
. Equipe Malwee
de Bicicross .

é

Vice-Campeã Brasileira
PORTE PAGO

DR/se
-ISR'58 -161/81Equipe Malwee .de Bicicross. repr�s�n

tou o�stado no Campeonato Brasileiro
de Bicicross

Cem SO pilotos a equipe da Malwee de Bicicrossmuito bem representou
Santa Catarina e sagrou-se vice-campeã. O fator chuva fOI uma das
dificuldades encontradas pelos participantes.'
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Schutzenfest já é sucesso total
.'''' ...

"

o primeiro final . .

, de semana da Schür- Seminário'Sagrado Coração
""�i�!�:!ti::stct�g���� ,_ s.Ó» c

de J.esus em Corup'á
.

são organizadora, que. .

não esperava números
. ,.

I' .f t
.'

.

Iatão altos de partici- rea_lZa les a P9pu ar
pantes. 43 mil pessoas

. pagantes consumiram
nos três primeiros dias
de festa nadamais que
75 millitros de chopp .

e uma quantia corres- !

pendente de comida
típica. Os desfiles,
bailes, apresentações
folclóricas ·foram o

ponto alto da festa,
além do tradicional

. campeonato de tiro.

Página 12

o Seminário Sagrado Coraçãode Jesus vem prestando. servi
ços vocacionais há mais di! 60 anos na região

.
.

C>"C>
Ano LXXII - N? 3611 .- Jaragua'do Sul, de 20 a 26 'de outubro de 1990

.' -

�

_; Cr$ 25,00

,.

,Rainha da Segunda
Schützenfest Tânia
Grütvnacher, ladeada

. pelas princesas Sandra
Regina Nerness e

.

Roselene Hannemann

-------
--._._ �-
--- -----
- - - - - --
-- _ ___.-

- = = = =-=- :==..'
- - - - - - --
-- - ----
- � --��

Modelos, troféus,
placas ,

comemorativas,
condecortuivas,
'para
inaugurações..
Fone 72-3991

AGÊNCIA AUTORIZADA

. I .

1,0 ..•t. _�.li�.+ V
VAAIf;5 . CRUZEIRO AIO-SUL

HA 40ANOS
SERVINDO COM Ef1CIÊNCIA
JARAGUÁ DO SUL�E REGIÃO

O 'Seminário Sagrado Cora

ção de Jesus de Corupá rea

liza neste final de semaha
dias 20 (sábado) e 21. (domin
go) uma grandiosa festa para
angariar fundos .para o edu
candário, que vem sofrendo
sérias dificuldades financei
ras.
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.Momento ,do Desfile
'

dos Clubes realizado
dia 2L(domingQ).

[ U I
_I:
I n J

•

A CRIANÇA E SEU FUTURO' Um tema para a comunidade
se preocupar.

ARTAMA
Paleteira Hidráulica

,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Editorial·
são do título o que vem de
notar um coxilo do serviço
de revisão na parte impressa

.
em off-set. Com efeito, ao
invés de Dedo No Dod6i co
mo estava no original, saiu

DEDO NODOI)ÓI
o Dedo No Dod6i teve

anteriormente outros nomes
como "Três Flashes, o Três
Comentãrios, Cotucando e

o

finalmente Dedo No Dod6i,
sempre com a intenção de
abordar com ironia certos
fatos errados, esquisitos,
disparatados que ocorrem

por esse Brasil afora. E mo

déstia a parte ele é lido, co
mentado e avaliado confor
nie sucedeu quando abor
dou o grosseiro gesto de a�- .

guns "espertos" em furar fi
las bancárias, e' o badalado
concurso da dança lambada.
Mas ultimamente escritos de
nossa autoria inclusive o De-
do No Dod6i vem apresen
tando, no texto impresso em
off-set, vários erros de gra
fia, de omissão e acrescento
de palavras e até, como se

nardo, em, Rio dos Cedros. Seus viu na edição ne 3.608 de
descendentes oferecem ao "nono" �_ 29/09 deste jornal, a inver-

Chuvas trazem consigo tragédia'!
o

o mês de outubro chegeu um véu negro de tristeza e deses
trazendo com muitas ex�tati- opero.,
vas, eleições, festas e mUita chu- E inconcebível que ainda se

va, que no clima de alegria, fes- ja permitido a construção de resí
tas, derrotas e vitórias, trouxe o dências junto as encostas demôr
desespero e calamidade para ros que são desmstades-e habita
muitas famOias do Vale do Itajaí dos por pessoas que muitas vezes
e região. As enxurradas ocorri- ingenuamente adquirem Io.tes a

das em toda a região no último preços irrisórios e vejam todo
tim de semaná., causaram desliza- seus sonhos,

o

suas esperanças, ro
mentos, mortes, perdasmateriais larem morro a baixo. Já é a hora
e humanas para muitas pessoas, das autoridades-competentes usa
principalmente para Blumenau rem a lei e proibir tais constru
que em meio a alegria da Okto- ções. Esperamos que o triste
berfest, viu a cidade coberta com exemplo de Blumenau, alerte as

autoridades 10Càis para que algu
ma medida de prevenção seja fei
ta em JaragUá do. Sul, uma vez

que nosso municjpio é cercado de
morros que a cada dia recebem
mais e mais construções, muitas
delas, verdadeiras mansões. Não
é certo que com a imprudência
e descasso de poucos, muitas pes
soas percam seus lares e CamUia
res. Vamos esperar que as autori
dades jaraguaenses tomem medi
das antes que o município. todo
chore uma trajédia como a ocor

rida dias passados em Blumenau.

o Centenário -de Francisco Bertoldi
A foto mostra o instaute em que
Francisco Bertoldi comemorava
os seus 100 anos de existência, ple- -,

no de saúde e uso das faculdades
mentais. O acontecimento se deu
na casa de seu filho, professór Li
no Bertoldi, que aparece da direi
ta para a esque,rda, o próprio ani
versariante, nosso diretor e o ne

to, sr. Lino Dalpiaz. Na ocasião
o aniversariante deu. uma entre
vista que vai estampada no Desta
que da Semana n� 38, do Mensa
geiro de Jaratuá,contar1d� a inte
ressante vidxde um homem que
consegue alcançar cem anos, sern

precisar de óculos para ler as notí
cias sobre a sua abençoada vida
de descendente. de italianos, de
Mattarello, da região de Trento, .

ele mesmo nascido em São Ber-

Dr. Osnildo Bartel

Bertoldi um lauto almoço no Par
que Malwee, assinalando com ale
gria incontida o centenário de seu

nascimento que passou no dia 10
de outubro de 1990. As 11 horas
da manhã houve missa em ação
de graças, no mesmo local, rezada
pelo padre Pedro Bernardo Knob,
professor de latim e ciências do
Seminário Sagrado Coração de Je
sus, de Corupá, reunindo 230 pes
soas,em torno do at? religioso ..

Pa-'
rabens ao centenano Francisco
Bertoldi! (Esta nota, por motivos
-de força maior, não pode ser im-
pressa da edição passada, Q que
lamentamos muito e pedimos des
culpas).

Casa daAmizade e

Pedágio do Amor
A coluna recebendo cartão da cidade

italiana de Turim, onde se encontra o dr.
Osnildo Bartel e esposa Aurea, na sua via
gem pela Europa, em gozo de merecidas fé
rias. "Saúde e Paz a todos vocês" - diz ele
- "com muita alegria que transmitimos a

todos, daqui, de seu ex-aluno e amigos". O.
cartão vai datado de 29-08-90. Apesar do
tempo, valeua intenção.

A Casa da Amizade realizará no dia 10
.

de novembro, entre 9 e 13 horas, o Pedágio
.de Amor, com a finalidade de adquirir cadei
ras de rodas, para ajudar aqueles que dela
precisam. Ajude nesta benemérita campanha
em prol daqueles que necessitam locomo
ver-se.

"DODÓI DEDO NO" e

que ao ser pronunciado �oa
como um nome japones,
pois, conhecemos, em Curi
tiba, uma senhora japonesa
que se chama Odod6ri De
nono. Seria bom que esses

feios erros gráficos fossem
. suprimidos, visto que as ga
fes dessa espeéie além de
modificarem a originalidade
dos escritos, machucam por
demais os autores da maté
ria conforme dizia o amigo
e grande jornalista Jairo Ca
llado (in memoriam), dire
tor de "A Gazeta", jornal
florianopolitano em o qual
cólaboramos entre 1942-21-5.

------CORREIO-
� <> IP" <>" <>

Fundado em 10 de'maio de 1919.
Diretor: Eugênio Victor Schmöckel
Jornalista Responsável: Sérgio Homrich DRTIRS 5596.'
Repórter: YvonneA. S. Gonçalves.

, Auxiliar de Redação: Silvia Regina B .. Legnaghi
Depto Comercial: Jaime'Blank -

Depts de Circulação: Luíza.Hetena Rosa.
Diagramação e projeto gráfico: Jaime de Borba.
Montagem Alexandre Eccel, Luis Carlos Ribeiro, e Agnaldo C. Oliveira
Revisão: Marisa Moraes.
Re.Qação, administração e publicidade: Rua CeI. Procópio Gomes de
Oliveira, 290 - Cx. Postal - 19 - Telefones (0473) 72-2684 e 72-0091

-Joaraguá do Sul (SC). Impresso nas oficinas da Org. Conto A Comercial
SIC L�da (linotipo). e em A.N?tícia (off-set). _

ASSOCiado a Adjon e Abrajori.
Os artigos assinados não refletem a opinião do semanário.

vocÊ VERÁ QUE. -rEM ALGO. EM
. �

COMUM COM A PReF'eC"�NCIA NA-
coNAL-rÖMANDO UMA DECiSÃO' INíE

LlG�.NTf_ !

LEVE VANTA
GEM v'OC,ª

.

1AMBé.M e:

1'E:-N HA l1M
RARO �A
ZER,AI..CAN
ÇANDO O

'J�ROAO�I
Ro S\Jc�S
SO COM
MVlí"O
CHARME .. ,
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Fumo é prejudidal à saúde. ,

. o' "

, Jaraguá do Sul, de 20 a 26 de outubro de 1990.
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Rei

dos
Botõe

Comércio de Aviamentos
Ltda.

Botões-Linhas-Zipers-Blâsticos
Botões de Pressão-Rendas-Etc.
Matriz: Rua Adolfo Tribess, 400 - Fone
(0473) 72-2803
Filial: Rua .Joinville, 2490 .Jaraguã do .Sul-SC

AMIZADE
A Diretoria da S.D.

R. AMIZADE quer por
este meio de cornuruca

ção parabenizar a sua re

presentante Srta. Tânia
Grützmacher pela con

quista deste tão concor

ndo título de Rainha da
2i!. SCHÜTZENFEST.

