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Metanol chega aos postos de SC
.Juventus I

festeja sua

conquista
inédita

A festa dos tor
cedores tomou conta

do Estádio João
Marcatto, no domin
go, quando o Juven
tus conseguiu golear
ao Concórdia pelo ,

escore de 3 x O e ga
rantir, a princtpio, o
titulo do Estadual da
Segunda Divisão.
Aos gritos de "é

campeão, é cam

peão", jogadores e

comissão técnica fi
zeram a volta olimpi
ca. Resta agora a

punição ao Interna
cional de Lages, pela

-, FCF.

Pâgina lI
Gpl de Toto, com forte chute de fora da área, liquidou com chances'do Conc6rdla segurar bom resultado.
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Apesar de todas as
criticas e expectativas
negativas, o Governo
Federtal decidiu que o

combustfvel Metanol
deve ser adicionado à
gasolina e ao alcool,
para distribuição a San
ta Catarina, nos próxi
mos dias. A melhor
forma de pressão utili
zada pelo Governo foi a
ameaça de não distri
buir o alcool aos muni
cípios que se negarem a

comercializar o tão dis
cutido Metanol, um

produto altamente tóxi
co, que precisa ser cri
teriosamente conhecido

. para que não aconteçam
sérios acidentes q. partir
da sua venda nos pos
tos. Na microregião, o

. prefeito de Guaramirim,
Antonio Carlos Zim
mermann solicitou uma

reunião urgente entre a

AMVAll e Fatma f!
Comdemas. Página12
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Faltam apenas recursos ao ,OOMPOM
Nesta semana a 1<: Companhia do 8� Ba

talhão da Polfcia Militar recebeu a antena pa
ra instalação do futuro Centro de Operações
da Poltcia Militar (Copoms, que não vai fun
cionar neste ano apenas por falta de recursos

do Governo do Estado. A,s salas já foram adap-

tadas e o equipamento completamente adquirí
do. Também estão cadastrados telefones e 10-
teamantos, em toda a microregiõo, para que o
atendimento à população seja priorizado em

todo oVale. O custo aproximado doProjetor
Cr$ 15 milhões. . Página 12

Escolha o 'idiottul qlU "

você deseja fo!tu_
INGLES _,ALEMÃO
FRANC�S
ESPANHOL
ITALIANO'
Aprendizlulo ItJOlfo
tIiYmtidolo.: 72-0294Aviso aos leitores:

Este jornal não recebe publicações oficiais da Prefeitura Minicipal de Jaraguá do Sul
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A maior herança dos nossos

netos ARTAMA
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EDITORIAL
Dedo no dodói

Mas que barbarida

de, então a boate mais
badalada do "pedaço" e

possuidora daquele
"clean" não pode mais
abrilhantar suas noitadas

'

COm música ao vivo? Vai
ver que isso acontece

porque a boate está loca
lizada nom trecho consi
derado Z-l, isto é , zona

rigorosamente residen
cial. E se não fôr assím,
como pode então suceder
uma coisa dessas, pois
afinal boate sem música e

sem dança' longe está de
ser boate. Pode sim, bas
ta que fique comprovado
que a música a"ança pela
madrugada afora sempre
estridente, incomodativa
e perturbando o sossego

Tenho o pensamento
voltado a um passado feliz,
quando num lindo sonho te

,

conheci!

Vejo-te gentil e riso
nha a meu lado ... cabelos de
ouro soltos ao vento, tuas

alvas mãos buscando as mi
nhas, na ânsia incontida de
um beijo apaixonado!

'

Com a alma em frene
si, num impulso que não

consigo refrear, os meus

braços envolvem com ternu
ra o teu corpo, frágil de mu

lher bonita!
Sinto, ainda, a carícia

de tuas mãos em minha face
e o calor 'do teu corpo acon

chegado ao meu, a procura
de proteção e carinho... E
ainda parece-me ouvir a tua
voz suave a sussurrar aos

meus ouvidos carinhosas
frases, palavras sinceras de

da vizinhança. Mas se

gundo 'falam a musicali
dade vai só até a meia

noite, e ademais em Join
ville, Blumenau, Floripa
e Curitiba é justamente
as 24 horas que "a coisa

começa a ficar aquele
auê, um barato, a pegar
fogo mesmo e vai nesse

tranco estrondejante até
'ao clarear do dia.

Seja como fôr,' é
,

uma judiaria sem nome

deixar a moçada fora de
"uma boa", isto é, sem

poder curtir um vanerão

jeitiJso, um rock sacole

jado, uma lambada de

corrupio esvoaçante que
deixa à mostra aquelas
"exuberâncias", e isto
tudo até as 4 - 5 da ma-

DEVANEIO
um amor ardente, que a ex

plodir como um vulcão den
tro de tí, incedêia-me a alma
extasiada ante a tua figura
ímpar e inconfundível de
mulher maravilhosa!

As imagens queridas
que guardo de tí, ressurgem
com frequência à tela do
meu pensamento, fazendo
vibrar intensamente, as cor

das sensíveis do meu pobre
coração saudoso de tí, in
conformado com atua ausên
cia ...

Na longa distância que
nos separa, sem ter a luz do
teu lindo olhar, já não con

sigo v.iver em paz e vejo o

mundo 'de forma estranha,
diferente, sem côres nem en

canto, como se fôra um eter

no dia nimboso e frio, sem. a
luz e o calor do sol!

Depois que tu partiste

druga sempre sob a voz

maviosa ou esganiçada
dos cantores e, o som

quente das guitarras, te
clados, bateria e demais

parafernália musicante.
E por outro lado é, tam
bém, uma grande judia
ção privar os vizinhos do

repouso; do descanso no

turno à que todos têm di
reito. Cabe, pois,'as par
tes interessadas Sentarem

a uma mesa e de cabeça
fria reverem suas posi
ções para o encontro de
uma solução capaz de

agradar a gregos e troia
nos mesmo que o trecho

seja de Z-l.

Jaraguá do Sul, 26/11/90.
DE-'NO-DO

José Castilho Pinto

sinto-me tão só, qual um

viajor perdido em negra noi
te no deserto imenso, sob
um céu revestido de crepe,
sem o clarão da lua e sem o

brilho das estrelas que ou

trora cintilavam na placidez
, do fmnamento azul!

Natália!. .. Assim é ho

je o meu viver, no amargor
desta solidão, na tristeza da
melania .que me envolve e

me rouba a calma, nesta

angústia ' interminável que
me tortura a alma!

Ah! ... Como eu quisera
vêr-te, ouvir a túa voz, sen
tir o teu caior... para reviver
aquela' felicidade tamanha de
estar junto a tí, como naque
la tarde maravilhosa em que
te conheci!

GALILEO SANTANA

Corupá-SC, 10.09.86

Çtlov..
sou EU! O RIO líAPQOJ!
SE VOCÊ LARGAR E.S
'FE LIl<O AI, O VENTO
OU A QlUVA PODEM
i'RM..Ê.-LQ PM DE.N -
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Não deposite lixo 1UUJmargensde rios

Cartas à redação
Itaocara - RJ, em 28 wiedersehen! asso Kleber

de outubro de 1990 - DIA Leite
DO CENTENÁRIO DE N.R.: O advogado Dr.
rrAOCARA. Meu bom e Sebastião Kleber da Rocha
ilustradtssimo amigo Eugê- Leite, além de competente
nio! profissional e instgne ex-au-

Em meio ao sufoco do xiliar do Dr. Carlos Moacyr
climax de nosso Centenário, de Faria Souto, - prefeito
no lançamento do livro do' de Itaocara, hoje está à
nosso 'Confrade Alaôr frente da AlL - Academia
Eduardo Scistnio, não Itaocarense de Letras, cuja
pude e nem poderia deixar entidade entrou numa di
de ter minha atenção volta- mensão jamais imaginada.
da para a sua e nossa Jara- graças ao entusiasmo do seu

guâ do Sul, notadamenie apresidente. que ultrapassa
este baluarte do jomalismo, as fronteiras de sua querida
diga-se bom jornalismo. que e abençoada terra para
o amigo Eugênio Victor ecoar em todos os recantos
Schmõckel' vem desenvol- do Pais, Com a data de 28-
vendo em Santa Catarina e 10-1990, - DIA DO CEN
este livro lhe é ofertado num- TENÁRfo DE rrAOCARA -

preito de agradecimentopor coroa-se com todos os mê
tudo que tem feito por uI_ ritos o seu fecundo traê:s
TAOCARA - Uma Demo- lho. fazendo com que aAlL,
cracia Rural" (túulo dado juntamente com o Municfpio
à obra)e a Academia Itao- entram para a idade adulta
carense de Letras. .na das grandes instituições. da
qual, por certo você é um qual se destaca rrAOCARA
dos mais expressivos inte- pela ação' indormida de

grantes. seus filhos que gravaram no

esptrito das gerações mais
recentes o valor de UMA
DEMOCRACIA RURAL, da
qual todos' sentimos orgu
lho. Parabéns, Presidente!

, Queira aceitar meu

fraterno abraço em adian
tamento ao dia 2 de novem
bro - seu aniversârio. Auj

---CORREIO-
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Balduino: '('Vereador Ramos
quer um Trem da Alegria"

Jaraguä do Sul - "A
Câmara vai muito bem. O

que não funciona é o traba
lho de vereadores como o

senher José Ramos de Car
valho, que não comparece
nem ao menos 15 minutos
antes das sessões, para saber
do que vai ser analisado,
discutido e votado". O des
bafo é do presidente da Câ
mara de Vereadores; Bal
duino Raulino (PMDB), irri
tado com as colocaçóes de
Ramos (PRN), publicadas na

edição anterior do Correio
do Povo, onde afirma que é
candidato a presidente do

Legislativo jaraguaense "pa-
. ra fazer com: que a Câmara
realmente funcione".

Balduino ironiza que

Ramos "talvez queira ser

presidente para promover
. um verdadeiro Trem da Ale

gria, contratando um asses-

sor jurídico para cada ban
cada, desconhecendo que a

admissão.se dá por concurso
público". Chamando o ve

reador Ramos de "desatuali
zado", o presidente da Câ
mara lembra que a Casa não
tem apenas um, mas dois
funcionários, e dispara:
"Não há necessidade de tan
tos funcionários quantos tem
a Câmara de sua cidade Na,..
tal, porque somos do pensa
mento de que .austeridade
deve existir também no Ser
viço Público".

Nesta semana, os ye-

readores realizaram a pri
meira discussão e votação da
Precisão Orçamentária de

. Jaraguá do Sul para o ano de
1991 - segundo o projeto de
lei 69/90,' lido ,BO dia 3 de
setembro, em plenário. O to
tal previsto é de Cr$ 7,45 bi
lhões, incluindo-se aí os re

cursos canalizados ao Sa
mae, FERJ e Fundação Cul-,
tural. O setor de Obras e

Viação foi o mais contem

plado, com Cr$ 2,06 bi
lhões, enquanto a Educação
ficou com Cr$ 1,37 bilhões.
Os vereadores também dis
cutiram o Orçamento Pluria
nual de Investimentos, até
1993, e aprovaram a trans

formação do Jeep Club em

6rgão de utilidade pública.

CORREIO_-
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Bornhausen apóia Davio Leu
MASSARANDUBA -

.

o
Senador Jorge Bornhausen assuiniu
com o prefeito de Massaranduba,
Davio Leu, nesta semana o compro
misso de ser "o portador dos anseios
do município, em Brasília". Os deis
se encontraram em Florianópolis, es- '

pecialmente para que Leu passasse a

necessidade do atendimento a três

projetos - dois da área da educação, e •

outro, da saúde. "É uma maneira
económica de conseguir os nossos

pleitos, ao invés de ir a Brasília, eu
solicito a interveniencia do Senador" ,

justificou o prefeito.
Davio Leu entregou deis pe

didos de solicitação de recursos para
ser entregues ao Ministério da Edu
cação: no primeiro, o terreno da futu
ra Escola Básica Ministro Pedro

. Aleixo já foi adquirido pela prefeitu
ra - uma área de mil metros quadra-

dos, ligando dois bairros do municí
pio -, que necessita apenas do dinhei-

.

ro para iniciar a construção. Serão
seis salas de. aula, com dependências,
e para uma capacidade de atender ini
cialmente 200 alunos o valor aproxi
mado: Cr$ 30 milhões.

