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�Miss Jaraguá/91

AHane Karsten, Srnara Regina Ivanlze Klutck�wsld,
20anos '

'

Weber, ts.enes 1,9anos "

'
"

,

Permanecem abertas as'lnscrições ao C(mcurs�MiSs JaragUá/91, que acontece no dia 5 de abra, naBoateMarrakech,
com animação da Banda Flerte, de [tajtú. A organização está a cargo da agência Ckat, que darâ às candidatas toda a estru
tura necessâria, além das orientações sobre desempenho na passarela. Nesta edição, publicamos as fotos de três candidatas,

. fotografadaspt:la,lente de Chaves,
'

PORJE PAGO'
DR/Se "

-ISR 58 - 161/81
,

Promoção do Concurso
- já começa a empolgar

I,

I,

ASSINATURAS
E

ANÚNCIOS
I,

I,

FONE: 72-0363

no:va geração

,"

'�.�,� .

.
.

"

"
'I

ANO LxxII .!...Ng 3630-Jaraguá'dqSul, de 16 a 22 de mtyfodel991.�Cr$_50,OÓ

Após oito anos afdstada do fu
tebol profissional catarinense, a

equipe do Grêmio EsportivoJuven
tus retorna a partir CÚlS 17 horas de
amanhã (dia 17) a disputa da tão
sonhada Taça Santa 'Cat.arina, a vi
trine dos 14 melhores clubes do fu
tebol estadual. Foram um ano e

meio de montagem da equipe, mui-
"

tas reformulações, questões resolvi
das no tapetão (para assegurar' a
vaga à Primeirond), mas o tricolor
entra em campo, contra o Hercüio
Luz, com a certeza -de que, de ante

mão, já se transformou em um dos
quatro melhores' clubes do futebol

.

catarinense, O experiente térmico Zé
Carlos deve provar isso com Q sua

equipe, c(entro de campo"
--------- P4gina 11_

! '

Busana quer
antecipar
final de

J

seumandato

Estratégica
,

mente o presidente do
Sindicato dos Meta
lúrgicos, Luiz Carlos
.Busana, surpreendeu
seus prõprios. "cole

, gas' diretores, e con-
vocou" zona assem-

, bléia geral da cate

goria para a manhã
deste domingo (17),
quando fará a se

guinte proposta: que
-:0 seu mandato encer-.

"re em 70 dias e que,
dentro

�
de 60 dias

aconteçam novas

eleições.

Pdgina5-

---
Escolha o idioma que
você deseja falar
INGL�S'_ ALEMÃO
FRANC�S
ESPANH.OL
ITALIANO
Aprendizado
garantido
Fone: 72-0294

)

'. "1,\ ComercialS/C "Uda."
Escritório de Contabilidade

-Av. MalDeodoro, 1301- 2' andar - sala 2 .: Fone: 72-0363-_--_-_.Há '47 anos at�ndendo bem-"
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_____------------.----OPINIÃO

EDITORIAL
�------------{conclusão)

A nova 'desordem mundial
o portal confuso e ne-

,

bulado do ano. 2000 se detém
na decadência do universo co

munista das repúblicas soviéti
cas e na degeneração do apa
rente gigantismo das nações

,
ocidentais.

Nesse contexto primei
romundista onde se debatem as

superpotências militares e eco
nômicas, com projetos tecnolô
gicos dos mais avançados, o

Brasil e a América Latina, sur
gem na visão de José Arbex,
editor da FDlha de SPaulDe
de Carlos Fuentes, escritor
mexicano, autor de . Aura. co
mo os filhos pobres da moder
nidade, avançando em direção
ao fim do século ·com o peso e

o pesadelo de 500 anos de re

tro.cesso social e econômico.
.

Vale uma maior atenção
para os textos de Jacques

. Chonchol, professor de. Altos
Estudos da América Latina, de
Paris, que põe em dúvida as

recentes experiências neolibe-:
. rais do Brasil e dospalses lati
no-americanos: '�Não é apenas
pela privatização, pela abertu
ra de fronteiras e pela decisão
de mercado que se resolverá os

problemas sociais, agravados
pela crise dos anos 80" .

Carlos Fuentes, no pri
meiro número de A Nova De
sordem Mundial (ttmlo dos
suplementos de World Me
dia), afirma que a solução de
mocrática da América Latina
não está nem no marxismo nem '

no reaganismo, mas sim num

movimento constante pela so

cifzlização da vida pública, um
fortalecimento da condição ci
vil, humanizadora, solidária do
exerctcio democrático" .

,
"

A Nova Desordem
Mundial, é Um projeto delui-.

.

dor de verdades, absolutas e se

propõe a exporas contradições
de todas as referências do pas
sado recente, como se elas não
existissem mais e ao mesmo

tempo não houvesse substitui
ção para elas, elegendo o lado
atônito do pensamentohumano
atual e a perplexidade com as

únicas possibilidades de ver

dade. Folha de S.Paulo, no
Brasil, Libération; na Fran
ça, EI Pars, na Espanha, The
Guardian, na

: Grã-Bretanha,
La Nación, na Argentina, Le
Soir, 'Bélgica, Die Tageszei
tung, Alemanha; entre outros,
são os responsáveis pela publi
cação da

.

Nova Desordem
Mundial.

(Associação Nacional de
Jornais, n'.! 40, Jan/91)

.

.
Filatelia

Raul Seixas !
Reberto João Eissler

Cazuza e Raul Seixas fo
ram recentemente homenagea
dos com a emissão de dois selos,
alusivos ao Rock inRio II (foto).

Filatelicamente uma emis
são discutivel; mas noto de re

gistro é a interessante idéia de
imprimir nas margens dasfolhas,
notas musicais. Outra curiosida
de é- o número de seloporfolhas:
apenas 12. Penso que nãoficará
mais fácil o manuseio das mes

mas, mas certamente beneficiará
os colecionadores d.e quadras,
que não terão a necessidade de
compor as quadras, 'imperiosa
sempre que são lançados selos
em pares.

Foram emitidas caderne-

tas, - que o Correio chamou. de
"cartela de selos", elas contêm
uma folha de selos e trazem na

capa o Maracanã; palco do fes- ,

tival, ,,'

Outro artigo emitido foi
um inteiro postal. Somos de opi
nião que se deveria emiti-lo mais -'

constantemente, um ou dois (no
máximo) a cada ano, e com uma

tiragem que possa atender um

número maior de filatelistas.
Raul Seixas tem uma -le-

egião de fãs, haja visto a quanti
dade de seus fãs-clubes espalha
dos peio pats. Sua trajetória,
desde Raulzito e os Paráetas,
que as mamães defamilia prefe-

"

riam chamar de "Os Esquizofrê
nicos', até sua parceria com

I

ii

I'

II

COM. E REPRES. de MAT. de CONSTRUÇÃO
Madeiras, tijolos. lages pré-moldados, éimento, Jal,
portas, janelas, fechaduras, forros, tudo da melhor

". qualidade e com pronta entrega

Rua Bernardo Dornbusch, ,s/n9, próximo do. Marisol.
Em cada cliente, um novo amigo.

II
II

I'
I'

I

Marcelo Nova, é extensa e rica
em situações que não consegui
riam ser relatadas num simples
artigo.