. Agradece a todo o

povo de Jara�uá e da re

gião e tambem aos pais
da candidata, aos sócios,
as empresas, a imprensa,
ao padrinho Sr. RU
BENS NICOLUZZI. E
SUA ESPOSA TERE
ZA, e um agradecimento

t090 especial ao casal
CELlO E DALVA
CRISTOVÃO, diretores
da DALCELIS, pela
compreensão e O apoio
concedido a candidata:

Foi juntando todas'
estas forças que consegui
.mos alcançar nosso obje
tivo e ver o nosso desejo
realizado.

A soma total de vo

tos da TÂNIA foi de:
240.100 votos.'

Em nome da S.D .R.
AMIZADE queremos
externar nossos cumpri
mentos as demais caridi-

datas pela beleza do des
file.
GILMAR HORNBURG

Presidente

'.

t"y} Colégio, São Luís
Congregação Marista.

O evento
..
faz Narte. das comemora-

ções do CINQUE TENARIO da Pre-

�
sença Marista em Jaraguá do Sul.

O Grupo "CATAR:SIS" recente-

mente realizou uma turne nos seguintes
países: México. Peru e Austrália.
Data: 25 de outubro de 1990.
Local: Ginásio de Esportes Artur Müller.

QColégio São Luís promove Show (Argentina). especializado em mensagem Horário: 20h30min.
Internacional de Teatro e Música (Espe- cristã. lngresso: Cr$ 250.0(l (duzentos e ein-
táculo Musical) �ra adultos e �vens, A Peça, "SOCIEDADE DE HER- qüenta cruzeiros).
com o GRUPO EATRAL E, USI- ·MANOS". é baseada na vida e obra do 'Venda antecipada de ingressos.no Colé-

CAL "CATARSIS" de Buenos Aires Pe. Marcelino Champagnat, fundador da gio São Luís.

DR. DOUGLAS FARIA
Dr. Fernando Springmann. CORREA ANJO .

. Angiologia e Cirurgia Vascular Comunica a seus clientes que
(varizes, tromboses, doenças arte- reabriu no Hospital São José.

Ti(zis.) ao lado da sala de RX.
Comunica clientes e amigos seu no- Hora marcada pelo fone:vo endereço: 72-0882 e 72-0804 com a SrtaPoliclínica Rio Branco, 207- Fo-
ne: 72-1744/72-1063 Sandra.

FUNILARIA
JARAGUÁ LTOA.

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

'72-0448
Jaraguá do Sul - SC

Comércio e Abatedouro
Abate às 3� e 5:

. Rua Ricardo Marquardt, s/n�

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

II

II

·A AÇOUGUE

ii.\ELIANEm»,

DEUTSCHE ·ECKE
LEITWORT: "WIR SCHREIBEN EIN WENIG IN

.

DEUTSCH, DAMIT DIE ERERBTE MUTTERSPRACHE
�ICHT IN VERGESSENHEIT GERAET!"

..
Die Redaktion

BERICHTE UBER DER VERGANGENHEIT
(Schluss)

'.

,

"Dies von dem Prinzen von Joinville zugekaufte Gebiet
will die Gesellschaft in grössere Villengrundstücke von 10 -

20 Morgen aufteilen, - während das ZWischen dem Anno Born
und dem Bompland = Pass gelegene Land für die Anlage von
Colonieloosen von durchschnittich 100 Morgen bestinmt ist.

Haben wir derart den Rio Novo 'und Rio Velho und ihre
beiderseitigen Ufer kennen gelernt. so erübrigt noch, dasselbe
mit ihrem Zusammenflüsse, den Itapocú zu thun, um ein volls
tãndiges Bild der Ortschaft (povoação) Hunboldt und ihrer Um
gegend zu gewinnen. Auf der linken Seite des Itapocú ist das
Land prinzfiches Eigenthum und wurde an der von dem Eigen
thümer und der Gessellschaft gebauten Strasse von zuständiger
Seite besiedelt. Die rechte Seite des Itapocú interessirt uns bis
zu seinem Nebenflusse, dem Amolar. Jenseits desselben liegt
der ehemals Jourdan'sche Besitz. Bie bis zum Amolar vollen
dete Ansiedlung des Itapocú = Ufers setzt sich em Amolar
aufwärts fort und ist die Strasse bis an diesen Fluss festigges-. teilt".

.

.

MORETII, JORDAN
,. 14ANOS .�

PROMOÇÃO DE ANIVERSÁRIO
..

VENHA PARTICIPAR! AV. MAL. DEODORO, 158 - FONE 72-17n

I Página 03Jaraguá' do Sul, de 20 a, 26 de outubro de 1990. .
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Aluna da 4� Série é vencedora do
concurso da Revistinha Plácido

·Atacado· e.varejo
Já está no ar em todo o Estado

uma comercial da Lupo S/A, desti
nado a apresentar a nova criação
de meias infantis da empresa, com
personagens da Turma da Mônica.
Em 40 anos de atuação no mer-

,

cado demeias infantis, é aprimeira
vez que a Lupo dirige uma campa
nha específica para esse segmento. ,

O filme permanece no ar até o final,
de novembro, inserido em progra
mas de grande audiêncià das redes
Globo e SBT, como "Xou da XIi
xa", Domingão do Faustão, Os
Trapalhões, Mara Maravilha, Bo
zo e Programa SílvioSantos, entre.
outros.

O comercial com 30 segundos
de duração, mostra uma seqüência
de cenas divertidas com crianças
entre 02 e 04 anos de idade, na

qual elas tentam vestir sozinha as

novas meias. Diante das naturais
dificuldades, o jeito é apelar para
a ajuda da mãe, com o tradicional
grito da "manheeeêe". A campa
nha teve um custo de 400mil dóla
res e atinge também os estados de
São Paulo e Rio Grande do Sul.

A municipalidade renová o

convênio do Sistema, Unificado de
Saúde (SUS) recebendo mensal
mente a quantia de Cr$ 1,7milhão.
Anteriormente a quantia mensal re
cebida era de apenas Cr$ 600 mil.

, Informações recebidas dão conta de
que na área de saúde são gastos
Cr$ 10 milhões; com auxílio aos

dois ,hospitais, postos de saúde,
UTI, saMrios. etc.

'

A A';-';o éstá lançando nomer
cado três novos preparadores de
alimentos - o Kitchen Machine
(processador, batedor de massas,
espremedor defrutas e raladorlfa
tiador), o Robot, em nova versão
(processador, batedor de massas

e raladorlfatiador] e o, Citrocut
(processador, batedor de massas

e espremedor de frutas). Compac
tos, modernos com múltiplas fun
ções eles chegaram para agilizar
a descomplicar o dia-a-dia na cozi
nha. Funções-Procçssador-« para
picar, triturar, moer ou fazer patê.
Numa jarra com 'capacidade para
0,9 litros, um conjunto de lâminas
cimitarras processa os alimentos,

, sem esmagá-los. Batedor de mas

sas - para a mistura de massas

no' preparo de receitas variadas,
como bolos, biscoitos, etc. Tam
bém ideal para preparo de maio
nese. Espremedor de frutas - com

jarra de servir, apropriadapara re
colher o suco embaixo da saída de
escoamento é uma peneira que, so

breposta na jarra, separa sementes
e bagaços. Os preparadores de ali
mentos Amo são fabricados em

127 ou 220 volts com 350 watts de
potência, vavamento da jarra na

base para evitar vibrações e vento

sas para fixação do aparelho à su

perfície.

ciativa da Weg em realizai- este traba
lho, destacando que a empresa não,
'é uma ilha', pois depende de clientes"
fornecedores, colaboradores e comu

nidade. "Por isso, nossa intenção é de
contribuir para avivar a cultura, os

bons costumes e a educação". Ele lem
brou que já existe esta participação,
exemplificando com a Schützenfest,
no setor cultural, além do Plácido, na
área educacional,

laragud do Sul - O concurso da
revistinha Plácido e sua turma teve co
mo sorteada a aluna Maureen Hereen
Maass, estudante da 4' série da Escola
Básica Professor João Romário Mo
reira loealizada na Barra do Rio Cer
ro �nde será feita a entrega de sua

bi�icleta, dia 12 (sexta-feira). O sor

teio realizou-se dia cinco (sexta-feira),
no prédio da direção geral do Grupo
Weg e contou com a presença de lide
ranças das redes de ensino municipal,
estadual e particular, !ecepciona?�s
pelo diretor de Relações Indústriais
da empresa, Walter Janssen Neto, que
representou o presidente executivo
Décio da Silva.

.

A promoção organizada pelo De
partamento de Comunicação daWeg,
obteve tim excelente resultado. Do to
tal de 14 mil revistinhas distribuidas
nas escolas de Jaraguá do Sul e em

empresas do Grupo nas cidades de
Guaramirim, Blumenau e Penha, hou
ve um retorno de 5.500 folhetos de
respostas para o concurso, o que equi-

,A Secretária de Educação de Ja
raguá do Sul, Rosemeire Vasel, para
benizou a empresa.pela i.niciativa e; in-

,

formou que a rede niunicipal de ensino
utilizou a revistinha como material di
·dático, lembrando que os professores
já utilizavam em suas aulas tirinhas
00 Plácido publicadas nos jornais da
microrregião. Também a diretora da
19'- Uere, Leonir B. Alves, disse que,

.

a revista "serve como instrumento di
dático para o dia-a-dia e nã� apenas
como uma campanha", sugenndo pa-
ra que ela seja reeditada.

.

Rosemeire Yasel (Secretária âe
Educação) e Walter Ianssen Nero
(diretor de Relações Industriais da,
Weg) sorteiam e conferem a ganha
dora da bicicleta.

('

vare a 40% de participação.
-

Na avaliação realizada entre os
convidados antes do sorteio..o diretor
de relações industriais explicou a iIii-

NovaDeputação Estadual e Federal doEstado
(POS) ).9.287, Durval Vasel PMDB)
19.16'1, Germano Vieira (PFL) 18.513, Gi{
mar Knaesel (PDS) 18.155, Arnaldo Sch
midt (PMOB) 17.108, Rivaldo Macari
(PMD'B) 16.'198, Luiz Basso (PMOB)
16.834, Onofre Agostini (PFL) 16.532, Udo
Wagner (PDS) 16,507, Gilson dos Santos
(PDS) 15.695, Herneus tíe Nadai (PMDB)
15.587, Joaquim Lemos (PFL) 15.404, Júlio
Garcia (PFL) 15.307, Marcelo Rego (PDC)
14.266, Amoldo Rinnert (PFL) 14.258, Jo
sé Pedroso (PDS) 14.078, Gervásio Maciel
(PDS) 13.676.