No segundo projeto, Davio
Leu pede cerca de Cr$ 20 milhões ao

Governo Federal (Ministério da Sil6-
de) para a construção de um conjunto
"Creche/Pré-Escola" . O terreno
também já está.pronto para

-

cons

trução, em uma área de 680 metros

quadrados. Será a. primeira Creche
Municipal. Para o Ministério da Saú
de, Davil quer o asfaltamento das
Ruas Guarani Mirim e Madre Rosa
Hutrik, que dão acesso 'ao, Hospital
Sagrado Coração de Jesus, no bairro
de Guarani Mirim.

.-

O prefeito 'clllcuIa um custo'
de Cr$ 60 milhões..

.

o jubileu de ouro do ,Pe. Aloísio
o dia de hoje, 01-12-1990,

é muito especial para a sociedade
jaraguaense, pois assinala a passa
gem dos 50 anos de vida religiosa
do querido e ben-quisto Padre
Aloisio Boeing.

Aos dez anos sentiu a vo

cação sacerdotal e, desde então,
senguiu .o caminho do Senhor, fa
zendo o bem sem saber a quem. A
sua rica vida vai contada como o

DESTAQUE DA SEMANA - 45-
no semanário MENSAGEIRO DE
JARAGUÁ - Jaraga'-Bote,
edição n� 46, detalhando com in
formações. valiosas o catarinense
que. nasceu em Vargem do Cedro,
no Sul do Estado e, em nosso meio'
dedicou a maior parte de sua útil
atuação como Ifder espiritual.

Este semanário sente-se
honrado de cumprimentàr o Pe.
Aloísio pela passagem dos 50 anos

de vida religiosa.
.

,

Que Deus vos conserve para
bem de todos nós e glória de seu

serviço, são os votos que, ardente
mente fazemos!

PMDB deve manter acordo
e indicarOesehler à Câmara

Jarap'-do Sul - O PMDB
deve manter o seu acordo inicial, na
tentativa de firmar urna negociação
com os demais vereadores.para eleger
o vereador Luiz Alberto Oeschler
como presidente da Câmara Munici
pal, segundo adianta o presidente do

Legislativo jaraguaense, vereador
Balduino Raulino. O Partido já não
tem a maioria na Casa - são seis ve
readores atualmente - e precisa arti
cular com outros dois vereadores de
outras bancadas para garantir a

eleição de Oeschler no dia 15 de feve
reiro dó próximo ano, quando reini-

ciam.as sessões.
Mas o fato é que o próximo

presidente do Legislativo vai encon
trar "uma Câmara de vereadores em

processo de informatização", comen
ta orgulhoso o presidente Balduino.
Constituições, Projetos de leis, pare
ceres, indicações e a própria contabi -

lidade da Câmara de Vereadores de
vem entrar em programas para serem

inseridos no Computador já adquirido
pela Casa. Independente disso, Bal
duino considera que a promulgação
da Lei Orgânica foi sem dúvida ii sua
maior realização como presidente. Verel(ldorBeto Oesch/er

JUIZO DE DIREITO DA 2' VARA DA COMARCA DE JARAGUÃ: DO SUL

EDITAL DE SORTEIO DOS JURADOS

A DOUTORA HllDEMAR MENEGUZZI, MM.JUIZA SUBSTITUTA EM
EXERCíCIO NA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE JARAGUÁ DO
SUL, ESTADO DE SANTA CATARINA, NA FORMA DA LEI, ETC...

.

FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que tendo sido desig
nado o próximo dia 07 de dezembro vindouro, às 13:00 horas para ter lugar a sessão de julgamento pelo Tribu
nal do Júri desta Comarca- do ácusado BENNO RAOÜNZ FILHO. pronunciado nos atos do PROCESSO CRI
ME N.508/85, sendo que (Ia forma da Lei foram sorteados os seguintes jurados: 1)- ALCIR FRANCISCOCON
ZA ITI; 2). OLSIDIO RÜDIGER; 3)- ALC/ONE DE SIMÁS; 4)- MARILEA KF'lUTZCH; 5)- ANGELAAPAREC(DA
SILVEIRA; 6)- ELEMAR ROBERTO SCHM/TT; 7)- ALDO SALAIi. 8)- EL/ZABETH MÜLLLER; 9)- CONRApO

.

RIEGEL NETO; 10)- GLORIA APARECIDA BUENO; 11)- DENISE ALICE rAMBOSI; 12)- PAULO ROBERTO
SCHIOOHET; 13)- DALVA FLOR/ANI; 14)- CRISTIANE ROSA; 15)- FRANCISOO KLEIN; 16)- ELIANERAQUEL
PETTERS; 17)-MARIA HELENA FERNANDES SCHMITZ; 18)- OSMAR GONÇALVES; 19)- BEA TRIZMARLENE
COGROSSI, 20)-MARILDA LUNARDI BASSANI e 21)- DAGOMARMÜLLER.

FAZ SABE8 MAIS que na referida sessão será julgado o acusado BENNO RADÜNZ FILHO e outros réus
, cujos processos estiveram devidamente preparados, ficando os jurados convidados a comparecerem neste Juf
zo, Sala do Tribunal do Júri, no dia e hora sup;a mencionados, sob as penas da Lei se faltarem sem justa causa.

, E, para que chegue ao conhecimento de todos, foi expedido o presente edital, que será afixado no local
de costume, no átrio do Forum e publicado em jornallocal. Jaraguá do Sul, aos vinte dias do mês de novembro
de 1990.

Eu,AmadeusMahfud, Escrivão Judicial, o subscrevi.

HILDEMARMENEGUZZI
Juiza Subst. em exerc.

ftArWN MALHAS LTDA.

Malhas para confecção
Moleton, moletinho, malha mercerizada e

coton lycra.
Rua Walter Marquardt, 102,- Fone 72-0099

Jaraguá do Sul - SC

RUA REINOlDO RAU, 71 JARAGUÃ DO SUL • S. C.

Dê mais segurança para você e SUa
famflia nas Viagens de final de ano,
revisando a mecânica e lataria de seu

Ford em nossas instalações.
Você paga tudO em até 4 vezes

sem juros. APROVEITE.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Centro Odontológico· será
construído a partir de 91·Atacado e varejo
Jaraguá do Sul -

Lançado oficialmente na

noite do dia 22, no Hotel
ltajara, o projeto do futuro
Centro Médico-OdontoI6gi
co de Jaraguä do Sul vai de
finitivamente reunir os pro
fissionais do setor em um

único prédio com nove pa
vimentos, onde funcionarão
36 consultörios, farmácias,
·laborat6rios. Tudo isso con-

cretizado graças a um con

domínio fechado, cuja admi

nistração ficou a cargo da
Construtora SPL, Arquitetu
ra e Construção Limitada.

A previsão de concluir
o grande prédio até o pri
meiro semestre de 1993 deve
se concretizar, até porque 15
unidades já foram comercia
lizadas no mesmo dia do

lançamento. Em março do

pr6ximo ano devem iniciar
as obras, na rua Guilherme

. Weege, centro da cidade. O

Os mertalârgicos ja
raguaenses estão convoca

dos para participar da As
sembléia Geral, amanhã
(dia 2), na sede do Sindi
cato dos Metalürgicos, on
de será finalmente discuti
da e votada a porenUCQ
tentativa de forçar a

renúncia do atual presi
dente, Luiz CarlosBusana.
Ele conseguiu retornar ao
comando do Sindicato
através de uma liminar,
mas seus companheiros de
diretoria tentarão amanhã
a derradeira reunião da
deposição. "Querem se

tornar donos disso aqui
para manter os empregos,
porque sabem que já estão
na rua", diz Busana, iro
nizando os demais direto
res.

têm conseguido atrair a

participação ;. cada vez

maior dos empresários as

sociados, graças até mes

mo aos constantes pales
trantes convidados para
falar à classe.

Foi adiada para o

dia 3 (segunda-feira) a

inauguração festiva do Su
permercado Breithaupt, na
Vila Nova. A principio, o

ato estava previsto para o

dia 29, mas não foi posst
vel realizá-lo.

Aunliode
esforços
entre os
profissionais
da Odontologia
val posslblltar
melhor
atendimento
à população.

-

A marcatto, Indústria
de Chapéus, nomeou nesta
semana Ricardo de Olivei
ra Cassas, como o novo

diretor comercial da Em
presa. Com esta medida, o
Conselho de Adminis
tração da Marcatto espera
uma "maior participação
de mercado; uma polftica
comercial agressiva e a

profissionalização da
equipe de cobradores" .

prédio terá ainda dois am

plos elevadores, com capa
cidade para oito pessoas e

em tamanho suficiente para
transportar pacientes em ca

deiras de. rodas.Já está oficialmente
confirmado para o dia 12
de dezembro o lançamento
oficial do Projeto "Jara
guá 2010", um criterioso
seminário promovido pela
Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do
Sul, com apoio da prefei
tura.. especialmente para
discutir potencialidades e

carências do munictpio em
todos os setores. A idéia
foi leveruada pelo presi

. dente do Sindicato das
Indústrias do Vestuário,
Luiz JoséNicolodelli.

Etalan Hotel será inaugurado ainda em 91
Jaragnä do Sul - Até

o final do pr6ximo ano de
vem estar prontas as obras
de construção do Etalan
Hotel, um empreendimento
do empresário Egolf Täsch
ner, que começoa a ser er

guido em abril deste ano, na
Rua Jorge Czemiewski,
pr6ximo à Ponte Abdon Ba
tista.

As obras estão a cargo
da Construtora Jaraguá, que

. colocou 15 operários para
realizar os serviços em ritmo
normal - já estão pratica
mente nas estruturas de co

bertura do prédio.
.

Categoria 3 estrelas, o
Etalan Hotel vai oferecer
aos turistas - atualmente ca-

rentes de acomodações, em

Jaraguá do Sul - e jara
guaenses 61 apartamentos,
duas suites, em seus quatro
pavimentos. O hotel está
sendo erguido em uma área
conStruída de 4.100 metros
quadrados. Otimista Egolf
Täschner pretende inaugurar
o mais novo hotel de Jara
guá do Sul no início de 92.

A Marisol, Indústria
do Vestuário, promove no

dia 6 de dezembro, às 17
horas, em sua recreativa,
o encerramento do Projeto
Integração Empresa-Esco
la, que envolveu os alunos
da 8!! série do lq grau e da
3!! série do 2q grau. Foi
apresentado a eles a estru
tura da Empresa.e realiza
do um concurso de re

dação, sob o tema�· "A
Importância da Integração
Empresa-Escola aos Estu
dantes" .

Prefeitos discutem o Estatuto da Criança
Jaraguä do Sul -

Prefeitos, secretários muni
cipais, vereadores e repre
sentantes empresariais dos
municípios que compõem a

Associação do Vale do lta
pocu ( AMVALI) participa
ram dia 23 de uma série de
.palestras proferidas por téc
nicos da secretaria de coor

denação e planejamento do
Governo do Estado, no Sin
dicato dos Trabalhadores
nas Indústrias do Vestuário.
Eles foram orientados sobre

.

as formas de realização de
concursos públicos, infor
mados de que até outubro do
pr6ximo ano todos os muni
cípios precisam rever as suas

divisas territoriais, com exa

tidão, e também ouviram a

sugestão de se criar conse-

-_-.-_-.- .. lhos de desenvolvimento,
uma nova etapa do Plano
Integrado de Desenvolvi
mento S6cio-Economico
(PIDSE).

