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o bicicross -de Santa Catarina tem impor
tante prova no dia 23, sábado, em Timbó, no
Vale do Itajaí, e que pode definir, dependendo.
dos resultados,. o campeão da temporada de 89.
A equipe Malwee, 'de Jaraguá do Sul, após cinco
etapas se mantém na liderança do campeonato
e com amplas chances de conquistar o título. Res
tam ainda, além da etapa �e,Timbó, outras duas
quando o campeao sera oficialmente conhecido ..

Página 17 KoneU nãopoupou adjetivos aRamos: Ele é um oportunista e persona non grátà naprefeitura.

Thais Ariane Schmitt é uma das debu
tantes jaraguaenses homenageadas pelo C.
A: Baependi, com um coquetel, no último
dia 13 de setembro. Gente e Informações
traz também nesta edição destaques daNoi-
te Alemã.

.
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Bicicross.· Malwee tenta.
'. manterposição em Timbó '

-

ARTAMA'
Expositores .- Displays
Moviment. Industrial

.,
I

NCZ$1,50.

Guerra declarada e, pública,
entre Ivo KonelleJoséRamos

. -O prefeito Ivo Konen e o vereador
José Ramos de Carvalho (PRN), literal
mente, deixaram de lado a diplomacia e

partiram para uma guerra aguda.trocando
acusações nos últimos dias. Ramos come
çou se manifestando na Câmara, afirman-

.J

do que Konell faz perseguição política;
deixando de realizar obras. O prefeito foi
mais incisivo: ele.é um político fajuto que
pula de galho em galho e quer se ajeitar.

Página 3
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Editorial 'PASSAMOS A
APQ5etJTt\R. o

l-lOlZÄRIO
"POL(nCJ)
�1'An)ITO •••As mudanças em nossas mãos

Definitivamente,
na sex

ta-feira (15/09) foi dada
a largada da campanha

eleitoral que apontará, final
mente, o nosso presidente da
república, que assumirá no

ano que vem. Esperamos que
a campanha seja marcada pe
la honestidade, ombridade e
franqueza. Que sirva pará
que o eleitor possa de forma
clara e limpa escolher seu can
didato em 15 de Novembro.

.

O Brasil precisa ressur

gir, mostrar sua força, orga
nizar seu povo e a eleição deste
ano tem os ingredientes neces
sários para que essa receita se
ja colocada em prätíea.. Te
mos potencial, território, for
ça de trabalho, vontade de
acabar com a miséria, com os

problemas, relacionados à
, 'educação, saúde, habitação,
entre outros.

Mas para atingirmos esse
objetivo precisamos de políti
cos limpos, dignos, que te
nham interesse na coletivida
de e não em suas pessoas. O
brasileiro tem em mãos a

grande pessibllídade de dar
uma guinada violenta no ru

mo de sua.história e o ínstru
mento capaz de realizar, essa
transformação é, justamente,
o voto.

É preciso que saibamos
exercitar esse direito cristali
no, seguro, secreto e supre
mo. A democracia está às nos
sas portas e· temos condições
de começar amudar. O Brasil
é viável e depende apenas dos
brasileiros, que precisam,
mais do que riunca, que sua

consciência política se aflore,
se manifeste e faça a escolha.
certa.

Como o largadajá foi da
da só nos resta confiar no bom

senso dos brasileiros e que
dessa "sementeira" de onde
surgem mais de duas dezenas
de candidatos possa surgir al
guém que ínteresse e atenda
os interesses do Brasil, pois de
"salvadores da Pátria", te
mos certeza, todos estão
cheios e "carecas" de espe
rar.

É preciso muito'maís do
.que promessas, precisamos de
compromissos. Um dos Parti
dos Políticos nos prhneíres
dias da propaganda eleitoral
pelo rádio e TV fez uma analo
gia perfeita: eleição se relacio
na com televisão. Se você não
gosta de um programa, passa
para outro canal quando as
siste TV mas terá que assistir
o mesmo filme, quepode ser

ruim, por ,5 anos, caso eleja
um presidente que não atenda
os Interesses do País.

Cartas
JET

PRESS sem dúvida nenhuma, uma clara
demonstração de visão jornalística
e emyresarial do mais antigo se

manario do Estado. Nós da JET
PRESS ficamos entusiasmados
com a qualidade gráfica e editoriaí
do jornal e desejamos vida longa
a esta nová fase do jornalismo ja
raguaense.

Congratulações a toda a dire
toria, redação, gráfica, enfim, a.'
todos aqueles que de uma forma
ou de outra estão empenhados
nesta nova empreitada.

Um abraço,

Jaraguá do Sul, 19 de setembro
de 1989.

lImo. Sr.
Eugênio Victor Schmockel
MD. Diretor do Jornal Cor-

reio do Povo
Nesta
Prezado amigo, '

Parabéns pela inovação e pe-
la ousadia do novo projeto gráfico
do jornal Correio do Povo. Foi,

VOTAR E ACREDITAR
I

•

prendido das formas caducas e quanto não são tangíveis e se

perecíveis das reli�iÕes".
. não apresentam, sob a forma

A afirmação e feita de ma- flamejante de obuses reben
neira contundente mas, RO mé- tando numa cidade sitiada, não
rito, merece atenção. Também tirarão jamais o sono ao patrio
no Brasil o mesmo fenômeno ta". E, bem a verdade (naque
tem ocorrido. A interpretação le tempo, não), hoje, quando
pode não ser, só, a de Eça de pelos telejornais se prevê sem

Queiroz mas talvez as pessoas, pre maior sacrifício da popu
cansadas de discursos políticos [ação e se detonam armasmais
vazios e de cultos pouco parti- poderosas que antigos obuses,
cipativos, e pouco interioriza- fica difícil brindar, seja ao bi
dos, prefenram mais ação, centenário da Revolução Fran
mais carinho, mais retribuição cesa e da Inconfidência Minei
pelo que pensam, criam e pro- ra, seja ao Centenário da Re
duzem e pelo que dão de es- pública.
molas e impostos.

-

. Sim, o Brasil é um país
Decerto, como disse Dom viável

Serafim Fernandes de Araújo, Será que o futuro presi
em entrevista ao Estado de Mi- dente estra consciente disso?
nas (edição de,07/05/89), não Vamos votar, torcer, acredi
devemos amassar o barro do taro

pessimismo. Mas é que ainda
Eça de Queiroz: "As desgraças Honório To";;lin é diretor da

, públicas nunca impedem que Associação Comercial de Minas
os cidadãos jantem com apeti- , Geraise colaboradordaAgência
te; e misérias da pátria, en- Planalto.

Honório Tomelin

Eça de Queiroz, na sua

verve, escreveu, numa de suas

Cartas de Inglaterra, que todo

inglês que se respeita ou q�e,
nao podendo em sua conscien
cia respeitar-se, pretende' ao
menos que o seu vizinho o res

peite., .

.

.

No Brasil, carece demaior
respeito, sobretudo, o se_gmen
to social lembrado também por
Eça como vil multidão: "é o

trabalhador, o artífice, o artis
ta, o' professor, o filosófo, o
operário, o romancista, tudo o

que pensa, cria e produz".
, Eça constatou também,

na Inglaterra, que "a freqüen
tação dos templos diminui de
um terço todos os dez anos, ao
passo que o espírito de religio
sidade cresce nas massas, tor
nando-se assim' o sentimento
religioso, cada dia mais des-

I

I
rj
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Konell e Ramos deixam de lado
a diplomacia e declaram guerra

o prefeito Ivo Konell
(PMDB1 e Q vereador José Ra
mos de Carvalho (PRN) troca
ram agudas farpas nessa sema
na. O chefe do Executivo foi
acusado na Câmara dé Verea
dores, por Ramos, de praticar
Rerseg.uição política e que é
'prefeito do PMDB e nao de
Jaraguá do Sul:'. KonelI não
economizou adjetivos: "Ele é
um político fajuto, que pula de '

galho em galho". -

Ramos e Konell, {'or cir
cunstâncias políticas, Já tive
ram um relacionamento amis
toso até a semana passada'. O
préfeito, contudo, passou a se

desagradar com posições ·e in-
,

dicações apresentadas pelo ve
reador na Câmara. A gota d'á
gua, pelo que se pôde consta
tar, foi na quarta-feira da se- ,

mana passada, dia 13, quando
os dois seencontraram no gabi
nete do prefeito,

"FUI até lá para tratar de
assuntos do CDL, do qual sou

,

presidente, mas o prefeito le
vou o diálogo para o lado polí
tico", se queIxou Ramos de
Carvalho. Confessou que hou
ve "um confronto de pala
vras". Acrescentou que "e ele
fez colocações que me deixa
ram chateado e preocupado. O
prefeito disse que tinha deixa
do de atender uma indicação
aprovada pela Câmara, pro-

Walde1lUlr Vieira
.
de sua confiança. Na legislatura anterior a

Ivo Konell ao ouvir o rela- proposição esbarrou na ban
to de Ramos de Carvalho foi cada do PMDB já na Câmara,
incisivo: "Ele é um político fa- agora não passa da mesa dó
juto.jque pula de galho em ga- prefeito. O vereador Luiz
lho. E um oportunista que quer Zonta, líder do PDS vai ter

,

se ajeitar em Jaraguá do Sul. que aguardar para o futuro ou
. É persona non grata na prefei- esquecer a proposição de que

seja criada uma Guarda Mu-
tura. Faz politicagem como nicipal de Trânsito em Jara
presidente (lo CDL com a de- guá do Sul. Ele defendeu a,
coração natalina, quando tese na segunda-feira (18) e
quem vai fazer a maior parte I'

. .

é'à prefeitura, com investimen-
o p enanoaprovou por unam-

to de mais de 100mil cruzados midade. Konell considerou a

novos".
- 'proposta "infeliz" ti garantiu

"não concordo".

Sobre a questão de que "É da, máxima ímportân-não realiza obras na Escola AI-
vino Tribés, o prefeito Ivo Ko- cia, prioritária até", avaliou

Zonta ao defender a sua indi-•

nelI, em parte confirmou. "Eu '

d
posta por mim, e que benefi- disse isso, mas o pessoál do PT cação en ereçada ao prefeito,
ciaria 280 crianças da Escola já não está mais na direção da sugerindo a criação da Guar
Alvino Tribés, porque na APP APP e já fizemos muita coisa daMunicipal de Trânsito para
daquela escola a direção era de. por lá,'desde a estrada que re- Jaraguá do SUl. Lembrou que
pessoas do PT". . cuperamos até implantação de na legislatura passada já ten-

Perseguição iluminação pública". Konell �o� isso mas a p�opos,�a foi re-
"O prefeito foi taxativo: comentou aind,a, que o verea- jeitada eIl! plenano. Só ==

disse que não fez e não iria fa- , dor José Ramos de Carvalho as infrações que anotana a

zer por esse motivo. Ele então quer, na verdade, faturar divi-' Guarda se manteria, não ha
é prefeito do,PMDB e não de dendos políticos com obras fei- _

veria custos a prefeitura",
,

Jaraguä do Sul", deduziu, Na tas pela prefeitura, fato com o ponderou e conseguiu a apro-
Câmara, pediu que a bancada qual não concorda. vação.
do PMDB tentasse reverter es
sa posição. Para concluir, Ia-

'

mentou que Konell tivesse dito
ainda, que o presidente da Câ- .

mara, Adernar Winter, tam
bém do PMDB, não era pessoa'

Ramo�: Confronto de palavras

...---.--.-/vo gasta 150 milhões em90-
o orçamento da prefeitura municipal de Jaraguá do Sul

para 1.990 deve girarem torno de NCz$ 150 milhões. A infor
ma9ão foi transmitida peloprefeito IvoKonell, em sua costu
meira entrevista coletiva à Imprensa na$ manhãs das terças
feiras. Logo após a entrevista Iria se reunir com seu primeiro
escalão para ter números concretos para a confecção final
do projeto de lei que vai instituir o orçamento do próximo
ano. A mensagem com essas informações tem que estar
na Câmara de Vereadores até o próximo dia 15 de outubro,
conforme prevé a constituiçãoprol11ulgada no ano passado. '

Em 89 o orçamento 'foi na ordem de NCz$ 10 milh6es e
se defasou completamente com o decorrer dos meses em

.

f"nção d,s taxas inflacionárias. O prefeito Ivo Konell garan-
tiu que a Secretaria de EducaçãQ continuará recebendo 25%
da. ar�ecadação e os maiores invfi'stlmentos do próximo
exerclçlo estão relaçlonados a Secretaria de Obras e Viação,
que será responsável pela construção; entre outras obras,
do Centro Administrativo Municipal, que obrigará a nova

prefeitura e Câmara de Vereadores.