Estado - A renovação da Asseinbléia
Legislativa e Câmara Federal será de 70'
por cento, a partir do ano de 1991. Foi o
resultado das eleições de 03 de outubro,
que deu para o Estado 11 deputados fede
rais, 28 estaduais, incluindo os candidatos
da região Paulo Bauer, Udo Wagner e Dur
val Vasel. Os deputados federais do, Estado
são - Angela Amin (PDS) 129.011 votos,
César Souza (PFL) 95.749, Paulo Bauer
(52.144 votos (PDS), Nélson Morro (PFL)
49.785 Luiz Henri�ue (PMOB) 49.091,
Jarvis Gaidzinski(PL 49.041, Paulo Duar
te (PFL) 47.591, Ru erval Pilotto (PDS)
45.742, Hugo Biehl (PDS) 45'.010, Vasco E ainda - Cairo Hack (PDS) 13.534,Furlan (PDS) 39.058, LUCI Choinaski (PT) Miguel Ximenes (PMOB) 13.232, Antônio36.744, Eduardo Moreira (PMOB) 29.868, Ceron (PL) 39.058 Ivan Raazolin (PRN)Neuto de Conto (PMOB) 27.400, Renato 12.518, Leodegar Tiskoski (PDS) 1'2.045,Vianna (PMOB) 23.911, Dércio Knopp Manoel Motta (PMDB) 12.019, Edson Bez
(POT) 13.740 votos. .

"

de Oliveira-(PMDB) 11.712, Lírio Rosso
, (PMOB) 11:642, Jair Silveira (PRN),
11.642, José Celso Bonatelli (POT) 10.010,
Sérgio Grando (PCB) 8.748, Idelvino Fur
lanetto (PT) 8.720, Nilton Faj:undes
(PSPB) 7.361, Vilson Santin (PT) 7.141,
Afonso Spanio (PT) 6.572 e Milton José
de Oliveira (PT) 6.185 votos.

AMVALI recebe
, Cr$ 241,5 milh6es
O presidente Ernesto Felipe

Blunk e o secretário-executivo
Ruy Lessmann, daAmvali, parti
ciparam terça-feira (dia 9) pela
manhã, na Capital do Estado, da'
solenidade em que a Secretaria de
Planejamento assinou convênio
com as associações de município.
A Amvali foi contemplada com

Cr$ 241,5 milhões e os recursos

deverão ser aplicados na compra
.de uma fotocopiadora, dada a ur-

_--<

gente necessidade existente para
a Amvali. Foram discutidos tam
bém vários assuntos referentes a

Amvali que serão expostas nas

reuniões decorrentes este ano na

associação.

r

Preparado
res de
alimento
Arno,
praticidade,
beleza e

tecnologia
reunidos
num só
produto.

,

Deputados estaduais - Reno Caramo
ri (POS), 34.560 votos, Wittich Freitag
(PFL) 23.412, LuizMarini (PMDB) 21.787,
Pedro Bittencourt (PMDB) 20.618, Mário
Cavallazzi (PRN) 20.452, João Batista Ma
tos (PMOB) 2Ú.356, Wilson Wan-Dall

II

secos E II
II

VITAMINAS
GOULART'

,

Lanches, ii

Pizzas, Sorvetes,
Petiscos e

Bebidas.
R. Cei.

Procópio
Gomes,227

Pilote semo« lUlpado

Rua Reinoldo Rau,632'
Fone: 72·1599 #HONDA

c:::;, .

90- A IÉcáDACHEVROLETi" , "...-.

'A-SUAMELHOR MARCA.
.

fIIftfflDBBflRVfiCHIOS
. . �"'.' .
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Schroeder investe em Obras Públicas
Schroeder - o setor de

- obras da -Prefeitura Municipal
realiza alargamento nas ruas

Costa e Silva, Rio. Hem e sa
neamento. básico. nas ruas Prin
cesa Izabel, Marechal Castelo.
Branco. (que receberá também
calçamento), num total de
4.300 metros quadrados. Na
atual administraçâo, a preüc�
paçao com instalação de lumi
nárias é uma constante. Até

,

agora receberam iluminação
pública as ruas: Estrada Braço
do Sul (33Iuminárias), Rancho
Büm (17), Tif� Koegler (04),
Rua 14 de Abnl (03), Rua.Al
phons Maria Schmalz (Ql),

.Rua Carlos Eggert (03), Rua
Ottolli Pescke (02), Estrada
Bracinho (28), Estrada Duas
Mamas (38), rua Ponte Pensil

110),
Rua Alberto. Zanella

04), Rua,Beira Rio. 02 , Rua
erônimo Tomaselli (07?, Rua
Duque de Caxias (08), Rua Pe
dro. Hang (08), Rua Ricardo
Görll (11), Rua Reinoldo
Pommering (07), Rua Sete de
Setembro. (01), Rua Emílio.
Mundt (06), Rua Bahia (03),
rua 31 de Março (o5}, Rua Rio.
,Grande do. Sul (.03), Lateral da
Rua Gustavo. Streit (g7), Rua
que dá acesso. ao Jardim de In
fância Pequeno. Príncipe (04),

Rua Florianópolis (04); Rua
Francisco. Weiss (08), Rua 1�
de Maio. (04), Rua Carlos Püm
merening (08), ru Bandeiran
tes (07), Rua Palmiro Gneipel
(09), rua Marechal Castelo.
Branco (09), Rua Willi Ziebel
(02), rua Léü Schultz (02), Es
trada Rio. Hem (08), rua Paulo.
Setter (02), Rua Valentim Zoz
(13), Rua Deputado. Lauro
Loyola (01), Rua Timbö (04)
e Estrada Schroeder II com dez
luminárias. Atualmente estão.
sendo. colocadas lâmpadas na

Escola Básica Luiz Delfino e

no Colégio Estadual Miguel
Couto.

MuseuMunicipal realiza exposição temporária.
Jaraguá do Sul - "Patri

mônio Cultural de Santa Cata
rina e Sua Arqu�tetúra" é � �í
tulo da exposiçao temporäna

I p.rümüvid� pelo. M�seu Muni
cipal "Emílio da SIlva" e que
está aberta a visitação. pública
desde o dia 17 (quarta-feira)
até o. dia 24 (quarta-feira) -'
nas sala anexa ao. museu. São
24 painéis de regiões de Santa
Catarina e suas zonas de colo
nização, com destaque para
igrejas, edifícios, sobrados, ca
sas térreas, as primeiras cida
des formadas, desde o. litoral
passando. pelo. planalto, ao. oes-
te.

-

A exposição temporária
fõ'Í montada pela Fundação

Jaraguä do Sul reestrutura
-

Banco de Sangue

Catarinense dé Cultura-asses
soria de memória e patrimônio.
com o. objetivo de percorrer o
estado, mostrando. que" o pa
trimônio físico. não pode ser

analisado. come bem cultural
isolado, mas sim dentro. de um
contexto onde vivem pessoas
que tem uma história, tem um

modo. de vida, que adquiriram
conhecimentos ao. longo do
tempo, que tem o. saber e o

fazer".

o museu "Emílio. da Sil
va" e o arquivo. histórico.Muni
cipal estão. distribuindo aos

professores das redes estadual,
municipal e particular de ensi
no algumas orientações para

Jaraguá do Sul - O Ban- UlP. novo local, ainda a ser defi
co de Sangue tem infrentado nido e construído em terreno.

muitos problemas com a falta pertencente ao. Hospital São.
de modernidade e eficácia para

'

José, nas proximidades, tendo.
a coleta de material e transfu- o. projeto jäconeluídos. A
sões, bem como.falta de espaço construção será composta de
físico. adequado, Para sanar es- sala para coleta, de recupera
te problema, está sendo estu- ção, uma copa, sala de espera,

- dado. e planejado a reestrutu- secretaria e arquivo, cüm uma

ração. do. Banco. de Sangue Ja- área total de 70_metros quadra
raguaense, que atende aos dos. Para o. iníció das obras,
Hospitais São. José e Jaraguä o. Banco. de Sangue recebeu
- deverá adquirir equipamen- doações do Rotary Club no va

tos modernos tais como. centrí- lor de Ci:$ 85.00.0,00. Mas esta
fú-ga refrigerada, geladeira es- quantia não é Suficiente, será
pecial para armazenamento e necessário. o. empenho. da so-

demais equipamentos, que ciedade local para viabilizar o

permitirão. realizar a transfu- projeto, que possui um eleva
são. para o paciente apenas os do. custo. de construção. como.
componentes sangüíneos ne- na aquisição. dos equipamen-
cessários, ou seja, não será tos.. O novo. Banco de Sangue,
mais feita a transfusão total receberá o. nome de "Dr. Mar

(que só é realizada em casos 10.'-" em Justa homenagem pe
extremos), e sim elementos se- los serviços prestados à comu

paradüs tais cümo plasma, nidadejaraguaense. Cümünü
criüpecipitado, fibrinügêniü e vü Banco., o. fatür mais impür-

, papa de hemácias, sendo o. re- tante será a segurança nas

ceptador servido apenas do
_

transfusões que com um equi
elemento que necessita. pamentü müder_nü, terá sem

Também será destinado ' dúvida muito. mais segurança.

Jaraguá do Su/� de 20 a 26 de outubro de 1990.

que as futuras visitas a expo
síção sobre o. "Patrimônio. cul
tural de Santa Catarina e Sua

arquitetura" seja bem aprovei
tada pelos alunos. Especifica
mente nas zonas de coloniza
ção (Vales dosRios), no norte
e no sul, os imigrantes repeti
ram os tipos de construções
que tinham em seus países de
origem, através das técnicas
em enxamel (germânica) e da '

construção de cantinas, no tér
reo. das casas, onde se armaze

navem vinhos (Italiana). A di
retoria do. museu "Emílio. da ,

Silva", Alcioni Canuto, solici
ta aos professores que bus
quem com antecedência o. ma
terial didático.

,COBRAS &. LAGARTOS
(FERDINANDO PISKE)

Assim como os desíg
nios de Deus são insondá
veis, também o Homem não

governa inteiramente seus

passosfuturos. Ninguémpo
derá afirmar com absoluta
confiança e certeza de que
dentro de um mês, um ano

estará em talou tallugar, fa-.
zendo isto ou aquilo. A gen
te empenha-se numa deter
minada atividade e, de re

pente, eis que surge um fatf?
novo, uma outra oportuni
dade a perspectiva de uma

nova experiência, e lá se vão

projetos em andamento.
Pois, aconteceu conos

co. Sugestões daqui, um pa
po ali, incentivos de outro
lado e decidimos escrever

um novo livro. O tema já es
tá escolhido, mas daí à con

cretização dó projeto há um
,

longo e cansativo caminho
a percorrer. Pesquisas terão
de ser feitas e como não dis
pomos de capital para con

tratar pessoas gabaritadas
para isso, teremos de fazer
tudo sozinho.

Por isso seremos força
do a suspender nossa ativi
dade jornalística, pois não
teremos tempo para atender
a esse compromisso nos me

ses (quem sabe anos?) futu
ros.