Aliás, não era esta a mi
nha pretensãd; e sim apenas re
latar dois fatos ocorridos recen
temente, e que muito me chama
ram a atenção.

Numa entrevista cedida à
Mar([ia Gabriela, Paulo Coelho,
parceiro de Raul em muitas mú
sicas

.
teceu a seguinte frase:

"Raul foi sempre o que quiz ser
e, tenham certeza, morreu

quando. quiz" .

, Na aparição de Raul, com
Marcelo Nova, quando da divul
gação do seu mais recente tra
balho: <IA Panela do Diabo", no
programa Jõ Onze e Meia; fora
indagado a respeito do rock; e

Raul afirmou que O que temos

hoje não pode ser chamado de
ro.ck! Jô retrucou e pediu que
classificasse o tipo de música
que fazia, não.se fez de rogado e

. disse: é "Raul Seixismo".
Raul.foi () único capaz -de

fundir puro rock'n'rol com xote,
baiãõ, maxixe e até ponto de
candomblé! Raul' é, verdadeira
mente, ummito!

Quem de nós será lembra
do daqui a 200,anos? Certa
mente Raul Seixas o seria da
mesma maneira!

/

COR-REIO_
_, <» .. c:::» 'V' c:::» '

GOLD, MACHIMI
_........- COM, E RtPRESENTACÀO lrDA.

I
.

Peças p/refrigeração: linha Doméstica
e Comerciallndustrial.

Rua Albano José Vieira, 760 Fone: 13-0478

GUARAIlIRIII- BR 280

(Ao lado das Malhas Fruet)

SPÉZIA & CIA�' LTOA.
. I'

Serraria e Serviços de Trator
, Madeiras para construção e serviços de
trator com profissionais especializados.

Ro João J. Ayroso; t12 - Jaraguá
Esquerdo

Fone: 72 -0300 - Jaraguá do Sul -
SC

-.
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Conhecida do Acre ao RS
Furgões simples" isótenmcos,'
pldsticqs, frigorlficos, trailes
e carretas de 1, 2 e 3 eixos.

Equipamento de refrigeração '

".
.

',e 3!! eixo (truck).
Fon.: 72-1D71-Ru.: Dr. Enrlco Fermi� 113 - Telex: 474/1n

ooos fi COU AOS DéSTRO
-ÇOS NA MATAL.,

,ADOLfO HlTfLR .. Re Ól'tu'.

P4g�1UJ 2
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J�raK.uá do Sul, 16/03 a 22/03/1991.
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Vasel pede túnel ou trevo

em Piçarras e Barra Velha
o deputado Durval

Vasel (PMDB) voltou a citar
a BR-lOl e seus constantes
acidentes, para novamente

apelar por medidas urgentes
que detenham os altos fndi

ces de mortalidade existen
tes atualmente. Discursando,
da .tribuna da Assembléia
Legislativa, o deputado ja
raguaense lembrou "a si
tuação gravíssima porque
passam as comunidades de

-,

Barra Velha e Piçarras, com
relação aos trevos de acesso
aos dois municípios-balneá
rios". Durval apresentou es

tatística 'comprovando que
"nos últimos quatro anos já
morreram 96 pessoas no tre

vo a Barra Velha, vítimas de

atropelamentos e acidentes

Durval Vase I.

automobilísticos".
,

,

O requerimento apre-
sentado por Durval Vasel foi.
aprovado pelos demais par
lamentares, ap6s ouvirem
atentamente as conside
rações do deputado. "Barra,
Velha e Piçarras há muito

'

reivindicam a construção de
um túnel ou trevo em rötu
la" .

O deputado concluiu:
HA situação é de grande pe
rigo, aquelas comunidades
estão a clamar por uma so

lução das autoridades fede
rais e, infelizmente não re
cebem' nenhum conforto no.

sentido de solucionar o pro-.
bIema do acesso". O reque- '

rimento foi enviado dia 27
de fevereiro : ao presidente
Fernando Collor de Melo,
ao ministro da Infraestrutu
ra, Ozires Silva, ao diretor

geral do DNER, Antônio'
Carlos Perruci. Alves e ao

engenheiro-chefe do 162
Distrito Rodoviário Federal,
em Santa Catarina.

censo debatido' na Câmara'
o Censo Municipal que está

sendo realizado ein Jaraguá do Sul,
com apoio da 19! .Ucre e GrupoWeg,
foi

-

amplamente debatido na

sessão de quarta-feira (6) à noite na

Câmara de Vereadores, O líder do

governo,' Balduino Raulino (PMDB),
apresentou aos componentes de todas
as bancadas e mesa diretora o for-

. mulärio que está. sendo utilizado na

pesquisa.
-,

.

I

O slogan da campanha publi
citária do Censo Municipal sintetiza
os objetivos do empreendimento "sua
respostà planeja' o futuro". Balduino
justificou que o resultado desse traba
lho proporcionaré à prefeitura, Câ
mara, indústria e comércio da cidade,
condições de estudos visando plane
jamentos dos mais diversos setores da
comunidade. O Censo é realizado por
.estudantes de 12 e 22 graus dastrês re
des de ensino, que trabalham volunta
riamente, sem ônus parà a municipa
lidade. A tabulação estará a cargo do

prupo 'Weg" que desenvolveu pro
grama de informática específico para
esta necessidad�. "

. Na mesma sessão foram apro-
vadas duas indicações. O vereador
José Ramos de Carvalho (PRN) soli
citou que a prefeitura providencie

proteções laterais em um pontilhão na

localidade de Ribeirão Grande do
Norte, imediações rui I Comercial
Winter, objetivando maior segurança,
principalmente a crianças. O peeme-

debista Ademar Wmter 'apresentou
indicação para que a prefeitura inclua
em seu programa de pavimentação a

rua Jacob Guesser. As duas indicações
foram aprovadas pelo plenário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
. MAS�ARANDUBA

ESTADO DE SANTA CAtARINA
Gabinete dó Prefeito

DECRETO N- 6•.,.1

oAvlO LEU, Prefeito Municipal de M8ssaranduba, esta
do de Santa Catarina, no uso das atribulcOes que lhe
slo conferidas pela Leglslaçlo em vigor, DECRETA:

PRORROGA PRAZO PARA RECOLHIIiEUO DE TRIBUTOS IIUIIICIPAIS

Art. 19 - Rca'prorrogado até 2. DE IlARÇO/1 ••1. o)lrázo para reco-

Ihlment�.��� .�':!'I�WMf�u��������d1iRITORIAL URBANO
.

. 'T.S.U. - TAXA DE SERVIÇOS URBANOS
1.5.5. -IMPOSTO SOBRE SERViÇOS DE QUALQUER NATUREZA
T.l.L.F.,.. TAXA DE LlCENÇAPARA LOCALIZAÇAO E FUNCIONAMENTO
Art. 29 - O presente Dec�eto entra'" em vigor na data de sua publlca-

çlo; revogadas as d1sposlç6es em contrário. '

, PAÇO MUNiCIPAL DE MASSARANOUBA, EM 14 DE FEVEREIRO DE 1991.

oAvlO LEU
Prefeito Municipal

Publicado no expediente na,data supra

HILÁRIO FRITZKE
Diretor Dept9 Admlnlstraçlo

li

4•,.