Página 3

Waldenuir VieirG

Luiz Zontä: máxima importân
cia

"Não concordo. Isso não
é atribuição do município. O
poder de polícia deve ser
exercido pelo órgão compe
tente. A Câmara foi infeliz,

. cometeu um grande equívo
co, lamentamos essa indica
ção. Temos tantas outras a

realizar, Alem disso, estamos
concluindo o quartel da Polí- .

cia Militar que resultará no
-aumento do efetivo", disse
Ivo Konell, já indeferindo a

proposição do pedessista Luiz
Zonta.

Fo�mado pela Escola de Pós-graduação da PUC Rio de Janeiro
-

" CRIANÇAS E ADULTOS
,

Tratamento de Asma - Bronquite .;_ Rinite _,. Espirros -' Coceiras
nos olhos, nariz, ouvidos e garganta -- Tosse -; Resfriados constantes
- Sinusite alérgica. .

.

A!ergia da pele: Eczema.s ...... urticárias - inchações coceiras
pIcadas de Insetos - feridas na boca.

.

Alergia a alimentos - medicamentos � ao sol e ao frio .

Erupções diversas. '.'
.

Preparo de vacinas - Testes alérgicos.
__-Rua 7 de Setembro, 525 - Fone (0473) 22-5475

Blumenau-SC'

II
II .

NO'VO.
M'OTOR

�,_B
que tem as melhofes con
dições para você sair de
carro novo.

A FORD AVANÇA COM ,MAIS ,FORÇA;

DEL REY 90Rua JoãoPicolli, 44-
Telex (474) 563, e

(474) 551
Fone (0473) 72-2689

.

-, Jaraguá do sul-se

.'

o requinte dó DelRey
e a versatilidadeda Belina
ganharammais desempe
nho.

Venha conhecer a li
nha 90 na Moretti Jordan,

Moretti, Jordan & Cia. Ltda .

Jaraguá do Sul, 22 a 29/09/89
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MÁQUINAS
OPERATRIZES

&
FERRAMENTAS

Fane(0473)72-2877

oo diretorpresident� executivo doGrupo Weg, D�cio
da Silva, foi homenageadopela passagem de seu aniver
sário, em 16 de setembro, durante o jantar que come
morou os 28 anos de fundação da empresa. Ele também
está completando 10 anos de trabalho na Weg, "junta-.
mente com outros 186 funcionários, que receberam ho
menagens dos fundadores, ao lado de ma_is quatro 9,,:e
fizeram 25 anos de casa. O abraço recebido por DecIO
(na foto), é de Lourenço Faust, trabalhador homena
geado, que também aniversariava naquela datt;l.

I,

COM, DE MAo, E FERRAMENTAS LTDA.

KADRI
�

Asenhora
Marli

.

.

Terezinha
Mondini
Simon está
aniversa
riando em 23
deste mês. O
seu esposo,
Valdemar
Simon,
juntamente
com as filhas
Kirian,
Alexandra e

Juliana,
resolveram
fazer uma
surpresa e

enviaram a

foto para esta
coluna para
homenageá-Ia.

Presenças
.na

,Noite
Alemã

Célio e Dalva Cristóvão

. .

.

.

Osmar e Rosane Vailath (dír.) e Lúcio
da Costa (2� vice-prefeito de JS), com
a esposa Olga ...

Udo e'Margit N.Wagner

Egolf e Rosane Täschner

Adoutora
Jurema Wulf
foi empossada
no cargo de
Escrivã'
Judicial da 1�
Vara Cível e
Criminal, no
último dia 15

, de setembro. A
ela, os
parabéns
desta coluna.

Rede nova
geração,de

" comunicações
Juntamente com a 1� FE�N

COC - I FEIRA DA INDUS�
TRIA E DO COMÉRCIO DE
COLATINA, que se realizou de
6 a 10 do corrente, na área do Ban-

,

co do Brasil, os nossos confrades
da NOVA GERAÇAO, de Cola
tina-ES comemoraram os 14 anos

de existência do JORNALNOV�
GERAÇÃO e os 2 aÍ1Q.s da RA
DIO NOVA GERAÇAQ. - 98
FM, formadores da Rede NOVA
GI;RAÇAO DE COMUNICA
ÇAO, F.iliados à ADJORI-ES/A
BRAJORI, sentimo-nos honra
dosem cumprimentar os organiza
dores da Feira e xarabenizar.ß9scolegas da NOV GERAÇOES

, pelo muito quevem ,dese,?-voh:en-,
ao em prol ÓOS Jornais do íntenor.
Parabéns!

OhumoriSnhalotou
Caesar's Club,
mo dia 14 de
bro. Sua irrev
malícia no pai
cerca de 700
acomodadas
deiras impro
na pista de d
mesasdome
em pé, ao lad
res. Aproxim
te 50 piadas,
imitações, �
terpretadas
nha naquela

, com um esp
quecomeçou
ras.

Ogerente. 'pel, Mar
nío dos Sant
mora seu ani
em27 destem
remos que el
ainda mais su

que já alcan

QCirurgião,guaram
Paulo José.
Bem cornpl

- anos de idade
mo dia 20 de
bro. A coluna
seja muitas I
des.

AnenérnHiendlm
"Ju", filha de
Astrid Hiend
completa seu
aninho de vi
de setembro.
nha será na r

dos pais, na
Franco, Vila
,di.

A RO,UPA·I�NFANTIL
. Páblna'4'

.,' .

- '

." .',
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A família enlutada de Siegnlar Ehlert:' aín
da profundamente consternados pelo seu desa
perecimento ocorrído ein São I;>aulo,' dta 17 de
setembro, "depois de curta enfermidade. querem.
agradecer: pela grande colaboração dos ami
gos, ao Liens Clube, da Sr. prefe'ito e es

posa, ao. Dr. Vicente Caropreso pela grande
assistência, aos enfermeírog do Hospital São
José de Joinville, aos qUe

-,

enviaram coroas
e flores, ao pastor P:iske pelas palavras de
conforto, ao canto das quintas. e terças-tem
nas da OASE, enfim a todos que o acompanha
ram até a sua última morada. Convida-se a

todos para o culto em português domingo, às
9h30min, na Igreja E'vangéHca<:entro ..

A fa�Uia enlutada.

•

-;- .. ,

"

.-(1.. .f_:

,

"', .. '

. I ;-

, ,,#- ,::�. �:�
11".'

.�..

deSenvolvimento da consciêncIa ecológica.
,......,.

Na verdade,nlo Importaem quantotempouma ..

mudac�esetransforJlle em árvore.Oque
Importa éqúeoCiube daArvoremultipliquea
Idélade plantar.O que Importa éque se plante
nlo8ÓnoClube;ínasemcasa,emtodosos . UmprlVlrama
lUgares. .

- -.

OquesefaznoClubedaÁrvore,demoraum' . SouzaCruz.
poucoaaparecer,masnuncaseráesquecido. Fazendo mais. FazIHIb,meIJIQI:

P4$8aros, passarinhoseanlmalsdevirias
eepécleares.plram fundo.
OClubedaArvore já IncentIVouoplantlo demals
de 8mllh(leadamudasnos .mimos7anoa.Um

. prograrnadaSOUzaCruzquemotlvae
.

cOnaclentlza40mil criançasem55OescoläS .

ruraisdaReglloSULOClubedaÄrvOl8fornece
aemenl!J8,materialdldátlcoedáorlentaç40
t6cnICLUmtrabalhoque tempQrobj�vo,o

•
CLUBE
• DA
ARVORE

O.onfecções Sueli Lldp
ARTIGOS' DE FABRICAÇÃO

� .,

PROPRIA

A PREÇOS Dr CUSTO.

Postos de Vendas na Marechal Deodoro, !.085 e na

Jtua Reínoldo Rau, 530 - Jaraguá
-

do Sul_ SC
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'�.' 'i �",i�d�'{PcP-a seu escritório, inclus��� supr-lmentos para computadores.
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EDITAL
AUREA MüLLER GRUBBA, Tabeliã e Oficial de
Títulos da Comarca de Jaraguá do Sul. Estado de
Santa Catarina, na forma da Lei, etc.

Faz saber a todos quanto este edital virem
que se acham neste Cartório para protesto os
titulos centra:

EZlQIR DE LIMA CARDOSO - Estrada Gari.

baldi, s/n - NESTA - VALDEMIRO RAHN

Estrada Rio da Luz, sin - NESTA. -

E, como os ditos devedores não foram en

contrados ou se recusaram a aceitar a devida
intimação, faz por íntermédío do presente edital.
pata que os mesmos compareçam: neste Cartório

. na Rua Artur Müller. 78. no prazo da Lei, a fim
de liquidar o seu débito. ou então dar razão por
que não ° fa'l. soh a pena de serem os referidos
protestados na forma da Lei, etc.

IH/Jaraguá do Sul, 21 de setembro de 1989.

AUREA MüLLER GRUBBA .Tabelíã e Oíicial de
Protesto de Títulos.

DespaChante fiEDLER
Emplacamentos em Geral, Segundas-Vias
de documentos e Revalidação da CNH.

Rapidez e Eficiência

Atendimento a domicilio

Rua Domingos R da Nova, 316 - Fone 72-1417
Jaraguá do Sul - SC

II . Poslo de Ye,ndas Ma,rcalto
Chapéus, bonés, viseiras, camisas, shorts.

bermedas e cordas.

Em frente. à fábrica. - Amplo' estacionamento.
Jaraguá 'do Sul/ de 22 a 28/09/1989.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



......---..................-----CORREIO DO POVO'�----iIIIiIIIIIIII_� _

MQd,a íníanto-juveml para real�r a

elegância de seus filhos. Um carinho

especial para o seu bom gosto.
Na Marechal Deodoro, 819 __ Jaraguá do Sul _ SC.

Defenda o seu pa.Ulmônio centra shüstros, pre-
venindo-se. Estamos a� suas ordensl

Exlinbrás
Comércio e recarga de extintores em geral

Rua Joínvílla n.? 2.176 - Fone 72-1826

Jaraguá do Sul/SC.

Chalé
IMOBILlARlA .E

. �P:RESENTACOES LTDA,.
Rua Reinoldo Rau 51 - Fones 72-1390 e 72-1500

""

VENDE; CASA ALVENARIA CI 270m2-R· Gas

-par, 250-Terreno 583m2; CASA ALVENARIA
Cl 160m2-R. Aguínaldo da Silva, srr+Terreno
450m:2 CASA ALVENARIA cl 120m2-R. Albano
Kanzler (fundo) lOS-Terreno 450m2; APARTA-
MENTO CENTRALc/85m2 e garagem-Edif. Jguã.:
Apto. coberto 400m2, 2 garagens, Edíf- Jaraguá.
GALPÃO INDUSTRIAL cl 768m2-R. Francisco
Hruschka, 276-Jguá. Esquerdo-Terreno 1.3507
m2; GALPÃO INDUSTRIAL cl 450m2-R. 25 de.
Julho, 220-Terf;eno 1.529m2; GALPÄO INDUS�
TRIAL cl 21m2-Lat. BR-28Q--N. Ramoe+Ter
reno i500m2; TERRENO cl 300m2-Lat. R. Alr
bano Kanzler, TERRENO com 400m2-Lat. R. 25
de Julho; T}�RRENO/MATO cl 970.000m2-Rio

M,olha. ;..

Empreendimentos Imobiliários'
Marc'aUo Ltda. CRECI 093

Av. Mal. Deodoro. 1.179 - Fone 72-11�'6 Jaraguá
do Sul - SC.

RELAÇÄO DOS IMÓVEIS' A VEN.J)·A_

Terreno esquina com 582,OOm2 R Loreneo Kanz

ler (Perto Weg I) NCz$ 28.500,00. Terreno Ana

Paula I NCz$ 13.500,00. Lotes Ana Paula II

NCz$ 9.500,00.· Loteamento Rodrigues (Vila
Rau) NCz$ 10.000,00. .Terreno Loteamento São

Luis Gonzaga NCz$ 17.000,00. CASAS: Casa
mista perto do Colégio -Cristína Marcatto

NCz$ 50.000,00. Casa Alvenaria com 190,00m2

Bairro São Luis NCz$ 80.000,00. Casa alvenaríe.
com 114,OOm2 João Doubrawa a 500m da pons
te Abdon Batista Rua Calçada NCz$ 8O . .o.oO,.offi
Terreno com 823,9.9 m2 casa alvenaria para co
mércio (Jgua EsqU�!l'do) NCz$) NCz$ 45.000,00.
Casa de madeira ,*'(;>�I=!amento da Barra-Perto pos
ta Km 7' NCz$, 22.0.00,00. Casa financiada per
to do Acaraí (Centro) NCz$ 45 . .oQO . .oO.

