
.

A � Schiitzenfest'atinge
as expectativas.

. -
..

-

Superando toda as
. festa, coroando diária-I

expectativas, a U mente rei e rainha da
'Schützenfest foi o festa; Nas fotos, estão,
maior sucesso. As os rei e rainha da II
competições'de tiro fo-, Schützenfestl90� Pág"
,ram () .ponto alto da ,pa 12 :
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AnoLXXII"';;" W.3612._ Jer8flua do'Sulde2'7 de outubro a 02 de novembrode 1990 :Cr$ 30,00 ���������--�

Varig e Boeingfirmam contrato FazendaMenegotti sedia etapa"
para compra � novas aeronav(s '.

' do Catarinense deHipismoRural

,.t.·, ,�
'. -�

CRU�ElRO 'RIO-SUL

Rubel T.,hl!mDS (P1'(!_sidenie da Varig) e Déan Thornton' (PreSidente �! Grupo de Aviões
. CQmerç� da Boerng) jirm'arúló contrtlio de compra e }'enda de a}'wes para a empresa
Varig. �

,
,

'

A frota atuál da Varig é de 88
avi6es, voando atualmente

.

para 45 cidades brasileiras e

Modelos, troftus.,· 32 países" para isso a
, '

pl!Jcas , "empresa conta com uma ,
.

-

comemorativas, , ampla estrutura comercial
. condecorativas, com 169 escritórios e' .

,f:;:gurdções; agências no Srasil e 141 no
.

Fone 12-3991, exterior. Página 12, " -

"

.............. .:;;;� ..............
-- -----

= = = =� ::.=:
- - - --

.:. = = = = --=. :-=..
-------
- - ----

"

A CRIANÇA E SEU fUTURO

.Prov« de Cross Country é uma das 11Wthdüuules do CainpeonÍllo CatarineIJse de' Hipis�o
Rural

•

A 71.Etapa do Campeonato Cata- população em geral de todo o Es-
.

rinense d� Hipismo Rural �con- tado. Serão disputadasduas pro
== na Fazen?,a Menegotti .reu- . vaso � de ,�·ross-Country e Prova
runde fazendeiros, empresános e de Picadeiro. Páglnal 1'1

-

"
,

------------------�----------
.

J�ventus recebe o ImbitLiba e espera ati.,:
glr recorde de arrecadação. Torcida Ju
v�ntina� compareça dia 28 (domingo) no Está
dioJoão Marcatto às 16h30min. Prestigie a

Moleque Travesso rumo à primeira divisão
.

1froporclOne uma bO,a ar:recadação. Página,
I

. VISÃO DOS NOSSOS 12.000 ESCOLARES'
.

UM TRABALHO �NUAL DO L10NS

( U·)
BaKB
I' n 1

ARTAMA
Çloset Meltapé .

,.

,.
'
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24� Congresso Nacional de ]{)rnalistasEditorial
públicas e atuação profissional, a

'conjuntura e ação/sindical e Q

exercício da profissão e o ensino

de, jornalismo. '. .

.

A Coordenação do Congres
so estará a cargo dos jornahstas
Celso Vicenzi, Maria José Baldes

.. sar e Sérgio:Murillo de Andrade.
,
O Iocal do congresso ainda deverá
ser anunciado. .

.

Realiza-se de 31 de outubro
a 3 de novembro do corrente ano,
em Florianópolis, o 24� Congresso
Nacional de Jornalistas, fazendo
convergir para a Capital Catari
nense Jornalistas de todo o País
e de outros países, onde serão de
batidos os mais variados ternas
dentro da atual conjuntura nacio
nal e internacional, a democrati
zação da comunicação; políticas

Passagens urbanasaumentam novamente"
, . I

operando sem margem de lu
cro, e sim, num empate de
despesas e lucros. Esperamos
.que autoridades_ competentes
tomem a iniciativa de melhor
ãscalízar este tipo de ttabalho
para que a população possa
continuar se servindo do
irans�rte coletivo urbano. A
Canarinho vem abrindo no

vas linhas de ônibus para o

interior, o que é muit!) bom,
mas deve.ter o devidc, cuidado
no que diz respeito a aumento
de 'passagens eara evitar que
haja uma, evasaopor parte d9S .

usuários que daq:ui a pouco
não terão condiçoes de arcar

com os altos custos do trans
portecoletfve. .

Mais uma vez a popula- que arcar com as hnprudên
ção jaraguaense foi 'pela de, elas é constantes aumentos au·

surpresa com o aumênfo das torizado's pelamunicipalidade
passagens de ônibus'. Desde o que assim demonstrá não es

dia 19 (sexta·feira) o usuário tar preocliplJda com o bem da

J}�u a.pagár os 26,00 nos população. E inadmissível es·.
ombuS Circulares e aumentos te novo aumento, pois os com
variáveis conforme a distân· bustíveís não aumentaram, os'
cia e Ibçalidade nas linhas do salários não aumentaram. A
interior. E mais um motivo de empresa Canarinho, que rea

preocupação para a popula- líza o transporte em Jaraguá
ção qUt; ne�essita do tra�por· ,,- do Sul" explica que este au-.
te coletivo para locomoçao. O mento

.

e decorrente de- uma
Salário não aumentou, mas, a complementação do anterior
munic�palidade sem mais nem que p-assou as passagens para
menos autoriza outro aumen- Cr$ 21,00, e que em sua pia
to em pouco mais de um mês. nília de custos as passagens,

deveriam estar custando
Mais uma vez o JM)vo tra- Cr$ JO,cM). Segundo a díreto

balhador e estudantil terão ria d� empr,:_sa, amesma vem

Sylker O Mágicó faz várias apresentações
"Sylker o Mágico" e sua cipal de Eventos e dia -27 (sába- .

equipe composta com sua� Pat- do) na Tigre em Joinville. Em
ners, Palhaços, as Pantennhas, . seus espetáculos, Sylker apre-
o trio "as Sapequinhas", as du- senta-se para mais de cinco mil
bladöras 'rayane, Kelly e Bianca, . Pessoas. Para contratar o mágico
Tony Homem Vulcão, humoris- e sua equipe, teleforre para
ta Boca Santa, se apresentaram 72.08.88 (recados) e fale com o-

durante esie mês em várias cida- Sadi.
.

des da região como Blumenau, Sylker anima qualquer tipo
Guaramirim, Balneário Cambo- de festa, como aniversários, fes
riú, Itajaí e Joinville. Nesta sex- tas escolares, em indústrias e de-
tá-feira, dia 26 no Parque Muni- mais eventos.

.

"

Maureen Maass recebe bicicleta doconcurso
. .

da revistinha Plácido e sua Turma

forma de elevar os bons -costu
mes, a cultura e a educação em .

nossa comunidade". Ele adian
tou ainda que Plácido e sua Tur
ma deverá retornar em breve
com novas, divertidas e educa
tivas historinhas.

Jaraguá do Sul --A Weg,
.

'

representada por sçu. diretor de
Relações Indusrriaís, Walter
Janssen Neto... entregou, n�ma-
nha do dia 16 (quãrta-feira),
uma bicicleta a Maureen He
reen Maass, de 10 anos, aluna.
da Escola Básica Professor
João Romãrio Moreira; locali
zada .na Barra do Rio Cerro.
A menina foi umados :,500 par
ticipantesdo concurso-promovi
do na revista Plãcidoe sua Tur
ma; que teve seu sorteioreali- .

zano em 5 de outubro, na Weg
SIA, com a presençade regre
sentantes das redeé.de ensmo

estadual, municipal e particu- .

lar. "
.

Durante a cerimônia de
entrega, quando foram reuni
dos todos os alunos e profes
sores das turmas matutinas no

pátio da escola,Walter Janssen
Neto lembrou dos objetivos
que levaram aWeg a editar esta
revista em quad�nhos "é uma

.-_CORREIO-
I>C> p�"c>

_.

A diretora' do estabeleci
mento de ensino, Guiomar
Schünke Klein, agradeceu a .

oportunidade proporcionada
pela Weg, não apenas pelo
brinde, mas principalmente pe
la revista "que' apresenta um

ótimo conteúdo", servindo co

mo material de apoio didático .

- aos professores, Feliz com O'

prêmio, Mauteen agora pode
aposentar sua outra bicicleta
"que já está meio velha". Ela
confessou ter gostado t�nto do
Plácido e sua-Turma e destacou
ahistorinha "Os amiguinhos da
Saúde", pois "mostra que sem

as vitaminas não temos a saúde

pe'rfeita". :

Fundado em 10 de maio d� 1919..
.

Diretor: Eugênio Victor Schmöckel
Jomalista Responsável: Sérgio Homrich DRT/RS 5596.

. Repórter: Yvonne A. S. Gonçalves.
Auxiliar de Redação: Sßvia Reglna·B. Legnäghi
Depto Comercial: Jaime'� . ". '
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.
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o diretor de Relações Industriais túJ
Weg, Walter·Janssen Neto, entre

gou uma bicicleta para (1. vencedora
do concurso da revistinha Plácido
e sua turma, Maureen Hereen
Maass.·

você "�R!( QUe. -rEM ALGO EM

COMUM COM A PReF'E:�gNcIA NA
CIONAL"fOt-1ANDO uMA OECISÁO IN"f,E--:

LlG�N-T� !'

LEVE VANTA,
GEM você
1AMBé.M E'

1'e:.NHA L1M
RARO Pr<A;
2.�� , Al-CAN
ÇANDO_O
"�ROAO�I_'
reo S\JC�S-

11'50_ COM
WtIIIIIoU.!.U MI),-ro

CHARfv1!.? .. 1�lij(11111 ii! I: ii :1 i·
Fumo é prejudicial à saúde.
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Senhor Editor,
Com base em "direito de res

posta", dada por esse tradicional
veículo de comunicação a Salvita,
na edição n' 3.610 e baseados no

mesmo direito, vimos solicitar, da
mesma forma, espaço neste jornal,
para esclarecer alguns fatos relacio
nados a Prefeitura Municipal de Ja
raguä do Sul.

-

A diretoria 'da Sociedade As
sistencial dos Lavradores do Vale
do Itapocu se utilizou deste jornal
para relatar fatos que não condizem
com a verdade. Deixaremos de ava
liar a questão legal, pois a justiça
já está a avaliar a situação e o tempo
mostrará quem, realmente são os

pretensos defensores dos agriculto
res desta região.

Vamos a questão prática: a Sal
vita, mesmo tentando lembrar o ar
ticulista do Correio do Povo, aca
bou esquecendo que a última Festa .

dó Colono foi realizada pelo ex-pre
feito Durval Vasel, em 84. A próxi
ma edição, dois anos depois, deixou
de se realizar em função da febre
aftosa que atacou animais de todo
o Estado,

Não é verdade, como afirma
a diretoria da Salvita, que a prefei
tura nada mais fez em favor dos co
lonos depois de tomar posse do
"Agropecuário". Pode nada terfeí
to por "colonos" como os que ocu

pam a diretoria da Sociedade, que
nunca, ou há muito tempo, sabem
oque é uma ferramenta ou planta
ção e colheita. Ousa a diretoria
questionar o fato de a prefeitura
não mais fornecer "pintos de um

dia" aos granjeiros.
A prefeitura de Jaraguá do Sul,

na atual admínistração, ;pela.primei
ra vez na história da CIdade, criou
uma Secretaria do Agropecuária,
equipada com uma "Patrulha Me
canizada" _ Isso foi possível graças
a competência, determinação e ido- .

. neidade do atual governo do muni

cípio. Pois se não fosse dessá forma,
nao seria, também, com a herança
da administração Victor Bauer, e

anteriores, louvadas pela Salvita,
que delapidaram nosso patrimônio.
Inclusive, doando o "Agropecuá
rio" à Salvita, de forma condenável
e questionável perante a lei.

.