Colaborando com ior-

nais e revistas há quase trinta
anos, sempre encontramos
nessa atividade amaior satis
fação, em que pesem os dis
saborés que tivemos de en

golir :- .como, aliás, todos
os jornalistas engolem - [a
ce à incompreensão demuita'

gente boa que é cem por cen
to a favor da imprensa livre
e da livre manifestação do
pensamento, mas desde que
a crítica do jornalista lhe seja'
favorável. Criticou a um

desses figurões, lá vem o

protesto, mais ou menos

candente.
Mas deixa pra lá. Que

remos registrar aqui nossos
agradecimentos especiais ao

Eugênio Schmöeckel pela '

acolhida que deu aos nossos

escritos nestes anos todos.
Agradecimentos à equipe da
Redação, sempre tão aten
ciosa e eficiente. Nossos

agradecimentos aos leitores
que nos honraram com sua

preferência no contexto da
imprensa jaraguaense e cata- .

rinense.
Um "artista" abandona

o palco" mas o espetáculo
continua. Ninguém é indis
pensável em nenhuma ativi
dade humana. Resta-nos
agradecer a Deus as oportu
nidades que tivemos na im

prensa livre de um-Pais livre.

EDITAL.
ÁUREA MÜLLER GRUBBA, Tabeliã e Óficial
dé Títulos da Comarca de Jaraguä do Sul, Esta
do de Santa Catarina, na forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital virem que,
se acham neste Cartório para Protesto os Títulos
contra:
COML DE AUTOPEÇAS JOSVAM LTDA
_ Rua: Duque de Caxias n� 113 _ CORUPA.
JAIR SABINO _ BR 280 KM 60 Of. Osmar
Sabino -CORUPÁ
MET WEISS LTDA _ Rua: 23 de Setembro
n� 318 _- NESTA
SOLANGE LUIZ MATUSCHAKI _'. Rua':
Jardim da Berra _' NESTA
WILLY MOKVA _ Rua: Otto Hilbert s/n�-
CORUPÁ.
ALEGORI CONFECÇÕES LTDA-ME NES
TA-
JHONY R GOULART E OUI - NESTA
E, como osditos devedores não foram encon

trados ou se recusaram a aceitar a devida intima-
',ção, faz por intermédio do presente edité;l},.para
que os mesmçs compareçam neste Cartono n,a
Rua: Arthur Müllerris 78, no prazo da Let,
a fim de liquidar o seu débito, ,ou então dar
razão porque não o faz, sob a pena de serem

os referidos protestados na formÇl da Lei, etc.
KK/Jaragu�. do Sul, 11 de outubro de 1990
ÁUREA MULLER GRUBBA - Tabeliã e Oficial

de Protesto de Títulos.-
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Jaraguaense ,

recebe prêmio
na Lubrapex/90

O' Jaraguaense Roberto
João Eissler conseguiu uma co
locação invejável durante a

Lubrapex/90, um evento. de
abrangência nacional, voltado
a todos os aficcionados da Fila
telia. Roberto. obteve a Meda
lha de Bronze do. evento, na
classe "literatura Filatélica",
graças a uma coluna publicada
mensalmente no Jornal Cor
reio do Povo. escrita por ele,
que deve receber o. diploma,
o catálogo. das premiações e a

• medalha de bronze nos pröxi
mos dias. Uma recompensa
significativa para quem se de
dica à filatelia há muitos anos.

ALubrapex/90 aconteceu
durante os dias 22 e 30 de se

tembro, no Centro de Conven
ções de Brasília, reunindo. ex
posições filatélicas luso-brasi
leiras, de nível nacional-bina
cional. Elas reúnem as melho
res coleções de selos dos países
de l,íngua portuguesa. Na clas
se de Literatura Filatélica Rü
berto "atüu de enviar ao. even
to uma série de coletâneas de
textos que ele produziu para
serem publicados no. "mais an-

o tigü".
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D I R " OLions Clube de Corupá, promove no Salão de Festas da Igreja Matriz mais uma ediç50 do "Baile das
ó gero,õo do molho Debutantes" que neste. ano reúne 24 meninas moÇas. O Balle está marcado para.as 23 horas de hoje .

(dia 20), e terá a animação da Orquestra "Stagium10" de Florianóeo"s quemuito bem corlduz amusicalidade
nos bailes de debutantes da região e de todo o EStado. A apresentaçao das debutantes será feita por CI.
Donato (Arlete) Seidel do Lions Clube.de Corupá. As patronesses que recepcionaram as debutantes sábado
(dia 13) no Restaurante Itajara em Jaraguá do Sul, são: Cecília Konell, Rosemeire Vase/'e Rita de Cássia Ximenes.

.

Participam 17 representantes da Soc/edade.Corupaense, seis representantes de Jaraguá do Sul e uma
representante de Florianópolis.

.

.

A renda do baile será revertida em ajuda as en,tidades assistenciais e crianças carentes do.município, bem
como a realização do Natal da Criança Pobre. As mesas estão todas comercializadas, e o convite ávulso que
poderá ser adquirido na hora do baile custa Cr$ 3.000,00. O traje para esta grande noite é (preferencialmente)
a rigor.

... .
.

KADRI
�

A sua elegância
começepor
fora. .'

Vista

Moda Sempre
r:etúlio Vargas, 55·

ÓTICA
tiERTEL

-

• Laboratório ótico
especializado. .

��,:,als de 50 anos atendendo'
'Preclsão e qualidade
Av. Getúlio Vargas 15:
Fone 72-1889

'

Aneliz DanielMacanhan é uma das
24 garotas que debutam na noite
de hoje no Salão Paroquial de Co
rupâ.

Andréa Macanhan com muita sim
patia, debuta hoje em grande estilo.

Cristiane Torres com sua simpatia
debuta hoje com muita alegria.

A charmosa Regiane Candice
Schiochet, é uma das representantes
de Iaraguâ do Sul no Baile de Debs
logo mais.

Elaine Güntherfoi uma das ganha
doras da passagem para Bahia,
brindada pela Agência Varig de Ja
raguá do Sul no Baile do Baependi,
e debuta hoje em Corupá.

Denise Marli Donathfol a segunda
ganhadora dapassagem para Salva
dor no Baile Branco do Clube Atlé
tico Bàependi dia 06 de outubro,
e debuta logo mais em Corupá. .

Patricia Luciane Beletti debuta hoje '

rodeado de amigos e familiares

! IerusaRubiniPradi é mais uma das

jovens belezas nesta noite de magia.
'

Clary Juliana Suesenbacb é mais
uma menina-moça de Corupá que
debuta no Salão Paroquial.

VivianeCrístiane de Souza é dona Vanessa Turek, com toda sua sim-
de muita beleza e simpatia que serão palia, desfila hoje no Baile das
exibidas no Baile de Debutantes. - Debs, a partir das 23 horas.

A simpática Dirlene Klem
bem representa a comun'
Corupâ no Baile desta n

.

Maria Carolina Iark Stern é outra
bela representante de Corupá no

Baile de gala desta noite. .

'Raquel Koslowski é mais uma das
simpáticas debutantes desta noite.

I

Daniele Ballock é a representante
de Florianópolis, na edição desta
noite no baile das debutantes.

A graciosa Deise Elaine Neuber, é
mais uma das 24 jovens que/debu
ta. esta noite em Corupá.

A bela Kelli Cristiani Schänke é
mais uma das graciosas debs.

,A simpática Cristina Linzmeyer é .

outra deb desta noite de sonho ,e
encanto para a sociedade Coru
paense.

Com a alegria de ser debutante, Ja
Ivana Maria Schalinsky, participa' queline Bechling desfila no baile de

hoje do sonho de ser debutante. gala desta noite.

.4 bonita e meíga Patricia Blunk de
buta hoje a noite com muito charme
no Salão da Igreja Matriz.

.

Gabriela Carolina Baeumle cõm
muito garbo e requinte' desfilará no

Baile de Debutantes nesta noite de
alegria e beleza.

Todoo encanto em vestir malhas
exclusivas Rio/São PaUlo

. ,

� THEGOLDENME'SH'�. Galeria Dom Francisco - Sala 7
.

Jaraguá do Sul·SC
.

Av:Marechal, 796';'Fone:72-0255

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

gosto.
�Mal. Deodoro, 819 - Jaraguá do Sul - se

A 'p'referênci� des jovens todos
ás fins de semana BR-280 KM

58 -'- Guararnirim

I,

li Ve�indo Gerações
I,

Camisas para a I»
Comunhão você

encontra em nossos

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

Rau,530
.

Fone: 72-3311

.Rua 28 de Agosto
Guaramirim - Santa CtPorina

Dê uma jóia de presente
Agrada mais e custapouco

MAL. FLORIANO PEIXOTO, 29 FONE: 72-1911A ROUPA INFANTIL
Pág;n� 06'e 07
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E pa,.a que chhgue ao clJnlrecimento de todos. mandei passar o prennte Edittd. que será pllblic;do pela ;mp"lIsa
e em ('al1fi�o. onde será afIXado durant«, /5 dias. .

Proclamas de Casamentos
.

MARGOr ADELlA GRUBBA LEHMANN: 0Fial do Registro Ciyil do I! Distrito da Coma!ca de }artlguõ
do Sul, Estado de Santa Catarina, Brasil; fat saber que comparece,.am em Co,.,firio exibindo os documentos
exigidos pelG lei, afim de se luJbi{üanm para C4!tu', es selluintes:

EDITAL N.17.411 DE 09-10-1990
• ANTONIO MANOEL MACHADO E NORMA KESKE Ele. brasileiro, soltei
ro. tecelão. natural de Luís Alves. neste Estado. domiciliado e residente na

Rua Henrique Marquardt, 575. fundos. nesta cidade. filho de Artur Machado
e Catharina Schmitz Machado. Ela. brasileira. solteira. operária. nascida em

Jaraguä do Sul. domiciliada e residente na Rua Max Wilhelm. 729. nesta

cidade. filha de Ivo Keske e Lorita Keske. .

. .

EDITAL N.17.412.DE 10-10-1990
• JARBAS NAZARIO E JUREMA APARECIDA ROSA Ele. brasileiro. 501-
teiro, servente. natural de Jaraguá do Sul. domiciliado e residente em Nereu .

Ramos. neste distrito. filho de Gustavo Carlos Nazário e Valentina da Silva
Nazário. Ela. brasileira. solteira. do lar. natural de Laranjeiras do Sul. Paraná.
domiciliada e residente em Nereu Ramos. neste distrito, filha de Eliza da
Rosa.
EDITAL N"17.413 DE 10-10-1990
• MOACIR DA SILVA E ROSILENEHENCKE Ele. brasileiro, solteiro.tor
neiro mecânico. natural de Jaraguá do Sul. domiciliado e residente na Rua
Epitácio Pessoa. nesta cidade. fillio de Darci da Silva e Dirce Funke da Silva.
Ela. brasileira. solteira. do lar. natural de Jaraguá do Sul. domiciliada e resi
dente na Rua Paraíba, 180. nesta cidade. {ilha de José Jaime Hencke e Maria
da Costa Kencke.

