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Banda típica alemã
agita Schützenfest
na noite de' sábado

Página 12 Os componentes da banda ensaiaram durante a semana
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.Kleinúbing eleito novo governador

Udo, Wagner consegue' se ekger em sua primeira candidatura
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'Vilson Kleinübing: a façanha da vitória na primeiro turno
"

-

"

'
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O engenheiro Vilson Kleinübing conseguiu sim

plesmente vencer a eleição - ao Governo do Estado
Já no primeiro turno, superando em quase 400 mil
votos o candidato do PMDB, Paulo Afonso Vieira.
Mas o sucesso da União por Santa Catarina também
esteve representado na votação surpreendente do se
nador eleito Esperidião Amin, com 981.963 votos.
Na eleição proporcional, a microrregião do Vale do
Itapocu foi privilegiada, conseguindo eleger dois de
putados Federais - Paulo Bauer (PDS) e Luiz Henri
que (PMDB) - e dois deputados estaduais - Durval
Vase} (PMOB) e Udo Wagner (PDS). Página 03
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Durral Vase.lfoi o novo.deputado estadual mais votado

Modelos, troféus,
,placas _

comemorativas,
_
condecorativas,

-

pára
inaugurações.

(

Fone 72-399'

Bicicross jaraguaense no RS
(- u -)
I18KB
-( ,... J

_ ,Com uma representação de 50 pilotos, a delega
ção catarinense enfrenta neste final de semana, em
-Santa Cruz_ do Sul (RS) o Campeonato Brasileiro

-

de Bicicross, um evento que reúne as feras do esporte'
a nível nacional e que terá a presença de nada menos
de 30 pilotos da equipe Malwee de Bicicross, campeã
estadual damodalidade. A seleção está sendo patroci
nada pelas Malhas Fruet, de Guaramirim:

A C�IANÇA E SEU/FUTURO· - Se não cuidamos hoje, pagamos amanhã
- Colabore com as, iniciativas e campanhas ARTAMA,

-: Mov. Ind�
"

--
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Afinal, os catarinenses
têm muitos motivös a come

morar: em pleno mês das
graudes festas germânicas e

portuguesas, eles acabam de
eleger o governador, que tem

� preferência de mais de 50%

� Editorial
.

Motivos, para> festejos
N() ritmo das eleições que

escolheram o mais novo go�
vernador do Estado, QS catari
nenses se embalam desde on

tem em mais uma edição da
Schützenfest - Festa dos Ati
radores -, uma promoção si
multânea com uma série de
outros eventos turísticos. A
animação iniciou .no día 6,
com as aberturas ·'oficiais da
7� Oktoberfest e da 3� Festa
Nacional do Chopp, em Blu
menau e Joinville, respectiva-

mente. A tão esperada aber
tura da Schützenfest aconte
ceu na noite de ontem, no Par
que de Eventos, ao mesmo

tempo em que, em ltajaí abria
a 4� Marejadà.

dos eleitores. Um número al
tamente respaldado pelas ur
nas e que dá ao ex-prefeito de
Blumenau, Vilson Kleinübing
a autonomia de trabalhar, e

muito, para o crescimento do
Estado de Santa Catarina. A
eleição terminou mais cedo -
sem necessidades de segundo
turno - , até para que o novo

governo pudesse trabalhar
com antecedência. Tudo deu
certo. Agora, é so fiscalizar.
E festejar.

A história da história

O PRIMEIRO LIVRO DO JARAGUÁ
frei Aurélio Stutzer

mos conhecidos e atendeu-me
pronta e atenciosamente colo
cando à minha disposição os

muitos documentos do arren

damento das terras do dote im
perial de Da. Isabel, a Reden
tora, ao engenheiro Emílio
Carlos Jourdan.

Schmoecke I procurado Por aJ fui levado de um

respondeu-me que o faria com passo (\< outro até que o ideal
muito prazer, mas que tal ar- jã aparecia de certo modo ama-
quivo não existia. Lancei-me durecido. ,

então à procura de elementos As tantas encontrei-me no
onde imaginei, encontraria., Rio, com o dr. Luiz de Souza,
Confesso que diante dé mim

.

também conhecido dos tempos
compacta escuridão apenas al-

'

em que era Secretário de Segu
guns riscos de claridade abria. rança Pública de Santa Cata

_ Parando em Niterói (RJ) rina (Governo Irineu Bor-
subi a Petrópolis (RJ) onde re- nhausen). Disse-me: "Faça
side S.A. O Príncipe Dom Pe- contato com o sr. Emílio Silva,
dTO de Orleans e Bragança, o em Jaraguá. Isto lhe será muito
proprietário da Fazenda Impe- útil". E o foi muitíssimo.
rial, em cujo solo está plantada Entrementes escrevera ao

a cidade que é sua foreira. Era- abalisado conhecedor da histö-

Eu conto como foi. Por
primeiro falou-me o Padre Hi
lário Busarello: "Frei! O sehor '

trabalha em jornais e revistas.
,

Escreva a História de Jaraguá.
O Schmoeckel possui o arqui
vo para sua� pesquisas"

'ria da colonização Carlos Fie
ker, em Joinville. Respondeu-
.me em carta, consultando-me
se aceitava' escrever o plane
jado livro em parceria com ele.
Não o fiz. Visitando, em época
de férias, nosso estimado pro
fessor Emílio Silva, eis que ele,
abnegada e desinteressada
mente, oferece-me. todo seu

material coligido em pacientes
e incansáveis andanças. '

_
Não aceitei, mas sugeri e

acertei com ele que publicasse
e lhe desse o nome de O SE
GUNDO LIVRO DE JARA
GUÁ.

Eis pois as razões do título
escolhido. Um seria o primei
ro, pois que haveria, como
houve um segundo, e descon
fiava que haveria um terceiro,
não importa com qual nome,
do sr. Carlos Ficker.

CARTAS Que a paz de Cristo preva-
leça na terra! '

'

VILA VELHA (Santuário Di
vino Espírito' San to),
19-09-90
Prezado Amigo e'Padrinho
-t-r- O Senhor, nos dê a paz!

Estou-enviando o que já an

tecipei: as razões-para o tttu
lo-do I LIVRO DO IARA
GUÁ. Simultaneamente es

crevo ao sr. G. Herrmannde
Corupâ que nos deu impor-

tantíssimo depoimento do
"Alemãozinho" da Guerra
'dos Fanáticos. Certamente
necessitarei das colunas do
C]' para -eventual exposição
desse depoimento. Reco-
mendações à Yvonne, Bru
nhilde e ao Amigo e Padri
nho. DofreiAurélio Stulzer.
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Se você tem-uma idéia
na cabeça, o Foto Loss
coloca uma câmera

na sua mão.
SHARP SONY

VENDAS PELO SISTEMA COOPERATIVO
.,...
.....

LOSS

•

Rua Mal. Deodoro, 302
Fone 72-0181
Jaraguá do Sul
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Destrultarencostas,alémde crime ecológiC�, é perigoso.
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MASSARANDUBA
Deputado Federal .

Paulo Bauer -1.751 -otos

Luiz Henrique .

- 406 votos

Deputado Estadual
Udo Wagner 1.672 votos
Durval Vasel - 488 votos

CORUPÁ
Deputado Federal
Paulo Bauer - 1.374 votos

Luiz Henrique - 798 votos

Deputado Estadual .

Udo Wagner - 1.392 votos
Durval Vasel - 945 votos

SCHROEDER
Deputado Federal
Paulo Bauer - 1.338
Luiz Henrique .

- 264 votos
Deputado Estadual
Udo Wagner - 1.204 votos
Durval Vasel - 304 votos

CORREIO--
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. Abaixo, publicamos a totali
zação de votos obtidos pelos elei
tos representantes jaraguaenses -
e da microrregião -'-, em cinco mu
nicípios do Vale do Itapocu, na Câ-

. mara Federal e Assembléia Legis-
lativa. .

JAElAGUÁ DO SUL

Deputado Federal
Paulo .Bauer - 8,457 votos
Luiz Henrique - 5.377 votos
Deputado Estadual .

Udo Wagner 6.492 votos,
DurvalVasel -13..607 votos

GUARAMIRI.M
Deputado Federal
Paulo Bauer 1.482 votos
Luiz Henrique -1.419 votos

Deputado Estadual'
Udo Wagner - 1.665 votos
Durval Vasel - 1.535 votos

Vale do Itapocu elege seus representantes
A inicrorregião do Vale

do Itapocu foi "generosamen
te" contemplada pelas eleições
do dia 3 de outubro, como se

todos os eleitores houvessem
se combinado, os municípios
conseguiram eleger três repre
sentantes políticos que vão
atuar a nível de Brasília e Santa
Catarina: o deputado federal
Paulo Bauer, primeiro filho de

.

Jaraguä do S,ul a ocupar uma
cadeira na Camara dos Depu
tados, conseguindo uma vota
ção de 52.144 votos e alcan
çando a terceira colocação no

total de votos recebidos pelos
demais candidatos eleitos -
são 16 no total. Presidente do
Diretório Regional do Partido
Democrático Social, Paulo
Bauer vai atuar, entre.outras
importantes causas, em prol da
revisão da Constituição Fede
ral.

Mas a União por .Santa
Catarina arrasou no levanta
mento final dos votos. Para a

Câmara Federal.conseguiu ele
ger nove deputados (o PMDB
ficou com cinco va&ast a Frente
Popular, comduas). A Assem-

·Udo.Wagner atribui a boa
votação à postura honesta

.

o de_Eutado estadual, Udo
.

Wagner (PDS/USe) leito com

nada menos do que 16.507 votos
e na décima sexta colocação no

"ranking" eleitoral catarinense,
se confessa vingado. "contra mui
tas pessoas" que não acredita
vam ou faziam pouco caso de sua
candidatura. Através de uma

campanha crescente e com apoio
. principalmente dos coralistas do
Estado, o ex-secretário adjunto
da Secretaria, Cultura, Esporte
e. Turismo. QQ_governo Esperi
dião Amin conseguiu superar o
seu maior concorrente, - Dur
val Vasel (PMDB) - em cinco
dos seis municípios do Vale do
Itapocu.

Mas Udo Wagner acha in
clusive que sua votação esteve
dentro das expectativas e consi
dera que a candidatura teve êxito
graças a dois aspectos levados
avante durante a campanha cor-

II

II

po-a-corpo e pelatelevisâo: "Em
momento algum falamosmal dos
adversários políticos, e também
não fizemos falsas promessas.
Nossa única promessa foi a de
tentar fazer melhor", justifica
Udo, que se confessa um "defen
sor intransigente da livre inicia
tiva" .

