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Iuvenius vence o Imbltuba
por lxO com gol de pênalti.
Domingo vai a Concórdia .
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Página 11

iW'i
1-:1

... III 111m Ifl
, t [II I "IUIIIE III II l

�JlJ'JI ßIN1

PORTE PAGO
DR/Se

-ISR 58 - ,161/81
o invicto técnico Joaquinzinho confionte em sua equipe, espe...--------___;.----.....,----

ra alcanfar um bom resultado neste final de semana
'
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"Lar das Flores" inaugurado dia 26

Vista do prédio do Lar das
,

Flores (Associação
Assistencial paraldososl

Modelos, troféus,
placas
comemorativas,
condecorativas,
para
inaugurações.
Fone 72-3991

A Equipe Malwee de
Bicicross representa o

Estado no Sul Brasileiro
que está acontecendo neste

final de semana no Rio
.Grande do Sul.

Leia na
Página 12

Momento de treinamento da Equipe Malwee de Bietcross

Afonso
Piazera
Neto
assume a

Secreta
riade
Obras

Aristides Pans tein deixa a

Secretaria de Obras e o Se
cretário Afonso Piazera Ne
to assume seu lugar, Várias
mudanças estão ocorrendo
no secretariado municipal.
Entre elas o pedido de de
missão feito por Aristides
Panstein ao Prefeito Munici
pal. Página 3
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.Editorial
,

Falta de solidariedade antecipa morte.
Dias atrás houve no mu

nicípio um acidente com mor-
.

te. O lamentável é que uma

.. jovem senhorä de apenas 24
anos perdeu a vida. Segundo
testemunhas, na hora do aci
dente mais de dez pessoas pa
raram para observar o acl
dente, e a vítima (mãe de uma
criança de três anos) estava
agonizando e, talvez tivesse si
do possível salvá-Ia se um dos
cunosos, a tivesse socorrido
em tempo hábil.

A vítima morreu após
dar entrada no H9Spitai São
José de Jaraguá do Sul, e se

gundo médicos e enfermeiras,
seria possível salvá-Ia caso

não ocorrece a omissão de so

corro. Ocorre porém, que a

burocracia está atrás de tudo
isso, pois, caso alguém socor

resse automaticamente se en

volveria em questões legais co
mo processo, ocorrência poli
cial; etc. Várias pessoas dei
xam de socorrer vítimas .de

aeídente por este motivo. Se
ria neCessário talvez uma nó-

.

va verificação na legislação
brasileira, para evitar de cer
ta maneira este tipo de atitu
de. Este não é um caso isola
do, vários �s Semelhantes
já ocorreram não só em Jará
guá do Sul, mas támbém em

todo o país. Seria bom que as

autoridades competentes e po
líticos olhem com carinho esta
lácuna

.

na legislação brasilei
ra.

EMíLIO DA SILVA - 90 ANOS .

Uma vida ho,nrada e útil a comunitfa4e
POR JOSÉ CASTILHO PINTO

A data de anteontem, (1�
de novembro), assinalou 01110-

nagésimo amversário 'do esti
mado amigo Emflio da Silva,
filho legítimo da senhora Ma
ria Umbelina da Silva e que te
ve como pais adotivos o casal
Carlos Lehmert - Claresdina
de Góes. E por entre cumpri
mentos, abraços e o carinho de
seus familiares, demais paren
tes e dos amigos inclusive deste
colunista, viu o amigo..Emílio,
com plena lucidez, a passagem
festiva de seus 90 anos de vida,
um alcance idoso que não é co-
mum. .

.

Mas acontece que o preza- .

do Emílio viveu dos 9 aos 20
anos, com seus pais adotivos,
na minha cidade natal de Rio
Negro, ao sul do Paraná, que
confronta €om a cidade catari
nense de Mafra, tendo a sepa
rã-las o caudaloso rio Negro.

. E nessas duas cidades não é di
fícil encontrar pessoas de idade
avançada, pois o Emílio e mais
eil tívemos ocasião de partici
par em 1980, em Rio Negro,
das festividades dos 10e. anos
do nosso amigo Christiano
Buch, uma festa que não foi
só dele Christiano, dos paren
tes e amigos mas de toda a co-
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munidde ríonegrense e ma

frense, amigo esse que veio a

falecer em janeiro de 1982, em
cujo sepultamento, fizemos
presença. Também o Sr. Ven
ceslau Muniz, meu ex-profes
sor de ginásio, que e� e o Emí
.lio visitamos por mais de uma

vez alcançou a bela idade de
91 anos. E vivem ainda em Rio

Negro digersos conhecidos
meus já beirando os 90 anos,
bem como vários colegas de in
fância que, como eu, estão c0Il!
70�71 anos. Como bem se ve

a minha cidade é lugar de pes
soas que atingem idade avan

çada, e como o Emílio lá ehe-

gou quando menino e saiu co

rno adulto não é de duvidar,
para satisfação de seus famili!'l-'
res e dos amigos, que esteja
sendo influenciado por essa

longevidade rionegrense.
Ao estimado amigo Emí

lio da Silva pelos seus �O anos

de umavidá honrada, presta
tiva e útil aos seus familiares
e à comunidade aonde vive, a
sua querida Jaraguã do Sul que
tanto exalta e admira, o nosso

sincero abraço com os melho
res votos de felicidades emuita
saúde.

José Castilho Pinto

SEMINÁRIO DWULflA
GANHADORES DE PREMIOS
A Escola Apostólica Sa

grado Coração de Jesus, de

Corupã, divulga a lista dos ga
nhadores do sorteio realizado
dia 2i de outubro por ocasião
da festa realizada para angariar
fundos pará manutenção do
educandário. Os vencedores
são: 1� prêmio - um automó
vel Kadette -OKM paraMau
ro Salomão - de Jóinville; 2�

LEVE VANTA
GEM vOC5
1AMBéM E'

1'�NHA \)M
RARO Pr<A
.z.�� , A.l-cAN

ÇANDO O
. "e.ROAO�'
�o sucss
SO COM
MI) rro
CHA,RtviE ...

prêmio - um jogo de sala -

para Lenilson Tavares Rangel
-de Jaraguä do Sul; 3� prêmio
- um conjunto de Estofados
.- para Nilson Tecilla - de
Jaráguä do Sul; 4� prêmio -

Um TV colorido -14 polega
das .- para Mayara F. Bor
nhausen � de Gaspar; 5� prê
mio - uma geladeira - para
Comercial Liva - de Jaraguä
do Sul.

.
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Vestibular da ACAFE
abre inscrições

. Jaroguá do Sul - A A�- nada existe de"oficiai, segun
sociação Catarinense das do informações de Marisa

.

Fundações Educacionais Floriani, coordenadora do
(Acafe) marcou para o peno- vestibular da Ferj. A partir
do de Ó5 (segunda-feira) a 09 deste ano, também aACAFE
(sexta-feira) as inscrições ao, volta a solicitar o perfil Sócio
vestibular unificado/91, junto Econômico do candidato que
as instituições de ensino supe- se inscrever'para o concurso
rior do sistema fundacional. janeiro/91, satisfazendo, por
A taxa de inscrição que custa tanto, uma exigência doMec.
Cr$ 2.500,00 - deverá ser· Esta e outras normas foram I

paga no posto do Besc junto aprovadas pelos dirigentes
a própria Ferj, das 9 às 11 ho- das 14 fundaçõese quatro
ras e das 14h às 18b, horário Universidades filiadas a Aca
em que a fundação, também fe, em Assembléia Geral rea
receberá as inscrições dos lizada no dia 12 (sexta-feira)
candidatos, mediante a apre- -_ de outubro na Funorte/Ma
sentação da carteira de identi- fra. Neste concurso, as 18
dade original e uma fotocópia Instituições estão envolvidas
e duas fotograflas atualiza- e colocam à disposição dos in
das. teressados 24 postos de inseri-

.Em Jaraguä do Sul; ação, 150 cursos (diurnos e BO

Ferj oferecera vagas para os turnos) e 7.927 vagas. As pro
cursos de Administração e vas serão realizadas nos dias
Pedagogia. Quanto aos novos 21 22, 23 e 24 de janeiro/91.

cursos-tecnológico e Direito- às Sh. .

Fundado em 10 de maio de 1919.
Diretor: Eugênio Victor Schmöckel

. Jornalista Responsável: Sérgio Homricli DRT/RS 5596.
Repórter: Yvonne A. S. Gonçalves.
Auxiliar de Redação: Sßvia Regina B. Legnaghi
Depto Comercial: Jaime'Blank

. Depts de Cireulação: Luiza Helena Rosa.
Diagramação e projeto gráfico: Jaime de Borba,
Montagem Alexandre Eccel, Luis Carlos Ribeiro, é Agnaldo e. Oliveira
Revisão: Marisa Moráes.

. .

Redação, administração e publicidade: Rua CeI. Procópio Gomes de
Oliveira, 290 - Cx. Postal- 19 -: Telefones (0473) 72-2684 e 72-0091
-Janrguá �o S.ul (SC).lmpress? �as oficinas da Org. Conto A Comercial
S/C Ltda (linotipo) e em A Notícia (off-set).
Associado a Adjori e Abrajori.
Os artigos assinados não refletem a opinião do semanário.
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Fumo é prejudicial ä saúde.

Jaraguá do Sul de 03 a 09 de novembro de 1990.
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Mudanças no secretariado jlraguaense
Sabe-se que pára o lugar

de Aristides Panstein assumirã
o atual Secretário de Serviços
Públicos Urbanos, Afonso Pia
zera Neto. Haverá também vá
rios' remanejamentos denomes
para os cargo:; de secretaria de
educação, cultura, esporte e

turismo, assessoria jurídica e

secretaria de administração e

finanças.

Jatàgull do8'ul-O Secre- Possuo 'uma construtora e não
tário de Obras da Prefeitura

-

estou mais-consegüíndo conci
Municipal, Aristides Panstein liar as duas funções. Resolvi
demitiu-se do cargo na semana então assumir minha empre
que passou. Muitas conversas sa".
a respeito do motivo de sua saí- _:_

_
Panstein . trabalha na Pre-·

da sacudiu o meio politico do feitura Municipal há oitoanos,
município. Mas, segundo Aris- desde o mandato de Durval .'

tides Panstein "deixou O' cargo Vasel e atualmente vinha res

com muita tristeza e �uramen- pondende pela pasta de Obras
te por motivos particulares. ao mumcipio.

Eleição para presidência da câmara trava
gra�e disputa entre os vereadores

res, .bem como a prefeitura mu

nicipal. E na reunião da Câma
ra de Vereadores, tomou a pe
dir explicações e esclarecimen
tos ao, executivo municipal no
que diz respeito ao pedido en

.

caminhado por ele pedindo um

dossiê completo do número de ,

funcionários públicos, local de
trabalho, cargo e salários. "A
municipalidade até agora não
tomou conhecimento deste pe
dido e não deu as devidas res

P9stas; acho que o Prefeito Mu-
. nicipal está tendo um descaso
com os-vereadores de seumuni
cípio. em não esclarecer uma
questão tão simples e rápida".

. Esclarece o vereador sefelista.
Raeder afirma ainda que a falta
de público nas sessões da Câ-

,

mara de Vereadores (que acon
tece todas as segundas-feiras às
19 horas) é muito grande e con

clama a população que compa
reça para pelo menos cobrar
atitudes dos vereadores que fo
ram por eles eleito.

Jaragull doSul-A Câma
ra de Vereadores de JaraJ?uá do.
Sul já está vivendo uma' verda
deira campanha de bastidores"
em relação a eleição do novo

presidente para o próximo ano.
Dös 15 vereadores da bancada,
dez já tem: pretensão de se can

didatar ao cargo. O atual presi
dente, Baldufno Raulino
(PMDB), diz que é uma disputa
saudável e que tem certeza de
que a escolhaserä bem feita. .

A cadeira' de presidente é
muito cobiçada pelos vereado
res que dizem não' ter nada a

ver com o salário (que é 50%
a mais que os demais vereado
res), e sim pelo fato do cargo
ser muito importante. Sabe-se
ainda que entre esta atual ban
cada, pelo menos três vereado
res pretendem se candidatar a
Prefeito nás próximas eleições.