Nossa administração tem se

pautado em darmelhores condições
ao homem do campo, elevando seu

nível de vida. Rea1izamos, com su

cesso, o Programa Municipal de
Criação de Térneiras, melhorando
a]ualidade do gado leiteiro do mu

niêípio. Mais de uma centena de
agricultores já foi beneficiada.
Mensalmente tornamos realidade,
em média, 40 inseminações artifi
ciais, garantindo a continuidade

. dessa política de incentivo a criação
. de gado leiteiro com qualidade e

tecnelogia.
•

Outras centenas de atendimen
tos são, e foram feitos, com nossa

Prefeitura responde a Salvita

/

Patrulha Agrícola Mecanizada, for
mada por tratores de esteira, 2 tra
tores agrícolas, com todos os imple
mentos, 5 tobatas, 1 retro-escava
deira, caminhões e. equipamentos
para a construção de silos. Outro
projeto inovador, viabilizado pela
prefeitura, é a produção de Capim,
fundamental para a manutenção de
animais: é a capineira instalada jun
to a indústria Gunz, em Rio.Cerro.
Fornecemos, também, calcário aos

produtores'. São Centenas de tone-
ladas a preços subsidiados.

.

.

Temos, ainda, desenvolvido
ações para garantir aos agricultores,

. condições de armazenamento de ce
reais. A prefeitura cede equipa
mentos necessários a instalação de
Unidades Secadoras de Cereais.
Proprietários rurais se unem, em
condomínios, constróem o galpão
e a prefeitura faz a sua parte. Com
esse benefício, o "caruncho" do mi
lho desaparece e o agricultor não
perde mais quase metade de sua

produção no paiol. 0JJócesso se

aplica a qualquer cere produzido
na nossa regiao,

,
É de ações do tamanho deJara

guá do Sul, da grandeza de seu povo
'

que a cidade precisa e que a prefei
tura busca, todos os dias, realizar.
Vender "pintos de um dia" é ação
de um passado distante. Hoje um

criador de frangos precisa no míni
mo de 6 mil aves para formar o me

nor lote dos integrados, O·que esse

produtor precisa é de serviço de tra
tores em seu terreno para ampliar
sua granja e macadamizaçãó de
acesso. E isso que a prefeitura faz.

Reafirmamos que não nos ate
remos as questões legais, pois a jus
tiça será feita. Não temos débitos
a saldar com a Salvita. Cumprimos
todos os comeromissos assumidos
conforme deliberação da própria
assembléia da Sociedade, Não nos

comprometemos, e não pagaremos
honorários advogatícios. O dinhei
ro da comunidade, do contribuinte,
não pode servir, jamais, para bene
ficiar grupos, e, principalmente,
grupos que não merecem sequer fa
zer parte dessa população ordeira,
trabalhadora e de tanta dignidade ..
Não podemos nos ater em detalhes
como alguns levantados pela Salvi
ta, que chama Um ex-combatente
da FEB para associar-se e fiscalizar
coritas. E, para concluir, perlífem
se os "colonos" assistidos pela dita
Sociedade, e a defendem. Notem
se: "colonos" e não funcionários
públicos, advogados, jornalistas, e
outros profissionais. .

A mamata de que desfrutava
esta meia dúzia de pseudo-colonos,
desde 1968 quando se criou farsa
chamada "Salvita" terminou em

.1'/0111989. Disto o povo jaraguaen
se pode ter certeza. O Agropecuá
rio, de fato e de direito, voltou ao

seu legítimo dono: O Povo,
PrefeituraM..nicipal

do O bem-estar dos usuários,
principalmente as senhoras
com crianças, sacolas e grávi
das.

CORREIO-
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municipalidade após
-

estudos
do CMT de um semáforo no

cruzamento das ruas Coronel
Procópio Gomes de Oliveira e

Bernardo Donrbusch, proxi
midades da cabeceira da Ponte
do Baependi. Já Heins Edgar
Raeder (PL) fez a indicação
para que a Celesc implante
postes e iluminação pública em
trecho da rua prefeito José
Bauer, próximo da Fábrica de
cimento de Artefatos Kniess.
Indicou também a colocação
de bancos em todos os pontos
de ônibus do município, visan-

Guaramirim - O

prefeito Antonio Zim
mermann enviou à Câ
mara de Vereadores,
projeto autorizando a'
realização de despesa no
valor de Cr$ 110.}86,00
para apromoção do Na
tal da Criança Pobre
guaramirense, idealiza
do pela Casa da Amiza
de, destinados ao paga
mento de serviços de
som; compras de refrige
rantes e alimentos. Ou
tros Cr$ .60.000,00 são

para o pagamento dos
custos da' música do bai
le realizado, na 2� Schüt
zenfest.

Já a bancada do

Câmara de Vereadóres aprova Projetos do Executivo

li

Câmara de
Vereadores
Corupaense
Aprova

Projeto Polêmico

.

DR. DOUGLAS FARIA
CORREA ANJO

Angiologia e Cirurgia Vascular
(varizes, tromboses, doenças arte-

.

riais.i
Comunica clientes e amigos seu no-
vo endereço:

.

Policlínica Rio Branco, 207 - Fo
ne: 72-1744/72-1063,

Ainda na reunião da Câ
mara de Vereadores, Heins
Edgar Raeder, solicitou que
seja encaminhado ofício ao

Delegado Odilon, Delegado
Regional Ademar Grubba e ao

comissário Márcio Cecatto,
pela presteza na elucidação do
roubo ocorrido naMetalúrgica
'Henipe.de propriedade do ve

reador.

PMDB enviou corres

pondência para o prefei-
'to municipal, pedindo
concessão de 50% de au-

mento salarial aos servi
dores municipais, a con
tar de I? de 'Outubro. O
vereador Dori Bizauo,
solicitou a implantação
de tubulação de esgotos
na rua Rodolfo Lahn,
desde a rua Athanásio
Rosa à propriedade de
Curt Bublitz e de Ilson
Glrolla - a pintura da
sinalização junto as lom
badas da rua Rui Barbo
sa e colocação de tubos
na rua 96, lateral de
Henrique Friedemann.

Jaraguá do Sul - A Câ
mara de vereadores aprovou
projeto de lei do executivo
abrindo um crédito suplemen
tar de Cr$ 1 milhão de cruzei
ros para atender despesas de
manutenção do Hospital e Ma
ternidade Jaraguá. Aprovou

.

também projeto de lei do exe

cutivo concedendo. um abono
equivalente ao 132 salário, co
mo prêmio de fim de ano.

O vereador Gilberto Me
nel (PFL) apresentou indica
ção na Câmara de Vereadores
solicitando implantação pela

,

Corupá - O polêmi- .

CO projeto que disciplina
a instalação de postos
combustíveis automoti
vos foi aprovado pela Câ
mara Municipal de Coru
{Já, com emendas ao pro
jeto original. Os novos

postos somente recebe
rão o alvará de funciona
mento com prévia licença
ambiental de operação,
fornecidas pela Fatma, e
a distânciamínima fixada
entre um estabelecimen
to e outro foi limitado a

um quilômetro quando
conter na rua outro posto
e a três. quilômetros nas

margens de rodovias.

Prefeitura pede à Câmara
auxílio para ·.Natai

de Crianças Carentes

ABANDONO DE EMPREGO
De conformidade com o artigo 482 da letra
I da CLT convidamos O Sr, Sandro de Jesus
Silva, portador da CP 94832 série 0012-SC
a comparecer em nosso escritório no prazo
de 72, horas. O não comparecimento caracte
.nzara o Abandono de Emprego.
KOPLAST - COM. DE PLASTICQS LT
DA. -;-ME
JGVA. DO SVL - SC, 22/10/90

_A COM�DIA MAIS DIVERTIDA DA CIDADÉg
.

EM NOVA TEMPORADA! .

"

- APRESENTACÓES DIAS 27 e 28DE OUTUBRO
03 e 04 DE NOVEMBRO

' .

.

. Lp', 11 e 12 DE NOVeMBRO. _

AS 20:30 HORASNO ANFITEATRO DA SCAR.
�VE;NDA ANTECIPADA DE INGRESSOS EM
MERIDECORAÇOES .

.

"PENSÃO CENTRAL"
,APOIO CULTURAL·

.

..

& Cia. Ltda
-

----I·
�aragu� do Sul, de 27 de outubro a 02 de novembro de 1990.
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Atacado e varejo
Uma das mais secretas e concei

tuadas empresas soviéticas de produ
ção de motores para a indústria aero

náutica, a união empresarialMotoras
troitel, de Perm, nos Urais, está dispos
ta a formar joint-ventures com empre-

.

sas estrangeiras. Especialistas do mun
da inteiro conhecem os trabalhos dos

· projetistas de Perm, como os motores

usadas para os helicópteros MI-8 e

MI-I7 G, que estabeleceram vários re
cordes mundiais, o motor para o pri
meiro avião de passageiros de grande
porte soviético, o IL..I}6-300, compa
rável aos modernos modelos da
Boeing, ou a engrenagem de redução
da rotação do helicóptero MI-26, o

mais potente do mundo. Um dos mais
recentes projetos da Motorostroitel
consiste numa liga especial para bases
de válvulas em motores de combustão
interna. Algumas empresas automobi
listicas já mostraram interesse na utili
zação dessa liga, que dispensa os aditi
vos tóxicos normalmente usados - co

mo o volfrãnio, o cobalto e o chumbo
-, é mais barata e ecologicamente
mais pura, melhorando as condições
de trabalho dos operários.

A Empresa Brasileira de Correias
e Telégrafos - ECT lançou, na capital
Federal, duas agincias postais móveis
montadas em ônibus ·monoblocos -
destinadas ao atendimento de Iocalidatk
ainda não servidas por unidades dos·

· Correios. Estas são as primeiras agin
cias posfllis móveis que a ECT está pla
nejando operar em v6rios Esúidos. Nes
ta primeira etapa, estão previstas mais
duas unidades móveis para São Paulo
e uma para o Rio de Janeiro. Santa·
Catarina está. np lista de um dos pr6xi
mos Estadas a receber agincia postal
móvel. A .adaptação dos.ônibus, que
eram utilivulos anteriormente na con

dução de funcionários da Empresa; em
agincias postais móveis nãf/ tem ne

nhum custo adicionallHU'f1-O ECr, por-.
· que ela' está sendo reiilivula pelas De
partamentos de EngenluJrio e de Trans
portes dos Correios. As agênciaspostais
môveis prestarão todos os serviços pos
tais e telegráficos, tais como postagem
de correspondência, telegramas, vale
postal,' sedex, malotes e etc,

As duas principais fábricas da Ge
neral Motors do Brasil, localizadas em
São Caetano do Sul e en, São José dos
Campos, receberam do "Consejo Inte
ramericano de SelIuridad", ó1gão in
dependente e sem fins lucrativos, dedi
cado à educação para a segurança no
trabalho, com sede em Englewood,
Estado de Nova Jersey, Estados Uni
dos, dois premiaspelos resultados ob
tidos na área de segurança no trabalho

durante o ano âe 1989. Os prêmios,
em forma de certificados, reconhecem
o desempenho da empresa em duas ca
tegorias: o primeiro, "Prêmio del Con
curso 1989", destaca o fato das duas
empresas da GM terem alcançado o

menor índice ,de freqüência de lesões
incapacitames: segundo, "Prêmio al
Merito 1989", aponta uma redução de
mais de 25% no índice de freqüência
de lesões incapocitantes, em compara
ção com a média dos dois anos ante-

riores. . '.
A Agral� S/A está lançando no

mercada Nacional mais um ciclomotor
visando o segmento de público jovem.
Com um design totalmente inovador na
Unha, o Tchau objetiva atender às ne-

.

cessidades de transporte e lazer com eco

nomia, desempenho e agilidade. Faz
porte da estratégia de lançamento do
Tchau, camponha publicitário com m{
dia nacional, Tflssaltanda com joviali
dade, aqualidadedaprodato. Obranco,
azul e o vermelho são as COTflS inicial
mente escolhidas para "vestir" o etclo
motor da Agrale.