,

jaraguá
clínicade fisioterapia

NegÓCiq de ocasião
DIa.Va. G.Tognl
0l'Il. So_Iange CMtIlho
FISIO'fERAUPEUTAS

ti

ti

ti

t.

} ,
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Dávio discursa ne encontro

'com governador Kleinübing
Massaranduba - No encon

tro com lideranças partidárias da
União por Santa Catarina realizado
no último dia 07, em Joinville, e que
reuniu mais de 500 pessoas proceden
tes dos Municípios que integram o

Norte ê Nordeste de Santa Catarina, o
Prefeito de Massaranduba, Dávio
Leu, discursou em nome dos Prefei
tos 'presentes. Dirigindo-se ao Gover
nador Vilson Kleinübing, Dávio Leu,
lembrou da esperança e da confiança
que mobilizou o povo Catarinense
conferindo a Vilson Kleinübing esta
"estrondosa e incontestavel vi töria

,

nas eleições de f990, com à certeza de
que Santa Catarina voltará a ter um
Governo' sério e verdadeiramente
austero, uma vez que estas qualidedes
já foram demonstradas na Prefeitura
de Blumenau e em toda a vida pública
do eleito". Frisou o empenho que ti
veram os Prefeitos da União em bus
car os votos e a confiança dos seus

Munícipes, certos de que os prop6si
tos de governar Q nosso Estado tidos
como bandeira de campanha serão
efetivamente aplicados sem con

cessões e sem ceder a pressões, políti
cas e de grupos que nem sempre re

presentam o verdadeiro e bom cami
nho.

'

Dávio Leu lembrou da.discri
minação e da marginalização com que
foram tratados os Prefeitos do PFL,
do PDS e de outros partidos que inte
gram aUnião, pelo governo, desastro
'so do PMDB, e mesmo por isso estão
conscientes de que pouco podem espe
rar do novo Governo no primeiro ano

de mandato, mas também com a cer

teza de que as injustiças cometidas

ta
Pilote sempre equipado.

Prefeito Dávio Leu

contra os pequenos Municípios prin
cipalmente, começarão a ser recupe
radas a partir do próximo ano até
porque esta será uma questão a ser re

velada em função das eleições muni
cipais que serão realizadas em 1992 e

o desempenho do Governo Estadual
terá papel de fundamental importân
cia para o resultado eleitoral. O Pre
feito de Massaranduba finalizou o seu

discurso dizendo que os Prefeitos,
.Vice-Prefeitos, Vereadores da União
continuam aliados e confiantes em

Vilson Kleinübing e na sua.equipe de
Governo, certos de que a recuperação
do nosso Estado. será uma realidade
em pouco tempo.

..
.)

�HONDA Menegotti Motos I�

FARMÁCIA DO SESI
Amplas instalações e com La-
.boratörio de Análises Clínicas
anexo, para melhor atendi
mento. Av. Mal.l!eodoro, 567
(defronte o Colégw StW LIIIs -

Fone 72-0561

/

FORD:ESCORT.

Ora. Stela Fenaclnl
PSICOLOGA

Ora. SolangePalnl
FONOAUDIOLOGIA

Riaw....� 356 próximo
daClfnlal Santa CecßIiI.

.

Fone:72-�

Emoção, Tecnologia e Agilidade em

qualquer modelo.

([--III rdan & C

Um anúncio pelo fone: 72-0363 vai mostrar
como o Cruzeiro aparece. A propaganda é a

anna do negócio. No tempo de vacas magras
a ordem é forçar a venda. Mercadoria na

prateleira não gera lucro. Portanto!

CMuooi.c-�
-

'.
,

Jaraguá do Sul. 16/03 � 22/03/1991./
..
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R. ca.. Emflio C. Jordan,
103 Fone: 72-3800

.

FILME: Ata-me! (Atame!)
Espanha, 1989. Direção:
Pedro "Almodóvar. Com:

, Antonio Banderas. Victoria
Abril e Loles Leõn.
Ricky (Banderas) é ôrfão
desde os 3 anos de idade
e.fica até os 23 em institui>
ções psiquiâtriças. Quando
recebe alta, tudo o' que

. pretende' é casar-se, arru
mar um emprego e conSti
tuir uma famüia; mas para
isso usa métodos pouco or

todôxos: sequestra a atriz
pomô Marina (Victoria),
assalta e usa de violência.
SARADO - 16.03.91 -

20:15J,s .:... Ata-me! (14
anos),' 22:00hs - Filme
Erôtico (Iõanos).
DOMINGO - 17.03.91 -

20:15hs Ata-me! (14
anos).
SEGUNDA - 18.03.91 -

20:15HS Ata-me! (14

as 'obras da futura Sede da Rede abril a festa catôlica na Igréja Nossa Se- I niram para expor seus
Feminina de Combate ao Câncer devem 'nhora do Rosârio, em Nereu Ramos, no- iniciativa que partiu das p
ser retomadas para a sua conclusão defi- vamente deve mobãizar milhares de pes- ! nârias da CEF. .'
nitiva. Isto porque o 2ft Bazarpe Pâscoa soas. A festa, inclusive, 'p faz pqrte do
da RFCC, realizado a Partir das 91wras' calendârio religioso da microrregião, To-

,

de ontem (15), na Praça Ângelo Piazera, domundofica esperando.••
foimais uma promoção de ajuda no caixa _._._."._._
da Rede. Cestas de Pâscoa, casquinhas
pinzadas, chocolates e bordados em. geral

. foram comercializados a preços bastam«
acess{veu.

'

-.-.-_-'.-.-

Marcada para 0$ dias 6 e 7 de

Entre as artistas et
-Maria Helena Feldens,M

E permanece aberta ati, o dia 15 ves, Marina Lueders, M.
deste mês - das lOh as 15 horas � a ex- Marli Peixoto, Clarice M.
poiição feminina da Associação Jara- Kaufmann, Valnir da ROCM,.

gliaense dos Artistas Plâsticos; na Caixa gmann, Janice Breithaupt,
'Econômica Federal. Para marcar o dia mermann da Silva, Maria
Interiracional da Mulher - lembrado em 8 Maria do Carmo Lacerda J,
demarço -, as mulheres da AlAP se reue , Fache Vera Triebes, Valea

{t {t {t {t {t {t Anivers�riantes da semana {t

Dia. 16 - Dr. Luiz de Souza,
no Rio de Janeiro; Célio Rengel,
Ivo Siewert. Rudolfo Brandt, Iraci
Barg, José Kasmirski, Daniele Lui
se Krause e Sônia Regina Emmen
doerfer; Dia 17 - Cleide Syrlene
Gonçalves Laudo, José de Avila,

. Adalberio Bertoldi, Gerson Lue
ders, Edinara Adelaide Boss, Kari
ne Leier, Horlando Ponticelli e

Lourdes Anita Hinterhólz,' Dia 18
-Carmen Roesler Hoefner, em Cu
ritiba, folanda Nicoluzzi Motta,
Ham Beyer, em' Cascavel, Valmir
João Medeir:os, Waldir Fodi, San
dra Ristow e Waltraud Sclun,idtXa
vier; Itamar da Silva, Carlos Henri·
que Hornburg e Wilmar Alves; Dia
19 - Alfredo 'Lange, em Co�pá,Renato José Wunáerlich, em P,çar
ras, João Carlos Lange, em Corn
pá, José Bruner, em Bela Vista do
-Para(so - P8, Dr. Paulo Roland