O vereador do PL, Hans
Edgar Raeder, admite a possi
bilidade de concorrer a presi
dência da Câmara de Vereado-

Lançado o "Projeto Floran"
vação do meio ãmbiente, suas
floréstas nativas, recuperação
de áreas de interesse ecológico
e paisagístico e a silvicultura in
tensiva par� a produção de bio
massa destinada a gerar ener
gia. Entre os apresentadores
do "Projeto Floram" , destaca
se José Goldernberg e Werner
Zulauf.

biente. Foi debatido a regiona
lização pela comunidade cien
tífica, empresarial, politica e

de entidades civis, buscando
oferecer a sociedade brasileira
uma alternativa viável e útil so
bre a questão ambiental.

O projeto foi criado numa
perspectiva de longo prazo,
procurando conjugar a preser-

O secretário de desenvol
vimento urbano e do meio am

biente de Santa Catarina, Ade
mar Duwe, participou em São
Paulo, do lançamento do "Pro
jeto Floran" , que tem como

meta, recuperar a cobertura

vegetal do país. No encontro,
participaram todos os secretá
rios de Estado do meio am-

I

ESPORTE

TELEFONISTA
SECRETÂRIA

COMERCIAL
ClrSI leíricl-.rílicl, CII ISI du lahralíril 't Teleillia

o Segundo Campeonato
Aberto de Volei e Basquete
masculino e feminino inicia
dia 11. Jaraguá do Sul -
A Ligq Regionai-de Volibol e
Basquetebol-« LRVB - jun
tamente com a Prefeitura Mu
nicipal, Secet e Dme, promo

.

vem o Segundo Campeonato
Aberto de Volei e Basquete
masculino e feminino. O cam

peonato inicia dia 14, no Gi
násio de Esportes Arthur Mü
ller. Para o segundo campeo
nato âe volei, podem partici
pai' 12 atletas por equipe, des
'de que residam, trabalhem ou

estudem na 'microrregião. Já
para o segundo campeonato
de basquete, podemparticipär
10 atletaspor equipe 'desde'que

. residam, trabalhem ou estu
dem na microrregião. No ato
da inscrição (que deverá ser

efetuada na Divisão Muntci-
.

pai de Esportes até o dia 09
(sexta-feira) às 19h), o atleta
deverá apresentar carteira de
identidade ou xerox da mes
ma. '

A taxa. de .

inscrição por
equipe é de Cr$ 6.000,00. Ha·
verá troféus e medalhas para
o primeiro e segundo lugar e

medalhas para o primeiro, se

gundo e terceiro lugares,
Maiores informações poderão
ser obtidas na Secet - Secre
taria de Cultura, Esporte e Tu
rismo, Dme - Departamento
Municipal de Esportes e na

Lrvb - Liga Regional de Vo
libol e Basquetebolem horário
comercial.

I,

DR. DOUqLAS FARIA
.

CO'RREA AiN.JO
Angiologia e Cirurgia Vascular
(varizes, tromboses, doenças arteriais)

Comunica clientes e amigos seu novo endereço:'
Policlínicq Rio Branco, 207 - Fone:

72-1744/72-1063

II..., �••..............•••....................� .

! o PROGRAMA INCLUI RELAÇOES HUMANAS E ETIQUETA SOCIÁL :
: CORRESPONDE:NCIA E REDAÇAO EMPRESARIAL, ATENDIMENTO À :

: RECEpÇAO E AO TE_LEFONE, TREINAMENTOS EM CENTRAIS:
: TELEFONICAS E PRÀTICAS DE TELEFONISTA; RECEPCIONISTA E :

: SECRETARIACOMERCIAL.· ':
..................................................................�...
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-----------., ...... iZ"9lO=

. AOS ALUNOS SERAo
CONFERIDOS:

CERTIFICADOS
DE FORMAÇÃO

II FREQ�NCIA E'
APROVEITAMENTO,
VALIDO PARA CON·
CURSOS PÚBLICOS
E EMPREGOS EM
GERAL EM' TODO TE·
RRITÓRIO NACIONAL.

II

.......... ._

.....E,_..
.........

MATRiCULAS ATé
16 I 11

PIlote sempfl lUlpado

LOCAL:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ESPORTE, CULTURA E
TURISMO - SECET
AV. GETÚLIO VARGAS, 503
FONE: 72.0888

. .;.IARAGUÁ DO SUL - SC
._-------------�

�HONDA

A'COMÉDIA MAIS DIVERTIDA DACIDADE
EM NOVA TEMPORADA!

.

"PENSÃO CENTRAL"[tpresentações dias 03, 04, 10,,11
e 12 de novembro, às 20h30min no
ANFITEATRO DA SCAR. Venda'
antecipada de. ingressos em Meri
Decorações ou no local

. '--'-'1Moretti, Jordan & Cia. Ltda.

Jaraguá do Sul de 03 a 09 de novembro de 1990. Página 03
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sem desconsiderar os aspectos
qualitativos .. Hoje uma boa admi
nistração de fluxo de caixa é vital
para a saúde financeira das empre
sas, concluiu o empresário e presi-
dente da Acijs.

'

A ACIJS inclusive, está <Je·
senvolvendo um plano com o in
tuito de auxiliar o pequeno e mé
dio empresário a atingir estes ob
jetivos. Esta adaptação as novas

regras do jogo exige por parte das
empresas muito "Treinamento,
Criatividade e Trabalho.

Dalcelis·
,

recebe ·Prêmio.
Qualidade Brasil

Atacado'e v,rejo
'.

. � .

A Varig'usa serviço de nizoção. As inscrições pÓde�
bordo com tema de novo Tão serfeitas IUJAcijs através
anúncio. Na tela, corre uma dosfones 72-1044 e 72-1581
cena-com o par romãntico . ou telex (474) 231 ACIJS,
Marion e David, um filme aléàs 17hdo(lia07(quarta
em inglês com legendas em feira), gratuitamente para
português, assistido pelos' tl$socúalos e ao preço de·Cr$
passageiros de um avião da 500 JHUYJ não sôcio«. O �
Varig. Durante umabraço, lestmnte será o Dr. Samuel

·

David abre um olho e se Schubert, economista, dire-
· deslumbra com a refeição tor do Instituto de Tecnolo-,
servida à bordo. Diante da gia do Varejo, Diretor da
surpresa dos passageiros, Confederação Nacional (los
os dois atores deixam o Löjistlls, Vice-Presidente da

script de lado e só prestam Federação dos Lojistas de

atenção ao menu sofistica- Santa Catarina, Ex-Presi
do, de vinhos franceses, ale-

.

dente do Clube de diretores
mão, salmão, caviar e so- Lojistas de Ioinville, Ex
bremessas incríveis, num Presülente da Fefjeração dos
insumitado diálogo entre o Lojistlls de SanItl CaItlrina,
cinema e a "realidade". Na Ex-Presidente da Confede-,
seqüência seguintes, os ato- ". ração NaciolUJl dos Direto
res deixam a tela e vão jan- res Lojistas, por quatro
tar com os passageiros. O anos.

anúncio produzido pela .
A Weg promove dos

Expressão Brasileira de dias 5(segunda-feira) ao dia
Propaganda acab!l 'de s=r Btquinta-feira), ft décima
lançado para veiculação Conatec Convençao NaClO
nas principais 'emissoras de nal do Assistentes Técnicos
televisão, em versões de 30 . Weg realizada a cada dois
e 60 segundos. O anúncio anos em'Iarqguá do Sul. O

. faz parte de uma campanha evento reum1-á 300 conven

de divulgação da qualidade cionais de . todo o Brasil.
·

do serviço da Varig"
. Nesta Conatecforam intro-

A Associação Comer- duzidas algumas novida
cial eIndustnal de Jaraguá des,. como um' congresso
do Sul relizo palestra com o técnico, abordando vários
tema "Tendência Empresa- temas, além de uma expo
rial dos Anos 90", que será

. sição de toda a linha de pro-'
realizada no Auditôrio do dutos Weg, montada no Gi
Centrõ Empresttrialde Iare- nâsio de Esportes da.Ar
guádõSul, dià08 de novem- weg, No programa ainda
bro (quinltl-feira), às 19 ho- constam trabalhos deplenâ
ras. Apõs o evento será servi- rio e visitas aos parques fa
do um coquetel de confr�er- bris.

Rua·Reinaldo Rau, 63�
Fone: 72·1599

Comércio e Indústria apostam em .

eficiência para driblar a crise financeira
JoragulldoSul-O Presiden

te da Associação Comercial e In
dustrial de Jaraguá do Sul
(ACHS), Gilmar Moretti, escla
rece que ·com esta recessão, o co
mércio de modo geral tem sentido
uma queda nas vendas em tomo
de 30%, o que toma a situação
em parte preocupante. O ritmo de
final de ano com as festas Natali
nas, evidentemente não resolverá
os problemas, mas propiciará um
certo alento nas dificuldades senti
das atualmente. Gilmar acredita

que se o comércio atacar os pontos
criatividade, preços e prazos de
pagamento' como forma de atra

ção, a situação melhorará.
A classe empresarial Jara

guaense está apreensiva e caute
rosa, lutando Como pode. Estando
consciente de que a recessão é ine
vitável, cabe discutir como sobre
viver a estes tempos. Para tanto,
garante GilmarMorretti, éfundà
mental que as empresas ganhem
eficiência, aumentando a produti
vidade e racionalizando custos,

Fênix Comunicação atuante
em Iaraguâ do Sul

JlITtlguá doSul-A Fênix se cons
tituí hoje em dois sócios, na pessoa
de Ademir Avelino Fagundes e Juarez
Andrade Lopes. Fundada em novem
bro de 1989,. entra no mercado como
a mais nova opção em fotolito a em

presários e particulares, com larga ex

periência .em mala direta, catálogos,
. desenvolvimento de embala�ens, en
fim tudo em off-set e tipográficas. Pos
suindo laboratório prõpno, com ma

quinário moderno Rara melhor aten
der sua .carteíra de clientes.. .

A se�uir tabela de preços válida

,...

.FENIX
COMUNICACàES LTOA
RUA CORONEL PROCÓPIO GOME-S
DE OLl\tEIRA.140-1�ANDAR-CENTRO
CEP. 89250 JARAGUA DO SUL SC

para osmeses de outubro e novembro
.deste. ano com faturamento pará 30
dias. Fotolitos filme 0,10 - traço 2,20
cm", fotolitos filme 0,10 - retícula
Cr$ 3,50 cm2 fotolito filme 0,10 - pa
ra circuito impresso 2,80 cm-, Foto
litos filme 0,10 - com explosão para
circuito impresso Cr$ 4,00 ém2, foto
litos filme 0,10 - (1.2X12) mínimo,
Cr$ 850,00 cmz, fotolitos $nIes 0,17
- para circuito impresso, cai 5,00,
fotolitos filme 0,17 - c/explosão pl .

circuito impresso Cr$' 6,50 cm2, foto
litos filme 0,17 - (12x12) mínima
Cr$ 1.200,00 cm2•

Os diretores daDakelis Célio eDal
.
va Cristovão felizes com o êxito da
empresa

.

I,N',( i,'.t "1 i:.':':.'.'.).' .. 'I,:>

Senai amplia seus cursos
em outubro passado em Cr$ 10
mil, contra um pouco mais de.,
Cr$ 4 mil na Escola Técnica Tupy
de Joinville, para a realização de
curso idêntico.

A construção do .novo pavi
lhão com 2.600 metros quadrados
continuam em ritmo lente e so
mente será entregue para os usuá
rios em meados de março de 1991.
Nos trabalhos de expansão da

. obra já foram investidos mais de
Cr$ 29 milhões ..

faraguá doSul- A Dalcelis
Indústria e Comércio de Malhas
Ltda, representandomais uma vez
pela qualidade dos produtos de
Santa Catarina recebeu através de
seus diretores Célio e Dalva Cris
tovão, o prêmio Qualidade Brasil,
s�pb�lo de grandemérito pela efi
ciencia e dedicação com que vem

mantendo. A solenidade de aber
tura aconteceu no-mês de outubro
no São Paulo --.; Hilton Hotel,

Exatoria convoca produto
res Rurais • Jaraguá do Sul -
Em virtude das alterações da legisla
ção de ICMS, no que diz respeito
a incidência deste imposto nas ope
rações de venda de produtores horti
frútigranjeiros, e que abrange um
vasto número de produtores, a Exa
toria Estadual de Jaraguá do Sul está
lembrando aos produtores que diri
jam àquele orgão a fim de receber
�ovas m(o�ações sobre a incidên
cia daquele unposto sobre os horti
frutigranjeiros. Lembra ainda que

.

mesmo aqueles que já -estiveram na
exatoria recentemente compareçam
novamente, afim de tratar do assun-

. to referente ao ICMS.