PÁGINA 6

tempos':

:

, ,

li"flle PanqUiil
Par6qúJa 'Slo �bilsJII�
CASAMENTos: ' ,

23.09. 20: 15 h. Molha _
Agener Písetta e MarUí
Gorg�S
23.09. 18:00 h. Barra
Paulo Michalack; e An-
ge1ita Bortolínj,
23.09. 1'8:.00 h. 'Matriz --,

Nilton Leämkuhl e Selma
. Osínskí.
23.09. 17:30 h. Barra -

Jaime Francener é Matta
I€Jne Fonseca.
23.09. 17: 15 h. Matriz
Celso Luiz Bagattolli e
MarCia Vogel.
23·.09. 15:30 h. Matriz,.......
Dalton Luís Rubini e A
nílta Boní.
22.09. 16:15 h. Matriz
Valdir Penrích e Estela
Maris Dalprá.
MISSAS:
Sába.do � . 19:00 horas:
Matriz e São Francisco
de Assis - 18:00 horas:
São Luiz Gonzaga e San
to ,Estevão - 19:�'O'ho
ras: São .Judes Tadeu e

Santa Cruz - 14:00 h.
Missa

.

das . Crianças. (Ma
triz]: 16:00 horas., . São
Pedro.
Domingo - 7:00, 9:0.0 e

19:0.0 horas: Matriz; 8:00
horas; S. Judas Tadeu;
7:45 h. São João; 9:00
horas: Santa Luzia; 1.0;30
horas: N· S1.:a. de Fátima;
9:30 h. Vila Nova e ;N.
Sra. Aparecida; 16:00 ho
ras: N. Sra. do Perpétuo
Socorro; 17:.0.0 h. Cohab.
NOSSA MENSAGEM:,

Dia da Biblta
A palavra de Deus
Em todo o Brasil; ce

lebra-se hoje o Dia da
Bíblia. Todas as comuni
dades menífestam sua

alegria e agradecímen-
.

to pela presença de Deus
no meio dos homens:
presente. atuante e exí-.
gente através da sua

Palavra contida na Sa-
grada E'scritura.

A Palavra de Deus
nos ensina hoje que
não

. podemos ser escra

vos do dinheiro. > A
transformação do cora

ção do homem e a do
sístema social. polítäco
e econômico são a base
da

.

crtacâo de uma so

ciedade nova, justa e fra

terna.
A Palavra de Deus,

ouvida: e praticada com

sinceridade. .revolucíona

o) íntimo do homem e a

sua maneira. de v�ver
em socíedade-

Houve um Tempo (quando as jovens. se
nhoras de �gera ainda carregavam fichá
rios escolares) em que o Brasil era mais
calmo, maís ingênuo, rnais feliz. Tanto era
feliz que vivia embalado em Cor-de-Rosa.
Vale falar nele. E para isso, nenhuma voz
é melhor que a de uma mocinha de Tau
baté, Celly Campelo. E lembra aqueles tem
pes gostosos. Esses tempos. afinal, não ter-
minaram ou pioraram. �. mudaram. Compa-
re nossos Tempos (passado -: presente), len
do a revista.CRIAUVA, que você encontra na

GRAFIPEL.
.

Funilaria Jaraguá Ltda.

Calhas -e Aquecedor Solar

1Wa. Fel1pe Schmidt, �19 • Fone 72-0448

Jal"a�á do Sul,-de 22 a 28/09/1909:

IIIERIMOVEIS
Intermediária de
Imóveis Lida. I

.'

R. Jeão Píccolí, 1(}4 - fone 12-2111. - Jaraguá do Sul
_ CRBCI 643-J!

• 1 casa de alvo cl 200m2, terreno cl 450m2 e

Instalações completa de 1 bar em Guaremírím,
estrada Guamíranga. • 1 cesa de alvo cl 13.om2.
terreno c/427m2 na Rua Martha P..Winter • 1
casa de alv- cl 100m2 em Guaramirím. • 1 A
partamento c/95m2 nl? 109 19 andar no Ed. Gar
-dênía. • 1 Apartamento cl 16(')m2 no Ed� Do-'

.míngos Chiodini, 69 andar- nt] 62.

�
ENGETEC
V

.Imobiliária - Engetec ,

CREC!-934-' - FONE 72-0373
R. Exp. Antonio C. Ferreira, nC] 68

TERRENOS: ,Na Bpit. Pessoa cl 3·5.o6m2. Terreno
R. Ida Bride Lat, R· Jville. frente Salão Lider com

com 499m2 pronto para construir. Apartamento
na Av. Atlantíca e Av. Brasil BaI. Camboriú- Finc.
direto em 18 meses. Cobertura no Centro 228m2.
CASA: Casa alvo com 311m2 em terreno l.OOOm2,
Aceita-se carro ou imóvel com parte do pgto
SITIO No Rio 'Molha 135.000,00m2 com 2 casas

de alvenaria, 1 casa de madeíra e Galpão para
animais Tanques de peixe, LINDO LUGAR
Praia Barra do Sul: Casa mista cl 80m2, mobilia
da, freezer e telefone, terren., 1 . .oOOm2, px. ao

centro coml. Barra do Sul, 2.oOm. da praia. Vende
se ou Troca-se' por Casa em Guaramirim/Jaraguá.
ALUGA-SE SALAS Para .escrítórío R. Bernardo
'Grubba 199. px. Lanch, Três Pinheiros. GALPÃO:
Em alv., (contendo inclusive salas pl escritórios)
cl área de 450m.2 no centro, (px.·Arte Lage), pró'
prio pl peq. ,e rrié.'<:Uâs indústrias em geral.

�, 'J. ...

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Cabras
\
& LasarIos (Ferdlnande Plske)

Eu não dísset Aquela moleca, a

Roserneírs, €{Uê soltou o f.oguete' em
pleno Maracanã, está sendo assedia
da pela Playboy para: pesar e nua
e ela disse que vai aceitar. ,O Rojas:
aquele ator chileno, não registrou
queixas e, logo, a bonequinha SÓ vai
ter de pagar uma multinha -chínfrím
segundo um delegado declarou à
televisão. E agora, José? Já pensa-'
Iam $e ii moda pega?'.vai ter meninas
.assím soltando feJgtietes nos estádios
destes imensos brasís,

- - - - �

--------------------__CORRIIO DO PO�O���-------------- _

Projelos culillfl'is da PM
podei receber incentivos

A partir de agora, o

empresário de Santa Ca
tarina poderá destinar 2%
do valer dos impostos
que arrecada, com base
na leí Sarney, em proje
tos culturais da Polícia
Militar de Santa' Catari-
na, como a Banda de
Música, Band Show e

Museu .. , Lara Ribas.
Do Forte Santana. Convê
nio nesse sentido foi as

sinado entre a Polícia
Militar e a Secretaria de
Cultura de Estado. Se

gundo a Relações Públi
cas da PM, Major' Val
mir Lemos, o dinheiro
arrecadado deverá ser

aplicado pnncípalmente
na compra de equipa
mentos para a banda
de música, que tem 96
Anos e uma das mais

antigas de Santa Catari
na, além da ampliação do
acervo da biblioteca do
Centro de Ensino da PM.

Ele está fazendo um

apêlo ao �mpre'sáriq ca

tarínense para que invista

nos projetos Culturais da
PM. "Estamos pensando
em visitar alguns em-

presários, já que todos
os Orgãos da Policia Mi
litar são usados de forma
intensa", argumentou. A

Banda de MÚsica é bas
tante requisitada para ii.

realização de ' espetáculos'
no Estado. Ela é dividida
em quatro' unidades: Ca-,

noínhas, Chapecé e Tuba
rão, além de Florianópolis.
"Atualmente é muito re

quísitada para shows de
música clássica ou popu
lar e é a única banda
sinfônica de Santa Cata
rina", observou Major
Lemos, ao lembrar que'
para execução de con

certos sinfônicos a ban-
. da precisa adquirir no·

vos equipamentos. A a

genda para se.:embro
está cheia. Dia!22 ela
fará um concerto em

São Bento do Sul, e já
estão previstas apresen
tações em Lages, Canoí
nhas e Chapecó.

NÄO FAÇAMOS DE NOSSOS RIOS
LIXEIRAS IMUNDAS.

SALVEMOS OS RIOS ITAPOCU E JARAGUA

��/F '.
-

.

HO
.

VIAÇÃO CANARINHO LTOA.

Programe bem as suas víagens de férias e

recreação. A "Canartnbo" coloca à sua dis

posição Os modernes e confortáveis ônibus da sua

frota. Venhá conversar conosco.

Av. Mal. Deodoro, 987 _ Fone 72-1422

II'

VARIG �ffi CRUZEIR'O
Agência' de Cargas e passagens;

Rua Procópio G. de Oliveira. 246 Fone: 72-0363

II

Metalúrgica Arteferro Lida.
Portas - Janelas - Vitrines - Balcões - Portas

Pentográücas . Portas Rolo - Cercas - Grades

Churrasqueiras - Anéis Metálicos - Máquinas,
Etc ...

II AGORA EM NOVAS INSTALAÇÖES
� Rua Joínvílle, 2.051 Fone: 72-097.� ,. _

.

Jaraguä do Sul - sc' .::-:' , ,;�Ä_
�ÃGINA 7

FURGÖES CARGA SECA, ISQT:eRMICOS, FRIGORlFICOS
E CARRETAS DE 1, 2 e 3 �EIxOS

Jaraguá Esquerdo Rua Dr. Enrico Fermi, 113 Fone 72-t077

Após a primeira edição' do horä-:
tio gratuito na televisão, anotamos
as seguintes opiniões de jornais e

jornalistas, .

por onde se vê que cada
homem de imprensa julgou os can

didatos mais em evidência segundo
o que pensa pessoalmente do candida-

.

to, e não como eles se saíram. Ve-
jamos:

AFIF DOMINGOS: entrou com

toda carga de emoção, valorizando
o instituto da família de maneira

I simples e .autêntica. 'Sincero, compe
tente' no discurso, começou desafiando
os adversáros sobre seu passado po·
lítico. (Moacír Pereira - A Notícia
16.9.89) -

FOi apelativo. Chegou a afirmar
que "nunca precisei -do go_verno para
viver". Ora, para quem não sabe, ele
foi lançado na política quando em do
staff de Paulo Maluf, que estava no

poder. (Osny Martins - JSC 16·9.89)
LEONEL BRIZOLA - Enquanto

PDT chegou a chocar Com a palavra
, "estadista". Para quem maís sobe
nas pesquisas, não havia necessida
de de tanta demagogia. (Osny Mar
tins -- idem)

,

O ex-Governador Leonel Brizola
faturou pelo que· os apresentadores
disseram sobre Sua insuperável bio-
grafia de lutas políticas. Ele, con

tudo, estava' meio frio, com imagem
de cansaço, sem passar· a costumeira
pregação. (Moacir Pereira - idem).

LULA - A candidatura de Lula foi
bem superíor às outras. Dinâmica bo
nita' visualmente, inteligente e ,s,u:·
tilmente irônica, a fórmula da Rede
Povo certamente será pelo menos

nesta Início, o chamariz deste chato
horário político para grande ,parte
da população. (Osny Martins - idem)

A paródia da Globo COm o lan-
-

çameI?-to �aA R�de Povo, produzida
com mtelígêncía, ilustrada com ví-

n�e!as eletrônicas e editada com per
felçao técnica, tende a melhorar a

pe�f()r�ance de . Lula nas prévias
eleitorais, (Moacir Pereira - idem).

FERNANDO COLLOR - O es
quema de Fernando CollOr de Melo
foi, também, competente. Linguagem
popular,. postado no Monta Pascoal
dando caráter místico ao pronuncia�
mente, apresentou·se depois como um
novo Robin Hood, que abre os peitos
em defesa do povo de repto aos po
derosos. (Moacir Pereira - idem)

A surpresa negatíva ficou por
conta do candidato do PRN, Fernando
Collor de Mello. Ele tentou teatrali
zar passagens. de sua campanha ao
Governo de Alagoas. Grande canas
trão. (Jornal de SC - pág. 2 - O"
piníão - 16.09.89).

Já o favorito Fernando Collo'r de
Melo, do PRN, foi ridículo. Quer se
fazer passar por salvador da pátria
a todo custo. [Osny Martins - idem.
------

O Jornal tá com cara nova e eon-
tende também.

-
.

Parabéns ao pessoal novo do
jornal. E aos velhos também, a par
tir do Chefe. "Esta edição marca
maís um passo na trajetória do maís

antigo semanário de .Santa Catarina ...
E aqui estamos, numa nova fase, o

de uma série de mudanças que a ci
dade e a região precisam de uma

imprensa melhor,· capaz de dar o real:
ce ao desenvolvimento atual da mí

crorregíão ... ", diz o editorialista.

