.90 às 13 horas, para audi

ênciia de jus,tificação pre'liminar de pOsse. CI-
. 'TIA-SE os iilllteressadOs inoertos" ausentesi e' des'

conhecidas, cientes de que poderão cOntestar a

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

sentença. que declarar justificada a posse, sob

pena de não o fazendo seDem tidos pq;t' verd�
deiros os fatos artituladOS pelo autor. Guaramr

rim; 05.09.90.·
Eu, Dorvalina Sà'lpin Escrivã Judicial. a. mandei
datilografar e subscrevi.. ,

ARTUR JENICHEN FILHO
l�1Íz de Di'reilto

Passagens e cargas é· com VARIG
Rua Cei. Proc. G.. de Oliveira, n9 246, Fone: 72·0363

"
\

JUíZO DE DIREITo DA' 2� VARA DA CO
M,ARCA Df:: JAR.!GUA DO.SUL - ..

.

/EDITAL DE. Cl(l'AÇÄO. .'
,

O, DOUTOR, . liRINEU BIANOHI JUIZ DE DI
RElTiO DA 2\l VARA DA COMÁRcA DE' JARA
'GUA DÖ stn, :ES1\l\DO DÊ S�Nl'Â �CÂt"ÂR:I!;

.

NA, NA FORJV.olA, DA LEI, FiTC,... ,:.
FAZ SABER a todos quantos

.

�' .presente
edital ide citação virem du a'e1e conhecllmento
tj,veroem, qUe tremítam J1:.este JuizO e' Cart6,rio
'ria 2\l Vara, Os autQs de Ação DE PRO"rESTO"JU
DICIAL CON'QRA ALIENAÇÃO .DE BEN.> N9
4;251, lern que são requerentes' DORIVAL HIN
KELDEY é si mulher HELGA Í3ENKE HINKE.I;
DEY (contra E!RNESTO UARÇlURA e sI mulher
GERTRUDES LARGURA, alegélíIldo em resumo, o

seguinte: OS' RequeI1entes DOR1VA1. HLNKEL
DEY e S/M., em data. a'e' 1.03.90. firmaram con
trato particular de com.promiisso de compra e

venda d() im9v,e� residenciat situado a Rua Jorge
BUhr, 295, com área de 1,824,44m2, corri testarla
para a mencionada via em 28,80m, lado dir,ej_'to
em 69,40m, sendO :;'8,OOm é/ terras de DiIlce Rau
Ulrich e .31,40m. com terras de Paulo Hír:chen
h. fundo$ confrontando em 22.55m com temi,s;
de PI'ederiCó Kühne e lado eEq\}'erdo ein duas li
nhas, a 1\1 d� 3S,50m e 2\L de 2SíOOm,·<:lllnbé!.s cOm
t'2rra1s de José Alcides do'S' Santos. E parw que
os Requeridos ERNESTO LARGURA e ::l/M. GER-'
TRUDES LARGURA, '1130' p0s.sam . traTlferi'r· o· di.·
to imóvel a quem quer Ique seja,' hem· colmo a'
ocupação 10'catícia a teT,t�iro.s,' tendo em .. vista

. que os . requeridOS, até o momento não: cumpri',
ram-�oom a obr'igaÇão 'de' traDSfeTiro iméV€l aos
requeIlen.tes cqIlf9rme compromíssO firmado en;

tre as part'es, maJIldou' 'o ,.MiM: JUIZ· DE. DIREIt.:
TO, expedIr o presente EdItal <ie' CDTAÇAO; '·fii
cando desde já os RêqueI'lildOS C:n:'ADOS para,
que' não pOOSam alegar igIlior&,Il!Cia e chegUie ao

conhe:cámento de, todoS, fOl expedido" Q presen
te EdItal q� sera publicado na' forma da Lei e
afixado no Átl"io do Forum.' Dado e passado n;eS': .

ta c�dade e C�arca de Jaraguá do Sul, .a� �y:�n
te dias do mes' de Setembro de 1990. iEu,'�A�

. deus·Mahfud, Escrivão Judi'Cial o subscreVI .;�
.

Irineu Blancht - Juiz de Direito
"

.

�;""'" i.,

VA·R·,IG
.

.

7 2' ·0····..3 63 II
_� .• l,.:!: • .,'� ,."', ;,; . .)- ,': i

v,
Jarªgná _·�<tQ;.l::�-ºJ :,'.:';,
Santa. .C'atalina·: .'

:J ..... ",

Ela,. .;, :brasil.eira,. '. S9.lteil'a;·.
de. lar, natural, de �l&·i
za, Paranä, domiciliadà11�}
residente em .. Realeaa, :ga�:�
'r�j., ,n!ha.,� de. Do:rvah
Gomes .e ,�r,eza l{0!llit-:.
·nUt .-.,.. .' .v., .:.' ;',

Ed,JJtet 17.392 d� 20.09.96' ,

, WaImir \\festJlb�1 e :Ro"
seli. B�ger ." .' . ". ,.

Ele,. brasíletro, .solteiro s .

qperadO\r·die �áquina:, �."
tural de ._Jp'T.aguá .do Sul•..
domiciliado. .: � re6íid.ente.
em' �t:rada .. Garibald:i, '

nesta distrito, fiLho .die,.
Ingo Westphaã. e _UFsoH:
na Kreutzfelid \yes:�phall:--
Ela, brasileira, solteira
inQ.ustriáTia, na,tural de .

JaI_"a�á _do Sul, domici-
liada e. r·�idente em ES�.
tr. . GarLbaldi, neste
distrito, filha de Paulo,
Burger . e . Ri!tp, Jäger Bur:'
ger-_,. »Ó

Edital 11.'M3 d_ 20' 09'"
,

ESämtr '
.

;:�ei;;. e Glad�:
Hanemann

..

me. .brastíetro, solteiro,
motorista, natural de Ja
raguá do' Sul,

.

dOmicilia
do

.
e r.esWente na Ru�

FrancIsco.,Hruschka, 459,.
ein Jarag;uá-EsqU'erdo,
neste distrito, filho de
Noriva'ldo Pereir'a e Éli-
dia Pic(i)I1i Pex:eira -:- .

Ela"
. braSileira, .. solteira,

operária, 'natural de Ja-.,
raguá do Sul, dúmiciliada
,e. residente na Rua BeI'
lha Weege, 1.117, �niBar
ra doe: Rio Cérro, neste
distrito, filha de Antonio
Hanemann.e �ngard Rü
diger HaneIIl:ann -

EdUàl 17�394 de 20.09.90
Vald�cll'

.

Corrêa da Sil
va e Maria de. LOurdes
Piontkiewicz

.

Ele. .

brasileiro, solteiro,
ind'ujstriário, natural de

'. GltaJratuba, Paraná, do
miciliado 'e r:es�i':d€l1te

.

na

RUa Eduardo KreiJSch 301
em Agua. Verde" �'est�

. diStrito, filho de Reyna,l
do Corrêa da Silva e Ro
sa Corà,eiro ela Sl[va _

Ela, brasileiFa, SOlteira,
i:ndU'Striária., natural' de

. sao Bento' do Sul, 'neSlte
Estado, domiçiliada .... e

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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"0"".;;.'.�!���'-'i���l-f,�:-�''';��::��=:=�:; :(,�';I���';i�gJt_ÍIiiI:.,�ilI.�!IIIj..--
(;:ond1llio' da .;� .'.

01 .
_

.

.

'� .�i

r..�t", ... R"",.Mll.: "".' { A' .. INIER.IMOIEIS
. lar; \:tId.eis

.

ar� K:reiSch, 3,01,' :ein" "IA'," "
'

�� 'rii�r:�d:et�c�k;'
'

.',
i

Interm.ediária 'de.. ',,:Jaragda
;

lida.
Piontkliewicz � Dofothea I" ·s LtdPioil.tkiewicz �

.. -.,. 7' ...
,

.

. movei a..
Editéü 1'1.395·de..20.09.90
Wllmar ,·l.aU�i.�, 'D1àne;'
Gelsler, .tr.>: 'Ü::::.t'_:' ,.'

El�; . c' b-raSiléir(i)',"" ,gO.1t�irÖ;'
meroenetro, :': natilihl· i�ci{ê
Jaragb.á d(j',oSlif, domtc�:
líado ,e r�'eIVte. em RiO. :'.

Oêrro II, neste . distr�t.o�
, filho· de Irmeú Laubé �.'
Vaírudes 'Ko�p:p LaUlbe·�

Ela, brasileira,' SOlteira.·
c<isturElira,' natural de Ja;-'
ra� do Sul, domicilia
da 'oe r�Sik:lénte em . Rio
da Luz II, n� distrito•.
fi1ha de AlnO GeiSler e

l'v1laria Geislier �

EditaI. 17.396. de 24.09.90,
Aldon .. Augusto' Brclhmül·'
ler e Edina Sl:lveita
Ele,

-

brasileiro, sOlteirQ,
ope;rár.io, 'natural' doê Mas'".
saranéuba, neJsJte Eßtado,
domiciliado

"

é;' residente
na ." 'Rua' Araquarí, 100,'
em Ilha ;da Figueira} nes
te dístríto. Hlh� de Rí-.
cardo Brühmüller e Te

resa ,Pauli\ÍiJia,'·' Fagundes
Brühmülíer fT-"

,

Ela, brasileíra, solteira,
do Iar, natural de Jara

guá dO SuJ; domreilíaría �
residente na Rua: JoSé'
Theodoro Ribeiro, 1.9714,
Ilha da Figueira, :pês:be
Qi.stfito, filha de José
FTanciSICo Silvei,ra é, Ira
ni Kaiser Siilveir,a �

Edital 17.397 de 24'.09·.90
Roberto Pl,'zybysz Maciel
e Maria de Fáti�a· Soa-
res

Ele, brasileiro Solteiro,.
pedreiro, natura:l' de' PaI·
Ín.itBJl, Paraná, dOmicilia
do e reSi<l:ente em 'Est'ra'
da Garibaldi, neste' dás
trito, filho de 'Sébastilãlo
de Oliveira Madel e He-' ;

,

lr-*a Przyby,sz -

. .' '.

Ela; br,asi1ér}:a,. ,�i'telía,
do lJt natural 'M:, U:!,g��,:
neste' Estado,

' 'dÓlhiitilllà��
da e reSidente em Estfà::·�j
da. Garibaid!', nes�

�

disY
tfito�, nhlâ e Ce'Lso Soa,; .�

r,es:e Santa da Sil��� $öil>;
res '-

caSä';.�� .,fu��fril .?:.7 130 !m2 e' terren8 cl 90(jlOO>"
m2, '�it'o

�

em
.

Gtw,tamiriirri' pröx. ao' 'BreithaJupt � ,

caSa � aIV. cF 70rn2, um púchado 'cl 95m2 e ter.

c/400m2, sito a' Villa' Lenmí, próx..Chlu'l"· Mesoh- '

, Casa de Al�. c] 220m2, ter. cl 740m2, sito à Mal.
'<castelo ''Banco,

.

935 em Schroeder. ,',
t .

Apartamento E'd. Menegotr�i, 3Ç andar, c! 90m2.

E. para que chegué";aõL:
conhetimento de" to'dos;L '

mandel" passar o pÍ'ésênu:�\·'
EdItal, que' será pUblica:' .

do pela 'lDiprensa: 'e;·· ebí '

.Cart61'lo, 'onde' sérá. aft�·
xado dtir8.li�· '15 dlas};) ,r'"

,_..........���--......�..........�--��
PÁG�t,' ;o:t�.�. :7�"

'.

Cl.tsa: dê mâde�r?" cl 2 quartos,,;::- Bi Água Ver4-�. t
-

.