Com este pensamento, Udo
Wagner semeou votos importan
tes e cobiçados em pelos menos

70 municípios do Estdo de Santa
.

Catarina. Tudo isso em sua· pri
meira eleição nos 41 anos de vi
da .. Ele prefere considerar os

seus "amigos aguerridos" como
os grandes responsáveis pela
grande votação. Como bandeira
de luta na Assembléia Legisla:
tiva, Udo Wagner resume: "Fiz
minha campanha .em cima das
principais prioridades dos muni
cípios da microrregião do Vale
e devo centrarminha atuação em
cima destes pontos".

bléia Legislativa, elegeu 19 dos
40 deputados estaduais, fican
do o PMDB com 11 vagas, a

Frente Popular, com seis, o
PRN, com duas vagas, e o

PSDB, com uma cadeira;
.

A festa da bem-sucedida
União por Santa Catarina foi
culminada com a eleição sur

preendente do governadorVil
son Kleinübing, que após a

contagem final dös votos, ha
via conseguido o respaldo polí
tico de nada menos de 932.877
eleitores, representando
50,42% do total..

Carlão chama
o eleitor de

despreparado
A decepção eleitoral podia ser

observada na fisionomia do candi
dato a deputado estadual pelo Par
tido Liberal (USC), Carlos Barzens
ki, o "Carlão", que não conseguiu
obter 500 votos na microrregião do"
Vale do Itapocu, e o que é pior: "Vi
sitei mais de rníl residências de vizi
nhos meus e obtive deles a garantia
do voto. Nem mesmo eles votaram
emmim", narra desiludido o empre
sário, que considera a avalanche de
votos nulos e brancos "falta de matu-
ridade do_:p0vo". '.

Carlao não se convence, por
exemplo, que seja por revolta que
o eleitor "não encontre pelo menos

um candidato que sirva entre os mais
de 400 concorrentes". Crítico e re

voltado, ele opina que "esse pessoal
nem poderia ter titulo eleitoral".
Mas Carlão também não esconde
suas queixas contra a União por San
ta Catarina, que, segundo ele, não
deu qualquer apoio à sua campanha:
"Nem o próprio PL me apoiou", re-
sume.

.

A AÇOUGUE

á\ELIANE LTQt>...

use consegue superar seu
. maior adversário, no Vale

Vasel culpa Plano Collor
pela anulação dos votos
"Fiz muito por Jaraguä do Sui e

microrregião. Estou pagando pelo que
não devo". Satisfeito com a sua elei
ção à Assembléia Legislativa - afinal,
ele ficou entre os nove deputados mais
votados em Santa Catarina, com

19.169 votos -, o ex-prefeito Durval
Vasel não deixa de demonstrar sua de
cepção. Mas já manifesta a sua posição
sobre o grande número de votos nulos
e brancos neste pleito: "São votos de
protesto do eleitorado, contra o Go
verno Collor de Mello".

O deputado eleito explica seu

pensamento: "O povão inteiro votou
efn Collor de Mello, que pregou a de
fesa dos descamisados e manifestou

grande esperança de que os problemas
seriam resolvidos. No entanto. Iogo
depois que assumiu confiscou a pou
pança da população e congelou os sa

lários. A frustração foi generalizada".
Mas a proeza obtida pelo ex-pre"

sidente do Banco de Desenvolvimento
do Estado de Santa Catarina (Badesc)
se manifestou nas urnas, em número
suficiente para ele se considerar "um
Político com "P" maiúsculo". Durval
Vasel também faz questão de salientar
a grande expressão política represen
tada pelo também eleitu deputado es

tadual, UdoWagner - "devo parabe
nizá-lo pela expectativa votação que
teve", acrescenta.

MORETTI, JORDAN
#íP 14 ANOS ea.

PROMOÇÃO.DE ANIVERSÁRIO

FUNILARIA
JARAGUÁ LTOA.

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

72-0448
Jaraguá do Sul -:- SC

VENHA' PARTICIPAR!

Comércio e Abatedouro
Abate às 3� e 5:

Rua Ricardo Marquardt, s/n�· .

(lateral da Rod. BR 280 - Corupá - SC
·Fon€ p/contato 7,5-1182

I

AV. MAL.I;>EOOORO, 158 - PONE 72-1777

Jarí!9uá do_Sul, d_e, 13 a 19/10/90 Página 03
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'Massaranduba � o Hospi
talSagrado Coração deJesus enca
-minhou à Prefeitura Municipal do-

,�'

. Atacado e. varejo
Co� o tema HA Nova Política

Industrial Brasileira: Perspectivas
e Oportunidades", o Badesc (Ban
co de Desenvolvimento do Estado
de Santa Catarina) promove semi
nário, dia 18 (quinta-feira) naFe
deração das Indústrias do Estado

, de Santa Catarina - Florianópo
lis. D Banco' realiza este evento,
atendendo às aspirações dos em

presários catarinenses e o Minis
tério das Relações Exteriores, que
já conta com um programa depro
moção de investimentose de trans
ferência de tecnologia, promovem
o debate sobre- as .conseqüências
da nova diretriz industrial e seus

reflexos na economia de Santa'Ca
.tarina. No programa constam pa
lestras, mesas redondas, confrater
nização entre os participantes,
abertura e debate com o Governo ,

Casi/do Maldaner.

Jaraguá do Sul - O Rotary
Club deJaraguá do Sul r.ealizou dia
2, nas dependências doRestauranze
Itajara o jantar-reunião, .onde lo
,:am contempladas com uma doação
de Cr$ 700mil, várias entidade» as
sistenciais do município. Os recep
tores da doaçãoforam:Ação Social,
Rede Feminina de Combate aoCãn
cer, Lar dasFlores, Associação As
sistencial dos Deficientes.Auduivos
e Visuais, HQspital e Maternidade
São José, Hospital e Maternidade
Jaraguâ, Comunidade Cristo Re
dentor, Associação de Pais e Ami

gos de Excepcionais e Casa daAmi-
zade. '

,

,

O evento marcou também a

despedida e entrega para. o Rotary
de Corupã dos visitantes Reiner'
Lechner, Wolff Dieter Aber, Mi-

'

chael Werner Golz, Edmund Kam
merrer, Holger Rissler, lideradas
pelo casal rotariano Otto e Vera
Purckhàrdt, todos pertencentes ao

distrito rotário 183, da cidade alemã
de Nurtinger. O grupo é composto

, porprofissionais liberais e vem rea

lizando intercâmbio cultural em
nossa região.

.cumento que dá .aviso prévio para
o término de prestação de serviços
firmados, entre amunicipalidade e

o Hospital, dentro do programa
Ações Integradas de Saúde. O re

ferido contrato foi firmado em

março de 1987. O motivo da resci
são do contrato, segundo Leocâ
dia Pazda - diretora do Hospital,
Elia Zonta ...... secretária, e Miras
lava Pleszczak - tesoureira, foi
que a verba destinada para este

programa não cobre as despesas
da prestação de serviço.

, A verba mensal é de apenas
Cr$ 6.000,00 (seis mil cruzeiros),
o que não cobre nem um terço das

despesas mensais. O Hospital Sa
grado Coração de Jesus existe e

presta valiosos serviços a comuni
dade massarandubense à mais de
50 anos, e segundo sua diretora,
vem sofrendo muito o problema
econômico neste ano.

A produtividade mêdi... do fei
jão em Santa Catarina nos últimos
13 anos é de 655 quilôs (10,91 sa

cos) por hectare, sendo 726 quilos
por hectare na safra é 503 quilos
por hectare na safrinha, embora o

potencial da cultura permita produ
tividade superior a 4.000 quilos por
hectare. "Estamos muito distantes
de umaprodução considerada regu
lar e.alcançada em lavouras tecnifi
cadas, que colhem 1.800 quilos por
hectare (30 sacos) comenta com ar

de preocupação o afrõnómo Roger
Delmar FleECh, pesquisador do
CPPPIEMPASÇ, de Chapecô, O
diagnóstico dessa realidade, embo
ra triste, não lot difícil. Diversos
fatores contribuem para esta reali
dade. Um deles; é o baixo liso de
sementes fiscalizada. "Apenas 10%
das lavouras são cultivadas com se

mentes fiscalizadas de variedades
, recomendadas e adaptadas - infor

,

ma Roger-- en'quanto 90% da área
total (cerca de 380 hectares) são cul
tivados com sementes produzidas
sem maiores cuidados quanto a pu
reza varietal e que também apresen
tam em maior ou menor escala, má
qualidade física e sanitário, o que
contribuipara essa, queda de produ
tividade.

Rua Reinaldo Rau,632
Fone: 72,-1599
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ARG inaugura 'a sua
!)!·loja, em Jaraguá

de Guaramirim, Massaranduba,
Schroeder e recentemente Jara

guá do Sul, que é a maior e mais
moderna loja do grupo. Conta
com pessoal especializado que
ajuda na escolha e cálculo de ma

terial necessário para a construção
ou reforma, além de uma pronta
entrega muito eficiente. O obje
tivo maior da empresa agora é
com os recursos humanos, e para
tanto está ampliando e aprimoran
do um departamento exclusivo pa
ra este tipo de atendimento aos

seus empregados. Entre as novas

metas da empresa, está a constru
ção de um moderno e 'espaçoso
depósito central e a construção de
uma ampla e bem distribuída re-.
creativa que servirá de ponto de
encontro de funcionários e fami
liares da grande e empreendedora
família ARG.

Duwe garante quePlano de
despoluição será cumprido

Fundação de Amparo à Tecnologia
e ao Meio Ambiente, Jocélia Cardo
so Caetano, reconheceu que a

"questão ambiental Semp,re foi trata,da somente no discurso "
e elogiou

a iniciativa da Associação Comercial
e Industrial de Jaraguá do Sul; que
praticamente solicitou a implantação
do Programa, juntamente corri o
Conselho de Defesa do Meio Am
biente e da Associação dos Muni
cípios do Vale do Itapocu. A Fatma
já' liberou Cr$ 72 milhões para que
os empresários fessem auxiliados so
bre o tipo de sistemas de tratamento
que devem ser instalados em cada
uma das 42 empresas potencíalmen
te poluidoras, espalhadas pelo Vale.

