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mesma-família

'Página 12
Ano LXXII - N� 3.609 - Jaraguá do Sul, de 06 a 12 de outubro, de 1�90 - Cr$ 25;00

h

A Equipe Malwee de Bicicrdss conseguiu vencer oito dos 21 títulos a �erem
,

disputados até a quinta etapa do Caml?eon�to Estadual da modalu!ade,
e sagrou-se campeão do certame por antecipação. A quarta etapa, r�al�zada
no Malwee Bleiskate Park, no sábado passado, confirmou a superioridade-

dos representantes .jaraguaenses. �o final da� competições o Departa!_'lento
de Bicicross da Federaçao Catarinense de Ciclismo divulgou a relaçao dos
pilotos que vão disputar o Campeonato Brasileiro, em Santa Cruz do Sul,
de 11 a 15 deste mês. Entre eles, o destaque coube aos jaraguaenses. ,
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2� Schützenfest
pretende atrair ·

mais' de 150mil
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i Modelos, troféus,
placas
comemorativas,
condecotativas,
para
inaugurações.
Fone 72-3991

° grande destaque das elei
ções ocorridas no dia 3 de outubro,
em Santa Catarina, foi a quanti
dade surpreendente 'de votos nulos

, .e brancos depositades nas urnas,
uma p�ova do descrédito político.

0, resultado das apurações provo
cou a polarização das, candidaturas
de Vilson Kleinübing (USC) e Pau-

lo Afonso Vieira (PMDB) .ao go
verno do estado � até o final da
tarde de quinta-feira. Para o sena
do federal, Esperidião Amin asse

gurou a sua eleição, com larga van
tagem sobre Vilson de Souza, en
quanto à Câmara 'federal o candi
dato Paulo Bauer foi o mais vota

do, na microrregião, bastante à
frente do seu maior concorrente,

Luiz Henrique da Silveira. Udo
Wagner (PDS) e Durval Vasel
(PDMB) ainda mantinham disputa
acirrada para a assembléia legisla
-tiva, sendo que o candidato pedes-

, sista conseguiu vencer em Schroe-

der " Corupá �-Massaranduba, com
folga. ° pleito representou a as-

'

censão da direita.

A CRIANÇA E SEU FUTURO

A equipe de Bolão 23 cm, do Clube Atlético Baependi, obteve o segundo
lugar no I? Campeonato Estadual da modalidade, realizado em Jaraguâ

do Sul, de 27 a 30' de setembro. O campeão das competições foi o Clube
Recreativo Floresta, de Agrolândia, mas a equipe jaraguaense conseguiu subir
de categoria no cenário estadual do Bolão, passando para a Série Ouro,
devido à· desistência d,e duas equipes de Brusque em participar do certame
estadual da Série, de 22 a 25 de novembro, em Rio Negrinho (sede) e São
Bento do Sul (co-patrocinadora). Antônio Berns conseguiu o título individual.

Eleitores mostram rejeição política

/'

-

LABIO LEPOR/NO INFANTIL
Encaminhe aos LIONS

ARTAMA
, Closet Metalpó

' ..
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calendário turístico de Santa
Catarina, não apenes pela sua
importância social, mas so

bretudo pela força turística da
promoção.

-

Editorial

E viva. os atiradores!
Tudo pronto para a reali

zação da 2� Schützenfest (Fes
ta dos Atiradores), que abre
nesta sexta-feira (dia 12) e

prossegue até o dia 21, em dez
dias de competições do Tiro
Rei, muito chopp e foUa pra .

- E não é pará menos. Nes-
raiar o dia. Surgida como te ano, a CCO espera a pre-

.

Para comprovar essa

uma forma de resgatar a im- sença de pelo menos 150 mil afirmação, os organizad�res
portâncía das sociedades e visitantes ao Parque Munici- da 2� Schützenfest assegura
clubes de Caça e Tiro do Vale pai de Eventos, que sofreu ram a participação de duas
do Itapocu, a Schützenfest· uma série de reformas. Sem bandas típicas alemãsv qae
simplesmente mobilizou mí- capacidade de hospedar aos vão animar os foUões. Então,
Ihares de pessoas em grande turistas, Jaraguádo Sul servi- cabe aguardarmos a sangria
confraternização. Ao final do ri como opção às milhares de do primeiro bãrril de chopp,
evento, no ano passado, a Co- pessoas que estão alojadas nos logo após a SOlenidade oficial
missão Central Organizadora municípIos de Joinville, para de abertura da Festa dos Ati
havia chegado a uma conclu- a Fenachopp, e de Blumenau, radores, às 19 horas desta sei
são: a Festa j� faz parte do para a tradidonal e concor- ta-feira.

FILATELIA

ridaOktoberfest. É só chegar,
se divertir, quem sabe receber
uma medalha de Rei do Tiro,
e ir embora satisfeito com a

"mais alemã das festas tipi-
.cas",

Roberto Ioão Eissler

LUBRAPEX90

A LUBRAPEX 90 teve lu
gar no Centro de Convenções de
Brasília no período de 22 a 30
de setembro.

cam: a emissão diária de um cari- .

nho comemorativo, apresenta
ção de gruposfolclöricós, coq_ue
téis e jantares de confraterniza
ção, passeios turísticos, além da
realização simultânea do VI

. Congresso Luso-Brasileiro de
Filatelia, do Simpósio de filate
lia Temática da ABRAFITE, do
Encontro Nacional da AMIFI
TE e também a exibição de fil
mes e vídeos especialmente dire
cionados aos jovens coleciona
dores.

AS,LUBRAPEX são expo
sições filatélicas luso-brasileiras.
de nível nacional/binacional,
que ocorrem 'iníäterruptamente,
a cada dois anos, desde 1%6, ora
no Brasil, ora em Portugal.

Inicialmente com participa
ções restritas a Brasil e Portugal
teve, por ocasião da LUBRA
PEX 82, na realização do II COA
gresso Luso-Brasileiro de Filate- Esta exposição reúne as me

lia, uma proposta de ampliação lhores coleções de selos dos paí
deste espírito de fraternidade ses de língua portuguesa, assim
que envolve a exposição: deci- como na classe literatura filaté
dindo estender esta aos países ' lica osmanuais e estudos, catálo
africanos de lfnguaportuguesa. gos gerais, periódicos e artigos.

Uma atividade social inten- Nesta classe, o "mais antigo",
sa envolve uma exposição desta o nosso Correio do Povo, se fez
natureza. Convites e boletins, presente, por nosso intermédio,
com toda a programação foram com esta coluna.
distribuidos, de onde se desta- Para apresentarmos nossas

·Não depositelixonasmargensde rios
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sou EU! o RIO I1'APQCU!
SE VOCÊ LARGAR ES·
re LI1<O Aí, O VE.NfO
ou A:Cl'IUVA PODEM
-rAAz.e.-LO PRA DEN -

--��. � 1'_�O DE MI"", !�L.UIN-
��L=>� ""I"'HAS A'GIJASm

coleções, tanto para entendidos,
como para leígôs, existem crité
rios e regulamentos previamente
estabelecidos. 'Os Clubes filaté
licos, sob este aspecto, desempe
nham um papel lmportanttssimo
ao 'incentivoe na orientação aos
novos expositores; é neste conví
vio que vamos aprendendo sem-

,

pre mais sopre filatelia, até atin
girmos condições de participar
de exposiçoes.

Em Jaraguá, as reuniões do
Clube filatélico são realizadas
sempre aos sábados, das 15 às
17 horas, na Av. Getúlio Vargas
145. Se você tem interesse ou

curiosidades a respeito desse
magnífico hobby, venha conver-
sar conosco!

.

Estão adiantados os estudos
para a realização de uma Expo
sição de selos, a nível estadual,
em nossa cidade, possivelmente
pl;lra �991; mas isto já é outra
histéria..; .
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- Redação do Correio do Povo. Os arligos-devem conter.
30 linhas de 70 toques, rigorosamente.

Se você tem-uma idéia
na cabeça, oPotoLcss
coloca uma câmera

• \-., •

+.

•

na sua mão.
SHARP SONY.
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_ , dministraçáo do Prefeito, cipal de Corupá. Ele se destinará

O povo confirma. A � ,

'ma e boa pela à divulgação dos atos administrati-

derada Otl vos do Executivo e Legislative,
lVO KONELL é consi '

�, do Sul Re-' além de ter uni grande interesse por
, ,

, lação de Jaragtla .

parte da comunidade. Circulará bi-

maioria da popu 63 oi da comunida- mestralmente e tem por objetivo
"

'aponta que 10 , produzir efeitos externos e reduzir
cente pesquisa

'a de administrar o 'muniCI- ,

custos de divulgação.
ova sua harm b I Im No legislative municipal trami-

de apr ,

..

20 e 24 de setem r-o, '1, ' tam ainda vários projetos. Entre

Pio. Entr� os dlasd esqu'lsadores entrevistou
eles, o polêmico que disciplina a ins-

e p talação de postos de revendedores
grupo 't e em 15 lo- ' de combustíveis automotivos, apro-

�,%CY 700 pessoas, no cen ro, vado em primeira discussão, com

"",6 cal'ldades e, além d,O Prefeito, seu emendas. Mesmo assim, o projeto
foi enviado a cerca de 15 dias à Fat-

t 'do tambem obteve a
ma, por reguerimento dó vereador

secre ana ,

_ 'aproxima- 'Vigando Míllnitz para que o órgão
maioria da aprovaçao, -

't' faça uma análise acurada em rela-
,

d postas poSI 1- ção ao meio ambiente ..

damente 60 % e res
d'

Foi aprovado também na Câ-

t artida, a cama a mara de Vereadores de Corupá, a
vaso Em con rap atual ,doação de Cr$ 20 mil 'para a APP

1 ão que acha a da Escola José Pasqualini. Tramita
da popu aç

_ "Im' representa 'na Câmara, ainda, os projetos que

d
'

'straçao ru , autoriza o executivo a pagar despe-
a mini dúvida sas médicas e hospitalares de servi-

,

as' 6 % lsso sem 'dor junto ao Hospital Santa Izabel
apen

.

,

;, ,
.

e, reflexo de urna Pre- �
(Blumenau) e, o que autoriza a filia-

s, çãö do município do Ibam e a Asso-

feitura consciente e ciação Brasileira de Municípios.

de 'realizações volt�- 1�\l�tt\\\\\�\t\j��1 �::êf.;iJ::�::��vi:;íii:4�t�rl�
das para a comum- NÃO. Tamanini, que licenciou-se para tra-

ACEITAÇÃO
'

APROVAM tar de assuntos particulares, deverá

POPULAR dade� continuar na Câmara durante este
mês. Só que desta vez, ocupará a

vaga do vereador Antonio Vicente
Turek, que igualmente solicitou li
cença por trinta dias para tratar de
assuntos particulares.

r

-

,- A PELA COMUNIDADE
ADMINISTRAÇAO APROVA0

,

'

�

,

�,
-

....., ..'"': .' l-

------------�-----------------------

�
... ..'
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Comércio e Abatedouro
Abate às 3� e 5�

Rua Ricardo Marquardt, s/n" ,

(lateral da Rod. BR 280 - Corupá - SC
, Fone p/contato 75-1182

FUNILARIA
JARAGUÁ LTOA.

Calhas e Aquecedor Solar.
R. Felipe Schmidt, 279 - Fone

72-0448
Jaraguá do Sul - SC

MORETTI, JORDAN
..,. 14ANOS

PROMOÇÃO DE ANIVERSÁRIO
VENHA PARTICIPAR!

&STA.DO Da IANTA. CATA.INA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA

, DEPARTAMENTO DE ADMINISTBACAO

LEI N� 713/90 •

ALTERA REDAÇÃO DO ART. 9� DA LFI '

MUNICIpAL N� 546/85-B.
ERNESTO FELIPE BLUNK, Prefeito Municipal
de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso e

exercício de suas funções, faz saber a todos os

habitantes deste Município, que a Câmara de Ve-
.

readores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1�) - Fica alterada a redação do artigo 9':
da Lei Municipal n� 546/85-B, que trata do parcela-.
mento do solo Urbano.