.

EDITAL N"17.414 DE 10-10-1990
• AMADEU SANSON E MARLI WULF Ele. brasileiro, solteiro. tintureiro.
natural de Jaraguá do S!)I. domiciliado e residente na Rua Professor Ant-onio
Stanislau Ayroso, 222. nesta cidade. filho de Adolpho Sanson e Rosa Paula
Sanson. Ela. brasileira. solteira ..operária. natural de Jaraguá do Sul. domici
liada e residente na Rua José Theodoro Ribeiro. em Ilha da Figueira. neste
distrito. filha de Alfonso WuJf e Edeltraude Neumann Wulf.
EDITAL N"17.415 DE 10-10-1990
• IVAIR FISCHER E ELENIA GLATZ Ele. brasileiro. solteiro. operário.
natural de Massaranduba, neste Estado. domiciliado e residente na Rua Blume
.nau, em Rio Cerro II. neste distrito. filho de Adernar Fischer e Iracema
Jurk Fischer. Ela. brasileira. solteira. costureira. natural de Jaraguá do Sul.
domiciliada e residente na Rua Horácio Rubini. em Rio Cerro I. neste distrito.

. filha de Elfino Glatz e Leonilda Lemke Glatz.
EDITALN" 17.416 DE 12-10-1990
• HELIDIO MEIER E ERACI KRÜGER Ele. brasileiro. solteiro. tintureiro.
natural de Jaraguä do �ul. domiciliado e. residente em. Ribeirâo Grande do
Norte. nesre distrito. filho de Heinz Meier e Hildegard Marquardt Meier.
Ela. brasileira. solteira. costureira. natural de Jaraguá do Sul. domiciliada

. e residente em Ribeirão Grande do Norte, neste distrito. filha de Enorio
Krüger e Helga Blank Krüger.
EDITAL N"17.417 DE 15-10-1990
• SIEGBERT SCHROEDER E SANDRA WELDT Ele. brusileiro. solteiro.
industriário, natural de Jaraguá do Sul. domiciliado e residente na Rua Bertha
Weege .. 352. em Barra do Rio Cerro. neste distrito. filho de UdoSchroeder
e lngrid. Kruger Schroeder. Ela. brasileira. solteira. protessora, natural de
Joinville , neste Estado. domiciliada e residente na Rua Porto União. 409.
em Joinville, ..neste Estado filha de Renato Weldt e Elvilill Weldt.
EDITAL N"17.418 DE 15-10-1990 •

• LAURENTINO PELENS E JANDIRA INES RENGEL Ele. brasileiro. soltei
ro. estarnpador. natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e, residente em Rio
Cerro I, neste distrito. filho de Paulo Pelens e Maria Olga Pelens. Ela. brasi
leira. solteira. costureira. natural de Jaraguá do Sul. domiciliada e residente
em Rio Cerro I. neste distrito. filha de Amandus Rengel e Efigênia Satler

Rengel.

II

/ Alarmes Sema,ster
11 ANOS DE ENGENHARIA A SERVIÇO DA SEGURANÇA

Setor segurança
12:: Alarmes eontra roubo Resid. Com. Ind.

� Sistema preventivo do assalto a residencias.
PRIMEIRO NO BRASIL, LANÇAMENTO SIM1J'LTÂNEO, JARAGUÁlSÂO PAULO,

�ENVOLVIDO
POR SEMASTER JARAGUA.

2:: Orientação pl tubulações de alarme.
2:: Alarmes com estética em casas sem tubulação.

Setor portões
1 2::Portões eletrônicos, por controle remoto.

2::Porteiros eletrônicos, automáticos.
- Jaraguá do Sul - sc - Rua Reino/do Rau, 460, - Fone: 72;1339 próximo à
Lukisa.

r P . r P
UH!rPl�i
11 Ir. q i r I �
:'t 't. ,er-' t·! (

RODAVIVA
abe�to ao p�blico

II

Valorize.
Rotary
com Fê
e Entu
siasmo
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Informativo Rotário
O QUATRO-MEIA-CINCO

INTERCÂMBIO DE GRUPO DE
ESTUDOS

O Grupo de Estudos, da
Fundação Rotária, liderada pelo
dr. Otto Burkhardt do Distrito
183 de R.1. _ Alemanha, junta
mente com os íntercambístas
Rainer Lechner, Edmund Kam
merer, Michael Golz, Holger
Rissler e Wolf-Dieter Alber,
procedentes do Budesland

.

Ba
denfurt-Württemberg, está des
deontem na Capital do Estado,
procedente de Brusque e já parti
cipou de um almoço e visita à
Eletrosul. Hoje ocorre um pas
seio turístico pelo IPUF, seguido
de churrasco. Dia 21 uma visita
à Fortaleza de Sta. Cruz, em

Anhatomirim, seguido de almo
ço a bordo ou, no caso de mau

tempo, um passeio pelo Norte da
Ilha. Dia 22, visita à firma Hol,
zen & Mainecke Ltda, de São Jo-.
sé, almoço e visita à UFSC e Hos
pital Universitário, seguido de
Jantar no Rotary Club florianó
polis-Estreito, Finalmente, no

dia 23, visitaà Assembléia Legis
lativa do Estado, almoço no R.C .

Florianópolis-Leste e às 14 hs.,
saída para a cidade portuária de
Itajaí. .

- XIII ENCONTRO NACIONAL
DAS CASAS DA AMIZADE

Constituiu-se em pleno su

cesso o 13? Encontro, em Brasí
lia, de 12 a 15 de setembro/90,
que.contou com 1.350 inscrições
e uma participação muito grande
do Distrito 465, onde figuraram
grandes caravarias de Joinvilíe e

Blumenau, Corupá, Indaial,
Timbó, Rodeio e Camboriú. A
Coordenadora Nacional 90/92 é
Minam Eduardo Pereira, de Te
resina-Piaui, local do próximo
encontro. A Coordenadora indi
cada para 93/94 é Kati Fagundes
da Silva, de Porto Alegre-RS.
Blumenau e Joinville, receberam
menções honrosas.
INJlERWHEELE (ASSOCIA·
ÇAO INGLESA)

Uma casual viagem de atua

lização médica do camp. Oswal
do Pfiffer Jr., do R.C. Blume
nau, na Alemanha, fez com que
a esposa Carmem, tivesse conhe
cimento de uma associação de
Casas da Amizade, na �n�lat�r
ra, com estatutos e exístencia,
desde 1926, com sede em Lon
dres. Dona Carmem Pfiffer para
lá foi, tendo inclusive falado nu

ma de suas plenárias. Em abril
de 1991 realizar-se-ä um encon

tro internacional, em Amsterdã,
na Holanda, o que ensejará o

comparecimento de muitas As
sociações e Casa da Amizade dos
distritos brasileiros. A Associa
ção INNERWHEELE quer di
zer Roda Interna, que não era

ainda conhecida entre nós. .

(Da comissão de Relações PúbH
cas do Distrito 465, Ano 1990/91)
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Confira a história

•
MOMFOBT
HA História de nossa gente
não pode ficar só na
saudade"
O passado só é importante
se o seu tempo foi bem
empregado
Barão de Itapocu

... HÁ50 ANOS
- Em 1940. o advogado Placido Justino Gomes inaugurava seu escritório
em Jaraguã, ocasiao em .que a imagem de Cristo era descerrada pelo
prefeito Ten. Leonidas Herbster e o retrato de Getúlio Vargas. pelo
Sr. Mario Tavares, representando o Dr. Pedro Hoeschl, Juiz da Comarca,
na presença de Ney Franco. Osorio Saraiva, Ary Paiva. Leonora Neves,
Artur Müller •. Dr. Muniz de Lobão Queiroz, José Antonio Mattos. He
leodoro Borges, José Arruda. Max Meldola, José Madureira. José Ka
ram, Waldemar Grubba , Ana Braga Herbster. Luiza de Matos. Olga
Horn Arruda e senhoritas Ivone Luz. Odalzita Borges, Ana Norosni,
Ursula Dornbusch, Irene Wensersky e Lila Buhr.
_ Duas notícias envolviam o fundador Emílio Carlos Jourdan: 1 -- !
O "Correio do Povo" entrega ao escultor Fritz Alt a encomenda da

;1'herma do fundador, a ser colocada em frente da prefeitura. na Praça
•da Bandeira (?) - hoje Angelo Piazera; 2 - O maior (depois general)

Rodolpho Jourdan seguia a serviço para Guaratinguetã, incumbido de
inspecionar a região do Vale do Parahyba onde se realizariam manobras
militares.

.
. .. HÁ40 ANOS

- Em 1950. o Dr., Hercílio Pedro da Luz Filho, filho do Governador
Dr. Hercílio Pedro da Luz (períodos 1894·1898 e 1922-1924). trabalhava
como advogado em Jaraguá do Sul. no escritório de A COMERCIAL
LTDA., à rua Mal. Deodoro, n� 136, junto como economista e contador
EugênioVictor Schmückel e o deputado estadual e futuro prefeito Artur
Müller. eleito nesse ano.
_ Naquele 3 de outubro o casal Ricardo Bürger e Ida Bürger, comemo
ravamras bodas de prata. Hoje, em 1990, eles já completaram as bodas
de ferro (65 anos de casados). São os rais de Herbert e Anita, avós
de Irineu e Rosanne Beatriz Schmöcke Bürger e bisavós de Andreas
e Vivian. Eles foram homenageados na coluna Flashes da Cidade,
do semanário "Correio do Povo", edição n? .3.566 à pág. 12., de 18
a 24-11-1989.

,

.... HÁ30 ANOS
_ Em 1960. o Senador Irineu Bornhausen, procedente de Paris. chegava
em Roma (Itália) com sua esposa, donaManeta Konder e eram recebidos
em audiência especial pelo Papa João XXIII, ocasião em que recebiam
a bênção do Santo Padre. O futuro governador deSanta Catarina, deveria
ainda seguir para a Alemanha. onde trataria de interesses ligados ao

desenvolvimento industrial de seu Estado.-
_ Jânio Quadros dizia que pretendia desenvolver no país uma reforma
agrária que resulte de nossa realidade. "considerando, naturalmente,
os aspectos políticos e sociais do problema. valendo-nos da experiência
que se pode recolher em todo o mundo e da .qual Cuba é uma fonte
de ensinamento", .