Santur assume
divulgação da
Feira Expo-91

Guaramirim _; ASantur,
promotora oficial do turismo, no
Estado, ligada-à Secretaria da In
dústria, Comércio e Turismo, irá
auxiliar a 3� Feira Agroindustrial
e Pecuária de Guaramirim (Ex
pô-91), que acontecerá de 24 de

.

agosto a 1� de setembro de 1991.
,O prefeito Antonio Zimmer
mann e o vice Francisco Schork,
na.qualidade de presidente e or

gamzador geral da Feira, em reu
nião com o presidente da Santur, .

Osmar Nunes Filho, acertaram o

empréstimo de estandes assim co

rno o projeto para sua distribui
ção e divulgação do evento. Se
gundo Francisco Schork, este

apoio formalizado émuito impor
tante neste início de prepar-ativos
para a Feira: "Informa também
que a municipalidade encami
nhou' ao departamento jurídico,
o estatuto do magistério para a

análise final antes de remetê-lo
à Câmara de Vereadores, o que
ocorrerá no próximo dia 15 (data
comemorativa ao dia do profes-
sor). '

Em sua primeira etapa (das
três previstas), com o auxílio da
Prefeitura 'Municial, foi executa
da a extensão da rede de água
na rua Expedicionário Olímpio
José Borges com 800 metros de
tubo PVC de 60 milímetros. A
ampliação no bar Vital Fimoncini
até a residência de Antônio da
Luz. E na segunda etapa estão
sendo iniciadas obras 'nas ruas

Claudio Tomaselli, finalizando a

ampliação de água, será estendi
da a obra ao longo da rua Emílio
Manke Júnior.

Pilote semo« .ulpado

Jarflguá do Sul - Instalada
na avenida Marechal Deodoro da
Fonseca, chega ao município a fi
lial da ARG Materiais de Constru
ção: Trata-se de uma nova e avan

çada construção, que abriga desde
materiais de construção até deco
ração, iluminação e jardinagem.
A empresa inaugura sua nona loja
dentro.das comemorações dos dez
anos da empresa, que nasceu de
uma sociedade entre Arnaldo Al
tini, Geraldo Safanelli e Reinaldo
Safanelli e, inicialmente, dedica
va-se apenas em transporte de caro,

gas. '.
De lá para cá, afirma Arnaldo

Altini "temos tido muito trabalho
e dedicação". A empresa surgiu
do arrojo e espírito empreende
dor. 'ARG conta hoje com um

quadro de 160 funcionários distri
buídos em suas lojas nas cidades

"Não basta manifestarmos o

compromisso. O certo é não fazer
mos concessões. As regras do jogo
estão estabelecidas e não serão mu

dadas". Com esse discurso, o secre

tário do Desenvolvimento Urbano e

do Meio Ambiente, Adernar Duwe,
, lançouoficialmente, ,na noite do dia
28 de setembro, no Sindicato do Ves
tuário de J_araguádo Sul, 9 Programa
de Proteçao eRecuperação Ambien
tal da-Bacia Hidrográfica do Rio Ita-

,

pocu, uma união de esforços que de
, ve despoluir o Rio, da Nascente ao

encontro com o mar, em Barra Ve
lha, no prazo de döis anos.

A própria superintendente da
.

,

,
.

SUCOS E
VITAMINAS
GOULART
Lanches,

Pizzas, Sorvetes,
Petiscos e

Bebidas.
R. Cei.

Procópio
Gomes, 2�7

90- A'MCADACHEVROLEli.' ," "

'

,. ,-

ASUAMELHOR MARCA.
.

!.,fHÔREm VfiCÚlQS
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presidentes, e todas Cristina Rauh, Ana
as.pessoas que de Elisa Rosa, Ana
uma forma ou de Paula de Almeida,
outra contribuiram Elizãngela Roza,
para que o Baile Ana Cláudia _-
Branco do - Mõhlman, Geisa

. Aristocrático tenha Cristina Fronza e

atingido o maior _ Gabriela de Moraes
sucesso, e beleza. Bueno.

'

.

As 24 meninas que Florianópolis _debutaram são: Daniele Ballock.
Ja�aguá do S_ul - Blumenau _
Jerusa Rubini Pradi, TatyanaíRegiane Candice Grossenbacher eSchiochet.Edira Juliana Stefanes.

-

Adelaide Boss,
Denise-Marli - Brusque -
Donath, Kelli � Cristiane
Cristiane Schünke Zimmermann. Na
Torres. Corupá - _ oportunidade a

_

Maria Carolina agência Varig de
.

Stern, Deise Elaine J.araguâ do Sul
Neuber, Elaine _

brindou através de
Günther, Andréa de sorteio duaspassgens
Fátima Macanham e

- de Joinville/Salvador
Aneliz Daniele ida e volta. As
Macanhan. vencedoras foram
Joinville - Tatiane DeniseMarliDonath
Cristiane Dias, deJaraguá do Sul e
Cãndia Angélica Elaine Günther de
Rauh, Andréa Corupá.

_

.

"-

____________'E_SP_EC_IA_L CORREIO-- .
.:>'<> F- <> " €.">

BAIL_E BRANCO-DO CLUBE ATLÉTICO BAEPENDI:

Noite de Sonhos e Beleza para as 24Debs

Debutantes em-momento de ...

Obaile de seus uniformes de
debutantes do

-

gala sob o comando
Clube Atlético

,

do Major Menezes.
_ Baependi na versão As patronesses,
de 1990, foi coroada senhoras Edília -

de pleno êxito. Foi Adélia Lazzaris
-

um baile memorável Garcia e Silvia Inês
onde o requinte, Maffezzolli Piazera,
beleza e elegância que receberam em'
falaram mais alto. O impecável
evento reuniu a 'mais cerimonial suas
fina sociedade local, 'afilhadas, como
bem como das manda o protocolo
cidades de Corupá, nestas ocasiões.
Schroeder, Os mestres de
Guaramirim, cerimônia foram
Brusque, Joinville, Waldemar Luiz

_ Blumenau e Freiberger e Celso
Florianopolis. Luis Nagel, com
Debutaram 24 belas apresentações
meninas-moças com

_
-

corretas e digna de
o romantismo e muitos elogios. O
beleza dos seus trajes presidente Alidor
brancos, viveram Lueder,
uma noite de conto vice-presidente João
de fadas, quando � Batista Prim e o

dançaram a valsa incansável diretor
com seus pais, pares socialArno
e cadetes da Polícia Hanschel. A

-

Militar de animação esteve a

Florianópolis com. cargo do Grupo
_ Jaraguá do SUl, de 13 a 19/10/90

Musical Stagium 10
-

de Florianópolis que
-

muito bem sobe,
conduzir o 'baile.
Muitas presenças
conhecidas neste que
é o mais, elegante'
evento da sociedade
jaraguaense.
Parabenizamosos
organizadores,

...�legriajunto as patronesses.
,

Página 05
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o gero,ão do molho
,

As debutantes foram,
,

recepcitJnadtJs e dançaram a

segunda Valsa com Os
'Cadetes da Policia Militar.,KADRI

�,
, :

"

A sua elegância
começa por'
fora�
Vista

,

Afonso Piazzera Neto e SiMa juntamente com Alfeu e EdOia em momento
I

de ,df!scontração e alegria na Noite Branca das debs. .',.

.

� I'
-

AdéliGarcia (Sra. AlfeuGarcia)
recebeu muit� bem suas

-

afilhadas no Baile Branco do
Aristocrático.

As patronesses Silvia Piazera
(Sra. Afonso Piazera.Neto)
Patronesse das.debutantes,
vestindo traje requintado e de

.

. rara beleza.

Luiz NicolodeUi empresário
jaraguaense prestigiando o

grande acontecimento social.ModaSempre
�etúlio. Vargas, 55

Momento em que a patronesse EdíIia Garcia e seu esposo Alfeu recepcio
naram mais uma das 24 debs.

"S'�-ÓTICA
HEÁTEl Vestindo Gerações

Camisas para a l�
Comunhão você

encontra em nossos

Postos de Vendas
A v. Mar. Deodoro,
1.085 e Reinoldo

Rau,530
Fone: 72-3311

• Labõ",t6r1o óUco
fisP8Clallzado.

�::.s,:,a/s d. 50 anos atendendo,
•

P�/s� • q!!alldlde.
Av. Getulio Vargas 15
FOIIfI 72-1889

'

Andréia MÍlcanhan f�i uma dtis
representantes de Cofupá no
Baile de Debutantes de
Baependi.

.

,h··r'4T,COS •

Waldemar Behlilig e esposa mais uma das elegantes presenças do Baile
do dia 6.

.

Ierusa Rubini Pradi uma dtis
representantes de laragl,lá do
Sul, neste que é sem dúvida o

ponto alto da sociedade
jaraguaense.

Momento de encontro entre
thbutante e-JHJr. Muita beleza e
requinte marcaÍ'rlm este
encontro.

Debutante muito bem
aco1{lpanhada com

g*!ntil cadete-;�
- I _.

Vm dos momentos mais bonitos da noite de gala, foi a valsa das debutantes
com os Cadetes da Policia Militar.

POSTOdeMEDlCAMENTOS I·

Vida
/

S'
fIJ

d'
.

.' eJI1L8"
. '

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

para o almoço. .

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

�
EstrlUÚl Rib. Grande da Luz, H7 Rio da. Luz ao lIJIlo da Ct�'al

Todo o: encanto em vestir malhas
exclusivas Rio/São Paulo

Mo.da infanto-juvenil para realçar elegância de
seus filhos. Um carinho especial para o seu bom

gosto. _

Mal. Deodoro, 819 - Jaraguá do Sul - se
Rua 28 de AQost9 .

GIUII'tIlIIiiim - Santa Catarina

Av:Marechal, 796�Fone:72-0255

Dê uma jóia de presénte
. ..

Agrada mais e custapouco
A.ROUPA INFANTIL-

...,

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

, ,
.

q" Jaraguá do Sul, de 13 a 19/10/90.. '
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Proclamas de Casamentos
MA.RGOT AD�LIA GRVBBA LEHMANN. Ojicitll do lIeg/slro Civil do J: Distrito dtI COIfIllna de lerag.tI
do Sill, EsM410 de So,. Cata""., BnuU, faz. 'sabei tMt (omporrc,ra", ,m Cartório exibindo OI doclUfltnlo�
exiridos ptlalft, d/im di se ubUiton,. ptUlI auar, os StRllinles:

.

EDIT.4L N: 17.406 de 01-10-1990- .