, § ÚNICO: Aärea mínima de cada lote residencial,
será de 300,00m2 Trezentos metros quadrados, cu
ja área mínima de frente para vias 8úblicas ou

logradouros não poderá ser inferior a 1 ,OOm linea
res. '

Art. 2�) - Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em con-

trário, ,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA, 12
DE JULHO DE 1990.

ERNESTO FELIPE BLUNK
PREFEITO MUNICIPAL

Sancionada, Registrada e Publicada a presente Lei
no Departamento de Administração, aos doze-dias
do mês de Julho de 1990.
ANTONIO CARLOS BLUNK
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS·

TRAÇÃO,

V'ERDUREIRA
DA RAQUEL

Comércio de frutas e verduras, sempre
frescas e verdes, pão caseiro e' cucas,

Amplo esteclonamento,
R. ca. Procópio-Gomes, 1.160

Jaraguá do Sul-' SC

AV. MAL. DEODORO, 158 - FONE 72-1777

Jaraguá do Sul,ße 06 a 12/10/9,0 Página 03
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2� Schützenfést: resgate ...

germânico já· consolidado

No dia 22 de setembro (sá
bado) na realização do Primeiro
Conama (Congresso Nacional
dos Modelos Artistas Mane
quins), realizado em Blumenau,
A Dalcelis Indústria e Comércio
de malhas Ltda. recebeu junta
mente com seus diretores Célio
Cristóvão e Dalva B. Cristóvão,

.

o troféu ."Guldo Heuer" como
destaque de 1990. A indústria
mais uma vez se destaca no cam

po dos empresários catarinenses.
A premiação ocorreu durante as'
comemorações da "Noite das
Personalidades", que reuniu per
sonalidades do mundo da moda,
confecções, artistas de todo o

País. Em destaque á presença de
Leda Collor (mãe do Presidente
Fernando Collor de Mello).

A filial- Jaraguá da Mari- .

'Atacado ,e varejo
o sindicalista Lauro Siebert

assegurou a reeleição a presiden
te do Sindicato do Vestuário,
conseguindo 6,341 votos favorá
veis, entre os 6.827 trabalhadores
do setor que' compareceram às
urnas nos dias 24 e 25 de setem
bro. Ele confessa q_ue ainda não

possui as metas definidas para o

próximo triênio à frente da enti
dade, -que reúne quase 12mil ves
tuaristas - a maioria mulheres
-, mas destaca o que já foi feito,
como atendimento médico,
odontológico, a cesta básica, e

conclui: "Tudo isso, 'no fim, é
salário".

, Iniciada em fevereiro, a dis
tribuição da cesta básica tem co

mo única vantagem o fato do tra

balhador receber café, farinha de
trigo, açúcar, macarrão, âleo de
soja, sal, extrato de tomate, fei
jão, arroz, no início do mês, com
'possíbilidade de pagar 30 dias
após. "E tudo a preço de custo,
embora ainda não tenhamos con
seguido o subsidio na compra
dos alimentos", finaliza o presi
dente eleito do Sindicato do Ves
tuário.

sol, Indústria do Vestuário, loca
lizada na Barra do Rio Molha,
fabrica desde 1979 a linha dema
lhas para exportação, envolven
do diretamente 300 pessoas e fa
zendo produtos para países co

mo Estados Unidos, Canadá,
Alemanha, Itália, Suíça, Ingla
terra e Suécia. As exportações re
presentam 4% do faturamento
total da Marisol e 8% da produ
ção. Mas a filial Iaraguâ que con
ta com 850 trabalhadores produz
também as. linhas Melissinha,
Artigos Especiais, Mostruários
para Representantes e a das Ex
portações. Funcionam na filial
(que tem um espaço físico de 35
mil metros quadrados) os setores
de corte, confecção, bordados,
estamp'qria aplicada <expedif�o.
A média de produçao da filIal.
- Jaraguá fica nas 15 mil peças/
dia, segundo o gerente Martinho
Zambonetti.

A Carteira de Comério Ex
terior do Banco do Brasil regis
trou de janeiro a agosto deste ano
exportações de 27.5 milhões de
dólares, contra 24,8 milhões de
dólares em igual período do ano
passado, com um incremento de
10,8%. As importações atingi
ram 15, 7 milhões de dólares de
janeiro a agosto do ano passado
e 4,4 milhões de dólares, em
1990. os números constam de in-

. formações prestadas pela Cacex
de Jaraguá do Sul.

_
E o repasse do ICMS aomu

nicípio de Jaraguâ do. Sul, pelo.
Governo 'do Estado, finalmente
sofreu um ligeiro crescimento.
No mês de setembro, a Secretaria
de Finanças recebeu Cr$ 88,3
milhões, valor bastante superior
ao mês de agosto'lue superou
os Cr$ 65 milhões.

. últimapar
cela, repassada na terça-feira
(02), foi de Cr$ 28,5 milhões. Já
era tempo...

.

Rua Reinaldo Rau,632
Fone: 72·1599

/'

'VIAÇÃO
�v=tIJE

CANARINHO

Programe bem as suas viagens de férias e,
recreação. "

A "Canarinho" coloca à sua disposição. os
modernos e confortáveis ônibus da sua frota.

Venha conversar conosco.
Av. Mal. Deodoro, 987 - Fone -1422

Jaraguá do Sul --:- sc
.

Jaraguá doSul- A 2� Schüt
zenfest (Festa dos Atiradores) ini
cia na próxima sexta-feira (12) e
tem tudo para ser um espetáculo.

,

A Comissao Central Organizado
ra vem desde. o mês de fevereiro
realizando reuniões e obras. Se
gundo o Presidente da CCO, Leo
nel Pradi Floriani, "a Schützenfest
estã-consagrada entre as festas de
outubro em todo o'Estado. Serão
dez dias de festa de 12 a 21 de
outubro - Para a 3� Schützenfest,
declarou Leonel Pradi, "o evento
terá divulgação nacional e ficai:á
marcado em todo o País".

.

Os objetivos da festa são de
resgatar a tradição do tiro, incre
mentar a prática do tiro na região
e fortalecer as sociedades de Caça
e Tiro, além, de proporcionar e

motivar a prática das competições
de tiro ent::e sociedade, caça e ti
ro, _promover lazer e confraterni
zaçao para todos os participantes
do evento. A comissão organiza
dora faz um apelo para que' toda
a população traga �eus amigos, p�
rentes, enfim o turista para prestí-

,

giar esta que é a mais alemã das
festas:

Para esta festa foram gastos
aproximadamente Cr$ 25 milhões
em reforma do espaço físico, cons-

.

trução de Portal típico prevendo:
entrada de serviço, 06 guichês de
venda de ingressos, 03 catracas de
acesso, local para a saída, altera
ção dos stan de tiro de flecha e

chumbinho com aplicação para 30
lugares, construção de coreto (pal
co) para apresentações folclöricas
e coroação do rei.

Muitas inova�ões acontecem
nesta 'Festa dos Atiradores. Entre
elas, destacamos: Alteração do.lo-

TU,BOS SANTA
/

HELENA LTDA�
Divisão de concreto (tubos e artefatos

, de concreto).
'

R. Ioinville, 1.016 - Fone 72�1101
,
Divisão de Plásticos (tubos de PVC":_
eletrodutosilinha esgoto - tubos de

polietileno/mangueira preta).
R. Bernardo Dornbusch, 858 - Fone

,

72-3025
'

Escritório Geral
R.. Cei. ProcópioGomes, 99 -Fone

.

72-0066

cal do desfile para a Rua Walter
Marquardt até o Parque de exposi
ções, implantação do cerimonial
da busca do rei, bailes em dois
pavilhões todos os dias, menos 2�
e 3� feiras, tiro feminino com a

escolha da Rainha, vinda de duas
bandas alemãs; representação de
uma Sociedade de Caça e Tiro da
Alemanha (Spandau - Fundada
em 1930 - mais antiga da Alema
nha), impressão de convites em
dois idiomas (português e ale
mão). A escolha da Rainha acon
tece através do, sistema de venda
de votos, sendo rateado o 'resul
tado apurado na proporção de'
60% para a sociedade, 30% para
a Associação, e 10% para a candi
data. O Baile acontece no dia 13
(domingo) no Pavilhão A com o

GrupoMusicalOs Futuristas, com
início marcado para as 23 horas.

_

Para a realização desta 2�
Schützenfest, 60 pessoas traba
lham diretamente. Entre elas, a

comissão Central Organizadora
composta por: Leonel Pradi Flo
riam - Presidente, Ernaldö Bar
tel - Coordenador da Comissão
do Desfile, Udo Voigt - Coorde
nador da Comissão do Tiro, Ado
lar Jark - Coordenador da Co- .

missão de Finanças, Mario de Sou
za - Coordenador da Comissão
de Alimentação, Aristides Pans
tein -t-t- Coordenador da Comissão
de Limpeza e Serviços Gerais,
Dorval Borba Neto - Coordena
dor da Comissão de Portarias, Te
nente Adilson Moreira - Coor
denador 'da Comissão de Seguran
ça, Amaro Ximenes Júmor -
Coordenador da Comissão de
Saúde, Afonso Piazera Neto
Coordenador da Comissão de

,.�
,go,A'DéêÁDA_ç�
ASUAMELHORMAR�

Obras, Gilvan França - Coorde
nador da Comissão de Divulga
ção, Rosemeire Puccini Vasel -
Coordenadora da Ornamentação
e Eventos Paralelos, - Márcio
Mauro Marcatto - membro, Bal
duino Raulino - membro, José
Roberto Fructuoso � membro,
Devanir Danna - membro, Gil
mar Homburg - membro, Deni
se Zimmermann da Solva, mem
bro e Maria Alice da Silva Reitz
-membro.

Além dos bares localizados
dentro dos pavilhões, estará a dis

posição dos participantes 30 boxex
de lanches rápidos, como cachor
ro-quente, batata frita, crepp's
Suíço, churros, strudel, espetinho
e etc. Além da venda de vários
souvenirs 'como caneco, camise
tas, chapéus, chaveiros, adesivos,
que terao sua renda revertida�ara
entidades. assistenciais da região.

Os ingressos ainda não tem
o preço definido, mas, segundo o

presidente da Comissão Organi
zadora deverá ser fixado em

, Cr$ 150,00 para que a festa seja
verdadeiramente popular. Os ca

marotes colocados a venda este
ano foram comercializados aopre
ço de Cr$ 50,00 - Cr$ 150,00 e

Cr$ 200,00 mil. Ne leilão realiza
do dia26 (quarta-feira) das 21 uni
'dades em venda, três encontram
se ainda a disposição dos interes
sados ao preço de Cr$ 110 mil.
Adquiriram os camarotes: Mar-

, catto, Kolbaçh Breithaupth In
.

dústnas Reunidas, Marisol, Weg,
Secretaria de Turismo, Malwee,
Nanete Confecções. Os demais fo
ram adquiridos Ror Grupo de
Dentistas, Flávio UIler, Ivo Sch
milz.

_flJiiBlfB 'EIcUtIS
-

.

.
.
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Greve de professores não tem

data definida para encerramento CO'BRAS & LAGARTOS

(Ferdinando Piske)

o Presidente da Sa/vi
ta estâ pulando' dentro da
roupa. Motivo: quer por
que quer ljue a Prefeitura
desaproprie o' Agropecuá
rio e1 ló_.gi�ament�, pa�ue C!
patnmõnto em dinheiro Vl-

vo, comomanda a Consti
tuição. Para ele, o Prefeito
simplesmente invadiu e

apossou-se de tudo, man

dou derrubar árvores e a

churrasqueira para cons

truir dois pavilhões novos
. que estão servindo para
eventos .como a Feira da
Malha, Schützenfest, etc.

Alega que a Prefeitura não
cumprtu convemo existente
e, finalmente, que apermu
ta feita foi um negôcio ruim
para a Sociedade Assistên
cial aos Lavradores do Va
le do Itapocu, por lesiva
aos seus- interesses. Além
disso, segundo se comenta
ainda está pendente de pa
gamento, pela Prefeitura, a
conta de conhecido causí
dico local, inicialmente al
go em torno de vinte mi
lhões que o Prefeito teria
se recusado a pagar, e que
agora estaria reduzida a

apenas uns três milhões de
cruzeiros .

