
itli'1
1-:.:1

_III ...IOU/
. fi r. I' ,..lI.11l .. II I l

�J1�J1 �.fIfI(/

.. TR.T nega reposição .

.. de IPC integral e
,

Sindicato recorre

Agricultores terão .

'. . .

. reaJustes.memau
de acordo com IPC

Dalmar
A moda em malha

PORTEPAGO
DR/Se

- ISR 58 -,161/81
Página 4Página 4

.

--------------�.,

I,.
I AGÊNCIA AUTORIZADA

.!

��
�

AIO-SULVARIG

.,'If».C>" C:>cHÁ40ANOS
.';'ERV-INDO COMEnCIÊNCIA
JARAGUÁ DO SlJL�E REGIÃO

- Jal'aguá do Sul, de 17 a 23 de novembro 'de 1990, - Cr$ 30,00
,

.

,

A� LXXll- N� 3.615
.' .

Weg: cursos contra desperdício
Foto: Ch"yes/PMJS

Os empregados do Grupo Weg vão rea-
lizar diversos treinamentos a partir de janei-
ro, para garantir melhor qualidade e maior Se;.... J
produtividade. Durante entrevista coletiva "tDeuer
concedida à impr�J1sa_"na tarde do dia 9,

.

�... ,"nvesfß 3,.m,'II'ná.Recreativtl dâ Weg, o empresário Eggon ,,, 17(;
Jpá9 da Silvarevelou que,20%,dos produtos ' ' ..

. ainda vrram sucata naWeg, apesar dos níveis -

_

. ". na Eduen.rãode excelência-a que chegaram as empresas "l'
do Grupo. Eggon.Joãö da Silva disse que
o Programa de Qualidade e Produtividade
abrange inclusive a área, educacional - Q
Ministério da Educação colocará matérias
alusivas a respeito do assunto nos currículos
escolares, a partir do próximo ano. Editorial
ePáglna4.

.
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Igreja será· .

demolido em .

'Santa LuDa.
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'

ns torcedores jaráguaenses preç�am torcermuito-neste., .

Udomingo, para que ° Juventus não apenás vença ao
.

Imbituba, mas também para. que (} Concórdia derrote
o_InternaCional de Lages.. Esta é a única/orma do .cl.u�e .

ainda sonhar com o t(tu[o do estadua . da 2'1. DIVIsa0
e com ° cobiçado retorno à It! Divisão do FutebolProfis
sional Catarinense, em 91. Página 11
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FUNDIf;AO .

FONE: 72-3991

Escolha o idioma que
você dl_seja falar _

.

INGLES - ALEMAO
FRANCês- .

ESPANHOL
ITALIANO
Aprendizado 100%

. garantido
Fone: 72'()294

,/

Eggon da Silva e Werner Voigt conversam com Duwe

Aviso aos leitOres
Este jOrnal não recebe publicáções ofiéiais da Prefeitura Municipal de
Jaraguá do Sul.' .

.

"('

Lutem .agora pelo �DJ
.

(Partido de Ja'ra.guá)
DURVAL e UDO ARTAMA·

Vitória Culto à Qualidade
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Ed_itorial
'

.. Qualidade e Produtividade
A indicação do empresá- respaÍdo que ressoa em maís Brasil precisa mostrar ao

rio jaraguaense Eggen João de 40 países do, mundo, aos mundo que produz qualídde ,

da Silva para compor o Co- quais importa seus produtos e é capaz de assegurar- o me-:
mitê Brasileiro da Qualidade e equipamentos, a-Weg é con-

_

nor desperdício possível, a
e Produtividade, representan- siderada hoje um empresa- Weg e seu grupo de empresasdo o setor empresarial do' modelo, graças evidentemen-

surgem imponentes. Afinal, oPaís, nada mais é do que um' te ao empenho de seus milha-
reconhecimento à força de 'res de colaboradores e a uma Brasil está .começandn a

uma empresa que passou por administração austera, que aprender a competir com a

todos os processos produtivos, somente a iniciativa privada têCilologia avançada dos paí
até-chegar aos níveis deexce- tem conseguido demoastrar ses do-ehamedo primeiro
lência 'elogiados em todo o na prática - realidade bas- mundo, uma disputa que pode
Brasil. _ tante diferente à maioria das -se tornar -até mesmo covarde,

empresas públicas, atualmen- se não estivermos preparados,
te sufocadas por gestões in- sempre fundamentados em

competentes e desonestas. um sério'Programa de Qua:li-
No momento em que o dade e Produtividade. ..

Solidamente incorpora
da ao éenário econômico da
produção catarinense, com

HORROR DOS HORRORES-'

�O homem émesmoO /e,ntemais
.

' . .

perigoso danatureza.
,

"
, '\, ..

t'
,,-

,

Por JOSÉ CASTILHQ PINTÓ
_, -

,

.

_,

A revista i'Manchete", de daspãgines 22; 23� 24, �5, 26, .uos etc, .são retirados de criao-
10 do corrente mês de.ne �;013, e 27: de �utöria de Patrick ças ainda com vida, pois que
traz ein suas páginas, netas, co- Charlés-messance; 3?) - E apenasmente-anestesiadas, e
mentãrios, reportagens, arti- .agora passes, nas páginas 14; depois morrem com iSSQ propi
gos, enfim matéria de primeira _ 15 e 16 vàmos encontrar o arti- ciando lucros fantásticos aos

qualidade, entre às quais .sele- go deIvy, Fernandes com os 'iraficantes de órgãos humanos.
cionamos as três seguintes: - títulos e subt{tufös HA conexão

-

Mas em contrapartida e

1�) � "Líbano, omassacre dos dosjransplantes; ria rota Bra- para aliviar um pouco esse hor
cristãos; Beirute, 0 assassinato" sil-Itälia;' o supermercado dé rordos horrores do líbano, da
de uma cidade; o Líbano é, ho-, bebês; praticando uma autên- Ku-i<lux�Klan, do contraban-

,

je, um campo.de batalha; as- tica medicina de horror, con- do-de corações, rins, fígados
eensão, glória-e queda de uni ',irabandistàO�vam paraa .Eu- etc., t!láo numa prova de que
império milenar", artigo de

.

r.�pa, de, çrianç;ls brasileiras, O homem émesmo e ente mais
.

Cyril' Gramet às páginas
-

6, 7,
-

corações, dns; figädos etc: pa- '

perigoso da natureza, a mesma
8, 9, 10,_ l l , 12 e 13. 2�) - ra-serem transplantados sendo revistá traz na capa e nas pägi
"KKK,porclentrodoexércíto" .. que um-rim chega-a valer �5 nas 110, 111,112 e 113, essa
do, ódio; rituais infantis ence- mil dólares, e úiri coração ou criatura de meiguice e beleza
brern atividades que perse- fígado 80 mil dólares". Vejam angelicais que é- a festejada 'ê '

guem o fim das raças inferiu- os leitores que coisa horrorosa querida apresentadora de TV
res; Ku-Klux-Klaa a barra pe- essa espécie de comércio; visto <Angélica. - .Jaraguã do Sul,
sacia do racismo". é oartizo .que esses corações, rins, figa- 12/11/90.
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Não deixe'osalva-vidas
mo�et:, contribua

'

, Empresärio , a Rede Feminina de
.

Combate ao Câncer precisa de você. Com
o objetivo de bem desenvolver suas ativi
dades em Jaraguá do Sul e região, 'a Rede
Feminina de Combate ao Câncer está
construindo sua sede na rua Procópio Go':'
nies, em Jaraguá, mas a obra pode parar
por falta de recurs�s. -

,

Não deixe que isto aconteça, colabo-

.Ó>
A-R.F.C.C. precisa de janelas para

dar continuidade a fase de conclusão do

prédio.' _

, Ajude quem salva-vidas.
Contatos. pelo telefone (0473)

72-1240,72-1103 e 72-0815.

-----CORREIO--.
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Udo: "Escolha de secretário
é assuntopara o governador"

Jaraguá do Sul - Diante
da intenção dos empresários
solicitarem a indicação de pelo
menos um nome representati
vo da comunidade jaraguaense
para compor o futuro secreta-

. riado do Governo Vilson Klei
nübing, o deputado eleito,
UdoWagner (PDS), se pronti
ficou a reivindicar o pleito con
juntamente, mas emendou:
"Com o enxugamento da má
quina administrativa a ser im

plementado pelo governador
eleito, devendo ficar apenas 10
ou 12 secretarias, alguma re-.

gião vai ter que abrir mão da
indicação. Inclusive, talvez se
ja até mais signficiativo para

a região a direção de uma esta-'
tal importante, como Celesc ou
Besc".

No entanto, Udo Wagner
friza que "a escolha de nomes

é um assunto pessoal do gover
nador Vilson Kleinübing. O
deputado eleito toma posse
juntamente com todos os ou

tros deputados eleitos em 3 de
outubro, no dia 12de fevereiro,
quando também acontece a

eleição damesa diretora da As-
.sembléia Legislativa. O início
dos trabalhos está previsto pa
ra o dia 15 de fev.ereiro.

Na semana 'passada; Udo
Wagner participou da audiên
cia entre as lideranças empre-

Vereadores aprovaram
os projetos polêmicos
Jaraguá do Sul-A reunião

da Câmara de Vereadores do dia
12 (segunda-feira) foi muito polê
mica .. Após värias discussões a

respeito do projeto do executivo

pedindo a liberação de Cr$ 8 mi
lhões à Arsepum (AssociaçãoRe
cretiva dos Servidores Munici
pais) para aquisição de cestas de
natal aos servidores, a Câmara
votou a favor, com 13 votos. Na
1� votação sete vereadores se reti
raram do plenário, alegando que
o pedido de Cr$ 8 milhões estava
incompleto, não constando se

quer o número de funcionários
públicos existentes. A única ve

readora que manteve sua posição
foi Marilze Marquardt, que mais
uma vez se retirou do plenário,
após esclarecer que não é oontra
a entrega de cestas de natal, mas
sim da forma obscura e inconse

qüente que o executivo colocou
a questão.

A vereadora (que atualmen
te está sem partido), opinou que
"é uma vergonha amaneira como
o executivo municipal vem tra
tando a bancada de vereadores.
Os projetos por ele encaminha
dos chegam à nossa apreciação
sem .mínimo básico de informa-·

ções necessárias. São projetos im
portantes, mas sem o menor sub
sídio e detalhe técnicos. Retirei
me do plenário e assim o farei

quantas vezes forem necessárias
para que esta atitude possa de
monstrar meu desagrado à con

duta duvidosa do executivo. Tor
no a dizer que o Prefeito Muni
cipal precisa ser mais honesto
com _o povo que o elegeu".

Durante "a reunião, foi em
possado o suplente de vereador
e ex-prefeito municipal Eugênio
Streb, substituindo o vereador
Reno Schwarz, que solicitou que
afastamento por motivo de doen
ça. O vereador ficará afastado de
suas funções durante 60 dias. Na
polêmica e concorrida reunião,
foi aprovado por unanimidade o

projeto do executivo que firma
convênio com o DER (Departa
mento de Estradas e Rodagens)
para a pavimentação da rodovia
JGS 473 no trecho que compreen
de o Parque Malwee até a Indús
tria Seara.

No convênio, ficou estabele
cido que a municipalidade realiza
os trabalhos e custos de desayro
priação, placas de sinalização e

manutenção da estrada: O refe
rido projeto foi votado em regime
de urgência e mais uma vez apre
sentado incompleto, sem os escla
recimentos necessários, como
custos, tempo de duração, núme
ros de funcionários necessários
para-a execução da obra.

sariais do setor gráfico, no Es
tado, e o governador Casildo
Maldaner, onde foi apresenta-

.

da a intenção do Governo Es
tadual adquirir uma máquina
impressora rotativa à imprensa
oficial, a fim de imprimir os

formulários contínuos, ao pre
ço de Cr$ 180milhões. Udo foi
enfático: "Estes serviços de
vem ser atendidos pela inicia
tiva privada, não compete ao

setor público fabricar formulá
rios para computadores, mas
sim investir recursos ria educa
ção, saúde, habitação, tecno
logia e, principalmente, no pa
g ..mente dó seu funciona
lismo".

Câmara será
.

informatizada
" ..

no proxuno ano
Jaraguá do Sul - o Presidente

da Câmara de Vereadores, Balduino
Raulin? (PMDB), �formou.que par�
o próximo ano, serão adquiridos mi

crocomputadores para a Casa Legisla
tiva. O presidente nâo informou a

quantia gasta e de onde virá o recurso

para aquisição dos mesmos. Esclare
ceu, também, quea Câmara de Verea
dores estä elaborando o novo regi
mento interno, mas só será finalizado
no próximo ano.

Balduino acha muito sadia a �ran
de concorrência para a presidência da
Câmara de Vereadores no próximo
ano. "É muito bom e competitivo que
os vereadores disputem a presidên
cia". Adiantou que a eleição aconte
cerá dia 15 de fevereiro de 1991 (sexta-

-

feira) através de voto secreto e a apu- .

ração será realizada logo após a vota

ção. As atividades dá Câmara encer
ram-se dia 15 de dezembro (sexta-fei
ra) e reiniciam ne dia da eleição para
presidente. .

O atual presidente, preocupado
com a falta de público nas sessões pre
tendia realizar reuniões mensais em

diversos bairros do município. "As
sim, o povo teria condições de expor
seus problemas diretamente à todos
'os vereadores, e com isso haveria
maior participação da comunidade. Só
que este tipo de trabalho não poderá
ser realizado devido a um parágrafo
do regimento interno gue diz ser obri
gatório que as reunioes da Câmara
aconteçam na sede. Espero que com

a elaboração do novo estatuto interno
este item seja retirado- e que breve
mente p'0ssamos realizar reuniões em

bairros '.

CORREIO_
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SERVICO NACIONAL

, DE APRENDIZAGEM
I INDUSTRIAL

,
Depal'famento Regional de Santa Catarina

, " • • ••
C'ENTRO DE TREINAMJ,:NTO

., :,.: �.!I�;., �I+: Q Ü., .OE JARAGUÁ DO SUL

CIRCULAR N� 034/90-A
Curso Técnico em Segurança do Trabalho:
Prezados Senhores; .