'

• VINICIUS JOSÉ WODZINSKY E ZAYRA MORGANA DE FARIAS-
Ele. brasileiro. solteiro. auxiliar de escritório, natural de Corupá, neste Estado,
domiciliado e residente na Rua João Douhrawa, 305 nesta cidade, filho de José
Wodzinskv e Rosinha dias Wodzinsky-
Ela. brasileira, solteira. estudante, natural de Jaragua do Sul. domiciliada e resi
dente na Rua Dona Elisa, 110, nesta cidade, filtüi de Almire Antunes Farias
I'ilho e Elisabeth Farias=-
EDITAI. N: /7.407 de 04-10-1990-
• HERMINIO ZENOBIO STlN<;IIEN E MARLISE BORCHARDT-
Ele. brasileiro. solteiro, industrial, natural de Rio dos Cedros, neste Estado, domi
ciliado e residente na Rua Frederico Curt Alberto Vasel, 3{1S. nesta cidade. filho
de Artur Stinghen e Eleonora Stinghen-
Ela, brasileira, solteira, assisrente administrativu, natural de Jaraguá do Sul, domi
ciliada e residente em Rio Cêrro II. neste distrito, filha de Ena Borchardt e

lsolde Siewerdt Borchardt-
EDITAL IV: 17.408 de 04-m-1990-
• ADUfAR KONELLE E IRIA BECKER-
Ele. brasileiro. 'solteiro, marceneiro, natural de Juragun do Sul. domiciliado e,

residente em Rio Cérro II. neste distrito. filho de Arno Konell e Asta Konell
Ela. brasileira, solteira. operária, natural de Jaragua do Sul. domiciliada e residente
em Rio da Luz II. neste distrito, filha de Etvino Becker e Valtrudes Becker->"
EDITAI. N: 17.409 de 04-10-1990-

'
'

• ALMIR SCHROEDER E LULA MARISA GIOVANEI.LA-'
Ele . brasileiro, solteiro, policial militar. natural de Major Vieira, neste Estado.
domiciliado e residente cm>BR-2S0. Km 74. em Nereu Ramos, neste distrito.
filho de Arnoldo Schroeder e Marly de Jesus Schroeder- \

Ela, brasileira, solteira. vendedora, natural de Alto Paraná. Parana, domiciliada
c residente em BR-280, Km 74. ein Nereu Ramos, neste dislrit<í, filha de Amelio
João Giovanella e Ada Hausen Giovanella->
EDITAL N': /7.4/0 de 05-/0-/990- ,

Cópia recebida do cartório de Guaramirim , neste Estado-c-
• ANtONIO SERGIO DE SOI'ZA E AMALIA APARECIDA DOS SANTOS
MENDES-
Ele. brasileiro, solteiro, industriãrio, natural de Cafundö - Ponte Alta, neste

Estudo, domiciliado e residente em' Vila Rau. neste distrito. filho de Salvador
Francisco de Souza e Ana Maria de Souza--
Ela. brasileira, solteira. do lar. natural de Santa Cecilia. nesre Estado. domiciliada
e residente cm Estrada Corticeira. em Guararnirim , neste Estado. filha de Dionísio
dos Santo; Mendes e-Rornilda de Andrade-
E para qlle chegúe ao fonhec;,nen,o de Iodos. ma"tk; fHll·sar o prf'sen'e Edital. que será publicado fHla i",,",,so
e em Cartório, ende srNÍ afixado dUTq_nlf' /5 diQ�',

Alarmes Semaster
II ANOS DE ENGENHARIA A SERViÇO DA SEGURANÇA ....

Setor segurança
I> Alarmes éontra roubo Resid.Com. Ind.
2: Sistema preventivo do assalto a residenclas.

_ • _

PRIMEIRO NO BRASIL, LANCAMENTO SIMt)LTANEO, JAR-AGUAlSA.O PAULO,'

�ENVOLVIDO
POR SEMASTER JARAGUA.

� OrIeatação pl tubulações de alarme. '

� Alanbes com estética em casas sem tubulação. '

Setor portões'
1 �Portões eletr6nic(l5, por contJ:ole remoto. ,

-

�Portelros elelrÖnkos, automáticos.
- Jaroguá J" Sul - SC - Ruo Rein"ldo Rou, 460, - Fone: 72-1339 próiXimo à
Luäso.

'

np1rl�
UPl!{�i
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RODAVIVA
aberto ao ,público

Valorize
Rotary
comFé
e Entu- �

siasmo

CORREIO-

Informativo Rotário
O QUATRO-MElA-CINCO
Valorize Rotary com Fé e Entu-

,

siasmo
'

R. C_ JARAGUÁ DO SUL
A reunião festiva de 02-10-90
contou com.a presença de grande
número de rotarianos de Corupá,
Timbó, Timbö - Pérola do Vale
e Florianópolis - Leste, presti
giando 'nesta região os integran
tes do Grupo de Estudos, da Fun- -

dação'Rotaria, procedentes do
Bundesland Badenfurt - Wort
temberg, distrito 183 de R. 1. -
Coincidindo a data com a reúniíi
cação da Alemanha, houve mani
festação sobre o sentido histórico
desse acontecimento e o líder do
grupo, dr. Otto Burkhardt, foi
agraciado com Q título de sócio
honorário do clube anfitrião. Na
oportunidade as entidades Ação
Social, Rede Feminina de Com
bate ao Câncer, Banco de San
gue, Assoe. dos Deficientes Au
diovisuais, Hosp, Jaraguá, São
José, APAE, Rotaract Club, Ca
sa da Amizade e Comunidade
Evangélica Luterana do Reden
dor, receberam parcelas da Feira
da Malha, para atendimento dos
objetivos a que se destinam.
R. C. FLORIANÓPOLIS
A reunião de 04-10-90, o clube
contou com a presença doMagní
fico Reitor da Universidade Fe
deral, de Santa Catarina, Prof.
Bruno Rodolfo ßchlemper Jú
nior, que produziu interessante
palestra, enfocando. a Universi
dade no contexto estadual, desta
cando o seu relacionamento no

cenário internacional, a coopera
ção com entidades congeneres,
dos problemas na instalação de
um parque tecnológico, de infor
mätica, concluindo por dizer que,
"apesar de tudo a Universidade
estáviva, muito viva, de perfeita
integração com a sociedade e os

clubes de serviço".
(Da Comissão deRelações Públi
cas do Distrito 465, Ano 1990/91)

'Confira a história 'j

HA História de nossa gente
não pode ficar só na

'

,

saudade"
O passado só é importante
se o seu tempo foi bem
empregtulo
Barão de Itapocu

ARWEG

AMBIENTE PI
FESTAS
CASAMENTOS
COMUNHÕES E
BATIZADOS

"

_ .... !fÁ 50 ANOS
- Em 1940. o dr. Alvaro da Costa Batalha aniversariava e era saudado

pela imprensa, como diretor do Hospital de Massaranduba, ele que fora prOprie
tário da "Casa da Saúde" e Diretor da Higiene Municipal de Jaraguã. O dr.
Renato ,Câmara era diretor do Hosp. Sc José, desta cidade.

- A campanha da gratidão pró herma do Coronel Emilio Jourdan. tinha
como presidente da comissão o prefeito Tenente Leonidas Herbster, secretaria
de Honorato Tomelin e tesouraria de João Crespo, do semanärio "Correio do
Povo", seu diretor proprietário e redator, respectivamente.

- Carlos Walther realizava grande concerto vocal, instrumental e bailados
no Salão dos Atiradores (ainda não era.Baependí), cuja renda révertia para compra
de um piano que ficaria pertencendo às Sociedades de Atiradores e Esportiva
de Jaraguä. --

- Pelo edital n'1112, do Reg. Civil, queriam casar Eugênio Piske e Ottilie

Meyer, no l' Distritoda Comarca de }araguá.
.. , HA40 ANOS

Em 1950', o PSP do sr. Adhemar de Barros, instalava numa das salas do
Café Catarinense, com a presença do presidente do diretório de Joinville, sr.

Frederico Schwartz, o diretorio 10c'3.l daquelepartido, que era composto dos seguin
tes: Pres, Carlos Hafermann; l' Vice dr. Oto Feisthauer; 2' Vice Alvino Müller;
3' Vice Lindolfo Maba; Secr. Geral Erwino Enke; Sub-secr. Sigolf Rau; Tes.
Geral Guilherme Pradi; I' Tes, Ingo Klitzke e Procurador Geral Nivaldo Pereira.

-

-Em 1950, a 3 de setembro, transcorrida o l'CENTENÁRIO DI;': BLUME
NAU e o Presidente da República, General Eurico Gaspar Dutra. comparecia ,

às solenidades, que-se hospedava na residência do sr. Hercílio Deeke, candidato'
udenista ao cargo de prefeito naquele município e presidente da comissão de
festejos, recebendo dele .uma entusiástica, saudação como Chefe do Governo,

,

de reconhecimento aos pioneiros que ,erigiram a cidade.
.

,
... fiA 30 ANOS

- Em 1960, como em outros tempos os prefeitos tem o péssimo hãbito de
não atender as reclamações que se fazem pera imprensa, como se eles fossem
oniscientes, mesmo provocando acidentes cem danos pessoais e materiais com

as suas teimosias. Assim aconteceu em 1960 quando a imprensa vinha chamando
a atenção ao prefeito para a antiga ponte Abdon Batista, solicitando acolocação
de uma tela de- arame para proteger os pedestres. Até que um dia o sr. Kurt
Roeder, de Rio Cerro II apresentou-se na Delegacia e informar ao delegado
que, pelas 10 horas entrava na referida ponte, um ciclista de nome Donancio
Alves vinha em sentido contrário e, na ultrapassagem perdeu o equilibrio, caindo
no Rio Itapocu e sofrendo diversos ferimentos, sendo hospitalizado e o motorista
declarava que seria o responsável pelas despesas" fato testemunhado pelo garapeiro
local e dois populares. A imprensa perguntava: Como é, sr. prefeito! Pode ser

ou está difícil?
•

... HA20 ANOS
_

- Em 1970, em 15 de novembro iriam ocorrer eleições para a Assembléia
Legislatilo'a. Câmara Federal e Senado; concorrendo a ARENA, pela região com

Octacílio Pedro Ramos, Pedro, Colin e Antonio Carlos Konder Reis e Lenoir
Vargas Ferteira para senadores; com os ,suplentes Otair Becker e Genésio de

'

Miranda Lins. O cidadão honorário, deputado federal Lauro Carneiro de Lovola,
apoiava as candidaturas mencionadas.