.

. '. '

-

� . '_ �....! '� ':

Jaraguá d() Sul, de 29 de setembro a' 05 de outubro de 1990
.

:"z. :01:'
"

��." .'-.:,�" I"
•• ...,.' ;:,:.� .• ';. ���:_:1!d

Chalé
IM08n.IÃ.RlA: E

'

REPRESENTACOEs LTDA:
Rua Reinaldo Rau 61 - Fones .72-1390 e 72�1500

. . ,\ .'
.

CRI«:i - 852 • J
. Folie: 72·2010..

Av. Mare<:hal DeOdoro da Fonseca, 141
Jaragoá do Sul Santa Catàl1na

" ';, .c�g� de alveIiafia�. com 78m2, .':��I!�ti.� ·.â�i�:
nardínä B, M''UiLer 221 .' '; . '."

,

.'� '..... "

- Casa de alv�rja com 'roo;ÓOnâ:i ,'ê'há:; Ru .0'.

.",1'," Santa; Cátai'ina; com terrr,enQ� 'dé\'15Ôfoom2�; ::-':�':"::'
;_. Casa. miSta, pr.Qx. ClUbe ci� Vi)àjantes ..

,

" '"

_ Casa de alvo jcl 130,;OOm2�' iDpcabáda e

maís uma construção de' 58,OOm,2, edificadaS
'em terreno de 768,OOm2
_ SClbrado com área, d� 1()(),OOm2, na 'rua Ro·

.'

dolfo Huffenuesílsr, com maís uma sala
cOmercial com 4oo,OOm2: \

_ Dois lotes com 1;080,00m2, na lateral da rua
. Bernardo Dornbusch, perto

: do ferre velho
�. Spézía-

'

_ Dois Lotes com áflea de 450m2, no loteemen
,

.to M'enegotti, no bairro Água' Verde.
- TerJien() :estrada' Garíbaldí Com a área de

212.000,OOm2.
.

* Loteam:ento Sto AntoniO; té�os lotes' � partir
de um salário -de enkada e Um salário por :mês.

ALUGA:
0.2 - Kítinetes - Central

i Apartamento .:_ cOm 02 quartos' - Centro

: Apartamento _ com 03 quartos �.Centro
: Casa em Alv. na R. Antonio E. Ayroso, 763 c]
ánea_ de 280 m2, c/'piscina ,

. Casa -- alv Rua JOsé Menegottí, cl 130,00m2;
Casa'"- AI�. 108m2. R· João WiE!Sit Junior.

Casa. -;- . mista ci 90m2. ter .'cl 1355·m2.. ao lado

I de Bebidas Kin'en·
I Sobrad�área de 157m2, R. JOSé Emmendoerfer
j Terreno _ 'com' 900m2, Agues Claras, Figueira.
r Terreno - coin 800m2, (ComL) MaL Deodoro

'

i TerrenO - 14;40Om2, Br. 280 P:J(. Posto Marcolla.
: Sitio - área de 25.000m2 Próx. Ceval Rib. G Luz.

j Sítio,. �. área" de 152,OOO:rp2 Rio MOlha.

. ..

l TELEFONES
r'

COMERCIAIS E RESIDENCIAIS'

Uma Casa na rua 25 de Julho nQ 1109
- Uma Casa .oem Nereu Ramos.

'

.

r ''.
-.

.
'.

Empreendimentos ImobUiáriQs
Marcatlo LIda.

"

Av�;,Mal. D�odoro, 1.179 . Fone 72-1 i::>6 Jaraguá
] do Sul - SC.

CRECl' 093.

C. A·,. S A S·

.1: Imobiliária Enuetee
.

ENGETEC ----------------�=-----

V

:: CM,A., d� 1.35,00· iJ;12; Cen,tra (alvenaria) � ...
'

;

••• � •• '0 ••• ; i:� .. "" .. '.' .. ' Cr$, 20.000.000,00,
CASA." de) ,1.55,09 m2, Jarclg:uá Es�uerdo (Al·
venaria) ,' .• _,,., ., ', .Cr$· 2.500,000.00,
CASA .-d'e, tl50,OO :m2, Jaragq.á �uerdo (Mis·

•
ta);;" _c..·.,,'H,'.'I. .��"'••':" .... 'o .; � Cr$; 2.500.000,OQ

i C�SA.. d.e.,;' �90,Qgr,m2, água VeJ,"de. .(Alvena-
ri riâ'-r. .. : ,... ; ..:.�(\ .:.::"J. ,

.. >� "';.' .' ... , ,Cr$ 11.000.000,�.O,! APAR.�N$Q -- de' '98�OO m2, Av. Brasil

ii (Oambol1ú}::r; .l•• '

•••••• � •• , .', Cr$, 2.300·0()O,OO

li . ,' ..�\ ", ,

I: :'U'. ',;LOTES :'

i l.OTE� €Ie .,589;00\ ,m2, Ilha' da Fígu.eira
••• ,: •. ' .•.,v '.<>�" ••.•. ' ...•.,••.•

' ••• ', -

"

••
'. ·Cr$. 550 ..000,00

, LOTE
.

(loe ,.300;00 m2, V. Rau .. Cr$ 500,-000,00

•
i

Crea . 2264 - Creci . 934 .:, J - Fone: 72-6373
. Rua Expedicionário Antoriio Carlos. Ferr,eira, 49,

Jaraguá do Sul - SC

VENDE
.

TERRENO, cOm 3.600,00m2 � Rua Epitácio Pes-
soa _ Centro.

.

TERRENO' cl 720m2 - R Joinville em f(ente
ao asfalto

..
.

Terreno ç/ 424,64 _ R. JoãO. Sami Tavares, _
PróximO à M<\RISOL II
TerrenO ,cl ::no,OOm2 -::- pró:x;imQ ap NOVICIA-

.

DO __:_ Barra do Rio Gerro
. ,.

.

,

COBERTURA' cl 320m2 -Bd Schiocket,_;CeÍltró.
Apartamento C/, 179,üOm2:':':_ Ed. Carvalh,o "",:-,
Centrq.

, .'

, AP;\RTA�1�NTO com, 97,00. m2 E�. Járaguá _

Ceptro .'
. , . "

, �. '. ':':

Casa em alveI;latia cl 180m2' -� Rua Domingas ".

Demarchi _' Vi'la Nova' '. '

CaSa mista ç;1 10Dm2 Rrua Vk�or Rosenberg'
,
_\ Vila Lenzi

,. ,

. ".'",

, ,

,
.A L U.G,A

SALA . COMERCiAL
RUa Gumercindo' da Silva...

Sala· COrr!.ercia).·� R� . Bernardo
_'_.' Villa . Ba�efll<f,i; ,',,' ;;C,

DOrnbuslch

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



: .... :..... .é:

"

Profissional i

EMERGINCIA
\ .

.__.''''.''.'._-_....._� .. :,. !li'....--_•.._...
'
.. ;
...

,

---.....---------.

r11 ANo.S DE ENGENHARIA A SERVIÇO. DA
SEGURANÇ�

S'elor segurança
,Alarmes contra .roubo Resid., ICom.,. Ind,
Sistema preventivo do assalto a resídencías.

"

PRIMEIROS .NO BR,A.SIL, J,.�ÇAMENTO !
. SJMULTÄNEO, lARAGUÃ j S�O ....J!A-tJJ.Q",""" >d�
DESENVOl.VIDO·· ··pOR SEMA$.t.a, a.�;., ","
RAGUÃ. �,

Oríentação P.!. 'tubulações de a.�rme. t�'AlilI'llÍes com estétlcil:,em êasa$?�Jll t!WUlação. �.

Setlr plrtõe$'.·· .';:,f: !
portõe! eletrOniêos,' Por con,trole" remotit. . � .

.

, tpé, SOlangejf;��ini -�. Fo��audiólo�á PQrleiros c;,letiônicOs automátiC()�t ", ,f .: ti
"' �u,�\:����h,�,����:�2e� ������� Bradesco). .

..... Jaraguá "da .Sul ....... :'r! s.(;:'��r � .:7:�'OÖ'9'li -', UNIMED e Rua ReinoJdo" �u,,' 460,. =:-�'�n&''''j1"1339· \l.,. '1 .,'" [ i.:.-!tv.tantem(Js-�; '_::_�-ool1vênio . com: .

.

_
. "_;'

-Ó, , •

•. ""l. BANCO tio. ;BRASIL eró-ximo
.

à' iukl�;" �., Jaraguá do' :S01- SC·' ,,' '.
" .., ,. ." , . '.... �_...,II!!"IIIII!.. , ......r-.""....,�"�!I!I..""",,�"',,,,'!!I.. ""'........-----...--�Ja�r�a�guá--dO�SU��-de-2�9-de -;etemb-;'o ,;-:05 'de outuhrõd�' 1990'�pA61NA" 03-"',- ." ,�::. ''''': -:<'''_

.

_
.

." ","'.'.. _,"<." ' ..�.

Pronto Socorro 72-1977

-�\/l "0 �." •

Bombeiro'· . : ... �.; "j 193 . "
.

Drogaria Cato
.

72·0636

Ho�p. Mat: Jguá 72·1300

Polícia .. � 190

Rádio Jaraguã 72-0159

,

!' ..

,: Farl:ácia .

, 'd',
Sesi

Ag��� :

�m instalações
ampliadas e com La

boratório. .de ,Análi
ses Clínicas anexo,
para melhor. atendi'
mente-

Av. Mal.' Deodoro
507

(defronte o Colégio.
São Luís)

Fone: 72·0561

ii

Ort.
.

Co-nlábi"
�'A' Co'mercial"

'S/C LIda. '

• 'Escritas
, cpntábeii

flscâis . e

"',

•.. " Reglst�Q� ; de , ,flr,(hà�
�� ,�.•. ,'- :<:. .r

_ ': "> �'oi

fi '.
... ,

.': Contratos

• seg.orás"" .

�

, .: '.; �..

>: .......

" Rua CeI." Prot'�piO
" GOJßes ,aß., .. gíi�êira,
t: n" 290'�:.!/;''''':''''··'
.",

.;,; Fone:

.. �., ,i ';

Ferro: "elbo;' -Ma,rec.hal
DJ:_ ENGELMANN & CIA. LTDA.

_ � .. L�I.:::..�-.:-�:_' '.' �: ..

Coméftió>" de
i

"veículos usados
Peças para veículos

Compramos automóveis acidentados

Rua Conrad Riegel, '162 - Fone 72-0814
Jaraguá . do Sul - SC -

ADVOGADOS
, .. ,

-

-" "

LABORATÓRIO. DE . MICRo.Blo.LOGIA
E' ANALISES CIlNlCAS'

Fle�ing
Rua, Reinol�o Rau, 576

Pone: .' 12·2755
Jaraguä do $W,

.

SC

"I

,'.

,Ginecoloúia e Obslet"icia

ESCRITÓR-/t'!l:
Rua Barao ç/o Rio 8�êlnco. 227 "

Caixa postal12 -

Fone: (0473) 72,0244, 89250 :Jaraguido Sul- SC
� '"

. .

DR. ALUIZIO. ISAAC AUJUQUERQUE
Atendimento das 8 às lOhs

e das 16. às 19 hs.
Rua JOão Picollí, 235 Edif. Ivina-

,19 andar ,--; sala 8 ..:.,.. Fone: 72-1580
Mantertios convênio com UNIMED

Advogados

Orlopedia . e Traulalologia
'DR. MARCOS F. SUBTIL

Urgências '_ consultas _ ortopedia infan.
til' e adulto. Membro titular da Soc , Brasílel,

. ra de Ortopedia e Traumatologíe.
Av. Marechal Deodoro 1.572 ., Fone 72.2218

. i: Aurilene M. Buzzf' ,

.11 Leonel, P. Floriáni

.R.ua Rtinoldo Rau, 86 - sala 4 • FODe 12-2111.