Verificando nossa Circular n': 034/90 de 06.11.90, temos a esclarecer que 1.550
BTN's (Outubro/90) corresponde ao custo total do Curso

..
sendo a mensalidade.

por .aluno em Outubro/90 de Cr$ 7.382,95, subsidiada em "OOk pelo SENAt.
Pedimos escusas pela falha na informação e colocamo-nos ao vosso dispor para .

informações complementares pelo telefone: 72-0722 com Sra. Solange. '

Cordialmente. .

ALCINO DE ARAÚJO
Diretor do CUS.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

LEI N� 718/90. .

CONCEDE SUBVENÇÃO E/Ot) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE QUE MEN-
ClONA.. ',.

ERNESTO FELIPE BLUNK, Prefeito Municipal de Corupá Estado de Santa Cata
rina. no uso e exercício de suas funções faz saber a todos os habitantes deste Município
que a Câmara de Vereadores aprovou e eu-sanciono a seguinte Lei: .

Art. 1':) - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal de Corupá, SC autorizado
a conceder subvenção e/ou contribuição a seguinte entidade que menciona:
GRUPO ESCOTEIRO LEON DEHON 10'.000,00
Art. 2�) - Para atendei as necessidades financeiras contidas no artigo anterior, serão
utilizados os reeursos previstos em dotação orçamentária vigente para o' exercício
de 1990. .

.

Art. 3�) - A entidade beneficiada deverá prestar contas dos recursos recebidos no

prazo de até trinta dias após o encerramento do exercício.
ARt. 4�) � Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. revogadas as dispo- .I

sições em contrário.
.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA. 29 de agosto de 1990.
.

ERNESTO FELIPE BLUNK .

� PREFEITO MUNICIPAL-
Sancionada, Registrada e Publicada a presente Lei no Departamento de Adminis
tração. aos vinte e nove dias do mês de agosto de 1990.

.

ANTONIO CARLOS BLUNK
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO·

OTO ERNESTO WEBER
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE,CORUPÁ

.

. LEI N�_719/90. _

AUTORIZA ÇONCEDER SUBVENÇAO E/OU CONTRIBUIÇAO A ENTIDA·
DE QUE MENCIONA.

ERNESTO FELIPE BLUNK. Prefeito Municipal de Çorupã Estado de Santa Cata
rina, no uso e exercício de suas funções, faz saber a todos os habitantes deste Município
que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I�) - Fica o Chefe do Poder ExecutivoMunicipal, autorizado a conceder subven-
ção e/pu contribuição, à seguinte entidade:

.

COLEGIO ESTADUAL TERESA RAMOS 35.000.00
Art. 2':) - Para atender as necessidades financeiras contidas no artigo anterior. serão
utilizados os recursos previstos em dotação orçamentária vigente para o exercício
de 1990.

.

.

Art. 3':) - A entidade beneficiada deverá prestar contas dos recursos recebidos no

prazo de até trinta dias após o encerramento do exercício.
Art. 4�) - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposiçös
em contrário. .

J;'REFEITURA MUNICIPAL pE CORUPA. 29 de Agosto. de 1990,
ERNESTO FELIPE BLUNK·

- PREFEITO MUNiCIPAL -

Sancionada. Registrada e Publicadaa presente Lei, no Departamento de Adrninis

tração. aos vinte e nove dias do mês de agosto de.l990.
ANTONIO CARLOS BWNK

_

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO
.

OTO ERNESTO WEBER
DIREmR DO DEPARTAMENTO DE FIfIANÇAS

ALUGO

Casa de alvenaria ou madeira em Jaraguä do Sul, em bom
estado de censervaçäovc/ 2 quartos e demais dependências,
para duas pessoas adultas.

Tratar nesta redação - Fone; (0473) '72-2684

Jaraguá do Sul. de 17 a 23/11/90 Página 03
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Atacado 'e varejo,,
, ,

,.0 movimento de exportações e

importações, das empresas jara
guaenses , vem diminuindo. a cada
mês, em função das dificuldades eco
nômicas. 'No mês de outubro, o De
partamento do Comercio Exterior do
Banco do Brasil registrou. um total
de 7,9% de decréscimo nas exporta
ções, em relação a outubro, enquan
to as importações sofreram queda de
5,5%. Apesar de tudo, a expectativa
é de um aumento considerável nos
últimos dois meses do ano,

O total do. ICMS repassados pelo.
Estado. no perlodD de 1: a 8 de novem
bro atingiu o. mDntante de Cr$ 57,3.
bilhões. A distribuição para DS Muni
cípios do. Vale dDltapocu).ficDu assim
distribU{dIl: - Jaraguá' do. Sul rece
beu Cr$ 2,2 bilhões, Guarqmirim -
Cr$ 217 milhões, Massarandubo -
Cr$ 159 milhõe«; CDrupá - Cr$ 131
mühõ_es, Schroeder - Cr$ 67,9 mi
lhões e Barra Velha - Cr$ 66,4 mi-
lhões.

,

OSindicato dos Empregados no
Comércio de Jaraguâ do Su7, realiza
dia 19 (segunda-feira) Assembléia
Geral Extraordinâria. Ficam convo-

,
cados todos os empregados no Co
mércio da região do Vale do Itapocu.
A mesma se realiza na sede do Sindi
cato, rua Frederico Bartei, n: 140 às
l8h30min, em pr.imeira convocação,
para deliberarem sobre a seguinte or
dem do dia: I: - Apreciação e deli
beração sobre a proposta de horário
natalino. 2� - Apreciação e delibe
ração de contrdproposta, se houver,
a ser apresentada ao Sindicato do
Comércio Varejista de Jaraguá do
Sul. 3� - Concessão de poderes à
Diretoria do Sindicato firmaracordo
coletivo' de prorrogação doHorário
de Trabalho com o Sindicato do Co
mércio Varejista. de Jaraguâ do Sul
e demais entidades Patronais repre
sentativas das classes econômicas,
sindicaise federativas. ,

A YARIG (Viação. Aérea Rio« '

grandense) fDi esco.lhida pelOs leitores
da revista inglesa Exêcutivo. TraveiCD
mo. ti melhDr co.mpanhio aérea do ano.

para o.S VÔDS para a América do. Sul,
Caribe e América Central. Esta é a

quinta vez cDnsecutiva que a VARIG
é apoítttuhz CDmD a melhor do. mundo.
para estes percUrsDS, 'cDncDrrendD in
clusive CDmD grandes cDmpanhiàs cO.

mO. a Swissair, British Airways e LuJ-

thansa. A revista Executive Travei,
editado em Londres, é um dDSmaiDres
veiculos de circulDçúD européia dirigi
dos a homens e mullulres de negóciDs
que usàm habitualinente o. transporte
aéreo. para diverso« destino», em todo«
oscontinemes. A revistafaz a cDnsulta
a seus Ieitore« toäos os ano« sDbre as

cDmpanhias que consideram as me

lhores do mu"do nopercurso que CDS

tumam realizar, em várias categDriàs.
Para apontar a VARIG CDmD sua pre
ferida, DS leitoes levaram em conta

,

itens CDmD ponlualidiUle, cDnfDrtD à
bordo, opçõe« de freqüêncio e serviço.
de terra.

Representantes de 26 empresas
aéreas e internacionais fialiadas a IA
TAque operam no país, reunidos,
no Rio de Janeiro, aprovaram a im-

. plantação no Brasil (para 1991) do
BSE' - Bank Sêulement Non, que
é' um sistema bancário de cobrança
e prestação de contas. Este sistema,
operdo pela IA TA em mais 'de 30
mercados internacionais, tem por
objetivo simplificar as relações entre
agências de viagemeempresas aéreas
no que se refere à prestação de contas
a aopasamento das vendas de passa
gens efetuadas:' Jo_r-ge Leal, sup_eri,!
tendente de Relaçoes com a Indústria
da Varig, enfatizou que a implan
tação do BS!, no Brasil representa
Um significativo avanço para as em

presas aéreas, agentes de viagens e

usuários do transporte aéreo no Bra
sil, além de ser um sistema mais efi
ciente na distribuição de vendas de
'passagens aéreas através das agên-
cias.

, CI'
O Conselho Técnico Co.nsultivD

do Senai (Serviço.National de Apren
dizagem Industrial) -i-Cemro de Trei
fUlmento. de_Jaraguá do. Sul - apro
VO." a realização do. Curso. Técnico. Es
pecial em Segurança do. TraJHúhD, em
convênio CDm a.Escola Técnica Fede
ral de Santa Catarina. O Curso terá
inicio. em cinco. de fevereiro (terça
feira) de 1991, CDm um custo. mensal
de 1.550 BTN'SporalunD, subsidiado.
em 20% pelo. Senai. As empresas inre
ressàdas em inscrever candidatDs, po
deráfazer súa seleção interna. As ins
criÇões serão abertas ainda nestemês. '

MaiOres infDrmações podem ser Dbti
das junto. ao Senai de-Jaraguá do. Sul'
pelo. lelefo_ile 72.07.22.

'

Rua Reinaldo Rau,632
Fone: 72·1599"

Weg quer aumentar eficiência
'Jaraguá do. Sul - As empresas

do Grupo Weg vão dar o exemplo e,
a partir de janeiro., iniciam'treinamen-'
tos internos, envolvendo todos os seus
setores e departamentos, visando as

segurar melhor planejamento e garan
tirmaior produtividade com excelente
qualidade. A comunicação dos treina
mentos foi feita pelo fundador da Weg
e presidente do Conselho de Adminis
tração da empresa, Eggon João da Sil
va, indicado e empossado pelo presi
dente Fernando Collor, de Melo, no
Comitê Brasileiro de Qualidade e Pro
.dutividade, um órgão que tem um fim
específico: .acabar com o desperdício

neste País.
Eggon da Silva concedeu entre

vista coletiva à imprensa, na tarde do
dia 9, na Arweg, para falar sobre o

Programa da Quahdade e Produtivi
dade, lançado no dia 7, em Brasília.
Ele Iez questão de dizer que para colo
car o Brasil em condições de competir
no mercado exterior, "com recursos

dos próprios empresärios", é neces

särío, sobretudo,' "o desenvolvimento
dos recursos humanos". Para isso, Eg
gon lembrou que o Ministério da Edu
cação vai incluir, já no próximo ano
letivo, matérias alusivas ao Programa,
nos currículos escolares de primeiro

Operários do arroz ganham
pagamentodo IPC integral

Os trabalhadores da Alimenta
ção, no setor orizícola, foram benefi
ciados no dia 9 deste mês, através da
assinatura de acordo coletivo de traba
lho entre os sindicatos do setor, com
o "pagamento do IPC integral nos 12
meses - novembro de 89 a31 de outu
bro deste ano -, excetuando-se ape
nas o mês de abril, que será pago em

duas parcelas, uma em dezeinbro
(8%) e a outra em janeiro (34,08%),
perfazendo um total de 2.909%. Com
o acordo fica elevado para
C;i$ 19.275,42 o piso da categoria -

, cerca de mil trabalhadores, em Jara-,
guá do Sul, Guaramirim e Massaran-
duba, .

-

O presidente do Sindicato, Antô-
'

nio Rossi, tenta agora estender as con-

quistas a 'todos os 5 mil trabalhadóres
da Alimentação na microrregião, em
bora reconheça que as conversações
têm sido difíceis, 'em função das difi-
culdades econômicas". Os trabalha
dores da produção de arroz ganharam
ainda "2,5% de aumento real e uma

bonificação de 35% a ser paga junto
com o 132 salãrio" .

..

O sindicalista Roberto Alfonso
Adratt será empossado na presidência '

do Sindicato da Alimentação, em sole
nidade no dia 4 de dezembro. Roberto
foi eleito por 85% dos votos válidos,
depositados nas 11 urnas pelos 1.191
empregados associados.'Ele assume o

lugar de Rossi, que preferiu ficar de
fora da composiçao da chapa.

Sindicato recorre ao TST
Com ausência de dois juizes elas

sjstas.durante o julgamento do dissídio
coletivo de trabalho da categona da
Construção e do Mobiliário, na tarde
-do dia8, o Sindicato teve de amargar
uma v�r�adeira derróta judicial, já
que os JUIZes concederam apenas "es
tabilidad!,! de 90 dias e uma reposição
da inflação somente até inarço deste
ano - pouco mais de 2miIpor cento" .

"Foium dia infeliz no TRT", lamenta
Clemente Mannes, presidente do Sin
dicato, que queria "a reposição do
IOe integral nos 12 meses (a data-base
é 1- de agosto), com total de 4.948%,

estabilidade piena no emprego, 40 ho
ras semanais, e reajuste segundo o.
DIEESE".

Mas Clemente já adianta que nes

ta semana o Sindicato vai entrar com
recurso junto ao Tribunal Superior do
Trabalho, em Brasília, na esperança
de que os juízes aprovem o que ficou
pendente, benefiCiando os 3mil traba
lhadores do setor. Paralelo a isso, a

direção· do Sindicato decidiu que,vai
tentar uma negociação individual co�'
Cada uma das 280 empresas. "Vamos
continuar mobilizados e negociando" ,
afirma Clemente,

e segundo graus, e nos cursos de pös
graduação das Universidades.

O empresário serä "a locomotiva'
do programa e o governo apenas vai
,estimular", destacou o diretor da
Weg, que reconheceu que na sua prö
pria empresa "20% dos produtos são

desperdiçados, por falta de �erencia
mento, desde o escritório, ate.a fábri
ca", Amplamente favorável ao Plano
econômico adotado pelo Governo Fe
deral, Eggon da Silva adverte que ".o

.

exemplo, para o sucesso do Programa'
da Qualidade e da Produtividade deve
partir do próprio Governo",

Empresärios do.
,

, setor têxtil "

assistem vídeo
Jaragiui dó Sul - Os empresários do
.setor Têxtil jaraguaense assistiram a
um excelente vídeo sobre o furiciona-

.

mento do Fashion Institute ofTechno
logy, simplesmente' a maior universi
dade de: moda e markering têxtil no
mundo. O vídeo foi transmitido, du
rante a palestra proferida pelo profes
sor o empresário americano RIchard
Streitar, vice-presidente do Instituto;
na noite de segunda-feira, que veio
oferecer a oportunidade das empresas
jaraguaenses realizarem um dos cente
n.as de cursosministrados pelaUníver
sidade, com sede em Nova Iorque.