•

- Mário Jung, prefeito de Pomeroqe completava o seu cinqüentenário de
existência e recebia cumprimentos no Clube Pömerodense, a que compareciam;
'entre outros, os engenheiros Danilo Kunz, Dietmar Kurtz, o Vigário Ernesto
Preti, Hans Garbe, o prefeito de Jaraguá do Sul, Hans Gerhard Mayer, o vice

Eugênio Victor Schmöckel, Kurt Klemz,GilMorais, Prof. D. Amália G. S. Anders;
o advogado Luiz Félix Kruegere o dA Deobaldino de Andrade.

,
••. H 10ANOS

,

- Em 1980, o então deputado estadual Octacílio Pedro Ramos apresentava
projeto de lei'denominando de Dr, JoãoMarcondes deMatos, o fórum da Comarca
de Jaralluá do Sul. O dr. Jorge Konder Bornhausen sanciõnava a Lei N' 5.749,
na qualidade de Governador dO,Estado de Santa Catarina.

- Jaraguá do Sul, na semana de 16 a 25, de outubro virava na Capital
Catarinense do E�porte Amador- sede dos XXI JOGOS ABERTOS DE SANTA
CATARINA_ reunindo 3.900 componentes de quarenta e três cidades. As ban<;ias
da PolíciaMilitar do Estado e do 62' Batalhão de Infantaria de Joinville conduziam
os atletas ao Estádio Max Wilhelm onde, na presença do,Governador os atletas
José Augusto Caglioni e Lígia,Helena Braun conduziam a tocha olímpica. Realiza
vam.,g. ainda, os juramentos de praxe e, perante (') estádio I�teralmente tomada,
na presença das autoridades e convidados, o Secretário de Cultura Esporte e

Tunsmo - Júlio César e do prefeito Victor Bauer o Governador Jorge Konder
Bornhausen dava por abertos os XXI JASC.

�

E hora cei1a para comprar seu

relógio TECHNQS
em 4 pagamentos ,na

RELOJOARIA AVENIDA
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Obrigado'eleitor
- do Vale do Itapocu!
A UNIÃO POR SANTA CATARINA,
agradece aos eleitores da região da
AMVALI, a votação e o apoio recebido
pelos seus candidatos, no 'pleito do dia
'três de outubro..

.

Temos a absoluta convicção de que
saberão corresponder as expectativas'
e os anseios do povo catarinense,

.

Muito obrigado. .

. ADEMIR IZIDORO
COORDENADOR MICRORREGIO

NAL/VALE DO ITAPOCU

INTERIMÓVEIS,

Intermediária de
Imóveis Ltda.

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

. CRECI 0914-J

CASA 'DE ALVENARIA - com 64m2,
terreno com 600m2 (20x30), sita à Rua
Angelo'Rubini, n� 460. .

'

02 TERRENOS - situados 'no Jardim
São Luiz, com 440m2 •.

Cor Imóveis'
Jaraaua

Ctda.
Compra - Venda - Loteamento e Aâministraçõo delmõveis
CGCMF: 78 659 544/0001-92 - Creci 852-1
Av. Mal. Deodóro, 141 - Fone: 72-2010
VENDE-SE: .

- Casa de alvenaria. 78'()Om�, ria rua Bernadina B, Müller,
221.,

.

- Casa de alvenaria com lOO,OOm�, rua Santa Catarina, com
terreno de 750.()()m:.
- Casa de alvenaria de 130,OOm', .inacabada 'e mais 'uma

construção de 58.00m'. edificadas em terreno de 768,OOm',
- Casa mista. pröx. Clube dos Viajantes. '.
=-Dois lotes com área de 450.00m�. nó loteamento Mene&otti,
- Terreno Estrada Garibalde com área dc 212.000.00m-.
- Terreno com l.080.00ni', nalateral da rua BernardoDoubr-
busch, perto do ferre velho Spézia. .

� LOTEAMEr-;TO SANTO ANTONIO TEMOS A PAR
TIR DE,UM SALÁRIO DE ENTRADA E UM Sl\LÁRíO
POR MES.

.

ALUGA-SE:
- Uma casa de alvenaria com 02 quartos. sala. cozinha, ba
nheiro. garagem. Na rua PRolongação da Francisco Hruschka ,

n< 158.

ENGETEC
Engenharia e

Tecnologia da
Construção Ltda

Construtora: Imobiliária:
Cálculo Estrutural Compra, Venda, Avaliação
Projetos Civis Locação e Intermediação
Execução .

dê Imóveis
R. Exp. Antonio e. ferreira, 68 - Fone 72-0373
Ja�g_utt doSul- SC - CREÁ. 2264 - CRECI934-J
VENDE
Terreno c/3.6oo,oom2 - R. Epitácio Pessoa -.Centro.
Terreno c1720m2 - R. Joinville em frente ao asfalto.
Terreno c/424,64m2 - R. João Sarni Tavares - próximo
aMarisollI.'

.

Cobertura c/320m2 - Edif. Schiochet - Centro.
Apartamento cl179m2 - Edif. Carvalho -r-r- Centro.
ApartamentQ c/97m2 - Edif. Jaraguá - Centro.
Casa em alvenaria ell80m2 - R. Domingos Demarchi -
Vila-Nova.
Casa mista c/100m< - 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 Emmendõrfer esq. c/R. Exp. Antonio C. Ferreira.

.

EMPREENDIMENTOS
'. IMOBILlÂRIOS
MARCATTO LTOA.

Av. Mal. DeQdoro, 1.189 - Fon� 72-1136 e 72-1411
.

Jaraguá do Sul _, SC - CRECI 093
VENDE

-Casa de 135.00m' Centro (alvenaria) Cr$ 20.000.()()(I,l}O
- Casa de 155 .00m' Jaraguá Esquerdo. (alvenaria) .. Cr$ 2.500 .000'.00
-Casade 150;OOm�JaragpáEsquerdo. (mista) Cr$ 2.500.000,00
-Casade 190,OOm- Agua Verde (alvenaria Cr$ 11.000.000.00
-Casa.de·120,OOm' Vila-Nova (alvenaria) C,r$ 3.000.000.00
�Casa de 180.00m'

·

Cr$ 5.000.000,00
� Casa de 350.00m' Centro (alvenaria) Cr$ 28.000.000,00
Apartamento de 98.00m' Av, Brasil (Camboriú) .. Cr$ 2.300�000_00
Lote de 465.00 Loteamento São Luis (R. Calçada) Cr$ 700.000,00

.

Lote de 589.00m, Ilha da Figueira Cr$ 550.000,00
Lote de 300,OOm' Vila Rau Cr$ 500.000.00

. Lote de 653.40m' B. Rio Cerro Cr$ 700.(J00.OO
Lote de 450.00m' Vila Nova : Cr$ 1.300.000,00
Lote de 450.00m' Centro RuaJosé Menegotti Cr$ 2.500.000.00

.

Lote de 425,00m' - Rua José Ernendoerfer. Cr$ 1.650.000,(10
Lote de 350 .oom' - Lot. Ana Paula 11 Cr$ 350.000.00

.

TERRENQ RURAL
Terreno cl270.000m,

_ Arrozeira, pastagem formada, mato e la
voura, Casas, Rancho, 2 tobatas e/todos os equipamentos, 40 cabe

ças. de gado (raça) 2lagoas (c/condições para mais) Luz Elétrica
(Trifásica), I (um) triturador (terreno Piano). Em Guaramirim
---' Rio Branco a 2 km do asfalto e 15 km do centro
de Jaraguá : Cr$ 7.000.000,00
Também possuimos outros lotes Financiados: até 25 pgtos

CHALÉ
. Imobiliária e

'Representações Ltda.

R. Reinoldo Rau, 61 - Fones: 72-1390 e 72-1500
Jaraguá do Sul"": SC - CRECI 643-J .

APARTAMENTO - Com 02 quartos, Edif, Karine , centro;
APARTAMENTOS - KITINETES, Edil. Karine , Centro:
APARTAMENTO.- Com 03 quartos, Edif. Schiecher. centro:
APARTAMENTO - COI)1 03 quartos, Edil. Mendonça. R. Rau:
CASA- (Mista) -Ci Arca de 84m'. Ter. 4501)1'. R .. Senador Schroeder:
CASA-(Mista),.-Ci Areade58m', Ter. 501111', R,. 6lZl.·Próx. B. Kinenn:CASA - (MIsta) - CI Area de 82m;. Ter. 66bm;. R: Aguinaldo de Souza:
CASA - (AIV'l- C: Arca de 75m'. Ter. 5tOm'. R. Dorninaos Rosa:
CASA - (Alv. _: C' .Á�ea de 90m'. Ter. 1.355,OOm2• R. eol. B. Kinenn:
CASA-(Alv.)-CI Areade 1.55m'. Ter..54',50m'. R. 365. Lot. Henrique
M.

. .

CASA-(Alv.)-C' Area de 255m'. Ter. L05S.9Rm'. Rua: Prof. Amome
E. Ayroso, cl piscina:

.

PONTO'�COMERCIAL: João Planinschek , Cf estoque. mercearia. panifi-
cadora; .

SiTIO - CI Ärea de 25.000m'. Pröx. Ceval, Rib. Grande da Luz:
.

SITIO - er Area de 1S-<.OOOm2• (60 Morgos) Rio Molha. Pró,x, Gruta:
SOBRADOS - Rua -e-- José Emmendörffer, c; ärea de 157m'. .

TERRENO - C: Area de 9OOin;. Aguas Claras. Ilha da Figueira;
TERRENO - Cf Area de 37 Im-. Estrada Itapoeuzmho. Vila ltajara: .

TERRENO - C' Area de 320m', Rua: Massaranduba. Pró•. Salão Vie i-
reose;

.

TERRENO - Ci Área de 4.550m'. Rua - 03 de Outubro. Pröx. Marisol.
Schroeder;
TERRENO - Cf Área de 4.500m'. Ao lado Marmoraria Kreiss, Guaru-
m�m; .

TERRENO - C; Álea de 1.S89.65m'. Rua: Manoel L Braaa, Ent. Acarai
TERRENO":' C' Are. de 1.054,SOm'. Rua: João .1. Ayroso. Pröx. Sup,
Pradi;
TERRENO - C' Área de l4.400m'. Após Viaduto. Posto Marcolla:
TERRENO - er Área de 800m'. Av. Mal. Deodor. Centro:
TERRENO - Cf Área de 450m2• Lateral, Curt A. Vasel;

.

TELEFONES - COMERCIAL E RESIDENCIAL.
.

SPÉZIA & CIA� LTOA.
Serraria e Serviços de Trator

.