.
O diretor geral da Se

plan, Melzi Cavazzola, con
sidera a criação dos conse

lhos uma seqüência Iögica
dos diagn6sticos s6cio-eco
nome os, já entregues a to
dos os municípios do Esta
·do, destacando quais as suas

potencialidades, para gerar
novos empregos. "Apenas
apresentamos a propostav
mas os .ronsçlhos devem ser

geridos pela própria comu

nidade, com influência di
reta da iniciativa privada e

completamente desatrelados
do estado", afirma Melzi.

A grande polêmica do

.

encontro girou em tomo da
implantação do estatuto da
criança e do adolescente, já
que nem mesmo Os prefeitos
- que vão assinar o projetos
dé leis neste sentido - co
nhecem as minucias do pla
no, que visa o envolvimento
de setores da saúde, educa
ção, bem-estar, líderes co

munitários, além dos três
poderes. Sequer os exempla
res do estatuto foram distri
buídos aos participantes do
encontro. Preocupado com
"a costumeira inoperância
dos conselhos", o vice-pre
feito de Guaramirim, Fran
cisco Schork,solicitou que a

AMVALI tomasse a iniciati
va de bem informar os mu
nicípios sobre o estatuto da
crianca e do adolescente.

No dia·17 de dezem
bro acontece a última reu

nião da Acijs, no ano de
1990. Presidida por Gi/
mar Moretti, a entidade

Rua Reinaldo Rau,632
Fone: 72·1599

90, A DeCADACHEVROLET

A SUAMELHOR MARCA.
-

.
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Parceira é a forma da DUÀS RODAS
atuar junw a seus clientes.
O que é Parceria com a indústria ali
mentrcra por parte de um ,fornecedor de
matéria-prima?
É o potencial de atendimento das necessi
dades do cliente. Seja em tecnologia, de
senvolvimento de produtos desde a sua

concepção e primeiros testes até entrega
am larga escala.

••• É confiabilidade de fornecimento.
Mesmo os itens cuja matéria-prima é sa

zonal. tem condições de garantia de en

trega pelos estoques da fábrica.
Em terceiro lugar, qualidade constante.

Sempre seu produto feito com matérias
primas Duas Rodas terá o mesmo padrão
de aparência, sabor, aroma preservando e

ampliando seu número de consumidores
finais, porque DUAS RODAS domina
todo o cido de sua produção e exerce ri

goroso e permanente controle de qualida
de porque Duas Rodas sabe que a impor
tância tem, para a indústria alimentfcia, a
constância de caracterrsticas de um pro
duto, responsável pela preservação de um
mercado arduamente.conquistado.

.

Esses três prinefpios garantiram o cresci
mento constante da empresa fundada há
65 anos quando Rodolfo e Hildegard Hu
fenüssler consideraram o ·Sul do Brasil
ideal para o cultivo de plantas crtricas. Es
colheram o verde e fértil vale onde está

Jaraguá do Sul, Santa Catarina, para se

fixarem.
Eram recém-chegados da Alemanha onde
os R ios Reno e Meno se encontram e onde
os vapores faziam transporte de pessoas e

. mercadorias. Cada rio contribui com uma

roda de pás, na formação do brasão da ci
dade de Mainz.
Em 1925, num velho galpão, fundaram a

primeira fábrica de essências do' BrasiL
Nada mais natural que a adoção_ desse
brasão como marca da empresa.
Em 1928, chega o primeiro destilador
para extração de óleo de menta, laranja.
mandarina e lamongrass.
Uma vez garantida a produção, incia-se a

exportação. Ôleos cítricos e suco de la

ranja pasteurizado encontram consumi
dores além das fronteiras brasileiras.
Em 1948, começa a diversificação na em

presa: a primeira linha de estabilizantes e

emulsificantes para a indClstria de soniêtes
é feita para o d8Íeite das crianças e dos
sorveteiros.
Na década de 60, domina a técnica de

processamento de banana sob diversas
formas, para exportação. Com capacidade
industrial'8SSegurada, começa a produção
de purê de banana. Sua exportação tem
início em 1970, para indústrias situadas

em boa parte do mundo.
Em 1976, cresce o mercado de alimentos
desidratados: sintoma de novos tempos
nos hábitos alimentares, c;ujo expoente é
o programa de merenda escolar, A DUAS
RODAS adapta-se, lnlcíandc a desidra

tação de carnes e vegetais.
Hoje, mais de 700 itens fazem parte da li
nha de produtos DUAS RODAS. Esta
grande diversificação de produtos para
diferentes mercados fez com que fossem
subdivididos em:
Divisão de Aromas - Através da pes
quisa, de tecnologia própria, à I.uz da ex

periência acumul!lda e de sofisticados
equipamentos como: Spray-Dryer, extra
tores, destiladores. São �roduzi,dos aro

mas Ilquidos e em pós. Eles têm larga utili
zação no preparo de refrigerantes, bola
chas, balas, achocolatados, gelatina, pós
para refresco, pudins, iogurte e uma infi
nidade de outros produtos.
Divisão de Sorvetes - A marca Selecta
é líder no mercado de matérias-primas
para sorvetes. Onde atua ainda com a li
nha Algemix e Emustab. Emulsificantes,
estabilizantes e saborizantes são cu idado
s amente pe,qui.sados e balanceados pela
melhoria e constância da qualidade do
produto finaL A DUAS RODAS propor
ciona ainda ao diente um programa com

pleto de treinamento tanto nas instalações
da fábrica, em Jaraguá do Sul, como cur

sos montados em outras regi õesdo pa ts,

RADIO BRASil NOVO

FUNERÁRIA HASS
A,l. Mal.1hodoro; 1.771 -Föne: 72-1J9fJ3

p/antiio - 24 homs

O purê de banana, sob a marea Bananex,
ainda recebe um tratamento especial de
esterilização. Em autoclaves executa-se o

envasamento asséptico, eliminando o uso

de qualquer aditivo, principalmente con

servantes• .o produto sai das autoclaves
acondicionado em tambores especial
mente desenvolvidos para tal fim.
Divisão Agro-Industria' - Produzir
matéria-prima pàra a indústria alimentí
cia é uma grande responsabilidade. Pen
sando desta maneira, a Duas Rodas atua
na agro-indClstria também integrada aos

agricultores da região; Está garantindo
. assim o suprimento de matérias-primas
naturais com qualidade superior.
O suprimento contInuo de matérias-pri
mas, a produção moderna e altamente es

pecializada, o rigoroso padrão de quali
dade, a garantia de estoque säo o com

promisso da Duas Rodas com a indClstria
alimentlcia. Com equipes ágeis e muitís
símo bem treinadas tecnicamente, a Duas
Rodas atua vendendo e orientando em to
do o mercado nacional e internacional,
através das Filiais de Contagem (MG) e

R io C�ro (S P) e representantes no Brasil
eno mundo.
A Duas 'Rodas presta assistência técnica e

orientação a seus dientes, indusive mi
nistrando cursos na própria fábrica ou em

outras regiões do país. Ajudar o diente na

melhor utilização da matéria-prima é uma

forma de honrar a parceria.
Em mereados altamente competitivos, com
padrões de qualidade severos como os

mercados internacionais, a Duas Rodas já
marea presença na Europa, Japão, Estados
Unidos e Canadá.
Mas a responsabilidade da Duas Rodas vai
mais além. O elemento humano é parte
integrante dos cuidados da Empresa. Pos
sui um refeitório industrial sof,isticado,
servindo 800 refeições/dia; Assistência
médica/exames laboratoriais; Assistência
odontológica; Cursos de atualização e

treinamento, incentivo aos estudol>;
acompanhamento de pessoal; BenefIcios
sindicais; Associação Atlética; Prêmios e

incentivos à produção, entre outros. E
isto também faz parte da parceria com o

cliente.
Para festejar os 65 anos de fundação, dia
12/12/90, a DUAS' RODAS tem a se

guinte programação para todos os seus

funcionários efamiliares:
9h30min - Culto Ecumênico
10h - Palavra da Direção
10h30min - Homenagem aos funcioná
rios que há 10, 15, 20 e 25 anos trabalham
na Empresa.
11h - Almoço (confraternização)
13h30min": Promoção infantil- Dança
18h - Encerramento.

- 65 anos de parceria

Como complemento da linha de sorvetes,
encontramos também os copos de massa e

tipo biscoito, bem corno coberturas, xaro
pesetopping.
Divisão de Frigorlficos - Condimen
tos e aditivos para produtos industriali
zados de carne também fazem parte da

gama de produtos Duas Rodas que per
mitem a saborfzação, fixação, consistência
e durabilidade, cujos testes e avaliações

. são executados em nosso laboratório sen
do posteriormente aprovados em escala
industrial.

Divisão de Desidratados - Nessa di
visão, são processados carnes, frutos cttrl
cos e vegetais para obtenção de sucos, só
lidos em pó e flocos, através de modernes
equipamentos corno: Secador a ar quente,
Secadores a vácuo, permitindo a estoca

gern sem alteração de suas caracterrsticas
nutricionais e organolépticas. As safras
podem assim sertotalmente aproveitadas.
Divisão de process.mento de bana-'
na - O cuidado com a banana começa com
o transporte, manuseio e higiene, passan
do por câmaras de dimatizaçiio para ga
rantir uma maturação homogênea, obten
do. uma matéria-prima de excelente quali
dade. Através de processos especializa
dos, a banana é beneficiada e fornece
quatro tipos distintos de matéfias-pri
mas: purê de banana; banana congelada,
banana em flocos e banana em pó.

EDITAL
ÁUREA MÜLLER GRPBBA, Tabe
liã e Oficial de Titulos d1i Comarca de
Jaraguâ do Sul, Estado de Santa Cata
rina, na f0117lLl da Lei, etc.

Faz saber a todos quanto este
edital virem que se acham neste Cartó
riopara Protesto os Tttulos conuar;

EDOMAR SERV DE TERRA
PLENAGEM E TRANS - Rua: Domin
gosR. da Nova nq 123 - NESTA

ELIDIO BORCHARDT - Rua:
. Frederico Schuart nq 118 - NESTA

ALIVRARIA TECNICA ACADc.
M/CA LTDA - Ruas-Mal. Deodoro nq
927 -NESTA

MADERE/RA SOL NASCENTE
LTDA - Rua: Emilia Tavares nq 3548-
NESTA

SUCOS E VITAMINAS GOULART
Lanches, Pizzas, Sorvetes,

Petiscos e Bebidas.

R_ .CeI. Procópio Gomes, 227

Pilote semprr· 1ulpado

E, com os diios devedores não'
foram encontrados ou ·se recusaram a

aceitar a devida intimação, faz por in
termêdto da presente edital, para q'fl! os
mesmos compareçam nestê Cartóno na

Rua: Arthur MüUer nq 78, no prazo da
Lei, a fiin· de liquidar o seu débito, ou
então dar razãoporque não ofaz, sob a
pena de serem os referidos protestados
na formq da Lei, etc.

Jaraguá do Sul, 27 de novembro
de /990...

ÁUREAMÜLLER GRUBBA
Tabeliã e Oficial de Protesto de ttudos,

4fHONDA

780'K H Z

Ouça diariamente, No Pique da
Brasil Novo, com Vi/marCorrêa.

ua voz do povo"

Falecimentos da semana

22/11/90 - Sra. Anna Kannenberg Priebe,ffaleceu em seu domi
cOlo, foi sepultada no Cemitltrio da Barra do Rio Cerro.

23/11/90 - Sr. Mathlas Rosa, faleceu em seu domicßio, foi sepul
tado no Cemitério Municipal de Jaraguá do Sul.

24/11/90':'" Sr. José Avelino Fagur:edes, faleceu no HospltalSão
José, foi sepultado ne Cemitério Municipal de Jaraguá do Sul.