E uma promessa alentadora, um

compromisso sereno, feito por quem
confia em seu· talento e criatividade,
numa vcsão do futuro por certo pere
ne de novos desafios, mas nem por
isso insuperáveis pelo trabalho
consciente e responsável. Os setenta

anos do Jornal, por sinal, confirmam
essa expectativa. -

Jaraguá do Sul, de 22 a 28/09jt989�
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Indicador

,

P r o f iss i onal

EMERGÊNCIA
Pronto Socorro 72-1977

Bombeiro 193

Drogaria Cato 72-0636

Hosp. Mat. Jguä 72-1300

Polícia 190

Rádio Jaraguá 72-0159

Oro. ConlábU
"I COlercial"

S/C Lida.
I

I
I
�

,

f
• Escritas fiscais e

contábeis

• Registros de firmas

• Contratos

• Seg.uros

• Xerox

• Rua CeI. Procópio
Gomes de Oliveira,
nl_} 290

• Fone: 72-0091 -

• Jaraguá do Sul- SC-

I

Farlácia
do

II Sesi
I

II

AgQra em instalações
ampliadas e com La'
boratôrto de

.

Análi
ses Clinicas anexo,
para melhor atendi
mento..

Av. Mal. Deodoro
I,

507

(defronte o Colégio
São Luís)

. �
Fone: 12-056.1,,,,,,,,,,J�

PAGINA 10

Dr. Walter Yázquez Clavera
CIRURGIÄO DENTISTA

Dr. Eduardo Yázquez Clavera
CIRURGIÄO DENTISTA

CONSULTÓRIO:
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 97
Edifcio Diener - Sala 03 - Jaraguá do Sul

Fone; (0473� 12-2754 - Santa Catarina

-).1

II II

ESCRlTúRIO:

II
.. ADVOGADOS'

I:

.FRIEDEL SCHACHT'

MARIO ,C. FEUPPI

CLÁUSrO BARAtTO 1.-

"

Walter Luiz Ribeiro
Ilexandre Deilaoiuslina Barbosa II

I,

ADVOGADOS
Rua João Marcatto n9 13. 29 andar - sala 206,
Edifício Domíngos Chíodíní. Informa seu novo

. teleíone aos clientes e amigos: 12-3956•

...--------------------------------..�II

[I Cenfro de Odonlopediatria
e Ortodonlia

I.

Rua

Lutz Fernando Medeíros
Odontopadíatría

JOsé A. S. NetQ
Ortodontta

Criciúma, 131 - Fonoe 72-2161

Jaraguä do Sul - SC -

Dr. Luiz Fernando Gonçalves
II Especialista pela A. M. B.

- GINECOLOGIA - OBSTETRIClA -

ginecologia endócrina e infertilidade
Atende Unímed

Av. Getúlio Vargas. 49 - Sala 105 - Fone 72-3763
Jaraguá do Sul - SC

�--------------_..

II

•

.Jono
Instituto de PsicOlogia

II ATENDIMENTO A CRIANÇAS,.

ADOLESCENTES :E ADULTOS

Psicoterapia individual, psicoterapia de grupo,
psicodiagnóstíeo. psicoterapia familiar.

Travessa Anita Garibaldi n-? 101, lateral da E

pitácio Pessoa, telefones 72-2093 e 72-0252 ..

II

,

Rua Barão do Rio Branco, 221 - Cx- Postal 12
Fone: (0413) 12-0244 - Jaraguá do Su1-SC-

-LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA
E ANÁLISES C:LlNICAS

!

Fle:ming
Rua Reinoldo Rau, 576

Fone: 72-2155
Jaraguá do Sul - SC -

José Alberto . Barbosa
- DEFESAS clVEIS E CI,UMINAIS .....

-ADVOCACIA EM GERAL -

Rua João Mercatto n.? 13 - 2.9 andar
sala 204 - telefone: 72-1869

Jaraguá do Sul -:- SC

II
II

II

�,

l
-=-�==���====�=.���==���

..

--�-------------==-----��------------------------------------�

ADVOGADA' .'

Dra. .Aurilene M. Buzzi
Questões de terras - acidentes de 'tránstto >

II

inventários - cobranças. e advocacía em geral.
.Rua Reínoldo Rau, 86 - sala 4 - Fone 72-2711.

, Ortopedia e 'raulalologia n

DR..MARCOS F. SlJB'!'IL
Urgências _ consultas _ ortopedia infan

til ,e adulto. Membro titular da Soc. Brasíleí
ra de Ortopedia e Traumatologia .

Av. Marechal Deodoro 1.512 ..l. 'Fone 72.2218

SAVIO MURILO PIAZERA DE AZEV�OO
MURIlLO BARRETO DE AZEVEDO

I �

&l2h -ADVOGADOS
..

- Direito Civil - Criminal - Comercial -
- Trabalhista - Esportivo -

AV. Marechal Deodoro da Fonseca, 97 - Sala 1

Fone 72-0188 - Jaraguä do Sul - SC

Jaragúâ
- do

.

Sul, de 22 ii 28/09Y1989.·

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Cidade XL
"

povoador
da

Sprinqmann I

E. V. Schmöckel
Parece estranho' Q titulo deste Ilash- O que tem

a ver um.mêdtco com a eonstmcao de ddades? Muito!
o colonizador desbrava a. terra e o clinico faz

nascer os homens que a devem habitar. Meu com-

padre tem o pertíl de um verdadeiro herõí, anônimo,
quase humilde, mitigador da dor alheia, palmilha-
dor de caminhos, árduos e ásperos. No aposto'
lado da ciência a que se dedica não encontra SÓ

o triunfo, senão também desilusões, em razão di·
reta do sotrtmento, muitas vezes em que os recur

sos não bastam para.mínorâ-lo. Acompanhe 1 esta
entrevista que decidi fazer:

CP, Quem é o médico
Fernando A. Springmann?
FS ___:,_ É o Fernando Ar·

thuj- Spríngmann, filho
de Fernando Spring-
mann e Martha Sand-
mann, nascido no dia
12.11.1925, no centro de

Florianópolis, à
'

Rua:
Nereu Ramos, ,42, anti
ga Marechal Poch.'
CP - Temi irmãos?
FS - Tenho: Emília e

Victor (da Ia. núpcía).
'Werner, Martha' e Hel
ga.
CP - Seus pais eram

estrangeíróst O que fa'
dam?
FS - Papai nasceu

em Budapest, Hungria
e mamãe em Berlim
Ele ,veio antes para
o Brasil, morou em sio
menau e depois transfe

riu-se para a Capital,
montando na rua Felipe
Schmidt, entre a Jerôni
mo Coelho e Álvaro de
Carvalho, em SOciedade,
uma fábrica de móveis,
carroças e carrocerias pa
ra caminhões e 'camione

tas, pioneira em Flore

anópolis, A segunda núp
cía deu-se na Capital,
no día 12.05.1923, ceri
mônia realizada em casa.

CP - Nasceu com

vocação para medicina?
Onde estudou? I

FS - Creín que sim.
Meu 'quarto vivia cheio
de cräneos humanos e

de animais- Tinha a

quários ê lá também ví

v.am morcegos e algu
mas vezes tinha que ti

rar cobras não venenosas

. dos sapatos que lá se

àlberg�vam. O primá
rio fiz na • Escola Ale
mã, defronte de casa

de papai, na Nereu Ra-
mos, que depois cha-
mou-Se Barão do Rio
Branco, por causa da

guerra. Antes, em

1930, frequentei: o Jar

dim da Infância, lá mes

mo... Em 1936 entrei pro-
PAGINA 9

Ginásio, Caterínense . (a'
tual Colégio), "regido·
pelos padres jêsuítas, no

curso médio (pré-ginasial)
e 5 anos ginasial. Com
a reforma do ensino, já
entrei para Q 29 cientí
fico, de onde lembro os

prof, João Batista Bo
nassís. de matemática
e José Warken, de geo
grafia e história. Em 45
resolvi trabalhar em

S· Paulo e passei a

estudar no CoI. Bandei
rantes, preparatório para
o vestíbular, Em 46

ingressei na Fac. de
Medicina, em Curitiba,
e fiz 2 anos. 'Meu dese

jo era um centro maior
e acabei no Rio de Ja
neiro, na Fac ..de Ciên
cias Médicas da Univer
sidade do Distrito Fe

deral, onde conclui .o

curso em 1951'· Perma
neci maís um ano e

fiz 'concurso para o Pron
to Socorro da Prefeitura
do DF, no Hospital Ge

túlio Vargas, Penha
Circular e' Maternidade
do Inst. Fernandes Fi

guerra, símultáneamen
te, com plantão de 48

horas sem dormir. Foi
uma grande experáência
e fiz muitas amizades, es'

pecialmente o Prof.
Clóvis Correia da Costa,
catedrático de .obstretí
da. Nesses 2 anos con

vivi COm a miséria e o

submundo dos subúrbios
da Leopoldina, Av Bra
sil, Rio-São Paulo e to
dos os acidentados de Du-

. que de Caxias, da época
do dep. Tenórío CavaI·
cantí, uma população
de 500 m:l pessoas e

um hospital de 500 lei
tos, que exigia uma equi
pe de 20 componentes de
médicos e auxiliares, so

mente para cada Turno
no p. Socorro, num. total

de sete equi;pE;!s, )10 :Rosp.
Getúli� véÍ'tg�t.. ,�;\,,;'i. Os
2. anos cofiespondlam, .

• .., .... " .... M �:._ ...... ,.i.. �.t;' ._.,..'M.•...•• ,-._-

o

a atual residência médi
ca. Minha espeGialida�
de é obstretícía e gine·
cologia., J.'

CP - Qual a razão de
estabelecer-se em Jara'

guá?
FS __, Concluído o �e'"

ríodo no Rio, voltei à,

Florianópolis, onde P9'
dería exercitar a medí
cína, mas preferi o iqf.e�
rior. Vim com um VIIi
jante de laboratório, ei�
colega de colégio e fi�
quet encantado com o

Vale, olhando-o do Hospí
tal Jaraguã- O entar
decer da primavera (vito
em 25�10.1952) me ;f�g..
cínou. Na ocasião ' só
havia 2 médicos: 'WáI4ifi!
miro Mazureehen e Bê�
no Krrudsen, afora o dr.
Godofredo Lutz Luce. Du
rante 3 anos dividia CQW
o dr· Waldemiro os a

tendimentos médicos. E�

ram 7 dias de IJQ5"
horas de 'trabalho �ada
um' O

'

dr. Wolf €om
quem cruzei na Car.rltäl
me desaconselhava rri,'on
tar consultório aqUi.
Assim mesmo acabei ,41e
estabelecendo ao lado da
Prefeitura, na casa dos
Klug, alugado por você
e sublocando duas salas,
anteriormente ocupadas
pelo dr. Schlemm. Era
prefeito da época o, sr.

Artur Müller. Em 1958

VIaJeI para a Alema
nha até 59, para especia
lização de precaução do
câncer '. ginecológico, na
Uníversdade de Freiburg
Voltei à, Jaraguá até
1968. Tinha

.

vínculos
com o CAPFESP que
depois passou para
IAPFI:.'SP, desde- 1955,
serviço que foi transíer
rido pera a Capital
com a fusão dos Insti
tutos que resultou no

INPS .. -Lá permaneci por
19 anos até a aposenta'
doría em 1986, quando
rc tornei à Jaraguä, as
sessorando a Liga Femi
nina de Combate ao

·Câncer.
CP - Poderia avaliar

quantas cirurgias, partos
,e consultas?