,

I,

'==================��

'Clínica de
II

J."
•.

<"

:F:i,siôl�rapia
: (.

'

.

;.;,r, . :;:'j
,� ,

. :,Jara"uá{ '

••�':. 'o

1�

C I í n i e a M é 'd i c a � �.�
Reumalologia

Dr. Wander L. Walzko
Consultório Médic()
Rua José T. Ribeiro, 785

(próximo ao Colégio Holando M. Gonçalves}
JARA,GUÃ DO SUL - SC

Atendimento com Hora Marcada de 2� a. 61,lf.
Fone: '(0473) 72-:2936

11

I.'

. Dr" .valéria (;;.'; T�gnl
. Dr�l' Solange. .Castilho '.

FiSioterapeutas "

Dr� Carla S� Port
. Or� Stela Serracíní

Psicóloga

IlarlDes Semaster
�.

.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Sexta' 20:15b. Mullherl€S desesperadas ,(18 an0S:)
Sábado' 20:15h.• Deu a lOuca. lIloS monstros (Li- .

vre), 22:00b. - Mulheres Deseperadas (18' anos).
Domingo, Terça e Quarta - lO:15b. - Deu a lou
ca nOS monstros (Livre). Quint, 20:l5h. - Fill.me
POrnográfico

"

(18 'anOs).

'TUDO EM PRESENTES . PARA A.
l' COMUNHÄO E CONFIRMAÇÃO

voes ENCONTRA EM

Lanznaster
O. SEU RELOJOEIRO

Av. Mal.' ))eOdoro 391 - Fone 72-1661

«r=HO ..
• �'IAÇÃOCANARINHO LTDA:

Programe bem as suas viagens de Iéríes e

recreação. A· "Caitarlnho" coloca à sua dis

posição os medernos e confortáveis ônibus da, lua
frota..Venha conversar conosco.

.

, Av. Mal. Deodoro, 981 _ Fone '12-1422

..

genie nossa
. "i

Funilaria Jaraguá Ltda.

Calbas 'e Aquecedor Solar

Rua Felipe Sclfnildt, 219 • Fone 12-0448

'. TranspOrte sua carga
com Gilberto J'unkes.
- Fone:

.

73"()154
Posto Ouaramirím

,.-. -n�YfIDE .. SE
Um terreno cj 450m2,

em Nel'eu Ramos.

Contatos fone: (0413)
12-0363 cOJn oarlou

·YE'NDE·'SE
. Um terreno rural

na Estrada Ribeirão Gran·
de do Norte, .com.

a área de 190.000.00m2.'
edíí- COm uma 'c::asa· de
madeíra de 8x12, um

galpão de 15x15 e uma

serrada de engenho (pl�
ca-pau] equipada com
4 motores. Possui .aínda
um reflorestamento de
4.280 árvores, água exce

lente e energia elétrica .

Tratar pelo fone: 72-2684,
. coJn Paulo ou Jaime, no·

horário comercial.

Barão do Rio B.ranco, sala 4
FONE:72.2607

I

f
Clínica Veterinária

.

SCHWElTZER
Dr. WALDEMAR 'SCHWElTZBR

Clínica de pequenos e. grand� . ,animaiS. círárgíes, vacinações.
.

' '_"

falo x, in:têmà.m.entos� boutíqae-
.
Rua Jolnv1lle, 'B9 1.178 (em frente ao -Supet'D.lercado Brelthaupt)

Fone 72-3268 - Juaguá _ do SUl - Sm,tà Catarína

II

ilJRGOES CÁRGÁ 'SECA, ISOTSRMICOS, FRlOORtFlCOS
E cARiü!TAS' DE '1, 2 e 3 EIXOS

Jarilluá Esquerdo Rua Dr. Enrico Fenni, 113 Fone 12-1011
----,

AUREA MüLLER GRUBBA, Tabeliã' e Oficial de
Títulos daComarca de Jaraguä do Sul, Estado de
Santa Catarina, na forma da Lei etc.

.
..

�

,

Faz saber a todos quanto este edital virem
que se echemneste Cartório para Protesto dos
Titulos contra:

Auto Mecanlca MajOr Ltda
70 - Nesta

Rua BR 280 :KM

Adelío Gonçalves Fernanrl� - Rua' Domingos
Sanson n? 458 - Nesta.

E, como' os dítos devedores não foram en

contrados ou se recusaram a
.

aceitar a devida
. intimação, faz por tntermédío do presente edital,
pare que os mesmos compareçam neste Cartório
na Rua Artnur Müller, 78, no prazo dá Lei, a fim
de liquidar o seu débito, ou então dar razão por
que não o faz, sob a pena de serem os referidos
protestados na forma da Lei, etc-

KK/ Jaraguã do S'll'l 26 de setembro d:e 1990.

AUREA MUlLER -GRUBBA, Tabel�ã e· Oficial
de Protesto de Títulos-

daYerdu:reira Raquel ,

coM1mCIO DE PRurAS E VERDURAS,

SEMPRE FRESCAS E vERDES, PÄO CASEIRO
E CUCAS. AMPLO ESTACIONAMENTO.

Rua CeI. Procópio Gomes d� Oliveira, 1.160
- Jaraguá do Sul -!' SC -

�================!II
Tubos Santa Helena' Ltda.·

TUbos de PVEl (eletrodutos), Tubos de Concreto.
.

Tubos de Políettleno (mangueira preta).
Fábric�: Rua JolnviUe, 1016' _ Fone 72-1101
Escritório: Rua' CeI. Procópio Gomes. 99

Fp'Ile 12·0066 _ Jaraguá do Sul _ SC .

Spézia & Ciâ. Lida.
, SERRARIk E SERVIÇOS DE ,TRATOR

Madeiras para construção e serviços de trator
com profissionais altamente especializados.
Rua João Januário Ayroso, 712 - Jaraguâ Es
querdo - Fone 72-0300 - Jaraguá do Sul - SC.

,

'I

joãO eM(l/(iaM ,

Moda tnfaoto-Juvenll pala realçar a

elegAnda de seus Hlhos. Um car�o·
especial para o seu bom gosto.

Na Marechal Deodoro, 819 _. Jaraguá do �ul_ se.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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,PROGRAME-SEU FIM DESEMANA
-'

Corupá - Sábado, di'a 29 sensacional agito no Atiradores.
Início 22h. <

Domingo (30) a partir das_17h soiree no Atiradores.

Schroedsr- Sábado dia 29 Baile de aniversário do município
a partir das 22 horas. Animação do Grupo Musical Os Môna
coso A entrada é franca. Prestigie este baile que terá também
a entrega de medalhas e faixas aos vencedores do Campeonato
.de Tiro. Local Sociedade Schroeder In
Domingo, dia 30 a Sociedade Schroeder III promove rnais
um sensacional agito a partir das 17h.

Mass!,randuba - Nesta sexta-feira (28) na Fornello's agito
a partir das 22h.

-

Sábado dia 29 tem Fornello's com início marcado para as

22h.

Guaram/�/m - Sexta-feira a partir das 22h tem Efektus.
Sábado dia 29 tem Efektus a partir das 22h.
Sába!io tem o maior agito n.a .Sociedade Diana. Início 22h.
Domingó a parttr das 17h divirta-se no Efektus.
Domingo dia 30 venha agitar na soiree do Diana a partir
das 17h.

Jaraguá oo Sul - Nesta sexta-feira (28) venha divertir-se
_

na chopena da Marrakech. '

Sábado dia 29 tem Boite normal na Marrakech
Sábado dia 29 o animado e tradicional Baile dos Viajantes,
no Clqbe Atlético Baependi. Música a cargo de Bruno Monta
nari. Início 22h.
Domingo tem soiree no Botafogo a partir das 17h. Prestigie.

Noima recebe com um sorriso e simpatia
seus clientes na Arie & Requinte ,ali '

no comecinho daReinold6Rau. Confira
,

as novidat/es em presentes modernos e
criotiJ1os.

_ ,

.

/

Elegante e milito concorrida a

vernissage da nossa querida artista
plástica Vera' Trisches, na Galeria
Açu-Açu em Blumenau. Votos de
muito sucesso.

mês.
o Lions Clube Centro em alegre comemoração na 14� Noite Alemã. Todos

.muito bem caracterizados de verdadeiros alemães

Ckat produziu o concurso GarotaMalt
90, na boiie Baturité de Blumenau. A
vencedoraa foi a belissima Rejana
Jennrich' da cidade de Indaial.

Jaraguá do Sul. Participe desta que é
a mais alemã das festas.
No último sábado (dia 22) aconteceu
em Corupä, coquetel de apresentação
das debutantes. Cecília Konell,
Rosemeire Vasel e Rita de Cássia
Ximenes serão as madrinhas das
debutantes deste ano. O baile
acontece no dia 20 de outubro, no
Salão Paroquial. Promoção do Lions
Clube Corupá.
Dia 11 outubro (quinta-feira) na
StTCiedade Diana de Guaramirim, o 121
Encontro de InlegrQfão .

Politica-Comunidade, jantar dançante
com os '�arotos 00 Sul". No evento
acontece show com a cantoraLizDBonõ.
Corupá reaJizD no dia 30 (oomingo) o
seu Primeiro Festival da Músicd
Sertaneja.
A garotinha Rafaella Leier nasceu no

dia 16 deste mês, no Hospital São
José. Muitas felicidades 'a ela e aos

pais Juliano e Tatiana Leier, leitores
e amigos desta coluna.,

Quem foi conferiu! Animadíssima e

casa lotada com muita gente bonita
a Noite dos Anos 60 na Marrakech.
A Banda Beatles Again empolgou o

público que dançou por toda a noite.
Não faltaram öcúlos escuros, vestidos
rodados depois e jaquetas de couro.

A simpática turma da Ki-Kaska, da
vizinM cidade de Quaramirim,
promoveu aquela.gostosa
con.fra!emizDção sábado IilIimo. Valeu.
Desejamos votos demuitas felicidades
ao amigo Marco Antonio dos Sàntos,
(jue an;iveJ;SariQu dia 27 (quinta-feira).
Marco 'Antonio é muito conhecido na

sociedade jaraguaense e (gerente' da
Digibel). Parabéns. '

Vem aia segunda Schützenfest nos dias
12 a 21 de outubro. Venha ser Rei em

VARa

'-A�

1 Varig premiou passagens na Noite Alemã em sorteio realizado durante
a beUssima festa

rosro deMEDlCAMEN_TOS

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

para o almoço.
Posto de Medicamentos Vida e Saúde.

A saúde em boas mãos.
EstrlUÚJ Rib. Grande da Luz,1l7 Rio da Luz ao Iodo da Ceval

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

58 - Guaramirim

tratamento de sua

\
_

- Camisas para a Ir;.
Comunhão você'

encontra em nossos

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

Rau,530
Fone: 72-3311

I_

II'
I'

I.

li'

Vestindo Gerações II

.-

,

Rua 28 de Agosto
Guaramirim - Santa clÚIlI'ÍIÚI

Dê u�ajóia'de presente
Agrada_mais e custapouco

MAL. FLORIANO PEIXOTO, 29 FONE: 72-1911
(

Jaraguá do Sul,29/09 a 05/10/90Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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. Parabéns Schroeder pelo_s '.

,

�

PE'RSEV-''E'"RAN'Ç'A'"
.' .26 anos de progresso. São

-

-

� .,'
,

,,' . ,'os votos de Dlgebel.! -

.