Junger, em JoiiwiUe, Enéas Neto
Fernandes e Rafael Kienen,' Dia
20 - Inocêncio Silva; Cecflio Be
netta, José l;V17tzko, Milda Schütze,
Araci Winter, Schmidt, Nelson Li
pinski e o Deputado'Federal Paulo
Roberto Bauer; e Laércio Müller;
Dia 2'1 �Manoel H�nrique Karan,
em Curitiba, Reniida K. Beck, Elói
Zanotti,- Célil,l Rqdrigues; Dia 22 -

Nàir Elza Harbst CasuUi, em F'óz
do Iguaçú - PR, Roberto Keiser,
Alidá Mannrich, em Atalanta - SC,

1',1 II,r
o 9.ro�õo do molho

,

'Proclamas deCasamentos
MARGOT ADEUA GRUBBA
LEHMANN, Oficial do Regis
tro Civil do lq Distrito da Co-

·

marca de Jaraguá do Sul, Es-
· tado de 'Santa Catarina.Brasil
faz saber que compareceram
em Cartório exibindo os docu-
mentos exigidos pela lei, a fim
de habilitarem para casar, os

seguintes:

EDITAL Nl!' 17_612 de
05-03-1991 ,

• NOL!MARTINSDA ROCHA e

SOEUOOLDACHER
.. Ele, brasileiro, solteiro, pe
dreiro, natural de Tucunduva, Rio
Grande do, Sul, domiciliado e resi
dente no Loteamento Julio Rodri- .

gues! lote 25, em Vila Rau, neste
'distrito, filho de Amélia Martins
Rocha.

.

Ela, brasileira, solteira,
oyefária, natural de Maripá - Palo
tina, Paraná, domiciliada e residen
te na RuaGuaramirim, 119, em Vi
la Nova nesta cidade, filha de Si
gold Gofdacher e Norma-Hochstein.

EDITAL Nl! 17.613' de
05-03-1991
Cópia recebida do cart6rlo·
de Massaranduba, neste Es-
tado

.

\
• UDELCIO VOLPI e MARLE
NEAPARECIDADE SOUZA

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Massaranduba;
neste Estado, domiciliado e resi
,dente em Massar8!lduba, nllste E�
tado; filho de AvelIno Voipl e CêCl
lia Zanotti Volpi.

Ela, brasileira, solteira, con
ferente, natUral de Bom Retiro, nes
te Estado, domiciliada e residente
nesta cidade, filha de João Luiz de
Souza e Mana Catarina de Souza.

Ele, brasileiro solteiro, au
xiliar de contabilidad<?z úaturàl de
Jaraguá do Sul, dOlpicitiado e r�i.
dente na Rua Albino Zanghelini,
78 em Nereu Ramos, neste distrito,
filho de Juliano Zanghelini eMarly
Teresinha Sarda Zanghelini.

'

.'

Ela; brasileira, solteira, se
cretária, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente na Rua Al
bino' Zanghelini, 426 em Nereu

Ramos} neste distrito, filha de Julio
Demamé e Alzira Steindei Dema
thé..

EDITAL N' .17.616 de
05-03-1991
• HAROLD OEu.ERTe NOR-
MAFlSCHER .

Ele, brasileiro, solteiro, ele
trotécnico, natural de São Paulo,
Capital, domiciliado e residente na
RUa Bahia 93, em Jaraguá-Esquer-

.

do, neste distritol filho de Helinuth
Gellert e Isolde Anny Bertha Lem-
ke Gellert.

,

Ela, brasileira, solteira, ven
dedora, natural de Jaraguá do Sul,

. domiciliáda e residente na Rua João
Januário Ayroso, 3.618, fundos, em
Jaraguá-Esquerdo, neste distrito,
filha de Amo Ernesto Augusto Fis-.

eher e Irmgarda Volkamann Fis
cher.

EDITAL Nl! 17.6i17" de
0&-03-1991
• VALDINO, I;,.lNDEMANN e

IVONELUCIA KlATl(OSKI
Ele, brasileiro, solteiro,

oyerário, natural de Maripá - Palo
tina,'Paraná, domiciliado e residen
te em Estrada Garibaldi, neste dis
trito, filho de Aleixo Lindemann e

Veronica Wallow Lindemánn.
. Ela, brasileira, solteira,

operária, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente em Gan'bal
di, neste distrito, filha. ,de Elcio
Kiatkoskí e Elfrida Piilter Kiatkos
ki ..

EDI"tAL ,Nl! 17_618 de
0..03-'1991
• LAURO VÖLZ' e LENIR TE
REZINHADECASTRO

Ele, brasíleiro, solteiro,
mecânjco1 natural de Jaraguá. do'
Sul, dOUllciliado e residente emRio
Cêrro III. neste distrito, mho de
Hilbert . völz e Rahlina MucKer
Völz.

Ela, brasileira, solteira, cos
tureira, natural de Erval S&o, Rio,
'Gran3e do Sul domiciliada e resi
dente na Rua 321, n2 314, em Jara
guá--a�ucrdo, nesté distrito, mha
de Sebastião Adolfo de Castro e

Leonilda Piilheiro de Castro.
.

EDITAL N. 17_619 de
07-03-1991 .

• VALDECI LOPES e MÁRCIA
MOSER

Ele, brasileiro, solteir!!,.mo
torista, natural de Braço do trOm-

budo - Trombudo' central, 'neste
Estado, .domiciliado e residente na

Rua Bertha Wooge_, em, Barra do
Rio CêHO, neste <listritoLöfilho de
Manoel bopese Verginia �.,

.

Ela, brasileira, solteira} au-xiliar de escrítörio, natural de oin

vílle, neste Estado, domiciliada e

resiaente na Rua João Januário
Ayroso, 136, em Jaraguã-Esquer
do, neste distrito, filha de Nabal
Moser e Zita NilsaMoser,

EDITAL N. 17.620 de
07-03-1991
• ßUSAJ.D,O LEUTPRECHT •
SONIABAHR •

Ele, brasileiro, divorciado, \
farmacêutico, natural de São Paulo,
São Paulo, domiciliado e residente
Rodovia 416, em Rio Cêrro I, neste
distrito, filho de Ignácio Leutprec)lt
e Eliza Gielow Leutprecht.

Ela, brasileira, divorciada;
empresária, natural de Jaraguã do
SuT, domiciliada e residenteRodo
.via 4161 em. Rio Cêrro !l neste dis
trito, fi ha de Erich Bänr eElfina
VölzBäht.

EDITAL Nl!· 17.621 de
07-03-1991
• ADEMAR MÜlLER e NEU
RIA TEREZINHA BATISTI

. Ele, brasileiro, solteiro, la
vrador, natural de. Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente emRibeirão
Grande da Luz, neste distrito, filho
de Leopoldo Carlos Germano Mül
ler e Adela GessnerMüller.

Ela, brasileira, solteira au

xiliar de escritório, natural de Ponte
Serrada,' neste Estado, domiciliada
e residente em Rio da Luz I, neste
distrito� filha de Loiodice Datí3ti e
Gema öatisti.

ÊDITAL N. 17_622 de
07-03-1991

.