O professor Richard veio a Jara
guá do Sul através de convite feito pelo
SENAI catarinense e pelo Sindicato
das InJústrias do Vestuãrio de Jaraguá
do Sul. Acomp'ánhado do diretor do
SENAI/SC, Celio Goulart, dó diretor
do Centro de Tecnologia da Indústria
Química e Têxtil (RJ), Lúcio Geraldo
Tenan� também tradutor da palestra
---', o professor americano Visitou o

SENAI; de laraßu� do Sul e a sede
da Mansol, Industna doVestuário; se
confessando surpreso com a preocu
pação dos e�presários jar�guaenses
em se "atuahzar tecnologicamente,
pra aumentar a. produtividade e me

lhorar a qualidade dos produtos têx
teis brasileiros, que precisam competir
agora com o mercado ,exterior'"

AMBIENTE PI
FESTAS
CASAMENTOS
COMUNHÕES E
BAtiZADOS

'

RODAVIVA
aberto 'ao,público
Cozinha típica - Marreco e'Churrasco
Diariamente
Rua Joinville, 2633 - Fone: 72-2132 - Jguá. do Sul

90' A'DrêÃDACIIE\IROOEtI, '- .' -.-

,

. ASUAMElHOR MARCA."
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Schroeder lidera aplicação
de recursosparaaEducação
Schroeder - A Secretaria

Executiva da AMVALI (Associa
ção dosMunicípios do Vale do Ita-

/ pocu) realizou levantamento so
bre os investimentos dos municí
Rios no seítor educacional. Schroe
der é o município que-mais inves
tiu na área de educação no ano
de 1989 (comparativamente a sua

arrecadação). Foram investidos

- Prefelturà fecha
" .

'convenlO com o

Sistema de Saúde
.

Corupá - A partir deste mês
a municipalidade assumiu a Uni

,

dade S.ânitária que era mantida
pelo Estado:' Com a municipali
zação, segundo o prefeito Ernesto.

Felipe Blunk, será melhorado o

atendimento à população coru

paense, pois será instalados os

àtendimentos odontológicos e pe
diátrico. Para manter, a Unidade
Sanitäria, foi alertado convênio
entre .a municipalização e o SUS
(Sistema Unificado de Saúde)...
que passará mensalmente a quan
tia de Cr$,670 mil e o restante

_ (mais oumenos Cr$'3oo mil) será
desembolsado pela Administra-
ção municipal. .

'

No setor de obras, Corupá es
tá realizando trabalhos na capela
mortuáriâque funcionará junto ao

CemitérioPúblico. Aobra está em
fase de conclusão, esclareceu o

prefeito, a cobertura está pronta,
restando apenas trabalhos inter
nos' e de acabamentos. As obras
da Ponte Bomplant estão parali
sadas devido às fortes chuvas. "O
rio está muito cheio a correnteza
é forte e é impossível a continui
dade dos trabãlhos", finalizou Er
nesto Felipe Blunk, que espera
concluir a obra no máximo em 100
dias.

FUNERÁRIA_
HASS

Av. Marechal Deodoro,
1774 '

Fone - 72-0903 -

Plantão 24 horas. \
.

SUCOS�'
VITAMINAS
GOULART
Lanches,

Pizzas, Sorvetes..
Petiscos e

-

Bebidas.
R. CeI.

Procópio "

Gomes,227

e-s S09-.477 ,70 que totaliza
37,6%. Até o mês de setembro
deste ano, o município aplicou
24,8% do seu orçamento na área.
de educação, que segundo o pre
feito Adernar Piske "é prioridade
em seu governo".

O município conta com uma

bibli?teca p'ú51�ca,municipal que
contem dOIS mil títulos entre ro

mances, livros técnicos e literatu- .

ra. A municipalidade adquiriu
com recursos próprios, nove con

juntos de brinquedos pedagógi
cos, oito ,sacolões de jogos infan
tis, três conjuntos de material de
educação física, três bandinhas
musicais completas, oito coleções
de estórias infantis, acompanha
das de fita cassetej 260 aventais
de xadrez utilizados como unifor-

me pelOS 'Jardins de Infâncias. Ad
quinu três parques infantis insta
lados em escolas municipais, além
de construir um pavilhão de espor
tes; salas de aulas, hortas escola
res, cortinas e demais materiais de

expediente para as Escolas do Mu
nicípio e Estaduais.

. Os demais municípios que
compõem o Vale do Itapocu in
vestiram na educação com os se

guintes percentuais: - Guarami
rim 27,31%, Massaranduba 27%,
Corupá 25,25%, Barra Velha
25% e Jaraguá do Sul 22,39%, fi
cando assim na última colocação
no Vale do Itapocu em aplicação

, de verbaspara a educação. Ressal
ta-M: que a Constituição Federal
obriga os municípios a investirem
pelo menos 25% dos seus recursos

. em educação.

.t AGRADECI"MENTO·
,

,

Profundamente consternados, comunicamos aos parentes. amigos e

conhecidos .o passamento de '

.IDA SCHULZE
ocorrido as 6 horas do dia 11 de.novembro de 1990, no Hosp. e Mat.

São José, nesta, com a idade ôe 76 anos.
.

Por este intermédio desejamos agradecer a todos pela sua participação
nos funerais, aos que enviaram flores e coroas e que .de um ou outro
modo nos confortaram com suas palavras de pezar, em especial ao Dr.
DouglDs Faria Corrêa Anjo, equipe médica e de enfermeiras do Hosp. e Mat.
São José pela sua dedicação e ao Pastor Guenther Rueckert pelas palavras

. de fé cristã proferidas no lar e no cemitério.
Jaraguá do Sul, novembro de 19,90.

A família, enlutada.

'DR. DOUq,LAS FARIA
. CORREA ANJO '

Angiologia e CU'urgia Vascular
(varizes, tromboses, doenças arteriais)

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

72-1744/72-1063
.

Pilote sempr' Wlpado

4fHONDA

Jaraguá do Sul, de 17 a23/11/90
...... '.... � � ,�"_ A,._" .... ,

CORREIO·_
"

-=> <> P <> " E..">

LOCAL:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ESPORTE, CULTURA E
TURISMO - SECE.
AV. GETULIO VARGAS. 503
FONE: 72.0888
JARAGUÁ DO SUL _. SC '

�--�--�--------

.

"

TELEFONISTA
SECRETARIA

,COMERCIAL.
e.,s. teíric.-,rítiCl, C'I IS' �I ta�.ralíri. �e' Teleillia

......................................................................

: o PROGRAMA INCLUI RELACOES HUMAN!<S E ETIQUETA SQ_CIAl :
:. CORRESPONDENCIA E REDACAO EMPRESARIAL. ATENDIMENTO A i,
i RECEpÇAo E AO TELEFQNE. T!lEINAMENTOS EM CENTRAIS:
: TELEFONICAS E PRATICAS DE TELEFQNISTA. RECEPCIONISTA E i
! SECRETARIACOMERCIAL. -

:
.......

,

�..........••.•..••.•••

..�.
.......�IEsaI•• SI' ...1u1.. :-r�:I

---------.-..... ..••• .z--aqAoa
:

'AOS ALUNOS SE· ... IIIL..
RAOCONFERIDOS: _ E,....CERTIFICADQS

..__ 11_
• _,DE FORII4ACAO ....IV_

F'R EaÜ E tlC IA E

�:NRTg,VVEÁIL�tO
"

P�RA CONCURSOS
PUBLICOS E EM·
PREGOS EM GERAL
EM TODO TERRITO
RIO NACIONAL

MATRfCULAS ATé
.

23/11
.

II
'11

.------EDITAL---
ÁUREA MÜLLER GRUBBA, Tabeliã e Oficial
de Títulos da Comarca de Jaraguá do Sul, Esta
do de Santa Catarina, na ferma da Lei, etc ."

� Faz saber a todos quanto este edital virem que
se acham neste Cartório para Protesto os Títu-
10s contra:
ARISTIDES MOLLON COM DE MOV LT
DA - Rua: Barão do Rio Branco n� 72 -'
·NESTA
BAR E MERCEARIA IRMÃOS EFFTING
LTDA - Rua: Luis Picolli s/p� , - NESTA
CANTON E MARTINS LTDA,-. Rua: Dona
Leopoldina n� 666 - NESTA
WALDEVINO A LIMA - Rua: Rosario n�

.

193_- NESTA.
JOAO ANESIO DA MAIA -" Rua: Antonio

, Carlos"Ferreira n� 827 -. NESTA
MECANICA VOLNEY DE VOLNEY C RO
DRIGUES-Rua: Angelo Rubini-NESTA
SELMA DE AQUINO JUNG - Rua: do Co
mércio 125 - Alfredo Wagner s--

: NESTA
E, como os ditos devedores não foram encon
trados ou se recusaram a aceitar a devida inti
mação', faz por intermédio do presente edital,
para que os mesmos compareceçam neste Car
tório na Rua: Arthur Müller 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,

. . "
.

'

JS.KlJaragu� do Sul, 13 de novembro de 1990
AUREA MULLER GRUBBA ---. Tabeliã eOficial'

de Prosteto de Títulos.-

Página05
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KADRI,
�

A"""suB' elegância
começa por
fora. '

Vista
\ \

, ,

Moda Sempre
�etúlio Vargas, 55·

ÓTICA
HERTEL-

.* Laboratório ótico
,

especlalludo.
• Há mals de 50 anos atendendov�.
* Precisão e quallilade
Av. Getúlio Vargas 15'
Fone 72-1889

' .

NASCEU /( PRIMOGENITA
DE ,

HELCIO CHIODINI E
HELISIANE CHIODINI
- Gabriela Chiodini -
1? -11 -1990,8 horas

Hosp. São José
/

--çº���º--�--�----�--��--���==��'����--��---.çº��Jº---
IIR"
o 9.,0-,00 do molho

A simpótíca-garota Ienifer Cristina
da Rocha, filha do casal Carlo$ Al
'berto Walnir dá Rocha recebeu sua

confirmação dia 11 (domingo) na

Igreja Evangélica Centro. Ap6s a

cerimônia religiosa recebeu seuspa
rentes e amigos em sua casa para
uma agradável confraterni"lflção.

pia 18 (domingoj""aniversaria o jo.;
vem empresário Gilmar Moretti. A
ele, votos de muitas felici,dodes.

'O jovém casal Fabricia Tamara
Schimitz e Everson Stuainski, pre
senças constantes nos eventos so-,

.

ciais de Jaraguá do Sul.

Fabiane Ewald e suas alunas em apresentação realizada pela sua
escola de Dança "UFA".

Luize TerezinhaLansnastet;
detalhe!#..da decoração n

() nome do proprietário.'

Av. Mal. Deodoro,

Todo O encanto em vestir malhas
exclusivas Rio/São Paulo

/.

�. rJ!EQPlJ2§ff}f��H
Jaraguá do Sul-§C

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

Felizes os pais Helcio Chiodini e
Helisiane com a .chegada da Ga

briela Chiodini, no dia I? de novembro.
Os avós e tios comemorando o aumento
populacional da cidade. Parabéns aos

pais e uma beijoca da Gabriela!

Cr$ 300,00. P�;ticipe e divirta-se

adquirindo produtos bonitos e úteis.

No dia 29 de'��tubro, o Sr. João
Bastos, muito .conhecido em nossa so-

. ciedade completou mais um aniversário.
Na oportunidade recebeu homenagens
de amigos, parentes e�olegas, entre eles,
os versos que agora diuulgaremos:
João Bastos --: Alma Nobre, com men

sagens lá dos CéUS,
O bom caminho descobre e nos fazpen
sarem Deus!
Por amor ao bom Jesus,
distribui sábio conselhos que nos traz

a paz e a luz
nas palavras do Evangelho!
O João bondoso e amigo, leva a todos
amensagem
que nos livra doperigo e do Cristo apon
ta a imagem!
Lá no Céu em meigo acen� diz Tereza
- amiga e Santa:
"6 Jango o mundo épequeno pra tanta

saudade, tanta"!
. .

Esta bonita homenagem o'Sr. João Bas
tos recebeu do ClTT!'go Gelileo Santana
que compôs especialmente ao_amigo.

,

eidos comerciantes ria cidtuJe, ultimando
rua bonita e elegante joalheria que leva

Programe seu Fim de SemaQa
Corupá - Sábado, dia 17 tem discoteque no Atiradores,

, a partir das �2h. Domingo (18), o agito inicia as 17h.
No Atiradores.
Schroeder - A Equipe Super Som prepara o maior agito
para sábado, dia 17, com Início marcado para as 22h,
na Sociedade Schroeder III. �
Dia 18, domingo a Sociedade Schroeder III promove
soiree.'

'

Guaramirim - Dia 17, sábado tem Efektus II, iniciando
às 22h.
Domingo, dia 18 a Equipe Efektus II prepara o maior
som iniciando as 18h. .

Dia 18, d?mingo tem soiree na Sociedade Diana, com

muita animação e embalo. -
.

Massaranduba _.: Sexta-feira; dia 16, .na Boite Fornello's
som com muita animação. , , ,

Sábado, dia 17 o agito naFornelló's inicia às 22h.
Jaraguá do Su.':- Sexta-feira, (dia '16) ria Choperia da
Marrakech, divirta-se ao som da Banda Entretantos.
Sábado (dia 17), na Marrakech tem a segunda edição
da "Noite do Hawai". Participe, venha caracterizado,
trazendo junto muita animação e alegria. Início 22h.
Dia 17, sábado tem animação na Sociedade Botafogo.
Início 22h.·
Domingo, dia 18. a agitação no Botafogo inicia 18 horas.
Participe.

No Restautante e Lanchonete Da
lla's da amiga Terezinha Peters, você
encontra asmaiores-deltcias do cardápio
alemão, como strudel de queijo e de ,e-

. polho. Além de costelada todas as sex

tas-feiras, e uma deliciosa alcatra, per- .

nil, picanha e etc. Confira na.Rua Max
" Wilnelm sln: -'- Próximo a PonteAbdon _"

Batista.
.

c

"

f At;_uardem para dia 24 no Amiza-
de. Baile com Corpo e Alma. Nos dias
2 (sexta-feira), 3 (sáQ_ado)e4 (domingo)
a Caixa Econômica Federal realizou os

jogos da integração. Este ano, as com-
.

petições aconteceram em Florianópolis.
Foram disputados jogos de futebol de
salão. Após os jogos houve muita festa

i ebtre os participantes da grande [amilia
da Caixa Econômica Federal.

Dia.30 (sexta-feira) a Ckat produ- ,.

ções realiza sua festa de formatura com _

F,·., ,37 formandos entre adultos e infantil.
..A festa que está entitulàda "Work Shop" .