25/11/90 - Sra. Gußhermina Viera Flor, faleceu no Hospital São
José, sepultada no Cemitério da Barr, do RioCerro_

26/11/90 - Sr. Waldemar Karsten, faleceu'em seu domicllo, f.oI
sepultado no Cemitério Municipal de Jilraguá do Su

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A sua elegância
começa pór
fora.
Vista

..Vodo. Sempre
Getúlio Vargas, SS

ÓTICA
HERTEL

• LBbotatórlO ótICo
"I»CIBlludo.
• Hi mela de 50 anos BffindendO.,�.
• PNCialfo ,e qualidade
A.,. GetIiIIO Verg.. ,15'Fone 72-1"9

'

.

Mais de 700 pessoas presti-
gtaram o concorrido casamento
de. Zayra Morgana de F'arias e

Vinicius José Wodzinsky, na C4-
pela de Nossa Senhora do Rosâ
rio, em Rio Molha, dia 24. A re

cepção foi no Clube Atlético Bae
pendi, contando com a animação
dos admiradores e amigos.

DIIR,r
° ge,o,õo dd molho

Munos parabéns a bonita Daniela
Klitzfce, que completou seus 15
anos no dia 22 de novembro. Fi
lha do CIISIIIAldo eMarinaMorei
ra Klitzlce, a aniversarianteDanie
la recepcionou seus amigos na
Arweg, dia 24.

'

-.-_-.-.-.

.Coruinuam prestigiadas as
aulas particulares ministradas' à
crianças do ]'1 grau, porNelci.

Efoiontemà
noite o desfile
promovido pela
Ckat intiulado
"Workshop",
no Cine Jarà
guá,ondese
apresentaram
os 40 alunos do
Curso Profis
sionalizante pa
ra Manequim e

Modelo. Na foto
ao lado, algu
masdelas:
CláudiaM. Petris
:e Nadia da SUva.'

-v-,-.-.-.

.

O Agropecuário certamente
vaz ficar lotado durante a apre
sentação do grupo Roupa Nova
marcada para o dia 7 de dezem:
bro. A !niciativa é do Shopping
Promoçoes, que conseguiu 'com

empenho trazer esta grande banda
da MPB, pela primeira vez à mi
croregião. Prestigie esta grande
-oportunidade arttstica.

-.-.-.-.-.

.

Muito sucesso à doutora

Hlld_emar Meneguzzi, vinda de
Fraiburgo para assumir o cargo
de juiza substituta da 7'1 Circuns
crição.

-.-.- ....-.

Festa do seeundo ano de
Comereializão e Merr:odoIogja" no

�olégio EstadualHolandaMarce
Imo Gonçalves acontece neste sá
bado, na residência de Gilvane
popular "Pudim". Deve rola;
muita diversão seguramente.

"

-.-.-.-.-.

Felicidades incessantes ao
senhor Holando Marcelino Gon
çalves, que aniversariou no último
dia26.

se pre�rando para curtir o ver60
.com muita vontade, sempre em bus
ce de st?' e muita luz, a colega de A

,ComerCIIII, Rosângela Isabel Kni
wulsld.

""'.-.-.-.-.

As professoras do Colégio
Divina, Providência repetem a

bem-sucedida "Noite do Soni
nho", uni trabalho desenvolvido
junto às crianças da 2� Série
primária prevista para o dia 4 de
dezembro.

-,.-.-.-.- ..

O casal Wils{}n e Rubia
Roeder Rebel/o recebem em sua

residência um grupo de senhoras
da sociedade; no dia 7 de dezem
bro, para oferecerem o Jantar de
Encerramento do Ano de 90. Vai
ter revelação de amigos secretose
muito mais:..

-.-.-.-.-.

Votos extensivos de suces

s<?s à !'1airiam V. Stinghen, fun- .

cionâria da Moretti, Jordan, que
completou 26 anos no último dia
27. M,!ir�m é �sposa do colega
da Agência Varig, Luizmar Rogé
rio Stingher. .

-.-.-.-.-.

Parabéns ao senhor Arnol
do. Pereira, diretor técnico da Ar

, rama, que aniversaria no dia 6 de
dezembro.

-.-.-.-.-. -.-.-.-.- ..

E no dia 4 de dezembro é a
vez de aniversariar o superinten- ,

dente administrativo da Wizard'
DiógenesHenrique deMiranda.

'

Parabéns à senhora Astéria
Hansen Vargas, esposa do senhor
Ildo Vargas, que festeja seu ani
versário no dia 7 de dezembro.

Todo O encanto em vestir malhas
exclusivas Rio/São Paulo

� mE§pl12§!}fD.�H
Ja,aguá do S"I-SC

o almoço da Rede
Muito concorrido e em clima de

grande confraternização social o al

moço promovido pela Rede Feminina
de Combate ao Câncer,'na residência
da senhora Rosane Casagrande Brei
thaupt, dia 20 (terça-feira). Na oca

sião aconteceu inclusive um desfile de

modas das Lojas Breithaupt e uma sé
rie de homenagens. Entre elas, a se

nhora Virgínia Furtado, Ladir Fran
co, ex-presidente da RFCC, em Join-

ville, Rosane Vaillatti, atual presiden
te da Rede, e a artista plástica Denise
da Silva, responsável pela idealização
do bonito símbolo da RFCC, que re

presenta o combate ao câncer de colo

e. de 11UlJ1Jtl.
Mais de 100 mulheres da

sociedade jaraguaense participaram
do evento, mas muructptos como

Joinville, Blumenau e Corupâ tam

bem estiveram representados .

Momento de descontração no almoço da
RFCC. As senhoras Laurita Weege, Arlete Ra

bock, Janice Sreithaupt ti Janete Marcatto.

Senhora Rosane
Vailafti, atual
presidente da
Rede Feminina
de Combate ao
Câncer, junto
comalgumas
atuantes vo
luntárias da en
tidade.

Presenças bonitas das senhoras Eliane Furta
do Nicolode/li e SóniaMarcafto.

Momentoem
que a senhora
Jufta Marcafto
entregou o
bouquet de so
res à senhora
Virginia Furtado,

, uma das home
nageadas no
almoçoda
RFCC. Ao cen
tro da foto deta
lhe da ex-miss
Jaraguá, Evanl
ra Rubinl Pradl.

Moda infanto-juvenü para realçar elegância de

seJlsfilhos. Um carinho especial para o seu bom
gosto.

M.al. Deodoro, 819 - Jaraguá do Sul- se
Av_ Mal. DeodOro, 391J. Fone 72-16667

A ROUPA INFANTIL

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

58 .; GuaramirimAv:Marechal, 796-Fone:72-0255

Rua Remoido Rau, 37
Fones (0473) 72-1721 e 72-2055
89250 - .IARAGU4 DO SUL - SC

,

..�}

Vestindo Gerações

,

Postos de Vendas
Av. Mal. Deodoro,

1.085
Rua ReinaldoRau,

530
Fone: 72-3311

:,

� �Il

Rua 28 de AgostO
GlUI1'QI1IÍI'Ím - StutbJ CtII4IiINJ

dOIAS & RELÓGIOS
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Proclamas de Casamentos
MARGOT ADEUA GRUBBA LEHMANN.
Oficial do Registro Civil do 1� Distrito da
Comarca de Jaraguâ do Sul. Estado de Santa
Catarina; Brasil faz saber que comparece
ram em Cartôrio exibindo os documentos

exigidos pela 'lei, a fim de se habilitarem pa
ra casar, os seguintes:

EDITAL N917.507 de 16-11-1990.
-GILBElÍ.TOSPEZlA eROSAARNDT

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Rio do Oeste,
.neste Estado, domiciliado e residente na Rua Francisco Hruschka,
705, em Jaraguá-Esquerdo, neste distrito, filho de Marcelino José
Spezia e Anadir Spezia

,

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Ribeirão Boni
to-Grandes Rios, Paraná, domiciliada e residente na Rua Francisco
Hruschka, 705, em Jaraguá-Esquerdo, neste distrito, filha de João
Arndt e Barbara Arndt

EDITAL N917.508 de 19-11-1990
-JOÃOPUTKA e VANILDEANGEUNAPUBANI

Ele, brasileiro, solteiro, tecelão, natural de Santa Maria,
neste Estado, domiciliado e residente na Rua Francisco Hruschka,
94, em Jaraguá-Esquerdo, neste distrito, filho de Silvestro Putka e

AnaPutka.
Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Luís Alves,

neste Estado, domiciliada e residente na Rua João Sanson, em Ilba
da Figueira, neste distrito, filha de Alfredo Plebani eMabila Maria'
Plebani.

EDITAL N917.5Q9 de 19-11-1990
-AURIALFREDO KOHLRAUSCH eNAIRZlCK

Ele, brasileiro, solteiro, metalúrgico, natural de Esperança,
Rio Grande do Sul, domiciliado e residente em Tifa da Mosca,
neste distrito, filho de Hugo Kohlrausch e Hilma Kohlrausch.

Ela, brasileira, solteira, do' lar, natural de Esperança, Rio
Grande do Sul, domiciliada e residente em Tifa da Mosca, neste
distrito, filha de Ervino Zick e Ilzira Zick.

EDITAL .17.510 de 19-11-1990
- ROMEO PlAZERA JÚNIOR e HlLDEGARD BOSHAIl-
IIER

'

Ele, brasileiro, .solteiro, comerciário ....natural de Brasflia,
Distrito Federal domiciliado e residente na Kua Francisco Hrus
chka, 487, em iaraguá-Esquerdo, neste distrito, filho de Romeo
Piazera e Neuza dos Anjos Piazera.

Ela, brasileira, solteira, 'professora natural de Jaraguá do
Sul, domiciliada e residente na Rua FrancBCo Hruschka, 487, em
Jaraguá-Esquerdo, neste distrito, filha deHugo Boshammer e Ana
Finta Böshammer. '

EDITAL N917.511 de 19-11-1990
-ALMIR FRANCO e JlARILEUSA CONZATTI

, Ele, brasileiro solteiro, operador de máquina, natural de
ltaiópolis, neste Estado, domiciliado e residente na Rua Bolívia,
nesta cidade filho de Hercilio Franco eMailza Franco.

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Rio do Oeste,
neste Estado, domiciliada e residente na Rua Bernardo Dornbusch,
743, nesta cidade, filha de Gentil Conzatti eMaria Moratelli Con
zatti

EDITAL .17.512 de 19-11-1990
-llALFKARSTENeDIETUNDHAVENSTEIN

Ele, brasileiro, solteiro, pedreiro, natural de Jaraguá do
Sul; domiciliado e-residente em Barra do Rio Cêrro, neste distrito,
filho deWolfgang Karsten e Elfi Baumgärtel Karsten.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Itoupava-Blume
nau, neste Estado, domiciliada e residente na Rua Sarmento, em
ltoupava-Blumenau, neste Estado, filha de Sido Havenstem e

Raulina Havenstein.

EDITAL M917.513 de 19-11-1990 '

-JOSÉJAIR DA SILVA eROSEANE IlARGÔGONÇALVES
Ele, brasileiro, solteiro, motorista; natural de Guaramirim,

neste Esmoo, domiciliado e residente na xua Fritz Bartei, 516, em
Vila Baependi1 neste distrito, filho de Wilson Antonio da Silva e
Helena FagunDes da Silva.

Elal' brasileira, solteira, comerciária, natural de Joinville,
neste Estado, domiciliada e residente na Rua Fritz Bartel, 516, em
Vila Baepend], neste distrito, filha de Hilo Luiz Artur Gonçalves e
DaIma India de Moraes Gonçalves.

EorfAL .17.514 de 19-11-1.0
..- CARLOS ALBERTO FELIPE e 'MÁRCIA REGINA GON-

ÇALVEESI b '1' I'
, I"'fi I d C itibe, rasi eiro, so teíro, a moxan e, natura e unn a,

Paraná domiciliado e residente na Rua Maria Ubelina da Silva,
37 nesia cidade, filho de Jose Felipe e Edite Silvia Klein Felipe,,

Ela, brasileira, solteira', operária, natural de ,Seara, n.este
Estado domiciliada eresidente na Rua Marcelo Barbi, nesta Cida
de, filha de Otacilio Gonçalves eMaria Voltolini Gonçalves.