. Independentemente
das "razões" do Presidete,

oAgropecuário, exceto uns
touros e cachaços de raça
que tá'estavam à disposição
para fJs colonos mandaram
cobrir vacas e parcas, nada

[ez pela classe n.osAú1!imos
vinte anos. Patrimônio va
lioso, sim, mas não posto
a serviço dos agricultores,
salvo, ainda, a loja que
vende a preços mais modi
cos, sementes, ferramen
tas, etc: .. Hoje o local esta
sendo magnificamente uti
lizado para eventos como

os citados, e à disposição
para outros que haverão de
surgir,' ajudando, inclusi
ve, para botar Jaraguá do
Sul no mapa, dada a reper
cussão nacionalda Feira-da
Malha e Schützenfest. Co
mo as sucessivas Diretorias
nadapromoveram alí em
beneficio dos associados, é
até de perguntar-se o que
seria feito com o dinheiro,
no caso da eventual desa
propriação que o Presidete
está pleiteando em Juizo,
instruindo o processo com

fotos da churrasqueira, das
árvores e escambau?

II

,Câmara esíude.crçamentopera 91

JtlTtJgu4 doSul-A greve de pro
fessores na microrregião que iniciou
dia 17 de setembro (segunda-feira)
não tem data definida para o encerra
mento. Várias escolas Estaduais estão
sem aulas e, segundo a 191, Ucre, nos
municípios que compõem a microrre
gião (Jaraguá do Sul Corupã, Sçhroe
der, Guaramirim, Massaranduba e

Barra Velha), o índice de adesão che
gou a apenas 19,66% e nos últimos
dias tem-se contado com o retorno de
alguns professores. A categoria reivin
dica a reposição de 111% fias perdas
salariais, entre outras questões.

O governo está aberto a negocia
'ções quanto ao estatuto único dosser-.
vidores e plano de cargos e salänos.
Um professor do quadro efetivo do
Magistério que atua de 1" a 4° série
com regência de classe e com regime
de trabalho de 40 horas semanais 'per
cebeu no mês de setembro o seguinte:
Professor I em início de carreira -

Cr$ 3,7.755,87, em final de carreira
Cr$ 64.696,02 ;_ Professor III, início
de carreira - Cr$ 54.732,26, final de
carreira Cr$ 110.395,26. Já o profes
sor IV recebeu em iníciode carreira
Cr$ 71.963,12 e final de carreira
Cr$ 119,460,44.

Para os professores de 5' a 8' série
e 2' grau com regência o salário foi
o seguinte: Professor II início de car

reira Cr$ 40.311 ,05 - final.de carreira
Cr$ 80.860,07; Professor III inicio de
carreira Cr$ 46.311,91 e final de car

reira Cr$ 93.411,82; Professor IV iní-:
cio de carreira Cr$ 60.891,87 e final
de carreira Cr$ 101.081;91. A cada 03 .

(três) anos de efetivo'e_!ercício do ma
gistério, fica acrescido 6% aos venci
mentos.

A diretora da 19' UCRB, Leonir

Pessate Alves. afirma que: - Os dias
não trabalhados estão sendo descon
tados na folha de pagamento do mês
de setembro, por determinação do
Governador do Estado Casildo Mal

daner; os alunos que não estão sendo
atendidos por seus professores e réce
bendo os devidos conteúdos, suas per
das em momentos houve negociação
para reposição de aulas e conteúdos,
e estas não atingiram o máximo dese

jado de um processo de ensino-apren
dizagem normal'; Até a data de hoje,
não há nenhuma discussão quanto.,a
rep<?sição de aulas, visto que Já foram
ministradas em média 75% de cada
disciplina, omínimo exigido pela legis
lação vigente; As APPs de Escolas,
onde o número de paralisação émaior,
têm procurado a 19' UCRE, no senti
do de buscar esclarecimento sobre o

assunto e uma possível solução para
o problema que segundo as APPs têm
preocupado muito todosos pais e alu
nos da Rede Estadual.

Guaramirim - Já está- defi
nido em 1,:2 bilhão o orçamento
do município, estimando a receita
e fixando as despesas para Q exer

cício de 1991. Projeto de lei neste
sentido está sendo estudado é exa
minado pela Câmara Municipal,
para anáJises, discussão e votação
que deverá acontecer na pröxima:
reunião dó legislativomunicipal.

. i A distribuição de recursos es
tá assim definida:,Câmara Muni
cipal-Cr$ 5S,7milhões - Gabi
nete do Prefeito Cr$ 37.7 milhões

Rei
dos

Botões
Comércio de Aviamentos

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

. .

Filial: Rua Joinville, 2490,Jaraguá do Sul-Se

( U I
_I:
·1 � J

MANIFESTAÇÃO
Cerca de 200 professores da rede

estadual de ensino, vinculados à 19'
. Unidade de Coordenação Regional,
realizaram na tarde do dia 26 uma pas
seata que percorreu as principais .ruas
da cidade. As 16 horas, eles saíram

em direção à 19'UCRE, pela rua Epi
tácio Pessoa, e conseguiram uma au

diência com a diretora da unidade,
professora Leonir Pessate Alves.

"Eles estão anunciando salários
que não são de professores e por isso
nos continuamos lutando pelo paga
mento de reposição de 111 por cénto,
além da implantação do estatuto.do
servidor público, do plano de carreira,
e do enquadramento de merendeiras,
serventes, vigias e conveniados", afir
ma o professôr ememoro do comando
de greve Armando Ciprianj. Os pro
fessores percorreram ainda as ruas

Getúlio Vargas, Marechal Deodoro e

ReinoldoRàu, provocando enormes

engarrafamentos no trânsito. _

- Secretaria de Administração
Cr$ 192,8 milhões - Secretaria
de Finanças Cr$ 85,68milhões
Secretaria de Obras, Via�ão e Sa-

. neamento Cr$ 467,42 milhões -

Secretaria de Educação, Cultura
e Turismo Cr$ 279,6 milhões -

e Secretaria do Bem-estar Social
Cr$ 81,3 milhões. O orçamento
do Hospital Santo Antonio (muni
cipal), para 91 é de Cr$ 100 mi
lhões. O deste ano está orçadoem
Cr$ 4,75 milhões'. -

-)O'

ORAÇÃO A SANTA CLARA
Pela intercessão de Santa Clara, o Se
nhor �Qdo poderodoso me abençoe e

proteja. Volte para rmm seus olhos mi
sericordiosos, me dê paz e tranqüilida
de, derrame sobre mim suas .copiosas
gaças e depois desta vida, me acerte no
céu em companhia de Santa Clara e de

.

lodosos sanIos. Em nome do Pai do
Filho e do Espírito Santo, Amém. Fàzer
três pedidos: 1 de negócios, dois impos
síveis. Rezar 9 dias 9 Ave-Marias, mes
mo em fé será atendido. Rezar com uma
vela acesa e no 9< dia deixar queimar
até o fim. Publicar no 9< dia.

G.C.M.

DOCUMENTOS EXTRAVIADOS
"I-tERMES MACEDO S/A, comunica que fo
ram extraviados e ficam sem efeito os seguintes
documentos, pertencentes a Hermes Macedo
S/A, ru� D0!ll�ngos da Nova, 78, em Jaraguá
do Sul, mscnçao estaduaI250.459.850: blocos
de.NP n�34OQ1 a 34050, 34101a 34850 e 34901
a 34950 série B-1; blocos NF n� 66001 a 67900,
69851a 70000 série D-1; blocos-Nf de Serviço
n� 3351 a 3400 e 3551 a 3650 IS".

Ao que se sabe, a tal
permuta da áreapor outros
imóveis, foi autorizada pe
laAssembléia Geral da Sal
vita. Logo .. :

METAL1)RGICA RAME LTDA.

ORAÇÃO A SANTA CLARA
Pela intercessão de Santa Clara, o
Senhor todo poderodoso me aben
çoe e proteja. Volte para mim seus
olhos misericordiosos, me dê paz e

tranqüilidade, derrame sobre mim
suas copiosas graças e depois desta
vida, me aceite no céu em compa
nhia de Santa Clara e de todos os
santos, Em nome do Pai, do Filho
e <jo Espírito Santo, Amém. Fazer
três pedidos: 1 de negócio, dois im
possíveis. Rezar 9 dias 9 AYe-Ma
rias, mesmo' sem fé serä atendido.
Rezar com uma vela acesa e no 9.
dia deixar queimar até o fim. Publi- ./
car no 9< dia-

O.M.M.

* Serviços de torno, plaina e frezà.
* Fabricação·de máquinas industriais·e estruturas metálicas •

. * Fabricação de moldes para injeção p.lástica, moldes para metal, moldes para
borracha e outros. .

* Fabricação de matrizes.

�araguá do Sul, de 06 a 12110/90

DISPOMOS DE UMA MODERNA MÁQUINA PARA SERViÇOS ·DE ELETROEROSÃO.· SOLICITE VISITA DE NOSSO
.

REPRESENTANTE OU Ç9NSULTE-NOS FONE: 72-0493'RUA GUILHERME DANKER, S/fIG -- SALA 1--- JGUÁ 00 SUL SC.'
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Moda Sempre
�etúlio yargas,55

,A sua e/egânciB'
'

começa por
fora. ,.
Vista

ÓTICA
MERTEL

• Laboratório ótico,
especlallZlKlo. ,

• Há mals de 50 anos atendendo
v0c4.

'

• Precisão e qualldllflfl.
Av. Getúlio Vargas, 15
Fone 72-1889

.

As concorrentesdo GarotaEfektus 11. Nove beldades charmosas e dindmicas ':\

EliZ/lngelaRozza debutará hoje com
muito charme e elegância no Bae-
pendi.

'

gia
27 [quinta-feira), foi o dia do _

idoso. Em Jaraguâ do Sul as
c emorações foram marcadas com
um encontro de mais de 500 idosos,
inclusive com presenf.as de (

Florianópolis, Ioinville nos salões do
Juventus. O culto ecumênico foi
celebrado pelo Padre Osnildo e o

'

Pastor Ingo Piske. As patroneses
receberam placas comemorativas
buquês de jtoresemuitas homenagens.
,A patronesse da Oase é a Sra. Alma

!

Ana de AlemitIa é uma das belas
representantes de loinville no Baile
Branco.

Schutz Voigt. Da Barra do Rio Cerro,
recebeu homenagem Camilo
Andreatta, sua esposa Eunice a
cunhada Erondina (filha do patrono
de Nereu Ramos) Augusto Murara. O
patrono do Clube de Idosos de Iaraguâ.
do Sul é Afonso Piazera que foi
representado pelo seu filho Ângelo.
Receberam homenagens especiais, '

Cecília Konell (Secretária do
.

-Bem-estar Social), Joanira B. Bruch
(coordenadora do Clube deJaraguá do

�

luliane Stefanes é outra represen
tante de Blumenau no Baile de De
butantes hoje.

Tatyana Gussenbacher é represen
tante de Blumenau no baile do Bae
pendi.

Sul), Hiida Bonmann (da Oase) Iria
_Satter (da Barrai. Irena Demathe (De
Nereu Ramos) e Doracf Braumm e

Yolanda Fagundes, que muito tem se

dedicado aos clubes de idosos. /

Parabéns!

x-x-x-x-x

Commuuo carinho registramos mais'
um "niver" de Maria Apoiecida Alves,
colega da Organizafão ContábilA
Comercial. Maria trocou de idade dia .:

J

Todo O encanto em vestir malhas
exclusivas Rio/São Paulo

�. f!!!d!iPl!�}fC.�
Jaraguá do sul-se

··tAv:Marechal, 796':"Fone:72-0255

D II '-1
o g.ro(ôo do molho'

J:!!i? I t �'p'PM��
� •• j.\� ,

�'!);, ,

Ana Cláudia Mühlmann é
Ulna representante do loin

.

baile das "Debs";

Andréa Macanhan é outra beleZ/l
jovem de Corupá no Baile de hoje
a noite no Aristocrático.