Jaraguá do S«l- O Senai -

Serviço Nacional de Aprendiza
gem. Indústrial confirmou a im-"
plantação do curso Técnico ein se

g�rança a partir de março do pró
ximo ano. O curso terá a duração
de 18 meses. A decisão aconteceu'
na reunião entre os empresários
que integram o Conselho Técnico
Consultivo do Senai. Todos foram
unânimes na decisão de implantar
este curso, apenas questionaram
da direção regional do Senaio cus
to por aluno do curso, estimado

c::;,
·9O;A'DÊCÁDA.�1
ASUAMELHORMARC4 --'
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Companhia de habitação agüiza construção de Núcreo Habitacional
. laraguá do Sul�o Presi

dente da Cia de Habitação,
Bruno Breithaupth, esteve em

_ Florianópolis onde com de
mais componentes encaminha
ram pedido para Cohab que. é
o agente financeiro para cons-

_

trucão de 210 casas populares
em "Jaraguã do Sul. A 'Cia de
Habitação entra com o terreno

e promotoria das casas que se

rão construídas em duas locali
dades no município. 110 casas

serão construídas no Jaraguá
Esquerdo e 90 na estrada de
Itapocuzinho, onde cada uma

terá 36 metros quadrados e se

rão construídas em módulos de
maneira. que com o passar do
tempo o usuário possa fazer os
aumentos e reformas que lhe.
convier. Os lotes adquiridos
pela municipalidade são de
medida padrão - 12x30 e se

rão postos a disposiÇãO. com a

infra-estrutura de água, luz e

esgotos já concluídas.
.

Segundo Bruno Brei
thaupt, a procura pelas casas

são grandes. Existe porém a

necessidade de o prtendente a

Cohab passar por. uma tria
gem, e seleção. Ainda não
existe uma previsão do início

. das obras; uma vez que o pro-
jeto encaminhado pela Com
panhia de Habitação está na

.
Cohab de Florianópolis e ne

cessita de aprovação por parte
do órgão governamental.

CMT aprova localização da nova ponte
laraguá do Sul - O Con

selho Municipal de Trânsito,
aprovou por unanimidade a lo
calização da nova ponte que li
gará os bairros Ilha da Figueira
e Vila Lalau. A mesma será
construída sobre o rio Itapocu,
terá 190 metros de extensão e

cobrira uma lacuna existente
nestes bairros. A ligação será
feita desde a rua José Theo
doro Ribeiro (ao lado da Igreja
Evangélica) com. a Carlos Eg
gert (Vila Lalau) desembocan-

'APAE realiza
encontro em

Jaraguá do Sul
Laragu

â do Sul - A
APAE (Associação de Pais e

Amigos de Excepcionais) sedia
o VI Encontro de Profissionais

.

que atuam na área de Educa-
.

ção para o trabalho nos dia 08
[quinta-feira) e 09 (sexta-fei
ra). Este evento se realiza nas

dependências do auditório do
Sesi, com a seguinte programa
ção: dia 08 - acontece uma

conferência com o tema "O Pa
pel do educador como agente
construtor da realidade" �
Educação para o trabalho;
Trabalhos de grupo; debates.
Dia 09 - Trabalho integrado:
educador e família juntos no

processo de atendimento: -

proposta alternativa de educa
ção complementar; - orienta
ção para o trabalho. A coorde
naçao deste encontro está a

cargo da Apae de Jaraguä do
Sul, 19� Ucre, Fundação Cata
rinense de Educação Especial
e Utrep.

do na rua Bernardo Dorn
busch, proximidades da Weg
II.

Aristides Painstein, presi
dente do conselho, disse que
a recomendação foi feita pelo
fato da rua Carlos Eggert pos
suir a possibilidade de ter a sua
cancha alargada e que a nova

ponte possua 9 metros de pista
rolante, mais uma passagem
para ciclistas e outra passagem
para pedestres. As PontesMa
ria Grubba e Maria Cristina

Vailatti, quê está ainda em

obras, possuem a largura de se
te metros.

Namesmareunião o CMT
revelou que no relatório de aci
dentes de setembro, observou
se uma redução no quadro es-.

tatístico em relação ao mês de
agosto. Foram 33 acidentes
sem vítimas e 7 com vítimas.
Foi avaliada ainda a campanha
de trânsito, que segundo à
CMT, foi muito positiva e pro
veitosa.

Hospital e Maternidade Jaraguá
pretende realizar campanha

para angariar fundos à entidade
laraguá doSul-A Câma

ra de Vereadores aprovou em

regime de urgência projeto de
lei oriundo do executivo que en
tregaria ao Hospital Jaraguá
uma ajuda no valor de Cr$ 1 mi
lhão. A quantia está sendo utili
zada nas obras de expansão do
hospital. Na entrega do cheque
ao administrador do Hospital,
Hilário Dallmann, o prefeito
municipal solicitou que na ter
ceira edição da Schützenfest em
91, parte do lucro líquido seja
dividido entre os dois hospitais
do Município.

As obras de expansão do
Hospital e Maternidade Jara
guä, que deverá ser de 1.600
metros quadrados deverão ser
concluídas em outubro do pró
ximo ano mas em dezembro, a
ala de internação estará total
mente pronta com 50 leitos e

o centro cirúrgico. Segundo o

administrador do Hospital já fo- .

ram aplicados na obra Cr$ 8 mi-

Ihões. 'sendo Cr$ 2 milhões do
Estado, a preços passados pois,
numa avaliação atual estes in
vestimentos chegariam a mais
de. Cr$ 40 milhões.

Hilário Dalmann destacou
que após o plano Collor, o Hos
pital vem lutando muito, pois
o INPS efetuou um reajuste irri
sório das diárias hospitalares
(hoje Cr$ 282,00), e até para
conseguirmos manter nossas

equipe de enfermeiras e aten
dentes estamos tendo dificulda
des. Afirmou ainda que se não
fosse a ajuda dada pela municr

palidade em dinheiro, material
e pessoal seria muito difícil rea
lizar esta obra de expansão.
Dalmann está agora em Brasília
para tratar �o Ministério da
Economia a liberação de uma

campanha com. sorteio de prê
mios valiosos, para que a comu

nidade possa contribuir, pois se
gundo Dalmann, os bilhetes te
rão um preço bem acessível a
toda a comunidade.

Massaranduba investe no funcionalismo
Massarrmduba - o Prefeito

Municipal Dávio Leu está conce
dendo mais um reajuste aos Servi
dores Públicos Municipais, repre
sentado por um percentual de
30%,2 escalonàdo em duas parcelas
de b%, sendo que a primeira des
tas parcelas entrou em vigor no
mês de setembro, elevando o me

nor piso salarial da Prefeitura
MassaraÍldubense para
Cr$ 17.19Q,OO observando o regi
me de 40 horas semanais de traba
lho.

No mês de outubro foi conce
dida a segunda parcela, que ele:
vouopisoparaCr$ 19.760,00. Se
gundo o PrefeitoMunicipal, a con-

cessão destes aumentos resgata
em definitivo a defasagem dos sa

lários dos servidores municipais,
os quais durante o período da in
flação desenfreada se defrontaram
com reajustes salariais que não

correspondiam a inflação.
-

Pára o próximo ano, a contar
do mês de fevereiro de 1991, a

admínistração.municipal estabele
ceu comometa a recuperação sala
rial de forma gradativa, fazendo
com que os salários hoje ofere
cidos sejam compatíveis com o

mercado, sendo em alguns casos

superiores aos da iniciativa priva
da.

EDITAL

ÁUREA MÜLLER GRUBBA, 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 pata Protesto os Títulos contra:
COML INDL IMPORT E EXP KASIN - Rua: H
s/n� - NESTA
DEP NILO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA -

Rua: João Moreira da Costa n� 112 - NESTA
EURIPEDES DORNELAS - Rua Carlos Medeiros

.- n� 603 - NESTA
IND CAL MERY LTDA - Rua Paulo Kraemer
n� 357 - NESTA .

A

LIVRARIA TECNICA ACADEMICA LTDA -

Rua Mal. Deodoro n� 922 - NESTA
LUIZ ADRIANO _:_ Rua José T. Ribeiró n� 12-
NESTA

.

RUDI MAHS - Rua Prof. Antonio Ayroso 499.,-
NESTA '

VI MALHAS CONFECÇÕES LIDA - Rua Itapo
cuzinho s/n� - NESTA.
E, como os ditos devedores não foram encontrados
ou se recusaram a aceitar a devida intimação', faz
por intermédio do presente edital, para que os mes
mos compareçam neste Cartório na Rua Arthur Mü
ller n� 78, no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu

débito, ou então dar razão porque não o faz, sob
a pena de serem os referidos protestados na forma
da Lei, etc.
KK/Jaraguá__

do Sul, 30 de outubro de 1990.

ÁUREA MÜLLER GRUBBA - Tabeliã e Oficial de
Protesto de Títulos.-

[ 1L..I I
_I:
( n J

DISPOMOS DE UMA MODERNA MÁQUINA PARA SERViÇOS DE ELETROEROSÃO. SÓUC/TE VISITA DE NOSSO .

REPRESENTANTE OU CONSULTE-NOS FONE: 72-0493 RUA GUILHERME DANKfR, SINa - SALA 1- JGUÁ DO SUL SC.

METALÚRGICA RAME LTDA.
* Serviços de torno, plaina e freza.
* Fabricàção de máquinas industriais e estruturas metällcas.
* Fabricação de moldes para injeção plástica, moldes para metal,moldes ,para
borracha e outros. _

.

* Fabricação de matrizes.

Jaraguá dp Sill de' 03 a 09 de novembro ele 1910'. ' ,
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Programe seu Fim de Semana
,KADRI
Pu'lll� ...

�.=='" Jaraguá CIO Sul _; Dia 02, sexta-feira, na Marrakech,
cboJl.Cria com Jakson e Cia de :Joinville. .

Dia03, sábado, tem noite naMarrakech, com novo visual,
luzes e cores. Confira.
'Sábado, dia 03 no Botafogo, tem.agito com a equipe
Efektus, I} partir das 22h.
Sábado, dia 03 a partir das 20he3Omin. divirta-se no Anfi
teatro da Scar com a comédia Pensão Central. Preço
Cr$ 300,00.

Domingo', dia 04, a partir das 18h tem soíree-no Botafogo
com a equipe Efektus. . .

.

.

Domingo, dill;� no�teatro da Scar maI� uma ap�esen
tação da comedia Pensão Central. O espetäculo estamar

eado para as 20he30min.lngressosao preço de Cr$ 300,00
podem ser adquiridos em Méri Decorações, ae lado da
Rodoviária. .

PensãoCentral é um programa imperdível. É apresentado
pelo grupo de teatro da Scar e tem direção de Gilmar
Moretri. 'Não perc�. Vale a pena. Confira.

, Corupá - Dia 03, sábado, acontece a mais animada
e divertida discoteque no Atiradores à partir das 22h.
Domingo, dia 04, o agito começa as 18h, no Atiradores.
Não perca.

.

Schroeder - Neste sábado, dia 03, venha se divertir
na Sociedade Schroeder III, com o agito da Equipe Super
Som.
Dia 04, domingo na Sociedade Schroeder III o embalo
jovem inicia às 18h. '

Guaramirim - Sábados tem Efektus II, com o maior
agito, iniciando as 22h.
Dia 03, sábado a Sociedade Diana, promove o maior
som com início marcado para as 22h.

Domingo, dia 04 o Clube Efektus II agita a partir das
18h�

.

,

Dia 04, domingo na Sociedade Diana o maior e mais
agitado Soiree, com início marcado para as 18h. .

Massarancluba - �ia 02, feriado boite a partir das 22,
na Fomello's.
Säbado;dia 03, o agito na fomello's inicia as 22h.