Madeiras para construção e serviços de
trator comprofissionais especializados.

R� João J. Ayroso, 772 - Jaraguá
Esquerdo

Fone: 72-0300 -Jaraguá do Sul
SC'RUA SEME MATTAR, 154 - JARAGUÁ DO SUL - SC'

EQUIPE

Jaraguá do Sul, de '13 a 19/10/90

. Participando'
aos domingos

......
.

voce concorre
ao sorteio de
umà·TVa
cores.
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II AU'RILENE M. BUZZI
II

LEONEL P. FLORIANI
Advogados

Rua Reinoldo Rau, 86
---- Sala 4 Fone: 72-2711

VIAÇÃO Programe bem as suas

viagens de férias e

recreação.
A "Canarinho"
coloca à sua disposição
os modemos e

coiifortávl!is ônibus da
suafrota.
Venha conversar
conosco.
Av. Mal. Deodoro,
987 - Fone - 1422
Jaraguá do Sul :_
SC

- Clfnica Médica
(Clínica geral)
Reumatólogia

Consultório; R. José T. Ribeiro, 785 (pröx. Colégio,

Rolando M. Gonçalves).
Fone: 72-2938 ,

Jaraguá do Sul - SC

DR.WANDER,L. WATZKO

CLíNICA VETERINÁRIA -.

SCHWElTZER
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-J268
Jaraguá do Sul� SC

VERDUREIRA i4
· -.

--

- �; I

c:e�����1.�, I
.

"I}.�!!!!� _

.11
,

_ caseIro e cucas. ! í Dra,\�t1t'riaG'lhglli Dm.Stelafi-rnu-ini

Amplo estacionamento. '. : : Dra.SolangeCastilho D � S 7ICOL�,G�. ','
R c, I p' .1". G'

-, ":' -

"1 16'0:
'

T L_. FISIOTERAPEUTAS.
m.: o .tngt .tZII.!

. ',' e � . r0c,,0plo omes,.
, 'II

,

' FONOAUDIOLOGI\

, Jaragua do Sul;;......;.. SC :' I, ,RuaJacobBuck,120 Tel.72·3659

ORTOPEDIA ETRAUMATOL,OGIA
Dr� Marcos F. Subtil

Urgências - consultas - ortopedia
infantil e adulto, Membro titular da Soe,
Brasileira de Ortopedia e Traumatotogia.
Av. Mal. DeQdoro,.1.572 - Fone:' 72·2218

Jaraguá do Sul - sc II
------�--------------------�II

.

Laboratório de Microbiologia
e Análises Clínicas

FLEMING' ,

Rua Reinoldo Rau, 576
Fone: 72-2755

Jaraguá do Sul - SC

CORREIO�
.::> <>. II=-' <> 'V" �

·FARMÃC·IA·OO SESI
Amplas instalações e com La-'
boratório de Análises Clínicas
anexo, para melhor atendi
mento. Av.Mal. Deodoro, 507
(defronte o Colégio São Luís --

.....____,.--Fone 72-0561--,...........·

--

-ClID
Conhecida do Acre ao RS
Furgões simples, istítennicos, .

, plásticos, frigoríficos, trailes
"

e carretas de 1, 2 e 3 �ixos"
Equipamento de refrígeração

,
e 3� eixo (truck).

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

TU�OS SANTA
HELENA LTDA.
Divisõo de concreto (tubos e artefatos de

concreto);
R. Jonville, 1.016 -Fone 72-�101

Divisão de Plásticos (tubos de PVC
ele.trodutos/linha esgoto _:. tubos de

polietileno/mangueira preta).
R. Bernard» Dornbusch, 858"-- Fone 12-3025

Escritório Geral
"

R. CeI. Procópio. Gomes, 99 -- Fone 72-0066

FERRO VELHO MARECHAL
de Engelmann &: Cia. Ltda.

Comércio de veículos usados.
Peças para veículos.

.

Compramos automóveis,acidenta
dos.
RuaConradRiegel, l62�Fone: 72·0874
Jaraguá do Sul=: sc .

, .

�Jt S:d���::=:O��
ONDEO IMPORTANTE É A DIVERSÃOI

( u 1
_a·
I n I

/

METALURGICA HAME-LTDA.
.

-

.

'.'
-

. '. ". . .
.

* Serviços de torno, plaina e freza.
.

"
. -.

* Fabricação de máquinas industriais e estruturas metálicas. .

.

.

* Fabricação de moldes pára injeção plástica, moldes, parametal, moldes para
.borraeha e outros.

.

'

* Fabricação de matrizes.

DISPOMOS DE UMA MODERNA MÁQUINA PARA,SERVIÇOS DE ELETROEROSÃO. SOLICITE VISITA DE NOSSO '

REPRESENTANTE OU CONSULT�..;NOS FONE; 72�0493IRUA.GUILHERME DANKER, S/N2'- SALA 1- JGUÁ DO SUL SC.
--'- • ,

i
•
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Juniores doo
Juventus podem
vencer esttidual

BOLA NATRAV,EDIRI!ITO DE RESPOSTA

COBRAS & LAGARTOS .

Atendendo ao Direito de Resposta. solicitado -feia SOCIEDADE ASSISTENCIAL AO LA·

��Rr���n�a��d�;�� j�r�alJ�����na_;d��!;��. ta Gofu�ra côg�1srt L'lí��R�"&S no artigo
,ditada iz página da ,diçá!! de 06 aI2/1O/90. .

Na última edição do "Correio do Povo" na coluna "COBRAS & LAGARTOS" de autoria

3� �<o���sglõ�iÄ�S1�tÉ��I�ts;.�Ol���RXDmô�tt�s�Á��icgßciltr�õ�li� ;e���;�e�l���
Posto Agropecuário Ministro João Cleofas. de propriedade desta sociedade civil regularmente consti
tuida c em plena atividade.

Lamentavelmente o colunista foi ou esta mal informado. segundo se infere do mencionado
comentário. sobre o que há na verdade sobre .n assunto.

Para esclarecer o Jornalista e orientar a opinião dos leitores doCorreio do Povo é que valemo-nos
do Direito de Resposta autorizado pela Lei de Imprensa. �

� ;�re��A.pelo '"TÉRMO DE COI'IVÊ'IIO DE OUTORGA DE Cl)'1CESSÄO EXPLO·
RAÇAO E REGENCIA DE INSTALAÇOES" celebrado com" Prefeitura Municipal em 24/05/83
e renovado em 05,'05;89 pela cláusula primeira dava a Prefeitura a .concessäo de exploracão c

eerência elas instalações do "Pavilhão G<_>v. Ivo Silveira à partir da entrada até Ih7 melros dc
fundos: Churrasqueiras. Pavilhão Artur Muller e Pavilhão da casinha" tão somente. que consntuiam
entre outras edificações o Posto AgropecuarioMinistro João Cleofus.

.

Pela cláusula segunda a Prefeitura se comprometia a "manter os imóveis c benfeitorias cedidas
pela Salvita em perfeita ordem e funcionamento" .

g ���i��� ����it��a1ilveira qu� servia .especificumente às Exposições Agro�eCuárias. com
Aviários. Estábulos .. Estrebarias. Baias. Maternidade dc Suínos. Pocilgas c outras instalações espe-

�1��c�r;1;s.c��as���á�I·�saSg!ae.:::,I�i)k�11��i:�I����e�Y!W��gt�Ocd�� �s�fset:�!:�of�;�3���s: ���á���;
Churrasqueiras entäo existentes, hoje somente existe a metade de uma delés: O Pavilhão Artur

�)��!�r I�â�� ��a�ir�ã�uda�� l�:i�t�s. :����:�sf��:����!�!dj���i�iS�a����!�-i��a;�I(�:r.·U������lr::;��
Públicos Municipais - ARSEPL'� - (lembram-se o Pavilhão Artur Müller. serviu por mais de
duas décads. como centro de exposições Indústrial e feira de Amostras de nossa comunidade

Além disso a Prefeitura desmanchou e demoliu varias instalacôes - Galpões com Estrebarias.
Estábulos. Pocilgas. Depösiros etc. etc., apossou-se do Pavilhão Deputado Lauro Carneiro de Lcyola.
mais duas construções mistas e de toda a área de terras. SEM dar a minima satisfação à Salvita
e fez construções sem que tivesse a necessária e indispensävel autorização da Proprietária dã�
Terras para tal.

.

O Presidente da Salvita NÃO "quer porque quer que.a Prefeitura desaproprie o Agropecoarto"
como afirma o articulista no comentario öra respondido.

-

_
�

Foi a pröpria Prefeitura Municipal que pelo Decreto L934,X9. ,de 2n de setembro de 19HIl'.
assinado pelo.Prefeito Ivo Konen. DECLAROU DE UTILIDADE PUBLltA. pata fins de OESA·
PROPRIAÇAO o imóvel da Salvita �()nstituído do Posto Agropecuário. Este Decreto "estranha
mente" foi publicado na forma de Iet. no jornal O ESTADO'de Florianópolis na edição de 30:f)9/f.N.
Qual o interesseem sonegar-sé do conhecimento público adesapropriaçâo doAgropecuãrio?

O jornalista por certo não sabia da existência de tal decreto:

e os �n��t�i::�líém o articulista que (leio fiouve nenhuma PERMt:TA entre bens da Prefeitura

Ante a irrerroatividade da Desapropriação. somente competia à Salvita como expropriada.
discutir o valer da desapropriação e a forma de pagamento.

Nos entendimentos preliminares � a�lllgável� numa t�oca de e�tendim�tos ficou acertado qUI;!
o pagamento do valer da desapropriação correspondería a 1'6 (hum sexto) do valer global do
Agropecuário. cujo pagamento senil uma pane em bens imóveis de propriedade da Prefeitura
c a outra. parte - o saído - em dinheiro.

..

Dos imóveis foi entregue imediatamente uma sala Comercial térrea (salas l-e 5) do Condomínio
Edifício Gardénia. sito a Rua Leopoldo Malheiro n': 15 - onde hoje tem a Salvita instalado (I

�!�rn:�it(�� �e�����n�;t{�d::�:b��ho!�,::;r;�t:rah���;���t����t���s���m��turo próximo um

Como dito a Prefeitura SOMENTE entregou como início âe pagamento a Sala. l\EGANDO-SE
a Iazer o pagamento do Saldo em dínhetro., ..

.

-'

Eis a razão pela qual estamos acionando judicialmente a Prefeitura para que ela cuOlftra os

(-)r�,��isd�as;l�i fi�����e�()g���:)��· 3i��f����;gi� ��ej��Z�n�;'�à�{u��t��S!�iif��Fse�u�����i��li�r���
não prosperaram por intransígência da Prefeitura. .