PROGRAME SEU FIM DE SEMANA
Corupá: Sábado, dia 06 tem agito na Sociedade Atira-
dores a partir das 22 h ...ras.

'

Domingo, (7) na Sociedade Atiradores, sensacional soi
ree com início marcado para às 17h.
Guaramlrim: Sábado, dia'06 no Efektus tem a escolha
'da garota Efektusv no maior agito deste fim de semana.

Participe, torça para sua candidata.
Dia 06 (sábado} Baile na Sociedade Diana. com início
às 22h.

'

Domingo, dia 7 tem soiree no Efektus a partir das 17h30
mino Prestigie.
Domingo na Sociedade Diana o som maior é a partir
das 17h. Venha se divertir. .

Massaranduba: Nesta sexta-feira, diá 5 na Fornello's
tem o maior som. O início é 22h.
Sábado (06), a Fomello's promove a partir das 22h, For-
nello's o maior som de Massaranduba. /

Schroeder: Sábado, dia 06 na Sociedade Schroeder III

tem agito com a equipeSuper Som. Início 22h.
Domingo, dia? a soiree começa às 17h, na Sociedade
Schroeder 'III com o agito maior da Equipe SUpeF Som.
Jar.,guá do Sul: Sexta-feira, dia 05 tem choperia na

Marrakech. ,

Sábado (06) com início marcado para às 20h30min no

Anfiteatro da Scar a Comédia "Pensão Central". Este

espetáculo é imperdível. Ingressos antecipados na Mery
Decorações. '.

Sábado, dia 06 a partir das 73h. Baile das Debutantes
no Clube Atlético Baependi. E o Baile mais belo e elegan-
te do município. .'

Sábado, dia 06 a partir das 22h. Baile no Botafogo.
Sábado, dia 06 a partir das,22h, venha divertir-se na

Boite Marrakech.
Domingo, dia 07, soiree no Botafogo com início às 17h,
OBS.: 'Para divulgar nesta página, ligue para 72-2684.
Teremos o maior prazer em atendê-lo.

A bela e simpáticaAnelizMacahnan
representa a sóciedade Corupaense
no Baile Branco de hoje anou« no

Baependi.

foi o amigo da casa Paulo Wunderlich
que recebeu amigOI Para um gosroso
encontro. Parabéns de toda turma do
"Correio do Povo" emuitasfelkidades.
x-x-x-x-x

Esgotada a venda mesas para o baile
de Debutantes na noite de hoje. Muita
belezu:, graça e simpatia farão parte do
tempero deste que é o maior
acontecimento social deJaraguâ do
Sul.:

x-x-x-x-x

A SI Noite Alemã teve sucesso máximo.
O resulúulo financeiro ficou dentro das
expectativas. Quase um milhão liquido.

Parab�ns pela bela iniciativa.

x-x-x-x-x

A AADAV (Associação Assistencial
dos Deficientes Auditivos e Visuais)
terá uma barraca de comes e espetinho,
junto ao pátio da 2! Schützenfest.
Participe dá festa e venha saborear as
delicias desta barraca que terá sua

renda revertida na compra de
aparelhos auditivos para os jovens e

crianças que tanto necessitam de ajuda.
Colabore, saboreando um delicioso
espetinho.
x-x-x-x-x

,

Jos�1iCarinaMurara, comemorQU seus

15 anos·dia 04 (quintfl-feira). A. garOÚl
é filha do casal JuvenaI e Evelina
Murara. Para agarota e seus pais, votos
de muitas felkidades e muitas alegrias.
x-x-x-x-x '

'

A vizinha cidade de Corupá,
ultimando os detalhes do Baile de
Debutantes que acontece no próximo
dia 20 no Salão Paroquial. Na
oportunidade 24 jovens serão
apresentadas a sociedade ao som do
Grupo Musical Estâgium 10 de
Florianópolis. 9 início do Baile está
marcado para 22h30min. Mesas a

"venda com os Leões aopreço de Cr$ 10
mil. A promoção do baile é do Lions
Clube que tem por objetivo usar a

arrecadação do'mesmo para fins
filantrópicos. '

x-x-x-x-x

()nivaldo Stahelin, Presidente do Lioas
Clube Jaraguá Cidade IndustriaI,
aniversariau dia 28 (sexta-feira). Ao
dedicado Leão, voros de muitas
felkidades desta coluna.
x-x-x-x-x

Dia 02 (terça-feira), a nossa amiguinha.
Isabel Cristina Berns, completou seus

l2 anos felicidades, juntamente com

seus pais, João Afonso e Rosa Deretti
Bems. A amiga e seus pais, os mais
sinceros votos de felicidades. "Bel"
como é conhecida é dona de uma

-

simpatia e meiguice sem igual.
x-x-x-x-x

Malhas e Confecções, "Osni" de
Edeltraut Weber Oeschler, esúi
arrasando com sua nova coleção
primaveralverão.90. Vá conferir naRua
Jorge Lacerda 68 em Corupá.
x-x-x-x-x

Dia 30 (domingo) foi o dia da
secretária. Desejamos as mais belas
flores para todas as secretárias da
região, juntamente com um forte
abraço.

'

x-x-x-x-x

Soraia Meri Votkmann, completou
on_tem (OS) seus cinco aninhos. A
menina é filha do casal parei e Odila
Volkmann. Felicidades são os votos da
coluna.

x-x-x-x-x

Sábado hoje, sensacional café bingo na
Sociedade Vieirense a partir das
14h30mín. A renda reverterá para a

realização do desfile e votos da Rainha
da Schützenfest. Participe, haverá
.brindes valiosos.

x-x-x-x-x

Pré-Cas« de Sandro Marcelo Kan:der
esúi eSl!erando você para efetuar a
plantfl de sua casa com muito requinte /

e bom gosro. Corifira naRua Vendncio
da Silva Porto, 731.
x-x-x-x-x '

BODAS DE FERRO
No dia 3 do corrente defluiu a Boda
de Ferro do distinto casal Ricardo (Ida
Rahn) Buerger. Os 65 anos teve caráter
íntirpo com a bênção do.Pastor Ingo
Piske, às 15 horas daquele dia, na
residência, onde o Corarda OASE
também compareceu. Após.a singela
cerimônia foi servido um café bem
familiar, a que compareceram filhos,

o netos, bisnetos e demais-parentes. Ao
distinto casal os cumprimentos desta
folha.

POSTO deMEDlCAMENTOS

VidaeSaúde

.27 (quintfl-feira) quando ofereCei
a turma da casa uma delkiosa
Parabéns para a colega.
x-x-x-x-x

Trocou de idade dia 02 (terça-fi
'

Alessandra Lombardi Pradi, rain
Feira da Malha 1990. Parabéns
coluna.

x-x-x-x-x

O empresário Reinaldo Richter
I·

,

assumirá brevemente a direção t;Ia
Associação Comercilll, IndustriaI e
Agrlcola de Guaramirim. Votos de
muito sucesso.

X-x-x-x-x
Enviamos abraço especial para
Ieanette Thomsem Rassele, que na

semana passada trocou de idade.
Parabéns e muitas felicidades.
x-x-x-x-x
Dia 30 (domingo) quem trocou de idade

, I Medicamentos;Perfumarias e Cosméticos em geral.
Aberto diiJriamente de segunda a domingo sem fechar

para o almoço.
Posto de Medicamentos Vida e Saúde.

A saúde em boas mãos.

Estrada Rib. Grande da Luz, 117 Rio tia Luz ao lado da Ce�al

Moda infanto-juvenil para realçar elegância de
seus fühos. Um carinho especial para o seu bom

gQsto.
Mal. Deodoro, 819 - Jaraguá do Sul - se

Vestindo Gerações
'

Camisas para a 1�
/

Comunhão você
encontra em nossos

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

Rau,530
Fone: 72-3311

-

I

Rua 28 de Agosto
Guaramirim - Santa Catmina

Dê uma jóia de presente
Agrada mais e custapouco

A ROUPA INFANrt�t MAL. FLORIANO PEIXo-rO, 29 FONE: 72-1911

P�glna 06 e
'

Ó7
. ' Jaraguá do Sul, de 06 a 12/10/90
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Alarmes Semaster
11 ANOS DE ENGENHAR� A SERVIÇO DA SEGURANÇA

Setor segurança
I� Alarlnes contra roubo Resid. Com. Ind.

-

� Sistêma preventivo do assalto a residencias.
• _

,

PRIMEIRONO BRASIL, LANÇAMENTOSIMl)LTANEO, JARAGUAlSÃO PAULO,
_ iiENVOLVIDOfPOR

SEMASTER JARAGUA.
� Orientaçio pl tubillações de alarme,
� Alarmes com estética em casas sem tubulação.

-

SetOr portões.
I �Portões eletrinicos, por controle remoto.

�Portelros eletrinicos, autom'tlcos. .

- J_araguá do Sul - SC - Rua Reinoldo Rau, 460, - Fone: 72-1339 próximo à
Lulcisa. ._

Proclamas
- de casamentos

MARGOT ADELlA GRUBBA I,.EHMANN, OficWdo Registro Civil do I� Distrito ia COlfUJrca de Jat't!Kuá
do Sul, EsUulo de Sdltta. Cßll:lrifld. --Brasil, lat saber qlle compareceram em Cartório exibindo os documentos

E�f';ÁLlf:�1��391:d;�:;�'" JIGIV casar, os seguintes:

Cópia recebida <lo cartório da lndaial, neste Estado-s-
• MÁRCIO LUIS GONÇALVES E MARGARETE BRAUN-

�li��S�.ai�l�t6�'n:!�e�d�S;�WI�O�d!UN�rg:�(�rR��:otdo��ß��I���i����u�arz���i�� �o��j���� Januârio

'Ela, brasileira, solteira, auxiliar de escrnõno, natural de Blumenau. neste Estado. domiciliada e residente
na Rue-Tubarão, M.l5, em lndaial. nesteEstado. fil�a de Hellmuth Braun e Dilma Deunizia Jummes-e-
EDITAL N� 17.399 de 25-4&-1990- .

• EDSON BASQUIROTO E MARIANE FLORIANI- ,'- .'
-

Ele. brasileiro, solteiro, ftrÕjetista� natural de Criciúma. neste Estado. domiciliado e residente na Rua

���I�r�!�e��!: �l,��:�� b��c2�i�t� ������{ ã�h'k�: �'i;.�é!e��i.m��,,�e°d���:L3���il?auj�O�);sidenle na

Rua Erwino Menegotti, 39, nesta cidade, filha de Averaldo Flofiani e Donzila Floriam-c
EDITAL N� -17_400 do 25.0&-1990-
• TEOLDOUNO FORMIGARI E LAURITA MARQUARDT- .

Ele. brasi1eiro. solteiro. tecelão. natural de Rio dos Cedros. neste 'Estado, domiciliado e.residente na Rua
Seferino Salier. em Barra do Rio cerro. nesie distruo, filho de Marino Fcrmígari e Maria Formigari-
Ela. brasileira, solteira. costureira. natural de Maripä-Palotma. Paraná; domiciliada e residente na Rua

�ff�E ��tlV:4Ö'1 ::���f�rro. neste distrito. filha de Oswaldo Marquardt e Sofia Marquardt=-
• WALTER LIESENBERG E HELGA KWITSCHAL-
Ele. brasileiro. viúvo. operário. natural de Jaragué do Sul. domiciliado e residente na Rua 352, Loteamento

kr�� �i'ar:H!\�1·.eS�,�:f�l.u��E1�i.e��:ü�;.sljed�!i���fl��s�� ���:��.L���7gi�{14��Ii�e�i����: ��esR��e�§2.
K-:'i��eai�ento Luiz Bortolini. em Jaràgua-Esquerdo. neste distrito, filha de Rudnlfo-�wilschal e Anna

EDITAL N� 17.402 de.26-G&-l990 -

-

• MOACIR ,LEMKE E MARLISE KRUE(lUER- _, - -

;!�tebd���h��iilh�td�(ie�:�ár:�k:':E�e��r�:;if�! ,t�:k�:..domiciliado �reltid..ente' em Ria. �a �uz 111.