... A sua elegância
começa por
fora.
Vista

Ati e Irma da Cka:
Produções, em
descoiltraido
momentoda
Schützenfest

CENTENÁRIO DE EMANCI;. .da Costa, NilceMacedo Ribeiro e Syl�
. -

O OCARA
vio Henriques de Siqueira.PAÇA DE ITA .,

Discursaram pela Academia, 9
Com a recente passe de nosso di- DR. ALAOR EDUARDO SCIS1-

retor na Cadeira n? 29, da ACADE- NIO - Orador Oficial do 1 Cente-
MIA ITAOCARENSE DE LE- nário de Itaocara; pelas Acadêmicas
TRAS, continua despertando interes- falou o escritor EMMANUEL DE
se em nosso meio a sessão festiva co- MACEDO SOARES'..
memorativa do 100? aniversário de Na ocasião deu-se a lançamento
emancipação de Itaocara e 4! de sua pela Imprensa Oficial do Estado, Go-
instalação efetiva, realizada no dom in- vemo Municipal e Academia de Le-
go passado, dia 28 de outubro de 1990, tras, do livro: ITAOCARA':'_ UMA
no Salão Nobre da Câmara Municipal, DEMOCRACIA RURAL; de auto-
às 14:30 horas, com posse e diploma- ria do Acadêmico Alaôr Eduardo Sei-
ção dos acadêmicos no Quadro de sínio, da série: Biblioteca de Estudos
Correspondentes: Adhemar Reis Jú- Fluminenses, em meio a um "vin-d'ho- ..

nior, Angelo Longo, Antonio José nneur" servido aos presentes. .

Waghaby, Clélio Erthal, Ceyla Cunha De parabéns aos Dr. Robério
Antunes, Dom Clemente José Carlos Ferreira da Silva, Prefeito Municipal
Isnard, Edmó Rodrigues Lutterbach, e Dr. Sebastião Kleber da Rocha Lei-
Emmanuel de Macedo Soares, Fer- .. - te , Presidente dá AlL e aos nevos
nando Felix, Hebe Camargo de Paula, imortais acima mencionados. A socie-
Henilda PessanhaMary, José Campe- dade catarinense e jaraguaenses saúdalo da Fonseca, José Carlos de Azeve- a culta sociedade itaocarensepela pas-
do, Luiz Antonio Pimentel, Manoel sagem do CENTENÁRIO DE
Martins de Oliveira Costa, Maria de EMANCIPAÇÃO POLíTICA da-
Jesus Resende Faver, Maria Leny de quela unidademunicipal da Estado doSouza Almei,da, Maria TherezaCunha Rio de Janeiro.

e "escolha dã rainha e princesas da festa.
Participam da escolha 00 título as jovens
Kátia Macedo, Marli Silva, Igleusa Alwer
ter, Marli Perty e Rose Witkowski. E uma
ótima pedida para quem curte e participa
destas festas tradicionais e típicas. Alem
de ser mais uma oportunidade de se usar

as ótimas instalações do Parque �unicipal
de Eventos (antigo Agropecuãrio). Onde
a municipalidade investiu muito e ,p,resen
teou Jaraguá do Sul com um local adequa
do para as realizações de suas festas e

eventos."
.x.x.x.x.x.x.x.

A Ação Social e a Rede Feminina de
Combate ao Câncer, realizaram uma bela

-

e inesquecível noite nos salões do Clube
Atlético Baependí, com a realização'do

.

Chester Show. O jantar a base das delícias
da Perdigão, e a gostosa música, tomou
a noite muito festiva e alegre. A renda

.

bruta foi de Cr$ 767 mil e. a renda l.íquida
de Cr$ 609;_7.33,OO, que as duas entidades
assistenciais aplicarão ein seus programas
de obras e realizações deste ano. As dire
torias agradecem � Perdigão e asque mais
uma vez deram seu total.apoio.

.x.x.x.x.x.x.x.
.

O Rotary Club de Jaraguá do Sul,
dando continuidade pelo 33� ano conse

cutivo realiza a campanha Natal da Crian
ça Pobre-1990. A Inscrição das crianças
será realizada dia 11 de novembro (domin
go), às 8h no Salão de Festas da Paróquia
São Sebastião. A inscrição das crianças de
01 a 10 anos incompletos de idade, poderá
ser feita pelo pai, mãe ou responsável;, mu-

.

nido de certidão de nascimento das crian
ças, somente residentes em Jaraguä do
Sul. E pedido que se você conhece alguma
criança que necessita receber brinquedos
através da campanha do Rotary, a enca

minhe para que seja feita a tria_gem. Parti
cipe da Campanha do Rotary Oub, fazen
do feliz uma criança carente neste Natal.

.x.x.x.x.x.x.x.
Dia 10 de novembro a Ser Amizade

realiza mais um grande baile de Rainha
com o Grupo Musical Os Versáteis. E
aguardem para breve, sensacional' Baile
Show com o Grupo Corpo e Alma. O Pre-

.'

sidente Gilmar Homburg, ultimando os
detalhes deste queserä o maior show de
Jaraguá do Sul/Aguardem e não percam
o Show com o Corpo e Alma.

.X.X.X.X.X,X_.X.

O'Parque InfantilEdiBirus está nova
mente ria cidade. Prestigie ali na Reirioldo
Rau, proximidades do 'Semáforo e traga
seus filhos para uma gostosa diversão.

.X.X.X.X.X.X.X •

_: A Dra. Zilá Rodrigues Leite, de Itape
runa-RJ, nossa leitora comunicando sua

viagem ao Chile, para o casamento da jo
vem advogada Xímena Saric Solari com
o arquiteto Guillo Guzman.
- O Grupo de Teatro da SCAR com uma

divertidíssima comédia na praça, desde o
dia 27-10 até 12-11-1990. Apeça'PENSAO
CENTRAL é apresentado no anfiteatro
da SCAR, à rua Amazonas, 213, às·20:30

.
hs. e ao preço de Cr$ 300,00. Vale a pena

verEm 27-10-90, às 20:39hs., na Iireja
Evangélica Luterana de Jaraguä do' Sul,
sob os auspícios da SOCIEDADE DE
CULTURÄ ARTíSTICA; o CONCER
TO CAMERATA ARCOS - Florianö
polís, Orquestra de Cordas da SCAR, ten- ..

00 como pianista' a sra. Yara Fischer
Springmann e regência do Maestro Ricar
do Feldens. Agradou em cheio.
- Ingo e Dirce Rabi convidando para a

1: Eucaristia de seus filhos Fernando Luis
e Flávio lulz, para amanhã, _às 9 horas
na Igre ja Ma�riz de São Sebastião. Os con
vidados serão recepcionados no salão SOe'

cial' do Clube Atlético Baependí, às 11:30
horas.

.

- A Coordenadora Mama Pradi.Floriani
- e Coordenadora Adjunta Iris Barg Piaze-

ra, comunicando as princiRaisinformações
sobre o CONCURSO VESTIBULARES
TADUAL UNIFICADO -1� SEMES
TRE - ACAFE/91, a FERJ oferecendo
65_vagas para o curso de ADMINISTRA
CAO e 45 V!lgas para o curso de PEDA
GOGIA. A FERJ atende 05 a 09-11-19.90,
na Av. dos Imigra!ltes, 500, nesta cidade
- Fone (0473) 72-2656 ou 72-0983. Pro
grama 'de Vestibular/91 ao preço. de
Cr$ 200,00. _

em intensos preparativos para obter Q

maior sucesso no Pedá�io do Amor; que
se realiza no próximo día 10 de novembro
(sábado), a partir dás 13h., com o apoio
da Relojoaria Avenida, Dalcelis e Rota
da Malha, e Reunidas Transportes. A ren

da do pedágio, será revertida em compra
de cadeiras de roda para pessoas necessi
tadas do município e região.

• X.X.X,X.X.X.X:
.

No último final de semana a Recrea
tiva da Marisol foi palco de um belíssimo
encqntro e jantar festiyo da -Associação
Brasileira de Odontologia, subseçao regIO
nal de Jaraguá do Sul.A festa estava õtima
e a alegria e descontração fizeram parte
do cardãpío desta animada festa. Parabéns.
aos organizadores.

.'X.X.X.X.X.X.X.
José Carlos Neves (Gê), participou

dia 26 (sábado) em Florianópolis de mais
uma reunião da Fiesp. O empresário jara
guaense é representante do Senai naquela

. entidade.
'.

.X.X.lIi.X.X.X.X.
AmoHenschel e sua equil?Jl-do depar

tamento social do.Clube AtlétICO Baepen
di, preparando o Baile em comemoração
dos 51 anos do Aristocrático. O baile será
realizado dia 10 (sábado), a partir das 23h.
com animação �a Volare's Band, Mesas
e convites poderao Ser adquiridos na secre
taria do clube ao. preço de Cr$ 4.000,00
a mesa e Cr$ 1.000,00 o convite avulso .

O traje para este balle é esporte.
.X •.X,X.X.X.X.X.

. Pensão Central, a deliciosa e divertida
comédia em nova temporada. Hoje, dia
03 e amanhã, domingo a partir das 20h30
mino no Anfiteatro lia Scar. Para maior
comodidade, adquira os ingressos anteci
pados ao preço de Cr$ 300,00 em Méri
Decorações. Fone - 72-2793. .

. .X.X.X.X.X.X.X.

Um programa para quem já está com
saudades da Schützenfest, é ir no Parque
de Eventos no dias 09 (sexta-feira) e 10
(sábado), e participar da Sommerfest-Fes
�a de Verãa. Amusicalidade estará a cargo
do México Brass. Muito chopp e comida
típica farão parte da festa, além do desfile

oCoralEvangélico de Jaraguá do Sul, regidopelomaestroRicardo Fe
realizando várias e belas flpresentações pelo Estado 'Bibi Kolb_ach, no camarote da em

presa na realização da 2� Schüt
rtnfest é abraçado por amigos pela
brilhante conduta da empresa em

,Mssa região
'

ModaSempre
I"!etúlioVargas, 55

AdiretOria Rede Feminina de Com
bate ao Câncer convoca todas. as vo-

· luntärias, para uma reunião neste

sébado (06)., as 9h ou as 14b em.2: ?lnvo
cação, na sede da AABB. li muito Impor-
tante, compareça.

.

.X.X.!X:.X.X.X.X.
Por outro lado, informa que o almoço

beneficiente acontece no dia 20 de novem
bro, na residência de Rosane Casagrande
Breithaupt, tendo 'como madrinha a Sra.

· Virginia Furtado .. A renda é toda ela desti
nada para a conclusão do prédio da Rede.

.X.X.X.X.X,X.X.
.

·

A coluna parabeniza a CCO pela bri
lhante organização da II Schützenfest. Um
destalhe especial foi o trabalho realizado
pela Ambienthal Serviços de Limpeza Lt
(Ia. que muito. bem cuidou dó aspecto 'lim
peza nesta segunda edição da Festa dos
Atiradores.

• X.X.X.X.X.X.X.
O empresário Célio Cristövão (Dal

reüs) está realizando um belo giro pela
Europa, indo à Alemanha em VIagem. de
negócios. E a Dalcelis que mais uma vez
dá um passo a frente no rumo da moda
em malhas,

.X.X.·X.X.X.X.X.

Sérgio Pereira e Edson da Engetee,
participaram em Joinville do encontro pro
movido pelo _CREA (Conselho Regional
de Engenharia e Arquitetura)_ e Instituto
Catarinense de Avaliacões e Perícias. on
de tiveram a oportunldáde demuito apren
dere trazerpara Jaraguá do Sul, inovaçõj:s
no campo de engenharia civil.

.X.X.X.X.X.X.X.
O Rotary Club e Casa da Amizade,

ÓTICA
.

-

-

HERTEL:
Vestindo'Gerações
Camisas para a II!.
Comunhão você

encontra em nossos

Postos de Vendas
Av. Mar. Deodoro.
1.085 e Reino/do'

Rau, 530
Fone: 72-3311

• Laboratório ótlc.o
especializado. .

• Há mals de 50 anos atendendo1I0Clf. .

• Precisão e qualidade.
AV. Getúlio Vargas 15
Fone 72-1889

'

opavilhãoB doParque
de Eventos esteve

sempre super-lotados
com muita alegria e

gente bonita na II
Schützenfest

" '. com Chaplin, que
00 da 2� Schützenf�st na festa dos Atira-

o preswentbe �a�tou ainda mais as noites

alegrou �an.
dores 1990

Todo O encanto e'fi vestir malhas
exclusivas Rio/São Paulo

� '{flß.QPlPlff}f!s,H
. Jarllguá do sul-se

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

58 - Guaramirim
Rva·28 de Agosto

Guaramirim � Santa Catarina
Av. MOJ. Deodoro,39Av:Marechal, 796�Fone:72-0255

ê umaJóia de presente'
grada mais e custapouco

A ROUPA INFANrTlL
" '

. ,
MAL. FLORIANO PEIXOTO, 29 FONE: 72-1911
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__________� GERAL

E para que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar o
presente Edital, que será publicado pelll imprensa e em Cart6rio,
onde serâ afixado durante 15 dias.