'. MAURO SÉRGiO LOPES •
JANETE IAPARECIDA DE
SOUZA

.

.

Ele, brasileiro, solteiro, au,:'
xiliar administraqvo, na�ral de
ItupoFanga, neste Estado, domici
liado e residentê na Rua Antonio
Teixeir_a dos Santos Ju�o.r, 474,nesta cldade....Illho de A,dir Manoe
Lopes e CecuiaTenfen Lopes.

.

Ela, brasileira, solteira,
QPerárill, natural de IDibuia, neste
E"stado, domiciliada e residente na
Rua Antonio Teixeira dos Santos
Juni!>r.. 474, nesta �ic:la4e, filha de
Osru ae Souza e Zell HeiM de,Sou-
za.

"
.

E para que chegue ao conhe-·
cimento de todos, mandei pas
sar o presénte Edital, que serd
publicado péla imprensa e em

Cartório, onde será afixado
durante15 dias.

EDITAL Nl! 17.614 de
05-03-1991
• ROQUE POFFO. JUNIOR e
PATRTCIABELTRAMlNl

· Ele, brasileiro, solteiro,
promotor de vendas, 'natural de Ja
raguá do Sul, domiciliado e resi
dente \ na' Rua Procopio Gomes,
1.453, bloCO 02, apto. 36 nesta ci
dade, filho de Roque Poffo eGladis
Schmidt Poffo:

Ela, brasileira, solteira; pro
fessora, natural de Rio do Sul, neste
Estado domiciliada e residente na
Rua Julio Tavares da Cunha Mello,
71 nesta cidade, filha de Marcos
'Beitramiili e Brasilia Gastaldi Bel

· tramiili.

EDITAL N. 17_615 de
, 05-03-1991

.

· • JULIANO ZANOHEUNI JU-
.

·

NIOR .� LEANlMARLENE'DE-
MATHE., .

RESTAURAN'IE
E

,LANCHONETE

[I

II
DAL tA' S

/

, I.

.

_o· '1" ••�
ao eiVlOltlo.��
'�'..

'
.

MOeia infanto-juv';nil para realçar elegêncla
de seus filhos. Um carinho especi.1 para o

seu bom gosto_

.A melhor comida
caseira da cidade de
segunda a sábado
R. Max Wilhelm-:.
próximo a ponte
Abdon Batista

,i

agora com novo hÖÍ"ário paramelhor (
atendê-Io das 8 às 12h e das 131i30mIn ",oleton, moletinho. malha merçerizada •

às 18h.
.

coton lycra. CARDIOPAR .I

Rua Walter Marquardf, 10.2 - Fone 72-0081 Av. São José, 738 Cajuru Mal n.......oro 819 Jar......·.& do SulAv. Mal. Deodoro, 391 -;toße: 72-1667 Jaragu. doSul- se :g�(041) 362·g':iba Ramal,�'
.

.

• ...,.;uu , Se as.... .

-

I. �----__---- �..__..__�� • �----------------------------------...r---------------------.. --�------... � � ...,

-

ModaSempre
ßetuuo Vargas, 55

.

\

anos).
TERÇA
20:15hs
anos),
QUARTA - 20.03,91 -

'20:15hs - Ata-me! (14
anos).
QUINTA - 21.03.91
20:15hs - Filme Erótico (18
anos).

19.03.91
Ata-me! (14

·onCA: ... . ...

HI!RtEL:�-., .

'

.•. :.

RELOJOARIA

AVENIDA

* Laboratório ótico
. especializadO'
* Há mais de 50 anos
atendendo você
*.Prec.isão e qualidade.
Av. Getúlio Varga$, 15
Fone: 72-1889

Porcelanas SChmidt, Cristais, Inox e Artigós p/Decoração

AV. MAL. DEODORO DA FONSECA, i83
GALERIA DOMFRANCISCO - SALA 01

( ,

Feliz Piscoa, com jóias, relógios e
presentes

de

LANZNASTER

Sinceros pt;zrablni'
federal e secretdria estadual
ção, Paulo Roberto Bauer,
ria no d'!l 20 deste mJs. A
dessUta Paulo Bauer; aliás,
intensamente d�sde di"
quando conseguill uma VC!ga
·dos Deputados com bastantl
Ao secretdrioPaulo Bauer
muito sucesso nessa nova

prol da. Educação cataTine
des.

Parablns tUJ menino Kris
thian Daniel Kaestner, que' com
pletoU seis anos no dia 12 deste
mJs. Kristhian I ftlho de Edemar
(Marli) Kaestner, a quem i�al
mente desejamos multas feüi:ída
des.

PONTIFíÖA
l 'NI\'ERSIDADE CATÓLICA
DO PARANÁ
Hospital Cajurú

I,
9l>�. r� f!jJ� $-uo.

CAM PA 10,600

Cirl!rgia Cardíaca

BODAS
DE OURO.

Na coluna CONFIRAA
HISTÓRIA, 1ui SO anos,' do
Barão de Itapocú, desteano de
Nosso Senhor Jesus Cristo de
1991, estâ registrado o se

guinte: "Corriam osproclamas
de casamento, o edital n'1
1.190, de03"03-41,doOjiciill'
doRegistro Civil, ArturMüller,

.

.em que queriam casar-se Luiz
de Souza, advogado, nascido'
'em Florian6polis, em

16-03-1914. filho de Acetino
dos Santos Souza e Anninda
dos

.

Santos. Souza com Paula
Helene Adele Mey, nascida em

Jaraguâ, ein 26-03,191'8, fi
lha de Carlos Mey e deMaria

EggersMey, Ela éftlho do en

tão grande comerciante Carlos
<,

Mey, dos pioneiros de Jaraguâ
e benfeitor, constante à pdg.
2441245 do 2ft liVRO DE JA
RAOUÁ � Um capftulo da Po"
voação do Vale doltapocu, do
prof. EmIlio da Silva e ele, de
pau de atuante lider estudantil .

-

com larga viv2ncia emforuns e
-

congressos, orador ··emlrito,
,advogado dos mau brilhantes

O·
que Se ÚTlp& à conskferação'

�, dos jaragllaenses e cataTinen-
ses, vereador, presidente da
ClJmara, deputado eStadual,
secretdrio da Segurançapúbli
ca, procurador na Capital da

-

Repd,blica emais um rosdTio de
qualidades a ornar a sua ful
gurantepersonalidade, 'hoje no
gozo de merecida aposentado
ria, no Mi1.lUtro Viveiros de
Càstro, no Rio de Janeiro. Por
isso que. o cosal deve come-

morar neste m2s as Bodas de
Ouro, parabéns!'

Pois é, I p "Correio do,
Povo'� acompanhondo os seus'
ilustres ftlhos, registrando há

quase 73 aTlÓs o que aco1!tece
ao redor dos mesmos. Nesta
tenda de trab<llho o pessoal
festeja a data e augura felici
dades ao $fIU antigo colabora
dor com um HOCH SOU'N
SlELEBEN!

Página 6

Guido püttjer,
.

Rogério Loewen,'
Eliana Z. Vieira Rodrigues, Edi'r

Marquardt, em Joinville, Amaziida
'Margarida Lenzi Leitempergher, El
za Krüger, Ivone Karsten e Karin
Krueger Rubini.