VISAO DE FUTURO.-
"

Distribuidora.Geral de .'
"

PARA'f\ MARISOL, .
,

z:

.'. Bebidas Lt�a '

•.
.

ESTE E .0".
.

_'
Rua: Augus!o Mielke sin

/

_

�
, '

.

,

- Laraguá do- Sul, SC
. MODELO DA MODA

.

'Fone: 72-0633
.

.

\
\

v. �l -:

, �.
.

,

�

_._ .....
-

-
. .

,
:"�

.,(:' ,_

.
� Marisol

,.

(
-

Marisol-S.A. Indústria do Vestuário
'

J�ragu! do Sul'- SC.
" -

'TRABALHO
.,

� ,� "'�·t \ �;.:�.., -
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. �
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E
- "

.
,

"

,

.

,

, .

,
,

_..
�

.

�. � "

PROGRESSO
"

... )

i

. Nós acreditamos que esta é ,

.

.

.a maneira mais fácil de .....
, .

.: gerar riquezas .. Hoje,
-.

saudamos a todos os filhos ." ..
. desta .terra, pelo� 26 anos ,

.
�

_ JUL10
.

t

• de fundação.. '., FIJj:t.KOSKI
, Parabéns Schroeder, Esta é. '. ,.� ."11.122::.

·

�
.

.

..' '.'
. '.'

a mensa:gem de .'
.'

,

.

· 1�;W.lli'·!·hlliWM.:;'!"JiEBi .
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Coleta de lixo iniciada em Schroeder COBRAS & LAGARTOS
rasgados ou espalhados pelo chão,
não são recolhidos. Já os' vidros,
latas, metais e plästicos.são reco

lhidos separadamente na última
sexta-feira de cada mês. A comu

nidade tem colaboradomuito para
que a coleta seja perfeita. São usa
dos um saco para cada tipo de lixo,
um saco para vidros, outro só para
latas e assim para cada material
que após recolhido é destinado pa
ra reciclagem. O lixo de jardim
em grande quantidade como gra
ma, galhos de árvores ou entulhos
de construção é recolhido separa
damente mediante pagamento de
taxa de prestação de serviços na

Prefeitura Municipal. Segundo o

prefeito Adernar Piske, a coleta
(Je lixo tem alcançado seus objeti-

Schroeder está desde o dia 28
de agosto (terça-feira. ) realizandoem fase expenmental, a coleta -de
lixo; orgânico e desde o dia 31 de
agosto (sexta-feira) com o recolhi
mento de lixo inorgânico, isto é,
vidros, latas, metais e plásticos,
pois os mes�o.s são reciclados .e
tem o seu própnó destino. O cami

nhão de lixo 'passa sempre às ter
ças-feiras, iniciando a coleta pela
Rua Jaraguá (trevo), seguindo pe
la Rua Marechal Castelo Branco
e laterais, compreendendo o perí- '

metro urnano.

.
O lixo comum é acondiciona

do em sacos plásticos amarrados.
O peso dos mesmos não pode ul
trapassar os 30 quilos. Os sacos

vos.
.

.

O município está mais limpo,
bonito e higiênico. A populaçao
tem colaborado e a coleta do lixo
tem alcançado pleno êxito. O Pre
feito afirmou também que outros

municípios deveriam seguir o

exemplo de Schroeder, pois este

tipo de trabalho só trás benefícios
a população e ao município. Afir
mou Adernar Piske. Dentro deste
trabalho, fica rigorosamente proi
bido depositar lixo, vidros, latas
e outros em terrenos baldios rios
e ribeirões, sujeito a penalidades
e multa. O objetivo deste projeto

. é de além de tomar o município
mais limpo, participar ativamente
na reciclagem e aproveitamento
de lixes inorgânicos.

(Ferdinando Piske)

e tudo. Aliás, o que menos se viu
nessa campanha política pelo Esta
do afora, foi a Bandeira do Brasil.
O Américo Faria imagina que se

elegerá cavalgando em cima do Pla
no Brasil Novo, do Presidente Coi
-lor. Fala bem, diz as coisas certas,
chega a empolgar, mas acaba não
dizendo-ao que veio. O Nilton Ma
theus chegou humilde com sua

campanha do tostão contra o mi
lhão. Tinha dois carros na campa
nha. O dele é outro de um correli
gionário. O dele encontrou umpos
te pela frente e está agora fora do
páreo, completamente destruído.
Além do mais sua candidatura já .

nasceu morta. Seu Nilton. poeta no
governo nesta país, já não chegou
o Zé, lá do Maranhão? Pelo amor

de Deus...

O quadro. é esse. Mas, !eit!?r
amigo: volar e precISo. A, baixaria
nessa campanha, as denúncias "

que deveriam ter sido feitos em tem- i

po e à policia ou à Justiça :- as

calúnias lançadas pelos candidatos
contra os oponentes, não devem

,

motivar ninguém a anular o voto

ou votar em branco. Vamos· votar.
- Ainda temos quatro diaspara anali
sar e escolher.

Uma falta de respeitopara com.
os catarinenses, o horário gratuito
dos políticos no rádio e televisão.
E ainda dizem que a imprensa é

que é culpada'pelo descrédito que
a classep,olítica sofre perante a opi
nião publica. Na próxima quarta
feira vamos ter de ir às urnas, esco-

..Iher, entre outros cargos, o novo

Governador do Estado. frlas,você,
leitor da coluna, já escolheu em

qual dos seis candidatos votar? Vo
cê tem razão! Está mais difícil do
que nunca .. Pau/C} Afonso bate na

tec/a: "saneamos as finanças do Es
tado", Mas até hoje o governo se

quer tem

dinheir�ara
honrar

compromisso com o nciona/ismo
de repor perdas so ariais reconhe
cidas pelo sr. Ma/daner. K/einü
bing tem um bom plano, SIM. Só
não diz como vai executá-lo, saben
do que o Estado está em situação
pré-falimentar. O Dirceu só fala
aos casas que construiu, em regime
de mutirão, quando Prefeito de La
ges. Nada mais. Wedekin chega ao

desplante de cercar-se de bandeiras
comunistas em seus comícios. Do
mingo passado, falou em M_ondaí,
sua terra natal, tendo como pano
de fundo uma baita bandeira ver

melha com direito a foice, marte/o'

Multi-vacinação atinge boa cobertura
mente' das 7h às 17h45min, sem

fechar ao meio-dia. Não deixe de
vacinar seu filho, vã ao Posto de
Saúde levando a carteira de vaci
nação, previna doenças e salve a

vida de seu filho.
A tabela de vacinação e a se-

-guinte: 2 meses - Sabin li dose
- 80 dias, Sabin 2i dose - 90
dias, Sabin 3i dose. Aos dois me

ses a criança deverá receber tam
bém a dose da vacina BCG (Co
queluche, Tétano e Difteria) e a

tríplice. Aos nove meses deverá
ser aplicada a li dose do Sarampo
e aos 18 meses o 12 reforço do sa-

rampo.
.

114.53%.
As vacinas BCG, Sarampo e

Tríplice não obtiveram a mesma

porcentagem. A vacina de Saram-
1'0 foi aplicada em 831' crianças
(Ja mícrôrregíão, enquanto 1249
receberam a Tríplice e 246 a BCG.
A-Unidade Sanitária no Centro de
Jaraguá do Sul, não tem condições
de precisar quantas crianças deixa
ram de receber as doses e reforços
das referidas vacinas, pois não é
sabido o número exato de crianças
na região do Vale do Itapocu. O
Posto de Saúde local comunica
que índependentemente da cam

panha. realiza vacinação diaria-

Jaragull do Sul - A Campa
nha de multivacinação realizada
sábado (dia 22) alcançou seus ob
jetivos na vacina Sabin (centra Pa
ralisia Infantil). Na microrregião,
102% de crianças foram imuniza
das. O número de crianças vacina
das em cada município foi: Jara
guá do Sul- 9.479, com um total
de 94,56%; Corupá - 1.'273, al
cançando 129,63%; Guaramirim

..

vacinou 2.375 crianças, com
135,05%; Massaranduba ímuni
zou 1.555 crianças com o total de
.88,08%; e em Schroeder, 785
crianças receberam a dose da vaci
na perfazendo um total de

Sindicato dosBancârios
deve reabrir a sub-sede

RBN-780 KHZ
Ouça

diariamente

N0f/que da
Brasi Novo com
Vi/mar Corrêa "e
voz do povo"

Wandersee considerou a pro
posta feita pelos banqueiros (com
reajuste que chegou a 21>4 por cento,
em relação a março) "razoável, até
pelas dificuldades econômicas do
País" e se mostrou surpreso com ca

pacidade de mobilização da catego
ria em Jaraguä do Sul. "Não tínha-
mos nada previsto para o município,
mas acabamos dando 90 por cento,
nas agências privadas, que tiveram
de se virar com o atendimento so
mente das-chefias. Tivemos um nível
de mobilização excelente", conclui.

Jaraguá do Sul - 0- sindicato
dos bancários de Joinville deve rea-

,

brir a sua sub-sede, em Jaraguá do
Sul, que já funcionou no município
há tres anos, IAas foi fechada por
inoperância. A informação é do dire
tor de formação sindical da entidade,
Hilário Wandersee, que recebeu a.

reivindicação dos bancários jara
guaenses, durante assembléia geral
realizada na manhã de segunda-feira
(24) defronte ao banco Itaú, e que
definiu pelo fim do movimento gre
vista, a exemplo dos bancários de
Joinville.

Rei
dos

AUTO
OFICINA

GUARAMIRIM
LATÁRIA -
PINTURA

MECÂNICA EM,
.

' GERAL,
- SOLDÁ ELtTRICA

E OXIGENIO II

Rua 28 de Agosto n:
853 - Guaramirim

Botões
Comércio de Aviamentos

'Ltda.
Botões-Linhas�Zipers-Elásticos
Botões de ptessão-Rendas-Etc.
Matriz: Rua Adolfo Tribess, 400 - Fone '

(0473) 72-2803-
/

Filial: Rua JoinviIIe, 2490 Jaraguá do Sul-Se

;;.,

ATE_NÇAO'
- ,

Se você tinha problemas para sair ou viajar, pelo fato de ter um
idoso aos seus cuidados, esses problemasacabarão.

Deixe seu idoso aos .nossos cuidados.
Rua Jorge Czerniewicz, 359 - Fone para contato 72-1977. das 17

as 21 horas, falar com Sandro Cercai, de segunda à sexta,
Seu idoso ficará aos cuidados de quatro enfei'meb:as autorizadas. ,

I u 1
'_I:
I J""1l ]

METALORGICA MAME LTDA.
* Servi'ços de torno, plaina e 'freza.' -

*-Fabricação de mäqulnas industriais e estruturas metálicas.
* Fabricação de moldes para injeção plástica, moldes para metal, moldes para
borracha eoutros.' .

* Fabricação de matrizes.
.

DISPOMOS DE UMA MODERNA MÁQUINA PARA SERViÇOS DE ELETROEROSÃO. SOLICITE VIS"A DE NOSSO
REPRESENTANTE OU ÇONSULTE-NOS FONE: 72-0493'RUA GUILHERME DANKER, S/Na- SALA 1- JGUÁ DO SUL SC�
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Seminário de Corupá luta
comdificuldades 'de verbo

Corupã -'- A Direção do Semi
nário Sagrado Coração de Jesus pro
move dia 21 de outubro (domingo),
uma festa para amenizar sérias dificul
dades financeiras por que passa ainsti

. tuição. O Seminário foi fundado em

fevereiro de 1932; e é sem dúvida um

dos maiores e mais bem estruturados
patrimônios culturais de Santa Cata
rina. Responsável pela formação de
milhares de jovens, o educandário é
especializado a nível de 12 grau - 6',.
7' e S' séries - e tem uma meta defini
da: formar o maior número possível'
de padres, sempre seguindo o currf
culo oficial determinado pelo Minis-'
tério da Educação", conforme faz
questão.de frizar o educador, Padre
Bernardo Knob, um dos oito profes
sores do Semínãrio.