Proclamas, de Casamentos
MARGOTADEUAGRUBBA, Oficial tkJRegistro cu«do IeDistrito
da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, Brasil,

'

faz saber que CMfHUeceram em Cart6rio ,exibindo os documentos
exigidos pela tei, a fim de se habilitarem para casar, os seguintes:

EDITAL N: 17.425 de 23-10·1990-
• MANOEL JOSÉ IZIDORO E MARIA JANE1TE TOMIO-

;1:';sl1f�:�e��'R�!tg';,"éJi�"ã,::��re� ZYi1����Zi��,:;;�1 ��a���'l-��o ':J....,.o�S\�cJgór�:"g:!���
Delfina Izidoro- ,

Ela, brasileira6s91teira, operária, natural de Massaranduba, neste Estado, domiciliada e resi
dente na Rua nélia Horst, em Vila Lenzi, nesta cidade, filha de Antonio Tomio e Ida Luchini
Tamio-
EDITAL N: 17.426 de 23-10·1990-
Cópl• ..-bld. do cartório de Corupá, neate Eal8do-
• GILSON NORBERTO KOCH E MARILDA IZABEL DEMIM-
Ele, brasileiro, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua Erwino Menegotti,
171 nesta cidade, filho de Norbeno Koch e Leonida Grützmacher Koch-
Ela brasileira, natural de São Francisco do Sul, neste Estado, domiciliada e residente na Rua
87, em Compô, neste Estado, filha de Francisco Pedro de Mira e Theodoro Cordeiro de
Mira-«
EDITAL N: 17.427 de 24·10.1990-
• MARCILIO LUIZ LEGAL E IOLANDA APAR�C/DA RODRIGUES-
Ele, brasileiro, divorcíado.ianalista de sistemas, natural de Joinvilte, neste Estado, domiciliado
e residente na Av, Marechal Deodoro, 903, apto, 405, nesta cidade, filho de Marcilio Legal
e Maria da Graça Gomes Le&al- ,',

'

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de administração, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada
e residente na Rua Henrique Marquardt, 189, nesta cidade, filha de Liodoro Rodrigues e

�Ór�:taN��tJIN�24-10·1990-
• CLAUDIO ROB.ERTO SBARDELLATI E MARCIA MACEDO-
Ele, brasileiro, solteiro, motorista, natural de Jaraguä do Sul. domiciliado e residente na Rua
Joaquim Francisco de Paula, nesta cidade, filho de Albano Paulo Sbardellati e beonida Klein
Sbardellati-

���r��t����'J���a��I���:�t�ld���,rr.I�: J:rÃ�fi�3g��e���i��T�ail�f�i�:�;d��Rua
EDITAL N: 17.429 de 24·10·1990-
• JUVENIL NICOCCELU E CASSIA IARA KOHLER- ,

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Doutor Pedrinho, nêste Estado, domiciliado e

residente na Rua Thomas Francisco de Goes, 650, nesta cidade, filho de Raulino Nicoccelli
e Ana Nicoccefli=-.
Ela, brasileira, solteira, industriäria, natural de Itapocu-Araquari, neste Estado, domiciliada
e residente na Rua Ernesto Lessmann, 79, nesta cidade, filha de Alexandre Kahler Junior
e Jacira Simões da Maia Kohler-
EDITAL N: 17.430 de 24·10·1990-
• OSNIR ZAPELLA E IRIS MARIA LAZARINI-

Ele, brasileiro, solteiro, motorista, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua
Jose Theodoro Ribeiro, em Ilha <Ja 'Figueira, neste distrito, filho de Osmar Zapella e Anita
Fodi Zapella- -

-

Ela, brasileira, solteira, balconista, natural deGuaramirim, neste Estado, domiciliada e residente
na Rua Jose Theodoro Ribeiro, em Ilha da Figueira, neste distrito, filha de Angelo Lazarini
e Natalia Feltrim-
EDITAL N: 17.431 de 24·10·1990-
• WILMAR KLEMTZ E MARLI TERESINHA STINGHEN-
Ele, brasileiro; solteiro... motorista, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua
Angelo Rubini, 94, em Barra do Rio Cêrro, neste distrito, filho de Waldemar Klemtz e Christina
Zapella Klemtz=-
Ela, brasileira, solteira, vendedora, natural de Jaraguä do Sul, domiciliada e residente na

Angelo Rubini, 90, em Barra do Rio Cêrro , neste distrito, fi� de Olegario Stinghen e Tereza

��ITAL �;n1���2ele 25--10.1990-
• VALMOR KIATKOSKIE MARIA DE LOURDES FODI-
Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Maripã-Palotina, Paraná, domiciliado e residente
em Ribeirão das Pedras, neste distrito, filho de Valência Kiatkoski e Teresinha Kiatkoski
Ela, brasileira, solteira, operadora de m,áquina, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e resi

�'i)\�:L"J:a11.�-��lôt���o, filha deHilario Fodi e Ana Lescowicz Fodi-

CóPIÉ8,recebld8 do-cartório de Jolnville, neste Estado-• C UO MEINCHEIM E_ ODILA FUGAZZA-
Ele.ibrasilerro , solteiro, industriário, natural de Lontras, neste Estado, domiciliado e residente
nesta cidade, filho de José Meineheim e Norma Sibirino Meineheim-
Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Presidente Nereu, neste Estado, domiciliada
e residente na Rua David Tomaz Pereira, 464. Bairro Aventureiro, em Joinville, neste Estado,

�IBMt��gft�l�g:z���f��eber Fugazza-
• EDILSON ALVES VELOSO E EDUARDA DOS SANTOS-
EIe.. brasileiro, solteiro, funcionário p'úblico, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente
na Rua José Emmendoerfer, 185 cidade, filho de Ponciano Alves Veloso e Sibila Alves Veloso
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Florianópolis. neste Estado, domiciliada e residente
na Rua João Planinscheck, 790, nesta cidade, filha de Archiminio Marcia dos Santos e Erondina
Pinheiro-
EDI'I'AL N: 17.435 ele 26·10'1990-
• MOACIR WISNIESKI E LENI APARECIDA DOS SANTOS-
EIe, brasileiro, solteiro, guarda industrial, natural de Rio do Oeste, neste Estado. domiciliado
e residente na Rua Luiz Alves, 49, em Ilha da Figueira, neste distrito, filho de Inácio Wisnieski
e Ana Domingas Wisnieski- -

Ela, brasileira, .solteira, balconista, natural de Correia Pinto, neste Estado, filha de José'Felípe
dos Santos e Ana Marlene Gomes dos Santos-

-

EDITAL N: 17.436 de 26-10·1990-
• VICENTE CARLOS VASEL E DORALICE BURGER-
EIe, brasileiro, solteiro, operário, natural de Guaramirím, neste Estado, domiciliado e residente
na Rua Águas Claras, em Ilha da Figueira, neste distrito filho de Alvaro Vasel e Ana Vasel
Ela, brasileira, solteira, auxiliar de escritórto, natural de Guaramirim, neste Estado, domiciliada
e residente na Rua João Sanson, 75, em Ilha da Figueira. neste distrito, filha de Angelo

:grf�Le.tl�1�:3l;:\jj.10.1990-
• CARWS CESAR EICHSTADT GARIA E GLÁUCIA FMGA-
Ele, brasileiro, solteiro, comerciante, natural de São Paulo, domiciliado c. residente a rua

Taquaretuba, 483, São Paulo, filho de Cesar Fortes Garcia e Erica Eichstadt
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Otacilio Costa, neste Estado, domiciliada e residente
na Rua Pastor Schneider, em Barra do Rio Cérro, neste distrito, filha de Valmor Fraga e

Eloir Antunes de Fraga-
'

,

RODA.VIVA
aberta 'ao publica

Valorize
Rotary
com Fé
e Entu
siasmo
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Informativo Rotário

o QUATRO-MEIA.
CINCO

. Valorize Rotary com Fé
e EntusüzslflQ
INTERCAMBIO DE
GRUPO DE ESTU
DOS
Os integrantes do Dis
trito 183, liderados pe
lo Dr. Otto Burkhardt,
estão se aproximando
do término do prazo no
Distrito 465. Depois de

.

permanecerem na Ca
pital do Estado, onde
tiveram vários conta
tos de acordo com a

programação, sempre
acompanhado pelo ro

tariano Walter Celso
de Lima" onde se des
tacou a visita feita à
Assembléia Legislati
va do Estado de S. Ca
tarina e _ um encontro
com o Presidente Hei
tor Sché.rnuito provei

, toso e a participação de
E. V. Schmöckel na ta
refa intérprete, sendo
o grupo levado à Itajaí
na tarde daquele dia,
pelos dois rotarianos
citados e pela esposa

d08rimeiro.R. � DE GUA.RAMI-,
RIM
O clube da vizinha ci-
«íade de Guaramirim
teve uma reunião de
25-10-90 muito concor
rida, com as presenças
dos Rotary Club's de
São José aos Pinhais,
Florianópolis-Leste e

Jaraguá e onde se de
senvolveu a palestra da
semana passada, com
relação à abertura do
Canal do Linguado.
(Da Comissão de Rela'·
ções Públicas do Distri
to 465, Ano 1990/91)

CORREIO
I> <>

-

� <> ""V" Ö----

II

Confira a história

ARWEG

AMBIENTE Pl
.FESTAS
CASAMENTOS
COMUNHÕES E
·BATIZADOS

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

... HÂ50 ANOS
- Em 1940, o Comandante inglês que combateu o "Graf Spee",
no Atlântico Sul recebia pela sua façanha o título de Barão. Voltando
pela primeira vez à Grã Bretanha, depois do combate

-

de Punta del
Este, em que unidades de guerra inglesa forçavam o cruzador alemão
"Graf Spee", o comandante da flotilha britânica recebia como recom

pensa aos seus serviços ao Rei Jorge, impondo-lhe o Baronato, em
cerimônia realizada no Palácio do Rei.
- Viajantes ilustres passavam por Jaraguá; procedente da Capital,
o dr. Adalberto Belizário Ramos, Juiz da Comarca de São Bento;
com destino à Comarca de Cruzeiro (Joaçaba) passava pela cidade
o dr. Ary Pereira Oliveira; com destino à Criciúma, em visita à irmã
Olida, a esposa do sr. Oswaldo Sá, digno Coletor Federal. Hilda,
fino ornamento de nossa melhor sociedade, era a filha dileta do sr."
Henrique Piazera, ex-Intendente municipal; o dr. Camará Martins,
Chefe do Servo Anti-Rabico do Gov. Federal hospedava-se em Jaraguá
para inspeções; procedente de Blumenau com destino à Mafra, de
férias, a srta, Edeltrudes Zimmermann e seguia até S. Paulo o sr.
Heinz Marquardt, assim como de passagem para S. Francisco, o sr.

dr. Lucas Behring, Juiz da 2� Vara da Capital..

. .. HA40 ANOS
- Em 1950, Maria Horst, natural de Dresden, Alemanha, nascida
em 27-09-1886, filha legítima dos falecidos Ernst Trangoft e Aulda
Trommler Horst, residente à Estrada Itapocu, de aC0IdG- com o art,
6?, 2? da Lei n? 818, de 18-09-1949, requeria ao dr. João Marcondes
deMattos, Juiz de Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, manifestando
desejo de renunciar a sua nacionalidade de origem, afim de obter
a cidadania brasileira, por meio de título declaratõrio, O mesmo acon
tecia com o sr. João Rudolfo Carlos Mischka, que também se assinava
João Michka ou João Myzka, filho de José Mischka e de Berta Luiza
JohannaMischka, natural da Alemanha, residente doDistrito de Coru
pá, renunciando a sua nacionalidade de origem,

.