O Ciclomotor. Tchau possui
49,9cM de ciütulnMlas, com motor mo
nocilindrico vertical, refrigeração a ar,
dois tempos. Transmissão por correia
com variador automático de relações.
Possui ainda chave para possibilitar a
movimentaçJjo do ciclomotor através
dós pedais. O tanque combustivel tem
capacidade para 3,85 /iti'os e foi criado
para tomar-si! o maior sucesso entre o

. público jovem.

Ciclomotor Agraie Tchau

/r5)f'ii)f1rTi5)ral
LE..JU1J�

,-

. Rua Reinoldo Rau,632
,Fone: 72-1599

SPC diminui número de informações
Jaraguá do Sul -.- As in- informações, pois-enquanto no

formações do Serviço de Prote- mês passado, a arrecadação do
ção ao Crédito (SPC), presta- ICMS cresceu 39 por cento em
das no mês de setembro foram Jaraguá do Sul, esta realidade
de 9.514 contra 11.288 em - não aconteceu com o comércio
agosto, com uma queda nomi- lojista com vendas à prazo.
nal de 18.64%. Comparando
se com setembro de 1989, as

informações foram 12,477, ob
serva-se que a queda foi mais
.acentuada, pois em um ano, to
talizou 31,14 por cento. Nota
se uma certa disparidade nas

o SPC de Jaraguá do Sul
tem 123 associados. No mês de
setembro recebeu das empre

.

sas associadas um total de 367
fichas para registro de clientes
inadimplentes (com atraso nas

prestações), no valor de
Cr$ 2.728.898,00 e outras 161
fichas para cancelamento, no
valor de Cr$ 1.096.264,00. O
Secretário Executivo, Celesti
no Klinkoski, que forneceu es

tes dados, espera que com a

proximidade do final de ano e

natal, haja um aquecimento
nas vendas à prazoe um cres

cente número de informações
requeridas ao SPC local.

partamento de Obras e Servi
. ços Urbanos Cr$ 100 milhões
e Fundo de Reserva Orçamen
tária Cr$ 20 milhões.

O orçamento plurianual
de investimentos tem os se

guintes valores estimados:
Cr$ 84 milhões 500 mil em 91,

.

Cr$ 110 milhões em 1992 e

Cr$ 160 milhões em 1993.

tamento de Administração
os 41.500,00, departamento
da Fazenda Cr_$ 57.500,00, de
partamento de Agricultura,
Comércio, Indústria e Turismo
Cr$ 33.090,0(), departamento
de Cultura, Educação, Esporte
e Turismo Cr$ 90.800,00, de
partamento de Saúde e Bem-
estar Social Cr$ 33.000,00, de-

. Vice-Prefeito
.

Cr$ 26.000.000,00,
departamento de
Administração .

Cr$ 83.000.000,00,
departamento de Finanças
Cr$ 134.000_000,00,
departamento de Saúde e

Bem-Estar.
'

Cr$ 55.000.000,00, .

departamento de .

Educação, Cultura e

Esportes .

Cr$ 294.000:000,00,
departamento de Estradas,
Obras e Serviços Urbanos
Cr$ 463.000.000.00.

'

Dentre as principais obras
a serem contempladas com·
recursos orçamentários,
'âestacamos - ampliação
da Unidade Sanitaria,
construção da, Escola
BásicaMunicipalMinistro

Orçamento de 1991 em Apreciação, .

Câmara de Vereadores de Massaranduba
analisa Proposta Orçamentária de 91

Pedro Aleixo, Construção
do Terminal Rodoviário

.

de passageiros e a
.

retificação e

melhoramento das
Estradas Ribeirão Wilde e

Linha Telegráfica, além da

implantação da· ,

infra-estrutura de novas
ruas urbanas. A
manutenção constante de
sistema rodoviário
Municípal faz pane da
Ação Permanente da
Administração Dâvio
LeulRaimund Zimdars,
pois a necessidade de '

,

termos as rodovias em
.

bom estado de
conservação é a melhor
participação para a

.

agricultura, uma vez que
representa a facilidade de
escoamento das safras.

lO'ADÊCÀDACIfEVROLEr, .

_ ... , . ,

ASUAMELHORMARC4
. .

.fIllÖRlIB VEíCULOS
.

.

. Jaraguá do Sul, de 27 de outubro a 02 de novemb;o de 1990.

Corupá - O Orçamento
para 1991, foi encaminhado·
pelos técnicos da Câmara de
Vereadores ao prefeito Ernes
to Felipe Blunk, fixando. as
despesas municipais em

Cr$ 389.480,00. O orçamento
da Câmara, para 91 é de
Cr$ 24.780,00, Gabinete do
Prefeito Cr$8.900,00, depar-

Massaranduba -, O
Prefeito Dâvio LeU.
encaminhou a Câmara de
Vereadores o Projeto de
'lei, estabelecendo o

Orçamento Programa da
Prefeitura Municipal, para
Ó ano de 1991. Fixados em .

Cr$ 1.080.000,000,00
(hum bilhão e oitenta
milhões de cruzeiros), ·tem
a proposta orçamentária o

. objetivo de cumprir com as

ações estabelecidas pela
atual Administração
Municipal no que se refere
ás prioridades
estabelecidas pelo Plano
de Governo. Em valores,
a consignação dos recursos
financeiros obedecem a

seguinte divisão: Câmara
de Vereadores
Cr$ 25.000.000,00,
gabinete do Prefeito e

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Inaugilr�o Sistema deAgua
na Ilha da Figueirà

� "

Jaraguá do Sul - No dia31

'(quarta-feira) á Prefeitura Muni
cípal juntamente. com o Samae e

fundação Cesp, inaugurou o Siste-
. ma de Agua Indeperidente da Ilha

. da Figueira. Na ocasião, esteve
presente o �iretor. Re�ional da
fundação Nacional de Saúde da re
gião sul, Leonildo Valdir Kalinke
que' muito elogiou a obra e deu
detalhes técnicos da mesma. O

,

Sistema Ilha da Figueira é inde
pendente mas inter-ligado com Q
sistema central da Cidade, pois, no
caso de falta �e água, será p.ossí�el
atender o Bairro Ilha da Figueira
com o sistema geral. .

A obra iniciou no mês de ju
nho e foi realizada em consórcio
feito' pela municipalidade, Samae
e fundação. Sendo que o muni

cípio doou o terreno, fez a capta
çao, barragem, realizou terraple

.

nagem, detonaçóes, custeou má
quinas e operadores, recuperou e
ensaibrou as ruas do Bairro Ilha

.

da Figueira, custeou materiãl de
.

obras como Cimento, ferro, brita,
etc, além de executar a obra num
custo total de Cr$ 2 milhões de
cruzeiros. O Samae, realizou o

trabalho de asselltamento, máqui
nas, mao-de-obra; acompanha- ,

mento técnico, compra de mate
rial num custo total de Cr$ 5 mi-

I.

"'�. ...

-;

Sistema de ÇaplafÍÚ! de Água da llha da Figueira

lhões, e a Fundação Cesp, realizou
o trabalho de fundação, levanta
mente topográfico, desenvolveu
projetos, planílhas, adquiriu ma

terial de tubulação, válvulas, re
gistros, conexões, material filtran
t e num' mon t a n t e' d e

Cr$ 10.800.000,OO·(dez milhões e

oitocentos mil) a fundo perdido.
,

O Sistema Independente de
água atenderá inicialmente 600 li
gações, mas sua çapacidade total

Mace de Massaranduba
atinge sucesso

Massaranduba - o município'
através de escolas estaduais, realizou.
no dia 6 (sábado), no Centro Espor-

.

tivo Munícípal, o primeiro Mace "
Movimento de arte, ciência e cultura,
com apresentações de palco e stands.
Participaram ás Escolas Bãsieas.Padre
Bruno Linden Felipe Manke, Maria I

Konder Bornhausen, Q Colégio Gene
ral Rendon e as escolas isoladas e reu

nidas do interior de Massaranduba.

O Macc, cumpriu seu objetivo
que é de integrar e desenvolver traba
lhos-artísticos e culturais. Houve uma

melhora nas apresentações em relação
ao ano anterior quando o município
participou do primeiro Mace emJara
guá do Sul. As escolas Reunidas e Iso
ladas tiveram uma brilhante partici
pação, principalmente osde stand, Foi
notado porém, a pouca participação
dos pais e da comunidade Massaran-

.

dubense. Na avaliação geraldos parti
cipantes, professores e diretores de es
colas, ficou estabelecido que para
1991, o movimento deverá ser repen
sado, buscando a maior participação
da 'comunidade e pais de alunos como
um todo. I

•.

.

Schroeder Investe na Sa�de. Schroeder - Com a'assinatura do'
Convênio com o SUS/Sistema Unico de Saúde e Governo do Estado, a

mU!licipalida?e pretende .a�IP-entar e dina�izar o trabalho realizado pela
Umdade Sanitária do mumcipro (Posto de.Saude). As intenções sao de trazer
pära o município, palestrantes para esclarecerem sobre doenças venéreas,
drogas, pla!leJa_mento familiar. Instalar uI!l novo, �àbínete, dentärio, be�
como a reahzaçao de campanhas de prevençao de canes dentárias, onentaçäo
e aplicaçãç de flúor. Amúnicipalidade pretenda ainda, trazer p'ara Schroeder
aRede Feminina de Combate ao Câncer, gue muito bem ajudando e preve
nindo contra esta doença. Além de reahzar também um ótimo trabalho
de prevençãoe orientação de câncer mamário e ginecológico nas mulheres.

,

Guaramirim - o diretor regional
da CelescrAfonso Çarlos Fraiz, atra
vés. dê ofício, encaminhou a Câmara
de Vereadoresresposta do pedido de
cobrança de débitos de energia elétri
ca. No município, existe muita defi
ciência quanto a cobrança de. tarifa de
energia elétrica. Os usuários são obri
gados a se deslocarem até o centro
da cidade e procurar a rede bancária,
(que para a população do interior é
muito difícil) para pagar seus débitos.
A Câmara de vereadores, através do
vereador João Vick, solicitou a Celesc
que as contas sejam .enviadas a um

"agente autorizado", que consiste em
firmar convênio com pessoa tradicio
nal e de confiança nas localidades inte
rioranas, que contam com agências
bancárias, e distante da sede munici
pal. O "agente" deverá ser um comer
ciante que realizaria a cobrançA até
a data do vencimento, Afonso Fraiz
em seu ofício resposta diz (jue tal pedi
do está em estudos e em via de resolu
ção. Vamos aguardar e verificar se
Guaramirim consegue sanar mais um

problema da população do interior.
f'" ..... ..... ....

é 'de 1200 ligações e seu tempo
útil está previsto em 30 Imos. A
ägüa é captada da nascente do Pi
co Jaraguá. Possui uma barragem,
dois reservatórios, um do 100 mil
e outro (utilizado para limpeza e

conservação do sistema de filtra-
. gern) de 30 millitros. A água dis
tribuída por este sistema já é fluo
retada.. desenvolvendo assim o
trabalho de prevenção da cárie
dentária. .

. .

Guaramirim
envia pedido
à Celesc1

',-

'CORREIO_
II:> <> � <> " �>

Rei·

dos
Botões'

Comércio de .Aviamentos
Ltda.

Botôes-Linhas-Zipers-Blâsticos
Botões de Pressão-Rendas-Etc.

- Matriz; Rua Adolfo Tribess, 400'-- Fone
(0473) 72-2803'

-

.' .

Filial: Rua JoinviHe, 2490 Jaraguá do sul-se

'ED,ITAl

ÁUREA MÜLLER GRuàSA, Tabeliã e Oficial de Tí
tulos da Comarca de Jaraguá do. Sul, Estado. de Santa
Catarina, na forma da Lei,etc;.

-

Faz saber a todos quanto. este edital virem que se

acham neste Cartório. para Protesto os Títulos centra: .
Angela Negreiros Molla - Rua: Joinville ns 3474 -
nesta

.

Altair Fernandes - Rua: Mal. Deodoro-c- Nesta
Coméréio e Repres. Pereira Ltda _;_ Rua:' Quintino
Bocaiuva n2 132 -'- Nesta

.