EDITAL NI! 17.515de 20-11-1990
- CARLOS CAIlPESTRINI eELIANE VOIGT

Ele, brasileiro, solteiro, tecelão, natural de Rio do Sul, nes
te Estado, domiciliado-e residente na Rua Carlos Eggert, 567, em
Vila Lalau, neste distrito, filho de Dorval Tiburcio Campestrini e
Cecilia Campestrini.,

Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Massarandu
ba, neste Estado, domiciliada e residente na Rua Bruns,. em Guara
ni-Açú, em Massaranduba, neste Estado, filha de Emílio Voigt e
Elvira Voigt. .

EDITAL MI! 17.516 de 20-11-1990Cópia recebida do cartó
, rio de Palhoça, SC.
-IVAN OLDAIR PSCHEIDT eEUNICE CRiSTIANIHIN
GHAUS

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de contabilidade, natural
de Rio Negrinho, neste Estado).domiciliado e residente nesta cida
de, filho de Alcides Pscheidt e Salma Pscheidt.

Ela, brasileira.solteíra, do lar, natural de Bom Retiro, neste
Estadq, domiciliada e residente em Palhoça, neste Estado, filha de
Artur Hinghaus e Ivanilde Schäffer Hinghaus.

.

EDITAL NI! 17.517 de 20-11-1990
- JOÃO BATISTA BERNARDO e LACIFELIPPI

Ele, brasileiro, solteiro, torneiro, natural de Canoas, Rio
Grande do Sul, domiciliado e residente na Rua Floriano Peixoto,
10, nesta cidade, filho de Dirnei José Bernardo e Caetana Bernar-
do: '

Ela, brasileira, solteira, estudante, natural de Jaraguá do
Sul, domiciliada e residente na Rua Guaramirim, 209, em Vila
Nova, nesta cidade, filha de Luiz Geraldo Felippi e Norma Ers
ching Felippi.

EDITAL MI! 17.518 de 20-11-1990
- LAÉRCIO LIESENBERG e CLAUSEUGUMZ

Ele, brasileiro, solteiro, 'estiíiiipador, 'natural de Jaraguá do

Suli domiciliado e residente em Rio Molha, neste distrito, filho de
Car os Liesenberg e Híldegard Fodi Liesenberg.

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Jarguá do Sul,
domiciliada e residente na Rua Victor Rosenberg, 7l�, em Vila
Lenzi, nesta cidade, filha de Adolar Gumz e Dorotéa Menel Gumz.

EDITAL.NI! 17.519de 20-11-1990
• LUIZ HENRIQUE HAERTEL e TANISE MAURÍUA PE
REIRA

Ele; brasileiro, divorciado, operário, natural de Florianö
polis, neste Estado, domiciliado e residente na Rua João Carlos
Stein, 172, em Jaraguá-Esquerdo, neste distrito, filho de Henrique
Paulo Haertel e Jacy Arceno Haertel.

, Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Jaraguá do
Sul, domiciliada e residente na Rua João Carlos Stein, 172, em Ja
raguä-Esquerdo, neste distrito, filha de Olavio Gonçalves Pereira
eTeresa Cardozo da Silva Pereira.

EDITAL NI! 17.520 de 20-11-1990
• PEDRO ANACLETO GARCIA e MARlZA PRADI FLO
RIANI

Ele, brasileiro, solteiro, industrial, natural de Jaraguá do
Sul, domiciliado e residente em Nereu Ramos, neste distrito, filho
.de Hercílio Anacleto Garcia e Claudina NazaríGarcia. ' ,

Ela, brasileira,' solteira secretária, natural de Jaraguá do
.

Sul, domiciliada e residente na Rua Eleonora Satler Pradi, 32, nes-
ta cidade, filha de Emí1ío Floriani e Adélia Pradi Floriani.

.

EDITAL NI! 17.521 .de 20-11-1990
•DARCIMENDONSA DE VARGAS e ZENAIDEPEUNS

" Ele, brasileiro, solteiro, operador de máquina, natural de
Vargem-Campos Novos, neste Estado, domiciliado e residente na
Rua Adolfo Pütljer, 502/ nesta cidade, filho de José Mendonsa de
Vargas e Maria �ib�ir() oe Vargas. :

Ela, brasileira, solteira, costureíra, natural de Jarazuä do
Sul, domiciliada e residente na Rua Carlos Oeschler, em ilha da
Figueira, neste distrito, filha de Paulo Pelens e Maria Olga Pelens.

EDITAL NI! 17.522 de 20-11-1990
• EMIR KUINSCHMIDT eMARCIGUST,

Ele, brasileiro, solteiro, escriturário, natural de J3lJlguá do
Sul, domiciliado e residente na Rua Richard Piske 221, nesta ci
dade, filho de Conrado Kleinschmidt e Edeltrudes iÖeinschmidt.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de escritório, natural de
Maripá Palotina, Paraná, domiciliada e residente em Estrada

Nova, neste distrito, filha deNaldo Gust e AméliaGust.

EDITALNI!17.523de20-11-1990
...r"

• JAIRO ANIBAL WALZMARTINI e VIVIANEA./lTIAFOS- :

SUE .

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Schroeder,
neste Estado, domiciliado e re�ldente nl!; Rua José Emmendoerfer,
631, nesta cidade, filho de Anrubal Martim e Ivone Walz.

Ela, brasileira, solteira, operáría;natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente na Rua José Ennnendoerfer, 631, nestaci- ,

dade, filha de Gernano Fossile e Mafalda Lehmert Fossile. ',;

...

...

':
EDITAL NI! 17.524 de 21-11-1990
_ GERVANO DOS SANTOS eEUNAEVANIR GORGES

Ele, brasileiro, solteiro, torneiro mecânico, natural de São
Cristovão do Sul- Curitibanos, neste Estado, domiciliado e resi- ;
dente na Rua João Klein, 45, em Vila Lenzi, nesta cidade, filho de :

Ermilino Souza dos Santos e Felicidade Coelho dos Santos.
, Ela, brasileira, solteira, educadora, 'natural de Jaraguã do

Sut. dömiciliada e residente na Rua Mathias Ruysam, 90, em Ilha
da Figueira, neste distrito, filha de João Gorges eMaurina Petroni
la Junkes Gorges.

I

"

,

EDITAL NI! 17.525 de 21-11-1990
_ GEROLD ANDREAS HINSCHING e GIOVANA TIL
LMANNCõpia recebida do cartôrio de Timbô, nesteEstado

. Ele, brasileiro, solteiro, pedreiro, natural de Timbó, neste
Estado, domiciliado e residente na Rua Niter6i, 304, em Timbõ,
neste Estado, filho de Gerold Hinsching e Hanneloa Hinsching.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Rio do Sul, neste ,:
Estado... domiciliada e residente na Rua Acre 109, n� 333, nesta ci
dade, filha de Ronaldo Tillmann e Tusnelda Tillmann.

I'

EDITAL NI! 17.526 de 22-11-1990
_NELSONFISCHER e FLORENTINA SPREDEMANN

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Jaraguá do
Sul, domiciliado e residente em Estrada Garibaldi, neste distrito,
filho de Wigando Fischer e Erica Ralm Fischer.

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente na Rua Joaquim Francisco de Paula, nesta
cidade, filha de Hilbert Spredemann e PaulaWinkler Spredmann.

EDITAL NI! 17.527 de 22-11-1990
_PAULODELLAGIUSTINA e JUDITEDORNBUSCH

Ele, brasileiro, solteiro, gerenie financeiro, natural de Bar
ra Velha, neste Estado, domiciliado e residente na Rua Dona Ma

thilde.fm Vila Lalau, neste distrito, filho de Germano Dellagius
tina e Herta Dellagiustina.

Ela, brasileira, solteira, balconista, natural de Jaraguá do
Sul, domiciliada e residente na Rua Dona Mathilde, em Vila La
lau, neste destrito, filha de Hilario Bernardo Dornbusch e lrena
Wachholz Dornbusch.

EDITAL N917.528 de 23-11-1990
•ANTONIO TUON eMARISADEOLIVEIRA

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Palotina, Pa
raná, domiciliado e residente na RuaWalter Marquardt, 655, nesta
.cidade, filho de Ireni Tuon.

Ela, brasileira, solteira, industriária, natural de Palotina,
Paraná, domiciliada e residente na Rua Bernardo Dornbusch, 184,
nesta Cidade, filha de Laudilino de OLiveira e Cecilia de Oliveira.

EDITAL NI! 17.529 de 26-11-1990
• DÉRIO GRÜTZMACHER e CLAUDlJIARA KONELL

'Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Jara� do
'

Sul, domiciliado e residente em RIO Cêrro II, neste distrito, filho
de Conrado Grützmacher e Edla Fischer Grützmacher.

Ela, brasileira, solteira, balconista, natural de Jaraguá do

SulÁ'domiciliada e residente em Rio Cêrro IIi neste distrito, filhade demar Konell e WaltraudWendorff Kone I.

EDITAL NI! 17.530 de 27-11-1990
- MAURINO LUIZ GIACOMOZZl e UTIA REGINA MA
THEDI

Ele, brasileiro, solteiro, pedreiro, natural de Corupã, neste
Estado domiciliado e residente em Estrada Isabel, em Corupá,
neste Estado, filho de Euclides Giacomozzi e Diva Lunelli Giaêo
mozzi.

Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Jaraguá do
Sul, domiciliada e residente em Ribeirão Cavalo, neste distnto, fi
lha de Gustavo Mathedi e Edeltrudes Rylander Mathedi.

E para que chegue ao conhecimento 'de to

dos; mandei passar o presente EdiÚlI. que
será publicado pela imprensa e em Cartôrio,

, onde será afixado durante 15 dias .

ARWEG

RODAVIVA
, . ',;.
aberto ao 'publico
Cozinha típlC8 - Marreco e Churrasco
Diariamente
aualoinvWe. 2633 - Fone: 72-2132 - Jguá. do Sul

Madeiras, tijolos, lajes pré.moldaoos, cimento, cal, portas,
'

janelas, fechaduras, forros, tudo da melhor qualidade e oom
pronta entrega.

Rodovia BR-280 Km 69� Fone: 72-3375, próximo do Posto
MarcoUa e Rua Bernardo Dornbusch� sln�, próximo da Marisol.

Em cada clie"te� um "ovo amigo

AMBIIENTE fi,
FESTAS
CASAMENTOS
COMUNHÕES E
BATIZADOS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Imobiliária Jardim
Jaraguá ttda,

Rua,Reinoldo Rau, 585 - 89250 - JARA·
GUA DO SUL - SANTA CATARINA'
FONE: (0473) 72.0768 - CRECI 572·J_

VENDE

CASA DE ALVENARIA c/220m2-NOVA -

CASA DE ALVENARIA c/2�2, Vila Baependi.
. CASA DE ALVENARIAc/160m Vila BNova.
CASA DE �LVENARIAc/148mi,Vila Baependi
SALA c/40m - centro - .

KITINETE c/70m2 - centro -

.

APARTAMENTOc/268m2 - centro-r
APARTAMENTO c/190m2 - centro - Aceita casa de inenor
valor-
APARTAMENTO c/150m2 - centro
APARTAMENTOcll 02m2 - centro
TERRENO c/500m2 - centro-
TERRENO c/15x28m, prox. Pte Maria Grubba.
TERRENO c/420mZ, Ilha da Figueira.
TERRENOcIl5x35m, Vila Baépendi,
TERRENO c/15x26m, prox. ao Doering .