(Oficina de Trabalhos) promete ser o
,

maior suce�s,o. O e�ento acontecerá nas Momentos do embalo jovem com 'a Equipe Super Som na Sociedade Schroe
dependências do Cine Jar�guá que será der 111totalmenie decorado especialmentepara, '

..
agrandefesta. Irma eAti, estão ultiman-
do os det(llhes desta que será a maior versário do:Clube.Atlético.Baependi, no

,

festa do gênero. A Ckat está encerrando último dia.Iõ (sábado). Presença da so-
as-atividades do seu segundo ano deple-

'

. ciedadeloeal, animação perfeita da' Vo-
·nosucesso e conquistas. Aliás, os ami- llare's Band. Os salões do Baependi es
gos Ati e Irma merecem este sucesso.

-

tavam repletos e com uma bela decora-
Na oportunidade acontece show de dan- ção: Parabéns aos organizadores.
ça, dublagem, destiles e muita aiegria .

e descontração. Vamos aguardar com
anciedade a data da festa e desde já agra
decemos o gentil convite dos amigos da
Ckat,

Mais de 1.200 crianças fizeram a

inscrição no Salão ParoquialCristo Rei;
domingo, dia 11. A Campanha do Natal
da Criança pobre realizada pelo Rotary
Club a muitos anos tem um ôtimo resul

No último sábado, dia 10 aconteceu
.

tado, e após as inscrições, verifica-se
a escolha da garota Fornello's em Mas- que-neste ano não-será diferente. Agora,
saranduba; A festa estava maravilhosa. _

será realizado pela entidade promotora
Casa lotada com muita gente bonita e uma triagem e no dia cinco de dezembro
alegre que muito torceu no momento serão entregues as senhas numeradas
da escolha da GarotaFomello's. A ven- para retirada dos pacotes; que aconte-

cedora foi a simpática e linda Juliana cerá 'dia 15 de dezembro (sábado) pela
Brandão que com seus 15 anos, deu um parte da manhã no Colégio Divina Pro-
verdadeiro show. de beleza e elegância vidência Providência. Cada pacote con-
na passarela do clube: terá, roupas, calçados, bolachas, sabo-

nete, pasta dental, escova dental e suco:
. Foi o- maior sucesso o baile de ani-

O Bazar da APAE _(Associação de
Pais e Amigos de Excepcionais) reali
zadô nos diäs (sexta-f,eiraj e 1O (sábado)
alcançou -os objetivos traçados, graças
a grande presteza de Onivaldo Stähelin
(Diretor das. Estofados Jardim) que
providenciou barraca pará os exposito
res que foram atingidos pelas fortes chu
vas. O Bazar da APAE, como todos
os anos, comercializôu produtos arteza
nais, comidas típicas e lembranças 'em
geral. A renda será utilizadapara recur
sos da prôprio-entidade.

-Nodia 29 (quinta-feira) a Ordem
Auxiliadora de Senhoras, Evangélicas
realizará no Salão da 'Cemunidade
Evangélica Luterana de Iaraguâ do Sul
'um bazar beneficente. Na oportunidade
serão postos à venda produtos regio
nais, toalhas bordadas, artigos em tricô,
crochê, artezanato em geral. O Bazar

'

terá início as. 9h. e a partir das 15h.
café com cuca e bingo.

"

.

"

Moda injanto-j,uvenil para refl[çar elegánciade
.' seus filhos. Um carinho especial para o seu bom

gos(o.
1-;- .Mal. Deodoro, 819 - Jaraguá do Sul - se

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

58 - Guaramirirn

Vestindo Gerações
/

Camisas para a J;_
Comunhão você

encontra em nossas
Postos -de Vendas
Av. Mur. Deodoro,
J.085 e Reino/dó

Rau, 530
Fone: 72-3311

.,

R\2-28 de Agosto
Guaramirim - Santa Catminu

"'-

A 'RO,UPA INFANTIL

Dê uma jóia de present�
Agrada mais e custapouco

, I
MAL. FLORIANO PEIXOTO,. 29 FqNE: 72-1911
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Proctamas de Casamentos-
,"", .'

. ,

MARGOT ADELIA GRuiJBA LEHMANN, Oficial do
Registro Civil do 1� Distrito da Comarca de Jaraguá
do Sul, Estado, de Santa Catarina, Brasil, fazsaber
que compareceram em Cartório exibindo os documentos
exigidos pela 'lei; a fim de se habilitarem para casar,
os seguintes:

.

EDITAL"" 17.453,de 06,11,1990-
• l'.4IJERW Jt'.VG E CR/ST/.V" MAR/ti IJI:'I,\'ECKI:'_;,
Ete. l'iril!'>deiw: soneuo. t)pcradnr dc núíqumn. muurul dc J:.raguii 1.111 Sul,.llumidli:ldtl c residente na Rua Duniel Rumpel; 141. nesta cidade, filhu de Bernardo-Jung e Elvira

�;:��ri�'t�i�i�§i(.fl. �tllolt'ir:f. operünu. nutund de liill 'ccertuno. nc-ac }i.'tadu. dlr.-nidliada c residente lia RUli U'anid Rlilnpd. 14.1. nesta cidade,filh;1 de Heim: wemer Heinecke
(' Sild<.! I'''einec�e' _

.

�ITAI,:'lr. _11,454 de.gr.��;l,�ilt,,: ROS.\N.\ I..U'S":- _

�' H, TH�'��t�� qui�liea. n:1I1ua! ele Jamguu du Su!', dllnlldlí.adu e residente lia Hua !\Ihinu /ang,hclin�. 42t}, el� Nercu Rumos, nevtc di ..truo. filho de uutio

�e HeinS:',I:;ß���' �'�t���aiIZ�!��lt��h�..�riltírill. muurul dc Jar.lguôÍ du Sul. tlnmil'lliada c tl'�idcntl' na Rua,l.uil. f, IRl.a�a Ayl'llsu. m, cnu Jarugua-Evquerdu, nc ..te-distrito. filha

EDITAL N:'1i7,455de 06-11-1990-
• FR..t.'VCISC:O UP,N.SKrE M.4RT..t n:RR.,t"RJ-, ' " ,\ _

_

_

.

Ele. 'hrm-Heini. solteiro. CI}mer,dan.t.c. 'nnturul 'dt' Ma�!<oafilnduha. nc!<ot� ".!<otild.l. dnmil."ihildn c rcsutcntc .üa Rua Guilherme Uehlrnat. 49. em Ilha da Figueira. neste distríto. filhu_
de Peúrnl.irins,kll' ),felenill.lptn'�1 -, ',! '-,

-

Ela. brastle-ira, snlteira. industruirin. muuru! de <ilJaraQlirrm, ncsrc ".,t'ldo. domicilmdn t' re!<ouknle lia Rua l\gua� L'larus , 52. em Ilha da '·igueira. neste distrito. filha de ('arnfeltt
Ferrari e Hnnoiuta Ferrari -

,

EDITAL � n�56,de 07·11-1� ,

� -�;�:t�!!��·��'��:,!��;�/�!��,��(,r�:�!�·!f:.�:i:. �Iiltur:d ,,!t.' Jara!!-u;i du Sul. dnmidli;u.lu c r ..... idcnlc IM Ru:, Hermann Schultz.. 211U. uexiu cidade, filhu de lIeinz �81�!oing e Inez
81e!<omg" '

Ela. brasíjeun. snltdra-, induemnriu. natural dc -Ma!<o!<oarandulia. Rl'!<ott· 1--,!<otlldo,,(Jumiciliada (;, residente "na Rua JluilÍ Curtos Stein, em J"ra!uJ-bqucrdu. nesre distrito, filha de
Joâu Lagi. � Mara Rll(f;ICh l.all:lI

�DlJ:;:4':1i�1.e7Ed�2:õ�Ã1r-::NCE«·. .(O�-tN(;'IEI.INI_ '",,:_
�:�: ������:��:: :�:�i��): d}:'i;�,a����l;���,td::�I;��gJ���,'1��ut·l�� i��;;::��:1:'''��:i�����d�·::I\:f.;: �'�i�� �:1�.�:�1 jil�:�fl�;:ll�ik���ln�:����eZ!�:�e�fn:� r;�au1.�nihei i�a.ir Neitzel He in -�-

���:tR�'J�::::����/���RA(I.V- '
'

Ele. brasil�jfU._,S�)l!elrn, operador di: nuíquinn. naturul d ... Jaril!!uii üo Sul, dunllciliadu c residente em Rio da I.U7. [l , neste distri10. tilho de 'Iri�ol'le'rto Reinke e Oerta Strelow

�,�,.n����iÚ�ra\· sl}lIl."ir:l. dl}m6Iica. na!ufal de Jaragu:l,iJn Sul. dllnm·ili.ldll'(, r:'!<oi"lt;nl�' t'm Riu (\:rwl. nc!<oÍl' di!<ouih', filha dI." AI"cxandre Braun c I.cc)Ilarda Struh,: Braun--

��:M:d.rt1.::u��tl,9'::rL;�·,tRDO,�Õ_ "

.

-

.

'
...

Ele, �.ilsire·it\i!-'-�llll\'ini. analht;1 ti,,· !<ol!<oll.'ina�. natural li!.' J;H:lCllôI tlll S,ul. tl"'l1Idhadll c rc�itienlc 11<! Rua 1.1."1ll':Idin C:mlnSll da Silva. (}IJ, nesta cidade, filho de Ivu Baehr e Maria
l.ur(Jes' 8ã�hJ, "

_

'- _. ," --..

EIoI,·l'lra'ói}cii'a. s�)ltl."Íf'-l. profc!<o�nra, riatbral I1c Jaragu;i du Sul, '\.IJllIlil·illada \.' re ..idente ntl Rua Jllõuluim !"rancisC(! de Pnula, MIJ!. nesta cidade-. filha de Odi J�lãn Cardóso e Erotidi
Sal'lel ('a{dust) , ,', � •

'-
.

EDITAL '" 17:4I18de07,lH�
• (;l/IOM.�R ,PINIIF.IRO ("]\_BR.H. E M.4RINf:S H/:·IL\N..2 �

_

.

,
_,' ,

.

.....
EI;.!, l"Iraslleuu. �lIltelru .• Ip ....radnr de m.i�luina. 11;llur .. 1 dI." UaHÕll�III, IJäranõi, dllnllelliildu I." rC-,,,idente na Rua José Bauer. '4·tl, nesta cidn�e, filho (Je Sel'lastiãu Pinheiro Cahral
c IId" de Soula '('abml

i�ar'd�:��ri��" )Ötllteira, opl."r:ir�ía .. n:itur .. 1 dl' t'apil,io I.l."ol1Ída� M;jrqll;�. Pammt. dllmi.:iliada c ft'!<oidcnll' 11;1 Ru:! JilSé I�aucr, 44:\. nesta ddaJe. filha·de Ülif Jusé 8ellan e Maria

EDITAL·� 17,461 de07:11·199O-
Cópia recebida do cartório de Massaranduba. neste Estado-

�e�'g!.�!���I�!f,r:t�f;�,'�I�[:ll�:/j;��'{?r�T��Z(�i�t��������;I." 1-.�taJ\). tlomit'iliadll t' rt',idl'rilt' l'm Ma!<o�ar'l1I!-luh,i. nntl' ht:ldll, filho !Je Auddlnll Mil'hduui e Irma Melchinreuu
Mluheluzzi

i�I!ÁL!<o�t7:46���'Ô��;�;�;99tt':tal dt' Tnlcd'l. Parami. diIl1l1l'IIi,lda c fl·!<onll."nll' nC�Ja e!d;llk. rilha dt." (iuerinu Zimmermann�' Nair Zimmcrma,nn;'
• lost VOLTOl.lNJ /:'·CID.4U.4 RONCHI- I

I--:Ic, t"lra�iieij:n: �ulteiw. ort'radllr de nl;iljuina, naturili Ut· Jara!!u;i ,,,ltl Sul. dllmÍl'ili,,".Jo l' re�idcntl." na Ru;r Irmãu I.c:andrn, em Vila·l.enzi, nesta cidade,.filho de João VultoJin
e Marra Coclh'n Voltnliní _.

.

Ela. brasileira. lI_(lltcir". indu!<olri.iria. natur:11 lIl! J;lra�u;i i.lll Sul. I.!llmióli.uJa l' re,idl'lltl." na Rua Inn;jn I.e,mdru. I."nl'Vila I.enzi. ne.�ta cid..de, filha de Yeriano Chisto Rnnchi
t' l.a\'ina Mell!hillr.ctHI Rllnchl.

'

-. "
�

,ED1TALtt.'17.463.d.07.11-1�, '\_
'I, _ ..

• nÓl'/S,DONAT E SIMONE'VO/GT- .' , ,.'
� �,�,����jl;���:'I�!�����'d:!��:lri:inn. n;lllIral dl: 'lúk'1.lo. Paran,i. d ••midliadll �r�!<oitlcntl." na,Ruil Irnuio (il."faldinl). ,1(11). I."m Vila LaJau. ne,sta cidade. 'filho de Osvaldo Donat

I:.la: l'lr:t�ilrim. �uJrl·im .. �t·t:rct;iria, natural ,.h: .Iaragu:i_ do %1. dllOlI"'llialia'l.: re�idl.'ntc na Rua .1n�l; Emml."nducrfl."r, 7�.'nelid dJadi:'; filh:i de Cdo VUlltt e Dolores Gruetzmacher

�öWÃl. N� 1.7.464deOß.11.1990�
.

.

<

• MARCELO .�/(,URO /:' RO,'iEM/:'NI A',,'T7.RO",SA'/�
Ele. hrasik'íru. �1J1tc_jrn, ":Ilmerci;iriu, nutural i.ll." .1l1in\'illl·. lIe!<otl' b.la.�III, dnmiclliadu l' re,idl."ntl' ni! Rua Vic!l}r KI)nder. 1.5111. nn ßaitrl) Hnll Vislu. cnl' Joinville. ncstu Estado.
tilhu de tuiz S_icuro e Emiliana Sicuru "

'

'

�Ia .. l'lrasih:!ra., "I�hc_i�a. hanl';il'Íit. natufal dtO Jaragu;i dn Sul. .Iolllil'ihadli I." r!.'!<oidc.nl ... na RUjl .Io;in J;mu:irin Ayro�.J. 1..'i�4. I."m Jaraguã·E"querdn. ne�tl' distrito. filha 'de José

�C:;TÄLK�1'17���5 d� ö&.'111l�19::ö�or K'ltzruw�kl '

, • ,/

• VICTOR I:."1lVIN M'.H:Z,,: ROS/tN,.: PI:.'REIR ..t-
Ek. hra�ilelfll, !<ouhQirll. uredrill ..mutiral d(' Jaral!Uli do, Sul. t1I1OliclliarJo I." rl."�idelHI." n,l Rua·(iuílhl."rmc .!<opm;mn. 41. IIl."sta cidade. filhn de Viclur Walz e Sellí Reinke Walz-·
Ela. braSlh'fnl. �nltC:lril. mdu;triána. natural de j':lplgu:t do Sul. dhmidh<Ída l' n"'ldenlc: na Rua J-rei.lI."nl."o Uar�. �24. ne�ta Cidade. filha de Jo!'>é TClldnrtl Pt;reira e Emilia Gellrges
Pereira·· . -.