'Co.ml. Rep. Goiana Ltda � Rua: Fco de Paula _::_
Nesta .

.Idmar.dosSantos - Rua: LuizSarti n2 1864 --Nesta
Joa B. de Melo. -"- Rua: Visconde. de Pelota n2 138
-ne�ta'

.

Nilson Vansuita - Rua: Joaquim Fco de Paula n2
150 ....:,_ nesta �

'.

�

.

,
.

Romiro Romeu Rubin�Rua: ErwinoMenegotti 253
-Nesta. - ,

Rolando Luiz Redmerskime _:Rua: Angelo. Rubini
s/n2 � nesta

.

,

E, como os ditos devedores não. foram encon
trados ou se recusaram a aceitar a devida intimação,

, faz por intermédio do. presente edital, para que os
mesmos compareçam neste Cartório na tua Artbur
Müller ns 78,' no prazo. da Lei, a fim de liquidar o.
seu débito, ou então .dar razão. porque não. o. faz,
sobápena de serem os referidos protestados na forma
da Lei.ietc. '

.

KKlJaraguá do Sul, 23 de outubro. 'de 1990

ÁUReA MÜLLER GRUBBA - Tabeliã e Oficial de
-

Protesto de Títulos.
-

r u )
._1:
( n J

METALúRGICA HAME LTDA_
• Serviços d� torno, plaina e freza. .

.

* Fabricação de máqulnas ,industriais .e estruturas metálicas.
,

.

·'Fabricação de moldes p;ua injec}ão plástica, moldes.pára metal, moldes' para
borracha e outros. ' ..' _ .

• Fabricação de matrizes.
.

DISPOMOS Df UMA MODERNA MÁQUINA PARA SERVIÇOS DE ELETROEROSÃO•.SOLICITE VISITA OE NOSSO
ffEPR�SENT�NTf -OU çONSULrE-NQS FONE: 72-0493'RUA GUILHERME DANKEfl, S/� - SA�A 1"':' JQUÁ DO,SUL SC.. '

... - - .. - - - ... _ .. PágiJla)�{' ,

� .. � ...
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A_ sua e/egânéiá
começapor
fora.
Vista

-,

Moda Sempre
'!etúUo Vargas, 55 '

, .
.

.;

.ÓTICA·
HERTEL '

• Labotatórlo ótico ' , .

eSpeciallUdo.
, ;��als de 50 anos atendendo'

.

• Precisão e qualidade
Av. Getlmo Vargas 15'
Fone 72.1889

•

.. ",'

, Malú Crisky,
recebeu a

primeira
eucaristia dia 21.
Ap6s a,cerimônia
religiosa, MóJú
recepcionou
parentes e amigos

, no Restaurante
. ltajara.

.\

I. .�

... "� .. ,."\

�
.

.

�.<!A*""'�4«»M,*rf>�:'� ,,;;i:S;�i
, O Prelidente da Comiss40 Central:Organiiadora Leonel Pradi ,Fio
riani J sua simpática esposa Aurikne em momento de descon'traçio
I e alegria na 2� Schützenfest. '

I

0- Presidente das Sociedades de Caça e Tiro do Vale di! l
UdO Voigt, .entregandli premiação, a um dos vencedores H

Schützenfest.,

Todo o' encanto em vestir malhas
exclusivas Rio/São Paulo,

-
.

THEGOLDENMESH
Galeria, Dom Francisco - Sala 7
Jaraguá do Sill-SC .

_'

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

No próxim-o dia·02 (sexta-feira)
· aniversaria nosso diretor-Sr. '

Eugénio Victor Schmõckel.
Felicidades.desejam toda a "famüia"
do Correio Ido Povo, Organização
Contábil "A Comercial e Agência
Varig de Jaraguâ do Sul. Parabéns

. também de todos seus familiares e
amigos.

· Concorridissimo a edição ,Í!Il'tlIIlUnse
do "CMster Show" retilizlMlo dia 19
(sexta-feira) M Clabe AtUtico
1Jaependi. Vá.riaspres.enfas da,
sockdade local divemnzm-se com o

co"junto musicãJ dtI Perdigão. O
CfJTd4pio eSÚllla delicio;o, incluindo ,

frios, ling;;iças e diversos embutükJs dtI
Perdigão, pão_e vtirios tiposü�.- ,

A rendtl será.revertida d /lede Femmuro -

de ComlHlte ao CdlIcer que irú usá-IG
'

paiYla constTufão� IUII MV" sede:
plJlYIbéns aos organivuloref.
Na noite de hoje, (sábado, dia 27) a
Orquestra de Climara de FloriQnópolis
apresenta-sé naIgreja Evangélica
Centro com ingresso livre. A
apresençõo tem infdo. às2Qh e 30min.
ADiretoria dtI SockdadeEsllYlaüfiniu

.

partJ 11 de "o'lembro'(domingo) lima
deliciosa chumucoda�e após um

- sensacional bingo com vtirios primios.
Os ctJTúJes podem ser adquiridos
tll!"ci�e"teM çlube.ou "'! dia do
bingo. '. '

-

. Na noite de ontem (dill 26) sexta-feira '

1 a Casa da Amizade dç ,Guaramirim
promoveuum delicioso e-sensacional

- iQ!ltar-dariçarite. -�.
_ .

· Iara C.Mves, eSJ1!1sa, do fó({Jgrq/o Lu,%
,Carlos Choves (do assessoria de
-

Ílriprensa dtImu"icipalitlllú) ateiUlendo
commuiJo simpatúJ e preste1A, (1 BtIZIIT
Henrllocalizluló nóRua João

.

PlGniscile.clc, 126. Sucesso para o caSal
�iz e 1_.

.

,

.

Programe seu Fi'rn de Semana

Co'rupá - Sábado (27) tem discoteque no Atiradores
a partir das 22h.
Domingo (28) Soiree no Atiradores com início às 17h.
Schro8cler - A Sociedade Schroeder III promove
a partir das 22h deste sábado (dia 27) discoteque com

a Equipe Super Som,
Domingo (28) o agito começa às 17h na Sociedade
Schroedernr .

Guaramlrl", - Dia 27, sábado a Sociedade Diana
promove discoteque com inicio marcado para as 22h.
Domingo, (28) o agito inicia as 17h com muito embalo.

, Afassaranduba- Dia26, tem Fometlo'scom omaior

aßito. Início 22h.
Ola 27 (sábado) na Fomello's o agito inicia às 22 horas

.com muito embaloe um sensacional som. Não perca.
Jaraguá do Sul - Sexta-feira (26) tem çhopéria na

Marrakech. Prestigie e divirta-se
.

Sábado, dia 27, na Marrakech o maior som a boite
que reabre- após uma boa reforma. Vá e divirta-se
a p,artir das 22h. ,

, Sabado, dia 27 a Sociedade Amizade promove Baile
de Rei com animação da Banda Lira de Pomerode.
Início do baile 22h.

,

•

,

Säbado (27), á partirdas22h tem Efektus noBotafogo.
Domingo, dia 28, a soirre do Botafogo inicia lßh,
com a equipeEfektus. Não perca será umasénsacional
festa, muito animada e cheia de alegria pra você e
sua turma.

do Museu Municipal "EM1LIO DA' -cisco Bertoldi pelos seus 100 anos:
SILVA" , que é s.ua maior glória po- entregando àquele cidadão um bu
der concorrer ainda agora com seus , quê.de flores em nome deste sema

conhecímentos, comparecendo reli-
�

nário, receba os cumprimentos de
glOsaDl:ente nos seus expedientes .

todos os mtegrantes, do IIUIÍS IJIIIigo
para ajudar no que for preciso. E semanário de Santa Catari"a, pela

: um. homem com uma vida em que sua grande contribuição à memória
'; muitos deviam espelhar-se. Ao gran- jaraguaense, Um afetuoso e äperta
I de MilITe que ainda no dia lO de do abraço, com os votos de muitas
,

outubro cumprimentou o sr. Fran- feíicidades, Mestre Silva!
.'

OS90ANOSDE
EMiLIO DA SILVA

OS 95 ANOS DE -DONA IDA

!

No dia 1� de novembro deãue o

nonagésimo ano de vida de
Emílio da Silva. Com umavida toda _o:

voltada à pesquisa, colhe na próxima
'5� feira-o botão de tão longeva idade,
cercado do respeítoque Ih,e é devido.
Durante esses 18Iustros,'ele foi tudo"
na vida e descrever a sua fulgurante
trajetória obrigaria a escrever um Na próxima 2.1 feira transcorre o

novo livro, com lDais _páginas que 95a ano de nascimento de IDA
. áquelàs do seu SEGUNDO LIVRO ZETIELSCHMÚCKEL, proge
DE JARAGUA _;;Um Capítulo da nitora de nosso diretor. Ela é filha
povoação do Vale do Itapocu, um de Hermann Luiz Zettel e de
repositório de informações impor- Louise Bennack e viúva de Ber-

. tantíssimas que alguem já produziu . nardo Schmöckel. Seu pai era alesobre o passado desta terra, da qual. mão, nascido em Leipzig e sua
a sua progenitora fói a testemunha mãe era filha de -Gottlieb Be

, viva de como tudo aconteceu, ao la-
,

do do engenheiro Emílio. Carlos nnack, -granjeiro que morava na .

1:., ,,", " Jourdan, sua esposae filhos. Ele foi D",utsche Strasse e mantinha um

,I-,.>.. " o Destaque da Sema"a --15, d9 ' plantel de gado leiteiro, vendendo
- MENSAGEIRO DE JARAGUÄ o leite e seus derivados pelas re- '

Paulo Marcalto e esposa "curtin- _:_ o JARAGUÁ-BOTE que, então -dondezas.
do" 'mais uma grande noite da / circulava no' ano em que Silva dava
Schülunfesl.

- .

seus primeiros passos, Hoj� é nome Nas suasmemóriàs ela lembra que

sua mãe chamava a Madame
Bruestlein de tia, e esta, nascida
uma Bennack.: teria plantado as

palmeiras reais que hoje leva o D<;>- :

me do seu então mando Fréderic
Bruestleín, nascido naAlsácia, em
Muehlhausen, na fronteira com a

. França e, depois da anexação da
;

Alsácia, optou pela nacionalidade
francesa, tornando-se postenor
.mente brasileiro, com grande

- 'prestígio na vida política da cidade
, de Joinville, como representante _

_.

e procurador dos empreendimen- ,

.

tos "Domaíne Dona Franciscâ" e
"Domáine Pírabeiraba",

Comomulher teve que lutarmuito
, para vencer os embates -da vida,
morando desde 1926 em Curitiba,
embora criada durante longos
anos em RioNegro-PR, para onde
foram seus pais em busca de me
lhor clima.

Pela pasSagem de seu aniversário,
enviamós daqui os cumprimentos
afetuosos, cQm votos de que repita
esta data no jardim de sua útil e
abençoada existência, ainda por

.

muitos anos.
_

.

Moda infanto-juvenü para realçar ele,gância de
'seus filhos. Um carinho especial para o seu bOm

gosto. .

Mal. Deodoro, 819 - Jaraguá da sur- se
A preferênCia dos jovt:ns todós
os fins de semana BR-280 Kt\1

58 - Guaramirim

,&:,'" ,/J.
- �

.

,','

Vestindo Gerações
Camisas para a I'!..
Comunhão vocêr"

encontra em nossos _

.

Postos de Vendas
_A v. Mar. Deodoro.
1.085 e Reinoldo

.

Rau,530
Fone: 72-3311

Ruá 28 de Agosto
Guaramirim - Sanla CakJrina

Dê umajóia de�presénte
grada mais e custapouco

MAL. FLORIANO PEIXOTO, 29 FONE: 72-1911
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Proclamas de Casamentos
MARGOTADELlA GRÚBBA, OficialdoR'egisfroCivüdo ItDistrito
da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de $anta Catarina, Brasil,
faz saber que CflfPareceram em Cartório exibindo os documentos
exigidos pela lei, a fim de se habilitarem para casar, os seguintes:
EDITAL N817.419 de 17-10-1990 .