TERRENOc/28x 18m, Vila Baependi
TERRENO c/14x50m� e/ casa de madeira, na R. CeI. Proc6pio
Gomes de Oliveira n2 8:>9, centro.
TERRENOe/831m2,�. Bernardo Dornbusch.
TERRENOcll.211m , Rua João Planincheck.
TERRENO c/28x60� Ilha da Figueira.
TERRENO c/2.66Om , Barra do Rio Cerro.
TERRENO e/6.500m2, Ilha da Figueira. \

TERRENOcl7.130m2 Vila Nova.
TERRENO C/18.00Om'2, Rua João Planincheck.
TERRENOcI27.932m2, Rua Amazonas.

ALUGA

APARTAMENTO Edif. Carvalho NOVO - Cr$ 85.000,00.
CASA DE A.LVENARIA - centro - Cr$ 80.000,00

INTERIMÓVEIS

Intermediária de
Imóveis ltda.

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

ALUGA-SE

APARTAMENTO, cl 86m2, no Edif. Ma

guillú, cl 2 quartos.
APARTAMENTO, cl 95m2, no Edif. Ma

guillü, cl 2 quartos mais dependência de em
pregada.
APARTAMENTO, cl 130m2, no Eclif. Jo
verlf, e/3 quartos.
APARTAMENTO, e/l40m2• no Edif. Car
valho, cl 3 quartos mais dependência de em

pregada.

"f' ENG.ETEC
/7 . �

/"j.;� ...�\
L':

.'

:\ Engenharia e
: i . 1. ;.k Tecnologia da

ENGETEC Construção Ltda
\.) .

Construtora: Imobiliária:
Cálculo Estrutural Compra, Venda. Avaliaçúo
Projetos Civis Locaçáo c lntcrmediaçäo
Execução dc lrnoveis
R. Exp. Antonio C. Ferreira, 68 - Fone 72-037.1

Jaraguä do Sul - SC - CREA 2264 - CRECI 934·J

VENDE

_ TERRENO de esquina (na quadra antes do juventus) Cr$
850.000,00 2
� TERRENO no ltapoc�inho c/2.500 m - Cr$ 400.000,00
- TERRENO c/3.600 m - Rua Epitácio Pessoa
- Casa em Alvenaria - Rua Domingos Demalfhi .

= Casa em Alvenaria Semi-A�abaóa cl199 m - Rua Bahia
- Casa em Alvenaria cl 119 m - Vila Lalau
-Casa em Alvenaria cl 100 �2 - Ilha da Figueira·
- Casa em Alvenaria cl120 m - Ilha da Figueira
_ Casa Mista c/90 m2 - Nova Brasília - Cr$ 'l.650.000,OO
- Casa de Alvenaria cl130 m2 - Jardim São Luiz - Cr$
200.000,00 e assumir saldo devedor.
- Apartamento no Edf. Jorveli c/168 m2 - Prox. a Apae
_ Cobertura Edf. Schiocker c/320 m2
- A�artamento no Edf. Jaraguá - 3 qtos (Suite)
- Sala - Edf. Chiodini - 12 Andar

ALUGA
- Apto na Rua Joinville - c/2 Quartos
- Casa cl 3 Quartos - Vila Lenzi

.

- Sala Comercial - Rua Bernardo Dornbusch
_ Sala Comercial - Rua José Emendoerfer - Pröx. a Fábrica de
Velas Hinsching .

- Sala Comercial no Edf. Chiodini - 12 Andar
_ 2 Salas Comerciais - Rua José Emendoerfer Esquina com

EJYl. Antônio Carlos
- Telefone - 330 BTN'F

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

VENDAS
- Casa de alvenaria. com 78.00m'. na rua Bérnardina B. Müller,
nl.

.

- Casa de alvenaria com 100.00m"
na rua Santa Catarina, com

terreno de 750,OOm'. .

- Casa de alvenaria, com lOO.OOm', na rua Euzébio Depoy -

Vila Nova. .

- Casa de madeira com 70.00m" no loteamento Borba.
- Uma Mercearia. na Ilha da Figueira. com estoque.
- Um lote com a área de 582,90m', situado na rua Geias, aceitando
carro em negócio ou condições.
- Um terreno com 15.000,00m" situado na rua Bom Pastor. em
Schroeder. estuda-se condições.
- Terreno. com I.OBO.OOm" na lateral da rua Bernado Donrbusch,
perto do terro Velhó Spézia.
- Um lote residencial Champagnat.
- LOTEAMENTO SANTO ANTONIO TEMOS A VENDA.

VENDE
Apto - Com 3 qtos. Edif. Schiochet, Centro;
Apto - Com 3 qtos. Edif. Mendonça. Centro:
Apto -r- Com 2 qtos, Edif. Menegotti. Centro:.
Apto - Com I Suíte + 2 qtos, rua José Emmendorfer: Entrada.
+ Saldo Parcelado
Casa - Mista: CI Area de SOm'. Terreno C, 450rn': Rua: Francisco
Z. Lenzi: PröximorSuper. Lenzi, '.
Casa - Mista: CI Area de 6OITtl, Terreno CI 441m': Rodolfo San,
sono Próximo: Igreja, Ass, Deus. Figueira:

-

Casa - Mista: CI Area de 75m,. Terreno C 222m'. Rua: Sami
Tavares, Próx. MarisolII, Vila Nova;'

.

Casa - Mista: CI Área de 841Ttl. Terreno Ci 600m', Rua: Senador
Schroeder, Próx. Divisa Jguá - Guaramirim:
Casa - Mista: C' Area de 90m,. Terreno Ó 1.356111'. Estrada
ltapocuzinho, Próx. Fábrica Bebidas Kinen:
.Casa - Mista: Ct90m, Ter. 450m'. Rua: Joinville, Pröx. WegU:

.

Casa - Alvenaria: C, Área de 105m'. Terreno cl 510m'. Rua:
Domingos Rosa. n� 295 Pröx .. lIha da Figueira;

. Casa - Alvenaria: C; Area de 84m,. Terreno CI 529m'. Rua:
Carlos Nieis. n� 290 Próx .. Posto Mime. Vila Nova:

.

.

Casa - Alvenaria: C Área de 120m,. Terreno CI 479m'. Rua: .

Carlos Niels. rr: 320 Próx: Vila Nova:
.

Casa - Alvenaria: CI Área de 142m,
.. Terreno C' 450m'. Rua!

Pe. Mirandinha, n� 40 Pröx. Comunidade São Judas Tadeu;

Rua Reinoldo Rau, 61. - Fones: 72·1390 e 72·1500
Jaraguá do Sul - SC - CRECI 643-.1

CHALÉ
.Imobiliária e

. Representàçôes Ltda.

EMPREENDIMENTOS
.

..

IMOBILIÁRIOS
MARCATTO LTDA.

Av. Mal. Deodoro, 1..189 - Fone 72·1136 e 72·1411
.

Jaraguá do Sul - SC� CRECI 093
.

VENDE
--CASA DE I 35'(lOrn' CENTRO (ALVE)'IARIA) ......Cr$ �O.IKIO.IKMI.tlt'
� CASA DE ISS.IIOm' .IARAGUA ESQUERDO (Al.VE'IA,

.

RIA) , , , ·.CrS 2.500.(l1)0.(MI
=-C '\SA DE 1 511.OIin,. JARAGUA E.SQUERDO (MISTA , .. .cr$ 2.5OJ.lIOtIW·
- (,·\SA DE IYO.OOm' AGL'A VERD[ (ALVEI\A·
RIAl.. .. Cr$ 11.00(lO(KI.IKI·
·-CASA DE I�n.llllni· VIl.A NOVA (ALVENARIA) .CrS 3.0Il(l.t�IO.l"'
-CASA DE IXO.IXlm' Cr$ 5.IlOO.t)(H).()(J.
-C\�'\ DE 351).(HJm' CENTROiALVENARIA) Cr$ 2X.(MJO.OIl1l.(KI·
'\f'.ART.-\MEI\TO DE YH.OOm· AV BRASIL (CAMBO-
RIL I . . Cr$ 2.301).OOO.llil
LOTE DE �65.I)O Loteamento Sã" Luis (R Calcadaj. Cr$ 70(l.t](�).(",
LO FE DE 'HY.lIllm' Il.HA DA FIGUEIRA. :. . Cr$ 55tl.(IOtWI
l.OTE: IH' 301l.IIOm' VILA RAU............. .. CrS 501l.Ot}(I.(X)
t.ot f 1)[653Allm; R. RIOCERRO.:.. .c-s 700.(H)O,W
LOTE: DE 4511.(lOm· VILA NOVA e-s 1.300.IIiH).()('
l.OTE DE 4S0,OOm' CENTRO Rua José Menegotti.. ...Cr$ 2 500.01}().(MI
l.OJE DE 425.[lOrn· - Rua José Emcndoerfcr.... . .. Cr$ 1.650.(100.("J·
LOTE DE 3:'II.[lOm· -Lot. Ana Paula 11....... ..Cr$ 350.OIJII.W

TERRENO RURAL I

Terreno c'2'70.(){lOm: - Arrozeira. pastagem formada. mato c lavoura
casas. rancho, 2 rebata e/todos os equipamentos. 40 cabeca de gado (raça,'
) L�g_();,� (c-condiçócs para rnais) luz clélric� (Trifäsica). I (um·'lrituntdll�'.
(terreno plano) Em Guararnirim - RIO t

runco a � km do asfalto" 1:"1
km do centro dc Jaruguã.. Cr$ 7.(1011.00(1.0'.1
TAMßEM POSSLTIMOS OUTROS LOTES FINA'IG-\DOS. A,TÉ'?5
PGT05 ..

Soe: 'Schroeder III

SPÉZIA '& cu, LTDA�
Serraria e Serviços de Trator -

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

Esquerdo .

Fone: 72-0300 - Iaraguá do Sul-·
SC

RUA SEME MATTAR, 154 - JARAGUÁ DO SUL - SC

EQ'UIPE Participando,
.

:
aos domingos'

"

voceconcorre
ao sorteio de
uma TV a

cores.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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________________________________________GERAL

AURILENE M. BUZZI
LEONEL' P. FLORIANI

,

.

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

I,

VIAÇÃO
.
�v=t/F

CANARINHO

Programe bem as suas

viagens de férias e

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

. confortáveis ônibus da
sua frota.
'Venho conversar
conosco.

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

VERDUR-EIRA
II DARAQUEl

de Engelbert Hertel
Comércio de frutas e verduras,

sempre frescas e verdes, paõ caseiro
e cucas.

Amplo estacionameto
R. Cei. Procópió Gomes, 1.160

Jaragull do Sul - SC

FUNILARIA
JARAGUÁ LTOA.

calhas e Aquecedor Solar.
R. Felipe Schmldt, 279 - Fone

72-D448
Jaraguá do Sul - SC

I,

ORT0PEE4A E TRAUMATOLOGIA
Dr. Marcos F. Subtil

. Urg�nc:ÚlS - consultas - ortopedia
"'ftDIlll e adulto. Membro titular da SQc.

. Brasileira de Ortopedia e Traumatologia.
M. Mal. Deodoro, I.S72 -Fone: 72-22ia

JtlT'tlglI4 110 Sill - SC

DR. WANDER L.WATZKO
Clínicá Médica
(Clínica geral)
Reumatologia .

Consultório: R. José T. Ribeiro, 785 (próx. Colégio
Holanda M, Gonçalves).

.

Fone: 72·2938
Jaraguã do Sul - SC

CLíNI'CA VETERINÁRIA'
SCHWElTZER

Dr. Waldemar Schweitzer

Clínica de pequenos e grandes animais, cirurgias,
vacinações, raio x, internamentos e boutique.

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

Iaraguâ do Sul- SC

Dra. Valéria G. Togni
Dra. Stela Ferracini

Dra. Solange Castilho PSICOLOGA
••

Dra. Solange Pazmí
FISIOTERAUPEUTAS FONOAUDIOLOGA

Rua Jacob Buck, 120 Tel. 72-3659
.