EDITAL'" 17,466 de Oll-ll·lggo...
-CQpia recêblda do:cartório de Guaramirlm, neste Estado-

�/·����f:c�������:'�.R!?����;d�f������·�I}�'"��;����·4��J:,invilk. nl.",11." hlaUn. dl'ltlii:jh;tdll� re!<oidente !lil Rua Jnáll Marcilltn, l�h, ne!<ola cidade. filhu:de Walfredn Roeder'
e Iri!<o �arill'-R{le,der
Ela .•brasilelra. �ílltl."ir;t, "endClh)f:I, 11;llural "I� (juaramirun. nt';ok htadn . .filha de .I\n!!cll) V.akanai;l c Vcnilha nl1nul11minUl. dl)miciliuda e re'óidente em Estradu'(iuilmirnnga.
em Guaraminm. ncsl,e f!<olado .

EDITAL,'" 1!.467 de 09-11,1990-
.' DON.lZE_TE .sAM�.4IO 1:.' CLEW": RO('H,·t DE SOVl.-t-

,
,.,.,_

Ele. l'lrusilet'hl', solteiro. operãrio. naluraJdc lv:rrpnrá, PlIrõm:i.,' dnm_ll'iliadu c fesIdenit· cm.Três RII}s do Sul. nl."ste distMtU .. fillio dc'Pau,lu Sampain c'Eunice da Sil"a.Sampaiq�-
E.la. bras,leita. Slllteita, zeladlna. mllural dl'_"i.ip JII,itl dI' hai, Paran;i. dtlmiciliada c rt'!'>l(lente cm ·f.rê!<o Rins dn Sul. nesll.' distriw. filha de Manuel Francisco de Souza e Teresinha

�Ö�Arã�\t,N·de09-n�l990- (.
.

• HELMUJlH UUBE E l('M.4RA .. 'P.4RECIDA ,Wl.V.4 MENI)E,�-
Elc;., I:Jrasilciro. �tJlleirn. almll:<arile. natural:dc reMilu Othni. \{ina� (it'ral!<o, dJlIllielliadlJ 1.." rl."sidt.'lItc na Ru" Ar:Hnniu Stanblau Ayrnstl. 375, nesta cidade. filho de EiJ�enio Herm"nn
Laube e.Helga Ern'rich Lluh� '_

.

-

Ela, brasileira. sIliteira. aUXiliar dt, ;rrtl."�analn. nalur,ll de RI" do� By�re,. IlUrmr:ln!!-_a, n�:-te !--:sTadn, dumiCiliada e resident� na Rua Antllnio S1-õlOislil_U t\yrnso 175, nesta cidade,
(ilha.de Oscar Ferreira Mendes e R(}�a Sil,,<! M.ende!<o (

-

�1:ft.ID�Wi>�l::t��l�EiD''CKE-' .'
Ele, hraslleiw.,!ot111c:i",I. indu!<olriârilJ.natural de J.mtg_u;i d\1 Sul, Jilrnidlilldll Co' rl."sidentc n:1 Rua Bl."rtha Wl."egl.". t.l.l, em Harra do Riu CeHIl. neste distrih), filho de liúgo �üdiger
e Olin!}.ina f,hlert Rlidl�er--
�b�T�Cs:.ia:4�t��i;��1i���!<o�·rit()rio. natúral de J;tr:t!!UiI du Sul. dlllllidl.iad;r t' rt'�idcnle na Rua Join"illi! •. �.1J2.�. neSla cidadc:.filha dt' H,ury Heidecke e �."ry Heidecke·-·

• lORGF MA,UlllC/O N('NES DA S)LV,4 E L.AlfR/T.4 ROWI:'lJf.N-
, .-" , .

"

'

. -.'
E-.Ie. brasileiro, solteiro', [ndustriário. nittur,al' de Riu do Sul. nC:"'tl." bladu. domrcllIadn e re�idente na Rua Erieh Ahen, em Vila l,l."nzi. nesta cidllde, filho de Jjlãn ,Fr�nels"o
!'unes Ua Silva e Merentina Nunes da Sil""i.,' ,

Ela. hrasileira;sulteira-, auxiliar·de e!.critdriu,natural de Jar;H�u;i du Sul. dni1licilhlda e rc!<oirJente na RU:I Adolfo Au�ustn Alfrl."dw,l.iemann. ,HU. nesla cidàde, filha de Eugenio
R(lweder e Elfi Zieghiilder Rowed,er.-

. -. .....'�

EDI:rAl'" 17,471 de 09-11-1990-
-

• V,4LD/R M..\RT/NS E LAL'RI1'.4 JAN.�f:N- ,

Ele_. hràsileiw .. si.Jileiro_ tinturdru. _natural de Jafill!.u;i du Sul. Qdll1iciliad.} e re!'>ldcnlt' na Rua flein!<o Mahnkl."!<o, I-W. nl."stll l'id"de, filhl} de Jmi,)' Mllnins c Maria Tcresa 'Riheirtl
Martin�···

'

'_",
-

,

.' ,

',�

Ela. hrasileir�, solteira. operária. hatufal.úe São' Bento do Stil. ne�te-F-,�I;IIJtl. dl}miciliada c·fl."sidentl." na Rua, Heins Milhnke. 14-1. nesUl cidade.,1'i1ha de Rudl)lphn Wall1emar
Jansen e Maria'Jansen--

.

EDITAL'" 17,472 d. 09·11·1990-
• MARCOHost VAlLA IT/. E /LDA CAV.'LI,ER/-" ,

Ele, hrasjleirt',._snlteirn., representi!nte comercial. n••tural cle Purtn Uniiio. ne!<ote ESladi}. dnmicíliadn e re!<oidente na Rua Emerich Ruysam, HU, 1.'.10 Vila Nova) nesta cidade, filho
de Antonio EIÍl:ls Vaila)ti e lida Pe(lrelli \'ailatti ,'f' _

'

_ ;

��v'atr�:i�er:ii:�:�:ile����et.iria. nalural de ).lin\·llIc. nt'�te F:studll, dnOliClliildu e residente na Rua AIl'lt:rh) Santos Dumunt. Bol. em �il:l l.alau. �esl" cidade. filha de J�);itl
,EDITAL'" 17.473 de 09-11·1990- '

.

• JAlME/OSt SCHMITZ E R.4QUEL CORR€,\� . . '.
.

�:!ir:���:���e�o��hi�tz��_dU�I(larr(): natural de Jara�u;í dI} Sul. domiCIliado c re!<oldente 1)41 .Ru,! �õlli.ta Catllrina, IK�. ne�ta cidadc
•.
filhll de Ju�c Hereilin Mnchado Schmitz l'

i�iT'AL!i�i�7:-47:�aÔ,�1���1=�atura' de Join"iIle. n('ste E�la'do, dtlmidliad'l (" residente ef!1 Jn:jn PessIHl.:neslc disuiw, filha de Tendoru Cnrrea e Petruililha Cunha C,�rre.�.-
.. lVANOR REICHERT E MARLEI MAR/A ZIEHVilH)RFF-
Ele. brasileirt). solteiro, mecänico .. !latural de Jaraguã,do Sul .. çion'ucilladó e residente na'Rua R(lhertn Zi�m;mn .. \,543, nesta_cidade. filho de Anur Reicllert e-Ericu Withift
Reichert--

RI:',,�rl'1�i�l�dôrW���ira, secretllnu_ nâtural d�- Guaramirim. ne�tl." E-aadu, dnmiciliad'l :�re�lIent� na Run' Frederictl Barg, 72. 'nesta ddad'e. filha de Irine� Ziehls�lTff e Alid�
, EDfTAl '" 17.475,de 12'11·1990- .'

' �.
.

• ARCELINO SIoCAN/ E /VONETE FEI!SER- ,

.

.

'
.

:-�iiih�êta���:>; s(l!teiHl. auxiliar de e�critório, natufaldl." Rio dll Oe�le. neste Estadu,--dhiniC'iliadl) (' residente na ru:! ('unrall Ricg,el. Mt,I. ne�ta cidade. filhl' de Adolfo Sacani

Ela. brasileii'a_. !i�)lteira. secrctáril't.,natural de Vargem dn Cedru, neste Esta(ln. dumidliada I." re�idenlc mI Rua ('unrad Riegel. MIJ. ne!<ot" cidade. filtla de_Berlolino Feuser e Leopoldina

�Õtnr���f7e de 12·11-1990-

�/t;:!I:i���!ft�i��t;,���JJ:,��'::���::��:��!f:D�;����!te .du.Sul. dl)micilüido e residente nil Rim M�x Doering. 111. ne!<ota cidade. filhu de Aldir C,valeU! e Odita
Cavaletti.�� , ."1' . '''-,

,
'_

-

., .

Ela, brasileira. ''oOlteira. vendedora.' nàtural de Jara�uá dn Sujo domiciliada é residente' nll Rua Max. J)p.:rin!. III. nesta cidade, filhl'l de 'Waldcmar,da ,Silva e Maria Gnri\·idve..
déiSilva-· ....

-' .,

':,;_"". , :,:�.;
,

_ .

E paTa. que éheg�e ,ao conhecimento de tQ(los, manthtpass�
� pres!nte Edital, qúe será publicada .pe14 imprensa e em Cárt6ri.o, :

oiri/e será tlfixado dU,r(Jntd5�. '

�, :
....

'

>'__ • ;>

'.

'/

'Confira a hrstöría
AtIíi .

'KOMFORT
"A História tIl! nossa gente
não pode ficar só na ,

saudade"
O passado só é importante
se o seu tempo foi bem
empregado
8arão d,Jtapoeu

." Há50 anos

-

. Eni 1940, a oficina lia Rede de Viação Paranä-Santa Catarina, em Ponta
Grossa, pela habilidade do mecânico Germano Kflieller, construia 'uma locomöäva
n' 250, iniciada em 1938 e que já percorreu toda a hnha sul da Rede. A imprensa'
local cumprimentava o CeI. Durival de Britto e Silva, superintc:ndente Geral da Rede
e o dr. Manoel da Rocha Kuester, chefe da Locomoçâo e 'ao habilidoso Germano
Krueger. '.... .'

,

.
".

-: Falecia em �0-10,. aos 91 anos Ernst Traugott Horst, veterano da guerra franco
alemã de 1870171, tendo tomado pane nas batalhas deMetz;Sedan e-llaris'� emigrou
para o Brasil, e desde 15-11-1S89 se estabelecera como íavraôor ria Estrada Itapecu.

�. O ten: Leónidas Cabral Herbster enviava telegrama ao Interventor Nereu
Ramos, comunicando a conclusão dos censos nos perímetros. urbanos e suburbanos:
Jaraguá: população '2568 e 537 habitações e Hansa (Corupá) população 1.611 e 347
pessoas. Os serviços continuavam no interior do município, sem novidades.

'

." Há 40 anos
'

_ Em 1950, ano de eleição, um eleitor votou em Jesus Cristo pára Presidente.
Continuavam aparecendo nas seções àpuradoras sobre cartas contando votos 'que
bemtrevelam o espírito mordaz do carioca, um ell!itor juntou sua desilusão dos p<>líticos
às suas convicç6es religios'as, votando nas chapas que, para ele, poderiam resolver
os problemas difíccis do Brasil. E votou assim: para presidente da' República -

Nosso Senhor Jesus Cristo; para vice-presidente -,- São P,aulo; para'�nadores -

'São Paulo e São Mateus; para deputado _ São Lucas e pata vereador _ São João.
- A vinda de automóveis de luxo da América do �orte, que tanto trabalho

tem dado a muita gente, constituia-se num problema, com o aoúmulo de ,carros. no
cais do po!'lD, impedindo que outros navios possam descarregar. Havia naq_uela época
nos armazéns do cais do porto cerca d�e 1.19lJcarros desembarcados o que naa permitia
que um navio com animais para o Jardim Zoo_lógico pudesse efetuar o desembarque
dos bichos. .

•.. H��ancis
,

,

_ Em i960, a Associação Rural anunciava a l' elilpDsição, lembrando que-a
mostra fazi'a os colonos conltecidos junto de seus governantes e que' a exposição
de seus produtos era a diploma do esforço, '

,

- Eugênio Victor Schmöckel, vice-presidente no exercício da presidência da
União Democrática Nacional _ diretório municipal de Jarag)lá do Sul, convidavlj'
os membros do 'diretório, vereadores eleitos e-suplentes, délegados distJjtais e demais
simpatizantes, .para uma reunião ordinária a se .realizar na sede do partillo, à Av.
Mal._Deodoro, 210, às 9 horas.para proceder a eleiçãa dos novos membros do dIretório
municipal. ..

.'

,

,-- Com um gol de Hamilton, o Baependí derrotava o vice-campeão do Estado
'_ o Caxias F.C, de Joinville, aqui eril Jaraguá. Os quJldros: Baependf _ Gaulke,
Piazena e Schüncke; TarantG, Americano, e Zico; Dalmo (Nützi), ,Chiquito, Horst,
Hamilton e Turfbio. Caxias _ Claudio, Neide e Tiãa; Lineu, Gunga e Chélo; Filo,

, Miguel (Varnil), Norberto Hoppe, Osmar e Paca: O juiz da partIda: 'Octactlio P.
Ramos.

'

., ."'_

.•• Há2Ó'anos

�,Em 1970, a Assembléia Legislativa elegia governador-Calombo Machado Salles
e vice o senador AtRio Fontana. , ,..