Padre Knob considera importan-
te que o aluno chegue ao seminário
"com vontade de sentir-se chamado
à vocação sacerdotal cristã". Afinal de
contas, �pós entrarem no regime de
mternato, os estudantes precisam se

guir à risca uma rigorosa disciplina ro
tineira, que inicia às 6 damanhã, com
Santa Missa diária, estudos.nos: três
turnos, atéo toque de recõlher, às 21
horas. Eles próprios são responsáveis

. pela limpeza 'das salas de aula e de

iodo o prédio, além das atividades ex
tra-classe, como cultivo de verduras
e frutas, cuidados aos viveiros de pás-
saros e peixes. . -

�

O seminário conta com 140 alu
nos internades e-o próprio padre Knob
avalia que 10% deles devem prosse
guir os estudos a nível de se-gundo
grau, em Jaraguá do Sul, o curso supe
riór de Filosofia em Brusque e, por
fim, a formação de padre em Taubaté
(SP). "Mas ao menos esses jovens têm
formação cristã", completa o educa
dor .que ta!ßbém é responsãvel pelo
serviço de a�ua e eletricidade do Semi

nário, mantido pela Congregação dos
. Padres do Sagrado Coração äe Jesus.
Os alunös pagam apenas 3,5 salários
mínimos por.ano, pl.lra terem uma for-,
mação que ainda inclui ensinamentos
importantes, como o Latim. .

Escola de música (para violão),
museu, salas de teatro, audiovisual,
cinco salas de aula, duas bibliotecas
(uma pará educadores, outra aos alu
nos), salas de.jogos, capelae refeitó
rio, além de toda a estrutura de lazer

. e esporte, como campo de.futebol, vô--
lei, tênis, ginástica, completam os ser

viços prestados �10 Seminário Sagra
do Coração de Jesus, instalado em

·uma área de 6;;1 hectares.

SCAR: em buscade recursos

Jaragúã d!J Sul - Dando prosse
guimento â luta em .prol da Cultura
Artística na região, a Sociedade de
Cultura Artística, entidade sem fins
lucrativos que vem desenvolvendo, há
34 anos, um' expressivo trabalho 'em
prol da cultura, lança a campanha _

"Adote'a Escola da Scar" , com o intui
to de auxiliã-la financeiramente. A si
tuação financeira da Escola tem apre
sentado e seguinte resultado: Receita
mensal (arrêcãdação dé mensalida

des)_5.288 Bms. Despesa mensal (sa
lãrio 'e encargos' dos profes�ores).
10.534 BTNs. Resultado $,246 BTNs,
sem contar a manutenção da Scar co
rno um t?do, envolvendo despesas ad-

mímstraävas, água, luz, telefone e ou-
-

tros.

.. É importante frisar que a Scar
ainda tem despesas com a locomoção
e aquisição de materiais, em suas di
versas 'atívídades: Orquestra de Cor
das; Coral, Teatro, Grupo Folclórico,
Artes Plásticas, Eventos Artístico-

. Culturais.
-

'

-

A Scar solicita que empresas, ór
gãos públicos e sociedade em. geral,
colabóre com qualquer tipo de doa
ções, contribuições. e patrocínio, evi
tando quea Sociedade de Cultura Ar
tística feche .suas portas e a cultura
de Jaraguá deixe de existir ..

j y { �,
l r .J',

, j

i r I l
) l , ,

'RODAVIVA
aberto ào"publ'ico'

I.

Valorize
Rotary
comFé
e Entu
siasmo

CORREIO-
O <> 'FI' «> "'"�

Informativo Rotário.

O quatro-meia-cinco
� '_;Valorize Rotary çom F� e Estu

siasmo'

R.C. Florian6polis-Léste
.

-

. Os companheiros do "Leste"
estão às voltas com preparativos
da acomodaçâo dos componentes
do INTERCAMBIO DE GRU·
PO DE ESTUDOS, em número
de sete, que virão da Alemanha
e permanecerão na Capital do Es
tado de 19 a 23 'de outubro do
corrente ano.

COMENDA '�OSWALDO
CRUZ" PARA PAULO VIRIATO
CORRÊA DA COSTA
Repercutiu demaneira gratifican
te o gesto do Presidente da Repú-

- bliea Federativa do Brasil - Fer
nando Collor de Mello _;_ que ou'
torgou a Comenda, "Oswaldo
Çruz", ao rotariano brasileiro
Paulo Viriato Corrêa da Costa,
Presidente de ROTARY INTER
NACIONAL, em razão da parti
cipação da Fundação Rotána, na
Campanha Polio Plus, de erradi
cação da poliomielite na face da
terra até o an@200:;, gu�� quando
se comemora o CENTENARIO
DE FUNDAÇÃO D() ROTA
RY. O fato,o primeiro a. acon

tecer em público e de reconhe
cimento de serviços prestados foi
amplamente divulgado pelas TVs
do 'País, das Emissôras de Rádio
e da imprensa escrita. A'doação
foi de '6 milhões de dólares para
a aguisição de vacinas.
R.C. FLORIANOPOLIS
Na reunião de 20 de setembro de
1990, no Baía Norte Palace Hotel, '"

o dr. Mauro Moritaury de Souza,
realizou interessante palestra aos

companheiros desse clube de ser

viço, abordando com farta ilustra
ção um p-alestra versande a SAU
DE DO IDOSOE SERVIÇO'DE
PREVENÇÃO, que repercutiu
intensamente pela maneira muito
clara e positiva ds pessoas que
adentram para a terceira idade.
O clube, recentemente, comple
tou seu 512 ano de existência, o

segundo mais antigo clube do dis-
trito 465.

.

(Da Comissão de Relações Pübli
cas do D-465, Ano 1990/91).-

'ARWEG

AMBIENTE PI
FESTAS"
CASAMEN_TOS /

COMUNHOES E
BATIZADOS

Confi-ra. a história

•
-KOMFORT

HA História, de nossa gente'
não pode ficar só na .

saudade"
.

Q passado só é importante
se o seu tempo foi bem
empregado
Barão de ltapocu

... HÁ50 ANOS
.

.

-. Em 1940. o proprietário Clotario Silveira anunciava VIAGENS diárias
em confortáveis Limousines entre BLUMENAU e CURITIBA, saindo de Curitiba
às 6hs, passagem por Joinville, às 9hs. e chegada em .Blumenau às .12 horas e

vice-versa. O Posto de parada ein Jaraguä era no HOTEL CENTRAL, à Rua
Emílio Carlos Jourdan. .

.

- O proprietário do Salão Waldemar Rau - antigo Salão Hruschka - em

Três Rios, anunciava grande baile, -ábrilhantado por boa música.
r

-:-'
- Publicava-se no "Correio do Povo" .ed. 1041, pág. 5, de 10-08-40, o Estatuto

da SOOIEDADE ESCOLAR ANITA GARIBAl,Df, com sede em Garibaldi,
neste município, que substitqia a antiga Sociedade Escolar n' 30-A� fundada em

11-11-1905. Os novos estatutos eram assinados em 05"()1-1940 por Francisco Ers
ching.rpresidente; Francisco .Lennert, secretário eSebastião Lénnert, tesoureiro,
tendo o primitivo estatuto sido registrado sob n2 13, em. 06-01-1906, no Cartório
respectivo da Comarca de Joinville .

... Há 40 ANOS _

- Em 1950, estava em otganização o Diretório do PSP .,.,,- Partido Social
Progressista, do governador de São Paulo, sr. Adhemar de Barros, 'Adiantava-se
que, embora não apresentasse-candidato à.prefeitura, apresentaria contudo candi
dato a Deputado Estadual, na pessoa do dr. Príamo Ferreira do Amaral, DQ.
Promotor Público da Comarca. "

.'
�

- O PRP - Partido de Represent-ação Popular tinha novo. presidente: a

�nve!lção confi�nu�va n� presidência o dr. J,!r�e l;aeerda,. '!_Iédico! advogado,
, Jornalista de projeção, oficial de gabinete do Ministro da Justiça, entao candidato
a deputado federal pela coligaçãoPRP-UDN, que falava aos seus correlegionários,
amigos e admiradores, através do microfone da Rádio Jaraguä '-ZYP-9. Posterior
mente elegeu-se governador e não concluiu seu mandato, em virtude de acidente
aviatörio nas proximidades de Curitil�..

�

... H 30 ANOS .

_ .

.

"

- Em 1960, Rudi Burchardt saia da Sociedade Gráfica Avenida LIda., onde
era compositor daquela empresa por longos anos e dando valiosa colaboração

.

-

'na confecção do "Correio do Povo", dedicando-se a atividades na cidade de Join
ville.

- A equipe de basquete do Baependi excursionava à Joinville-para enfrentar
o time da AABB (Associação Atlética Banco do Brasil), um dos melhores times,
na categoria em Joinville, derrotando-a na cancha "do Ginásio São 'Luiz pela conta
gem de 29 x 28. A formação da equipe baependiana vencedora era a seguinte:
Dingo .(6), Kopmann, Neri (12 cestinha}, João í9�, Quito, Atí,e Miltom (2).

.

... HÁ 20 ANOS .

Em 1970, Procópio Ferreira, famoso artista.iapresentava-se no Cine Jaraguä,
interpretando com a suanotäve] c1assé, o monólogo "Esta noite choveu prata".
A noitada culturàl foi patrocinada Ilelo Rotary Club local, com reversão de parte
.da receita em benefício da Criança 'Pobre.

- Retornava o sr. João Zocatelli, Agente Fiscal lotado na Delegacia de
Polícia da Comarca de Jaraguä, convocado que estava pelo Secretário de Segurança
Pública de SC para curso intensivo de especialização na Escola de Polícia, com
atribuições de fiscalização de armas, jogos e .diversöes, registro de estrangeiros.
e serviço de polícia interestadual. '.,'_:

A ACUs, Rotary e Lions, acompanhados do eng. Paulo da Nova e dr: Borto
letto, engenheiro do Plameg, visitavam as-obras da rodovia 'Jaraguä-Corupã, atra
sada com .0 mau tempo e desvio na altura na Casa Comercial do J.uiz de Paz
Wàl<!.emar Rau, que deveria ficar concluída até o fim do ano.

-

.

_
-"- Falecia. em Guaramirim o Prof. Cantalício Flores, no Hospital daquela

cidade. Vereador eleito, p-ela ARENA, ocupava oelevado cargo 'de Presidente
da Câmara do Município de Guaramijim.

.

.

• .. HA 10 ANOS '

'.

.' Em 1980, no dia 28 de agosto comemorava-se o centenário de nascimeilto
do Praeses Ferdinand Schliínzen]" ilascido em Hamburge-Alernanha , em

- 28-08-1880. Foi o fundador da Comunidade Evangélica Luterana de Jaraguá do
Sul e a serviu durante, 53 anos de vida-sacerdotal. '

- As Patronesses das Debutantes/Síl de Jaraguä do Sul, senhoras Arlete _
'

Schulz da Costa Cl Amazilda da Costa Bastos, ofereciam Um Café Colonial junto
ao KAFFEE HAUS - Rodovia SC,301,.Km 5, divisa com Guararnirim, hoje
bairro Vieiras. .