-
... HA20 ANOS

_ E� .1970, o prefeito_Hans Gerhard Mayer. napresença do vice-prefeito
Eugênio Victor Schmöckel, do assessor Clemericeau do Amaral e Silva,
do Serventuário da Justiça. Hilário Alido Schiochet e do Superintendente
do SESI. Osvaldo Pedro Nunes. firmava o histórico instrumento de
escritura pública de doação da área de terra de 2í.247,75 m", nas imedia
ções do Parque Agropecuário "Ministro João Cleophas", outróra perten
cente ao degolado pela revolução federalista, Frederico N.egherbon e

depois. ao seu cunhado Isidoro Pedri, primeiro cervejeiro de Jaraguä,
em 1903. para nele ser construído o SERVIÇO SOCIAL DA INDUS·
TRIA _ SESI., que mais tarde também serviu pára abrigar por alguns
anos outra grande obra daquela administraçäo municipal ._ a FERJ
_ Fundação Educacional Regional Jaraguaense, com o funcionamento'
da Faculdade de Estudos Sociais, que troUX€ incalculáveis resultados
que impulsionaram o progresso que as atuais administrações e o seu

operoso povo desfrutam, beneficiando diretamente as empresas em gran
de número. em busca da PAZ SOCIAL, que outros menos esclarecidos
procuram destruir.

.

... HÁ 1O:ANOS.
- Em 1980. iniciava a era do álcool como combustível de veículos
e os revendedores reclamavam bomba de álcool para Jaraguá e o Posto
Simon. aí na rua Joinville já tinha todo equipamento instalado' à espera
da autorização do Conselho Nacional do Petróleo. E aMenegotti Veícu
los recebia nesse mês de outubro. para colocação no mercado, vinte
carros a álcool e. para o próximo mês -. outros trinta e nove e havia
expectativa de que os veículos com o novo combustível poderia subir
a 100 até o final do ano.

.

.

� A Associação Catarinense das Fundações Educacionais _ ACAFE,
da quala FERJ _ Fundação Educacional Regional Jaraguaense fazia
parte, pela seu presidente Lauro Ribas Zimmer, promovia um Concurso
de Monogr_afias sobre "SANTA CArARINA - HISTÓRIA DAGEN
TE". que tinha larga aceitação pelo assunto que desenvolvia, num.Estado
em franco progresso e desenvolvimento que contribuia para o sucesso
do mencionado concurso.

.

\... _

li

Jaraguá do �ul! .C!�.29 a � de outubro de 1990.
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SOCIEDADE CULTURA
ARTíSTICA - seAR

APRESENTA.
Dia 27 de Outubro (Sábado) - 20:30 horas

. Local: Igreja Evangélica Luterana de Jaraguá
do Sul
CONCERTO EM CONJUNTO das
- ORQUESTRA DE CORDAS DA SCAR
DE JARAGUÁ DO SUL .

E
-ORQUESTRA CAMERATA ARCOS DE
FLORIANOPOLIS
Na primeira parte serão executadas músicas de
autores brasileiros como PIXINGUINHA, ZE-

.

QUINHA DE ABREU. ERNESTO NAZA
RETH, entre outros.

. Na segunda parte será apresentado o CON
CERTO PARA PIANO E ORQUESTRA do.
compositor WOLFGANG AMADEUS MO
ZART..

INTERIMÓVEIS

Intermediária dê
Imóveis ttda.

R. João Piccoli, 104 - Fone
72-2117
Jaraguá do Sul - SC,....
CRECI 0914-J

CASA DE ALVENARIA - Com 250m2, terreno
com 450m2 (15x30), sito à rua Antonio Carlos
Ferreira - Esquina' com a rua José Emmen
doerfer.
CASA DE ALVENARIA - Com 220m2, terreno
com 740m2, sito a Marechal Castelo Branco,
'n2 935. Em Schroeder.
CASA DE MADEIRA - Com 54m2 e terreno
com 369m2, sito na Estrada do Rio do Molha.
KITINETE - Com 90m2, no Edifício Florença
- com garagel1l.

�, �Gráfica
·11rONDE AD!9E9 !-����ENÇA

FONE (0473) 72·0588

SPÉZIA & CIA. LTOA.i
Serraria e Serviços de Trator'

Madeiras para construção e serviços de
trator comprofissionais especializados.
R. João J. Ayroso, 772 - Jaraguá

Esquerdo
Fone: 72-0300 - Iaraguâ do Sul -

SC

Cor Imóveis
Jaraauá

ctäa.
Compra - Vendll- Loteamento e Administração de Imóveis
CGCMF: 78 659 544/0001-92 - Creci 852-1
Av. Mal. Deodoro, 141 - Fone: 72-2010
VENDE·SE:

VENDE-SE

-C�sa de.alvenaria. 7H.Onm�. na rua Bernadina B. Müller. zar.
- Casa de alvenaria com lOO.O{lm�. na rua Santa Catarina. com terreno
de 750.00m2 .

-_ Casa de alvenaria de í30.00m�. inacabada mais uma construção de
58,OOm' . edificada em terreno de 7ó8.00m'.
- Casa mista. próximo Clube dosViajantes.
- Dois lotes com área de 45(),(HJm�. no loteamento Menegoni.
- Terreno Estrada Garibaldi com 212.000.0001'.

.

- Terreno com tOHOm�. na lateral da' rua Bernardo Dornbusch, perto
do Ferro Velho Spézia.
- Um lote residencial Champagnat. .

- Loteamento Santo Antônio temos a partir de um saláno de entrada
e um salário por mês.

Aluga-se

=-Uma casa contendo um quarto. cozinha e banheiro. na rua 584. n'o! I)()
._- Uma casa contendo um quarto. cozinha e banheiro. na rua Elizabete
Vieira, s/n».

��� E���!�C� ,

Tecnologia daENGETEC Construção Ltda\).

VENDE
TELEFONE COMERCIAL EM GliARAMIRIM Cr$ 1.000.000.00
TERRENO C/120m,

_ R. Joinville em frente ao salão LIDER
TERRENO Ci424.64m' - R. Joäo Sarni Tavares - próximo a Mansol
n.

.

TERRENO CI 360.00 m: - Ilha da Figueira
CASA E!vI ALVEKARIA Cf 180.00 m' - Rua Domingos Demarchi
- Vila Nova

r:

CASA EM ALVE�ARIA Ci 110.IX) rrr - Rua Ana Zacko
CASA EM ALVENARIA CIIOO,oo m' COM MERCEARIA ANEXA
- Rua Frida Piske Kruger. - Barra do Rio Cerro
CASA MISTA Ci loo.OOm' - RuaVictor Rosenborger - Vila Lenzi
COBERTURA C3.20m' - Rua Schiochet - Centro.
APARTAMENTO C/179m' - Edif. Carvalho - Centro. .

APARTAMENTO CN7rp' - Edií. Jaraguá - Centro.
SALA COMERCIAL TERREA CI 50.IX) m' + TERRENO CI 35.0Il
m' (estacionamento) - Rua Bernardo Domhusch

ALUGA
TELEFONE COMERCIAL
SA LAS COMERCIAIS - R. Exp. Gumercindo da Silva. esq. c'José
Emmendoerfer .

.

SALA COMERCIAL .- R. Bernardo Dornbusch -_Vila ßaepcndi

lO OFF SET
.. EMBALAGENS EM DUPLEX
• ETIQ. ADESIVAS

RUA SEME MATTAR, 154 - JARAGUÁ DO SUl:- - SC

EMPREENDIMENTOS
. IMOBILIÁRIOS
MARCATTO LTDA.

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

Jaraguá do Sul - SC - CRECI 093
.

VENDE
.

-CASA DE 135,0010' CENTRO (ALVE.NARIA) Cr$ 20 1)1I'.1.lltlll.l"
- CASA DE 155,OOm' JARAGLIA ESQUERDO I"L\E'A

��.lsÄ·öE·i5<i:iXi,;;'jÄRÄ·GÜAE.SÖü'Öi:D6iiJiSTALCé�ri:t�::'i:':�1;:::,.
- C A S A D E I 9 t) • o Ii m ' A G (:J A V E R D [ (A L V E " .\ .

RIA) : Cr$ 11 1)01"111"""" .

-CASA DE 120.«)m' VILA NOVA (ALVE!'lARIA) ,.CrS >.II0(I.lltl' .'11"
-CASA DE lSO.llOm' er$ '.Il{l'I.t1(III.II
- CASA DE 350,0001' CENTRO (ALVENARIA) Cr$ lK.(lIltl.l'!III. "

APARTAMENTO DE 98.0(110' AV BRASIL (C"M['III
Rl(.;) ,........... . Cd 2.3(10.111111.1111
LOTE DE 465.00 Loteamento São Luis (R Calçada I ('r$ 70111111 .",

LOTE DE 589.00m' ILHA DA FIGUEIRA' Cr$ 5511.0"11.'"
LOTE DE3oo.00m' VILA RAU........................... .c-s 500.('111'. '"

'LOTE DE 653,40m: R. RIOCERRO.......... . .... CrS 70{l.{I1III.''''
LOTE DE 450.00m' VILA NOVA.. ...... ...... Cr$ U{ltl.1I011."
LOTE DE 450.00m' CENTRO RuaJosé Menegotti ... Cr$ 2 5011 (1110.''''
LOTE DE 425,0010: -Rua José Emendoerfer . Cr$ I h�1) 0,,0.1"
LOTE DE 350,OOm'-Lot Ana Paula Il.. . . .. Cr$ 35tJ.{1I10.ill'

TERRENO RURAL. .

Terreno c/270.I)()()m� - Arrozeira. pastagem formada. matoe lavour ..
casas. rancho,

ã tobata e/todos os equipamentos. 40 cabeça de gado (rJt:.1
:! lagoas (crcondiçöes para rnais) luz elétrica (Trifásica). 1 (um I trituruo 'I"

(terreno plano). Em Guaramirim - Rio Branco a 2 km do asfalto I: 1:-
km do centre de Jaraguä , Cr$ 7.0!lO:{lI)\'.I'11
TAMBEM POSSUIMOS OUTROS LOTES FINA'KIADOS. ATE:'
PGTOS...

.

,

CHALE

Imobiliár1a e

Representações Ltda.

R. Rejnoldo Rau. 61- Fones: .72·1390 e 72·1500
Jara�á do Sul - SC - CRECI 643·J .

APARTAMENTO - Com 02 quartos. Edií. Karine, centro;
APARTAMENTOS - KITINETES, Edif. Karine. Centro:
APARTAMENTO - Com 03 quartos. Edif. Schiochet. centro:
APARTAMENTO - COl)1 03 quartos, Edif, Mendonça, R. Rau;
CASA - (Mista) - CI ,...rea de 84l1'" Ter. 450",'. R. Senador Sehr?eder:
CASA-(Mista)-Ci Areade 58m-. Ter. 5011lT. R ..614, Pröx. B. Kinenn:
CASA - (Mista) -CI Area de 82m'. Ter. 666nr. R. Aguinaldo de Souza:
CASA -

(AIV'l-C! Area de 75m'. Ter. 51010'. R. Domingos Rosa:
CASA- (Alv. -Cf Area de 90m'. Ter. 1.355.00m'. R. 601. B. Kinenn:
CASA -(Alv.)-CI Área de 155m'. Ter. 547,50m'. R. 365. Lot. Henrique
M.. .