".
,

_ Concluia o prefeito Han� Meyer a Fábrica de Lajotas, na antiga cadeia, ao lado
do cemitério, na Procópio Gomes, hoje demolido par'8. ampliação do Campo Santo.
:-A Estrada do Poço Grande - 'a heróica �,não dava passagem' de tão castigada

pelo intenso trânsito e os outtos 'municípios -não tinhamcomo mantê-Ia. Aí entrou
em cena o prefeito Harald Karmann, de Joinville, atendendo apelo da ,imprensa

__ jaraguaense, com viaturas e muito cascalho:Todos agradeciarit ao dr. Kar!nann essa'

providência, especialmente .os veranistas que podiam dar sua escapadit1ha para 11m
refrigério no mar.

'

'" Há 10al1os

_ Em 1980, o IBG� iqfaffuava que, em 1970, a P9Putação de 'Jaraguá'do Sul
era de·30.262, com 14.743 nazona urbana e'que em 1980 estava prevista uma p<>pulação
de 48.000, elevando em 50%, cOlltra 30% de. crésciment,o, em média, a nívé[ nacional.

- Era lânçada a Juventude p'emocrática Cataririen� no Vale do Itapocu. O
, coord,enador geral da JDC, Paulo Roberto Bauer solicitava apoio; união e força
,

da juventude,- participando efetivamente do processo Jl!llítico-partidário que se defla
grara. E Qs,re�uliados estão aí para demonstrar que' o jovem Paulinho' estava �o
çaminho certo, ,Depois de ocupar a presidência da Eplsc, aéabou send<) deputado
estadual e, à partir de 1991 deverá ser o prlmeiro.jarapaense a sentar-se numa
das cadeiras da Câmara dos Deputados, ,em Brasília e. no seu períod.o deverá ter
posição destacada na revisão dé nossa Constiiuição BrasUeira, o que será tarefa ·das
mais abrangentes para este jovem cata.rit1ense que .lern 'tudo para, dar çeFto 'na política -

barriga-verde, projetando o nossoEstado."
.

I, �.

Madeiras, tijolos;'lajes pré-moldados, ·Ciinento, éal., portas,
janelas, fechaduras,. forros, tudo da melhor q.ualidade e com

.
"

.' pronta entrega. ,

, , kodovia BR-280 Km �9; Fone: 7Z-337S, próximo do Posto
Marcolla ecRua Bernardo Dornbusch,. s/n:, próximo da MariSot

Em cada cliente, um no�o amigo

Jaraguá do Sul, de 17 a 23/1H90
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ESTAJ)(J DE SANTA CATARINA
-

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ
LEI Nil 720/90

.

QUEDENOMINA poNtE SOBRE ORIO NO
. VO, NA VILA RUTZEN.

ERNESTO FELIPE BLUNK, Prefeito Mu
nicipal de Corupá, SC, no riso de suas atribuições,
faz saber a todos os habitantes deste Município,
que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sancio
no a sesu:inte Lei:
Art.. 12) Fica denominada a ponte sobre o Rio
Novo, na Vila Rutzen em nosso Município, como
sendo Ponte Marcos Wulff (MAKI).
Art. 22) Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições-em con- ,

trário. _

PREFEITURAMUNICIPAL DE CORUPA, 29
de Agosto de 1990.

.

ERNESTO FEUPE, BLUNK
PREFEITO MUNICIPAL

Sancionada, Registrada e Publicada a presente
Lei, no Departamento de Administração, aos vin
te e nove dias do mês de agosto de 1990.

ANTONIO CARWS BLUNK
DIRETOR DÓ DEPARTAMENTO DE

.

ADMINISTRAÇÃO

EMPREENDIMENTOS·
IMOBILIARIOS

MARCATIO LTDA .

Av. Mal. DeodOro, 1.189 � Fone 72-1136 e 72-1411
.

Jaraguá do Sul- SC - CRECI093
'VENDE

-�CASA DE J35,mm: CENTRO (ALVE.NARIA) .....Cr$ .211 l1li".111·111.111'
- C'ISA DE 155.llIlm: JARAGL'A ESOL:EIU)() 1'11.\'['\,,\·
RIA ,............. . Crs .::.�II(I.IIIIII.lld
·-CASA DE 150/I(lm: JARAGUA ESQUERDO (MIST'A I .. e-s ::.5IWMKI.IHI
- c A S A [) E I 911 :11 II rn ' À G L A V E R D E' (A L v E'� .\ .

RIA)............................................... .

.......... .. .. Cr$ II 1/(11111(11'.1111
·-CASA DE l::fIIHlm: VILA NOVA (ALVE'JARIAI .CrS.; 11(1111111".11(1
- .. CASA DE IHO.lHlm:.... CrS �.II(J".III'I'.II"
-'CASA DE; 15I1.1l()",' CEN·f.RO (AL \·EI'ARIAI Cr$ �X.I"IIIIIII(J ...'"
'I P.A R T A M E I' TOD E � H . [10",' A\' B R A � I L (C·\ M n o
RIL) :. .. Cr$ ::.311IUU"'.11I1
LOTE DE 465.4HI LoteumcntoSáe Luis (R Calcadas CrS 7(1(1 1111"'111
LOTE DE 5H9.1)IIm: ILHA DA FIGUEIRA Cr1;·5511.11I'1I.1I"
LOTE DE 301l.00m' VILA RAU .. :.. .... .CrS 5110.1111(1.' 'u
LOTE DE ó:'3AOm: R. RIO CERRO.. .CrS ;1)(1.(11)11.""
LOTE DE 45Il,(lI)rn: VILA NOVA... . CrS 1..\(111.111111.11"
LOTE DE 450.00m: CENTRO Rua José Menegotu Cr$ ::.5tIO.(lIIII.11I1
LOTE DE 425.fll)m· -- Rua lo>" Erncndocrfcr CrS 1.1>'0.110,".1111
LOTE DE 350,(ll)m'� .. 1.01. Ana Puulu 11.. ...CrS 3511.111'111.1'"

TERRENO RURAL
Terreno c·�"fl.OOI)I1I: - Arrozeira. pastagem formada. -uuto c lavour

casas, raucho. 2 tobara ctodos os equipamentos. �n cabeça dc l!aJI) fr.lc,t
� 1.lglla� t: ("nJH.lii�·ks paramais) luz elétrica t Triínsicu). 1 (ur."' I �ritUI<I.)lr
(terreno plant) Em Guararnirim - Ru) Branco n .� '-:11 do " .. falto �. I:'
km do centro de Jaragua , " Cr� i.(lI)O.!UlO.(lU
TAMßEM POSSL'IMOS OL;TROS lOTES FI'iA 'iCl·\Dm ·\TF·:5
PGTOS ..

Compra - Venda - Loteamento e Administração de Imôveis
CGCMF: 78659544/0001-92 - Creci 852�1
Av. Mal. Deodoro, 141 - Fone: 72-2010
VENDE-SE:

.
VENDAS

- Casa de alvenaria, com 78,OOm', na rua Bernardina B. Müller,221. ;

- Casa de alvenaria c.om·l00,00m2, na rua Santa Catarina, com terreno
de 750,OOm'. .

- Casa de madeira com 70,OOIil', no loteamento Borba.
.

- Uma Mercearia com estoque na Ilha da Figueira..

- Um lote com a área de. 582,9Om2, situado na rua Gaias, aceitando carro

em negócio ou condições. .

- Um terreno com 15.000,00m2, situado na rua Bom Pastor, em Schroeder,
estuda-se condições.

.

- Terreno com 1.0SO,OOIil', na lateral da rua Bernardo Dcnrbusch, perto
do ferre Velho Spézia, ..

= p<3',!���ei��':)i�IA'�f�e.:.'Wr�NI��'!ffi�'3� LOTES À VENDA
. ALUGUEL .

.

- Casa de alvenaria com 03 quartos, na rua Joaquim 'Francisco de Paula.
- Casa de alvenaria com 04 quartos, próximo a Malwee,
- Um apto de 01 quarto na Mal. Deodoro da Fonseca, Edifício Else.
- Uma Kitenete na rua Elizabete Vieira, s/n�. .

.

.

- Uma sala comercial de 4l,oomZ, e outra de 68,OOm', situadas na Av.
Getúüo Vargas. 49 -1� andar do Ed. Hertel, em cima-do Unibanco, pr6prias
para escritórios, consultórios ou outras finalidades.
- Uma sala comercial de 62,OOm', na Av. Mal.. Deodoro da Fonseca, 141
1� andar.
-Telefone.

INTERIMÓVEIS CHALÉENGETECf·�·.' • t.
, � '1\ci;r .:",.

11,••,: '
.. i

,

h.I,1 •.. l :; ..•
'

LU.L r ..h
ENGETEC

'-I

Engenharia e

. Tecnologia da
Construção Ltda

Intermediária de
Imóveis Ltda.

Imobiliária e

Representações Uda.
Rua Reinoldo Rau, 61 - Fones: 72-Í390 e 72-1500
Jaraguä do Sul - SC _. CRECI 643-J

Construtora: Imobiliária:
Cálculo Estrutural Compra, Venda, Avaliação
Projetos Civis Locação e Intermediação
Execução de Imóveis
R. Exp. Antonio C ..Ferreira, 68 - Fone 72.0373
Jai'aguá do Sul '- SC - CREA 2264 - CRECI 934-J

VENDE
CASA EM ALVENARIA CI 3ll,00m' - R - João Januárlo Ayroso
GASA EM ALVENARIA 'Cl l80,00m' R: Domingos Demarehl
Cr$ 3.500.000,00
CASA EM ALVENARI� SEMI-ACABADA C/l30;OO m. + UMA CASA
EM ALVENARIA C/58,OOm' - Rua Estrada Nova -Cr$ 2.200.000,00
CASA MISTA - Vila Baependi - Cr$ 3.200.000,00
COBERTURA C/320,OOm--Ed. SCHIOCKET;_ 137.000BTN + FI
NANCIAMENTO 5.000VRF
APARTAMENTO CI I 68,OOm' - Ed. JORVELI - 96.000 BTN'F
TERRENO C/3.600,OOm' -Rua Epitácio Pessoa 235.000 BTN'F
TERRENO CI 720,00 oi' - Rua Joinville (frente pl asfalto) 57.()00
BTN'F

-

TERRENO ESQUINA CI Rua Barão do Rio Branco - Centro
TERRENO C/600.00 m' - Fundes da WEG II - Cr$ 750.000.00
TERRENO Cl 429,00 m' - Rua João Carlos Stein, esq. com a Rqa
205 - próximo ao JUVENTUS

.

ALUGA
APARTAMENTO CENTRAL c/4 quartos - Cr$ 60.000,00
SALA COMERCIAL - Rua Exp.. Antonio Carlos F'erreira :-
�.�m·

.

SALA COMERCIAL - Rua José Emmendoerfer - Cr$ 25.000.00
SALA COMERCIAL - R. Bernardo Dornbusch - CrS 50.000.00

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

CRECI0914-J

VENDE
Apto - CI 3 qtos, Edif. Sehiochet', Centro; ._

Apto - Com 03 qtos, edif. mendonça, centrai
Apto - Com 02 qtos, + Depen, Empreg. Edif, Menegoti;
Apto - CI 1 Sufte, 2 qtos, José Emmendorfer; Ent. mais Financ, Parcelado
C... - Mista: CI área de 50m'- Terreno cl 450m'. R. Francisco Z. Lenz;'
Prox. Super. Lenzi;
C... - Mbta: CI área de 6Om'. Terreno cl 441m'. R. Rodolfo Sanson prox.
Igreja Ass. Deus, figueira;
Casa - Mista: CI área de 6Om'. Terreno e/501m'. Lotes. Jeane A. Correa,
prox. Fábrica Bebidas Kennen;' .

Casa - Mista: C/.área de 75m'. Terreno cl 222m'. R .. Sarni Tavares, prox.
Marisol II. Vila Nova; .

Casa - Mista: CI área de 84m'. Terreno cl 600m'. R. Senador Sehereeder.
prox. Diisa Jgué-Guaraminm;
Casa - Mista: CI área de 9Om'. Terreno eiL356m'. Estrada ltapocuzinho,
prox. Fábrica Bebidas Kinnen'
C... - MIsta: CI área de 9Om;. Terreno cl 45001'. Prox. Weg II;'
Casa - Alvenarill: CI área de 100m'. Terreno cl 45Om'. R. Ana Karten.
n� 103, prox. Manetle; .

.

C... - Alvenarill: CI área de 105m'. Terreno cl 51001'. R. Domingos Rosa,
n� 295 ".Prox. I1ba da Figueira:
Casa - Alvenaria: CI iirea de 255m'. Terreno cl L255m'. Rua Prof. Antonio
E. Ayroso, n� 763. cl Piscina; "

Sitio - CI área de 28.000m'. Rio. da Luz, prox. Ceval;
Sitio - CI área de 152.400m'. Rio Molha, prox. Gruta;
Terreno� CI área de 371m'� Estrada Itapocuzinho;
Terreno - CI área de 615m' .. R. Frederico Curt A. Vasel;
Terreno - CI área de L056m'. R, Agostinho V. Rosário, Guaramirim;
T.erreno - CI área de 8OOm'. Rua: Av. Mal Deodoro, frente Marcatto.
TELEFONE + RESIDENCIAL - T<RANSFERIVEL.

CASA DEALVENARIA - com 94m2, terre
no com 392Pl2, situada no Loteamento Len-

. zi. Próximo' a Churrascaria Mesch.
.

CASA DEALVENARIA - com 95m2, situa
da na Rua AlfredoCarlos May, nl! 170.
CASA DE ALVENARIA - com 350m2, ter
reno com 900m2, com' piscina, situada na
Rua Cabo Harry Hadlich. .

.

CASA DE ALVENA.RIA - com 260m2, si
tuada no Loteamento Fhenix. Próximo ao
Fórum.

.

. VENDE-SE
TELEFONE RESIDENCIAL.

SPÉZIA & CIA. LTOA.
Serraria e Serviços de Trator

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

Esquerdo'
Fone: 72-0300 - Iaraguâ do Sul

SCRUA SEME..MATTAR, 154 - JARAGUÁ DO SUL - SC

EQUIPE' Parli:cipando
aos domingos

"'. .

voce concorre
ao sorteio' de
umaTVa
cores .

. Schroeder III
}ara/(uá do Sul. de 17 a 23/11/90 Página 09
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AUAILENE M. BUZZI
, LEÔ,NEL·P. FLORIANI:

.'

Advogadôs
RuaReinoldo Rau, 86

.,_ Sala 4Fone: 72-2711

VI,AÇÃ'O Programe bem as suas
.

viagens de férias e

recreação. '

A "Cànarinho"
coloca à sua disposição
as modernos e

confonâseis ônibus da
sua frota.
Venh« conversar

conosco.