Comércio e Abatedouro
Abate às � e 5�

Rua Ricardo Marquardt, s/n�

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

Laboratório de Microbiologia
. e Análises Clínicas

FLEMING
Rua Reinoldo Rau, 576

Fone: 72-2755
Jaraguá do Sul - SC

CO
o<>

=!:.D
Conhecida do Acre ao RS
Furgões simples, iscítermicos,
plásticos, frigoríficos, traites
e carretas de 1, 2 e 3 eixos.
Equipamento de refrigeração

e 3� eixo (truck).
Fone: 72-1077 - Rua: Dr. Enrieo Fermi � 113 - Tele (

474.537

FARMÁCIA DO SESI
V

Amplas instalações e com La
boratório de Análises Clínica
anexo, para melhor atendi
mento. Av. Mal. Deodoro, SO
(defronte o Colégio São Luís

Fone 72-0561

TUBOSSANTA
HELENA LTDA.·
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

polietüenolmangueira preta).
R. Bel'llllTdo Dornbusch, 858'- Fone 72-302

.

Escrit6rio Geral
R. Cei. Proc6pio Gomes, 99 - Fone 72�

FERRO'VELHOMARECHAl
,. Engel1lUlRn & Cis. LtdiI.

Comércio de veículos usados.
PeçaS para veículos.

. .

compramos automór... IICI.",...
dos.

. .

R..COlUYlilR�gel, 162 -,FOIN: 72-6814
J.... dDSul-SC.

6
- EITHAUPTCONS6RCI UNIA<? BR QUIRIR TELEVI�

POUPANÇA SEGURA. ONDEEV��6�����VADORAS, SEC�
RES CONDICIONADORES D EAAooRES
DOÀAS BRASTEMP. FORNO MVEICsR���TÁ�3��F�AINDA UMA
BIPLEX CONSUL EM 25 SUA •

TO EM ATÉ 50 MESES. .

ARANTIDO�gNSÓFiCIO UNIÃO BREITHAUPT. INVESTIMENTO G '.

.

e
.
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Juventus festeja o título
e aguarda decisão da·FCF
Jaraguã do Sul - In

pendente das decisões que
rão tornadas no "tapetão",
torcedores jaraguaenses
da comemoram com festa

conquista do título de

peão Estadual da Se
da Divisão do Futebol

tarinense, conseguido na

a pelo Grêmio Esportivo
ventus, que obteve a faça
de golear ao Concórdia

lo escore de 3 x. 0, domin
(25), no Estádio João
atto. Seguramente foi a

íhor atuação do, tricolor
ste certame, ao mesmo

mpo em que o Internacio
de Lages aplicava, uma

oleada de 4 x 1 sobre o

ituba. O protesto basea
no regulamento é a carta

decisiva da direção do
ventus.

A consagração do tri..
101" jaraguaense começou
s sete minutos de jogo,
do Toto abriu o marca-

r, com gel de cabeça. Du
te a primeira' etapa, o

ncórdia apenas se retraiu,
retomou a campo para um

.

gundo tempo ainda pior.

Pressionando constantemen
te e' impulsionado pelos' tor
cedores - renda de Cr$ 343
mil, para um público' de
1.103 pessoas-, o Juventus

chegou ao segundo gol, no
vamente através de Toto,
que realizou a sua melhor
exibição na equipe. Preocu
pado em não levar o terceiro
gol, o Concórdia se retran-

cou ainda mais e, em uma

sucessão de escanteios cedi
dos, o Juventus consegue' a
proeza maior: Ferrão apro
veita o desespero da zaga e

mar.ca o terceiro gol, número
suficiente para a conquista
do título. Nos sete minutos
finais, o torcedor só gritou,

.

contente: "É campeão, é

campeão".

Juniores perdem título de Estadual/90
- - .. � .. _._

-

-

,
.

Jara� do Sul·..,.. A
rrota inesperada da equipe
juniores do Juventus,

.

ante do Imbituba, por 3 x

, infelizmente não possibi
itou a festa completa, no

mingo. . Bastava ao time
inado por Sebastião. Cu

apenas o empate para
hegar ao título estadual da

goria. A rapaziada saiu'
a frente, mas deixou ceder

três gols - um deles, com fa
lha fatal do goleiro Charles

-, descontando no final,

principal .dos garotos Mario
nei e Gersinho, que estive
ram no banco de reservas

contra o Concórdia. O plan
tel completo do Júnior do
Juventus é o seguinte: Char
les, Valcir, Márcio, Godói,
Dematê, Moacir, Bugrinho,
Pio, Breda, Artur, Bagätolli,
Bibi, Jefferson, Papp, San
dro, Luciano, Hernani e

Edu.
.

Mas o fato é que o tra

balho desenvolvido por Se
bastião Cunha e seu filho

Rogério, como técnico e au

xiliar no treinamento da

equipe já rendeu bons fru
tos. Até agora a dupla con

seguiu a ascensão à equipe

Confira a história
�A

KOMFORT
"A História de nOSSa gl!nte
não pode ficar só na

'

saudade"
.

O passado só é importante
se o seu tempo foi bem
empregado

'

Barão deltapocu
liA 50AMOS

. -Em J.940, o prefeito 4e -(.draguá, Leoriidai'Herbster, submetia
ao Departamento dás Ml!InicipaJiatv.te,s, Q Ors_amento pará o ano de
1941, que alcançava a impon(jncia de 5(}():()()()$()()(), calculada a des
pesa em igual quantia, E a ÚJ1Prensa fazi4 o comentário: para o compa
rativo dds arrecadações do I'! semestre de. 1939" que montou a

241:331$3(}(),' temos este ano (1940), em igual perfodo, a soma de
258:33?$400, apresentando uma diferença de 17:008$1(}(), afavor deste
exercicio,

,

.

- Alegava-se uma oportunidàde de, progresso a construção de
uma estrado entre Jaraguâ e Cll!'IPO Alegre. A esta conclusão·se chegou
com o relatório apresentado pelo interyentör Dr. Nereu Ramos, ao sr,

'PresU/ente e referente a 1939..' , ,

,

- Bernardo Grubba - Casa fundada em 1903, tinha engeJrho de
arroz, fábrica de queijo, manteiga e banha, comprava e, vendia produ,tos

.

do. pafs e exportava tabaco, com matriz em Jarag,m do Sul e casasfiliais
em.Porto União, NJicleoRioBranco eRetorcida,

.

- O Sport Club Brasil pelopresidente Edmundo Emmendoerfer,
convocava associadospara AJsem5Mia Geral, no salão dosAtiradOres,
para eleição do novadúetoria.. .

• •• HA.40AMOS
.,.. Em 1950, no dia 15 de novembro, era inougurado o Gintüo

"São Luiz" ,fundado em 1948 e aprimeirapane das obrasdomagestoso
edijfcio, sob a direção dos IrmãosMaristas, comfestejas iniciadosma 11.
Autoridades presentes: Dr. Gustavo Neves, Repres; do Governador e Se
cremrio do Interior e Ju.mça, Educação eSaúde, D. Pio de Freitas, Bispo
Diocesano; Wa/demm Grubba, Prefeito Municipal; Dr. João Thomaz
Marcondes de Mattos, Juiz de Direito do Comarca; Tne. Olavo Rech,
Delegado Espe_cial de PoUcia; Ir. Mario Cristovão, Provincialdos Irmãos
Manstas, Pe. Alberto Jacobs, Vigário daParôquia, altasfuncionáriosfe
derais estaduais emunicipais, pessoas gradas e grande assistência. O ad
vogado. dr. �r_quimedeS' Dantas pronunciava longo discurso, que era
transcnto no U11prensa local.'

'

': ,

.

- Convênio entre os govemadores Aderbai Ramos da Silva e

Moisés Lupion, visando dar escoamento,via férrea, para S. Francisco,
acenavam a construção do Estrada Jaraguá-Campo Alegre, passando
porSãoMiguel,ltapocuzinho eNereuRamos.

.

• .. HA 31AMOS

=Em 1960, o conhecido delfJOnistaHílTTY Lietz, que atuaVQ. co
TT)O árbitro na Liga Jaraguaense, depois de râpida passagem pelo Clube
Agua Verde, acabava sendo contratado como técnico diz S.D.Acarat.

--A chamada "Bossa nova" do UDNtarnbhn queriaparticipardo
movimento renovador do partido. Cerca de vinte dep.utádos, reumam-se
na Biblioteca do Câmara; sob o comando dos Srs. José Sarney e Ferro
Costa, decidindo exilir a participação ativa em todas as soluções enca
minhadas 'pela direção partidáhLl e' os srs. João Agripino e Magalhães
Pinto, informados, concordaram plenamente com aspaslamentares ude-,
nistas, assim como escolher um novo lfder do Oyosifão, noprograma de
renovação dos métodos de ação fH?lftic,a do UDN. Sarney deP9.is sl!8uiu
um caminho que o levou à Presidência do República e hoje (J99vJ foi
eleito Senador, que lhe gamnte a continuidade na vida politica brasileira.

· .. HA 20AMOS

- Em 1970, o prefeitoHans GerhardMayer sancionava a Lei n'!
275, que adquiria, área de terra, }Jor ajuste amigável, e doá-la ao Sindi
cato dos Trabalhadores nas Industrias do Construção e doMobi6ário de
Jaraguá do Sul, sito no Rua Epit, Pessoa, pertencente à Sra. Bronilde
Moel/erDiener e seu esposo.

- Pela Lei n� 276, o pref. Hans GerhardMayer, doava ao INPS,
um terreno próprio municioal com frente"para Reinoldo Rau e Oswaldo
Marquardt, nesta cidade, para construção de "ifJ3ência do aludido
Instituto de Previdência, revertendo à Municipa' se não estivesse
,edificadb dentro do prazo âe 5 f!nos contados do dota do lei.

, .". HÁ 11AMOS

- Em 1980, o Cartôrio Eleitoral da Tr- Zona, informava qW;, até
30 de setembro de 1980 havia 29.720 eleitore�, 'sendo:.JARAGUA DO
SUL - 24.904, 13 .057 do sexomasculino e 1l.84/ do sexofeminino e CO
RUPÁ - 4.816, sendo 2.660dosexomasculinoe 2..156dosexofeminino.

- O empresário DorvalMarcauo, tambémpresidente dõ Sindicato
das Indústrias do Vestuário de Jqraguâ do Sul, recebia a imBrensa pgra
uma entrevisto coletiva, tratando espeçificamente sobre o Centro Em
presarial gue se construfa àAv. Getú60 Vargq_sJ entre aDelegacia dePo-
7fcia e a Exatoria Estadual, edificação com 1YI0m2 em dois JXl1!imentos,
acalentando sonho que entãose realizava, em 'terreno doado jH;,1a Pre
feitura Municipal de Jaraguá do Sul, atraVés do prefeito VretorBauer tl
Associação Comercial e Industriale esta; ao CEIAS, como sua contrbiui
ção. O Presidente do Centro Empresarial pretendia ver conclufda a obra
emI981.

VIAÇÃO,
CAN'ARINHO

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

P4ltilUlllAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Mesmo com inseguranças
Metanolchega aos postos

ANOTAÇOES
dâgio"; como 'parte do proifto'"Nossa Biblioteca" - um convênio
firmado entre a Furidação Roberto
Marinho, RBS e BESC. Os motoris
tas e pedestres, que se dirigirem ao
centro serão contatados para doa
rem seus livros que estejam em bom
estado, para comporem o acervo da
BibjJoteca.

ANOTAÇÕES

G_rlDllÍrim - Dentro de
90 dias devem estar conchddas as
obras de construção de três poços'
a�sian� i'IO bairros de Poço
Grande, Corticeira e Vüa ,

Carolina. A Prefeitura está
implantando reservatôrios para dis
tribuição de água, através de bom
bas, q_ue devem dispender recursos
de Cr$ 10 milhões, segundo avalia
ç_ão do prefeito Atit6nio Carlos
Zimmermann. "A população de Po
ço Grande, por exemplo, estava
consumindo água contaminada p?'r
agrotôxicos e coliformes fecais",
lamentou Zimmermann, AS obras
beneficiammais de 200famflias.