CASA-(Alv.)-C/ 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 Ärea de 25.000m'. Prõx. Ceval, Rib. Cirande da Luz:
S TIO - CI Area de 152.000m'. (60 Morgos) Rio Molha .. Pró_x. Gruta:
SOBRADOS - Rua - José Emmendõrffer. ci área de 157m'.
TERRENO - C: Arca de 900m'. Aguas Claras. Ilha da Figueira; .

TERRENO - CI Área de 371m'. Estrada ltapoeuzinho. Vila ltajara:
TERRENO - CI Area de 320m:. Rua: Massaranduba, Pröx. Salão Viei-
reose; .

TERRENO -.Cf Área de 4.550m'. Rua - 03 de Outubro. Pröx, Marisol.
Schroeder: .

TERRENO - CI Área de4.500m'. Ao lado Marmoraria Kreiss, Guara-
mirim;

.

TERRENO -' Ci Áfea de 1.589,65m'. Rua: Manoel L Braga. Ent. Acarai
TERRENO - Cf Area de l.054.8Om'. Rua: João J. Ayroso. Próx. Sup.
Pradi;
TERRENO - Cf �rea de 14.4OOm'. Após Viaduto. Posto MareoUa:
TERRENO - CI Area de 800m'. Av. Mal. Deodor. Centro;
TERRENO - CI Área de 450m'. Lateral. Curt A. Vasel;
TELEFONES - COMERCIAL E RESIDENCIAL.

EQUIPE Participan·do
aos domingos·

A

voce concorre
ao sorteio de
umà'TVa
cores.

Jaragu� d_o �u�, d_e 20 a 26 de outubro de 1990. Página 09 _.
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FARMÁCIA DO SESI
Amplas instalações e 'corri La
boratório de Análises Clínicas
anexo, para melhor atendi
mento. Av. Mal. Deodoro, 507
(defronte o Colégio São Luís -

'

, '. Fone 72-0S61----�

AURILENE M� BUZZI
LEONEL P.'FLORIANI

Advogados
Rua Rttinoldo Rau, 86
- Sala 4 Fone: 72-2711

DR. WANDER L. WATZKO
, Clfnica Médica
(Clínica geral)

, Reumatologia'
Consultório: R. José T. Ribeiro, 785 (próx. Colégio

.

. Holando M. Gonçalves).
Fone: 72-2938 '

Jaraguá do Sul -SC

=.I.=1!
Conhecida do Acre ao RS
Furgões simples, iscilermicos,
plásticos, frigoríficos, trailes
e carretas de 1, 2 e 3 eixos.
Equipamento de refrigeração

e 3� eixo (truek).
Fone: 72-1077 - Rua: Dr. Enrico Fermi v� 113 - Telex:
474_537,

CLíNICA VETERINÁRIA
SCHWElTZER ,'VIAÇÃO

e:F.CANARIN�O

Programe bem as suas

viagens de férias e

recreação.
A "Canarinho"
cotoca à sua disposição
os modernos e

confortáveis ônibus da
suafrota.
Venha conversar

conosco.

Av_ Mal. Deodoro,
987 - Fone - 1422
Jaraguá do Sul
SC

Dr. Waldemar Schweitzer
'

Clínic.a de_peque�os e.grandes animais, cirurgias,
,

vaclna�oes, rato x, Internamentos e boutique.
R. Ioinville, 1.178 (em/rente ao Sup, Breihaupt)

.

- Fone: 72-3268
Jaraguá do Sul- SC

VERDUREIRÀ
DA RAQUEL

Comércio defrutas everduras,
sempre frescas e verdes, pão

caseiro e cucas.

Amplo estacionamento.
R. Cei. Procópio Gomes, 1.160

II

Ioraguâ do Sul - SC
.

�'4'
.. )

.

ii
--- .-.----�-

,

I )%11 Jaraguai
>

«..
clínicadefisioterapia

TUBOS SANTA
HELENA LTOA.
Divisão de concreto (tubos e artefatos de

concreto).
.

R. Ionville, 1.016 - Fone 72-1101
Divisão dePlásticos (tubos de PVC __..:..

eletrodutos/linha esgoto - tubos de
polietileno/mangueira preta).

R. Bernardo Dornbusch, 858 - Fone 12-3025
Escritório Geral

R. Cei. Procópio Gomes, 99 - Fone 72�0066

--�-- . __ ._-------

, I Dm.\i:dl'riaGTogni Dra.Stela F('IT,l(' i ui
I 'I

PSICOLüGA

.. )laSoall!-!('('astilho
! i FISlorrRAP,UTAS

Dm. Solnllg(' Pazini
; "---'-.. , ... ._ FONOAUDIOl� _

.L RuaJacobBuck,120 Tet72'3659
.

-_.-

-�
--_ .....

Laboratório de Microbiologia
e Análises Clínicas,ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA FERRO VELHO MARECHAL

de Engelmann .& Cia. Ltda.
Comércio de veículos usados.
Peças para veículos.
Compramos. automóveis ae/denta
dos.
RuaConradRiegel,162-Fone:72-0874 .

Jaraguá do Sul - SC .

FLEMING
Rua Reinoldo Rau, 576

Fone: 72-2755
Jaraguá do Sul - SC

Dr. Marcos F. Subtil"

. Urg�ncias - consultas - ortopedia
infantil e adulto. Membro titular da Soco
Brasileira de Ortopedia e Traumatologia.
Av. Mal. Deodoro, 1.572 - Fone: 72-2218

Iaraguä do Sul- SC

12 a 21 de ·oulubro/90
Festa doTiro �Jaraguä doSul· sc
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Ö JARA&UA DO SUL'

E�':;'�.;;· ONDEO IMPORTANTE É A DIVERSÃO!

METALORGICA RAME LTDA.I 1L..J[ I
_I:
( ri )

,

* Serviços de torno, plaina e freza., .

* Fabricação de máquinas industriais e estruturas metálicas.
* Fabricação de moldes para injeção plástica, moldes para metal, moldes para
borracha e outros.

.

* Fabricação de matrizes.

DISPOMOS DE UMA MODERNA MÁQUINA PARA SERViÇOS DE ELETROEROSÃO. SOL/errE VISITA OE NOSSO
REPRESENTANTE OU CONSULTE�NOS FONE: 72-04931RUA GUILHERME DANKER, S/NQ - SALA 1 - JGUÁ DO SUL sc.

. _

.
. c

�""........ s �... ...-" ••Jaraguá do.Sul, de 2-0 à 2'6 d_e outubro de 1990." -"��
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Equipe Malwee é,vice-campeã
do Brasileiro de Bicicross

. Jaraguá do Sul - Os pilotos
da Equipe Malwee conseguiram a

segunda colocação no Brasileiro
de Bicicross realizado dias 20 (sá
bado) e 21 (domingo) em Santa
Cruz, RS. 50 atletas toram até o

Rio Grande do Sul e trouxeram
muitos troféus e o título de Vice
Campeão. Ao treinador Adolar

_ Moretti ficou faltando o título de .

campeão Brasileiro, que já está
sendo perseguido a três anos. No
sábado, por ocasião das elimina
tórias e semifinais andamos muito
bem e chegamos até a liderar algu
mas baterias, más depois veio a

chuva e tudo ficou mais difícil.
Mesmo assim tivemos 10 pilotos

Clube de Canoagem Kentucky promove
ul Copa S�l de Mar�ona

O Clube de Canoagem Kentucky,
patrocinado porDarpeMalhas e Lojas
Safari, realizam amanhã dia 21, do
mingo, a I Copa Sul deMaratona, com
supervisão da Confederação Brasilei
ra de Canoagem, que terä como local
de competição o RIO Itapocu, nas ime
diações da ponte Abdon Batista. O
evento, que certamente será prestigia-
40 pela municipalidade, vai reunir ca
noístas de todo o país: Segundo Presi
dente do Canoken, Júlio Roberto Ro-

. drigues, "são esperadas as presenças
de canoístas de todo o pais, por se

tratar de uma prova da nível Nacional.

Vale apena prestigiar" . A largada está
prevista para as 8 horas. As categorias
participantes são: Wave, Turismo Fe
minino, Turismo Senior e Master, Es
pecial, K-1 Júnior, Senior e Master.
Os participantes ficarão alojados na

, Escola Municipal "Alberto Bauer" .

Serão oferecidos troféus para to
das as categorias do primeiro ao tercei-

-

ro colocacfo, e mecfalhas para o 4" e
S, lugares respectivamente. Entre os

.partícipantes será sorteado um caia
que Turismo, cedido por Zonãtto Ca-
noas - Racing.

.

Tiro: Equipes vencedoras
premiadas em noite de gala

Na noite de sábado (13), quan- 2' Ronden, 3" Amizade; Carabíaa
do os presentes ao Pavilhão. A do Nacional M - 12 Rondon, 22 Salão

Parque de Eventos doAgropecuário . Barg, 32 João Pessoa; Carabina Na
acabavam de conhecer a Rainha da ,cional F - 12Rondon, 22 Salão Barg,
2' Schützenfest, tiveram também a 32 João Pessoa; Chumbinho Impor
oportunidade de presenciar a pre- tada M - 12 Ronden, 22 Alvorada,
niiação' as equipes participantes das 32 Salão Barg; Chumbinho Impor-
competições' de tiro realizadas este tado F - 12 Salão Barg, 22 Rondon,
ano, antes mesmo que a já tradicio- 32Alvorada; ChumbinhoNacionalM
nal festa tivesse o seu início.

.

- 12 Rondon, 22 João Pessoa, 32
_ Aliança; Chumbinho Nacional F -

Os resultados finais das compe- 12 João Pessoa, 22 Massaranduba, 32
tições por equipe foram estes: Cara- Alvorada; Flexa 1\1 � 12 Bracinho;
bina Importada M - 12 Rondon, 22 22 Salão Barg, J2 Vieirense; Flexa F
Salão Barg, 32 João Pessoa; Cara- - 12 Bracinho, 22 Alvorada.Bs Cata
bina Importada F - 12 Salão Barg, rinense.·

.

RUA JOINVILLE, 1839
'JARAGU4 DQ_SUL -.SC

premiados.
Nestes sete anos de disputa

foram proclamados 113 campeões
brasileiros divididos em cinco es

tados, Santa Catarina, seis títulos,
Paraná, sete títulos,Minas Gerais,
sete títulos, São Paulo 44 títulos
e Rio Grande do Sul com 49 títu
los ..

Corupá
Sedia X Jogos
Escolares
Regionais/mirins

Corupá - o ginásio de espor
tes Willy Germano Gessner foi o
local das disputas dos X Jogos Es
colares Regionais/mirins da 19�

.