- ;�:t'e�i���\�g.a/ilboJ'j!r1r����u���:ge�a�ft�ri�� ���\Y:r1rr�:�er�micil�ada e resídelJ.te em Rio da buz II.

EDITAL N� 17.403 do 26-0&-1990- •
.

• ELMO KRUEGER E StLMARA,GRUElZMACHER-
_. .

TII.e��:,�s�f;[�,iô�::F��nJeté��ib��t nK:���le�� �d'rK�u��e��le Estado, domiciliado e residente em Rio Cêrro

Ela, brasileira. scheira. operária. natural de Jaraguã do SUl. domiciliada e residente em Rio Cérro II.
neste distrito. filha de Lino Gruetzmacfêr e Avelina Volkmann Gruetzmacher-
EDITAL'N, 17.404 do 27.0&-1990:'"
• AUGUSTO'pEREIRA E SlLVANA APARECIDA STOCKSCHNEIDER- - •

Ele. brasileiro, solteir? auxiliar d� escritórip_. natura.l de Itoupava-Slumenau. neste E�tado, domiciliado"
e reSidente na Rua VlcloLRosenberg. em Vila Lenzl. nesta Cidade. filho de Augusto Alfredo Pereira e

Teresinha. Fagundes Pereira-
.

--

'Ela •. brasilei�a! solteira. 0Virária. n�tural �e �ão �ento do Su!,. neste Estad�. domic.i!�adl! e resi,!iente nu

:OiT�t.t'�j�40f�EEo1_10�1�este dlstnto. filha de Joaquu!, Stockschneider � Oh'-:Ia Stockschneider-

Có�ia recebida do cartório de Massaranduba. neste Estado-
• ADEMAR· DA ROSA E ELISA MASSANEIRO DE LIMA- '

·Ele. brasileiro. solteiro. músico� nacural de Massaranduba, neste Estado. domiciliado e resi,dente em Massáran
duba. neste Estado. filho ãe Qzorio José da Rosa e Sofia Jaroczinski da Rosa-

�l�tab:���;�afil�l�rtöã�o���;�ei����a(i:��e8'()�i::rn��!�!��ei���: éi;�' _domic�liada e residen!e

E pd"" que. cMIl!e 110 co"hecime"to de todos, mande; IHIUtJI'.O prellnte Edit"" fite sérd publicado pela ;mpre1tStJ
e em Can6rio. on� seN df�dß dll,."fttt JS dw.

.-

--

.• -
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RODA�VIVA
aberto ao público

Valorize
Rotary
comFé
e Entu-:' \

-

'siasmo

CORREIO-

Informativo Rotário

o QUATRQ-ItfEiA-CINCO

Valorize Rotary com Fé e Entusios
mo

INTERCÂMBIO DE JOVENS

Retomou à Santa Catarina o

jovem intercambjsta LERISON
DE ASSIS-FEIJO que esteve de

Agosto/89 ,e Agosto/90 nQS Esta
dos Unidos, no Rotary Club de
Bedford - Distrito 765. No seu

retomo ao "Leste" o intercambista
apresentou ao clube patrocinador
uma espécie de relatório do que
foi a sua vida, nesse período, quan
do estudou no Colégio North
Penn, concluindo que foi uma ex

periência' fantástica e graças ao

qual, agora, tem uma- visão dife-,
rente domundo, vivenciando hábi
tos, costumes e aliment!lções dif;
rentes. Dado que I).OS EEUU o. nu

mero de intercambistas compreen
de o mundo inteiro, ele teveopor
tuIiidade de eonhecer 3980 outros
intercambistas de todas às partes
onde existe Rotary. Ficou muito
feliz em poder aprender. d inglês
e de conhecer a economia amen-:

cana, coisas que nós brasileiros não
sabemos fazer. POI fim, confiden
ciou a todos: Assim mesmo o Bra
sil é o melhor país dó Mundo!

R.C. FLORIANOPOLIS
LESTE' ..

Quando da visita do Gover-
, nador Ary_ Buzzi aó "Leste", o clu
be foi enriquecido com o ingresso
no clube de José Jorge Rosa, re
cém nomeado Gerente Geral da
VARIG para Santa Catarina. 0-
novel rotariano é procedente do

Rotary Club de João Pessoa, da
Paraíoa, onde ingressou no clube
em 16/03/1868, tendo exercido os

�rgos em Avenidas, Secretário.e
Presidente. É casado com Mana
CeCilia e tem três filhos: Leándro,
Rodrigo e André.
(Da Comissão de Relações Públi
cas do Distrito 465, Ano 1990/91'

'ARWEG

AMBIENTE PI
FESTAS,
CASAMENTOS
COMUNHÕES E
BATIZA'DOS,

Confira a hlstörta

..
MOMFOBT
HA Histôria d� nossa gente
não pode ficar s6 na
saudade'� .

O passado sQ é importante
se o seu tempo foi bem
empregado
BaFão de Itapocu

,
••. HÁ50 ANOS

- Em 1940, passavam por Jaraguä diversas personalidades com destinos
diferentes; viajando pela Estrada de Ferro: Ernesto Siegel, da Drogaria-Suissa,
de Curitiba para P. Ale�re; procedente da Capital o dr, Antonio Nunes Varella,
viajava à Cruzeiro (hoje Joaçaba) onde exercia o cargo de Promotor Público;
O dr. Sá Pereira, Juiz de Direito de Cruzeiro, que esteve em Jaraguá em visita
a parentes e amigos;'Oscar Pereira, Comissário de Polícia vinha de Florianópolis
com destino à Mafra. Pedro Pedroni e Virgilio Rubini viajavam à São Paulo,
o primeiro para se aperfeiçoar em mecânica e o segundo, para adquirir novos
aparelhos l?arR a firma de Ängelo Rubini. '.

�

- Aniversariavam Anna de Braga Herbster, esp. do_ prefeito, Carmen Bug
mann, da Divina Providência, Pedro Pedroni, Walter Marquardt, industrial em
'Garibaldi, Srta. Ursula Brueckheimer, Heleodoro Borges, prof, e func. público,
João de Paula, agente ferroviário e Waltraud Hermann, filha de Geraldo Her-
mann, de Hansa.

'

.

'

; -

.,. HA 40 ANOS ,
.

- Em 1950" o .automövel da Prefeitura ia a serviço' político no período
noturno à Itapocuzinho e lá ficou desarrajando, tendo os seus passageiros de
fazer uma boa caminhada a pé. No dia seguinte, a 'carro irrigador levava o

"mecânico afim de trazê-lo, nem que fosse a reboque para a oficina. A população
estranhou, pensando que o carro iria irrigar as plantações de arroz. Depois cons

tatou que o carro fora abandonado, numa frustrada campanha político. E. a

imprensa perguntava: quem paga a gasolina e o conserto? Como hoje, era ano

de eleições, em quê era eleito Artur Müller para prefeito e Irineu-Bornhausen
para governador. -:E o eleitorado de Jaraguá? Eram7.936 eleitores: cidade, 2633;
Bana Rio Cerro, 591; Rio Cerro I, 1228; Rio Cerro II, 285; Rjo da Luz, 551;
Garibaldi, 448; Retorcida, 6P8; João Pessoa, 239; Vila Chartres, 239 e o Distrito
de Corupá, 2054. /:

.

•

.

••• HÁ30ANOS'· _

� Em 1966; o vereador udenista José Narloch denunciava da tribuna da
Câmara a estocagem de pólvora a antiga Pernambuco Powder Company, Tifa
já conhecida como sendo da pólvora e lembrava aos edis o lutuoso acontecímento

- de 1.957; quando a última exposição custou a vida de 10 trabalhadores. A Câmara,
unanímente, acolhia a denúncia, que oficiavaao Cap.Manoel Lopes, encarregado
local da fiscalização do Serviço de Material Bélico da 5' Região Militar, sediado
em Curitiba. .

_

.

.

.
- Este ano também era de eleiç�es e. -como hoje, uma onda <Ie intrigas

eram derramadas pelo <País,- tentãndo fazer subir a candidatura do Matechal
Henrique Lott contra a ascensão vertiginosa de Jânio Quadros e que culminaria
com a estrondosa vitória do último. .

.

.

• •• HÁ 20 ANOS ,_

- Em 1970, o professor Paulo Moretti, hoje em Curitiba-PR, assinava a

coluna O QUE VAI;PELO LIONS e se preocupava, através dá impr,ensa, com
os jovens.a_ que ele conhecia, e que entravam por caminhos peri_gosos e por isso
escrevia bSSES JOVENS REBELDES � ÊSSES VELHOS QUAD,RADOS.
Dele extraímos -um contundente trecho: ". '.' De nada valéxia quererem os jovens
entulhar êsse fôsso com a· ferramenta do diálogo se os'adultos o quisessem encher
com cassetete. E a recíproca também é válida: de nada valeria os adultos quererem
entulhar êsse fôsso com a ferramenta da aproximação e da compreensão se os

jovens o quisessem encher com paus e pedras. De nada vale o revanchismo,
ê necessáno que haja uma a�o moderadora e inteligente de parte a parte, capaz
de distinguir o homem da besta. De nada vale ter os olhos abertos para' o futuro
se o seus ouvidos se fecham para o presénte. numa ação obstinadamente revoltosa
e revoltante".

"

� '-_

_
••• HÁ 10 ANOS

-:- Em 1980, a Comissão Municipal deEsport�s reunia a imprensa e mostrava
o trabalha que vinha re!,lizando., especialmente com vistas, entã!? aosXXI JOjl_o,S
Abertos de Santa-Catanna, reabz<láos de 17 a 25 de outubro, aquI em JARAGUA
DO SUL, quando 269 atletas estavam em condições de plfRicipaF. No encontro
com a imprensa. que era descontraído, sem olhar a quem e muito menos discri
minar ou penalizar qualquer órgão del}tro e fóra do município,-participavam
o presidente Fidélis Carlos l:Iruschka e seus assessores Ariovaldo Xavier das
Santos e José AuguStoCa�. Eram os bons tempos em que o eSPQrte amador
atingia o seumelhor nívelé�onamento entre atletas, autoridades e imprensa
andavam de braços dados, ,

.

- O Juventus participava da Taça Santa çatarina. Mesmo não atravessando
a melhor fase, ele alDda tiDha que enfrentar o Juventus de Rio do Sul e a Chape
coense. As partidas contra Mafra e Paysaqdu não despertavam maior interesse.
O �Iube elliperimentava �s vai-e-vem das fases de qualquer Gluhe esportivo.

É' hora certa para comprar seu

relógio TECHNQS
em 4- pagamentos na

--

RELOJ-OAR'IA AVENIDA--
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ESTADO DE SANTA CÁTARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

�, LEI N� 714/90.
APROVA TERMO DE CONVÊNIO CELEBRADO
ENTRE O DEPARTAMENTO DE ESTRAGAS DE
RODAGEM DE SANTA CATARINA E A PREFEI-

TURA MUNICIPAL DE CORUPA.
ERNESTO �LIPE BLUNK, Prefeito Municipal de Co
rupá, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de
suas funções, faz saber a todos os habitantes deste muni
cípio <\ue a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono
a seguinte Lei:
Art. 1�) - Fica aprovado o termo de convênio firmado
entre o Departamento de Estradas e Rodagens de Santa
Catarina, e a PrefeituraMunicipal de Corupã, sob o núme-
ro DER/SC 024/90.

.

Art. 2�) - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publi
cação revogadas as disposições em contrário.

.

-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ, 12 DE JU
LHO DE 1990.
ERNESTO FEUPE BLUNK
-

PREFEITO MUNICIPAL
Sancionada, Registrada e publicada a presente Lei no De
partamento de Administração, aos doze dias do mês de
Julho de 1990.

.
.

.

. ANTONIQ CARWS BLUNK
.