• RENIVALDO MANOEL DA SILVA e,MARIA MARILSA DOMBEK -,

Ele, brasilei�o: .solteiro, pintor. natural <;Ie Armação - Penha, ne�té
Estado, domiciliado e residente na Rua Victor Rosenberg, 736, em Vila
Lenzi, nesta cidade, filho de Manoel Porfirio da Silva e Maria Marcelino
da Silva.

'.

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de São, Bento do Sul, neste
Estado, domiciliada e residénte na Rua Erwino Menegotti, 39, 'nesta
cidade, filha Thomaz Dombek e Leonor Dombek

'

EDITAL �a 17.420 de 17�10-1990 .

• ROGERIO LUIZ KUMLEHN e JANICE DAL-RI ,

Ele, brasileiro, solteiro, policial militar, natural de Joinville , neste Esta
do, domici1iado e residente.na Av. Marechal Deodoro, 855; apto. 502,
nesta cidade, filho de Mário Ney Kumlehn e.Gisela Boehm Kumlehn '

Ela, brasileiracsolteira, bancária, natural de Jaraguá do Sul, domíciliada
e residente na rua Angelo Schiochet, 310. nesta cidade, filha' de 'Egidio,
Dal-Ri e Anezia Bortolini Dal-Ri.
EDITAL-Na 17.421 de 1'8-10-1990
Cópia recebida docartõrío de Massaranduba, neste Estado.

,

• EDENILSON NEGHERBON e MARCIA REGINA NORIO
Ele, brasileiro, solteiro, marceneiro, natural de Massaranduba, neste
Estado, domiciliado e residente em Massaranduba, neste Estado. filho
de Valério Negherbon e Adelaide Negherbon.: ,

Ela, brasileira, solteira, do lar. natural de Curitiba, Paraná, domiciliada
e residente nesta cidade, filha de Nivaldo Norio e Scholastica Franceuer
Norio.

•

EDITAL Na 17.422 de 22-10-1990
• ANSELMO VIEIRA CORRÊA e SUELI TERESINHA VIEIRA
Ele, brasileiro, solteiro, torneiro mecãnico, natural de São Bernardo
do Campo,.São Paulo, São Paulo, domiciliado e residente na rua Itapocu- '

zinho, 988:; nesta cidade. filho-de Natalício Corrêa e Vanilda Vieira.,,

Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de'Guaramirim, neste Estado,
d��icil�ada e residente na Rua August!nhq ?� Rosário, r.�.�, em Guara
rmnm, neste Estado, filha de Valdemire Vieira e Rosa Vieira.

,

EDITAL Na 17.423 de 22-10-1990
, ' ..

"

• MARINO FUSSIL e SANDRA MARGARETE KOHLER
Ele, brasileiro, solteiro, servente, natural de Corupä, neste Estado, domi-

, ciliado e residente na rua João Tozini, em Corupã, neste Estado, filho, .

.

de Eugênio Fussil e Paulina Berti. .

_

,'_ .

'

Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada
e residente na-rua José Emmendoerfer, 712, nesta cidade, filha de Pedro
Laurentino Köhler e Nilsa Köhler.
EDITAL,Na 17.424 de 22-10-1990

,

• JOSE FERNANDO PRADI e DORACI RIBEIRO
Ele, brasileiro, divorciado, comerciante, natural deJilf.aguá do Sul, domi
ciliado e 'residente na rua Eleonora Satler Pradi, 85, em Jaraguä-Es-
'querdo, neste distrito, filho de Silvio, Pradi e Eleonora Pradi,

"

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada
e residente na rua.Eleonora Satler Pradi, 85, em Jaragaä-Esquerdo,
neste distrito, filha de Augustinho Ribeiro e Herta Atanasio da Costa
Ribeiro. '

,

.

E para que chegue ào conhecimento de todos, mandei passar o
presente Edital, que será publicado pela imprensa, e em.Cartôrio,
onde será afixado duran�e 15 dias.

'

II Alarmes Semaster
11 ANOS DE ENGENHARIA A SERVIÇO DA SEGURANÇA,

Setor. segurança
12:: Alarmes contra roubo Résid. Com. Ind.

2:: Sistema preventivo do assalto a residencias.
• ' • .

PRIMEIRONOBRASIL,LANÇAMENTOSIMI,JLTANEO, JARAGUA/SAO PAULO,
DESENVOLVIDO,POR S�ASTER JARA,GUA.

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

,

Setor portões
1 2::Portóes ele�ôniços, por, controle remota.

"

2::Porteiros eletrônicos, automáticos. '
,

-:- Jar(lguá do Sul - Sç _. Rua Reino/do Rau, 460, - 'Fone: 72-1339 próximo à.
Lukisa., ' '. " .

80DAV.IVA
aberto ao publico

Valorize
Rotary'
comFé
eEntu
siasmo

Página 8
.

Informativo Rotário '

O QUATRO-MElA-CINCO
Valorize Rotary com Fé e En-

.

'

iusiasmo
ROrARY DE FLOfllANó
POLIS E A POLUIÇAO

,
o Presidente, da ABES/SC,
-Bertoldo Silva Costa, profe
riu no início de setembro
uma palestra aos Rotarianos
de Florianópolis. Na oportu
nidade, fez um rápido diag
nóstico da situação desola
dora em que se encontram

,

as baías Norte e Sul em ter
mos de poluição. Concla
mou oRotary a participar de
um programa de despolui-

'

ção que a ABES/SC está ela
borando e obteve,imediata
mente, a adesão. "Não po
demos mais conviver com es
sa situação, onde são lança
dos cerca de 100 milhões' de
litros/dia de esgotos nas nos
sas baías, o egulvalente a um

estádio do Figueirense, por·
exemplo, por dia de esgotos
despejados sein tratamento.
Como podemos falar em ma

rina na Baía Norte, falar em
desenvolvimento turístico
em nossa Ilha, se o nosso

principal cartão de visitas em
Florianöpolis, o mar, est�
sujo e sem perspectivas, de
melhorias, pelo menos a cur-,
to prazo?" - indaga Bertol- '.
do.' ,

O Presidente da �ABES/SC,
faz aqui um registro de agra
decimento todo especial a?s
rotarianos'de Florianöpolis,
que, sensíveis aos problemas
de polúição de nossas baías,
querem engajar-se na luta
pelalimpeza do mar. e, con
seqüentemente, por melho
res condições de vida do fio
rianopolítano. (Do Jornal �a "

AB.ES/SC - n2 6) ASSOCia
ção Brasileira de Engenha
ria Sanitãría e Ambiental.
O XIII ENCONTRO NACIO
NAL DA AMIZADE
'Muito concorrido o encon-

tro em Brasília, em setem-
bro passado, em que o Dis
trito, 465. compareceu com
numerosa delegação, rece
bendomenções honrosas pe-
las suas apresentações, O
JARAGUA-BOTE está tra
zendo naedição n241, outros
importantes detalhes do tra
balho das senhoras de rota
rianos. (Ba Comissão de Re- 'lilações Públicas do Distrito
465, Ano '1990/91) ,

:

CORREIO_
1[>' <> F» <> '"�

'Confira a história

AMBIENTE PL
F-ESTAS

"

CAS'AMENTOS
COMUNHÕES E
BATIZADOS

HA Histôria de nossagente
não pode ficar só na "

saudade"
O passado só é importante
se o seu tempofoi bem
empregado

'

Barão .de Itapocu

,"

... HÁ50 ANOS
Em 1940, o Tenente Leonidas Cabral Herbster, Prefeito do Muni

cípio de Jaraguá, baixava Portaria n� 71, de 05-09-1940, disciplinando
a numeração de imóveis do perímetro urbano, considerando início das
avenidas e ruas, as seguintes vias públicas: A.v. Getúlio Vargas, ruas'
Mal. Deodoro, Floriano e Proc. Gomes, o entroncamento; José Boni
fácio (hoje Estéria L Friedrich), Emilio Jourdan, .Pe. Fran�en (h<?je
Artur Müller), D. Pedro II (hoje Pe. Franken), Felipe Sehmidt e Elisa
Stein (hoje Ferdinand Schlünzen), a direita daAv. Get. Vargas; Epitãcio
Pessoa e Angelo Piazera (?), local mais próximo do entroncamento;
Quintino Bocaiúva, esq. da Proc, Gomes; Abdon Batista e Benjamin
Constant (hoje Georg Czerniewicz e Max Wilhelm) em frente à ponte
daquele nome. Jção Bailoni, Gui�herme Haering e í'qã� Batista Rudolf
faziam � levantamento, <:m-60 dias e o custo. das:placy', �� valor de
5$000 (cinco mil réis) coma por conta do proprietärió. HOJe, Ja passados
50 anos, a administração municipal ainda não descobriu uma medida
eleme�tar de numerll! imóveis p��icular�� e de empresa� industriais,
fato so levado a, séno, na administração Mayer-Schmockel, entre,
1970-1973, Não só as grandes õbras são necessárias ...

"

.•. HÁ40 ANOS.
Em 1950, uma engenhosa maneiia de trazer carros como ba�agelIl

era descoberta �lo göverno, quando já se somava 3600 "Cadilacs",
que chegavam aoRio como bagagem de passageiros. Espentos brasileiros
iam aos Estados Unidos, de avião', compravam um carrango, davam'
urna voltas, devidamente licenciados em nome de seus.legítimos donos,
'embarcavam no navio, e o carro vinha como bagagem de passageiro.
Essa importação "negra,i terminava com uma lei aprovada pelo Senado,

A vitória de Artur Müller que vencia as eleições como candidato
a Prefeito do Município de Jaraguá, em 3 de outubro, era motivo l[ie
manifestação da'família Jourdan, ue ocumprimentava pelo telegrama
do seguinte teor: :'RIO, - 9 - E� nome f�í_!ia Jourdan P3lrabéps
a Járaguä, ao amigo e a Democracia pela eleição para Prefeito. ass.

GellertilRodolplw Jo"rdan".., \
,

.

. •. HA 30 ANOS, ,

'

'- ·E� 1960, do deputado ELIAS ADAIME o diretor do "Correio
do Povo" recebia longa carta, levando äo conhecimento do jornalista
a série de denúncias em novembro de 195.,9, sobre ne�ociatas de Brasília,
onde ele provou que o Governo Federal est-ava exigindo do povo brasi-
,'leiro enormes sacrifícios pará realizar tal obra. Denunciava roubos,
citando o nome dos ladrões, com' negociatas e os nomes dos negocistas,
desviosde materiaise dinheiros, citando os nomes dos apsoveiíadóres,
conforme discurso publicado no Diãrio do Congresso do dia 4 de novem
bro. de 1959.·Num tópico ele dizia: "Porque tomei tal' atitude? Porque.
estão construindo Brasilia como dinheiro dos Institutos, destinados
ao pagamento dos aposentados é -das viúvas pensionistas, atrasados
meses e até anos. O Ipase reajustava as aposentadorias porque'os institu
tos têm que empregar todas as verbas na construção de aparta�e_ntos
para funcionários, Deputados e Senadores, com o governo emitindo
ainda 85 bilhões.Um Viaduto custou 100 bilhões, com o que se poderia
asfaltar com pista dupla o trecho Lajes até Itajaí ou de loinville até
Tubarão", :POIS é, Senhores!

,

... HÁ2OANOS -

'

"

Em 1970, o VII FESTIVAL DA CERVEJA no Rio de Janeiro
era transferidopara os dias 6, 7 é 8 de novembro, no Pavilhão de
São Cristóvão. O Festival da Cer-veja na Guanabara já se tornava famosa
no mundo inteiro e era a 'segunda mais popular festa da Guanabara,
superada unic!lm��te pelo carna�;u, A en��vista do deputado Lery,
Neves concedia a Imprensa, rádio. e televlsao,�no Çlube Germãma,
ocasião em'que o arquiteto Sérgio Bernardes, a quem se deve o monu

mento, orgulho da arquitetura brasileira e gue se constituía na maior
área cobertll do mllnão, sem esco�as. O Festival da Cerveja obteve
tanto suceSso, entre outras, pela participação da hoje extinta Banda
LYTa da Aurora, d� Rio Cerro, que se di�ertiam com os c!lri0C!ls que
os chamavam de tiToleses e eles respondiam em portugues, dizendo
que eram brasileiros, de Jaraguá do Sul, de S. çatarina. -

.