Quem completa o seu primei
ro aninho,de existênéia é a pequer� .

rueha Tlúimily, no dia 17 do cor

rente, filha tk Edilson e Maria de
Fátima Schmöckel. A comemoração
acontece na residência da vó 'Edil,
no bairro das Mercê�, em Curitiba.
Parabéns!

.

........-----����
tt�u_JtJ:� MALHAS LTDA.

Malhas para co�fecção

JaraguádoS

.s:
....

:

,

•
_

.' f

" �."".•,;:.. ',' -

.

� ....
-

.�.,.
.

. :'

. ; . . .

veStindo Gerações'
1 ;:

•

P_06.·V�__
Av. Mal. Deodo��

.

'1.08S

.

RuaReinoltJqRau,
530

Fone: 72-3311

A '�re(�rência dos. ioven.s tod�
-

os fins 'de Semana BR-280 KM· '

58 :...., Guar.amirim.

. ··vIAÇlo
CANA·R·I�N·.H,'O·

·1

Há �O anos transportando
os attlfices'·do nosso progr8$So•.
·AV. MAL DEODoRO DA FONseCA, 987,� FONE 72-14'22 .
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Miss Jaraguá/91
Coluna Evangélica Informativo paroquial · .com 'inscrições

ainda abertasCULTOS: Neste domingo -

às 8:00 horas em Três Rios
do Norte; às 9:15 horas Ilha
da Figueira; às 9:30 horas
Sede Par. Ap. Tiago e no

Centro e às 19:00 horas Cul
to Informal no Centro.
LEMA DA SEMANA: "O fi
lho do homem não veio para
ser servido, mas para servir e
dar a sua vida em resgate por
muitos. Mateus 20:28.
MENSAGEM,E LEITURA
DIÁRIA;'
Dia - 17 - Somente os obe
dientes Deus pode Usar. Ro
manos5:19
18 --Quem éjusto em si esse

não. é justo diante de Deus.
Romanos 5:1

.

.
19 - Cristo nasceu, creia que
Ele quer nascer em ti, e serás
renascido.IPedro 1:21-23

.

20 - Senhor, me dê luz a fim
de que eu ande em teucami-.
nho. Salmo 43:3.
21 - Senhor: me dê omor, a

fim de- que finalize o teu ca

minho. Efésios 1:4
22 - Senhor, me dê forças, a
fim de que ande 'em teu cami
nho. Habacuque 3:19
23 - O silêncio. de Deus é o

local de nascimento da força
Intima na vida dos filhos de

,

Deus. Salmo 62:5-7

Cristovão; OShOO - Caravâgio; OShOO
-N. Sra. do Rosário; .

CASAMENTOS:
J6/03 - JOh30 - Matriz - VALDECIR
CORREA DA SILVA E Mq DE LOUR
DES PIONTKlEWICZ
J6/03 - JShOO - Matriz -fiERCIUO
FERREIRA EROSICOGROSSI
16/03 -18hOO -Matriz- WILSONR.
GOETZEADUCEDEO�JRA
J6/03 - 20hJ5 -Molha-NIK()LAUS
RODNEY HERMANN E LÚCIA ,RE
GINALONGVl

MISSAS: SÁBADO:
19hOO - Matriz; J8hOO ..' São Luiz
Gonzàga: J91130 � São Judas Tadeu;
19hOO - São Francisco; 181100 - São
José (festa); 19h3.0 - SS. Trindade;
141100 �Matriz (Missa Criànça)

Jaraguã do Sul- Estão
abertas as inscrições ao

.concurso "Miss Jaraguá
9'1". As interessadas

podem se dirigir até CKT
Produções, rua Reinoldo
Rau, e procurar Irma ou

Ademir. Eles vão dar toda .

a cobertura às candídátas,'
como cabelereiro;:
maquilagem, fotógrafo
coreógrafo, traje social;
traje de banho, sapatos e

ensaios pata passarela .

Para participar basta ter
idade mínima de 18 anos,

completos até o dia do
.

concurso, ser solteira e ter
· beleza de rosto e perfeição
de linhas físicas,
representar ou não

empresas comerciais,
industriais, clubes ou
outras entidades.'
O concurso acontece dia 5
de abril, na boate

Marrakech, às 23 horas. A

Fundação Cultural de
Jaraguä do Sul, promotora
do evento, avisa que
haverá padronização do
concurso a nível municipal,
para que-a candidata que
representar o município no
concurso estadual possa ser

escolhida pelos mesmos
· critérios das demais, a
exemplo do que tem

acontecido a nível . I

.nacional. Essa
'padronização fará com que

·

a Miss Jaraguä ténha a

mesma experiência de

passarela e envolvimento
social que as demais
candidatas ao título de
Miss Santa Catarina 91,
marcado para 21 de abril,
no Ginásio Ivan Rodrigues
em Joinville;

NOSSA MENSAGEM:
"Seguir Cristo é aprender a

dar a vida, abandonando o apego a si
mesmo e pondo-se a serviço dos
irmãos. Dar a vida é, antes de tudo;
gastar-se pela dedicação ao' outro e à
causa da justiça .. O trabalho e a-luta
constante dos militares e/ou cristãos
operários e de todos que lutam por
uma organização mais fraterna e so
lidâria domundo do trabalho têm sido
um caminho excelente para isso. Tem,
igualmente levado, em alguru casos, à
doação da prôpria vida num sacriftcio
sangrento.

Os gestos de solidariedade com
.

a 'causa dos que sofrem são os grãos
-de trigo que vamosplantando no de
correr da histõria. Eles são a' certeza
da grande colheita num mundo mais
justo" .

DOMINGO:
071100 - Matriz; 091100 - Matriz;
19hOO - Matriz; 08hOO - São Judas
Tadeu; 09h30 -Santa ClararCohab};
09h30 - São José (Festa); 09h30 -

Nossa Sra. Aparecida; 09h30 - Sãor., Persianas Horizontais e Verticais

PERFLEX Box p'Banheiro - DivisA0 Sanfonada
, Toidos • Acrllicos' Cercas e Esquadrias

PERFLEX' EmAlumlnio
'

\ Curtume Arnoldo S(hmitt Ltda./

\.
"JARAGUA"

18 Anos A Serviço da Comunidade

Rua Joinville, 1839 - Fone: (0473) 72-0995 e 72-3320
JARAGUÁ DO 'SUL - SANTA CAtARINA Fone: DDD (0473) 72-0670

GOVE_RNADOR ,ELEITO
�VllSON, KLEINUBING E O

. �

JORNAL '00 INTERIOR
"Diz-se comumente que a Imprensa 'detém o 4 � poder e na história recente do Pais e do

Estado é Incontestável seu papel no aperfeiçoamento democrático e das InstibJlções, manten

do- se vigilante aos atos do Governo,
I I '

Neste contexto, é evidente a lmportâncla .dos jornais regionais, do interior, pelo papel que

.exercem, não raro com mulías dlflculdades,lia defesa dos legitimas Interesses de suas comurä

dades, agindo diretamente de forma multo próxima, quando não Intima.

Por estar mals que consciente desta Importância é que a próxima administração estadual, .

\ . .