. .. HÁ30 ANOS
- Em 1960, comentava-se ainda a execução de CARIL CHESSMAN
que morreu na câmara de gaz na Penitenciária de San Quentin, na
Califórnia. Era o famoso "bandido da luz vermelha", que lutou 12
anos pela sua sobrevivência e, durante a sua reclusão não só se defen
deu dos crimes que lhe eram imputados (revelando-se um profundo
conhecedor das leis penais) como escreveu três livros famosos que
lhe renderam milhões em dinheiro, com cuja quantia poude custear
os lo�os anos da batalha judicial, Chessmann protestou inocência até
o jiltimo minuto de vida, Morreu às 14:03hs. de 2 de maio de 1960,
após haver esgotado todos os recursos junto da Justiça Norte-Ame
ncana. Um pequeno desvio na linha telefônica, de um minuto, consu
mou com a vida do condenado mais comentado no século, tirando-lhe
a oportunidade de prorrogar a execução de dois dias a dois anos

para que pudesse produzir novas provas de sua inocência. Foi um
dos p'rocessos mais rumorosos na Côrte Americana e consternou a

opinião popular do mundo inteiro. Encaminhado à Câmara de Gaz,
doze minutos depois Caril Chessman era consideradomorto pelo médi
co da famosa pnsão estadunidense.

•.. HA20 ANOS '

-: Em 1970,. o prefeito Hans Gerhard Mayer, sancionava a Lei n?
267, que autorizava o chefe do executivo a adquirir a área de 7.257,80,
do sr. Germano Horst e sua mulher, por ajuste amigável e doar o
imóvel ao Governo do Estado, para que a Secretaria Executiva do
Plano de Metas do Governo - PLAMEG - construísse um Grupo
Escolar (EScola Bäsíca) Prof. Heledoro Borges. O episódio passou
desápercebido da maioria da população, mas marca através da ação
segura a preocupação do pode� público com os jovens jaraguenses .

•.. HA 10 ANOS
- Em 1980, anunciava-se que até o mês de novembro seria instalada
uma Agência do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial -
SENAC -, conforme atendimentos mantidos entre o ex-presidente
do CDL, Luís Antonio Grubba com o diretor regional do SENAC
para Santa Catarina, Hélcio José Lemos,

,

- Agrônomos do Núcleo Litoral Norte dos Engenheiros Agrônomos,
com sede em Jaraguá do Sul, achavam-se empenhados em apoiar
a implantação do "Receituário Agrônomico", definindo questões rela
cionadas a comercialização e aplicação de defensivos agrícolas e à
preservação do meio-ambiente, segundo palavras do presidente do
Núcleo da AEJ\SC, Paulo Demo.

,

- Quem nos deu o nome de JARAGUA? Frei Stulzer reporta-se
a tempos remotos. Frei Edmundo Binder refere-se aos bandeirantes
que passaram por aqui, e vendo o nosso Morro Boa Vista, lembraram
o Jaraguá de São Paulo, alto e belo e teriam dado o nome. E uma

hipótese! -

Jar.�gvá ftq $ilJ-.de (}3 it.09,de novembro de 1990. �-
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.COLÉGto
SÃO Luís

'Colégio São Luís seleciona:
a) Professores,
b) Coordenador de Disciplina,
c) Inspetor de Disciplina.
Horário de atendimento:
Segunda a sexta-feira: das 8hs. às
l1h30min.'
das 14hs. às 17h30min.
Endereço:

.

. Av. Marechal Deodoro da Fonse
ca, 520-. Fone: 72-0313
Jaraguá do Sul - SC

INJERI.MÓVEIS

Intermediária de
Imóveis Ltda.

"

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

.
'CRECI 09'14-J .

EDIFíCIO MARIANA

Não Pe�cam: adquira hoje seu imôvel em
, Jaraguá do Sul
J;..OOAL: Vila Baependi
AREA: 130m2 .

PADRÃO: ótimo acabamento
CONDIÇÕES: parcelamento direto
com a incorporadora . '.' .

Entrega Breve.

, �venida Ltda
,;; rONDE A QUALIDADE FAZ A DIFERENCA

FONE (0473) 72-0588

RUA SEME MATTAR; 154

SPÉZIA & elA. LTOA.
Serraria e Serviços de Trator

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

Esquerdo
Fone: 72-0300 -Jaraguá do Sul

.SC·

Cor' Imóveis
.kiraçuá

Ctda.
Compra'- Vendo ___: Loteamento e Administração de Im61'éis
CGCMF: 78 659 54410001·92 - Creci 852·1

.

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

VENDE-SE:
.

. VENDAS
-Casa de alvenaria. com 78.00m1• na ruaBemardina B. Mülkr. 221.
- Casa de alvenaria com lOO,(')(tni . na rua Santa Catarina. com terreno de 7SO.�.
- Casa de alveoaria fJe 130.00ni. inacabada e mais uma construção de S8.00nr'. edificadas
em terreno de 168,1JOm" .

-Casa de madeira com 10.00.n=. no loteamento Borba.
- Casa mista. próximo Clube dos Viajanles. .

:�:al��,:�aac:::s�;2���'�U�ue!�aiua Go�as. aceitando carro �m negócio ou

condiç6es.
.

.

=��r��e�"mcx:�iJ.��I������:u:e!'=d;����sc�:h�":d'oe;;��a�l�n::,fzi!:
.

- Terreno com área de 2t2.000.00nr. na estrada Ganbalde.
- Um lote residencial Champatl!at.
D}�"LE:�:�I�,�A�.?':i\STONIO TEMOS APARTIR DE UM SALÁRIO DE ENTRA·

.

- ALUGUEL
- Um apartameato de um quano. cozinha.lavandeira. sala e copa e BWC na Av. Mal. Deodoro.

:!u�r:��:dea::i�I�:a�eira. �a rua 2S de Julho. n� 141�. com 03 quartos. sala. cozinha.
BWC. lavanderia e at;rigo pI'carro.

.

- Uma casa residencial de madeira na rua .Lourenço Kanzler. 637. com 03 quartos. sala. cozinha.
lavanderia e BWC.

.

- Duas Kitinetes na rua Elizabete Vieira.

=.�::: Kh����:'':.�upr=�:�� de Oliveira.
- Uma sala comercial de 41.00m! e outra de 68.00m!. situadas na Av. Getúlio Vargas. 4q
- 1� andar do E�. Hertel. em cima do Unibanoo. próprias para escritórios. COIKUItÓriOS ou

outras finalidades, .

-Umasalacomercialde 62.00ni. na Av. Mal. Deodoro.141-I�andar.
- Um telefone ccmêrcial.

ENGETEC
Engenharia e

Tecnologia da
Construção Ltda

VENDE
CASA ÉM ALVENARIA CI 311,OOm' - R -João Januãrio Ayroso
CASA EM ALVENARIA C/.180,00m' R: Domingos Demarchi
Cr$ 3.5000.000,00

.

CASA EM ALVENARIA SEMI,ACABADA C/130,00 m' + UMA
CASA EM ALVENARIA C/-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 +
FINANCIAMEm"O 5.000 VRF

.

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

ALUGA
APARTAMENTO CENTRAL c/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

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

JARAGUÁ DO S�L sc

CORREIO
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EMPREENDIMENT()S
'IMOBILIARIOS

MARCAlTO.LTDA�
Av. Mal. Deodoro, 1.189 - Fone 72-1136 e 72-141,1

.

Jaraguá do Sul":"" SC....: CRECI 093
.

VENDE
-CASA DE I 35,OOm' CENTRO (ALVE]'IARIA) Cr$ �O.IKIO.IMHI.tll'
..; CASA DE J55.()()m' JARAGlfA ESQUERDO ('\L\iE:-J.-\·
RIA) ,: � : c.. CrS 2.50U.(K)I).I111
-CASA DE 15U,()()m' JARAGUA E.SQUERDO (MlstN.. .c-s 2.50UMMI.IMI
- CASA DE 190',(lOm' AGUA VERDE (ALVEr-._..
RIA) .: , Cr$ I J O(K, 'HKUKI
-CASA DE l20.00m' VILA NOVA (ALVENARIA) CrS 3.0()(1.I�KI.lKI
-CASA DE l80.oom' , Cr$ �.IXHl.tKItIJH·
- CASA DE 350,00m' CENTRO (ALVENARIA) e-s 2l!.(K)()JKKJ.(�1
AP.ARTAMENTO DE 98·.OOm: AV BRASIL (CAMHO
RlL') , , Cr$ 2.3("1.1)1111.1)0
LOTE DE 465,()() Loteamento São luis (R Calcada} Cr$ 7(i(11�1,),Illl
LOTE DE 589.00m' ILHA DA FIGUEIRA : Cr$ 5'tJ.nW IHI

.

LOTE DE300;OOm: VILA RAU...... .CrS 5Õn.(KKÚ�1
LOTE DE 653,40m' R. RIOCERRO.......... . ,Cr$ 700.(MKI.W
LQTE DE 4,O,OOm' VILA NOVA Cr$ 1.]OO.(i(KW.'
LOTE DE 450.00m: CENTRO Rua José Menegoni :Cr$ 2.50().(MlII.IKI
LOTE DE 425,OOm' - Rua José Emendoerfer.. . Cr$ i .6'tl.IKjI) IMI
LOTE DE 350,OOm' - Lot. Ana Paula II. . .. Cr$ 35(),(Hlll:W

. TERRENO RURAL
.

Terreno c.l270.(XHJm.! - Arrozeira, pastagem formada. matoe lavoura
�SilS. rancho, 2 .lo_bata e/todos os equiI'!3J!lentos: �O.cabeça de gad,o (raça._·13goa� (c/con.dl.çoes para ma.ls) luz ele�nca (Trifãsica]. 1 {um I triturudor
(terreno piano). Em Guaramitim .;_ RIO Branco a 2 km do asfalto e J:'
km do centro de Jaraguá · .. _ Cr$ 7.(II)O.OOO.(Kl

M�ó'sEM POSSUIMOS OUTROS LOTES FINANCIADOS. -'\TÊ:5

CHALÉ
Imobiliária e

Representações Ltda.

VENDE ., ..I
Apto - C/ 3 qtos, Edif. Schiochet, Centro; ent. mais Financ. .

Apto - - C/3 qtos,.Edif. Sta. Terezinha, Centro;.

Apto -c/ g qtos, Eaif. Mendonça, Reinoldo Rau: . -

Apto - C! I Sune, 2 qtos,. José Emme!,dorfer; Ent, mais Financ. Parcelado
Casa - mista cnOm2 •. Sanu Tavares, Vila Nova -,
Casa;_ mista - c/84m', Rua: Senador Schroeder, Divisa;
Casa - mista - c/6Om'. Rua; Rodolfo Sanson, Ilha da Figueira;
Casa - mista -c/60m'.Itapocuzinho, Entr. Bebidas Kinnen;
Casa - mista - c/50m2• Rua: Francisco Zacarias Lenzi, nl. 595;
Casa - mista - c170m'. Rua: Sarni Tavares, Vila Nova;
Casa - mista - c/82m'. Rua: Aguinaldo José de Souza, n' 142;

.

Casa - mista - c/90m'. Ter. 1.356m'. Próx. Bebidas Kinnen,ltap.
Casa - Alv. c/36m'. Rua: Prof. José Bauer, V. Rau;
Casa - Alv. cI75m'. Rua: Domingos Rosa, Ilha da Figueira:
Casa - Alv. c/84m'. Rua: Carlos Nieis, V. Nova; .

Casa - Alv. cl142m'. Ter: 45Om'. Rua: Pe. Mirandinha, B. Agua Verde:
Casa - Alv. cl155m'. Ter. 547m'. Lateral, Henrique Marquardt;
Casa - Alv. cl120m'. Ter. 479m2• Rua: Carlos Nieis, V. Nova;
Casa - Alv. cll40m' .. Ter. 438m'. Rua: João Planinschek, n'1728;
Casa - Alv. c/177m'. Ter. 337m'. Rua: José Emmendorfer, n' 34S;
Casa - Alv. cl2SSm'- Ter. 1.25Sm'. Rua: Prof. Antonio E. Ayrosq; e/piscina:
Sítio - Rio da Luz, Próx. Çeval, cll0 Morgos;
Sítio - Molha - cl60 Mo�os;

.

.

Terreno - c/ärea dó 320m, R. Massaranduba - pröx, Vieirense;
Terreno - c/ärea de 4.SOOm' - Ao lado Marmoraria Kreiss - Gua'l'mirim;
Terreno - c/área de 1.056111'., R. Agostinho> Valentim Rosário, Guar.
Terreno -c/área de-1.0S1"I!,Om', R. João Januãrio Ayroso, -Jguá. Esquerdo:
Terreno - c/área de 14.'IUIJIII' \ BR-280, Próx. Posto Marcolla;
Terreno - c/área de 698.43Sm-, Rio Molha;
Terreno - Comercial- ç/área de 8oom', Av. Mal. Deodoro;
TELEFONES - RESIDENCIAIS E COMERCIAIS: P/ Venda;
Casa - Alv. C/Área de 108m'- Entrada-mais Saldo Parcelado;

EQUIPE Participando
uos.domingns

.....
.

voce concorre
..

ao sorteia de
uma TV a
'cores.