. •• HÁ 10ANOS
, Em 1980,.a Secretaria'da Receita Federal, do Ministério da Fazen

da acabava de distribu\r num volume de 823 Iláginas, os dados revelado�es dos montantes arrecadados no exercício (Je 1979, a título de tribu
tos federais. Era o ,6� volume de "Arrecadàção de Tributos Feder�s",
figurando Jara�á do Sul com Cr$ 0,218 bilhões, através de 3414 pagan
tes "pessoa fíSica" e 690 "pessa jurídica". Na listagem, JARAGUA
DO SUL figurava,em 1� LUGAR, atrás de Itaja(, 'Lages, CriCiúma,
Blumenau, Florian�olis e Joinville, e,'na frente de São Bento do Sul,
Urussahga e T�barao para �rfazer os 10 maiores do Estado,de Santa
Catarina, '

,
.

.

ASecretaria de'Cultura, Esporte e Turismo de S. C.. :arina, saudàva
osXXI JASC e mandava um recado aos atletas: VENÇA! As medalhas,
os troféus e apoio técnico são por nossa conta. Que b9m, né, Sílvio?

Jaraguá do Sul, de-27 de.outubro a 02 de novembt:O ,C!e 1990.
..

,,\, ,
� � - .'

..- . -. ,.

,
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PROFESSOR DIITALIANO
PER LEZIONI tn
CONVERSAZIONI

NOUS OFFRIAMO UN
PERIODO DIESPERIENZA

TELEFONARE 72-0294
WIZÄRD - LA MAGICA

DEL PARLARE
LEHRER GERBRAUCHT
FUR KONVERSATION

GUTE LOHNE UNDPRAXIS
RUFEN SIE NUMMER

72-0294
DER WIZARD ALS
�ONVERSATION

I,NTERIMÓVEIS

Intermediária de
Imóveis Ltda.

R. João Piccoli, 104 - Fone
72-2117

.

Jaraguá do Sul - SC -

CRECI0914-J
.

.'

BELíSSIMAS RESIDÊNCIAS·
CASA com 350m2 -- fino aca

bamento, terreno com 900m2,
com piscina, situada na Rua Ca-
bo Harry Hadlich.

.

.

CASA com 260m2 -- fino aca

bamento; terreno com 450m2,
sito loteamento Fenix próxi-
mo ao Fórum: .

�Gráfica.
rONDE AD!9E9 !-��:�ENÇA

FONE (0473) 72-0588

Cal' Imóveis
Jaraçuá

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

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

VENDEoSE
-Casa de alvenaria, com 78,00m2 na rua Beraadina S', MüDer, 221.
- Casa de alve0&.r'!8 com 100�. na rua Santa Catanna, com terreno de 7SO,oam! •

��:;:e:�:����.130,õóöí , inacabada e taais uma construção de S8,oo..r, edificadas

= t': l:t:ta�:.r�Ii=:acJ��8���i�j::�e:âo na rua Geias, aceitando carro em negócio
ou condições.
- U.m terreno com l5.OCIO,()()m2, situado na rua Bom Pastor, em Scbroeder, estuda-se

�n�!��� com 1.080,00m2, na lateral da rua Bemedo Dornbusch, perto do f�rro Velho
Spézia. .

�

� Terreno cOm área de 212.0CI0,00m2, na estrada Garibaldi.
'

- Um lote residencial Otamölnat.
'

ENWlt'X'1rIT�?sl�oP�O��.TEMOS A PARTIR DE UM SALÁRIO DE
.

ALUGA-SE
- Um apartamento de um quarto, cozinha, lavanderia. sala e copa e BWC na Av Mal
Deodoro, 28 ..:.. ap'ropriado para umcasal.·

. .

;;zi�:,�"'c!�!�:�:�::,=;r:Jc:��a 25 de Julho, nf l4��, com 03 quartos, sala,

;zi��:, i::a";d!�:�c�w�.madeira na rua Lourenço Kanzler, 637, �m 03 quartos. sala,
- Uma sala comercial de 4l,00nJ! e outra de 68,00m2, situada Da Av, Getulio Vargas
49 -11 aodar do Ed. Hertel. em cima do Unibanco, próprias para escritórios; consultórios
ou outras finalidades.

'

- Uma sala comercial de 62,()(),:i, na Av. Mal. Deodoro, 141-1' andar.
- Um telefone comercial.

"Á�' eNGETECT,1-,.
J r;��'

.

Engenharia e

.' TecnologIa da .

EN�TEC Construção Ltda

VENI;)E
CASA EM ALVENARIA CI 31l,00m2 - R - João Januärio Ayroso
CASA EM ALVENARIA CI 180,OOm' R: Domingos Demarchi
Cr$ 3.5000.000,00
CASA EM. ALVENARIA SEMf-ACABADA C/BO,OO m' +' UMA
CASA EM ALVENARIA CI 58,00m' - Rua Estrada Nova �

Cr$ 2.200.000,00
CASA MISTA - Vila Bae�endi - Cr$ 3.200.000,00
COBERTURA CI 320,00 m - Ed, SCHIOCKET -137.000 BTN +
FiNANCIAMENtO 5.000 VRF .

APARTAMENTO CI 168,OQm' - Ed. JORVELI - 96.000 BTN'F
TERRENO C/3.600,OOm' - Rua Epitácio Pessoa 235.000 BTN'F
terreno CI 720,00 m' - Rua Joínville (frente. pl asfalto) 57.000 BTN'F
TERRENO ESQUINA CI Rua Barão do Rio Branco - Centro
TERRENO C/600,OO m' � Fundes da WEG II - Cr$ 750.000,00

ALUGA' .

APARTAMENTO CENTRAL cl 4 quartos - Cr$ 60.000 00
SALA COMERCIAL - Rua Exp. Antonio Carlos Ferreira -

Cr$ 40.000,00
.

SALA COMERCIAL - Rua José Emmendoerfer - Cr$ 25.000,00.
SALA COMERCIAL _ R. Bernardo Dornbusch - Cr$ 50:000,00 .

:CORREIO_
'11> <> F- <> "'" <>

EMPREENDIMENTOS
'IMOBILIARIOS

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

.

Jaraguá do Sul - SC - CRECI 093
VENDE

-CASA DE 135,OOm' CENTRO (ALVE]'IARIA) ......Cr$ 20.000_01111.111'
� CASA DE 155.00m' JARAGUA ESQUERIHl (ALVE"A·
RIA) ; CrS 2.500.(100.1111
-CASA DE 1SO,OOm' JARAGUA E.SQlJERDO (MISTA) ... Cr$ 2.'500JM)o.W
- CASA DE 190.00m' AGUA VERDE: (ALVE"'A�
RIA) ..cr$ 11.OOO.0(Kl.IKI
-CASA DE 120�OOm: VILA NOVA (ALVENARIA) CrS 3.000.000.1)(1
-CASA DE 180JJOm- : CrS �.O(lO.O("UI()
- CASA DE 350JlOm' CENTRO (ALVENARIA) Cr$ 28.(lOO.()()O.OO
AP.ARTAMENTO DE 98.0Hm' AV BRASIL (CAMBO-
RIC), Cr$ 2.300.000011(1
LOTE DE 465.00 Loteamento São Luis (R. Calçada! Cr$ 70(1)00).11(1
LOTEDE 589.00m' ILHA DA FIGUEIRA ... :....... .. Cr$ ,'0.000 OI!
LOTE DE 300.00m' VILA RAU...... .CrS 5ÕO.OOO:OO
LOTE DE 653.40m' R. RIOCERRO e-s 700.000.W
LOTE DE 450,OOm' VILA NOVA Cr$ 1300.000.110
lLOTE DE 450.00m' CENTRO Rua JoséMenegorti Cr$ 2.500.000.m
LOTF. DE 425,OOm' -Rua José Ernendoerfer. Cr$ 1.650.0nIlJ�1
LOTE DE350.00m'-Lot. Ana Paula IL..,.... . ... Cr$ 350.QOO.(I!1

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

casas. runehe. 2 tobata e/todos os equipamentos. '40 cabeca de gado (raça I
� lagoas (c/condíçöes para rnais) luz elé�ric"] (Trifásica). J (um) triturudor
(terreno plano), Em Guaramitim - RIO Praneo a 2 km do asfalto e I:'
km do centro de Jamguá Cr$ 7.000.000.W
TAMBEM POSSUIMOS OUTROS LOTES FINA'iClADOS. ATE?5
PGTOS ...

'CHALÉ
lmobiliária e

Representações Uda.

VENDE
APARTAMENTO - CI 3 quartos, Edif. Schiochet, Apt�. 120l;
APARTAMENTO - CI 3 quartos, Edif. Mendónça, Reinaldo Rau;
APARTAMENTO - C/2 quartos, Edif. Menegottí c- Centro;
APARTAMENTO - CI 3 quartos Edif. Sta, Terezinha;
CASA MISTA _: cl área' de 84m!, ter.-el 45Om', R. senador Sehroeder,
em Guaramirim. .

' ,

CASA.MISTA - cl área de 58m' , ter. e/501m', R. 614 - Entrada Itapocu-
zinho; "

CASA MISTA - c/área .de 82m', ter. c/666m', R. Aguinaldo ile Souza;
CASA ALV. - c/áreade 75m', ter. c/510m', R. Domingos Rosa -Ilha
da Figueira; .

CASA MISTA � c/área de 9Om', ter. e/1.355m', R. 601 - Entrada de
Ítapocuzinho; ._

,

CASA ALV. - clárea de 155m', ter. c/547,5Om', R. 365 - Lat. da R.
Henrique Marquardt;
CASA ALV. - c/área de 255m', ter. c/l.055,98m', R. Prof. Antonio E.

AfijOSO, c/piscina;. .

S O - c/área de 25.000m' próximo aCeval;
S TIO _.:_ c/área de 152.000m1, em Rib. Molha;
SOBRADOS - R. José Emmendorfer, c/área de 157m2;
TERRENO - c/área de 371m', Estr. Itapocuzinho;
TERRENO - c/ärea de 320m', R. Massaranduba - próx. Vieirense;
TERRENO - clárea lie. 4.550m', R. 3 de Outubro - próx. Marisol -
Sehroeder; ,

TERRENO - clárea de 4.500m' -próx. MarmorariaKreich - Guaramlrim;
TERRENO - c/ár<:a de·l.0��.8Om , R� João J. Ayroso. - Jguá. Esquerdo;
TERRENO - c/ärea de 14.4Wm', após Viaduto - Posto r.rarcoUa;
TERRENO -COMERCIAL: c/ áreade 800m', Av. Mal. Deodoro;
TÉRRENO - c/área de 698.435m' (27.031 morgos);
CASA - R. João Sami Tavares;mista;
CASA ALV. - R: João Wiest Jr., c/ärea de 108m1; .

TELEFONE COMERCIAL - TELEFONE RESIDENCIAL:
Cr$ 700.000,00.

SPÉZIA & CIA� LTOA.
Serraria e Serviços de Trator

Madeiras para construção e serviços de
trator comprofissionais especializados.
R .. Ioão I, Ayroso, 772 _;_ Iaraguâ

.. Esquerdo
Fone: 72-0300 - Jaraguá do Sul -

SC

• OFF SET
• EMBALAGENS EM DUPLEX
• ETlQ. ADESIVA.S

RUA SEME MATTAR, 154 - JARAGUÁ DOSUL - SC

EQUIPE Participando
aos domingos

. A

voce concorre
·ao.sorteio de
uma TVa
cores .