.

não só em relação aos JORNAIS DO INTERIOR, mas também qua,nto a Imprensa em geral,
aoc;tará uma atitude de absoluta transparência .em todos os seus atos .com o que, temos

certeza, o Governo de Santa Catarina estará respeitando a missão a ele deferida pela maioria

da população catartnense a 3110/90,

Santa Catarina, março de 1991

Restall'8nte
e

Lanchonete·
o

Canal

Lanches, Pizzas,
Sorvetes,
Petiscos
e Bebidas.

VILSON KLEINUBING

� rov�nador Eleito de SC"

-

J\ SSO. '1,\ ('A" It O S .J O n N ,\ I S ItO

1,,'I'IUIlOI� IU� S.\N'rJ\ .',\'I'.\UINA

'- .

Ao en!!�lo rta' Inves!!r11r A no Il!tO r.aryo de Governador do Estado de Santa Catarina do

enge-nh'elro VILSON. KLEINUBING, - a AD�ORI - SC - Associação dos Jornais do Inte�l�
, de Santa Catarina, deseja ressaltar a Importância do eventá para t�o o povo catarlnense•.

Não obslanle o dlflcll memento porque passa a economia brasileira, lemos a expect!,lIva
c;le que Sua Excelência saberá encontrar, com competência e despreendlmem'o, os camlnhol

pata recolocar o estado Barriga Verde ria sua desejável posição de progréSSo e harmonia,

Os jÓrnals do Interlor.de Santa Catarina, Senhor Governador, conscientes de sua Importância
no contexto sócio-econômico de nosso Estado, estão prontos a dar a sua contribuição na

\ _. ,

consecução desses objetivos.

A RETOMADA
DOS CÃMJNHOS
DO PROGRESSO
COM HARMONIA

-

R. 'CeI ProcópIo
�m

-Snnta Catarina, março de 1991.

A OIRUOR.IA)

Jaraguâ do Sul, '16/03 a 2i/03/1991.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Weg Automação contratará
novo .superíntendente

U,mberto já trabalha naWeg

Desde Ö início de mar

ço, o engenheiro .eletrecista
Umberto Gobbato atua como

diretor superintendente da
, Weg Automação, substituin
do Moacyr Sens, que acu

mulava este cargo com a

função de diretor técnico da

Weg S. A., em Jaraguá do
Sul. Gobbato foi o último
secretário executivo .do de-

o partamento de automoção da
extinta SEI (Secretaria Es

pecial de Informática). Para
ele, "o parque fabril brasi
leiro está em fase de suca
teamento e esta abertura de.
mercado obriga as indústrias

'

do País a participarem com

produtos de melhor qualida
de e preço internacional:

quem não se modernizar e

investir em automatização,
não terá condições de com

petir" .

Gobbato informa que

no Brasil apenas '10% da si
derurgica e 6% da petroquí
mica, por exemplo, ultilizam
a informatização,

, "Isto pro
va que este mercado ainda é

virgem, apesar de ter aumen
tado o número de empresas
no setor, de dez para 100
durante a década de 80",
lembra, enfatizando que este
crescimento ocorreu em um

período recessivo. "A Weg
Automação �nda' não traz

,

resultados e tem passado por
dificuldades, mas estamos

plantando o nosso futuro e

mesmo sem estarem delinea
dos, não Iirairarríos nossos

investimentos olle,sta área",
afirmou Décio dá Silva, de
monstrando

'

. a determinação
do grupo Weg, em marcar

presença no d,�sellvolvimen-
.fo da automatização indus
trial -no Brasil.

Inaugurações encerram governo Maldaner
o ex-governador Ca

S'ildo Maldaner cumpriu seus

últimos compromissos à
frente do, Executivo Esta
dual, com uma, série de
inaugurações festivas .na mi
crorregião, no dia 11. As so

lenidades começaram na ser

ra de São Bento do Sul, on
de a comitiva peemedebista
praticamente apenas abriu ao

tráfego um trecho de 20
quilômetros devidamente

pavimentados da rodovia.
SC-280. O restante do tre

cho - cerca de 23,5 quilô
metros -, ficou, apenas na

sub-base, para ser assumido
pelo governador Vilson

Kleinübing. Iniciada em ou

tubro de 1986, a pavimen
tação da rodovia - o chama-

do Corredor da Exportação
- deveria ficar pronta em

dois anos e meio.
Mas muitos buracos

ainda restam na. pista inaca
bada, enquanto os operários
da Construtora Santa Catari-'
na ainda aguardam a defi
nição .do novo governo para
continuarem as obras, que
já estão contratadas. A sina

lização vertical (placas)
também, não está concluída
- foi colocada somente nos

trechos mais sinuosos e'pe
rigosos - e, a horizontal se

resume no eixo central da

pista, i�lmente em alguns
pontos somente. '

.Diferentemente, o go
vernador Casildo Maldaner
subiu a serra de Pomerode e

inaugurou uma
'

rodovia
SC-416 (liga Jaraguä do Sul
a Pomerode) completamente
pavimentada, 'rescindo ape
'nas a sinalização dos acos-

tamentos.
"

0, asfalto foi co
memorado \

pela ,
adminis

tração do prefeito' Henrique
Drews, em'Pómerode, como
a redenção do turismo, faci
litando a entrada ao chama
do "Vale Europeu". Mas
Drews aguarda, agora, a pa
vimentação .da rodovia Blu

menau/Navegàntes .

' conti
nuação da BR470 até Po
merode, além: da conclusão
dos 22 quilômetros da rodo
via Pomerode/Timbõ, a

chamada Rota: da Imigração
Germânica no sul do-Brasil.

'Vendaval destelha casas nos bairros
Jaraguá do Sul - A

forte chuva que caiu sobre a

cidade na noite de segunda:"
feira deixou pelo menos 10
famílias desabrigadas no

Bairro Ana Paula I e II e
maís 100 tiveram o telhado
de suas casas completamente
destruídos.

"Foram cinco
minutos de vento que em 62
anos de. vida nunca vi
igual", conta o carpinteiro
José Hon6rio Neto, um das
vítimas que teve a casa par
cialmente destruída.

\

Segundo o presidente
da Associação dos morado
res Darci Budal Arins o pre
JUÍZo· de cada farm1ia chega,
em média a Cr$ 20 mil cru
zeiros. "Muitos' não tem

condições de reconstruir o

que o vento destruiu", admi
te Darci, que foi obrigado a

passar a noite na casa' de
amigos Parqué o telhado de
SUa residência foi abaixo.

.

/' .

Jaraguâ dó Sul. 16/03 a 22/03/1991_

'\_ "

Fal'l1i1ias desabrigadas,
destelhamentos (foto), �ste foi o

saldo da forte chuva de '

segunda-feira .

��..

"

. FERJ forma os

/-. .