DIRETOR DE DEPARTAMENTOS DE ADMINISTRA
çÃO.:

INTERIMÓVEIS

Intermediária de
Imóveis Ltda.

R. João Piccoli, 104 - Fone
72-2117
Jaraguá do Sul - SC -

CRECI0914-J'
CASA DE'ALVENARIA - Com
60m-2 (6x10), ferreno com

445,50m2 (15x29), situada no Bair
ro São Judas s/n�, em direção ao

Posto Marcola.
'

APARTAMENTO - No Edifício
Gardênia 3� andar com área de
148ri12.

.

TERRENO- Com400m2 (fundos
e frente com 25m2), lado direito
19m2 lado esquerdo 13m2, ._próxi
mo da Casa do Kolbach.

Cor Imóveis
Jaraguá

Ctda.
Compra - Venda - Loteamento e Administração de Im61'eis
CGCMF: 78 659 544/0001-92 - Creci 852-1 .

Av. Mal. Deodoro, 141 - Fone: 72-2010
. VENDE·SE: .

'-
---: Casa de alvenaria com 78,00m2, na rua Bernardina B.
Muller,221
- Casa de alvenaria .com l00.00m2, na rua Santa Catarina,'

.

com terreno de 7S0,00m2•• -

- Casa mista, com 80,OOni, na rua Roberto Marquardt, 74.
- Casa de alvenaria de 130,OOm2,. inacabada e mais uma

construção de S8,OOmz, edificadas em terrenos de 768,OOm2•
- Ca�a mista, pr6x. Clube dos Viajantes. .

- Dois lotes com área de 450 ,OOm- , �o loteamento Mene�ottl.
'- Terreno Estrada Garibalde com area de 212.000,OOm-.
- Terreno com 1.080,OOin2, na lateral da rua Bernado Dour-
buch, perto do ferro velho Spézia.

.

� LOTEAMENTO SANTO ANTONIO TEMOS A PAR
TIR DE.UM SALÁRIO DE ENTRADA E UM SALÁRIO
PORMES.
ALUGA-SE: .

- Casa de alvenaria na rua Prolongação .da Francisco Hrusch
ka, n� 158.
- Um telefone comercial.

Â·· ENGETEC� .'

Engenharia e
.

. Tecnoloflia da
-

ENGETEC Construçao Ltda\) .

Construtora: Imobiliária:
Cálculo Estrutural Compra, Venda, Avaliação
Projetos Civis Locação e Intermediaçãó
Execução de Imóveis
R. Exp. Anionio C. Femirll, 68 ....,.. Fone 7U)373'
JfJ1Y!.g_u4_ do Sul- SC -- CREÁ 2264 - CRÊCI934-J .

VENDE .

Terreno c/3.600,OOm2 - R. Epitácío Pessoa - Centro.
Terreno c/720m2 - R. Joinville em frente ao asfalto.,'
Terreno c/424,64m2 - R. João Sarni Tavares - próximo
a Mansol II.
Cobertura c/320m2 - Edif. Schiochet - Centro.
Apartamento c/179m2 - Edif. Carvalho - Centro.
ApartamentQ c/97m2 - Edif. Jaraguá - Centro.
Casa em alvenaria c/180m2 - R. Domingos Deinarchi -
Vila Nova.
Casa mista c/100m2 - R. Victor Rosemberg - Vila Lenzi .•
Casa de madeira c/2 quartos-e- Bairro Agua Verde
ALUGA

.

Salas Comerciais - R. Gumercindo da Silva
R. Bernardo Dornbusch -Vila Baependi
R. José Emmendörfer esq. c/R, Exp. Antonio C. Ferreira.

EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS

MARCATTO LTDA.
Av. Mal. Deodoro, 1.189 - Fone 72-1136 e 72-1411

Jaraguá do Sul - SC ...; CRECI 093
.

, VENDE
-CASA DE 135.00m' CENTRO (ALVENARIA) e-s 20.000.000.00
- CASA DE 155,00m' JARAGUA ESQOERDO (ALVENA·

. RIA) ................................•.. ,
Cr$ 2.500.000.00

-CASADE 150.00m' JARAGUA E.SQUEROO (MISTA) ... CrS 2.500.000.00
- CASA DE l�O.OOm' AGUA VERDÉ (ALVENA·-
RIA) : : : Cr$ 11.000.000.00
-CASA DE 120.00m' VILANOVA (ALVeNARIA) Cr$ 3.000.000.00
-CASA DE 180;OOm' José Emendoerfer Cr$ 5.000.000.00
-CASA DE 350.00m' CENTRO (ALVENARIA) crS 28.000.000.00

. �lút.�.�.�.�.�.�::.?.��.. :.�:.O.O.�,' .. �.� .•�.�.�.S.g;$�����
LOTE DE 589.00m' ILHA DA FIGUEIRA Cr$ 550.000.00
LOTE DE 300,00m' VILA RAU :.Cr$ 500.000.00
LOTE DE 653.40m' R. RIO CERRO e-s 700.000.00
LOTE DE 450,00111' VILANOVA Cr$ 1.300.000.00
LOTE DE 450,OOm' CENTRO Rua José Menegotti Cr$ 2.500.000.00
LOTE DE 425.00m' - RuaJosé Emendoerfer Cr$ 1.650.000.00
LOTE DE 350.00m' -Lot. Ana Paula II. .. , , Cr$ 350.000.00

TERRENO RURAL
Terreno c/270.000m' - Arrozeira. pastagem formada. mato e lavoura

casas, rancho, 2 tobata cltodos os equipamentos, 40 cabeça dó gado (raça)
2 lagoas (clcondições para mais) luz elétrica (Trifásica). 1 (um) triturador
(terreno piano). Em Guaraminm - Rio Branco a 2 km do asfalto e 15

�';.tfB"l�rpgs4t'f��s·öüTRÖS·iöTE·S·Fii;{ANClÁC���·.�A�·�
PGTOS ...

CHALÉ
Imobiliária e

Representações Ltda.

R, Reinoldo Rau, 61 - Fones: 72-1390 e 72-1500
Jaraguá do Sul - SC - CRECI 643-J
APARTAMEMTO -Com 02l1uartos, Edif. Kanne, centro;
APARTAMENTOS - KITINETES, Edif, KarinevCentro:
APARTAMENTO - Com 03 quartos, Edif. Schiochet. centro:
APARTAMENTO - COI)I 03 quarto�. Edif. Mendonça R. Rau'
CASA - (M.ista) - CI Area de 84m', Ter. 450m'. R. Senador Schroeder:
CASA- (M\sta) -CI t\reade58m', Ter. SOhn', R. 614. Próx, B. Kinenn:
CASA-(M.sta) -CI Areade 82m;.Ter. 666m;. R. Aguinaldo de Souza:
CASA - (Alv.) - CI Area de 75m,. Ter: 510m·. R. Domingos Rosa: .

CASA- (Alv.) �CI.Area de 90m2. Ter. 1.355.00m'. R. 601, B. Kinenn:

��SA-(Alv.)-('1 Areade 155m:-;Ter. S47.50m'. R. 365, Lot. Henrique
CASA- (Alv.) -CI Área de 255m'. Ter. 1.055.98m'. Rua: Prof. Antonio
E. Ayroso, cl_piscina: .'
PONTO - COMERCIAL: João Planinschek, cl estoque, mercearia e panifi-
cadora. .

.

SITIO - CI Area de 25.000m'. Próx, Ceval, Rib. Grande da Luz'
S TIO - CI Area de 152.000m:. (60 Morgos) Rio Molha. Próx. Gruta:
SOBRADOS - Rua - José Emmendõrffer, ci área' de 157m'.
TERRENO - CI Area de 9OOm'. Aguas Claras. Ilha da Figueira'
TERRENO - CI Area de 371m': Estrada Itapocuzinho, Vila Ita;ar�:
TERRENO - Cf Area de 320m".. Rua: Massaranduba. Próx. Salão Viei-'
rense;
TERRENO - CI Área de 4.S50m'. Rua - 03 de Outubro. Próx, Marisol.
Schroeder: .

TE�RENO - CI Área de 4.500m'. Ao lado Marmoraria Kreiss, Guara
mmm;
TERRENO - Ci Álea de 1.589.65m'. Rua: Manoel L. Braga. Ent. Acarai
��rENO - CI Area de 1.0S4.8Om'. Rua: João J. Ayrosö, Pröx.' Sup:
TERRENO - C' �rea de l4.400m'. Apös Viaduto, Posto Marcolla:
TERRENO - Ci Area de 800m'. Av. Mal. Deodor. Centro'

•

TERRENO - CI Área de 450m:. Lateral. CUr! A. Vasel;
• .

TELEFONES - COMERCIAL E RESIDENCIAL.

SPÉZIA & elA. LTOA.
Serraria e Serviços,deTrator

Madeiras para construção e serviços de
trator com profissionais especializados.
R: João J. Ayroso, 772 -' Iaraguâ
.

Esquerdo
Fone: 72-0300 -Jaraguá do Sul

SCRUA SEME MATTAR, 154'- JARAGUÁ DO SUL - sc

EQUIPE

J_araguá do Suí, de 06 a 12/10/9ö

..

Participando
aos domingos

..... .' .

voce concorre
ao sorteio de
umarv «
cores.Soc. SChróedf)r íll
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II AURILENE M. BUZZIII ."
.

I' LEONEL P. FLORI,ANI
Advogados

I'

Rua Reino/do Rau, 86
- Sala 4 Fone: 72-2711 !!

Laboratório de Microbiologia
-,

e Análises Clínicas

Rua Reinoldo Rau, 576
Fone: 72-2755

jaraguá do Sul - SC

,

CLíNl'CA VETER1NÁRIA
SCHWElTZER

I'

Dr. Waldemar Schweitzer

Clínica de pequenos e grandes animais, cirurgias,
vacinações, raio x, internamentos e boutique.

'.

R. Joinville, 1.178 (em frente ao Sup. Breihaupt)
.,- Fone: 72-3268 ...

. Jaroguá do Sul-,- sc"

II DR. WANDERL�WATZKO··
Clínica Médica
(Clínica geral)

.�. Ifeumatologia
Consultório: R. José T. Ribeiro, 785 (pröx. Colégio

.

Holando M, Gonçalves).
Fone: 72-2938
Jaraguá do Sul - SC

II

II
II

I' I,·

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
.

Dr. Marcos F. Subtil

Urgências - consultas - ortopedia
infantil e adulto. Membro titular da Soco
Brasileira de Ortopedia e Traumatologia.

'.A v. Mal. Deodoro, 1.572 - Fone: 72-2218
.

Jaraguá do Sul - SC
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ESTADO DE SANTA CATARINA BALANCETE FINANCEIRO
PREFErrURA MUNiCipAL DE CORUPÁ

.

RECEITA

MÊS DE AGOSTO DE 1990

DESPESA

TíTULOS
RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Receita Tributária
Receita PatrimonilJl
Transferências Correntes
Outras Reéeitas Corref!(es
Operações de Crédito
Alienação de Bens Móv. e Imóveis
Transterências de Capital

'

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA·
DDO-IAPAS
DDO - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

SALDOS ANTERIORES
CAIXA

.

BANCOS C/MOVIMENTO
BANCOS C/VINCÚLADA
APLICAÇÃO FINANCEIRA
'TOTAL

VALOR (Cr$) TíTULOS
.'

. DESPESA ORÇAMENTARIA
310.317,70 Legislativa

1.003.534,99 Administração e Planejamento
6.472.019,38 Agricultura

. 41.663,03 Desenvolvimento Regional
-.� Educação e Cultura
-.- Habitação e Urbanismo

952.212,45 IlfI/ústria, Comércio e Serviços
Saúde e Saneamento

.

Assistência e Previdência
Transporte ,

DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA
369.198,51 DDO - lAPAS

_

312,21 DDO - CONTRIBUlÇAO SINDICAL
RESTOS A PAGAR

'

SALDOS ATUAIS
3.168,60 CAIXA

3.073.173,25 BANCOS C/MOVIMENTO
1.120.147,42 BANCOS C/VINCULADA

,

9,200.571,29 APLIC. FJNANCEIRAIREALIZAVEL
22.546.318,83TOTAL

V.AlOR (Cr$)

418.232,72
1.723.007,17
2�7.566,80
52.070,93 .