Vere, que foram realizados de 25
-

(terça-feira) a 27 (quinta-feira) de
.setembro, entre os estabelecimen
tos vencedores dos setoriais havi
dos em Massaranduba e Jaraguã do
Sul. Participaram 432 alunos de 19
unidades escolares dos cinco muni
cípios, que formaram 36 equipes e

disputaram 58 jogos, dos quais a

classificação final foi: Volibol Femi
nino - 1 � Centro Educacional
Evangélico, 2� Divina Providência,
3� Roland Dornbusch e 4� Almiran
te Tamandaré; Volibol Masculino
- Rolando Gonçalves, São Luís,
Almirante Tamandaré e Teresa
Ramos; Handebol Feminino - Pa-

. dre Bruno Linden, General Ron
don, Miguel Couto e Julius Kars
ten; HandebolMasculino - Duarte
Magalhães, Padre Bruno Linden,
Anna Nagel e São Pedro; Basquete
Feminino - São Luís, Duarte Ma
galhães e Miguel Couto.

72-3097

COR'REIO-
IK> <> ' F».<'> 'V' �">

BOLA NA TR.AVE
Jean Cario Leutprecht

PELADÃO - No VIII
Peladão já são conhecidàs
as oito equipes classifica
das para a [ase semi final: .

ARG/Bdependi, Crismar,
Figueirão, San Remo, Su-

.

per Lenzi, Cabana, Esto
ril, Rei dos Botões que rei
nicia no dia 26/10/90 no

Ginásio de Esportes Ar
thur Muller.
Novamente está alcançan- .i.,. -

. do sucesso esta promoção JASC .:11 - Iâ estao �en
da DME/Prefeitura Mu- do definidas as mo_da_llda-
nicipal. des para os proxlmo. s .

<, IASC, bem como a pro-
gramação da DME para
91. Devemos iniciar em

breve uma campanha de
conscientização com ·as

empresas, e a comunidade
no sentido de juntarmos'
forças e melhorarmos
nossa posição no estado.

ç

ã

o da DME/SE
CET/Prefeitura Munici
pal e Liga Regional de
Valei e Basquete.
lá confirmaram presença
no feminino, AABB/Ur
banitos, Raio X AGV, e

Najas, falta apenas com

pletar o masculino até o

final de semana.

I'
.

JUDÔ - Aconteceu no
último final de semana na
ARMALWEE o Torneio
da Amizade envolvendo

_

aproximadamente 28Q
cnanças de Iaraguâ do
Sul, :loinville e Foz do
Iguaçü, uma promoção -

coordenada pela equipe
do Prof. Silvio Acácio
Borges.

'

JOGUINHOS ABER
TOS - Hoje (19/10) ini-

.

ciam-se os 3� Ioguinhos
Abertos de Santa Catarina
na cidade de Tubarão, es
peramos uma boa partici
pação de laraguá do Sul,
e' desde já desejamos boa
sorte aos nossos jovens
atletas que possuem muita

garra e vontade de vencer.

ATLETISMO - Ainda
estamos necessitando de
patrocínio para os nossos

atletas e medalhistas do
atletismo Jaraguaense, es
peramos contar com o

apoio das empresas.

VOLEI VETERANO -

Começa no dia 22/10/90
na AABB o I Torneio de
Volei Veterano, promo-

Precisamos investir nessa

meninada para que no fu
turo eles possam represen
tar nosso município tam
bém nos logos Abertos.

Dr. Osrnar Dutra,
AdVogado

II
I,

Escritórios:
R. Sete de Setembro, 999 sala 101
Fone: 22-6162 -s-Blumenau - SCI
R. Jàcob Schmitt, 61 (Pioneiros)

Fone: 66-2195 - Baln. Camboriú - SC

I,
I,

VI-AÇÃO
CANARINHO

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

Jarag�á do �Ul, de,20 a,�C; (Ie ou.tut)ro de 1990.
_,
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. Os confrades de A Notícia
também aderiram na dança do
desconhecimento da língua ale
mã, que toda a Cidade dos Prín
cipes procura reviver através da
FENACHOPP. Na primeira pá
gina, 11a edição 18.220, eles divul
garam o logotipo da Schützenfest
e a chamaram de Festa do Tlro.
Idem, na página Turismo. Gente,
é pela enésima vez que se repete
que a Schützenfest é a .FESTA
DOS ATIRADORES. A língua
alemãpodepregar ciladas e é pre
ciso ficar atento a um tropeço. O
resto é teimosia ou ignorância!

X"lÇ-X-X-l(

Quando esta edição circular,
finda-se praticamente a edição da
Schützenfest do ano de 1990.
Mas, mesmo assim é bom lembrar
certas facetas do marketing que
pode ser corrigido para o próxi
mo ano. Como é feito para cons

trui! em termos publicitários e

não diminuir ou comprometer,
chamamos aatenção de um televi
sivo, convidando parti a Schüt
zenfest, aparecendo um atirador,
com a arma, ao mesmo tempo em
que uma música de fundo convi
dada para ir à Blumenau: "Jetzt
gent's nach Blumenau, da ist der
Himmel blau... " (Agora vamos
à Blumenau onde o céu é azuL.)
Vamosgostar de festa, vá lá! Seria
uma homenagem aos pioneiros
desse tipo de festa .. Tudo OK! .

Mas convidarpara a festa do vizi
nho? Qual é!

e: x-x-x-x-x

A Associação Assistencial
para idosos ..Lar das Flores"
inaugurou suas novas instalações,
na Rua Luiz Kienen, 253, em Ja- .

raguá do Sul, dià 26{sexta-feira).
A obra possui uma área de toda
a infra-estrutura-refeitório, cozi
nha, capela, lavanderia, .ârea de
serviço e lazer, oficina e jardins.
Com uma capacidade para abri
gar cerca 'de 100 pessoas idosas
que não podem viver sozinhas ou
em companhia de seus familiares,
o "Lar das Flores" foi construído
com o apoio financeiro dospode
res públicos estadual e municipal,
da Fundação Banco do Brasil.
Caixa Econômica Federal e co
munidade jaraguaense. O objeti
VQ da entidade é de integrar, pro-

I'

tejer e assistir o idoso, aprovei:
tando seus conhecimentos e expe
riências.

x-x-x-x�x

'. No dia 18 (quinta-feimt foi
inaugurado pelo Prefeito Muni
cipal, Diretor do Samae e Diretor
regional do sul da Fundação Na
cional de-Saúde, o sistema isolado
de abastecimento deÁgua da Ilha.
da Figueira, Sub-Adutora de
Agua na rua Joinville e Sistema
di! Agua e Saneamento da Comu
nidade de Iaraguá 84. A soleni-.
dade (Je inauguração contou COm
'diversas autoridades locais, im
prensa e população em geral.
Com o novo' sistema isofadó e

abastecimento de água, a distri
buição de água do município terá
uma sensível melhora.

x-x-x-x-x

Apartir da meia-noite de ho
je, dia 20, inicia o já tradicional
horário de verão que se estenderá
até o dia 17 de fevereiro de 1991.
Os relógios deverão ser adianta
dos em uma hora. O 'objetivo do
horário -de verão é economizar
energia. Portanto, fique alerta pa
ra o novo horário.

x-x-x-x-x

O Seminário Sagrado Cora
ção de Jesus, de Corupá, pormais
de 60 anos oferece oportunidades
para a formação integral a um

grande lIúmero de adolescentes e

jovens. Porém, vem enfrentando
sérias dificuldades financeiras.
Por este motivo, houve uma reu
nião formada por pais, padres,
ex-seminaristas e benfeitores, on
de ficou decidido que neste final
de semana, dias 20 (sábado) e 21
(domingo), acontece' nas depen
dências duSeminário uma grande
festa popular. O objetivo princi
pal da festa é arrecadar fundos
para a manutenção dQS trabalhos
executados no Seminário Saßrado '.

Coração de Jesus da provincia e

uma oportunidade ·de congraça
mento entre os benfeitores das
obras vocacionais da província.
Como parte integrante da festa,
haverá o sorteio de um Kadett O'
km e mais valiosos prêmios. No
local haverá completo serviçode .

bar e cozinha.
.

.

Schützenfest surpreende
a comissão organizadora

Matriz: BR-2,80 - km 55 - Telex (474) 506 - Fones (0473) 73-0163 e 73-0422. Filiada xrc sob n.937.
Filiais: São .Paulo - Fone: (Oll) 291-451LCampinas - Fone: (0192} 311-1144 -' .

Marßia - Fone (0144) 33-4923 Blumenau - Fone: (0473) 22-0199 Joinllille - Fone: (0474) 22-5220 Rio Brililante
(MS) - Fone: (067)452-7121·

'.
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'
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Jaraguá do Sul - Desde
o dia de sua abertura (12) a

.

iI Schützenfest tem obtido o

maior sucesso. Somente' nos .

três primeiros dias de festa 43'
mil pessoas compareceram ao

Pavilhão de Eventos consu-:
- mindo 75 mil litros de chopp.
Para este final de semana estão
sendo esperadas mais de 60mil
pessoas. Jaraguá do Sul, du
rante estes dez dias de festa

(até dia 21), vive em clima de
.

alegria e descontração.

No concurso da rainha da
festa, teve como vencedora a

Sociedade Amizade' com sua

candidataTânia Grutzmacher,
que conseguiu vender mais de

. 200 mil votos, tendo como li

princesa Sandra,Regina Berns
.

do Clube Atlético Baependi e
como 2iprincesa Roselene Ha-

- nnemann da, Sociedade Hansa
Humboldt de Corupä. Muita'
agitação e alegria fazem parte
desta festa que tem como pon
to alto as competições de tiro
inscritas. Muita animação tam
bém no desfile realizado pelas
Sociedades de Tiro, que este
ano teve como ponto alto ',1

Bierfahrrad (bicicleta do
chopp), que pertence agora ao

município de Jaraguä do Sul,
e foi adquirida pela Cerealista
Urbano, e está desfilando pelo
Clube Atlético Baependi.

ANOTAÇÕES

CAI'::BSASSE
A ESSÊNCIA DA PUREZ,.

o MELHOR PREÇO E AS fJ!ELHORES CONDiÇÕES
.

_ DE PAGAMENTO VOCE ENCONTRA AQUI!
,

SUPERMERCADOS - ELETRO,?OMÉS!ICOS -.�����i����
(YAMAHA) - PEÇASS;'RAUCçEA-sgO:��R�6��U�OTORES - TECI-
MATERIAL PI CON I' .' '.

.

.

DOS E CONFECÇÕES - MOVEIS - ATACADO
_

:

Biefahrrad (bicicleta do Chopp) foi o ponto alto no desfile- das
Sociedades de Tiro, diririgda pelo vereador José Gdberto Menel
e o ex-vereador Errol Kretzer.

Momento do Desfile realizado domingo. Na foto grupo folclórico
'Neue Heimat (Nova Pátria) da SER Vieirense.: •

E COMÉRCIO LTDA
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