Santa Catarina deve pridas. A campanha deve'

atingir" aos proprietários de
veículos também.

O prefeito de Guarami
rim, Antônio Carlos Zim
mermann, confessou-se "um
leigo no assunto", embora
insista que "sempre está
preocupado quando um fato
se relaciona ao Meio Am
biente". Zimmermann, in-.
clusive, solicitou uma reu

nião da Amvalí com a Fatma
e Comdemas, para que o as

sunto ,seja debatido e que
"se tome urna iniciativa re

gionalizada". Os cincó

postos, do município já rece

beram as orientações da Pe-

trobräs sobre o manusei

produto altamente tóxico
Já o prefeito �

Felipe Blunk, de COl1
prefere advertir aos "ec

gistas para que se pre
pem com a verdadeira pc:
ção causada diari

pela pulverização da b
em Corupá, contaminan
Rio Itapocu e suas á

que são consumidas pol
raguaenses e gu

.

ses" . Ele considera
"estão fazendo tempe
em copo d'água", e con

"Não temos alternativas
vendemos o Metanol, ou
temos álcool"

receber nesta semana a pri
meira remessa do combustí
vel Metanol, que será adi
cionado ao álcool e à gaso-
"Iina. A decisão Federal não
chega a gerar protestos na'

microregião - onde o polê
mico combustível também
será canalizado nas bombas
dos postos -, mas sem dúvi
da .causa preocupação. A'
prefeitura jaraguaense pro
mete fiscalizar com rigor os
13 postos de gasolina, para
que as exigências de utiliza
ção de equipamentos ade

quados contra a contamina

ção do produto sejam cum-

A imprensa diária noticia o
descaso da prefeitura deJaraguá do
Sul, com relação à Educação, apli
cando menos de 25%, como precei
tua a Lei, enquanto que Schroeder
aplica nada menos que 37%. Devia
dar o que p!!nsar{ Mas vejam: A
Constituição Estadual, aprovada em

Em dima de verdadeira con- 05-10-1989 não está sendo respei
fraternização, o ConselhoMunicipal tada, No capitulo de assuntosmuni
de Defesa do Meio Ambiente, de ' cif!U.is ela alertaque "os atosmu
Jaragúâ do Sul, reuniu-se em jantar' IIIcipais q.e prod.zam efeitos
festivo, no Restauranie da Malwee, eztemos serao publü:ados no

na notte do din23. Foi o último en- 6rgão oficial do Mullicpio ou

contro da entidade, neste ano, e da respectiv« a$sociaçao mu

também a última atuação do enge- nicipaf e em jomallocOl ou da
nheiro Osmar Gunther na presidên- microregião a que pertencer e,
ein da entidade. "O rodisio éprodu- l1li falta deles, em edital que
tivo e importante'íçjustificou Osmar, serd afUado 1111 sede da rre

que nem por isso vaideixar de atuar feitMra e da,..Cllmara_ Casos já
com dedicação às causas ambien- 'houve em quefoipublicado' até na

tais.
,

,Capital, .

em !eduçãp que em lupa
uuz leitura, E a transparên
ualauer dia alguém argüi nu
e aal vai ser um deús-nos

acuda!

-.-.-.-.- ......

I', IntervençãonaMarrackech: caso depolíc... - .... -.-.- ....

E o Conselho Municipal de
Trânsito aprovou em sua reunião do
dia 26 a Implantação da chamada
"Zona Azur:, para disciplinar os
estacionamentos nas áreas centrais
de Jaraguá do Sul. A idéia agrada,
até porque vai desafogar o tráfego
no concorrido centro jaraguaense.A
princfpjo_\.deve ser cobrada uma ta
xa simb6tica aosmotoristas,

Jaraguá do Sul - O
fechamento da Choperia da
Marrackech para apresenta
ções de música ao vivo -

determinada pelo promotor
Aristeu Lenzi no dia 10 de
novembro - já virou caso de
Polícia. Naquela mesmo dia
,o proprietário da SLC, pro
moções artísticas Ltda, Sér

gio Luis.da, Cunha, foi deti
do pelos�·põljêiais civis, no

mesmo riipmento em que a

banda "Entçetant0s" estava
se apresentando à fiel clien-
tela, social da Marrackech.
No dia 12; foi a vez do ge-

sibilizar a Justiça, que �

bou prejudicando ,a úm
alternativa de música ao

vo até aquele momento,
Jaraguá do Sul. Certos

que "a música ao vivo
lucro e muito movimen
Marrackech" , os dite
resolveram entrar COIl.l
so e apelar para que a I

A decisão judicial pulação decida sobre o
aconteceu por causa de um sunto. Para conseguir is
outro abaixo-assinado, feitó eles já adquiriram todo
pelos moradores próximos à equipamento respons
Choperia. A reclamação pela' regulagem do' som,
contra o som alto conseguiu' acordo com o limite do ín
mobilizar 47 pessoas e sen- ce de decibéis.

rente da Casa, Victor Luiz
Ghedini, ser preso. Sem al

-ternativas, os diretores da
Boate e Choperia Marracke
eh decidiram buscar junto
aos frequentadores um abai

xo-assinado,' solicitando a

volta do som ao vivo.

Mas as confusões continuam:
datado de 22-11-1990, o prefeito
municipal, envia cana a Eugí!nio
Victor, Schmõckel; abordando as
suntos e anexando cõpiasxerográfi
cas que não são deste semanário, o
que tmporta em reconhecer que nem
a cana e muito menos os assuntos
enfocados tiveram destinação certa.

Ventos de até 100 quilôme- Do "Correio do Povo" ele é o dire
tros horários destndramplantações, tor e lá não consta nenhuma das
destelharam residências e empresas,

matérias. Além de impropérios con
.derrubaram árvores e provocaram tra ele assacados, o chef� do execu
grandes estragos nos municfpiiJs dá tivo passa a fazer exigências para
microregião. O vendaval aconteceu que se "tome púbüco ,a tal transa
d, ,__ o I

. .

(C. da ção". Em seguidafala em "mentiras
,::u;';ka.r1�*f::: If!m'1;��ii- e idiottces que o seu!'tmal,trouxe".mirim, empresas como Mennes, Meu jornal, prefeito. Que maldade!
Material de Construção e Nutri- Finalmente Jaz uma ameaça: "não
mental tiveram seus prédios par-

volte à prâiica da mentira e calânia
cialmente destelhados. No dia se- contra MS, para o seu e o nosso

gtdnte, a prefeitura' calculava os bem": 'ião vamos publicá-Ia que é

,prej.4fzos e prestava o auxilio. Em � nao compr_ometer a sua repu
Schroeder sequer escolas e igrejas taçao. Mas sena aconselháVt!1 qu_e
ficaram imunesàforça dos ventos.k nos respondesse com toda q S}JIcen
escola Elisa Clâudio de Aguinr, que dade: a) se a cana foz r:ediJ!ida por
ainda está em construçjio, teve suas as$es�res t; por ele �znatTa, ou b)
paredes derrubadas. Cerca de 200---séJõíreiligifla e assinada pelo pro
re.Jidêncios, forcun destelhadas, /se- pno. A partir da_f. quem sabe, pot;k- '

gundo estimativas do prefeito Ade- rúunos (com a licença do 0!ttro JO!
mar Piske. Plantações de banana e '!fll) fazer alguns co.mentánosmwto
'milho também foram afetadas. Em Interessantes. E vaz ser - Xocanty!
Massaranduba, o Posto de Saúde fi- Aguardamos a resposta ...

,

cou ,desativado por dois dins, em

função da infiltração da á,gua, ao
tempo em que o prefeito Davio Leu
colocava nas ruas uma equipe de 30
1wmens, especialmente para limpeza
oúbüca - retirada de árvores caldas.
'Em Jaraguá do Sul, os eventos fo
ram mais intensos em bairros como
Nereu Ramos" onde algumas casas

ficaram destel/ladas.
,

-.-.- .... - .... -

v -

PM recebe antena
liciais cadãstnim os telefo- equipamentos chegam à I

nes e loteamentos públicos 15 milhões - sendo qu
dos municípios. Todos os

Prefeitura e a Acijs jã c

fi 190 d
'. , . tribuiram com Cr$ 4

doneGs . '.os mMuruclplos Ih6es; no total. Ap6s' a i
e uararmnm, assaran-.

tal
-

I ta d Cd b C "açao compe o oplu a, orupá, SChroed:r e
três policiais militares de

Jaraguá . do Sul, passarao a _ .

tar
.

t 1'· d Quartel
rao ficar em constante li

es 1D er 19a os ao

da I!!' Companhia, agilizan- ção, na Central de Ch

do, e muite, os atendimentos das, enquanto a Compal1
às ocorrências. "Vamos po-

coloca à disposição da

rnunidade toda a sua cOIJder despachar a viatura em
ração: 141 homens, espal10 segundos, em todos os

municípios do Vale", ga_
dos' pelos cinco municípi

rante o tenente Adilson Mo- Atualmente, a PM dispõe
reira. O custo estimado dos 11 viaturas e cinco motos.

Jaraguá do Sul - A
I!! Companhia do 82 Bata
lhão da Polícia Militar (ece
beu nesta semana a anten,a
de 35 metros da altura, que
será instalada no pátio do

Quartel, na Vila Lenzi, para
receber os contatos da ante

na repetidora, drretamente
do Pico Jaraguá, o que vai

possibilitar o atendimento
efetivo dos cinco municípios
da microregião. Este é mais
um passo paFa a implantação
do Centro de Operações da
Polícia Militar (Copom), que
somente não deve funcionar
neste' ano por falta de recur

sos provenientes do Gover
no do Estado.

,A sala onde vai fun
cionar o futuro Copom já foi
totalmente adaptada para re

ceber os equipamentos, ao

mesmo tempo em que os po.,

Ä música "Talismã 2" inter
pretadapela dupla senanej:z Paulo e

Juarez - ambosfuncionános da Fri
gumz - obteve a primeira colocação
na cate{Joria Interpretação MÚS}ca
,Senanela, durante o I Festival Re
gional Sesiano da Canção, realizado
na cidade de RioNegrinho. Osjua
guaenses conseguiram ainda a se

g_unda colocação na categoria'
Composição Popular. Para_ c_om
pletar a festa, a representaçaoJara
guaense aonquistou o troféu Melhor
Torcida.

'

)

.. -----
......

E a biblioteca municipal Rui
Barbosa, em Jarq'gud do Sul, re�a
hoje (lf!/]2), em frente à,!'r.efeztura
Municipal, a Campanha Lwro Pe-

Notificações recolhidas no a

:Jaraguá 'do Sul - Adilson Moreira.
Com base- em uma série de
Leis federais, os policiais A importância dad
militares já estão recolhendo fiscalização de trânsito
no ato da notificação o valor PoHcia Militar de Iara�
correspondente à infração Sul se verifica até mesmo

cometida pelo motQrista_ criação' de um "Grupo
Este procedimento 'vem sen- Trânsito", que comanda
do adotado diariamente em 10 policiais responsá�
Jaraguá do Sul, durante as pelas blitz diárias.:- E o I

blitz de trânsito realizadas mero de notificações "I

Pela PM. E o resultado tem 'diminuindo: em agosto, I
surtido efeito: "Quando o exemplo, foram 606 muI

pessoal sente que o dinheiro enquanto em setembro Ci

sai, do bolso, na hora, ele se para 428. No mês de oul
assusta e certamente vai bro foram aplicadas �
procurar atualizar-se na do- multas por infração. Mail

cumentaçãQ e respeitar ruf fiscalização \8 i ser aiJI\
leis". afirma ö tenente PM mais intensificada.
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