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

.

VE'RDUREIRA
·.'DA RAQUEL
Comércio de frutas e· verduras,
sempre frescas e verdes, pão

-

.

caseiro e cucas.
, Amplo estacionamento.
R. Cei. Procópio Gomes, 1.160

. [araguâ do Sul - SC
c>

FUNILARIA
JARAGUÁ .LIDA.

..

Calhas e Aquecedor Solar.
"

R. Pelipe Schmidt, 279 - Fone
72-0448

.

Jaraguá do Sul .;_ SC

. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
0.,".'"

Dr. Marcos F. Subtil

.

'

Drg.ências � consultas - ortopedia
mfan_tlZ e adulto. Membro titular da SoÇ.
Brasileira de Ortopedia e Traumatologia.A.v. Mal. Deodoro, 1.572 - Fone.' 72-2218

Jaraguá do Sul - SC

,

DR. WAN'DER l. WAliZKO
Clfn,ca Médica
(Clínica geral) .

. Reumatologi"
Consultório: R. José T. Ribeiro, 78$ (prõx, Colégio

Holandó M. Gonçalves):,

Fone: 72-2938
Jaraguá do Sul - SC

CLfNICA VETERINÁRIA
.

SCHWElTZER
� "

Dt. Waldemar Schweitzer

Clínic.a ãepequenos e grandes animais, cirurgias,
,

. vacl�a�oes, mIO x, internamentos e boutique:R. Jo.mvtlle, 1.178 (em frente ao Sup. Breihaupt)
"

- Fone: 72-3268
Jaraguá do Sul- $e

o •••• __ ", •• ••• __ � •

J JI�L\;lIl'ria (;:()g"l1i Dm :-itda J<t'n'; I(' i 11 i,

( )
.

I (
.

il]
.

'."I(:()i uc;:,
·I�I,�O ;11l!,:'l' astl lO

() ...: I . ·1) ..

. r. ".':.. , liA, I�L.;,O:l'ngt· :11,1111
; {H\l{JÄU[)I()!.1 H;;�

Fi .acob Buck .120 Tel.72 ·3659
._--�--------,-..'_

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

A AÇOUGUE

á\ELIANE LT!»-.·

Comércio e Abatedouro
,

Abate as 3:" e 5:
'

" Rua Ricardo Marquardt, s/n:
(lateral dá Rod .. HR 280 - Corupã - SC

,

Fone p/contato 75-1182
.

Laboratório de Microbiolo.gia.

e Anál,ises Clínicas

FLEMING'
Rua Reinoldo Rau, 576

.

Fone: 72-2755
'

Jaraguá do Sul - SC

Ô MELHOR PREÇO E AS "'!,ELHORES CONDiÇÕES
DE PAGAMENTO VOCE ENCONTRA AQUI!

SUPERMERCADOS - ELEiROÇ>OMÉSTICÖS - M�TEORCR'�GLE�,lNAS:
,

,'.

S E ACESSORIOS - PNEUS - r 1"\

(YAMAHA) - PEÇA .;. 6L'::'FRICO E MOTORES - TECI-
.

MATERIAL PI CO�STRUÇ!,v, ... ...,.
'

cós E CONFECÇOES - MOVEIS - ATACADO

II

I
I

.CORREIO�,
II> <> IF» <> "�

FARMÁCIA DO SESI'.
Amplas instalações e éom La
boratório de Análises Clínicas
anexo, para melhor atendi
mento. Av. Mal. Deodoro, 507
(defronte o Colégio São Luís --

....,.__�Fone 72-0561-......·

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

CI&!!
Conhecida do Acre ao RS
Furgões simples, ísätermícos..
plásticos, frigoríficos, traiIes

. e carretas de 1, 2 e 3 eixos.
Equipamento de refrigeração

. e 3� eixo (truck).
Fone: 72-1074 - Rua: Dr. Enrico Fermi V: 113 - Telex:
474,537

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

concreto).
R. Jonville, 1.016 - Fone 72-1101 .

Divisão de Plásticos (tubos de PVC
eletrodutosllinha esgoto - tubos de

polietileno/mangueira preta). .

RcBemardo Dornbusch, 858 - Fone 72-3025
.

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

FERRO VELHO MARECHAL .

de Enge/mann � Cia. Ltdß..
Comércio de veículos usados.
Peças para veículos.
Compramos automóveis acidenta-
dos.

.

,

Rua eonradRiegel, i6i-Fone: 72-0874
Jaraguá do Sul:_ se

.

.

.

Jaraguá do Sul, � 17 a 23/11/90
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vite para participar do Serninãrio
Catarinense de esporte amador que
acontecerá, na cidade de Chapecó
dia 23/11 e contará com a presença
do Secretário de Esportes dI) Go
vemo, o Zico, nesse Congresso, se
rá debatido o projeto encaminhado
fi Câmara dosDeputados, em Brasí
lia, emudanças no regulamento dos
JASC e Joguinhos Abertos, Deve
remos estar mareando 'presença
neste evento que deve mudar bas
tante os rumos do nosso esporte
amador. .',
VOLEI- O I Campeonato de Volei
SECET/DME, conta com 03 equi
pes no Volei feminino, AABB/Ur
banitos, AGV/ARG, e Ernmen
doerfer Com. de Veículos e 06 equi
pes nç masculino, Laudder, Jogui
nhos, AGV, Breithaupt, Sipaca e

Tambräs. O Campeonato começou
no dia 15/11/90 e irá até 30/11, sem
pre às 4�, 5� e sextas-feiras a partir
das 19:00 horas, no Ginásio de Es

portes ArtburMüller, Vá torcer pe
Ia sua eCßl1J>e.
BASQUETE:"" Uma grata surpresa
para nós, foi sem dúvida nenhuma
a grande procurapelo Basquetebol,
onde tivemos 4 equipes femipinas,
Independentes , Sapo n' Agua,
BCN, e Homago, e 8 equipes mas

culinas, Black Power, Coremaco,
Mistão, CoI. São Luis, Luart-Lwar
cei, Unidos e Equipetino. Os Jogos
serão as quartas, quintas, 'e. sextas
à noite e nos sábados a 'partir das
14:00 horas, também no Ginásio de

Esportes Arthur Müller. Os bas
queteiros .estão querendo mostrar

,

que também tem seu espaço no es

porte local, parabéns pela particí-
���ZE�NO -:- Se�á nesse domin
go a partir das 1Q:00 horas na SER
Menegotti Ij entrega das faixas ao

'Campeão do VIII CampeonatoMu
nicipal Varzeano, Vila Lenzí F.C.,
em jogo amistoso centra ii Seleção
do Ceasa de Curitiba (�R). Valeu
o esforço do Getúlio e toda a sua

.

equipe.
. No ano que vem, o Campeo- ,

nato promete mélhoar}linda mais.

__---��-----_CORREJO-._
. .:> c:::» IF- c:::» "c:> .

-

Agora, Juventus depende da\ - '

sorte para chegar ao título/

Jaraguá do Sul -.o empate em cördia, que "passeou" diante do Imbi-
2 x 2 diante do Internacional de Lages tuba, aplicando uma goleada de 4 x

em partida realizada dominço (11), no 1. Mas a equipe do litoral certamente
Estádio João Marcatto, deixou o Ju- ,

terá uma aplicação maior contra o Ju
ventus na obrigação de contar com a 'ventus, até pelos desentendimentos
sorte, além de vencer seus dois com- em jogos anteriores - briga entre as

promissos finais na Taça Delfim Pei- direções, perda do mando de campo,
xot<;>, para assegurar o título e a vaga etc. Um clima que só favorece ao In-

cobiçada durante oito anos, à I< Divi- ternacional de Lages. No entanto, se
são do Futebol Catarinense. O tricolor o Concórdia vencer neste domingo,
enfrerita o Imbituba, fora de casa, na chega a oito pontos, ultrapassa a Inter
tarde deste domingo, precisa vencer' e se torna sério candidato ao título:
de qualquer maneira, e ainda torcer No confronto direto, dia 25, em Jara- '

por uma vitória do Concórdia frente guá do Sul, seria.a hora do "tudo ou

ao Inter, no mesmo dia, em Lagés. nada" para otricolorjaraguaense.
A matemätíca, ag�ra, é.a grande EMPATE,

eseer�nça da equipe tremada por Joa- Tudo poderia ser diferente se a

, quínzinho. Com sete pontos positivos, equipe soubesse administrar as duas
o Internacionalliderà o certame ,qua�' vantagens obtidas sobre o Internacio
drangular, seguido de perto pelo Con- nal, no João Marcatto, em jogo assis-

Canoistas de
JS dão.gran4e
snow noSul

Jaraguá do Sul-""':' Os pilotos do
Clube de Canoagem Kentucky deram,
urn verdadeiro Show de aplicação na

, IV Etapa do Campeonato Gaúcho de
Velocidade,

rue
aconteceu

na"
cidade'

de Guaporé RS), na.maâhã e tarde
de domingo 11). Patrocinados pela
Darpe/Safari, os canoistas jaraguaen
ses trouxeram dois troféus e quatro
medalhas, nas três provas disputadas.

@ piloto Argemire Hornburg fi
cou' na primeira colocação na.Cate
goria TurismoSênior - �O' a ,:30 anos
- (500 metros), ficando Júlio Rodri
gues em segundo e Lorenor Manske,
na- quarta colocação. O sucessojara
,guaense se repetiu na categona Tuns
mo Sênior (5.000 metros), comArge
miro em primeiro LorenorManske em
terceiro, e Julio Rodrigues, em quarto'
lugar, Na categoriaMaster, novo show
jaraguaense: Ademir Regert ficou na

quinta colocação. As proyas foram
r<:alizadas ne Lago do,Clube Caça e
TifO. -, '

Campeã, Equipe
Malwee disputa
fim do Estadual
JaragUá do Sul - A quinta etapa do
Campeonato Catarinense de Bicicross
acontece hoje (dia 17-sábado) em

Chapec6. A Equipe Malwee (que já
,é campeã catannense por antecipa
ção), está presente com 35 pilotos. O
objetivo da equipe é sagrar-sé campeã
com a metade dos títulos disputados.
Para isso, a Malwee precisa vencer

mais duas categorias.
,

O treinador Adorar Moretti acha
que .aetapa de Chapec6 serä urn show
.de blClCTOSS áaEquipeMâlwee, princi
palmente depois da grande atuação
(los pilotos no Sul Brasileiro. Declarou
também que Já' está definido pra os
dias 7 (sexta-feira) e 8 (sábado) de de
zembro_ a realização de urna compe
tição amistosa na pista Malwee de Bi
c!cl�oss. Naoportúnídade participarão
pilotos de Pernambuco, Minas Gerais
São Paulo, Paraná, RióGrande do Sui
e Santa Catarina. '

tido por 1. 920 fanáticos e desespera:
dos torcedores, que proporcionaram

,

umarendadeCr$ 51Zmil. O Juventus
saiu na frente, com gol de Ferrão,
aproveitando cobrança de escanteio,
a bola pesada e escorregadia foi des
viada e o goleiro Alceu não pode fazer
nada. Mas o empate veio aos 31 minu
tos, em jogada praticamente igual,
complementada-por Leo.

Quando o desespero tomava con

ta, no segundo tempo, o meio Ado
- melhor em campo - completou no-
vamente de cabeça, levando o Juven
tus novamente à frente do marcador.
Mas, aos 39 minutos, os sonhos quase
'foram "água abaixo", atravésdos pés
de Leo, numa falta batida da interme
diária, no ângulo direito do goleiro
Evelton-

'

.
CrismarMalhas
vence, certame
de Sàlão/90

Jaraguá do Sul - O oitavo Cam
peonato Municipal de Futebol de Sa
lão (Peladãó); que iniciou dia 24 de
agosto (sexta-feira) teve seu término
dia 09 (sexta-feira) com 28 clubes par
ticipantes, 82 pontos realizados e 496
gols. Em primeiro lugar ficou a Cris
mar .Malhas, vice-campeã ARG/Bae
pendi, 3? lugar Figueirão e 4? lugar
Cabana, Dentre os participantes a

Equipe do Figueirão foi a que obteve
o ataque mais positivo com 58 gols,

, conquistando também o título de me

lhor artilheirocom o atleta Carlos, que
fez 17 gols durante o campeonato.

De todos os goleiros; Ademir da
equipe da Cabana foi O menos vazado
com apenas 10 gols tomados. Também
da equipe da Cabana, Wilson Correa
recebeu o título de atleta revelação.
A equipe majs disciplinada foi a da
San Remo. Os árbitros do "Peladã(1" ,

foram Moacir J. Dias., Edson Ewald
e Nelson Sjouberg.

BOLA NA TRAVE'
Jean ,CarIo Leutprecht

PELADÃO - Aconteceu na sexta

feira passada a grande final do'VIII
Peladão, tendo como quarta colo
cada a equipe da Cabana, 3? lugar
Figueirão, 2? lugar ARGlBaependi

'.

e o grande Bi Campeão a Crismar
malhas. Novamente o Peladão foi
um grande sucesso em participação
de equipes, disciplina e gols. A pro
moção foi da Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul, com.o apoio da .

UFS e Coordenação SECETIDME.

Esperamos que em 1991; volte
mos a ter o Campeonato cídadino
promovido pela Liga Jaraguaense
de Futsal e o Peladão.

Agradecemos a colaboraçãode
todas as equiyes, árbitros, atletas-de modo gera.
JUDÓ - No último sábado, estive
mos em Joinville prestigiando o

Campeonato Brasileiro de Judô, de
11 a 12 anos, promovido pela Aca
demia Colon de Joinville, do nosso

grande amigo, professor e Técnico,
Silvio Acãcio Borges, Coordenador
geral da Competição. .

A organização, participação
dos estados e ,as disputas foram ex-

'

celentes em todos os aspectos.
Para que este evento de reper

cussão nacional pudesse ser reali
zado algumas empresas de Jaraguá
do Sul.icomo:
Malhas.Fruet, Dalmar, Kohlbach e'
o_ Breithaupt deram sua contribui
çao. Todo mvesnmento que é feito
na educação das nossas crianças,
merece o reconhecimento que é fei
to na educação das nossas crianças,
merece o reconhecimento de todos.