PS - Não tenho ano

tado com precisão, mas

pösso te afiançar que
rf'alizei ao redor de
1,5,000 partos, desde 49
anis,ta no Hosp. da Pe
nitenciária Central do

., .1

de cidades
DPj ao longo dê 1949 a

1986.
GP _. Algum caso pí

tores.GO?
FS -' Sim, .vários que

daria um livro. Convivi
com os maiores fascino
ras, tomo Sete Dedos;
Bento d� Mala e outros.'
Uma noite fui chamado
â Ala Pemínína da Peni
tenciária Central para
serviço de parto. Desa
bava uma tempestade
que deixou o Rio em

blaok-oet total. Atraves

sei a Penitenciária da
Frei Caneca é Iuí bus
car .um círio na Capela
e fiz o parto â luz de
vela e o padre notou e

reclamou do uso da ve

la benta. FOi o 19 parto.
CP - GOsta de polítí- ,

ca?
FS - Apesar de corr

,
vidado sempre me consi

derei apolítíco. Voto em

nomes

CP - Religião?
FS - Sou cristão.
CP - Pratíca espor-

tes?
,

FS -- Na pesca sub
marina batí as costas de

Itajuba, Praia Vermelha
e Armação, apreciando
a natureza. No Rio fiz

parto do
. Grupo da Bar

ra da Tijuca e Praia

Vermelha, Jogo xadrez
e skat com o Stift, WH

lv Sonnenhohl e Dietrich
Hufenuessler-

CP - Fez Serviço Mí-

l1tari '

FS - FiZ O 1\ró dé
Guerra n? 40, em Fpolís.
Mais tarde fiz concurso

para oficialato .ondé me

reformei como 'Capitão,
Médico da Políéia Militar;'
CP - E a vida social?
FS '--'- Sou SOClO do

Beira Rio. Gosto ,de
música clássica e leítu
ra e fotografo rszoavel
mente bem. Participei
da fundação da SCAR e,
fuí o 19 Presidente, em

1956.
CP - Quando casou

e quantos filhos tem?
FS � Casei com a

,

Yera, em 28.05.55, na I-

greja Santa Emília, a-,

bençoado pelá Pe· The
odoro. Foi 'JUIZ de:

paz 10 finado Waldemar
Rau. Meus filhos: Pau
lo Fernando, hoje. mo

rando no Canadá; Re

gina, casada com o dr.
Moacir Zanghelini. que
nasceu. pelas, minhas
mãos e Pedro Francisco,

eng. químico, ras-: na Ca-

pital. Todos casados.
.

Cp· - Médãco ,também
'fica doentet

FS - Sim, e como. Já
fiz 5 círurg.as inclusive
uma da coluna.

CP - '.f,em projetos
para o futuro?
FS - Sim, Visitar meu

filho, a nora e a neta no

Canadá e ter casa pró
pr:e em Jaraguá do
Sul.

DE ENGELMANN & ClA. LTDA.

Comércio de veículos usados

Peças para veículos
Compramos automóveis acidentados

Rua Conrad Riegel, 162 - Fone 72-0874

Jaraguá do Sul - SC -

MarechalFerro Velho

Jaraguã. d� SUl, de 22 a 28/09/1989.
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Está acontecendo desde ontem até
24 do corrente. em JARAGUÀ DO SUL,
o CURSO DE REALIZAÇÃO PESSOAL

f do proíessor e_ PARANORMAL,' Bra
sílío Starepravo. Mais de cem mil
pessoas, no Brasíl e no Exterior, con

�eguiram através deste curso; auto

confiança, iniciativa pessoal, entu
siasmo, vencer "os medos", o desä
nímo e desenvolver UMA ATllUDE
MENTAL' pOSITIVA.
Inscrições na GRAFIPEt e no HOTEL
ITAJARA. preço 50,00. Mais infor

mações pelos teleíones 72-3799, e 72-0912.
O Professor e PARANORMAL. Bra

sílío Starepravo, de Curitiba, é a pró
pria personificação do .poder da men

te. Pois, tendo perdido por completo
a visão fisica com Um ano de idade,

por cause de uma grave queimadura!
'a qual o fizera passar por 3 velórios,
e viver mergulhado num oecano de
medos, falsas crenças, - superstições

----..�.".,-,------'-"CORRE'ío "DO POVO_";:_'"�----__....,.IÍIiIÍIIiIi�"""'""", __

Carsl de Realização Pessaal :RlI5Ir_
caRIo usar lodo a poder de sua menie'

, 5 de Outubro: DIA DA AVE

Jonieo' e
Adaptação Wilson Gearg

O maior prazer de
Toníco era 'matar passa
'rínhos. Pa�sava quase o

día inteiro no pomar da

chácara, onde residia, de

bodoque na mão, arre

messando centra todos os

passarinhos que apareces
sem, pelotas de barro
ia buscar à margem
drinhas arredondadas que
que ia buscar à margem
do río-

Um 'dia, quando con-.

serrava seu, bodoque à

sombra de Uma, enorme

figueira, um bater de

asas lhe chamou a aten
ção. Um lindo sabiá, de

peito castanho, acabava
,

de pousar num galhínho
da figueira.

'

I- Oh, que bonito sa

bia! exclamou Tonico,

.preparsndo seu bodoque
para atirar, o que havia

terminado de consertar

naquele instante.
Seu coração batia

forte e as pernas até tre

miam de emoção. Procu

rou boa posição e zás! .. ·

'o pedra partiu.
Ao ar�emessá-Ia� po

rem, Tónico bateu com a

mão no tronco da' fi

gueira, machucando-a.
Contudo, a ' �f4ra

tinha acertado o' sêi$,iá
aue, ensangüentado, ,I�a,í-
ra quase a seus pés,
mas ainda estava com

de todas as formas e 3 tentativas de '

suicídio, começou a' estudar somente
Com 19 anos de idade, e, mesmo as
siro, formou-se em 5 FACULDADES:

Administração," Direito,' Pedagogia,
Orientação Educacional e Educação
Especíal-. Defendeu dozs TESES. É
o autor do Iívro SEGREDOS DA REA
LIZAÇÃO e d� outros trabalhos vol
tados para A MOTIVAÇÃO, PE.'S�'
SOAL.
O professor Brasília viaja comple

tamente só, atravessa ,ruas, , anoví
mentadas das maiores cidades do
mundo, e, a sua paranormalidade ,é
tão espetacular, a tal ponto que,
apenas com o poder da sua mente, dis

tingue cores, detecta sinais de trân
sito e até mesmo, a aura das pessoas
nas consultas particulares.'.' H ainàa,
realiza' tantas outras coisas,' que com
os dois olhos .são difície'i's de realizar'.

COMPAREÇA QUE VALE A PENA!

o sabiá
PRECE MILAGROSA
Confio em Deus' com

todas as minhas forças,
por isso peço a Deus

qus ilumine, meu ca

minho, concedendo-me
a graça que tanto dese

jo. Obs. : mande publi
car o observe o que a

contecerá no 4� dia.
V. A.' _:_ - M. T. C.

vida.
- . Pobre sabiá! disse'
Toníco, erguendo a ave

e contemplando a na

mão. Coitadinho! Como
deve estar sofrendo para
morrer! Pois se eu, que
apenas machuquei a

minha mão no tronco
da árvore, sinto tanta'

dor que gostaria de ge
rner ...

o sabiá agonizava,
a cabecinha caída, os
olhos fechados. Estava
todo arrepiado e 'as,
pernínhas tremiam-lhe.
Instantes depois, aquele
lindo sabiá silenciava
para sempre.
- Como fui mau! Como
tenho sido malvado!
Quantos dos passarinhos
que matei haviam de ter

ninho, ficando os filhotes
abandonados e morren

do de frio e de fome! Co
mo estou arrependido
de tudo que fiz!

E assim, pensando,
Tonico tomou uma deci
são súbita; apanhou' o

bodoque e quebrou-o no

joelho.
>- E'ste [passarinho é o

último que eu matol
Nunca mais serei tão
mau como tenho sido a

té ho íe: nunca maísl
,E Tonico cumpriu o

que havia prometido.

Barão do Rio, Branco. sala 4

FONE:72.2607

VARIG
72-0363

DER ,UNEHRERBIETIGE "SOHN,

Deulsche Ecke« »

LEITWOlll': WIRBCHRElBEN�EI�'WtN1.G IN
D:eQTSCH. DAMIT DIE ERE.RB� MU1;tERSPRA
HCE NICH'l" IN VERGESsENHE-IT OERÁET ri,

II ,� - - DIE REDAKTION"
.

fi

Einst ruhten zwei junge Studenten vor Wttten
berg unter einem gruenen Baume. Die Voegleín
sangen, und ,die Sonne schien hell und Warm.

,Der eine sagte: "Wie sehnen ist der Himmel
anzusehen;" der andere meinte:' "Ja, Wer ihn
mit guten Gewissen ansehen kann." Darauf
sagte der erste; "Hast du denn ein boeses Ge
wlssen?" Nun seufzte der andere und sprach;
Ich wollte einstmals in ein Gela'g gehen mit
anderen meinesgleichen und bat meinen Vater,
er solle mir einen Taler geben. Da sprach mein
Vater:' "Sohn, w:enn du .wuesstest, wie sauer ein
Taler mich und dein'e Mutter ankoÍnmt zu erwer-

ben, so wuerdest du nicht so vi:eiJ. begehren. Sie
he! da hast du einen, Groschen, Wenn du den
vertrunken hast mit deinen Kameraden, so

begnuege dich und komme wieder nach Hau
se!" Das verdross mich, und ich trat den Gros-
chen mit Fuessen.

'

"

f.

, Mein Vater ist nun tot; aber wenn ich ihn mit
den Naegeln aus, der Erde herausscharren ko
ennte, wonr ích's tun; denn so oft ich daran
denke, so íaellt mir .eín Blutstropfen vom mei
nem Herzen, ich habe grosse Sorge, um dieses
Groschens willen werde Gott all mein Vermoegen
auch in, den Kot treten."
Es ist auch so geschehen; denn ob er schon
'etwas Ehrliches, durch Heirat erlanget, ist er

doch in Armut und Not gestorben.
, Heinrich Casparl.

II

spézia & 'eia. 'Lida.,
SERRAlHA' E, SERVIÇOS DE TRATOR

Madeiras pera construção e serviços de trator
com profíssíonaís altamente especializados.
Rua João .Ianuärio Ayroso, 772 - Jaraguá Es
querdo - Fone 72-0300 - Jeraguã do Sul - SC.

... ........ ..:1' .

Relojoaria AVENIDA

II

As maís finas sugestões para presentes,
, jóias, rel6g1ós, violões, troféus,

medalhas e artigos de prataria estão na

RELOJOARIA AVENIDA

Na Marechal e na Getúlio Vargas

"

li

CL '"

H e I U a Creações
CONFECÇÕES EM TECIDOS

Infantil e Gestante

PRONTA ENTREGA

Rua Jeínvílle 2.089 - Föne 72-1157

PÁGINA 12 Jaraguá, do Sul, de 22. a 28/09/[989.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Casamentos
••...... r ,

- :. MARGOT .AJ)EUA GRU:QBA �1iMÀNN, Oflc1al
.do �ell8tro Civil elo 11} DlitrllQ 4a. Comarca cl" Jua
guá do Sul, Estado de Santa catarina, Bl'osll, faz saber

que compareceram em CartórlQ exibindo os documen-
,lOS exigidOS pela le1, a fim .de se 'babmta�
casar, OS seeÚlntes:
Edital- 16.827 de 12.09.89
Edson Jamel Hertel e Si
mone Sueli Beck
Ele. brasileiro, solteiro,
lnduàtrlãrío, natural de
Jaraguä do SUl. domicilia
do. e residente na

. Av.
Marechal Deodoro, 507,
nesta cidade, fílho de
Hugo Hertel e WaU
Júnge Hertel ,_
Ela, bresíleíra, solteira,
bancária, natural de 0-
.sasco. São Paulo, domici
iiada e residente na Rua
Antonio Carlos Ferreira,
295, nesta cidade, filha
de· Eroldo Beck € Ger
trudes GEmi Volles Beck
Edital 16.828 de 12.09.89
Edson Sasse e Neusa Pedri
Ele. brasileiro, solteiro,
mecânico, de manuten

ção, natural de Jara
guá do Sul, domíoílíadn
e residente na Rua Jo
inville, 2.000, nesta cida
de. filho de Gerhard Sas
se e

.

Getrude Daren :Sa&
se -

Ela, brasileira, solteira,
industriária. natural de

Jaraguá do Sut domici
liada e residente na Rua
Walter Marquardt, 1.726,
nesta cidade, filha de
Alfredo Pedri' ; e Alvina .

Norile Pedri -

Edital 16.829 de 12.09.89
Osmar Defante

.

e Lour

des Ricardo de Melo
:ele. brasíleiro,' solteiro,
operador de' máquina,
natural de Trindade, No

noai, Rio Grande do Sul,
domiciliado e residente
na Rua Henrique' Mar

quardt, nesta cidade\
filho de Antenor Defan

te e Clo(inda Lago. De

fante - .

Ela, brasileira, solteira,
operária, natural de:

PalmitóJWliS, Nova Auro
ra, Paraná, domicitliada
e residente na' Rua Hen

rique Marquardt, nesta
cidade, filha de Antonio
Ricardo de Melo e Cast0-
rina Marcul:no de Melo �

Edital 16.830 de 13.09.89
Oreste Brüning e Rozane
Terezlnha Laurentino ,

:ele, brasile:ro, solteiro,
industriário, natural de
v,;:tor Meireles, 'J;b,ia$a,
neste Esta4p,,: '.;.