_

- O semanário. '!€arreio do Povo" era intermediário de um profundo agrade
cimento do,-Padre João ADAMUS aes seus paroquianos do Senhor Bom Jesus
de :Ouaramirim, Há 40 anos labutava na seara do Senhpr como sacerdote, vindo
dá Polônia. O prefeito Dequech 'conseguiu no Consulado rever a sua antiga paró
quia e externava agradecimentos ei 'retornan<lo à Polonia deixava bênçãos sacer
dotais a tados: "Deus vos pague QUl!ramirenses!" .

..•V().C�VAI ÉNCONTRAR NOS DIVERSOSDEPARTAMENTOS DAS
lOJAS- BREITHAUP"T. VENHA CONFERIR�

. aS, .

CREDIÁRIO FACILI�ADOSUPERMERCADOS - ELETRODOM�STICOS - MOTOCiClETAS (YAMAHA)- PEÇAS E AC&SSÓfilIOS - PNEUS· FERRAGENS
M�TERIAL PARA CONS_:rRUÇÃ0, EL�TRICO E 'MOTORES - TECIDOS E éONFECÇOES - MÓVEIS .'ATACADO

'-

.�.glna 1�1

Jaragu'á do ,Sul,'Fone (0473) 72-3800 - JOinville, Fone (0474) 25-3233 - Guaramirim, Fone (0473) 73-0499 - São Bento do Sul, Fone (0476) �3-1155 - Mafra, Fone (0476) 42-2511

".ragu. CIo SuI,29/09 a 05110/90
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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_-------------------GERAL �ºltlt�º-
-------=--____.;;...;..______,...__Cesar Souza-

- Eleito Vereador nà Capital em 1982. ':
- Foi Vice-Presidente da Câmara Municipal no pe-
ríodo 1983/1984.
- Autor do projeto de Lei que criou o passe do
idoso em 1985. '

.

, - El<?ito Deputado Esta�u�l 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 ';0 POVO NA TV'?,
atualmente apresenta e dirige o "PROGRAMA CE-
SAR SOUZA" na RCE TV \

-

.

DEPUTADQ FEDERAL 2590
KLEIN_V�lN(ã_A_M_IN --.-

.®ß31e-!1!tJeJ
DEP.UTADO FEDERAL' 2590

KLEINÜBING ·AMIN
UNIÃO

CARLÃO
PARA DEPUTADO ESTADUAL 22228

seMINÁRIO SAGRADO
CORACÃO pE JESUS

CORUPA-SC
Um.recanto de Paz

__ Vamos mantê-lo sempre vivo
Campanha: Correindo-Povo

ÉAopÇAO
GOVERNADOR'KLEINUBING - SENADOR'AMIN

DEPUTADO ESTADUAL
- - DURVAL -- - -
- - -

'=' -
-
-

--- --
- Ir .. .. - -
- , " -

....
-

- I
-

• - •
.. • • - - •

• - • .... •

• - & , I
- - - I
- - - l
- ,,- - -
- Â • - .-
- ... -- --

15240
GOVERNADOR

Paulo Afonso
VICE 'Ivo Vänderlinde SENA�ORVilson Souza

.

É hora cena para comprar seu
,re/ógio tECHNOS

em 4 pagamentos na

VOTE
EM'
GE,NTE
NOSSA

DER EST.
N!. 36.155

DOMINGUES

Pilote sempHJ 1ulpado

<lfHONDA

.
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Idosas se .confratemizam
pata comemorar o seu dia

l_araguá doSul-A Secretaria
do Bem-estar Social, em comemo

-ração à Semana do Idoso, .progra
mou um encontro festivo no dia 25
(terça-feira), nas dependências do .

Grêmio Esportivo Juventus. Na
oportunidade 450 idosos dosquatro
.clubes da cidade confraternizaram
durante todo o dia, iniciando corn

.

,

um culto ecumênico e homenagens
.

aos familiares dos patronos, sorteio
de brindes, apresentações folclóri
cas, além do almoço, café e-dança.

Foi um dia de intensas ativida
des e de homenagens àquelas pes
soas que já viveram uma vida intei- ,

ra trabalhando, lutando e sofrendo.
'Ne encontroc.participaram 45 ido
sos da Capital e no dia 27 (quinta
feira), os idosos jaraguaenses fo
ram, a Pirabeiraba, em nove ônibus
especiais, onde na Sociedade Rio
da Prata participaram de diversas
atividades. Na ocasião houve baile,

Mulheres ruraía
se mobilizam em
seu 1-� -Encontro
MassamnJ!uba - o \1' Encontro Re

gional de Mulheres Rurais e o 62EncontFo
de Massaranduba realizado dia 18 [terça
feir-a) atingiu plenamente o seu objetivo
que era de informar e motivar as mulheres
rurais da ill}portância d� ,seu papel '.'a vida

'

Dentro da comemoração da sócio-econômica e política da sociedade

semana do Idoso, amanhã, dia 30, em que vive, O encontro reuniu mais de
400 mulheres e as palestras e debates fo-.

no Salão Paroquial acontece diver- rám amplamente discutidas levando mais
sas atividades, almoço, dança, informações e conhecimento a todas parti-
apn,sentações diversas. A festa ini- cipantes. Estiveram presentes ao encontro
\Cla às 8 horas e se estende até às, a primeira dama do Estado Ivone Malda-

17 horas. Participarão do evento ner e o Secretário da Agricultura do Esta

idósos acima de,.65 anos que já fo- 'do Athos de Almeida Lopes, além de vá-
. rios prefeitos da região.

ram previamente cadastrados de � O encontrolniciou com recepção aos

maneira que possam receber as ho- convidados e, abertura com discurso das

menagens que, lhes são devidas. A autoridades presentes. A promoção foi da '

d
-

d f ta
é

I' d Acaresc, com-apoio da Cooperjuriti e Pre-coor enaçao a es a e rea iza a
feitura Municipal. Participaram do encon-

pelo Grupo-de Encontristas da Pa- tro os municípios de Araquari, Barra Ve-
röquia Senhor Bom Jesus,

.

Comu- lha, Garuva/ltapoá, Guaramirim, Jaraguá
nidade Evangélica Luterana e do Sul, São Francisco do Sul e Massaran-.

'

Ação Social com apoio da Prefei- duba. Dentro das definições, ficou estabe-
tura, CâmaraMunicipal e da comu- lecido que o próximo encontro será reali-

. . . zado no ano que vem emJaraguã do Sul
nidade guaramuense que muito co- -

com a- participação também de homens.
laborou com doações de brindes e Desde Já, a Acaresc prepara o encontro
alimentos que abrilhantarão a fes-' através de idéias e sugestões que deverão
tá.,

.

"' '.-'ser enviadas a extencionista do município.

càfé e sorteio de värios brindes.
I

,Guaramlrlm _,

�SERVlÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
-

� .....
.�

.

-:
I

'

Jaraguá do Sul - sc

AVISO

Chama-se aatenção para a Tomada de "Ofertas
n2 ,01/90, .referente à-venda, no estado- eJ?1 que se

encontrám: central KS, aparelhos de telefone, gra
vadora e impressora marca 'Petrogtaph, arquivos de
aço, etc.

'

,

" Para maiores detalhes veja Edital no escritório
do SAMAE, à Rua Guilher Weege, 34-- centro,
até dia 15 de Outubro de 1986,' no horário das 9:30h·
às 11:30h e das 13;OOh às 16:00h, de segunda-feira

." à sexta-feira.

l RUA SEMÉ MATTAR, 154 JARAGUÁ DO SUL - sc

SERViÇO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE �GUA E ESGOTO - SAMAE

Administrado pela Fundação N�lonal de Saúd.
Jaraguá do �u" - Santa Catarina

EDlT�L DE TOMADA DE OFERTAS N� 01/90

01 - A Presidente da Comissão Permanente de Licitação, devidamente
autorizado pelo Sr. Diretor Geral do SAMAE de Iaraguâ do Sul- SC, torna
público, que no dia 16 de Outubro de 1990,- às 16:00 horas, far-á realizar._ lia
'sede do SAMAE, à Rua Guilherme Weege, 34, centro uma Tomada de Ofertas,
para a venda dos seguintes totes dematerial inservfvel.

LOTE N� 01 - PREÇO MíNIMO C� 80.000,00

1 Equipamento central KS 206R
J Aparelhos de telefone com sigilo externo
4 Conectores âe cabo
I Campainha de emergência'
1 Protetor delinha '

-, 1 Barra de aterramento
'

30m cabo interno 20p
c LOTE N� O� - PREÇO MINIMa Cr$ 140.000,00

1 Gravad�ra de até 5 a 9linh� para endereçamento ,MG-i05
! Impressora manual de 5 linhas com datador M2B
1 Arquivo de aço A -30 capacidade para 5850 fjchas
·1 Arquivo de aço A-I2 capacidade para 2220 fichas
1 Máquina calcular Facit n: B-601.69.

LOTE N� 03 - PREÇO MINIMa Cr$ 5.000,00

�1 Forja a pedal
1 Banho Maria Biomatic -c,

1Refrigerador Prosdócimo
1 Balcão ppra pia '_', ,

1 Moto-bomba à gasolina modo 137 - F2 - Montogomery
,

02 - O material encqntra-se. em exposição, à Rua Guilherme Weege, 34,
no horário de 09:(10 às,H :30ê das 13:00 as 16:00, de segunda a sexta-feira.

03 - poderá o SAMAE utilizar o direito de anular total ou parcialmente
a Tomada de Ofertas a que se refere o presente Edital, de acordo com as suas

-

normas internas. ,

'
,

,

'04 - As propostas devem ser encaminhadas aoSAMAE, à Rua Guilherme
Weege:n: 34, aré às 16:00 horas do dia /6 de Outubro de 1990, para abertura,
pela Comissão Permanente de Liciioção, em duas vias, 'em envelope fechado;
contendo os dizeres: TOMADA DE OFERTAS N� 0l/90. -.

,

05 - As propostas deverão ser apresentadas individualizando as ofertas'
para cada lote de material, mio podendo se aceitar aqueles que apresentarem
cotação globalpara dois ou mais lotes, sendo indispensável que nela o interessado
registre o seil CGC ou CPF. ,'.

06 - O interessado poderá licitar em um oumais lotes.
07 - Após o julgamento da Tomada de Ofertas pelo Senhor-Diretor, os

vencedores terão o prazo máximo de três dias úteis para integralizarem o paga
mento, no banco, através de recibo emitido pelo SAMAE. -

,08 - Os licitantes vencedores, depois de efetuado o pagamento, deverão
retirar o material dentro de três dias- úteis, sob pena de ficarem sujeitos ao

pagamento do taxa de armazenagem diária correspondente a 1% dó valor âe
sua oferta. '. '

09"7" Ultrapassado o prazo estabelecido no ítem 7, se houvercollveniência
, para o SAMAE, serâentão, declarado vencedor, imediatamente o segundo colo-
cada.

.

-

' .

10 - A apresentação da proposta, pelo participante, implicará na total
aceitação das condições estipuladas pelo SAMAE. "

>,
"

11- Os casosomissos serão résolvidos pelo Diretordo SA:!'1AE.
Jaraguá do Sul, 19 de-setembro de 1990,

Elisa Manske Lescowtc:
- 'Presidente •

-

Comissão Permammte de LicitOfão

-
HAllE
-- METALURGICA HAME LTD4.

Precisamos par� �dmissão imediata de
,

FERRAMENTEIRO·
Necessário .

referê�cia 'e experiê�cia .. Inte
ressâdos comparecer munidos de carteira
profissional., à Rua Guilherme Danker" s/n2
-- 'pró.xil!'� a'Verdureira da �aquel,' para"
entrevista . '). ' ._

EQUIPE Participando
,al!s d_omingos

-A

voce concorre
ao sorteio de
uma TVa,
,
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BOLA NÁ TR'AVE

RetiJrntlddo com aCOlUM depois
de uma semana nos Jogos Aber
tos de Suma Catarina, estamos
trazendo novamente as noticias
esportiras para o nosso leitor.