3.350.582,24

150.171,49
461.472,77
796.170,91

. 3.189.912.,88
.

271.375,30

8.415,10
1.122.188,58

55.391,94
10.669.760,00 .

22.546.318,83
CORUPÁ (SC), SETEMBRO DE 1990.. '.

ERNESTO FELIPE BLUNK OTO ERNESTO WEBER
PREFEITO MUNICIPAL

CORREIO-
I[> <> F-<> � €>

FARMÁCIA DO SESI
Amplas instalações e com La
boratório de Análises Clínicas
anexo, para melhor atendi
mento. Av. Mal. Deodoro, 507
(defr(Jnte o Colégio São Luí�.-
--Fone 72-0561----.---......

CI!:!!
Conhecida do Acre ao RS
Furgões simples, ísétermíces,
plásticos,' frigoríficos, traiIes
e carretas de 1,2 e 3 eixos.

.

Equipamento de refrígeraçäo
e 3� eixo (truck),

Fone: 72-1077 - Rua: Dr. Enrico Fermi V: 113 - Telex:
474_537 .

FERRO·VELHO MARECHAL

li
de-Engelmann & Cia. Ltda.

Comércio de veículos usados.
Peças para veículos. .

Compramos automóveis acldenta-
dós.

.

Rua ConradRiegel, 162 -Fone: 72-0874
Jaraguá do Sul - SC

SíTIO RIO DA lUZ
- A 6 km da Malwee

- 25.000"r, quase piano, muita água
limpíssima, lago de peixe preparado,

belíssimo local.
,Tratar fo�e: 72�1.339 .

'VENDE-SE
- Sala Comercial na Av, Mal. Deo;'
doro da Fonseca - EdU. Domingos
Chiodini -

- Apl:. 2 Quartos com Garagem na
Rua Jorge Lacerda - Edif. Marajó
Tratar Fone: 72-0172

.

Jaraguá do Sul, de 06 a 12110/90Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Iuvetuusconinua Ioaquintinho
Jtvagull do Sul - Os jogadores

do Grêmio'Esportivo Juventus foram
apresentados, nesta quinta-feira (4),
ao novo treinador da equipe para o

quadrangular final do Cam�onato da
"Segunda Divisão de Profissionais, que
VaI definir o clube que sobe para a

Primeira Divisão na próxima tempo
rada: Joaquim José da Silva Neto, o
"Joaquinzmho", chega a Jaraguá do
.Â!,.It com a fama de um treinador que

.

exige disciplina técnica e que tem um

passado considerável. No ano passa
do, ele conseguiu vencer o campeo
nato da Segundona, elevando a Caça
dorense para a vitrine do futebol cata
nnense.

-

Joaquinzinho treinou ao Próspe-
ra, de Criciúma, neste ano, até sua

desclassificação por pênaltis, frente ao

Laguna, .na semana passada. No últi-

Baependi vai disputar a
Série Ouro do Bolão 23
Jaraguá do Sul - A equipe de

Bolão 23 do Clube Atlético Baependi
conseguiu a façanha de subir à Série
Ouro da modalidade a nível estadual
- uma espécie de primeira divisão do
Bolão Masculino -, após ficar na se

gunda colocação geral do 1� Campeo
nato Estadual, realizado entre 'os dias
27 e 30 de setembro, 'no próprio Bae
pendi, com a participaçao de outras
14 fortes equipes catarinenses. O títu
lo ficou com o Clube Recreativo flo
resta, de Agrolândia, que venceu ao

Baependi no confronto direto, por
1720 palitos contra 1.709. A terceira
colocáção coube ao Clube de Caça e

Tiro 1� de Julho, representante de La-

__
ges.

A ascensão do Baependi à Série
Ouro só foi possível graças à desis
tência de duas equipes de Brusque em

participar do Campeonato Estadual,
. entre os dias 22 a 25 de novembro,
nas cidades de Rio Negrinho (sede)
e São Bento do Sul (co-patrocinado
ra). "Atuamos desfalcados neste cam

peonato, cinco componentes de frente
estavam viajando e não puderam par
ticipar", conta o bolonista António
Bems, membro da Comissão Central
Organizadora do evento e o campeão
individual do Campeonato. Ele pró
prio confessa que "foi uma grande sur
presa o resultado" , até porque seu for
te é o Bolão 16. O Campeonato Esta
dual de Bolão 23, Série Prata, foi coor
denado pela Federação Catarinense
de Bocha e Bolão, e também contou
com a participação da equipe da Socie
dade Esportiva e Recreativa Vieiren
se, de Jaraguá do Sul, que foi elimi
nada pela SER Progresso, de Pome
Iode.

Malwee é campeã no Bicicross
Jaragull doSul- A equipe Mal

wee de Bicicross deu um show em sua

própria "casa" e venceu por anteci
pação o Campeonato Catarinense da
modalidade, durante as .Erovas reali
zads na tarde de sábado t29 de setem

bro), no Malwee Bicicross Park, sob
muito barro e abaixo de chuva, e que
marcaram a Quarta etapa do certame
estadual. Foram oito títulos conquis
tados entre os 22 disputados, e a equi
pe ainda tem condições de conseguir
outros cinco títulos, na quinta etapa
- ainda sem data e local definidos
mas, a princípio, podendo ser em Cha
pecö, no mês de novembro.

Logo após a realização das provas
_

o diretor do'Departamento de Bicicros
da Federação Catarinense de Ciclis
mo, ValdirMoretti, divulgou a relação

-

dos pilotos que devem participar do
Campeonato Brasileiro de Bicicross,

-

que acontece entre os dias 12·e 15 des
te mês na cidade de Santa Cruz do
Sul (RS). Apesar de ainda não terem

conseguido o patrocínio do transporte
dos pilotos à cidade gaúcha (uma inde- .

finição longa do Governo do Estado),
o bicicross catarinense já obteve a ga
rantia de patrocínio do uniforme, atra
vés da Fruet Malhas.

mo confronto entre Juventus e Prós
pera, o resultado foi uma goleada his-
tórica em favor da equípé do Sul do

.

Estado. O meia Ado, que passa por
fase de recuperação de

-

umã cirurgia
_
no joelho. deve ser o importante refor
ço que o técnico à disposição, na es:

_ tréia do clube no quadrangular final,
dia 21. O campeonato encerra no dia
25 de novembro. . ,

16 equipes'
ainda disputam

o Peladão
Jaragull do Sul - A equipe do

Correio do Povo conseguiu a classi
ficação para a segundá fase do 8�

Campeonato Municipal de Futebol
de Salão, o Peladão/90, graças ao cri
tério técnico previsto no regulamen
to da competição, juntamente com

o Estoril F.C. A segundafase iniciou
ontem e tem prosseguimento hoje,
no' Ginásio Artur Müller, com os se

guintes jogos pela ehave B: Minibox
x Cabana Material de Construção,
Estoril x Hass, San Remo x Perflex
e Porto x Crismar. Os jogos de on

tem (sexta-feira), foram os Correio
do Povo x ARGlBaependi, Figuei
rão x Calçados Mendonça, Super .

Lenzi, Corajosos e Operário x Rei
dos Botões. .

Conforme a estatística do Pela
dão, levantada pela Divisão Muni

cipal de Esportes (DME), durante
os·42 jogos realizados entre os 28
clubes participantes da primeira fa
se, foram assinalados nada menos de
206 gols uma execelente média de
quatro gols por partida. O artilheiro
do certame até o momento é Carlos,
do Figueirão, com sete gols, enquan
to os, goleiros Ricardo (Hass), Gil
mar (Cabana) e Almir (Crismar) são;
os menos vazados, com três sofridos.
O ataque mais positivo é o Figuei
rão, com 21 gols convertidos. Até
agora não foi anotada expulsão de

jogador, o que caracteriza excelente
índice disciplinar.

RUA JOINVlLLE, 1839
dARAGUÁ DQ SUL· SC

72-3097

.
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tos 'Regionaís, Jaraguá con

cluiu.mais 3 medalhas-de prata,
com Beatriz Eliane Horst (100
e 200m), Agenor (Lançamento
do Dardo) já carimbaram o

. passaporte para os Joguinhos
em Tubarão ..
NATAÇAO - Confirmada a

participação de Jaraguá do Sul
nos Joguinhos com a natação
masco e fem., mais uma vez

contamos com a colaboração
da Escola de Natação Olimpia
(Renato Benke e Heidi Wemi
nhaus e alunos), esperando as

sim que para 1991, tenhamos
o retorno também da natação
nos XXXI JASC em Chapecó,
vamos conferir.
S_O.S. MEDALHAS - Um
alerta aos nossos empresários,
nossos medalhistas dos Jogos
Abertos de 90, já estão rece

bendo 'propostas de empresas
.de outras Cidades, como Sadia,
Frigorífico Chapecó, Unimed,
Embraco, etc... Pelo jeito estas

Empre.sas veem. retorno no

marketíng esportivo.
Será que nossas empresas

também não podem aproveitar
e investir nos nossos jovens va
lores que estão aí, contando
hoje apenas com o apoio da

.

Prefeitura'Municipal.
JOGUINHOS ABERTOS - A
delegação Jaraguaense será
composta por aproximada
mente 60 atletas, 10 técnicos

.

e 5 pessoas de apoio. Participa
remos no atletismo masco e

fem. Basquete'fem., Ginastica
Olímpica fem., Judô masc.,
Natação masco e fem., Vôlei

.

fem. e Xadrêz fern. _

A expectativa com relação
aos resultados é das melhores,
visto que os treinamentos estão
sendo intensificados e a moti
vacão é muito grande.

BOLA NA TRAVE

PElADÃO - Terminada a 1�
fase do VII Peladão, classifica
ram-se 16 equipes para ii 2� fa
se.

O reinício da Competição
será no dia 05/10/90 no Ginásio
de Esportes Arthur Müller às
'19:30h com Correio do Povo
x ARGlBaefendi. Muito elo

giado o nível técnico e a disci
plina da Competição.

BOLÃO - Jaraguá do Sul, se
diou no final de semana que
passou, o I? Campeonato Esta
dual de Bolão 23 série prata.

\ Uma promoção do C.A.

Baependi, SESI e Vieirense,
participaram 15 equiRes. .

O Campeão foi C.R. Flo
resta (Agrolândia), na 2� colo
cação chegou o C.A. Baependi
(Jaraguá do Sul), o 3? colocado
foi o Caça e Tiro I? de Julho
(Lages). No individual, I? lugar
Antonio Berns C.A. Baepén-,
di.

Parabéns aos organizado
res de mais este grande evento

esportivo. .

JASe - 91 - Visando estru
turar melhor nossás modalida
des pará os próximos Jogui
nhos Abertos, Campeonatos
Estaduais e Jogos Abe os, já
estão sendo montadas 'as pro
gramações dos diversos des
portos que Jaraguá possui das
novas modalidades, estas pro
postas devem ser entregues até
o dia 9 deste mês na DME.

Vamos ser entregues até
o dia 9 deste mês na DME.

Vamos fazer um mutirão
para reerguer � esporte ama

dor em nossa CIdade, espera
.

mos contar com o apoio de to
-

dos.
ÀTlETISMO - Ainda fazen
do parte dos Joguinhos Aber,

Jean CarIo Leutprecht

Dr. 'OslnarDutra
,

Advogado
Escritórios:

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

Fone: 66-2195 - Rain. Camboriu - SC

VIAÇÃO
CANARIN-HO.

i' 'I
... ,

.

.
.