+Valeu ...
LRVB - Acontece nesse sábado e

"

domingo.no Giná�i,oße.Esportes do
CoI. Divina Providência o I Cam
peonato de Volei MIF até 14 anos
do C.D.P. com o apoio da LRVB
assim a liga Regional de Velei e'
Basquete completa seu calendário
em todas as categorias e teremos

agora a eleição da nova Diretoria
para o biênio 91/92. Podem formar
suas chapas. '

.'

SEMINARIO - Recebemos o con-

Malhas para confecção
Moleton,_,moletinho, malha mereerizada é

,

coton Iyela.· /1,
Rua Walter Marquardt, 102. - Fone, 72;.0099

,

' , Jaraguá doSul- SC
'

>'

'

,

,

- ," > ,_

VIAÇÃO.
,CANARINHO
,

' (r:',' :"

'.

"
,i

,

_J .....

,Jaraguá do Sul; di: 17a 23/11/90

Há -20 anos trans,portando
os artífices do nosso progressQ.
AV. MAL. DEODORO DA FONS�CA, 987 -_FONE'72:1422
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A�OTAÇÕES
Domingo passado, 17h45m'.,

depois de-copiosa chuva, na rua

18 - Quintino Bocaiúva - um

e outro fazem visita àsobras contra
enchentes. Um deles - o prefeito
;lÍ estava. Outro _: o jornalista -

vinha chegando. Um olhou para
o outro, Um saiu de fininho. 01/
tro, ficou. Um mouvo-eomum:

um, com dinheiro, enterrando tu

bos necessârios, sem retomo de re
conhecimento futuro e outro re

lembrando um sonho que, sem re

cursos, não saiu do papel. No pri-
.

meiro, por falta de obra, o povo
não tomou conhecimento; no se

gundo, por estar enterrado o servi

ço, também não. Aliás, bem feito!
Sem trocadilho.

'

-x-x-x-x-

I. - Ademir Izidoro, Coordena
dor Mlcrorregional da União por
Santa Catarina, dando por finda
a-missão, envia dados conclusivos
daAMYALI aos correlegionários,
Bonito trabalho! 2. - Numa ação
entre _amigos, de políticos e da
[lN/AO, vice-prefeita'de Schroe
der, Ademir Fischer riu à toa pelo
belo p�e�ente que. recebeu cama

muntctpto que mats concorreu pa
ra a yitôria .• Coisas de que a

UN/AO faz a força! 3. - Deixem
de pegar no pé do Lino José
Stoinski, querendo cobrar o' que

, não existe. O jovem, é de trabalhar
até o fim, como no tempo do Vic
tor Bauer, do Paulo Bauer e, ago
ra com Udo Wagner. A critica de

, certos segmentos é pura sisma em
,

cima do moço. Qualé!? �

"

-r-r-r-r-

I. - O BRDE, comenta-se, 'está
séndo usado para 'fins eleitoreiros,
deixando o Paraná bCl$1ante com- ,

plicado, enquanto qut? no Rio
Grande do Sul e em Santa Cata·

. rina, (!�a já foi sanead9; 2. - Crí
lica é a-situação da CELESC que
deve à ELETROSlI� a bagatela
de nove 'bilhões e existe um som

brio futuro de reSgate,: f(ão s.e sa
bendo onde ficou. a .Qufo.nfa; 3. -
'A CIf)ASC - Companhia lllle
grada do DesenvolVimento Agrí
cola de Santa _Cgtarina. não anda
nada bem dqs jJernas e ö·seu esiáifQ
cdtieo pode afetar,os lavradores

aos quais o governo direcionou
providências sem prazo de solu
ção. Que se acautele o POVO dos

pregoeiros da colheita de obras...

, A decoraçãonatalina deJara
guá do Sul será inaugurada dia 7
de dezembro (sexta-feira) defronte
à Estação Ferroviária. Na oportu
nidade, serão sõrteädos vários
brindes para-agarotada, entre eles
bicicletas. A agência de Correios
.local também está preparada para

,
a chegada do Natal. com a venda
de aerogramas natalinos, que além
de não precisar selar, são muito,
bonitos e práticos. V'ârios modelos

. estão à disposição da população
,

a um preço bempcessível.

-x-x-x-x-

Jaraguá do Sul- O SESI (Serviço
Social da Indústria) dando conti
Imidade ao Programa de Desen
volvimento Infantil do Sesi (jardim
-e pré) informa que- as matriculas
estarão abertas dia 24 (sábado) no
horário das 9h às 12h e das /3h30
min às /7h p'ara crianças de três
a seis anos, filhos de trabalhadores
nas indústrias, nos seguintes lo
cais: Corupá-Creche Dona Nina;
Corticeira-Pré-Escolar José De
quech; Avai-Capela SantosAnjos;

, Centro de Guaramirim-Amiga Ca
sa das lr/lllãs; Cohab-Centro So
cial; Sesi-Cat-Centro de Ativida
des; Rio Cerro II-Escola João Ro
mârio Moreira e Jaruguâ Esquer-' '

do-Igreja São Luiz Gonzaga. Os,
documentos exigidos para a matrí
cula são: certidão de nascimento.
da criança, carteiraprofissional do
pai ou da mãe, último envelope
de pagamento do. pai e da mãe,
pagamento da taxa di! inSCrição no
valor d� Cr$ 300,00.- A mensali
dadecobrada por criança'seFápro
porCional à.renda da família.

. �

PEDÁGIO DO AMOR,
c

• A turma liderada/HlóAriZinho,
, agradecendo a siilidaried9fle 'jaTo
gil�nse fto PlYjeto PEDAGIO DO
AMOR, NaRein!Jldo Rau, sálNuJo.,
dia 10, em frente 110 IPESC, das,
9às 12 ho.ras, paraoBanco·tk Ca':
deiTas de RodaS. To.tal da arreca
dação.: CrS 56_464,00. DEUS LHE
PAGUE!

CAF. lASSE.
A ESSÊNCIA 'DA PUREZA

''\
'\
r
,

I',

:CORREIO-
It'> <> II? <> ",'<:>

A criação de mais 'duas varas
vem atender a uma antiga reivindi
cação dos juizes locais, agilizando
destamaneira a distribuição e elu

cidação dos processos da Comarca
jaraguaense. Carlos Alberto da
Rocha informou ainda, que ö pe
dido de mais varas para o muni
cípio foi encaminhado em setem
bro deste ano em união entre to
dos os juízes daComarca. Adian
tou também que com a VIsita do

-desembargador Ayres Gama Fer
reira de Mello, -a Comarca local
só tev� a ga�hár, pois; além de

Confirmada ,a instalação de
mais duas VarasparaRegião

,CIEAJA'� 'Edlicadores e repre- '

sentontes de Empresas de Jamguá do
Sul, reuniram�se dia oito .(quinto-fei
ra), para a fundação do Cerwo 11Iter
disciplin4r de,Estudos da Regíão de
J.amguá, do SuL.:.... CIERJA. Foi eleita
uma diretoria que ficou assim consti�
tulda: � Presidente.- Evelina S. '

Rueckert; Vice-prefeito -.DiréeMaria
Tafner Leoni"Secretária - Maria L'ú
cia Boeinç}lazário; tesoureira - ela
risse Maria - Bressan Winter; Repre
sentante da Classe - Lourival A/ber
ton; Rep..resentante da 191 UCRE -_
Najla �egilui E,/iiis .si,queira e Rep",!
sen tante da"Seme - Ivete LO'!lbtird,."
O Cehtro' de Estudos tem o o.bjetivo
de promover atividades,que possibili
tem um en�aiamento maior de todos
os elementos da comunidade, empartí
cu/a; os professores e estudames, vi
s4ndo amelhoria na qualidade da Edu-
cação Cientifica e cultural. '

Jaraguá.do Sul - O Juiz de
Direito da vara Cível, Carlos Al
berto da Rocha, 'informou que por
ocasião da visita na Comarca de

- Jaraguä do Sul pelo Presidente
Eleitoral da Justiça; Desembarga
dor Ayres Gama Ferreira de Me
l!o, realiza�a dia 1� (quarta-feira)
fICOU confirmada a elevação da
Comarca-para Quarta Entrância,
e, a garantia da criação de mais
duas Varas (não estabelecidas ain
ela se cível ou criminal), devido
ao, acúmulo de processos existen
tes I_là Comarca (Je Jaraguä do SuL

UrI funciona
com'déficit de

-, --

Cr$ 541 mil

�-, TRANSPORTES E COMÉRC,IO LTDA
Matriz: BR-280 - km 55 - Telex (474) 506 - Fones (0473) 73-0163 e 73-0422. Filiada NTC sob n" 937.
Filiais: São Paulo - Rone: (011) 291-4511 Campinas - Fone: (0192) 311-1144

.

Marßia- Fone (Q144) 33-4923 Blumenau - Fone: (0473) 22-0799Joinvilk - Föne: (0474) 22-5220 Rio Brilhante
(MS) - Fone: (067) 452·7121 '

"

'

•

Página 12

mais duas varas, recebeu, também
a notícia de que no próximo ano

o Fórum de Jaraguá do Sul será'
totalmente informatizado, agili
zando aindamais os trabalhos rea
lizados. Serão adquiridos compu
tadores com verbas do fundo de
reaparelhamento do judiciário;
conforme prevê a lei n�
8.067/1709-90. Os aparelhos que
serão adquiridos estão sendo esco- "

lhidos-e estudados "elo judiciário, .,

,

que ainda não tem definido os cuS", '.�' ,

tos necessários para a informati- ,

'

zação.
'

..

::

Católicos, chegam a acordo
para demolir velho templo,

.

,��,

,

_�as judo foi possível gra�s

Neste local, na edição n':'3613
noticibu-s� o baile, de

'

aniversário do51?anlJ do C.A.
Baepenäí.

"

Em atenção ao' assunto,
reêelJemos recorte deste jornal,
{io tempo em que diretor o
jornalista Honorato ,Tomelin,

'

de 3HJ8-1940, que na 3!página
estampa convite ,da SOCo D�
A.TIRADORES JARAGUA
(meia página) para,o 34?
aniversário de fundação e

também comemorativo da
Semana da Pátria, realizado
nO.,dia 31 de agosto com provq
,de tiro reál e,ntre os assoc,Í'Qdos
e dfsputa de medalhas de ouro
e pratà entre as equipes de

'

, Joinville, B.lum�naN, São
Bento, Massaranduba, Hansa
e Jaraguá, no dia'1? de
setembro, seguido de
domingueira, às 15 horas.
Depois de uma sessão solene
o baile social. ,Uma nota

,

adverte: "Para asfestividades
terão ingresso além dos

,

visitantes, os sócios do Clube
Aymoré, da Sociedade
Esportiva, Sociedade .

Concórdia, do S. C. Brasil. Os
que não forem associados de
qualquer das entiddes
esportivas deverão munir-se de
conv!te especial perante a

às condições impostas pela JamIia
Tomelim e seu grupo de coman-

'

dados. Os bancos, Imagens, cruz
e o.altar da antiga igreja serão
aproveitados na nova construção,
que também terá uma torre igual. .,'
a que existe atualmente (embora ,

.

parcialmente .destruída). Coman-: '

..

dados pelo'presidente da comuni
dade, Avelíno Pavanello, os catö-

, . lícos favoräveís à �emoli_ção. de
vem assistir ao erguimento do no-;
vo prédio a partir desta semana,
já que todo omaterial está pratica"

- .mente adquiridor'X) povo Cristäö
está novamente unido em um só
objetivo",

.

opinou o ,padre' João
Selhorst, .

-

.") _ 1 � •. � r

A JDADE DO BAEPENDI:
51 OU 84 ,ANOS

-

diretoria da Sociedade de
Atiradores Jaraguá.
E", o.utro·local da mesma
'edição, os comentdrips à

. "velh(l agremiação recreativa e:
, espórtiva, ,congregando os

,elemen-tos mais representativos
. do nósso meio, desde a sua� ,

, fundação" e a re,alização das'
competições ,a "ter lugar no
stand da "'" Briistkin".
conclue ,por nominar a

'

diretoria: "A actual directoria
, da Sociedade ·de Atiradores
Jataguá e composta dos srs.

,

Ar.t]jur Müller, presidente;
Rodolfo Hufenuessll;:r, "

,

. viée.-presidente; çon�ado
'MoeIlet; secretáno e

Guilherme Gumz,
thesoureiro". .

Existindo no Cartório (Livro
A-I, fL57, n� 51) a ata em que
o Clube Jaraguaense altera
seu estatuto, pjlra chamar-se
CLUBE ATLETICO
BAEPENDf, dando o Clube
JARAGUAENSE como

ex-SOCIEDADE DE
,

,

ATIRADORES JARAGUA
e a data magna como
06-03-1906 e as cores azul e
branc,O, fica a_dúvida se o,
clube, na nova fase, de'fato
tem 51 anos ou já completou
84 anos. '

.-'-.

JaraguA doSul-Um acordo
judiciàl, medindo pelo juiz Carlos '

JaraguA dôSul""'" O intensomovi- Alberto da Rocha, na tarde do dia
mento registrado na Unidade de 8, finalmente. trouxe relativo en

Terapia Intensiva do Hospital São tendimento entre os gru�s eatö-
"

José, entre os meses de junho a 'licos das 'Comunidade de: Vila
setembro, provou que os jaca- Chartes, em Santa Luzía. Confor
guaenses foram os mais beneficia- me aeertos.sa velha igreja de São

'

dos com o surgimento da UTI. O João Batista -'implodida por di
relatörio foi lido durante a última namites por duas vezes, sem que
reunião da Associação Comercial a Polícia' descobrisse o criminoso
e Industrial (dia 12), demonstran- - será demolida, para dar lugar
do, no entanto, que ainda existe a um, novo templo, com capaci
um déficit de Cr$ 541 mil, na ma- , dade para 280 lugares, e que será
nutenção .da Unidade, e que os erguido nomesmo lugar do prédio
r�p�se� f�i�os pelo INAMPS têm atual.
Sido insuficientes,

De ju� a setembro, 102 ja
-raguaense e�fermos utilizaram a

UTI, 12 pacientes de Schroeder,
12 de Corupä, 12 de Guarairim,
três enfermos'de Massaranduba,
um de Joinville, Araquari e Sa
randi foram internados na Unida
de, com total de 34 óbitos, -uma
prova da i.mportância dá implan-
tação da-UTI, ilão apenas para o I"

�unicípio, mas para Sa,nta',Cata-
nna.

' ,

Jaráguá do Sul. de 17 a 23/11/90
/
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