'Jar!'fluá t!o. s.��'.d.! �.ét.09�de.novembro de 1990.':'
Schroeder""
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AtJRILEN·E M� BUZZI
LEONEl:P.'FLORIANI

').
".

�dvogàdos '.

Rua Reinoldo Rau, 86
.

� Sala 4 Fone: 72-2711

"VI�ÇÃÖ
,
�W/F

CANARINHO

Programe bem as sua's
.viagens de férias e

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

confortáveis ônibus da
suafrota, .

Venha conversar '

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

VERDUREI·RA
DA:RAQUEL

. Comércio defrutase verduras,
sempre fre�cas e verdes, pão

caseIro e cucas.
.

Amplo estacionamento.
R. Cei. Procópio Gomes, 1.160

Jaraguâ do Sul� Sr:.

FUNILARIA
J�RAGUÁ LTDA..

" Calhas e Aquecedor Solar.
R. Fêlipe SChmidt, 279 -,Fone'

72-0448
Jaraguá do SuJ- SC

II

, ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

o,r. Marcos'F. Subtil
'

. Urgêndas - consultas - ortopedia
mfan,"Z e adulto. Membro titular da Soe.
Brasileira de Ortopedia e Traumatologia.Av. Mal. Deodoro, 1.572 -Fone: 72-2218

Jaraguá,doSul- SC

DR. WAN'DER L.WATZKO '

Clfnica Médica .

.
.. (Clínica geral)

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

Holando M. Gonçalves) .

Folie:' 72-2938
,

Jaraguá do Sul - SC

. CLíNICA VETERINÁRIA
SCHWElTZER

Dr. Waldemar Schweitzer
.

Clínica de pequenose grandes animais, cirurgias,
vaci,!a(ões, raio 'x, internamentos e boutique.

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

.

Jaraguá do Sul -'-- SC
.

r-4-,ltfiC jamgUá,

i

.

f:}
clínica de fisioterapia,

'CORREIO_
.-> c::> F- c:> "" �

.
.

FAR,MÁCIA DO SESI
r ,_

...

Amplas instalações é com La
boratório dê Análises Clínicas
anexo, para melhor atendi
mento. Av. Mal. J)eodoro,507
(defronte o Colégio São Luís -

---_.....;.._____---------� -----Fone 72-0561 .

.Lt:W!
Conhecida do Acre ao RS
Furgões simples, isótermicos,
plásticos, frigoríficos, traíles
e carretas de 1, 2 e 3 eixos.
Equipamento de rerrig�ração

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

'

Â' AÇOUGUE
. IL\ELIANE lTE»..

. r.

Comércio e Abatedouro
Abate àS 3� e 5:

Rua Ricardo Marquardt, s/n�
,

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

I'

laboratório de Microbiologia
. e Análises Clínicas .

,FLEMING
Rua Reinaldo ,Rau, 516

Fone: 72-2755 ."
'

J�raguá do Sul""::" SC

I
I

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

concreto).
R. Ionville, 1.016 - Fone 7�-I101

Divisão de Plásticos (tubos de PVC -
.

.

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

R. Bernardo Dornbusch, 858 -:- Fone 72-3025
.

Escrit6rio Geral
.

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

1)l'a.\�t1t'l"Ía (;:Ihgni "

Diu. Steln H'lTa('ini
i ; I) S 1 I' '11

PSICOlOGA

i i m.• o angt' (.usti 10 I) .1..:' I '. P
. .

I L'. FIS.'IU. TTH�PWTAS . m....,0 angt' nzuu
: FONOAUDIOkOGA

Ir- L_;;�����UCk,120 Te1.72�3659 �_'
�--------�--------------------

.

II

"FERRO VELHO MARECHAL
,

de Engelm(lnn & Ci(I.. Lida.
Comércio de veículos usados .

,

. Peças para veículos. : ., ,

Compramos autqmóve/s 'acIdenta-
dos. _ ,

Rua,ConradRiegel, 162 -Fone: 72..fJ874
Jaraguá do Sul- SC

o MELHOR PREÇO E AS IIt!ELHORES CONDIÇ�ES
.

'DE PAGAMENTO VOCE ENCONTRA AQUI.
"

'.' •
. OS MOTOCICbETAS

SUPERMERCAPOS - ELETROI?���S:�NEUS :FERRAGENS -

(YAMAHA) - PEÇA�' E AUCçEA-SOSOELÉ1!RICO E MOiORES - TECI-
MATERIAl:. PI COJ:;ISTR .' '.

. .

'.

DOS E CONFECÇOES - MOVEIS - ATACADO -:
.

,

CbNSÓRCIO UNIÃÇ BREITH:�ci�IRIR TELEVISO
POUPANÇA SEGURA, ONDE VOC.E PO��L LAVADORAS, SECA-
RES, CONDIÇIONAD����g�I��gg�DAS 'E REFRIGERADORES
DORAS BRASTEMP,

SUAVES PRESTAÇÕES, OU'AINDA UMA,.
BIPLEX CONSUIL EM 25 . .

.

MOTO_,EM ATÉ 50 �ESSR·SE·IT'HAUPT' INVESTIMENJO GARANTiDO •.

CONSÓRCIO UNIAOB. .

, ..

Jaraguá do Swl de 03 a 09 de novembrocde 1990•..

·
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A Pedido

DESABAFO
Estou usando este veículo de comunicação, porque abrange' um bom
número de esportistas. A comunidade acha que eu ainda faço parte
do grupo de trabalho da Prefeitura para a área esportiva. Isso não é

verdade, já estou afastado quase um ano, portanto o que aconteceu

durante o ano de 1990, não tive glórias e muito menos culpa. Esperei
o momento "certo para desabafai: o ano esportivo está terminando, a

política acabou, portanto estou a caráter: Depois de 14 anos dedicados
ao esporte comunitário e d� Prefeitura, com ajuda de alguns. ami�os
consegui executar na nataçao, Judô, saltos ornamentais e vohbol um
trabalho que tem com certeza da minha marca digital, porque os troféus
e medalhas são a testemunha marcante e viva de nosso esforço. Os

\

anos se passaram e hoje p'enso: Diziam que o Victor Bauer não gostava
de esporte, imaginem se ele gostasse, pois, no seu tempo, éramos bi-cam
peões de saltes ornamentais, duas vezes vice na natação, campeão no

handebol.i, e ficãvamos sempre atrás de Blumenau, Joinville e Florianö- .

polis em número de medalhas. Hoje, depois de tantos anos a Prefeitura
uma Secretaria de Esportes comandada pelaProfessera Rosemeire Vasel,
que por alguma coisa que eu não consigo en�ender, não acreditou 'no
trabalho que produz a executar frente ao volibol, e que foi uma pena
para Jaraguá e hoje o esporte possue um técnico que segundo um sema-

. närío nosso a meses atrás, dizia que o "tal" iria fazer um trabalho de
base, que não aconteceu e que para variar, não comparece nem para
trabalhar, e já faz tempo.
Jaraguä, desperta! O esporte faz parte da cultura e pov(l sem cultura -

não ':aJ. a parte nenhuma.

Ariovaldo Xavier dos Santos

Juventus
vence Imbituba
por 1 a O

Com gol de Treze aos 28min do
2� tempo, cobrando penalidade máxi
ma, o Juventus venceu no último do

mingo (28) ao Imbituba, em partida
välida'pela 2� rodada do turno do qua
drangular final da Taça Delfim de Pá
dua Peixoto. O jogo que proporcio
nou a excelente arrecadação de
Cr$ 497.600,00 com um público pa
'gante de 1.753 pessoas, foi de um In

. diee técnico bastante sofrível.
A vitória juventina embora aper

tada serviu para deixar a equipe jara
guaense na liderança da competição
e manter viva as esperanças de con

quista do título da 2� divisão. O Ju
ventus jogou e venceu com Evelton,
Almir Afonso, Silvio Laguna, Ferrão
e Márcio; Romerito, Treze e Toto,

. Roseití, Carlão e Gersinho (Mario
nei). ""

No jogo deste domingo em Con
cördia, o técnico :Joaquinzinho não

poderá contar com Márcio e Reme
rito que receberam o 3� cartão ama

relo, entretanto, terá a volta assegu
rada do ponteiro Luizinho, do zaguei
ro Maurício e do meia Marine, que
cumpriram suspensão automätiea.

.

I

•
o

Equipe.Malwee deBicicrossparticipa doCampeonatoSulBrasileiro
, Jaraguá do Sul _;As qua

tro potências do Bicicross no

Brasil estão reunidas desde on
tem (dia 2) até o dia quatro
(domingo) - quando dispu
tarn o Sétimo Campeonato Sul

Brasileiro de Bicicross - na ci
dade de Campo Bom-RS. Par
ticipam das provas os estados
de São Paulo, Paranä, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul.
A competição tem um bom ní-:
vel técnico, uma vez que ospi
lotos participantes, recente
mente participaram da disputa

dos inter-clubes, dando-lhes
assim um ótimo treinamento.

AEquipeMalwee de Bici
.

cross participa com campeona
to Sul Brasileiro de Bicicross,
com 33 pilotos. Pára o treina
dor Adolar Moretti, o princi
pal objetivo é manter a equipe
(que está bem equilibrada), na
mesma colocação atual que é
o terceiro lugar. No campeo
nato' de inter-clubes, a equipe
obteve um piloto campeão na

categoria femininoE, e dois se
gundo lugares, o que garantiu

a equipe Malwee o terceiro lu

gar entre os clubes do Sul do
Brasil. .

Em 1989 o campeonato
Sul Brasileiro de Bicicross foi
realizado em Jaraguá do 'Sul,
com a participação de 215 pilo
tos. A competição foi marcada
por um bom nível técnico, e

"

também pela sua excelente or

ganização. Este ano, o ponto
principal do campeonato é a

pista com 380 metros e consi
derada uma das melhores do
BrasiL

RUA JOINVIlLE, 1839
°JARAGUÁ DQJiVL - se

CORREIO-
II> <> IF».<>" �>

thaupt e Jacheline Amorim,
esperamos um bom resulta-
do das nossas judocas. .

CANOAGEM: Aconteceu
no domingo no Rio Itapocú
a 1 Copa Sul de Maratona,

. com. bom público na Ponte
Abdon Batista, foi uma pro
moção do Clube de Canoa
gem Kentucky, patrocinado
pela Darpe Malhas e Safari,
contando com o apoio do
Corpo de Bombeiros, Polí
cia Militar e Prefeitura Mu
nicipal de Jaraguá do Sul.
Bola branca aos nossos ca-

noístas,
,

CALENDARIO DME: O ea

lendário da DME para o

ano de 1991 está sendo ela
borado consultando os Clu
bes, Ligas, Associações e

Federações.
.

.'
o

Dentro de aproximadamen
te 20 dias estaremos divul
gando através dos meios de
-comunicação.
JOGUINHOS: Está sendo
feita pelos técnicos e diri
.gentes da DME, uma ava

"liaçãç profunda da partici
pação de Jaraguá do Sul nos
3� Joguinhos Abertos de
Santa Catarina.

O que nós estamos in
vestindo e quais os resulta
dos que nós almejamos para
o futuro. -

Precisamos abrir o
. olho, porque nossos jovens
atletas infelizmente estão
trocando o esporte pela be
bida e droga.

Jaraguá do Sul precisa
acordar.

BOLA NA "oRAVE

PELADÃO: Ontem foram
definidas as 4 equipes fina
listas do 8� Campeonato
Municipal de Futsal (Pela
dão), que nesta quarta-feira
07/11 a8artir das 20:00 ho
ras no inásio de Esportes
Arthur Müller, cruzam, en
tre sí para definir as equipes
que disputaram o 3� lugar e
a final.

Será na sexta-feira
09/11 com início às 20h con
cluindo assim mais uma pró
moção da PMJS/DME no

ano de 1990.
. VOLEI VETERANO: Na úl
tima quarta-feira tivemos o
encerramento do I Torneio
de Volei Feminino Vetera
no com Raio X eNajas dis
putando o 3� lugar e AGV
X AABBlUrbanitos fazen
do a final. A promoção foi
da LRVB, Prefeitura Muni
cipal de Jaraguá 'do Sul e
SECETIDME.