J
Por certo o articulista não se esqueceu das "FESTAS'"DO COLONO" que a Associação Rural

�(ro6ti�I'i3{�m{�I�naoS�vi�aü1�nfi)fo�t��)cí�����n�) ad�r�J�:��aB���:a�l!�(��dr�rei�'oc�C��:nd�;r�t�ã�1
se reuniam as mais altas autoridades governamentais. Não deve ter se esquecido também das Expu
siçöes AgropeCUárias, organizadas pela Associação Rural e Sah'ita. sah a coordenação da ACARESC.
e as EXposlçõe50 Industriais e Feiras de Amostras que hã foram realizadas dentre ou!ros tantos
e�nt�. _

Todavia. DEPOIS da celebração do Convênio de Exploração e Gerência de Instalações do
Posto Agropecuário. a Prefeitura NADA MAIS FEZ em favor da classe dos Colonos. Nem mesmo

os Pintos de uma Dia foram fornecidos aos colonos.
.

O oom nome de Jaraguã já esta ....a feito. antes da Feira da Malha e da SchutzenJest.
!"lo que se refere ao fim que a Diretoria da Salvita daria ao dinheiro da desapropriação. queremos

convidar o jornalista. capitão da reserva e ex-expedicioná'"rio. a associar-se�á Sah:ita. pois só assim
como seu sócio. poderá junto com o Conselho Fiscal. fazer a fiscalização das conta� desta/Dircwriil.
e saber onde. como e quanilo o djnheiro foi aplicado.

...

Estes são os fatos verdadeiros.
O mais é "Bate Papo" para encher espaço e fazer média.
Ficamos grato50 pela divulgução. oa forma da Lei de Imprensa.

A Diretoria da Sa/vita.

Jean Cario Leutprecht

Jaraguá do Sul - A equipe de
juniores do Grêmio EsportivoJuven
tus pode assegurar, na tarde deste do
mingo; o título de campeão do Cam
peonato Estadual, uma verdadeira fa
çanha, frente ao Imbituba, que até
agora soma três pontos no triangular
decisivo. Ainda está pendente a par
tida entre Imbituba e Joaçaba, mas

se o Juventus vencer esta partida ga
rante o título I?or antecipação � pois
já conseguiu cinco pontos somados.

A nlvel de equipe profissional, os
treinamentos estão sendo intensifica
dos para o início do quadrangular deci
sivo, que inicia no dia 21 - data da
estréia tricolor jaraguaense. Três
equipes já estão classificadas: o pró
prio Juventus, o Internacional de La
ges, o Concórdia (por índice técnico)
e a última equipe poderá.ser o Laguna,
bastando que empate com o-Interna
éional durante a partida de amanhã,
em Lages.

PELADÃO: Já reiniciou o

VIII Peladão , mais uma

promoção da Prefeitura
Municipal de Jaraguá do
Sul, e já começam a despon
tar os favoritos, ARG/Bae
pendi, Figurirão, Super
Lenzi, Canana, Estoril, San
Remo e Crismar.

.

A 2� rodada será nesta

quinta e sexta-feira no Gi
näsio Arthur Muller.
VOLEI - Estão abertas-as
inscrições para o II Torneio
de Voleibol Adulto mascu

lino, e feminino, Secet/D
ME,_uma promoção da Liga
Regional de Vôlei e Bas-
quete e Prefeitura Munici
pal.

J6GUINHO$ ABERTOS
- A delegação de Jaraguá
do Sul; aproximadamente 5
peso as embarca no dia
19/10/90 às 13:00 horas de
fronte.a DME.

A abertura' será às
20:00 horas do mesmo dia,
as modalidades individuais
acontecerão: atletismo
20/10 e 21/10, judô 20/10,

.

.nataçâo 22/10, ginástica
olímpica 21/10 e xadrez 20
à 25110.

Nas coletivas o basque
te feminino pegou uma cha
ve difícil juntamente com

Porto União, bicampeã dos
Joguinhos e Concórdia, for
te candidata ao título, mes
mo assim espera-se muito
das nossas atletas: No vôlei
feminino a chave também
não é fácil, estamos com

Concórdia vice-campeã, e

Catanduvas, nas duas mo

dalidades classificam-se 2
equipes por chaves.
APOIO - Já estão sendo
feitos os primeiros contatos
visando estruturar nossas
modalidades esportivas pa
ra 1991. Qualquer empresa,
as pequenas, médias e gra
des podem colaborar, basta
entrar em contato com a

DME (720888) com profes-
sor Jean Carlo. .

II

As fichas de inscrição
podem ser retiradas na
DME (FOJl,e 72-0888).
TUBARÃO - Estivemos
no dia 09/09/90 na cidade de
Tubarão participando do
Congresso Técnico dos III
JoguinhosAbertos de Santa
Catarina.

Copa Sul de Maratona • Iara
gu4 do Sul - o Clube de canoagem
Kentucky, com supervisão da Conte-

_deração Brasileira de canoagem, rea
liza dia 21 (domingo), a primeira Copa
Sul de Maratona. 'Sessenta canoistas
devem confirmar presença nesta com

petição que inicia a partir das 8h, sob
a Ponte Abdon Batista.Ientrada da ci
dade). A prova se desenvolverá em

quatro categorias distintas: Wate (Ta
ça Jaraguaense), três metros, incluin
do ó feminino, senior e master espe
cial, K-l júnior, senior e masters.

.

Durante a prova a comissão orga
nizadora, que tem o patrocínio (je
Darpe Malhas e Lojas Safari, deve
sortear um caiaque turismo (de 4 me

tros), cedido por Zonatto Canoas Ra

cinS, (dé Encantado-RS). Aos três pri
meIrOS colocados serão oferecidos tro
féus - de todas as categorias enquan
to o quarto e quinto lugares.receberão
medalhas. A taxa de inscrição é de
Cr$ 400,00, e dá direito a uma cami
seta, e pode ser efetuada afravés dos

telefoJ.le� (0473) 72.14 . .81, (0473)
72.00.78 e �0482) 33.08.08:

A organização está en
caminhando os últimos de
talhes para a comp.etição.
Apenas temos a ressaltar os.
problemas que estão acon
tecendo com alguns aloja
mentos como o de Floria
nópolis e Jaraguá do Sul.

NOTA DE AGRADECIMENTO
Queremos dizer obrigado por tudo e a todos pelo apoio

t;ecebido dos amigos e par.entes.
Wilma Maria Haering/Sido Doering

Opala Comodoro branco
(a) _.84
GolLS bege (a) 8S
Chevette L prata (a) 85
Del-Rey GL marrom clar
conti. (g) 85
Moto TDR preta/Amarelá
O /pn , 90
Monza SLE verde met. O
km (g) _ .. 90

OstnarDutra-Dr.

Advogado
Escritórios:

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

Fone: 66-2195 - Baln. Camboriú - SC72-30'97RUA JOINVIlLE, 1839'
ilARAGUÁ DQ_SUL - SC

V.IAÇÃO
CANARINHO,

>
•

Há'20 anos transportando
os artífices do nosso progresso..

I •

" .. ,

AV. MAL DI;OOORO DA FONSECA, 987· FONE 72-1422
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Schützenfest comanda foliá
e atrai milhares de pessoas

-O ministro da_Saúde, Alceni
Guerra, anunciou a fabricação no Bra
sil do medicamento Pentamiäina, que
vem sendo importado e 'usado na pre
venção de pneu.mania por Pneumocy�
tis Carini em pessoas com Aids. O mi

nistro admite que antes do fim do ano
.

o medicamento já esteja nas farmácias,
a um preço inferior ao comprado no

estrangeiro, que sai para a Ceme por
44 dólares, o frasco de 300 mg, en

quanto o produto nacional provavel
mente setá a 30 dólares.

.

Segundo o diretor da Divisão de
Doenças Sexualmente Transmissíveisl
AIDS, do Ministério da Saúde, Eduar
do Cártes, o produto vem sendo desen
volvido inteiramente no Brasil e os tes-

ANOTAÇOES/ /

COf'llpá - A ponte na divisa Coru
pálSão Bento do Sul vem sofrendo al

terações ainda em seu projeto, flue es

tão sendo refeito por engenheiros da
construtora Mama que realiza a obra.
A ponte, que se localiza na Estrada
Bomplandt e terâ as despsas rareadas
pelas duas prefeiruras (Corupá e São
Bento), ';nicialmente_teria.20 ,,!erros de
vão. Porém, com a ICleailzaçao do no

va projeto, passará para 30 metros e

cinco metros de altura o que, segundo
técnicos da Construtora garantirá
maior segurança. O prefeito.munici
pal, Ernesto Felipe Blunk, afirma que,
até o final do mês de dezembro, a obra
deverá ser entregue à população.

O munlcfpio' df Corupá aguarda
do SUS (Sistema Unicô de Saúde) a

vinda de um �abinete odontológico, li
berado a mais de três meses por Brasi
lia. O equipamento irá preencher uma
lacuna na área de saúde do município
e será instalado junto à unidade sani-
tária. • ••

. JQl'dgu4 • Sul - Com o Tema
"Sexo: Bloqueios e Desbloqueios", se
rá realizado nomunicípiopalestra com
o Frei Ovidio Zanini, nodia 18 (qui".
ta-feira), às 20h, no Salão Paroquial
da Igreja Matriz São Sebastião. Frei
Ovídio Zanini é um conferencista de
renome nacional, e oponunizará aos

jaraguaenses compreender melhor o

tema "sexo" eseus problemas tais co
mo, bloqueios, complexos, tabus, neu
roses, associações negativas que impe-
dem sua vitalidade sexual.