.(araguá_ d_o �u/J de 27 de outubro a 02 de novembro de 1990.'
. Schroeder ",
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AUBILENE M. BUZZ'!
LEONEL p" FLORIANI

Advogaf}os
Rua Reino/do 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

.

confortáveis ônibus da
sua frota.:
Venha conversar
conosco.

Av. Mal. Deodoro,
987 -- Fone - 1422
Jaraguá élo Sul--'
SC

, VERDUREIRA
DA,RAQUEL

Comércio defrutas e verduras,
sempre frescas e verdes, pão

.

caseiro e cucas,;

,Amplo estacionamento.
R. Cel.:Procópio Gomes, 1.160

Jaraguâ do Sul - SC;
II

FUNILARI!A
JARAGUÁ LTDA.

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

,

72-0448
Jaraguá-do Sul- SC

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
Dr. Marcos F. Subtil'

-

. Urg.ências - consultas - ortopedia
mfan.fl� e adulto. Membro titular da Soe.
Braslle!ra de Ortopedia e Traumatología.Â;v. Mal. Deodoro, 1.512 - Fone: 72-2218

Jaraguá do Sul - SC

PágIna 10

DR. WANDER l. WAtZKO
Clinica Médica
(Clínica geral)

.

Fleumatologia
Consultório: R. José T. Ribeiro, 7ß5, (próx. Colégio

Holando M. Gonçalves).
. II

Fone: 72-2938 '

Jaraguá do Sul - SC

/CLíNICA VETERINÁRIA
SCMWEITZER

Dr. Waldemar Schweitzer·

Clínic� deJ'eque�os e.grandes animais, cirurgias,
vacl1:a�oes, rato x,. intemamentose boutique.

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

Jaraguá do Sul --'- SC
.

FARM�CIA DO SESI
Amplas instalações e com La
boratório de Análises Clínicas
anexo, para melhor atendi
mento. Av. Mal. Deodoro, 507
(defronte o Coiégio São Luís -
--Fone 72-0561-·-----�

,
;
,

'4
"

j

.. �

14'
.::<'. '

o.

,

i III Jaragua;
.

."[:{»'"
clínica defisioterapia

---_.. _-_._--

,

i 1J1�1.\�IIl'l'iaGT()g'ni Dm. Slela F("IT:I(' i ni
i 'I) S I f" '11

�SICÖLOGA

i; ra.• o :tng't' Casti lO
I) "" In'

.

I I .' FISIOHf;Ai'.WTAS .

1':1...�O ange r-nzuu:
; � .

FONOAUDIOLOGA
i

,----. - _. __ - _.

RöJd Jacob Buck, 120 Tel.72 ·3659

A ·.ACOUGUE
ii.\ElIANE LTi»..

C!:D
Conhecida do Acre ao RS
Furgões simples, iscitermicos,
plásticos, frigoríficos, traiIes
e carretas de 1, 2 e 3 eixos.
Equipamento de refrigeração

-

e 3� eixo (truck).
Fone: 72-1077 - Rua: Dr. Enrico.Fermi 'V: 113 - Telex:
474_537

.
.

I,

II

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

.
Rua Ricardo Marquardt, s/n�

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

Laboratório de Microbiologia
,e Anál'ises Clinicas .

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

concreto).
R .. Ionville, 1;016 - Fone 72-1101

Divisão de Plásticos (tubos de PVC
eletrodutosllinh« esgoto - tubos de

. polietileno/mangueira preta) ..
R. Bernardo Dornbusch, 858 - Fone 72-3025

. Escritório Geral
R. Cel. Procópio Gomes, 99 - Fone 72-0066

FL'EMING
Rua Reinoldo Rau, 576

Fone: 72-2155
Jêiraguá"do Sul- SC 'It

FERRO VELHO MARECHAL .

de Engelmann &�Cia. Ltda..
Comércio de veículos usados.
Peças para veículos.
Compramos automóveis acidenta-
dos..

,

RU(lConrll!lR,iegel., 162�-Fone: 72-0874
Jaraguá do Sul- SC

GUMZ IRMÃOS S/A

CHOCOLEITE Ê, SEM DÚVIDA, MÚITO GOSTOSO. MÀS ALéM DiSSe) É NUTRITIVO E NATURAL.
SOMENTE COM OHOCOLEITE VOCÊ ENCONTRA O MAIS PURO SABOR DA NATUREZA, COM

" .

O MAI$ ALTO PADRÃO DE QUALIDADE.
.

� • r ,,,,', .. , i ,�� \ *

'Jaraguá do Sul, de 27 de outubro a 02 de .novembro de 1990.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Juventus x Imbituba jogam neste

domingo no Estádio JoãoMarcatto.

Jaraguá do Sul - o Grêmio
Esportivo Juventus, joga neste do
mingo, dia 28 às 16h30i:nin. Contra
a equipe de Imbituba. O' jogo será
realizado.no Estádio João Marcat
to e deverá ter uma ótima arreca

dação uma vez que o Moleque
Travesso tem mostrado um bom
futebol com. o empate de OXO do-

mingo passado (dia 21) contra o.
Internacional em Lages. '

. O' jogo será muito difícl para
a equipe comandada pelo técnico
Joaquinzinho que está com dificul
dades de escalar sua equipe, em
função da expulsão do jogador
Marino no último jogo, o 3� cartão
amarelo para Maurício e Luizinho

FazendaMenegotti
sedia 7� Etapa do

Campeonato de HipismoRural
,. ]aragu{í do Sul - Domingo Rural é uma derivação do Hipis-

. (dia 28) acontece � 7� etapa d?
.

mo Clássico. Os animais para par
Campeonato Catannense de HI- ticiparem doRural devem sermui
pismo Rural na Fazenda Mene- to rápidos, agéis e resistentes pois
gotti. O' Campeonato Catarinense estão sujeitos a provas e obstãcu
de Hipismo Rural- é organizado 'Ios de todos os tipos e tamanhos,
pela A.C.H.I.R - Associação. sagrando-se vencedor geralmente
Catarinense deHipismoRural, se- o maís rápido. É um esporte já
diada em Blumenau no Clube 14 bastante difundido a nível nacio
de janeiro. O' campeonato é cons- nal e que agora está se projetando
tituido de oito etapas� contando-se em todo o Estado. '

pontos para os 10 pnmelros colo-' A prova de Cross-Country é '

cados de cada competição. Já fo- uma corrida de obstáculos.pelo
ram realizados seis provas nos mu- campo, é uma prova de média du

nicípios de Itajaí, Timbó, Indaial, ração em que os cavaleiros devem
Rio dos Cedros, Rio do Sul e LQn- fazer um percurso pré-determina
tras. Competem aproxim.adamen- do de obstáculos naturais e .artifi
te 50 conjuntos nas categorias Jú- -cíaís com saltos, passagens em La
nior até 16 anos e performance goas, etc, a uma velocidade míni
(categoria livre),

.

ma de 450m/minuto. A prova de
. Picadeiro é composta de saltos em

.

Ãpós esta etapa que serãrea- .. obstáculos artificiais e figuras pa-
lizadä em Jaraguá do Sul, a última drões do Hipismo Rural. (balizas,
etapa será em Blumenau. Partici- coração, margarida, recuo, spi- .

pam da competiçã� criadores, �a- nner, etc) é uma prova contra o

zendeiros, empresanos e profIS- relógio, sagrando-se vencedor ó
. sionais liberais de todo-o estado, - conjunto mais rápido é com me

principalmente das cidades de nos faltas, cada fa1ta é penalizada
Blumenau, Cambodú, Jaragl.lá do com a.umento no tempo de seis se-
Sul, Joinville e Itajaí. O HIpi!imo gundos.

.

que cumprem suspensão automá
tica por um jogo, além de Simonal

. que fraturou Q nariz e. estä ausente,
da equipe por 15 dias.

A direção do Grêmio Espor
tivo Juventus conta com a presen
ça da torcida pára vibrar com o

time e automaticamente propor
cionar uma grande arrecadação.

Ivanlldo 'bate reCorde na Prova de 100
Metros com Barreira • laraguâ do Sul
Ivanildo Souza Pinto, professor de educa
ção física, um dos técnicos. do atletismo
jàraguaense, conquistou no Rio de Janeiro,
no início 'do mês na pista "Salles de Bar
ros", amedalha de pnmeiro lugar na prova
de 110metros com barreiras, idade 35 anos.
Além do primeiro lugar na prova com o

tempo de 15 segundos e seis décimos, esta
beleceu o novo recorde da prova no Brasil
e para provas ·sul-amerícanas.

.

_

Ivanildo lamenta porém, ter sentido
grave contusão na panturrilhada peml!- es
querda, devendo a mesma sofrer uma cirur=
gia, e este fato fez, com que o atleta não

participe dô título Sul-americano que será
realizado no pröxímo dia 11 no Uruguai,

1& Copa Sul de Maratona -:- Canoagem .

Acontece Domingo • lararui do Sul -
A�rimeira Copa Su� de Marato.na que de
vena ser realizada día 21 (domingo), aca
bou não acontecendo em função do mau

.te_mpo que elevou.o nível do' Ri,? Itapocu,
nao 'dando condiçoes para afrátlca de Ca
noagem. A prova acontecer peste domin
go, dia 27, ãs 8 horas, com saída na Ponte
Abdon Batista. A promoção é do Clube
de Canoagem Kentucky patrocinado por
Malhas Darpe e Lojas Safari. A supervisão
é da Confederação Brasileira de Canoa

gem.

O evento, vai reunir canoístas de todo
op'aís. Segundo o presidente do Kentucky,
Julio Roberto Rodrigues, "são esperadas
as presenças de canoístas de todo o país,
por se tratar de uma Prova de Nível Nacio
nal." As categoriasparticipantes são: Wa
ve, Turismo Feminino, Turismo Senior e

Master, Especial, K-l, Senior Master. Se-.
rão oferecidos troféus para todas as catego
rias do primeiro ao terceiro colocado, e

medalhas para o 4� e 5� lugares respectiva
mente:Entre os participantes será sorteado

'

um caiaque TUrismo, cedido por Zonatto
Caneas - da Racing.

.

RUA JOINVILLE, 1839
JARAGUÁ DO $UL - SC

Há 20 anos transpottando
,os artífices do noss() progresso.
f!4.V.·MAL DEO'DORO DA FONSECA, 987 - FONE 72-1422

Jaraguá.do ;i(!I, de 27 de outubro a 02 de novembro de .1990.

CORREIO-
'II> <> F».<>" �")t

BO.lA NA TRAVE ... I'
I'

II
II
I'

�------------------------------------------�--------�II
I' ,

Jean Cario Leutprecht

Jogulnhos A.bertos �e Santa' na. Parabéns aos técnicos Nelson
Catarina '.

e Natalia, C( as atletas Tatiana,
Atletismo: Pepy, Tuca, Melissa, Maite,
O'bteve02medaihasdepratanos .Rlai.ne, Guiomara e Morgana.
200m de bronze nos 100m com Esperamos que em Porto União
a atleta Beatriz E. Horst, treina- vocês e as outras modalidades
da a 02 anos pelo prof. ,Valdir consigam trazer medalhas ou

Gíese. melhorar mais ainda as coloca- .

Marcelo Lucht fez 1,60m no salto ções. Valeu.
em altura, mesma marca do se- Porto União
gundo lugar, mas passou para 5� Escolhida a cidade sede os IV
lugar no desempate, Joguinhos Abertos de Santa Ca-
Ba"luete .

tanna Porto União. Esper-amos
Mesmo superando as expectati- que nossa cidade se faça repre-
vas na quadra, não conseguiu sentar com mais força ainda, va-
vencerPortoUnião e Concórdia, mos esperarpelo apoio de.todos.
fortes candidatos ao título.
Ginástica' .

Peladão
Nossas meninas sentiram muito A fase semi-final-reinicia hoje 'às
a estréia e a falta de aparelhagem 19:30 horas no ginásio de esp,
melhores para seu treinamentos, Arthut ·�.üller com os segu!nt��
mas ficaram em 521ugar no geral. Jogos Cnsmar x Super Leiizí, FI�
Judô

.