Há 20 anos transportando
os artífices do nosso progresso.
AV. MAL DEODORO DA FONSECA, 987 • FONE 72:-1422

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A Granja CereslVarig Agrope
cuáriapromovem dia 19 (sexta-feira),
no Parque de Exposição Assis Brasil

ANOTAÇÕES
A 2< Schützenfest será também

divulgada no Uruguai, através da TV
Mundo Color, Canal Ll, de Punta
Del'Este. O responsável pelo progra
ma "Turismo Total", Roberto Do-:
minguez, esteve em Jaraguâ do Sul
nesta semana, e acertou seu retorno
ao município pelo menos durante os

dois primeiros dias da.Festa, quando
fará tomadas da cidade e dos festejos
- competições, danças típicas, etc.
O programa vai ao ar todas as quar
tas-feiras, deis 22h às 23 horas e vai

enfocar a Schützenfest durante 10 mi-
nutos.

-

Jaragw do Sul - Quem ainda
não assistiu, não pode perder as duas
últimas chances de prestigiar a peça
"Pensão Central", apresentada pelo
grupo de Teatro Adulto do Sociedade
Cultura Artística (SCAR), no final de
semana passado, e novamente em car

taz hoje (sábado) e amanhã (domin
go), no Anfiteatro da SCAR. Ayeça
é uma hilariante comédia que busca
acima 'lie tudo divertir o público, em

cima de um texto criativo epolêmico:
a carência de moradias em Jaraguá
do Sul, e as vivências de diversos tipos
pitorescos de pessoas em uma pensão,
durante 24 horas.

"Procuramos abordar de forma
divertida desde o problema da mota
dia, aspectos da migração, hábitos te
levisivos, refletindo a realidade de
nosso município", explica Gilmar
Moretti, diretor e escritor da peça, ao
'lado de Rosemery Pell. "É uma pen
são que tem de tudo, é de morrer de
rir", chama Gilmar Moretti. '

A Secretaria de Estado da Cultu
ra e do Esporte e Fundação Catari
nense de Cultura, promovem nos dias
13 (sábado) e J4 (domingo) o Pri
meiro Encontro de Bandas Catari
nenses. O· evento não- tem caráter
competitivo, propondo-se' a ser "um
encontro descontraido e agradável" e
está aberto à participação de socie
dades musicais e bandas de igrejas;
municipais e de entidades particula
res, jovens e adultas, de todo o Esta
do. Serão executadas três peças de li
vre escolha de cada banda, além de
uma peça que todas ensaiarão e que
será tocada no encerramento por to
dos os músicos presentes. As bandas
catarinenses executam especialmente
dobrados, sambas e mcixixes, sendo
compostas em média com 34 instru
mentos que são: clarinet�s, flautins,
trompetes, trombones, sax horn,
bombardinos, barítonos, tubas e sa

xofones.

WAGNER
TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA

(Esteio-R'S}, o Primeiro Leilão de
Gado Holãndes do Rio Grande do
Sul. São 50 motrizes de primeira li
nha, de genética americana e cana

dense, através de touros provados,
num trabalho de seleção de mais de
30 anos com supervisão da Asghrs e

Abcbrh e que somente agora estão
sendo colocados à disposição. A ex

posição destinä-se a criadores ou téc
nicos, apesar de estaraberta para visi-
tação pública.

.

As concessionárias de automó
veis de Jaraguâ do Sul devem tomar

em conjunto uma decisão importante
- até agora, apenas adotada pela Ja
vel, Jaraguâ Veiculas LIda, revenda

. Fiat: em curto espaço de tempo, os

famosos caminhões "cegonha" de
vem descarregar os vetculos zero qui
lômetro fora do perimetro urbano da
cidade, solueionando os graves 'pro
blemas de trânsito que se verificam
atualmente. -Ao que tudo indica, o

próximo passo será tomado pela Mo
reui, Jordan - revenda For/i.

Durante reunião semanal da As
sociação Comercial e lndustrial de Ja
raguá do Sul, os empresários também
decidiram se engajar contra outro gra
ve problema no trânsito jaraguaense:
as poucas áreas de estacionamento,
o que resulta atualmente em enormes

filas de veiculos estacionados no cen

tro da cidade.'A princípio, eles vão
tentarum contato com a Prefeitura,
para que sejam levantadas as áreas
ociosasno centro, que possam servir
como lStacionamento. -

Semana/mente ós empresários
vêm discutindo e debatendo as pro
postas ao Plano Diretor Urbano de
'Jaraguâ ao Sul, formuladas pela Se
cretaria do' Planejamento do Muni
cípio. Na segunda-feira (dia 1<), eles
analisaram os pontos referentes a Sa
neamento Bâsiuco; e uma, conclusão
ficou bem clara: não cabe a eles, mas
sim a técnicos especializados, a indi
cação ou aceitação de sugestões, sobre

. as áreas que podem abrigar o futuro
Aterro Sanitário.

A Prefeitura Municipal de lara
guá do Sul calcula que já foram inves
lidos pelo menos Cr$ 30 milhões em

obras para ampliação e reformas do
Parque Municipal de Eventos, vfSan
do à 2< Schützenfest - que abre sole
nemente na sexta-feira (22)�e prosse
gue até o dia 21 (domingo). Entre as

obras, destacam-se a nova ilumina
ção, oportal, opiso do novo pavilh'ão
e toda a decoração especialmente con
feccionada para a Festa dos Atirado
res.

Policiais
detém uma gang
de 13 menores

CORRE.I,O·--_,>'
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Acidente no Paraná deixa
os jaraguaenses de luto
Jaraguá doSul- Uma tragé

dia ocorrida no quilômetro 53 da
BR-376, no iníciô da tarde do dia
1� , causou a mO'�c: de quatro jara-

. guaenses" que viajavam no auto
móvel Escort, placas JS-4544, de
Jaraguá do Sul, e colidiram fron
talmente coâtra O' caminhão Mer
cedes Benz, placas eR-918B, de
Curitiba, O velório e sepultamen
to dos corpos aconteceu sob clima
de- muita emoção, com parentes

. e amigos ínconformados pela per-

da.
Os corpos dos irmãos Vera

Lúcia Eichinger, 33, (morreu ao

dar entrada no Hospital SãO' José
dos Pinhais), Willy Haering, 43,
e Vilma Maria Haering Dóering
37, e de Ideusita Fernandes da Sil
va Haering, 31, foram velados na

Recreativa da Marisol, e sepulta
dos no Cemitério Municipal. Vil
ma deixa três filhos Vera deixa
enlutados mais três filhas, e Ideu
sita deixa três filhos örfãos.

n Festival da Canção do
,SESI é sucesso de público

I.

CAFBSASSZ·
. A ESSÊNCIA DA PUREZJ

,Matriz: BR�280 - km 55 - Telex (474) 506 - Fones (0473) 73-0163 e 73-0422. Filiada NTC sob ni 937 '

FlUais: São Paulo - Fone: (011) 291-4511 Campinas - Fone: (0192) 311-1144 .'

. .'
Marßia -- Fone (0144) 33-4923 Blumenau - Fone: (0473) 22-0199-Joinville - Fone: (0474) 22-5220 Rio Brilbante
(MS) - Fone: (067)452-7121 ,.

.

Júlio (Weg Motores): vencedor

Jaragu6�Sul-O Primeiro Fes
olival Sesjano 4a Canção, que encerrousexta-feira (dia 28) alcançou o maior
sucesso. 43 participantes se inscreve
ram nas �tegorias de Interpretação
- Juvenil, Intepretação - Inédita
Popular e sertaneja. Os primeiros lu:
gares de �ada categoriaparti.cipam da
fase Regional em Rio Negrinho, dia
24 de ,:,ovembro (sába�o). A comissão
orgamzadora do Festival, está satis-

. SUCOS'E
VITAMINAS
GOULARt-
Lanches,

Pizzas; Sorvetes,
Petiscos e

Bebidas�
R. Cei..

Procópio
Gomes,227

feita com 'o resultado e· já planeja o

Segundo festjval para o próximo ano,
com varias Inovações. Após a divulga
ção dos resultados do Primeiro Festi
val Sesiano da Canção, aconteceu o
Baile do Tênis na quadra de esportes
do Sesi, com animação do Musical
Cruzeiro que também acompanhou os�

concorrentes no decorrer do festival.
A classificação final foi a seguin

te: Interprettlfão - Juvenil: 1� Lugar
.

Viviane Sapelli-música-Me dá um Bei
jinho; 2� Lugar - Cleide Stringari com
a música Saudade e o 3� lugar ficou

-

para Mônica Hutller que interpretou
Os Meninos do. Brasil. Na Categoria
Interpretação -Inédiúz - 1� lugar
Maurílio Canovas e José Nivaldo de
Oliveira com a música Realidade -
representaram a Marísol. Em.segundo
lugar, representando a. indústria Ins
ter, classificou-se Paulo Pereira que in
terpretou a música Força do Pensa
mento, e em 3� lugar interpretando a

música Coração Baiano, Erasmos
Carlos Freitas.

.

Na interpretação Popular, classifi
caram-se José Roberto Steindel, em
1� lugar; -com a música Travessuras,
José Rooerto representou a Weg Mo
tores. em 2� lugar ficou Edson Luis
Schmidt da Estofados Mannes que in
terpretou Amo em Silêncio. Também
daWeg Moto�es, classificou-se em 3�
lugar Hercílio - Herculano André
com a músicaMeu Ex Amor. Na IlÚer
pre�ão Sertaneja, os classificadas fo
ram Paulo Edelberto Buccio e Juarez
DaniloMilan em 1 � lugar que interpre
taram a música Talismã e represen
taram a Frigumz. Em 2� lugar Sandro
Luis Koms, José Lo Pereira e JoãQ Pe
reira interpretaram Pro Que Der e
Vier e representaram a Weg Máqui
nas. Em 3� lugar classificou-se Mauro
Bramorski e Dulce Mari Tomazelli
que interpretaram a música Liguei Prá
Dizer Que Te Amo. A dupla repre
sentou aWegMotores. .

JaragrJá do Sul - A Polícia
local deteve uma gang de 13 me

nores e-doís'adultos, em operações -c

simultâneas, realizadas no domin
gO', segunda e terça-feira. A qua
drilha vinha agindo em lojas e resi
dências de Jaraguá do Stil e, atra
vês de depoimentos, O' delegado.
Cesar Zanetti conseguiu confis
sões de arrombmentos generaliza-,

dos, no município, Entre as .lojas
arrombadas O'S menores - chefia
dos por S.R.S,14 -citaram a Sta
tus, RecantoModas, óticaGlobo,
",-Guincho Spezia, entreoutras.

.

Após os depoimentos, O'S PO'
liciais conseguiram recuperar vi
deocassetes, Jóias - avaliadas em
mais de Cr$ 1 milhão -, video
game aparelho de som, roupas e

CalçadO's, bicicletas, balas, choco
lates, bebidas, Os menores foram
encaminhados à Casa do Menor
de Jaraguá do Sul.

Delegacia de
Polícia libera
levantamentos

PIloIe semprf' '1Ulpad!).

-

_Jaraguá do Sul - A delesacia de
Polícia da comarca-do município infor
mou que no mês de setembro foram re

gistradas as .seguintes ocorrências: Fur
tos em Residência-sete (três a mais no

mês de agosto, quando ocorreram qua
tro furtos) ..Em estabelecimentos comer
ciais ocorreram também sete furtos con
tra apenas um no mês de agosto. Dois
estabelecimentos de ensino foram furta
dos ém setembro, enquanto no mês de

agosto apenas um sofreu este delito. Os
furtos em geral no mês de setembro so

maram 60, contra 47 em agosto. Apenas
um furto'. de veículo foi, registraao. Os.
acidenteS de trânsito com vítimas regisc
trados em setembro totalizaram sete, e
acidentes de trânsito sem vítimas foram
34, (número inferior a agosto, que totali-'
zou 47) .

Para atender a população Jar!!
guaense, a Comarca conta com dOIS de
legados, ujna inspetora, um perito crimi
nalístico, dois comissários, dois escri
vães, um investigador, um agente opera
cional, um carcereiro, um auxiliar de
plantão. Sendo que o mvestigador poli
cial e o agente operacional acumulam

.

o serviÇo ao comissário. Os trabalhqs
de prevenção contra roubos e assaltos
são realizados através de rondas osten- ,

sivas nós locáis onde as ocorrências são
mais freqüentes (no centro da cidade).
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