, '"
-

do e residen:té'/ �
Carlos Blank, ; 229. nesta

:,PAGINA ,13

para

eidade, filho de Edmun
do Brün'ing e Ingeborg
Brüníng �

Ela, brasileira, solteira,
vendedora, natural de
Lontras, neste E.'stado,
domiciliada ,e residente
na Rua' Carlos Blank.
229, nesta cidade, filha
de Sebastião Jeronimo
Laurentino e Santa de
Andrade Laurentino -
Edital 16.831 de 13.09.89
Jerson Walz e' Zulmira
Pelens
:ele, brasileiro, solteiro,
tndustrtãrío, natural de
Jaragué do Sul, domící
Iiado e residente na Rua
Guilherme Kopmann, nes

ta cidade, filho de Victor
Walz e - Selli Rreinke
Walz �

Ela, brasileira, solteira,
costureira, natural de '

Jaraguá do' Sul, domici
liada e residente em

Ilha da Figueira, neste
distrtto, filha de Paulo
Pelens e Maria O:ga
Pelens, -
Edital 16.832 de 13.09.89
Eduardo de Souza Rodrl·
gues €I Irlea CecUlo. Mo-
ser

Ele, brasile:ro, solteiro,
eletrotécnico, natural de
.orleans, neste Estado,
domici!liado e residente
na Rua Pastor Fernando
Schlünzen, nesta cidade,
filho de Adilio Rodri
gues e Solange de Souza '

Rodrigues -

Ela, brasileira, solteira,
secretária, natural de

Jaraguá do Sul, domi'cí
liada e residente na Rua
Feliciano Bortolini, 111,
nesta cidade, filha de
Tercílio Moser e Anna
'Moser - _

Edital 16.833 de 14.09.89
:eSio Carlos Silva €I Ze

nilda Aparecida Simões
\

Ele. brasileiro, solteiro,
tinture:ro, 'naturai de
Blumenau, neste Estado,
domiciliado e residente
em Estrada Garibaldi,
neste distr�to� filho de
Luiz Machado da Silva
p Neusa Maria - Silva -

Ela, brasileira. f:'oltpira
do lar, natural de Bela
Vista do Toldö, êm. Ca
noinhas, neste. "l'stado,

':�ni1t��:!dâ �'i,&t«�:f��
.

".;

,�f1.1rai"dé Jara21;l' -d�
".._---_..._

Sul, d�J1Qlc.iliada e resi· ANIVERSAlUANTEs
". ,dente n,6 !Rua HeillOS(
Mahnke, 113. nesta ci·

nests distrito, filha de dade, (i:lha Ide AmpSebastião Simões e .Ane Küster e lIsa Kíckhöfeü
Simões .de Oliveira - Küster -
'Edital 16.834 de 14-09.89 Edit" ai 16.838 de 15.09.89
Irineu Burger e Martsa AntôniQ Ribeiro da Silva
Tereslnha Nlmet

'
.

e ,Ruth Néla Alves
Ele, brasileiro; solteiro, Ele. brasíleíro, solteiro,operãrío, natural de analista .contáb'il, mir
Jaraguä dó Sul" domící- tural de Penedo, Alagotiado e residente . .ém as. domiciliado e residen
Estrada Garibaldi, fiêste te na Rua· Roque Anto
distrito. filho de ��o Dio de Castro, 03, Jar
Butgér e Rita Jäger í3\\J.r- dím Otawa, Cuarulhos,
ger - �,)' São Paulo, filho de Potã
,Ela, brasileira, SOlteira, cio Ribeiro da SilVa e
operária, natural dê Ja- Maria José Leandro da
raguá do Sul, 'domiciliada Silva _

'

e residente em Estrada Ela, brasileira, solteira,Garibeldí ,neste dístríto, estudante, natural de Ja
filha de José Nímet e raguá do Sul. domícíBarbará Mokwa Nl�et - iíada e residente na RuaEditai 16.835 de 14.09.89 Prancísco Zacharías Len
Roberto' Henrique . Rei- zí. 345,' nesta Cidade, ü
chow e Joslani Natál'é lha de João Alves e Ju-
Ferreira dite Alves '-
Ele, brasileiro, solteiro, Edital 16.839 de 15.09.89
comerciário, natural . de Januárto Soberaaskí e
Jaraguã do Sul, doririti- Lorení Barreto
liado e residente em Ele, brasileiro, solteiro,Rio da Luz I, neste dís- índustrtärío, natural de
tríto, filho de:eno Rei- Barra Velha, neste Esta
chow e Elia Hornburg do, domiciliado e res í
Re.chow -

dente na Rua Joínville,
Ela, brasileira, solteira, 308, nesta cidade, fílho
do lar, natutal de Ótàcí- de Leonardo Soberanski
lio Costa, neste Estád'o, e Thereza Maria Sobe-
domiciliada e resii:tente ranski "'-
em Rio da Luz I, neste Ele, .brasileiro, solteiro,distrito, t:lha de José operária, natural de Pa
João Ferreira e Adelir
lV...aria Ferreira _

to Bragàdo. :M'..arechal

Edital 16.836 de
.

14.09�89
' Cândido Rondon, Paraná,

Senedir Röcker e Maria
domiciliada e residente

A 'd C
na Rua 242, ng 222, em

parecI ii osta Vila Lalau, nesta cidade,Ele, brasileiro, solteiFO, filha de Armindq Barre-
pedreiro� natural de to e Leonora Barreto -
Anitápolis, neste Estado,
domiciliado 'e residente
no Loteamento Borba I, J

em Uha da Figueira, nes

te distrito, filho de

Gregorio JOsé Röcke.r e

Ema Külkamp Röcker -

Ela, brasileira, solteira,
do lar, natural de Jata
guá do Sul, domiciliada
e residente no Loteamen
to Borba I, em' Ilha da .

Figueira. neste distrito,
filha de Emílio Costa e

Rosalia Costa, -

Edital 16.837 de 14.09.89
ßdo Dllmar Kasulke e

Jsolde Küster
Ele, brasileiro, sblteiro,
bancário, natural de Mas
saranduba, neste Estado,
domiciliado e resi<;lente
na Rua Roberto Zie
mann. nesta cidade, fi
lho de Norberto Kasulke
e Resida Gaulke Kasul
ke -

Ela, brasileira, solteira,
auxiliar de escritório,

Edital 16.840 de 18.09.89
Carmellno Adelor Cris
tovão e Ivanlr Stassun
Ele, brasileiro, solteiro,.
operário, natural

.

de
Modelo, neste Estado,
dom:ciliado e residente
na Rua Ernesto Lessmann,
359, nesta cidade; filho
de David Cristovão eLe
nor Müller -

. Ela, brasileira, solteira,
operária, natural de Ja

raguá do Sub domici
liada e residente na Rua
Ernesto' Lessmann, 359,
nesta cidade, filha de
Artur Stassun, e·Ringat
Kreis .Stassun

� para que chegue ao

conhecimento de todos,
mandel passar o Pl'esente
Edital, que será pui,>Uca�Q
pela lmp#ensa e em eilT'
tório, onde será afixa.À;lb
duraDte 15 dtas_

.

23 de Setembro
Sr. Ottomar Gaia (Ita:;

jaí); Sra, Martína Lie
senberg; Sr. Horst Steiti!
(Joinvi11e); Aldo' veue
Iiní: Nivaldo Lindner;'
Marcia Maria Hbllet;
Sra. Cecilia Tarnawskê
Sr. Durval Vasel: Ro"
gério Edson Krüger; 'Gui
lherme Marcelo, filho dê
01'. Moacir (Reglina Spring"
mann] Zanghelini; SfiL
Marlí Teresínha Simon'

24 de Setémbro
Sr. Artur Ersching; Sr.

Nivaldo Adalberto Frei
berger; Sra. Adelína
Scheuer; sra. Cecília es

posa: do Sr. Theobaldo
Hagerdorn; Sr. Olegário
Stinghen; Sra. Deíse
Maria; Pereira; Waltru
des Mielke; Sr. Valdenír
Luiz Freiberger (Tuti) ;
Sra. Ruth Venske Oechs
ler

25 de Setembro
Sra. Herraínia, esposa

do Sr. Santos Tomasellí:
Sr. Gerhardt Grützraa
eher: Sr. Ottomor Kreutz
feLd; Sra. Isolde da Costa
Behrens (Guaramirim);
Rogéri!O L· Gonçalves;
Sérgio :zonta; Mima A
driana Krause; Tarcísio
Fischer (GuaramiI:im)

. 26 de Setembro
Sr. Walter Lawin; Sra.

Otília Schmitt Ferr�ira
(Guaramirim); Sr. Ingo
mar Homburg; Aldírio
Luiz de Oliveira; Her
berto

.

Georg; Solang:e
Jaqueline ' Pereira

21 de Setembro
Sra. Carla Mey Mei

nert; Sra. Maria Dias

Angelo; Sr. Leipoldo Bas
hammer; Sra. Rosane J.

Vailatti; Lili�n' Horst;
Sandra Pscheidt; Mar
co Antoni do Santos

28 de Setembro
Sr. orlando Ribeiro de

Mello; Karlen de Mello;
Sr. Almiro Bruch

. (Gua
ramirim); Sra. Estérsia
Wolf Kölling (Curitiba);
Elfrida Schmitt, esposa
do ,Sr. Damás:o Sichmitt;
Sr. Adolfo Rengel; Sr.
João Dunker;; Giovam
J Podi; Sra. Neide
Dunker FOdi; Luiz Ricar
do Rosa; Amélia Aben
Corrêa; ,Maria .onélia

J3osa; João Bat:sta Mal
;gar�n Righi

.�--_......._---�-

Jangu.á "Ào ,Sul, de 22 a 28/09/1989.
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Asasda li:beidade.
.,_.. Pilote sernpreequípado.

.

Para JÚlS,' seguro Ião é so uaFiRfia 'dé riSCO$".
. ",'

Segur,D, , é
'

.•
'

"- .

CULTOS: Neste sábado, às 19:00h, na RUa Joinville
e
_
,',às; 19':3O,lh< 'Í'l'à?V;ila' tenzi; neste domingo, às', 8:00h.

rio Centro-·e-ieh1' Santa" 'LúZia; àg 91:aOh no Centro, ne
Vila- Nova e 'ém Joã'O" Pessoa."

.,,_ ;.'
'�'...

:, ,.
"

...../

1"1

� '.J

LEMA iiDA SEMANA; "Temos; este mandament�, "da
parte de Deus: que aquele que &mêLa; Deus, ame . .tam-
Mm c a seu Irmão. "1:. João 4[2.1,

.

P1Á �5 '-o Insatisfação .sempra é uma 'cónsequêncía ��e
nossa, inW�,tidão. (Jon�� 4,3-4)

� .. .,

MENSAGEM E UllTURA DIÁRIA:

P:reslação:' de
.

\ '
-

Consu.lte -

Segutos" I..

. $erviço,s
"

nos

Garc:ia

.�� .. ,

.

, <', ','

QIÀ,�26� -:- Viva diariãmenté dá graçil de .Deus, E isto
que Deus espera" de você. (Sâ1mo 89,32) c.

.

,

.

-:::'! .. ,'_ ,
.

,1_- ,<

DIA 27';_ Faça' d� Deus o maís importante, então. to
das outras coisas serão secundárias: {Hebreus 8,1)' .

DIA 28 � A.pração é o Único 'poder do mundo, que.
está acima das' leis da natureza; tMarcos, 11, 23-24'}"
DIA 29 - Oração eficaz SÓ é possível 'se estamos; die
mãos vazias. (Lucas H;5-8)

-
.

DIA 30,":'" Nas grandes, bem como nas. pequenas coí
sas;: Deus ouve a oração daqueles que depositam' a

SUa confiança Nele. (Salmo 64;2)
,

DIA OL 1 O _. Não sabemos o que nos traz. o futuro,
'mas continuemos a louvar,' a pedir' e a confãar 'em

Deus. (Salmo :;'1 ;2-3)

,'-_--'.,....,.__�__,,---,.....,........_'_'.,......,_,_-------...,...._-�---....,...-.;..,_--....,....,�---- ...-----.--2�-.-�---_._�.:�;:" �..-:....- ',.,-.:�-'--· .....-1-· J... , _'

Jaraguâ da Sul. de �o22
.'

lá,: 281QQl�989.

Rua Expedicionário Gumercindo da Silva n9'90, 1.9 andar, sala t
Fone 72-188 - ��raguá do Sul.- SC -

\ Hoje, a Previdêneio Social garante ao trabat
lhedor ru�al os mesmos benefícios a que têm 'di
reito os trabalhadores urbanos .. Este é rncis um

passa certeiro do 60verr:lo Federolno direção do.
1j....�.........._........iIíIII.....IIIIIII.. iusti�asocial. ". " .'