-

- gueirã0lfRei dos Botões, Estoril
Outra medalha de prata com Je- x- San Remo, Cabana x ARGI
ferson Rodrigues, e 421ugar com Bae�nqi, destas oitos equipes
Jr. classificam-se quatro para o cru-

NataÇão zamento.

Mesmo-com 'o nível da compe-· Torneio de vôlei
tição muito elevada e a pouca Já estão abertas as inscrições pa-:
idade dos nossos atletas e a tem- ra o' Ir Torneio de Vôlei adulto

peratura baixa da água, o desem- Masc .. e Fern. SecetlDME, 'pro-
penho não foi o esperado pelo moção da Liga Reg, de Vôlei e
técnico Renato (Olímpia). Basquete que tem �níc!o ell_l no-
Xadrez ,

. vembro nas categonas inferiores
Nossas meninas sentiram muito daLRBV. Teremos oIs Tornelo -

a falta de experiência, mas foram de y.ôlei do Colégio Divina Pro-
melhorando seu rendimento du- vidência categoría 14 anos. As

{ante os jogos! essa modalidade ,inscr!_ções podemser feitas na re;-
precisa ser mars trabalhada. . cepçao _do colégio, com Carlos
Volei feminino ou,M;anze. ,

.

Saiuem segundo lugar na chave, Volel Vet�ranas. .

perdendo apenas para Concör- Prosse�ue nos dias 29/101?0, �a
.

diana fase final perdendo para AABB e 30 e 31��0 no �maslO
Blumenau resultado normal de Esp. Arthur Muller o [2 Cam-

perdeu parã Chapecó numa par� peonato de Vôlei Veterano Fe-
tida disputadíssima, e ganhamos rmmno Secet/DME sempr� !l
de Lages que pelo saldo de sets partir das 2�:OO horas! partící- ,

classificou-se em segundo lugar paro ,as eq�Ipes da Najas (Tee.
na chave: Com todos estes resul- Carlos),. Ki-Lance (Tec. Nata-
tados na classificação geralfica- lia), Raio X (Tee. Mazinho)
mos em 521ugar, mostrando que AABB/Urbamtos. (Tee, Man-
oinvestimentoestavalendoa/p�- ga), AGV (Tee. O'smldo).

'.

I
.

ES(ritórioS:' .

R. Sete de Setembro, 999 sala 101'
Fone: 22-6162 t-- Blumenau - SC

,

R .. Jacob SChmitt, 61 (Pioneiros)
Fone: 66-2195 - Baln. Ca1(lboriú - SC

Dr.. OSlnarDutra
Advogado _II

II
I'

VIAÇÃO
CANARINHO

.'
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ANOTAÇGES

, /

convidados. Quem sabe seja
, A c:rateraniRua 184, que apenas dor de cotovelo. Deus

homenageia Bernardo Dom- queira!, ,

'

,

busc:h, perto da MARISOL, c

apresenta Visíveis!!inaÍ5 de re- No "affairé" PlSKE x

cuperação e eliminou umperi- SALVITA entramos 4e SJ.:aça
goso buraco, logo depois da na-troca äspera de opiníões,
10mbada.:0 trânsito, agora, Quer nos parecer que a nota
flue com segurança. Além do da municipalidâde, o terceiro
atendimento que merece os personagem, também não-tem
agradecimentos, ainda e mdí-. ! muita segurança, pois, a envia
c:ativo de q�e a imprensa, .como se. fosse o .signatärio
quando tudo falhá, presta ser- . IVO KONELL ...,.. Prefeito
viços de utilidade pública. 'Municipal, mas rasurado por
Ufa, até que enãmt .

,

.não se sabe .que, .depoís, �
mão, a expressão PREFEI
TURA MUNIClPAL. Por'

.

quê? Não tem mais responsá
vel? Por essas e outras, como
fomos dÍ5Çriminados peras J)U
blicações e podendo este Jor
nal só circular com 12 páginas"
edição já fechada, em haven
do um jornal ainda,pequeno

. fica a experiência de 'tue sem

pre é bom a gente não brincar
com a imprensa, que pode fa

lhar quando a gente mais pre
asa.

Já que a Sc:bützenfest está
encerrada, caóc algum� 0010-
.cações para o próXimo ano, a
título de c:olaboração. Dizer
que é a mais autêntica festa
germânica do Estado, labora-

,

se em ledo engano e é só para
agradar os promotores para
sãfar a sua onça. Este sema
nário entrevistou' músicos da
Blaskapelle, que um colega
rotulou de não ter agradado
muito, e eles c:omo legítimos
alemães, também tem a sua

opinião, é muito curiosa.
,

ASecretaria'de Educação
Cultura Esporte e Turismo da

Um deles foi muito fran- prefeitura municipal; através
co: é uma festa alemã à moda da DMs�o de Educação Físi-
brasileira; Com direito a cama- ca, promoveu ontem no Gioá,
val e tudo o mais. Actla que sioMuóicipal de ESportes (an-
tudo é muita imitação, .onde tigo Agropecuãrío), o segun-

.

ressalta o enfeite e o colorido, dó Fesec - Festival SóCio-Es-
mas o sentido da festa na Eu- potivo e Cultural. Participarão
ropa é outro, .mais sério. Fa- da promoção crianças- de l� a '

_ zem .referência aceitävel para' 4� série das escolasmunicipais,
a nossa festa que ainda dá pra Foram reai'izadas 'apresenta
aturar, ao contrário.da OICto- ções 4e danças folclóricas, tea
ber, que eles não gQstaram. tro e a apresentaçãO da or

MaS; apesar da limpeza, pre- ',questra infantil da Scar. Se

ços, estrutura, eles-fuzem res- gundo Maristela Menel, res

salvas; especialmente a higie- ponsável petaDivisão de Edu-
_

' .,ne dos boxes, as pessoas pas- cação Física, .es�a ,promoção
sando, o pó levantando e co- teve como' objetivo promover
brindo bat�tas fritas f!ltiadaS, � integra�ão. �as:crian�as das
co�das, pao para o bife e 'es-

.

, escolas mUDlclpals e divulgar
cambau, Qualquer dja comen- ; os trabâlhos realizados pelas
taremos. o "sucesSO:'" na opi- crianças, além de mostrar o la-
nião dos germânicos. nossos do cultural e, esportivo.

'

,. ,

CAnSASSE
A ESSÊNCIA DA PLJREZ>

'. ·CORRElO...............,,",:"'---
''.',:''''--':-=-':�� "iF-,c:»',,:€» .. j ,,�

Yarigassina c�m aBJeii;g.�r.
contrato de compra de aviõt:s

O presidente' da Varig, R�bel
Thomas, assinou no RiQ, Com o presi
dente do Grupo de AViõesComerciais
da �ing, DeanThomtoD, contratos
de compra de onze Soeing 747-400 e
de quinze aoeing 737-300, no valor

. de dois bilhões e 62S milhões de dóla
, re,s, COJ}stituindo-se na maior cOmpra
ferta por uma empresa da AméricaLa:
tina. Segundo o presidente da Varig
estaé uma demo�tpação 'de confiança
no futuro do país .e no �eseriIpenbo

, de sua empresa" que compete em

Igualdade de condições com as maio
res companhias de aviação domundo.

,

Em fe"ereiro deste ano, a V�g�
� finnou contrato com a Boemgpil
,raa aquisição de OUD:osquinze Soemg
737-�,� somados aOs quinze com
prados,boje perfaz o total de 30aYi6es

o diretor• Vmig e t/fnIor do G""",
fieA ri6nCOIUrriiJü daBHÜlg, e", ",.
,,"Il10 • lec"_"1110 .. cOlltnlúl ".
MII"........

deste 'modelo e aumenta o valor das '

encomendas à Boeing para 3,1 bilhões
'de dólares.

'

,

'Do contrato assinado em feverei
,

ro, a Boeing entregará à Varig até 'o'
final do ano, 08 dois primeiros .Soein,

, 737:300, que Integr� a frota de !3
��:deste modelo �á em operaçao
naco�panbia. O presIdente da.-Varig,�
,anU!lQou também que a e�I1!S8,reoe- '

berã ent 1992, e em 1993 mais, dois'
Boeing 147-400, arrendados a ILFC
- International Lease Finanoe Cor-

.

POt:lßon, doS Estados UnidOs_e que .'

a empresa receberá� 10MD-lI,,'"
fabricados �Ia �acponelr Dougl_3s;

,
send!> os dQlS pnmelJ'QS, arrendãdos, ,

aGPA - Guine.ss PeatAviation, ehe-
gamno próximo ano.

'

,
,

Schützenfest supera as expectatívas
JtII'fIP44oSul-A Comis

são',ee'ntral Or�izadora' da Il
Schützenfest, (>redidida por Leo- '

nel Pradi Flonam, afir..,:a que a

festa foi o maior sucesso. Estive
ram na festa 112.158 pessoas pa
gantes, que c:onsumiram 85 inil
litros de chopp e 6.500 pratos de
comida típica. O ponto alto da '

festa dosAtiradores foi acompe
tição de tiro e os bailes realizados

ABANDoNO DE EMPREo()
De conformidade com o art. 482 da
le�ra I da CLT convidamos a Sra.
Di1Ull"" tk StiiIm GoIlÇillHI. porta,
dora da CP 78.134, série 00006/SC
a comparecer em nosso escritõrío
no prazo de 72 horas, O lião compa
reCImento caracterizará o abando-
no de emprego,
MoIIuu ForiiIIt Ind, e Com. LIda,

R, Ge"nano Wagner, 50 -laragUlf
doSul-,SC�

'�

SUCOS'E
VITAMINAS
GOULART
Lanches,

Pizzas, SOrVetes,
Petiscos e'
Bebidas.'
'R•.Ce/.

, Procópio
Gomes, 227'

"

Matriz: �R-28Q - km 5$'- Telex (474) 5� - Fones (0473) 73-0163 e 73-0422. Filiapa NTC sob n' 937,
Fruats: São Paulo - Fone: (OU) 291-4511 eamplnas - Fone: (0192) 311-1144 "

.

,

Marília - Fone (O�44) 33-4923 Blumenau - Fone: (047,3) 22-0199 Joinvi1le - Fone: (.0474) 22,5220 Rio Brilh�t
.(MS).- Fone: (067) 452-7121 '.

.

.", ,

,

e
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J_aragu� do �ul, 'de 27 de outubro a 02 de novembro de 1990.
� � ·1:i

nos dois pavilhões.
.

�,
'

Para o próximo ano, mais
inovações deverão acontecer na

ßI_S�ützen_fes!, uma vez que o
objetivo Diator é aperfeiçoar ca
da, vez mais o evento que já está
consagrado no calendário de f�
tas no Estado. Toda a infra-es
truturamontada este ano, déve-,
rã permanecer para asprõxímas
apresentações e festas, dos Atira-

,

dores. Os' objetivos da festa fo-
'

raro alcançadOs e e1'8ID de resga
tar a. tradição do tiro, iocremen::"
tar a prática,do tiro na 'r�gião '

e fortlilecer as sociedades de Ca-
Ç!l e�irQ além, �e proporcionar "

e motivar a prática das compe- ,c_

-tições de tiro entre as sociedades "

e promover lazer e confratemí-
.zação para todos os participantes
dO'evento.'., ,,",

'

.;:-"00

,-.;'1.1

Se você tem-uma idéia'
/na c�beça, o',Foto, Lass"�
coloca uma câmera

� .
'

'� � .. ,'
"

'

na sua m,ãQ.
SHARP SQNY

VENDAS PELO SlsTeMAcoo�ERATIVO,
,"

.,

.,....

.....

LOSS"

. '

Rua MaL Deodoro; 302,
Fone 72-0181

'

Jaraguá do Sul

.'

�l
PI101e �mp,,' 11:.IIpado

�HONDA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