Valeu a participação de
todos. o'

•

LFlVS: Continuam abertas
até dia 09/11/90 naDME
fone - 72-0886 as inscrições

-

para o II Torneio Aberto de
Voleie Basquete masc/fem.
SECET/DME, o Campeo
nato ser ria 2� quinzena de
novembro. Inscreva sua

equiP� e participe.
JUOO: Neste final de sema

na acontece lia cidade de
Timbó o Campeonato Bra
sileiro fern. infantil de Judô,
de Jaraguá do Sul partici
pam as seguintes atletas: .

. Ta!iana Altini, Zelia Brei-

Jean Cario Leutprecht

ftRIWft MALHAS LTDA.

Malhas para confecção
Moleton, moletinho, malha mereerizada e

eoton lycra.
.

Rua Walter Marquardt, ,102 - Fone 72-0099
Jaraguá do Sul- SC

.

-

VIAÇAO
CANARINHO'

Há 20 anes transportando
os artífice$ do nosso progresso.
AV� MAL. DEODORO DA FONSECA, 987 - FONE 72-1422

J�raguá do Sul de 03 a 09 de novembro de 1990. Página 11
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·ANOTAÇÕES
A nova iluminação do

, centro está chamando a

atenção. É um grande em
belezamento da cidade, que
lhe confere os foros de uma
metrópole, com que sonhou
O idealizador do 3? cantão
do Brasão de Jaraguâ, nos
so diretor. Quando se quer,
as coisas acontecem natu
ralmente. É isto aí! Dinhei
ro do POVO bem aplicado.
E porque não?

***

Até parece que não te
mos imaginação em outros
setores. Estão copiando os

outros de uma forma gros
seira. O Parque Agrope
cuário "Ministro João
Cleophas" está sendo forte
mente pressionado para ser

'

CENTRO DE EVENTOS,
que nada diz e não aeresce

bulhufas. Olhem o exemplo
de Lages que há muitos lus
tros possue o seu Parque

'

ContaDinheiro, pertencente
aomeio rural, queatravessa
todas as administrações e

projeta o município, pelas
muitas exposições e eventos
de toda a série..A megalo
mania lá não encontra res

sonância! E todos se-orgu
lham do bairro que leva o

seu extravagante nome, per
petuando a tradição.

* * *

Nas Notas Econômi
cas dé um diário uma obser
vação curiosa que deve dei
xar o empresário jara
guaense com riso de orelha
e orelha. Diz o matutino:
"A maior arrecadação de
impostos de Santa Catarina
fica com o município de

Joinville (Cr$ 409�9 mi
lhões), enquanto Blumenau
ocupa a 'Segunda colocação
(Cr$ 365,8 milhões). Join
vil/e na arrecadação per ca-

" pita caipàra o sétimo lugar,
enquanto que Blumenau
permanece em segundo lu
gar. JARAGUA DO SUL,
neste item, é o primeiro.
"Q'ue bom, né?!"

* * *

Catarinenses integram
o Conselho da República,
reconhecendo valores nos

homens que se destacaram
no desempenho do múnus
público. O mandata de se

nador de Jorge Bornhausen
está terminando; entretanto
deve permanecer em Brasí
lia. Também os deputados
fe4er(j.{is Victor Fontana e

Paulo'Mararim vâo aumen
tar a representatividade do
Estada nos altos escalões,
somando pontos para o

Presidente Fernando C()
llor. Estava na horal

***

Luci Choinaski, a de
putaãa estadual eleit« para
a Câmara Federal,' do PT,
foi escolhida parafalar em
nome dos deitos na sessão
de: diplomação dos deputa
dos estaduais, na Assem
bléia Legislativa, onde tam
bém estavam os eleitos
uoo WAGNER e DUR
VAL VASEL, do PDS e

PMDB, respectivamenté.
As horas tantas ela afirmou
em alto e bom som que o

POVO não sabe votar. E
.ela vai para o Congresso
Nacional! Que azar, não?

·CAFiSASS'Z'
,A ESSÊNCIA DA PL'REZi

***

C.A. BAEPE'NDI "'51 ANOS'"
Baile 10 de Novembro

Orquestra Volare's Band
',::";;. -

Constituida por músicos
altamente gabaritados, a vo
LARE'S BAND foimontada
com o intuito de levá-lo de
volta aos grandes bailes dos
"Anos Dourados", executan
do um repertório altamente
selecionado composto por in
terpretação de grandes or

questras como: Glenn Miller,
Ray Conniff, Peres Prado,
PaulMuriat, Tommy-Dorsey,

, etc.
Bem como interpretação de

,

[Jrupos modernos nacionais e

tntemaaonats. -

sa.
'Ir * *'

O equipamento usado, é
moderno e da mais alta quali
dade sonora, bem como a ilu
minação composta por 16 ca

nhões de 1000 watts.,
,

A indumentária é outro

ponto alto dá orquestra, sen
âo compostapor trajes finíssi
mos, plenamente adequadas a
qualquer ocasião. -

Ressaltamos que além de
conhecida,como a melhor do
sul do país, a organização e

a disciplina são pontos altos
na estrutura desta banda.

Durante os eventos apre
sentamos Shows' constituidos
por caracterização de artistas
famosos como: Ney Mato
grosso, Tina Tunner, Liza
Minelli e Frank Sinatra entre
outros.

A orquestra é composta
por 14 músicos assim distri
buídos: 2 cantores, 1 cantora,
sax alto, sax tenor, sax baríto
no, trombone, 2 pistons gui
tarra, contrabaixo, teclados
bateria, percussão e 1 enge
nheiro de som operando a 11'le-

Damos abaixo o discurso do Eng.
Moacyr Sens que sintetiza a existência
de um trabalho voltado ao homem da
terceira idade:

'

"Representar a vontade de todes
,

que .eolaboraram QO erguimento desta
obrá ç uma das tarefas mais gratifi
cantes. Sinto-me honrado com esta in
cumbência e espero corresponder à
confiança em mim depositada. Espero
também; eneontrar palavras adequa
das para que es�e momento fique gfl!.
vado com alegria e com a profundi
dade que merece.

Senhoras e 'Senhores!
- Para entendermos o porque da

inauguração, devemos retroceder no
tempo quando há �ez anos atrás en

contramos um punhado de pessoas
que acreditaram.firmerneute .na reali
zação desta grandiosa obra. Em 198�,
quando o sr. Ewaldo Boss percoma

SUCOS E
VITAMINAS','
GOULART
Lanches,

Pizzas, Sorvetes,
Petiscos e

Bebidas.
R. CeI.

Procópio
'Gomes,227

Inauguração do Lar das ,Flores
Jaraguá doSul, angariando fúndos pa- É justo que se externem agradeci-
ra o Asilo Betheda de Pirabeiraba, no meatos ao Governo do Estadol nas
município de Joinville, foi recebido gest�es dos go�ernadores, Espe':i(tiã�

. por um empresário jaraguaense e ou- Amin Melou Filh0"J'e<lro Ivo Figuei-
'viu dele a seguinte frase: "Ajudando 'fedo de Campos e Cäsildo Maldàner,
o asilo de Pírabeiraba, conseguiremos pelo ap<iio efetivo dado' ao Lar das
resolver o problema do idoso de Jara- Bores. Tais agsädecímentos também
guá do Sul'! Por que não juntamos di- merecem ser estendidos à Prefeitura
nheiro para cónstruír um ancinato �unicipa1, nas gestões -dos prefeitos, .'
aqui em nossomunieípio?" DurvalVasel-e IvoKonell, pelos servi- ,

Do dia do lançamento desta idéia ços de terraplenagem, entubamento e '

até hoje, quase dez anos.se passaraql. fomecimento de toda a areia neces- ,

E muitos foram os apoiadQres desta sáriª paraa COl)struÇlÍo. Tambémmui-
obra, Desde Õ Apoio inicial do empre- tasAémJl�e.sas d�)ara�.uá, I_!lerecem re-,,:-
sariado e da comunidade, da-doação ferenClas Idênticas, mas nao podemos
do terreno até ii construção do Lar deixar de citar aquelas fora de nossa

_

das Flores passaram dez anos de dedi- comunidade que de�aD;l_ expressiva 'e-

cação demuitas pessoas. A citação no- eontnbti1�o. E 6 caso da Ideal ,St�":"
minai de cada uma delas, seria longa dard que doou toda a louça sanitãria '

e cansativa. Do mérito que cada um e � Docol que contribuiu com .Q,S m�- :'-
dos benfeitores desta obra não cabem taís sanitãrios; Na mesma ordem ali-
dúvidas. Para não correr o risco da nba-se a plrelÍi, com fiose cabos elétri-

'

omissão é preferível, que. o agradeçi- cos; a.Tigre, 'com tubos e conexões;'
mento tenha sentido simb6lico, nomi- a Philips, CQm lâmpadas e a Karsten,

,

nando apenas duas pessoas benemé- com as cortinas, Também devemos,
,
ritas e através destas, estender o agra- mencionar a adesão de clubes de servi-
decimento a todos os benfeitores. ço ii nossa causa, como o Lions e Rota- "

Distintas senhoras, prezados se- ry, este último através' da Casa ,da �'

nhcires!, Amizade. Também é um ímperatívo ,.J

'Faço justas e merecidas referên- de justiça externar a nossa gratidão :'

cias aos Domes inesquicíveis de Lucília aos 6'00 associados que contribuem
.

Emmendoerfer e Wolfgang W�ege, mensalmente para podermos manter
'

este último de saudosa memõria. A em nosso estabelecimento pessoas.ca-y
Dona Lucilla, de forma altruísta, doou rentes de recursos fmanceiíos.

'

-1;
o terreno para que nele pudesse ser, O projeto arquitetônico do Prof.."
erguido o Lar das Flores. Do saudoso RubensMeister, de Curitiba; 'os proje- "

Wolfgang Weege, a obra que hoje é tos elétricos, hidro-sanitários, estrutu-
inaugurada mereceu, permanente ral, assim como o controle e admínis- �'

apoio sob asmais variadas formas. Sãe tração da obra representam a contn-
duas pessoas que simbolizam com buição particular de pesso�� abnega-
reais méritos as muitas outras que di- das que merecem o nosso mais profún-
reta ou indiretamente participaram fi- do e particular agradecimento. O êxito

,

nanceiramente, com Idéias, ou com, deste grandioso empreendimento sö.
trabalho para a realização deste em- foi,possível graças à competência e a'�
preendimento. Graças ao esforço de umäo deste grupo de trabalho, que es-',
muitos, podemos inaugurar.hoje o tá unido há muito tempo com dedica-
nosso L\ir das Flores, com 4.500 me- ção e criatividade.

'

_'
tros quadrados, sessenta apartamen- Senhoras e seilhores!
tos e toda a sua infra-estrutura funcio- Esta obra que nós, da cOQluni-
nal, destinado' a abrigar cerca de cem dade de Jaraguá do Sul, acabamos de
idosos sem condições (Je viver em com- concluir, representa a esperança de
panhia de seus familiares. A obra cus- eliminar muitos males que atOImen-
tou cerca de 70 milhões de' cruzeiros, tam a vida dos idosos mal assistidos,
o gue representa aproximadamente .carentes de cuidados e de convivência
,quinze mil cruzeiros por metros ,qua- social. O objetivo a que o Lar das Flo-
<Irado, ou seja, menos da metade do res se destina traduz a preocupação
custo imobiliário no mercado. de um punhado de pessoas com ospro�

Os recursos financeiros forlim ob- blenias da própria cidade e isso é d!gno
tidos ,da seguinte forma: 25% junto de aplausos e de reconhecimento. Par-
a0 Governo do Estado, com finanCia- ticularmente, agradeço a Deus a opor-
mento repassado da Caixa Econômica tunidade de ter cooperado com este
Feder.al. Outros' 25% foram 'consegui- empreendimento, que me possibilitou
dos através da Fundação do Banco do encontrar tanta satIsfação pessoal e a

Brasil. Os 50% restantes, foram anga- felicidade de encontrar tantos amigos
riados junto as empresas, comunidade· que compartilharam com uma causa

local e Prefeitura Municipal de Jara- nobre, altruístà, que revela a grandeza,

guá do Sul. de espírito de tantos quantos têm mé-
Senhoras e senhores! ritos na construção ao Lar das Flores".

, 'Jaraguá do Sul de 03 a 09 de nov�mt>ro de 1990.
;o .... 4 ,;_ __ & * ..... � • c • _ .. - ._ �. '"
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