..
".

GOVERNO FEDERAL
;iii:li!iii::i�:i!i:i!:i!:!::::i!il::!!::.m::m:!p,!:::i!i:::;;:!;;i;mili;:::ii!::::ii:!!!!!!!:;!:W!!!!!i:!!!i:;mm;;::::!,;;;;u:n:Hi;!;

o.L,

o,' v:
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Mais de 1.500 pessoas riram com as

apresentações da comédia "SalãoBuhr",
..montada e encenadapelo Grupo de Teatro

Scar. A peçafoi encenada pela última
vez em 17 de setembro e o elenco - que

decidiu dar um tempo porque estava

ficando cansado - promete voltar em
novembro com a reapresentação de

. "Quem casa,quer casa", história de
Afonso Pena. Lamentamos que a

temporada do "Salão Buhr" tenha
encerrado, mas, com certeza, tod()s

aguardam ansiosos pelo novo trabalho do
.

.

elenco.

A19� Vcre/Suben está
promovendo durante o mês de
setembro em todos os

colégios, escolas básicas e

multisseriadas da Rede
Estadual de Ensino, o 1
Movimento Arte, Ciência e

Cultura (I MACC). Os
. organizadores informaram
que a promoção está
correspendendo à proposta
curricular implantada pela
Vere e atingindo seu objetivo
de dinamizai' o processo
didático.C.A. �aependi oferece

coquetel a debutantes
o Clube Altético Baependi ofereceu, no último dia
13 de setembro, um coquetel em homenagem às

.

.
debutantes jaraguaenses, convidando também - e

.

estiveram presentes - as patronesses Cecíclia T.
.

. Konell e Astéria H. Vargas (acompanhadas de seus

esposos), imprensa e membros da comissão
.

organizadora: Denise Lueders, acompanhada de seu

esposo, o presidente do clube.Alidor Lueders;
Traudi Henschel, com seu esposo e diretor social .

do Baependi, Am? Henschel; Zilda, Inês 9�enther; .

Alaor Paoletto; Ainda pertencente a comissao

organizadora, estiveram presentes neste enco.ntro
Jane Teles Schulz, Sueli Bakon Valle, Evandira .

Rubini Pradi e Everli T. Klein da Silva, todas
acompanhadas por seus esposos.

Jóias, relógios, pulseiras,
anéis, alianças, prataria,
artigos em ouro e tudo o

mais para presentes na

Relojoaria
Avenida

Marechal Deodoro 443 e

Getúlio Vargas n� 9

Cecília Konell
1

Astéria Vargas

Loja

Mamáe Coruja
A melhor opção em.

artigos infanto-juvenis,
bebê e gestante.

Rua Barão do Rio
.. Branco, 168 ,

Fone 72-1788 - Jaraguä
do Sul-SC ..Fabricia Schmitz

Uma jóia ninguém
esquece

SeifoJd
Jóias, relógios,
óculos de so/ e·
presentes ..

Rua Marechal Floriano
n: 29 -Fone 72-1911.

·IiiI8fJ.1��• I' •

•

Kua ReinoldoRau, 632

.72-1599
Giriane R. PradiVane,Ysa Garcia

Drogaria e Farmácia, Catarinense SIAl
* Melhor atendimento.
* Maior sortimento de medicamentos.
* Maior variedade de perfumarias e cosméticos, e

também uma especialista para orientá-la em sua linha
de beleza. .

11 - Av. Mal. Deodoro', 855.
e 72-0827 - Jaraguá do Sul-Se-

.nde das 8 às 21h de segunda a sexta
sábados das 8 às 16h

Filial2 - Rua Preso Epitácio Pessoa, 111
Fone: 72-0636 - Jaraguá do Sul-Se

.

Atende 24h, inclusive sábados, domingos e .

feriados.

Jaraguádo Sul, 22 a 29/09/89
o
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Ameado e varejo
A Wiest Administraç�o e Participações, holding do

Grupo, com sede em Joinville, e controladora da
MetalúrgicaWiest S/A, de Jaraguá do Sul, acaba de
incorporar duas novas empresas: WiestComercialEx
portadora Ltda., e a Simesc Floresta� Ltda. O objetivo
é incrementar as exportações dáS outras quatro em

presas controladas, que produzem desde equipamen
tos para veiculo - como é o, caso da indústria em

Jaraguá -, lo,?garinas para chassis �e ca_minhão,!, p_eças engenhelfadas de aço para fIOS mdustflals,
blanks; perfis de açö, peças especiais, até auto peças
de plástico com fibra de vidro.

A empresa jaraguaense do Grupo Wiest é líder
nacional no mercado de reposição de escapamentos
'para autoveículos. Já a Simesc S/A, constituída de
duas empresas, uma em São Paulo e outra em Join
vil/e, é uma das principais fornecedoras de aço para
as indústrias de Santa Catarina. A Tecfibra, instalada
em Rio negro, no Paraná, produz peças de fibra de
vidro e plástico. O Grupo, que mantém 750 �mpregos
diretos, faturou noúmmo mês de agosto US$ 5,5 mi
lhões.

Marisol realizada de 2 a 17 de setem
bro, no Pavilhão da Expo
ville. Esta atuação da em- II

presa jaraguaense, além de
promover a boa qualidade
da malha produzida em Ja

ragä do Sul, comprovou o
êxito alcançado pelos'pro
dutos da Dalcelis, normal
mente campeã de vendas na
Feira da Malha.

II

I,

Pelo terceiro ano con

secutivo, a Marisol �/A In
dústria do Vestuário recebe
o troféu "Mérito Lojista",
oferecido pela Confedera
ção Nacional dos Diretores
Lojistas (CNDL). O prê
mio, conquistado novamen
te no segmento moda, cate
goria "confecção infantil",
foi entregue durante o Con
gresso Nacional dos Lojis
tas, realizado em 19 de se

tembro, na cidade de Porto O Centro de Treina
Alegre. O troféu, instituído mento do Senai, ein Jaraguá
em 1983, distingue os forne- do Sul, recebeu, no último
cedores de produtos, equi- dia 19, a Unidade Móvel de
pamentos e serviços junto Comandos Pneumáticos,
ao comércio de todo o País, que ministrará cursos de
sendo escolhidos pelos pró- Pneumática Básica. Com
prios comerciantes, que res- uma duração de 60 horas,
pendem a um questionário. '

o curso será realizado de
A Marisol recebeu este des- 25/9 a 16/10, dividido em
taque, devido a grande acei- duas turmas: uma das 7h30
tação do mercado aos arti- min às I1h30min e outras
gos de malha de algodão fa- das 13h às 17h. As vagas es
bricados por esta empresa. tão limitadas em 14 pessoas
Ela também produz as mar- por turma e o vaor a ser co
cas Criativa e Melissinha. ' brado corresponderá ao ra

teio das despesas de trans

porte de Unidade Móvel.
Inscrições e maiores deta
lhes podem ser obtidos na

secretana do Senai ou pelo
telefone 72-0722.

Pneumática

Dalcelis '

ADalcelis faturou mais
de NCz$ 400 mil durante a

13� Feira Têxtil de Joinville,

Divulgação

No começo uma sede modesta e alugada, hoje, mais de 150 mil metro« quadrados de área construída

A Weg comemora 28 'anos
e hate recorde de produção
Nos três primeiros meses (automação industrial), Penha

de existência a eletromotores
'

e, Navegantes (pescados), AraJaraguá, que hoje é a WEG quari (reflorestamento e pe
S/A, produziu,exa�a�ente 146 cuária de corte), além dos dois
motores" uma média pouco parques fa!,>r�s em Jaraguã do
além de 48 unidades ao mês. Sul e do prédio da Holdmg. No
Ao completar 28 anos, n? últi- total mais de 150 mil metros
mo dia 16 a Empresa batia um quadrados de área construída.
novo recorde, agora do ano, A capacidade de produ:
produzindo 188 mil motóres, ção de motores, atualmente, e
mantendo umamédia diaria de de 200 mil unidades é depois
8 mil unidades. O recorde his- do período de recessão impos
tórico da indústria, contudo, to pelo plano verão, omercado
continua sendo de agosto do de motores elétricos estão aos

ano passado, quando foram ROUCOS voltando 'ao normal.
produzidos 194 mil peças. Como ocorre a cada, pratica-

A curta história da WEG mente, a demanda aumenta
S/A é repleta de extremos. Nos em função das vendas do co

três primeiros anos de existên- mércio para o final de ano,
cia a indústria funcionava em principalmente de eletrodo
uma sede modesta e alugada. mésticos, onde os motores,
Hoje possui nada menos qU!! WEG são utilizados.
11 empresas" atuando em di- Atua lme n te .o grupo
versos segmentosdo mercado, WEG tem cerca de 8 mil cola
distribuídos em Guaramirim boradores e lidera; com larga
(Ouímica), Blumenau {tranS- vantagem o mercaoo brasileiro
formadores), Florianópolis e exporta seus produtos pa�a

todos os continentes, tendo
conquistado .r.ec�ntemente
mercados significativos, como
por exemplo Japão, Estados
Unidos e Canada são os maio
res compradores, seguindo da
Venezuela. A WEG exporta
13 por cento da sua produção
e até agosto deste ano já fatu
rouUS$16,5 milhões. '

, O aniversário de fundação
foi comemorado no dia 16, sá
bado, nas dependências da
ARWEG, num jantardescori-
'traido e alegre. A empresa ho
menageou 190 de seus .colabo
radores por tempo de servrço:
quatro com 25 anos e 186 com
10 anos de serviço prestados à
industrral. Aos quatro que
completaram 25 anos Eno Ges
ser Ser, Valmor Vicente Meu
rer, Waldemar Marquardt e

Alirio Vieira do Prado recebe
ram como presente um relógio
de ouro cada, alé de medalhas
e diplomas.

Fone:

72-3343

fllENBiiRfER VEicUIIIB "

'li' • nr.rr ..... �"
,

;\ GARRA DA �O\:I\ DEC\I)A

l\.nVU.l I U�
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'Asexta etapa do Campeo
nato Catarinense de Bi
cicross ocorre no dia 23

de setembro, em Timbö, Até
sua quintá fase; a competição
estadual está sendo liderada
pela equipe da Malwee, de Ja-

, raguä do Sul, que conta com

11 primeiros lugares. Em se

guida, está a Indusul, de Brus
que, com quatro e, na terceira
'colocação, a CME, de Rio do
Sul, com três, conforme divul
gação de Alvaro Ma); diretor
do Departamento dé Bicicross
da Federação -Catarínense de
Ciclismo.

A Malwee está alcançan-
,

do um ótimo desempenho nes
ta competição, pois possui ain
da oito pilotos ocupando se

gundas posições e mais nove
nos terceiros lugares. Perma
necendo a ordem de classifica-

Malwee· disputa
êlll Isnbõ mais
troféus e o

título estadual

ção atual até o fim do campeo
nato estarão classificados para
disputar o Brasileiro de Bici
cross 28 dós 36 pilotos que
compõem a equipe jaraguaen
se.

Os pilotos daMalwee clas
sificados em primeiro lugar até
a quinta etapa são: Joice Mo
retti, na categoria feminino A;
Cristiane Ferreira, feminino B;
Fabiana Hackbart, feminino
C; Márcia Tardewski, femini
no D; SaleteMoretti, feminino
E; Fábio FerreiraCésar, infan
til C; Marlon D. Mathedi, in
fantilD; Charles Guinther, ju
venilA; Marcos Gonçalves, ju
venil D; Paulo C. Andrade,
adulto D; e Valmir Garcia,
cruizer H.

Nas segundas posições es

tão Os seguintes ciclistas jara
guaenses: Alessandra Bruns,

categoria feminino C; Paola
Hackbart, feminino E; André
P. Vicente, infantil B; Ricardo
Souza; infantil D; Antônio C.
Dantas, adulto D; Marcos Al-

,

yes, cruizer I; .Carlos A. Pas
sos, cruizer -II, e Antônio C.
Dantas, super classe. Nos ter
ceiros lugares estão _;_;_ Terri
mar Gianizini, categoria femi
nino E; Alexsander Aldrovan
di, infantil A; Eugênio Tecilla
Neto, infantil B; Roberto Bi
herr, juveníl A; Marcel Maia,
juvsnilB; Jakes Enrique. dos
Santos, adulto B; Cristiano
Gonçalves, cruizer I; Jean Car
la Leal, cruizer I; e Paulo C.
Andrade, super classe.