•

O palestrante pertence à ordem
dos paâre« capuchinhos, nasceu em

1934. E sacerdote desde 1975 tendo se

formado, mestre em Teologia Dogmá
tica na Pontifica Universidade Grago
riana de Roma, e mestre em Sagradas
Escrituras no Pontiftcio Instituto Bíbli
co também em Roma. De 1965 a 1980
dedicou-se ao serviço de promoção-dos
empobrecidos em Curitiba, onde existe
uma autarquia da Prefeitura Munici
pal com a sigla Frei; (Fundação de Re

genaração do Indigente), que lembra'
seu trabalho e do qual foi fundador.

tes de laboratôrio, feitos no Rio de Ja
neiro, foram satisfatórios. Os fabri
cantes são pesquisadores da Univer
sidade Federal do Rio de Janeiro, que.
também trabalham em uma pequena
indústria de medicamentos denomina
da Microbiológica. A Pentamidina é
usada no tratamentô e prevenção de
pneunomia por "pneumocystis Cari- .

nii. -

O Centro de Co�venções SdoJosé
- Porto Alegre-RS será palco do IV
Festival" Internacional de Publicidade
do Turismo, com seminário de marke
ting Turisuco, Exposição Turistica da
Cone-Sul. O evento acontecerá nos,
dias 6, 7 e 8 de dezembro. O tema

central será "A Responsabilidade da
Propaganda e do Turismo-pela Preser
vação do Meio'Ambiente. No progra
ma constam exibições de documentá
rios e comerciais Ecológicos, palestras
sobre Os Reflexos da Midia Impressa
.na Venda do Produto Turistico, sobre
marketing das companhias de trans

portes para o desenvolvimento de um

pólo turtstico, entre vários debates, exi
bição de filmes comerciais e outros.
Os interessadospoderãofazersuas ins
crições afé o dia 23âe novembro, ehe
que nominal no valor de 35 BTNs con,
vertidos em cruzeiros, para o Comitê
Organizador, à rua Alvaro Chaves,
655, fone: (0512) 22:52.22 - telex -
512289- fax0512 22.5490)'cep 90.220
- Porto Alegre - RS. J.

Na Vila Rutzen, o Estado, através
da Construtora Mama, coloca os pré
moldados em concreto na ponte sobre
o Rio Novo, 'que terá as despesas ratea
das com o município de Corupâ. -O
Prefeito acrescentou, q:Je o índice que
calculará o retorno-do ICMS. para
1991; sofrl.rã aumento:dê' (0,20>199%J.
O chefe dó Executivo, informou ainda

_ que o Departamento de Saúde aten

deu, em setembro, 300 pessoas, expe
dindo 45 autorizações -para remédios
no valor de Cr$' 20 mil, 42 requisições
e 86 exames laboratoriais. totalizando
Cr$ 32 mil. O departamento de Agro
pecuiia prestou 15� atendimentos além
de 32 inseminações artificiais em gado
leiteiro.

O Concurso Nacional de Causas
dós Correios, instituído pela Empresa
Brasileira de Correio e Telégrafos, tem
no dia 30 de setembro (domingo) o

prazo final para envio de trabalhos.
No dia 19 de novembro (sábaão) serão
anunciados os vencedores que recebe-

.

rão passagens para um final de semana
em qualquer capital do país, além de
terem seus trabalhos editados em livro
impresso pela_ECT. Podem participar
pessoas de todo o Brasil. O tema desti
na-se a resgatar parte' da memória dos
Correios do Brasil e sua posterior di
vulgação através de publicação espe
cífica.

Jaraguá doSul- Aberta ón
te, (12) a segunda Schützenfest
Festa dos Atiradores - no Parque
Municipal de Eventos. Para esta

edição muitas atrações e novida
des entre elas a alteração dolocal
do desfile para a rua Walter Mar

quardt, a busca do Rei, baile em

dois pavilhões, vinda da banda
"Original Margrafler BIaskape
lle" da região da Floresta Negra,
cidade de Neurengerg-Alemanha,
tiro feminino com escolha da rai
nha, vinda da Sociedade de Caça
e Tiro "Spandau". O Parque de

eventos sofreu várias reformas é
melhoramentos como a constru

ção e comercialização de 21 cama
rotes, pórtico típico, aumento dos
estandes de tiro e flecha e chum
binho com ampliação para30 luga
res, construção de coreto para
apresentações folclóricas e coroa

ção do rei.
,

O objetivo da festa é resgatar
a tradição da prática do tiro ao

alvo, integrar os clubes que prati
cam essa modalidade e revigorar
as disputas, proporcionando com-

Banda típica daAlemanha:
.

A • ...... •

oautênüco som germanico

Joinville sedia-a 3� Festa do Chopp
.
Ioinville - À Fenachopp, que es

tá se realizando desde o dia 06 (sába- .

do) e se estenderá até o dia 21 (domin
. go). é mais uma das inúmeras festas,
típicas que acontecem no Estado. A
terceira edição da Festa Nacional do
Chopp e 3< Festival Internacional da
Cerveja já está sendo um verdadeiro
sucesso. Somente no primeiro final de
semana 3'7 mil pessoas visitaram a Ex
poville .. Quase oitenta mil,copos de

chopp de 500ml (40 mil litros) foram
consumidos. Nestes dois dias foram
comercializados 823 pratos típicos, e

a eomissão organizadora contabilizou

"Original Markgräfler Blaskape
lle". Este é o nome da banda alemã,
originária da Markgräfler Land, re
gião Sul da Alemanha, que vai animar
os foliões atiradores e bebedores de

chopp da 2� Schützenfest. Sua a8resentaçao está marcada para as 2 horas
de hoje, no Pavilhão "A" do Parque
-Municípal de Eventos, m� os 28 com

ponentes - entre eles, quatro canto
ras - chegaram a Jaraguá do Sul na
manhã do (lia 9, e já começaram a

realizar os primeiros ensaios para a

série de shows previstos durante a Fes
ta dos Atiradores. Eles estão hospe-
dadosno Hotel Itajara.

'

A Original Markgsâfler-Blsske-«
pelle vai se apresentar aos mais de:1�0

WAGNER
TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA

mil visitantes à Schützenfest, amua
nos dias 14, 17, 19,20 e 21, prontos
para mostrar a mais autêntica música
típica alemã. A vinda da banda só foi
possível graças a um acordo feito entre
a Comissão Central Organizadora do
evento: pelo certo, cabe aos próprios
componentes da banda o pagamento
da passagem de vinda a Jaraguá do
Sul, enquanto a Fundação Cultural Ja-

"raguaerise arca com as despesas de
hospedagem e do retomo dos músicos
à terra natal. Aliäs, a CCO também
fechou contrato com outra super-ban
da alemã para comandar pelos menos
três noitadas desta Schützenfest: a
..>.!.9ie- BI-a;ltap1:lIé'Vön-Sta-fiioerg-er
See Aur Bayern".

petições entre os 32 clubes que
participam, e desses, 21 já estão

integrados na organização da fes
ta_A Comissão organizadora pre
tende atrair _para Jaraguá do Sul,
nestes dez días de festas, cerca de

. 100 ínil pessoas. Esta edição conta
também com uma competição de
tiro paralela à oficial, destinada'
somente aos visitantes. A cada dia
6melhor atirador é coroado como
"rei" .

__ Os outros dois melhores co
locados recebem medalhas como

cavalheiros.

Marejada em Itajaí. Hajãí -
Dentro das comemorações e festas que acon
tecein durante esk mi! de outubro, ltaja;
senf pako da 4tMarejado que acontece des
de quitúa-feira (11) atI ti pr/lximo dia 21

(damingo), na Beira Rio. Criada e/ll 1987
com o objetivo de divulgar os potenciais eco
nômicos e turfsticos da cidtitle e região, a

Marejado-FestaPortuguesa e do PesctllÜJ,
busca reavivar nossas raizes étnicas. predo
minantemente lusas, apnsentando como

destaque o foklore e II culÍlUÚ'Íll tipica portu
guesa. Mais do que uma gronde jésta a Ma

rejadamarcou o inieio de uma nOJ'a eropara o

a comunidade itajaiense, que teve o desper
tar de SIlO consciência turistica na certeza

que o evento cada vez mais contribuirá para
o desenvolvimento e engrandet;imenJo deste

munícípia. '-

Comúla típica portuguesa;grupos fol
clóricos, cantons, fedistas, .bailes, parque
de diversões, feira comercial, restaurantes,
muito chopp, vinho, animdção, bandasJlpre
sentações artfstipas e culturais fazem parte
destä quarto Marejada. Participe, o Vale do
ltajai espera por você com um grande com

plexo hoteleiro e tUfÍstico.

também a venda de 14 inil refrigeran- mil litros de chopp, Nestes cálculos
tes, onde houve um grande consumo nao estao contabílizados htros de cer-

devido a realização da I' Fenachopi: veja consumidos no ambiente especial
nho, !}ue r�uniu mais de 300 crianças do Festival Internacional da'Cerveja .

que dlvertrram-se com as apresenta- -
,

.

ções de palhaços, concursos de traje -Além da venda de chopp e dos bailes
típico e distribuição de muitos brindes: típicos, os foliões que palisam pelas
Para esu; final de semana espera-se catracas da ExpoviIle desfrutam de .

que a marca de; 40 mil pessoas seja uma programação bastante diversin-
-

ultrapassada. . cada,- como a degustaçãu de petisços, .

o melhor 'da gasfronomia germânica,
apresentação .de. grupos folclóricos e

o concúrso dláno de tomadores de

choppemdúzia. com distrit:>uiçãô dé
. troféus e prêmios.' .

-

.

.••VOC�VAI ENCONTRAR NOS DIVERSOS_DEPARTAMENTOSDAS
·LOJAS BREITHAUPT. VENHA CONFERIR\!

Em 1989, um público de 230 mil
pçssoas lotou as dependências do pa
vilhão da Expoville e nos dezessete
dias de festa foram consumidos 190

.JJ.!'�
SUPERMERC.ADOS - ELETRODOMtSTIC08 - MOToCICLETAS tyAMAHA) - PEÇAS � ACESSÓRIOS- PNEUS -FER�AGENS CREDIÁR""'IO�AC ILIT'A.DO -MATERIAL PARA CONSTRUçAo, ELmlCO E MOTORES - TECIDOS E CONFECÇOES - MÓVEIS - ATACADO r lI'Il

Jara�uá do Sul, Fone (0473) 72-3800 - Joinville, Fone (0474) 25-3233 - Guaramirim. Fone (0473) �3-0499 - São Be�to do Sul, Fone (0476) 33-1155 -.Mafra, Fone (0476) 42-2511 .

\.

CArBSASSE
A ESSÊNCIA DA PURE!i .

Matriz: BR-iSO - km 55 - Telex (474) 506 -'-,Fones (0473) 73-0163 e 73-0422. Filiada NTC sob n� 937.
Filiais: São Paulo - Fone: (011) 291-4511 Campinas...,.. Fone: (0192) 311-1144 _.

.

Marília - Fone (0144) 33-4923 Blumenau - Fone: (0473) 22-0199 Joinvilk - Fone: (0414) 22-5220 Rio BrUbante
(MS) - Fone: "(067) 452;7i21,

.
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