XXX JASC - Iataguâ do Sul
, obteve a I3� colocação, entre
80 municipios na classificação
geral por medalhas, sete no to
tal.

.

Os principais destaques fip.a
rampor conta do Judô e atletis
mo masculino, com os atletas,
Gerson Jose dos-Santos, Olavo
Jose Reali, João Nelson Silvei
ra, Jorge Luiz de Souza, Ade
mir Roesler, e no Judô Paulo
Sérgio da Silva e Mauro Mah-
fud. c

"

Foi um crescimento significa
tivo de 1989 (2I? lugar) para
1990 (13? lugar). esperamos
que isto sirva de estímulo para
nossos governantes, empresá
rios e comunidade em geral, e

apoiem mais o nosso atleta
amador.
DARPE - A equipe de vôlei
feminino patrocinada, pela
Darpe Malhas ficou em 9: lu
gar. '

A equipe bastante renovada
sentiu muito a estreia, recupe
rou-se na segunda partida, e

não resistia frente à Florianá
polis, a.s esperanças agora. estão
depositadas nos Joguinhos
Abertos em Tubarão, onde a

base da equipe adulta estará
atuando contra atletas da mes

ma idade. Esse trabalho de re

novação sô está sendo passivei,
graças_ ao apoio da Prefeitura
Muni,!pal e da Darpe Malhas.
Classificação: Nossas equipes
ficaram assim classificadas nos
XXXJASC:

'

Atletismo mac. 6� lugar, fem.

_________�G,__ERA.......L_____"'"'--CORREIO--
11>'<> F-<>"�

Jaraguá do Sulfica em 13� nos lASe
Jaraguá do Sul - A delegação

jaraguaense que participou dos XXX
Jogos Abertos de Santa Catarina -

que, mais uma vez, mostrou a hege
monia de Blumenau no apoio ao es

porte amador - consegum o '9ue se

pode considerar até um desprezível Bs
lugar na classificação geral. Mas, ape
sar de tudo, ainda demonstrou um

progresso significativo em relação ao

ano de 1989, quando omunicípio obte
ve a 21' colocação, "Houve uma me

lhora, mas o fato é que Jaraguá do
Sul tem obrigação de ficai entre as

10 melhores delegações do Estado",
manifestou o chefe da Divisão Muni
cipal de Esportes, Jean CarIo Leut
precht, que coordenou nanoite de on-

tem umâ reunião de avaliação, com
atletas, técnicos e dirigentes de equi-

,

pes.
'

E o objetivo de Jeané claro. Nes
ta semana ele deve se reunir com o

prefeito municipal, para apresentar os
custos de toda a programação espor
tiva para 1991. "E necessário que se

jam distribuídos mais recursos ao es

porte, que tenhamos uma previsão or
çamentária", completa o chefe da
DME, advertindo: "Cidades como

Joinville e Concórdia, por exemplo,
estão insistindo desde já na Contrata
ção dos nossos atletas para os pröxi
mos.Jogos, Abertos. Se as empresas
jaraguaenses não se engajarem na
campanha, é bastante provável que fi-

Olavo Reali traz a medalha
mesmo superando. dificuldade

Superando todas as dificuldades
impostas pela incompreensão, o atleta
Olavo José Reali, 20, viajou para Blu
menau disgosto a enfrentar as feras
"históricas da modalidade de Arre
messo do Martelo: os blumenauenses
Rubens Fredel e Gilberto da .Silva,
que traziam consigo Uma invensibili
dade municipal de 12 anos - desde
que a modalidade foi introduzida nos

lASCo E não deu outra. O arremesso

de Reali atingiu a márca dos 50 nietros
e 48 centímetros, botando abaixo a su-

"remacia do favoritismo.
.

Mas o feito não foi fácil: Afinal,
duas semanas antes de embarcar para
Blumenau, o atleta - medalha de ou
ro nos Jasc enfrentou um.adversãrio
dentro de Jaraguá do Sul. Sem muitas
explicações, Reali foi proibido de trei
nar no campo .do Clube Atlético Bae
pendi, sob alegação de que o impacto
do martelo provocava buracos no gra
mado. "No período de treinamentos
em que eu mais precisava, eles me im
pediram, mesmo sabendo que após os

arremessos eu mesmo cobria os estra-

gos, que não eram tantos", desabafa
Olavo Reali, lembrando que foi força
do a treinar em Joinville nos últimos
dias, "Se não fosse esse imprevisto,
creio que conseguiria ainda melhor
rendimento" .

Quarto lugar nos IASC, dispu
tando por Concórdia, no ano de 1987,
medalha de bronze no ano seguinte,
novamente por Cencördia, e nova

bronze no.ano passado, já competindo
pela delegação de Jaraguá do Sul, o
atleta Olavo Reali vinha perseguindo
o "Ouro" há bastante tempo. "A gen
te vinha com um trabalho diário e sa-'
bia que um dia daria certo", ãfirma
Olavo, atualmente sendo contatado
por diversos municípios catarinenses

para se transferir de Jaraguã, embora
garanta que pretende ficar "aqui mes
mo". Para finalizar, Olavo Reali ape
nas lembra: "Investir no esporte é a

melhor forma de Marketing pata uma

empresa". Até agora, a exemplo de
tantos outros medalhistas como Ger
son dos Santos, Jorge Souza e Ademir
Roesler, Olavo tem garantido apenas
o patrocínio da Prefeitura Municipal.

quemos ainda mais desfalcados",

Independente disso, os projetos
continuam: Jean pretende contmuar

com o processo de renovação do Vo
leibol feminino - "para 91 estaremos
bem melhores", adianta -, e leva fé
na qualidade do Futebol de Salão, que
participa dos difíceis jogos microrre
gionais, que acontecem em abnl do

próximo ano, com participação de mu
nicípios como Joinville, São Bento do
Sul e São Francisco do Sul. O basquete
continuará sendo estruturado com a

Prata da Casa. Todos .os atletas däs
modalidades esportivas jaraguaenses
devem retornar aos treinamentos nes

te mês.

Encerrada IX OI/seJa. Jaraguá do
Sul - Reunidos no baile realizado
logo €pós o I Festival Sesiano da
Canção, sexta-feira à noite, no Gl,'násiodo Ses!. os atletas participantes da IX
aLISelA encerraram oficialmente a

competição} que reuniu 49 empresas
e quatro mil atletas, desde o dia 25 de
agosto. Mesmo assim, ainda está
prevista a realização das competições
de Atletismo, na manhã de ho]e, Clube
Baependi - dependendo de
confirmações - e ainda não está ,

marcada' a realização dos jogos de
Futebol de Campo e de Futebol Suíço,
a coordenador. 'da IX Olimptada
Sesiana de Jaraguâ do Sul, professor
Hercilio Mendonça da Rosa, pretende
marcar nos próximos dias uma data
para a entrega solene dos troféus aos

campeões em cada modalidade.
Abaixo, alguns resultados: Çiclismo
(1' lugarpara Marcos Guesser, da ,

Jaraguá Fabril, empresa que venceu

também na classificação por equipe,(com 81pontos), Xadrez Masculino l'
lugar, Siegfried, da Weg Motores),
Dominó feminino (1'lugar, 'Mamol),

canastrameminino (lOlugaf, Ceval), .

General eminino O< lugar,
Kohlbac )I.oMasculino (�I'lugar; Weg
Motores), 1 ruco Masculino [Gumz
Irmãos) e Dominó Masculino (Jaraguá
Fabril).

.

:

Tem bleicross na
Malwee. Jaraguá doSul- A
EquipeMalwee de Bicicrosspoderá ser
campeã do Campeonato Catarinense
de Bicicross caso vença a quarta etapa
do Campeonato que será realizada
hoje a partir das 14h na pista do
Malwee Biciskate-Park. a titulo de
Campeão Catarinense por antecipação
deverá ser confirmado, bastando '

apenas que trêspilotos liâerem aprova
nas categoria Adulto D, Juvenil D e

Infantil C, colocando assim a equipe
em situação de comemorar o título de
1990 antes da última prova, que
c/assifica também pilotos para a

seleção catarinense do Campeonato
Brasileiro de Bicicross nos dias 12, 13
e 14 de outubro em Santa Cruz do Sul
(RS).
Participam desta quarta 'etapa do
Campeonato Catarinense de Bicicross
cerca de l00'pilotós de Jaraguâ do Sul,
Chapecá, Lages, Rio do Sul,

, Blumenau, Brusque, Itajaí,
Florianópolis, Ioinviiie. a treinador

, AdolarMoretti, que está treinando sua

equipe três vezespor semana (com três
horas cada treino), espera que seus

pilotos façam uma grande prova.

Conforme afirmo.0_ treinador "já .

estamos com 23 pilotos na seleção
Catarinense e poderemos garantir
ainda sete ou oito vagas, repetindo
assim o feito no ano passa�o.

RUAJOItMLLE,1839
dARAGUÁ 00 SUL· SC

, ----

JEAN CARLV LEUTPRECHT
'

i -

,13� lugar, Ciclismo 6� lugar,
Bolão masco 5� lugar, fem. 9:.
lugar, Judô masco 4� lugar, Tiro
'Carabi(la 7� lugar, Vôlei fem.
9? lugar, Xadrêz masco 6� lugar,
13� lugar no geral, 03 medalhas
de ouro, OI prata, 03 bronze.
Veterano:A 1iga de Vôlei e Bas
quete vai promover o I Cam-'
peonato Municipal de Voleibol
Veterano (acima de 28 anos) ..
As inscrições podem ser feitas
na DME (72-0888) ate dia
09/09/90 ou no Colégio São
Luís com Pro]: Ademar.
Pe(adão: Neste final de sema

na no Arthur Müller, acontece ')
a última rodada da I� fase do
VIII Peladão, envolvendo. 28
equipes; das quais apenas 16-

passam para a 2� fase, sexta ini
cia às 20 horas e sábado à 14
horas.
Varzeano: Sábado será feita a

entrega da premiação do Vit6-
ria Fut. Clube, vice-campeão,
tl:JJféu disciplina e artilheiro
(Célio), sera no Salão Vit6ria.
Programação:

'

Ontem-à noite na SECET/D
ME, foi realizada uma reuniõo
de avaliação do travalho feito
pelas equipes da DME durante
o ano Esportivo e nos JASe.

.

Também foimontada umapro
gramação, visando o ano se

guinte, que será encaminhada
ao Prefeito e empresários.

.

Somente a Prefeitura Munici
pal não tem condições de arcar
com todas as despesas do- Es
porteAmador de Jaraguá, epá
ra que, nós voltemos a figurar
entre os:melhores municípios
do Estado necessitamos do

,

apoio dos empresários e do co-

mercio local.
O poder público e a iniciativa
privada unidos, darão bons re

sultados também no,Esporte.