Pista em Pomerode

Dentro de seu programa
de incentivo ao esporte, a Mal
wee Malhas está construindo
em Pomerode uma pista de bi
cicross e outra de skate. A
inauguração do circuito para
ciclistas ocorrerá em outubro,
com a participação da equipe
Malwee de bícicross. As inscri
ções estarão abertas para pilo
tos federados e não federados
que se apresentarem para a

prova, poden� participar, in
clusive, principiantes de Pome
rode e região.

Oliseja conclui três modalidades
Três modalidades foram

decididas na semana que pas
sou na 8� Olimpíada Sesiana de
Jaraguá do Sul - Oliseja -,
que reúne mais de 2.500 atle
tas, de 34 empresas, disputan
do 23 modalidades esportivas.
No atletismo a Weg Motores
conquistou o naipe masculino
e no feminino e vencedora foi
"a Malwee. No bolão masculi
no, a classificação final apre
sentou a Marisol em primeiro
lugar.

No atletismo masculino,
conforme o boletim numere
quatro distribuído pela or�ani
zação central da competição,'
'a. classificação final foi, a ' se

guínte: 1� Weg Motores, 2�

PáQin.iJJ! '

Malwee, 3� Metalúrgica Lom
bardi e em 4� Marisol. No femi
nino: 1� Malwee, 2� WegMoto
res, 3� Momfort e em 4� Man
sol. As provas foram disputa
das na pista olímpica do está
dio Max Wilhelm, de proprie
dade do Baependi, no dia l7
último, domingo.

No bolão a Marisol sa
grou-se, campeã com diferença-

.

de 27 pinos sobre o segundo
colocado. Os resultados oä
dais são os' seguintes: 1� Mari
sol830 pontos; 2�WegMotores
807, 3� Bretzke 807; 4�Lulimar
796; 5� Weg Máquinas 792; 6�
Malwee 775; 7� Kohlbach 752;
8� Moretti,'Jordam 740; 9� Ce
val 675;'1(f. Gumz Irmãos 657

..

e 11� Jaraguá Fabril 584 pon
tos.

Até esta semana quatro
competições foram concluídas. .

Além das três da última sema

na, a Indústrias Reunida con

quistou o troféu entre as 17
candidatas ao título de Rainha
daOliseja, vencido por Josiane
Buchmann, em baile realizado
nas dependências do S:E. Ju
ventus, no dia de abertura da
9liml?fada, em 9 de setembro. '

Com isso, até aqui, Reunidas,
Marisol, Weg Motores e Mal
wee são as únicas empresas que
conquistaram troféus e lideram
a competição na classificação
geral.

Bola na trave
Amaior surpresa da sexta rodada do campeon�to
da Segunda Divisão de Jaraguá do Sul foi a derrota
do Paraná, em Nerew Ramos, por 1 a zero para o João
Pessoa, que agora assume a liderança do torneio.
Além de perder a primeira posição, o Paraná perdeu
também a invencibilidade de ch lCO jogos. Os demais
resultados apresentaram São Luiz 1 x 2 Aliança Asa

, Branca 4 x zero Pinheiros e Floresta 2 x 5 Amizade.
,

Na categoria Aspirantes'São Luiz 1 x 2 Aliança,
Asa Branca zero x 2' Pinheiros, Paraná 1 x 6 João
Pessoa e Floresta zero x 2 Amizade. A próxima rodada,
a se realizar em 24 de setembro reúne Aliança x Gua
rani, Amizade x Paraná, Floresta x Pin!1eiros e Asa
Branca x João Pessoa.

,

,

II

I:

As duas primeiras rodadas
do "Peladão"/89 apresenta
ram osseguíntes resultados:

Santo André 1 x O Samuca,
Bangu 3 x 2 Jamail Sthil, Ar
co Iris 2 x O Millão Lanches,
Jaraguá Copapel 4 x O'Fio,
resta, Estamparia Elos 5 x

2 Rei dos Botões, Mercearia
Jaragua O x 10K.M.G., Ser
men O x 2 San Remo, Doces
Schiochet 1 x 2 Pinguim, Je
ja 1 x 3 Nova Esperança)
Santa Luzia 1 x 1 Milium,
Asa Negra 4 x O Nacional,
Figueirão 6 x O,Mecânica
Muller e Veneza 3 x O Posto
Mime.

AAssociação Atlética Tu�
py, de Joinville, conquistou
o primeiro lugar na classifi
cação final do 12� Torneio
Independência de Bolão,
Masculino � Bola 16' do
Clube Atlético Baependi,
realizado nos dias 16 e 17
de setembro. A segunda co
locação ficou para o CME,
de Gaspar, com C.A. Bae
pendi na terceira posição,

'

seguido do Brusque F.C. A
S.E.R. Vieirense, Pingüis
(Indaial), Guairacás (nm
bó) e Tiradentes. (Itajaí),
classificados de quinto a oi
tavo lugar, receberam tro
féus de participação.

As equipes do' Cohab e do Rio Molha, que disputavam
vagas na repescagem, são as últimas duas classificadas para
as semifinais do 7� Campeonato Municipal Varzeano. Co
ha� con�egui.u passar para a fase seguinte ao derrotar o
Unides .da Vila po� 6 a zero, .e�quanto que o Rio Molha
teve dificuldades diante do Vitória, empatando no tempo
regulamentar em 1 x 1. Mas venceu nos pênaltis, por 4
x 3, garantindo seu lugar. Os jogos foram realizados em
17 de setembro, na Ilha da Figueira. Já estavam classifi
cad�s o Santa Luzia, Olaria, Estrada Nova, Figueirense,
Goiäs, Internacional, Arsepum e o Vila Lenzi, que está
invicto. .

. Casas pré-moldadas em 'concreto
, Paredes externas em tijolo, baixo

re/êvo.

Realize seu

sonho de possuir

sua casa própria.

Cidade - Praia - Campo
Baixo custo e rapidez na montagem.
ç,arantia total.
Otimas condições de pagamento.

. .

ARTEFATOS� DE CIMENTO
SÃO'JO'SÉ

Rua Horâcio Rubini, sln:
, Barra do Rio Cerro
Jaraguá dó Sul-Se

Jaraguá do Sul, 22 a 29/09/89 .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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. u estava brincando". Essa foi a explicação do
presidente da Câmara de Vereadores de Jal'aguá do
Sul, Ademar Winter (PMOB), sobre a nota publicada
nesta coluna, a respeito de salários tios vereadores.
Ele disse que em agosto foi NCz$ 1,2 mil, enquanto
o prefeito Ivo Konelr afirmou que girava em tomo de
NCz$ 3 mil. A resposta, no entànto, fot em tom de
discussão e seguida de ameaça: "Na próxima vez você
v�i se ver comigo", declarou o político, deixando nas
entrelinhas uma possível agressão física. Foi mais
além: "João Modesto - disse se dirigindo ao secre
tário executivoda casa - v�ja quando termina o con
trato com o Correio do'Povo. Vamos acabar com isso".

. Claro que, quem diz o que quer, ouve o que não quer.
E !Oto caso.Winter usa a força física e o poder eeonô
mico para ter o que quer. Resta, agora, aguardar que
a ameaça física - e financeira -;- sejam também, mais
uma brincadeira do vereador. E o velho ditàdo: quem
não tem peito é cobra. E rasteja... O que não é nosso
caso. (Gilvan França).

.

Na Festa do Colono, Dá &cie
dade Aliança,. no Rio Cerro,

choveu cerveja pelo bol$O do Dur
val, molhando com o. liquido as

qualidades de Ulysses. A certa altu
ra, de cuca já quente, um colono
Calou: "Seu Vasel, se V. Cor candi
dato a qualquer cargo nas próximas
eleições nóis votamo em Você. Mas,
por Cavor, não fale mais do Ulys-
ses." Tóimmm!

.

Aliás, o baile saiu como bauern
ból, muito cheirando um impro

visado inglês. Tal como certa publici
dade de Blumenau que manda o

cliente para a: Rua Caetano Déke.
Deeke, meu caro! Ou aqui em Jara

guá o Caeser's Club sai como cizars
clube. Santo Dens! Do jeito como vai
a vaca vai probrejo, com voz bonita
e tudo. Plin plin! .

Quem parar numa das'
esquinas do BB-Meri

dionalda Rua 3 fica espan
tado com o número de via
turas de duas mãos únicas
.despejadas numa única. Por
causa dos bancos próximos,
veículos param a menos de
3 metros, descaradamente.
Uma tinta amarela delimi
tando os estacionamentos
seria bem recebida, porque
daqui a psmco haverá danos,
a lamentar. E quem paga?

ÜSchlachtfest e o

Bauernball de S. Ben
to, veiculado pela TVrevela
quando pouco um fato cu

rioso. Vozes bem postadas,
contudo, agridem aos que
dominam a língua alemã.
Como a região é fortemente
habitada por pessoas bilín
gües, deviam os locutores
aprenderpelo menos um

pouco da bonitalíngua ale
mã. Do contrário; estare
mos burroficando!

OJ3� Congresso dos Contabilistas deSanta Catarina,
realizado de 21 a 23 de setembro, na cidade de Tuba

rão, conta com a participação de mais de dez profissionais
de Jaraguá do Sul. Professeres renomadas das melhores
escolas do. País - entre eles, José Carlos Marian, 'Sérgio
de Indicibus, José LeônidasOlinquezitch e a doutoraMarta .

Aracaki - estão ministrando palestras neste evento, enri
quecendo os conhecimentos dos profissionais catarinenses..
o que é, sem sombra de dúvidas, significativo.

.

Apesar de ter si�o consi�erada positiva pelo pr�feito
Ivo Konen, tambem preSIdente do PMDB, a VISIta do
vice-governador Cacildo Màldaner a Jaraguá do Sul,
dia 16, não serviu para definir o nome�ocooi'denador

.

r�ional da. campanha de Ulysses Guimarães à presi- II

dência. O· itinerante Maldaner e sua comitiva, impres
sionaram-se, conforme Konell, com o ritmo das obras
no município. A popularidade de Konell e do partido,
também. . .., .

.

C41'8 SASSE'
Energia com gosto de-café.
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Piske c01Jclui obras para
·a comemoração do jubileu

-

A prefeitura municipal de pronto para a inauguração.
Schroeder conclui nesta sema-· "Vamos prepará-lo para ocu

na as obras que permitirão a . pá-lo. A inauguração será em

realização das comemorações outra data", explicou. Disse
do jubileu de prata de emanei- que uma equipe vem executan

pação política do município, do serviços de acabamentos,
que será comemorada no pró- conclusão de melhoramentos
ximo dia 1� de outubro. As do pátio de estacionamento e

: frentes de trabalho se desen-
volvem no ginásio de esportes sanitários.
eno estádio municipal, que o O estádio municipal, esse
prefeito Adernar Piske acredi- sim, será inaugurado oficial
ta estarão prontos para os-fés- mente no dia 1� de outubro ..
tejos. As obras, finais estão sendo

No ginásio de esportes as realizadas e o prefeito Ademar
obras são no sentido de possi- Piske entende que até o final
bilitar sua utilização, já que de da semana a Câmara de Verea
forma alguma o prédio estará dores já terá votado projeto de

I:

iei que dá denominação à praça
de esportes. O estádio vai se

chamar, se a Câmara aprovar,
Cláudio Tomazelli, empresa-

, rio destacado e ex-vereador de
Sehroeder, já falecido, que re-

.

cebe uma justa homenagem,

Além disso a prefeitura
vem desenvolvendo trabalho
de recuperação de diversas es

tradas do interior e centro da
Cidade, danificadas pelas últi
mas chuvas, assim como im
planta sistema de esgotos na

. ruaValentiZoz, no centro, nu
ma extensão de 100 metros,
aproximadamente.

Atuando no setor de alimentos, (soja, milho ecarnes), está selecionando os profissionais
abaixo, para atuação em sua filial de Jaraguá do Sul:

CHEFE DE
MAN.UTENCÃO
ELÉTRICA

(Som larga experiência na área, bom relacionamento e capacidade de liderança.

.,EL.ETRICISTA . DE
M'ANUT-ENCÃO

.

..

INDUSTRIAL
Experiência rnlnima de 5 anos.

Dá-se preferência a candidatos da região.
Cursos de Apeieiçoamentö Técnico, Senal, etc., contribuirão na Seleção dos
candidatos.

Oferecemos:

Assistência médica extensiva aos íamiliares, refeitório próprio, transporte e gêneros
alimentfcios subsidiados, associação desportiva e recreativa, colônia de férias em

Balneário Camboríú,
..

.

Os lnteressades deverão .se apresentar na s-ede da filial, a estrada Rio da Luz em

Jaraquá do Sul •.
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