, I'

Dr. OsmarDutra
Aqvogado
Escritórios:

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

Fone: 66-2195 - Baln. Camboriú - SC

·VIAÇÃO
,CANARINHO

,
•

( -,
•

f

HA 20 ANOS TRANSPORTANDO', � �

-OS·ARTíFICES DE NOSSO PROGRESSO
AV. MA!-. DEODORO DA FONSECA, 987· FONE 72-1422

"aragua ao SUI,29/09 a 05110/90
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Guaramirim - A 3< Feira

Agroindustrial e Pecuária de Gua
ramirim (Expo-91) será realizada
no período de 27 de agosto ã- 01
de setembro de 1991. O prefeito
Antônio Carlos Zimmermann, o

vice-prefeito Francisco Herbert
Schork e o presidente da Associa
ção Comercial, Industrial e Agrí
cola de' Guaramirim, Luis Carlos
Pereira, estiveram na capital 4P Es
tado em contato com o Presidente
da Turismo de- Santa Catarina
(Santur}, Osmar Nunes Filho, -pe
dindo apoio à realização do evento.
Ocontatomantido com OsmarNu
nes Filhos serviu para reivindicar
a liberação de estandes pré"molda
dos. bem como a participação dire-

ANOTAÇOES
I :

Segundo a assessoria de im
prensa da Presidência da Repúbli
ca, os feriados Nacionais e Pontos
Facultativos até o final deste ano
são: Outubro - dia 03 - quarta
feira, eleições (feriado); dia 08 -

segunda-feira, Nossa Senhora' da
, Aparecida (feriado), antecipado do
dia 12 - sexta-feira, por força da .

lei NR7320/85 com a redação dada
pela Lei NR7.765/89. Em novem

bro os feriados serão: dia 02 - sex

ta-feira (ponto facultativo), -dia 12
- 'segunda-feira, proclamação da

-

República (feriado) antecipado do
dia 15, por força da Lei NR
7165/89. Dia 25 - domingo, se

gundo turT}o das eleições (feriado).
Omês de dezembro os feriados são:
dia 24 - segunda-feira, véspera de
Natal (Ponto Facultativo) dia 25 -

terça-feira, Natal (feriado)e dia 31
- segunda-feira véspera de Ano
Novo (Ponto Facultativo).

.• Iii
Joraguá do. Sul":_ O Coral da

Comunidade Evangélica Cristo
Bom Pastor de Rio Cerro II, retri
bui visita ao CoraldeMonte Cario,
na Argentina. Aproveitando a via

gem, o coral se.apresentarâ também
no Paraguai. Âs apresentações

.

acontecem nos dias 4 (quarta-fei
ra), 5 (quinta-feira), 6 (sexta-feira),
7 (sábado) e 8 (domingo) de outu-
bro. .'.

O Coral é composto 'por 35
componentes da Comunidade de
Rio Cerro II que custearão suas

passagens. Na Argentina receberão
hospedagem e alimentação. No
programa constam'músicas sacras,
folclóricas, germânicas e popula
res.

Iit

ta na 0'fanizaçãô e divulgação da
Expo-9.

.

III

,
2& Scbüt�nfest

,- A comissão central organiza
dora da 2< Schützenfest - de 12
a 21 de outubro -, no ParqueMu
nicipal de Eventos, em Jaraguâ do
Sul, realizou às 20h30min do dia
?6 q leilõopúblico dos�1 camarotes

'

a disposição no pavilhão principal.
� leijão foi promovido pela Asso
ctaçao dos Clubes' e SOCiedades de
Caça e Tiro do V'ale do Itapocu,
que definiu o preço mínimo de .

Cr$ 1 ()() a Cr$ 150 mil, dependen
do da localização e dos tamanhos
dos camarotes. Nesta semana, a

CCO também confirmou a vinda
de Jaraguá do Sul da segunda ban
da típica alemã, à Festa dos Atira
dores: a "Die Blaskapelle von

Stamberger see aur Bayern", for
mada por 24 componentes, e que
vai se apresentar aopúblico no dia
16 de outubro.

Um incêndio com causas ainda
ignoradas provocou a completa
destruição de residência de Isolina
Maria da Silva; localizada na-rua

Agostinho Valentim Rosário, 194,
em Guaramirim. Os corpo de
Bombeiros Voluntários de Jaraguâ
do SulJoi chamado para debater
ofogo as llh50min mas, após per
correr mais de 13 quilômetros até
o local não conseguiu evitar... Sal
varpraticamente nada. Foram con
sumidos 10 millitros de água para .

apagar o incêndio ... pelos nove
bombeiros e duas viaturas, para
apagar incêndio.

.

III
Visando resgatar a cultura po

pular na construção do "saber' , a
sub-unida de ensino da 19< Unidade

. de Coordenação Regional de Ensi
no (Ucre) vllm desenvolvendo nas

escolas estaduais o II Movimento
Arte Ciência e Cultura (MACC),
compreendendo aulas, experimen
tação, exposições e museus, folclo
re, concursos, corais, viagens de es

tudos, pesquisas, entrevista, pintu
ra, artesanato, teatro. A primeira
etapa deve ser julgada até o mês
de outubro, quando inicia a segun
da.etapa doprograma (dia 25), Com
trabalhos de palco e 07 'de novem
bro (atividades de estande}, no pa
vilhão do ginásio Arthur Müller,
em Jaraguâ do Sul. -

.CA!'*SASSE
A ESSÊNCIA DA PUREZf

.)

J

te teve seu carro destruído por
uma colisão, ele próprio sofrendo
alguns cortes na cabeça.

Surpreendido por UlÍl imenso
buraco exatamente no meio da
pista ,,_ sentido centro/bairro -,
ocondutor do Voyager Clovis Nei
Stecker, perdeu o controle do vei
.culo, que também teve os pneus

. estourados, atirigindo a Paratí na
pista contrária. Tudo isso, sob o

testemunho do guarda da Marcar
to, Bernardo Gonzaga dos Santos.
Foram oito violentos acidentes re
gistrados em cinco dias. Paralelo
à violência disseminada, a Polícia
Militar prossegue na Campanha,
realizando severas blitz pela cida
dI! de Jaraguá do Sul, e recebendo
a visita de milhares de estudantes,
quem sabe assim poderão se for
mar melhores motoristas e admi
nistradores mais competentes.

Semana do Trânsito 'marcada
.

�

por tragédia nas rodovias
.

Guaramirim - A imprudên
cia do motorista de uma "Jibata"
- trator para transporte de ma

deiras sobre pequena carroceria
- provocou 'a morte instantânea
de José Jacinto Alves, em acidente
ocorrido no quilómetro 58 da
BR-280, sobre o viaduto da RFF
SA, 'próximo à fábrica de Esto
fados Mannes, às 19 horas do dia
24.- José retomava de Blumenau,
onde havia feito exames, J'untamente com Júlio Freund; 7 ,que
está internado no Hospital São Jo
sé, fora de perigo. Ambos eram

ocupantes da automóvel Caravan,
placas BS-4448, pertencente à Fu
nerária Hass, e conduzido por Eli
seu da Silva, que colidiu VIOlenta
mente rra traseira da Jibata - as
madeiras quebraram o pára-bri
sas, atingindo mortalmente a José
Alves. O (s) ocupante (s) do trator
fugiram do local).

Este foi mais um dos trágicos
acidentes que marcaram a Semana
do Trânsito na microrregião. So
mente entre os quilômetros 55 e

59 da BR-280 os patrulheiros da
PRF, no Posto de Guaramirim,
atenderam a outros dois acidentes
graves,_todos por imprudência. O
primeiro deles aconteceu no trevo
de acesso aGuaramirim às 16.h45
min do dia 23 (domingo),.quando
o motorista da Brasília placas
BP-6696� de Blumenau, Carlos
Roberto Paes Coelho, cortou a

frente do Chevette placas JF-4002,
de Joinville, conduzido por Jaime
Socatelli. Na noite do mesmo dia,
no quilômetro 59, outro' acidente
do mesmo estilo: Nelson Samu
lewski, motorista do Volks SP2,
placas PO-5599, de Pomerode,
cortou a frente da Brasília placas

SUCOS E
VITAMINAS
GOULART-

.

Lanches,
Pizzas,Sorvetes,

Petiscos e

Bebidas.
-

R. Cei.
Procópio
Games, 227,

Foto: L. C. Chave.IP.JS

Àlheios aos muitos acidentes, alunos recebem aula de transito

GN-6886, de Guaramirim, condu
zida por Marino Negherbon.

Processo Judicial

Para completar o trágico qua- �

dro de uma Semana do Trânsito
tumultuada, o próprio Serviço
Autônomo .Municipal de Águas e

Esgostos (Samae) agiu com im

prudêneia, ao sinalizar tardiamen
te uma obra que executava naMa
rechal Deodoro, defronte à Indús
tria de Chapéus Marcatto. O pro
prietário do automóvel Voyage
placas VN".Q946, de Brusque, Ita
mar dos Passos Nazário, vai pro
cessar ao Samae e PrefeituraMu
nicipal pelo acidente ocorrido às
19h45mm do dia 24, quando o mo

torista de outro automóvel-uma
.

Parati placas JD-0016, de Joinville
-, Reno Wendorff, símplesmen-

Folga é geral
no Juventus
já eliminado

Jaraguá do Sul - Está oficial
mente lançado o Programa de Prote
ção e Recuperação da Bacia Hidro
gráfica do Rio Itapocu. A solenidade
aconteceu no início da noite de.ontem,
na sede do Sindicato do Vestuário, em
Jaraguá do Sul, contando com a pre
sença dó secretário do desenvolvimen
to urbano ti do meio ambiente, Ade
rnar Duwe. O programa começou a

se tomar realidade fogo após a implan
tação do Posto Avançado de Controle
Ambiental, nomunicípio, como órgão
executor da Fatma, na microrregião.

Os serviços, a partir de a�ora, te
rão acompanhamento do próno chefe

-

e engenheiro sanitarista, Cesar Are
, " nhardt, que já distribuiu a 49 empresas

da região um cronograma para a im
plantação de estações de Tratamento
de Efluentes, nos próximos dois anos.
Nesse prazo, os níveis de poluição do
Rio Itapocu devem chegar a índices
suportáveis, a exemplo do que já acon
tece na Baía da Babítonga, em Jóinvil
le, onde existeo mesmo programa.

JiJr�guá.. flp. $.C!(,��/09 a 05110/90

-

-'--.}aiaguá do Sul - Os jogadores do
Grêmio Esportivo Juventus estão em fé
rias coletivas até o dia l' de outubro,
prazo suficiente para que a direção do
clube contrate um novo treinador que

r resolva a crise futebolística dos últimos
jogos. O tricolor jaraguaense estréia no

quadrangularfinal do Cmpeonato da Se
gunda Divisão, prevavelniente rro dia 21
de outubro, a princípio no Estãdio João
Marcatto, Já que venceu a Taça Casildo
Maldauer.

.

.Jogando mal e ainda com dois joga
dores expulsos, o Juventus foi desclassi
ficado-da Taça Darci Mendes, ao perder
pelo escore de 1. x O do Laguna, no dia
23, em Laguna. Toto � aos 12-minutos
-e Luizinho - aos 45 minutos - foram
expulsos, ambos na segunda etapa da
partida, que novamente teve uma atua
ção lamentável do juiz Carlos Maurício
Rosa, segundo reclamações da direção
QO Juventus. No meio da semana, o dire
tor Alcir. Pradi resolveu tornar público
os verdadeiros motivos que levaram à
.dispensa do treinador Alcino Simas: a
bebedeira, na véspera de um jogo deci-
sivo.

.

WAGNER
!. • �

-

'.TRANSPORTE,S E COMÉRCIO L'TDA
Matriz: BR-280 - km 55"""7 Telex (474) 506 - Fones (0473) 73"0163 e 73-0422. Filiada NTC sob ns 937
Flliais:�o Paulo - Fone: (011) 291-4511 Campinas::'" Fone: (0192) 311-1144

.

MarOla - Fone (0144)_33-4923 BlumeDau - Fone: (0473) 22,.0199 Joinville - Fone: (0474) 22-5220 Rio Brilbante
(MS) - Fone: (067) 452-7121 • ... .
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salvar Itapocu
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