.seus primeiros'

administradores
, Jaraguá do Sul - Faculdade de Adminis

A primeira turma de for- � tração da FERJ vai for
mandos da Faculdade de mar hoje os alurios: Afon

Administração da Fun- so Reckziegel Filho, Al
dação Educacional Re-

. brecht Rubens Fischer �

gional Jaraguaense será Alcides Júnior, Beatris
festivamente homenagea- Regina Schmitt Ewald,
da a partir das 20 horas Cecília Eichinger, Célio
de hoje (sábado, dia 16), Luiz Deretti, Eder Jack
durante a solenidade de son Schultz, Edgar Lau
colação de grau, na Igreja be, Gilmar Sérgio Vegini,
da Comunidade Evangéli- Ivo Müller, Julio Leitem
ca Luterana.. Afmal com pergher, _ Liselde Lawin
65 estudantes - agora Malheiro, Lk Antônio
passam <

a resolver os Dalri, Márcia Ramthum,
.

constantes problemas das Moacir Márcio Lawin,
empresas jaraguaenses, Norberto Lopes, Osmair :

obrigadas até agora a -re- Luiz Gadotti, Osvaldo
correrem periodicamente Leitholdt Junior, Quiliano
a profissionais de outras Pereira, Luiz Carlos Mon

regiões do Estado e do 'teiro, Rita: de Cassia
País para realizar servi- Leutprecht, Silmara Cris

ços. I tina Bagatloli e Terezinha
Fundada em 1986, a' Chiodini da Silva.

Rua Domingos da Nova, 145 - Fone: 72-3839

o Cobra X386s Oferece o Melhor dos Mundos
MS-DOS e Xenix.

S & S COMPUTER

Representante Cobra Computadores

Excursao -, Fórmula 1
A empresa NoSsa Senhora da Penha estará promo

vendo a ida de ônibus especial (42 lugares) para a prova de
Fórmula 1, em Interlagos, dia 24, com saída de Jaraguá do
Sul às 16 horas do dia 23; da garagem da empresa, no bair
ro Jàraguä Esquerdo. Contatos podem. ser feitos com

Francisco ou Baiano, pelo fone 72-3374. O preço cobrado
será de Cr$ 8 mil.

"

,_
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Imobiliária Jardim
r

Jaraguá Ltda..
Ruia Reinoldo Rau, 585 - 89250 - JARA·
GUÁ DO SUL - SANTA CATARíNA

'

FONE: (0473) 72·0768 - CRECI 512.J
VENDE

CASA DE ALVENARIA c/140m2, Vila LaJau.
CASA bs ALVENARIA c1l48m2, Vila Baependi.
CASA DE ALVENARIA c/160m2, Vila Nova.
CASA DE ALVENARIA c/17Om2, V. Nova-PiEinanciada.
CASA DE Al,VÉNARIA c/200m2, em Scli.roeder.
CASA DE,ALVENARIA c/25�m2, terreno c/1.40Om2.
SALA c/40m2, centro.

'

APARTAMENTO c/268m2 - centro.
APARTAMENTO c12oOm2 - centro.
APARTAMENTO-'cIl9Om2-centro.
APARTAMENTO c/182m2 - centro.
APARTAMENTOc/150m2-centro.
APARTAMENTO c/135m2 - centro.
APARTAMENTO cll08m2 - centro.
APARTAMENTO c/102m2 - centro.

APARTAMENTO cl7Om2 - centro.
TERRENO c/ I3x38m, Barra do RioCerro.
TERRENO c1l5x30ín, e/casa de madeirá, ria Rua Bernardo
Dornbusch.

"

TERRENO c/420m2, Ilha da Figueira.
TERRENO c/450m2, Vila Nova
TERRENO c/500m2, centro.
'TERRENO cl-I 5x35m, V,ila Baependi. ,

TERRENO cll5x60m;Jaraguá Esquerdo.
, TERRENOcllSx38m, Vila Baependi.
'TERRENO c/15x2.6m, pr6x. ao Doering.
TERRENO c/28x18m, Vila Baependi.
SiTIO c/58.000m2, em Rie da Luz. Cr$ 3.000.000,00

"AGORA PLACAS PAINÉIS"
FONE: 72-0768

INTERIMÓVEIS
Intermediária de
Imóveis' Ltda,

R. JOão Piccoli, 104 "'" Fone
72-2117
Jaraguá do Sul - SC -

VENDE CRECI0914-J '

CASA DE ALVENARIA - com 200m?, terreno com

400mz, situada na Rua Jpsé Emmenndoefer, emfren-
teaApae. . ,

Casa de ALVENARIA - com 190171, terreno com

420nz2; situada na Vila Nova.
CASA MISTA..:. com 100171, terreno com 560rrr, si
tuada na Rua Campo Alegre nq IJ.5, na Ilha da Fi-

gueira; . "

CASAS DE ALVENARIA E MADEIRA - 'com

55m2 e 65171, situadas na Estrada do Rio do Molha,
.

próximo a Gruta,
TERRENO - com 1.600m2, situado, na Rua 667,
próximo ao Yieirense.. ,

'

,

.

\
TERRENO - com 1.968171, situado na Rua Vf!lUÍn-
cio Silva Porto.

.

Terreno - com 6.800mz, situado na Rua Leopoldo
'Janssen·.

"�
ENGETEC

\.)
Coasreutora:
Cálculo Estrutural

Projetos CiVIS.
Execucáo
Rua Cei. Procâpio Games de -Oliveira, n� 28:5 - Fone:
;;;2-2679 Jaragua do Sul - SC - t:REA 2264 - CRECI 934.J

VENDE:

ENGETEC'
Engenharià e \

. Tecnologia da
Cons tru.ção Ltda

Imobiliária:

Compra. Venda. Avahação
Locaçáo e l nte rmedração.

,
de Irnóver-

TERRENO com'2.000m2, em Guaráml�im na rua :i8 de Agosto (cen
tro) c/casa de alvenaria.
TERRENO e/t.700m2, de esquina na Ilha da Figueira (frente RD;Ma·
lhas)
TERRENO NA RUA IDA Bridi c/499m2 (perpendicular à rua Joimillle,
frente à sala Lide';).

.

TERRENO c/429m ã-uma quadra do Juventus.
TERRENO c/I O.OOOm' ao lado da Weg II.'

. ,

TERRENO - Loteaménto Dona Olinda -Ilha da Figueira.
SALA COMERCIAL (29 andar) Edf. lYIenegotti •

CASA,MISTA em terreno de esquina, frente do colégio Holando Gon
çalves.
CASA MISTA - Vila Lenzi. ,

CASA ALVENARIA - Vila Nova.
CASA ALVENARIA - Centro.
Apto. Edf. Jorveli � suite, 2 dormitórios.
Apto. Edf. Ja�ag�� - suite, 2 dormitórios.
Apto. Edf. ChlOd,"l� \
Apto.,Edf. Marajó - 2 dormitórios c/garagem.
Apto. Edl. Carval�O - suite, 2 dormitórios, c/2 garagens.

ALUGA: .

CASA ALVENARIA - Próximo ao Hospital Jaraguá (morro).
SALAS _ Rua José Emmenndoefer.
SALAS COMERCIAIS - rua Walter Marquàrdt, ',

SALA COMERCIAL - final da Bernardó Dornbusch.
CASA ALVENARIA C/2 dormitórios - rua Walter Marquardt.
I\pto. c/I dormitório, rua Walter Marquardt.

"

Apto. c/3 dormitórios, rua MªI. Deodoro da Fonseca.
CASA COMERCIAL - rua Jolnville (perto da Weg II).
2 Apto • "" rua FredeJlch - frente Arweg. .

• Apto. - rua Jolj1vllle (perto Pedrl! Jaraguá).'
SERViÇOS ELETRICOS E HIDRAULICOS, CONSULTE A ENGETEC.

Compra - �'f'ndll - loteomrnta f' Admimstraçao de lmoveis
CGCMF: 78 659 5440001-92 - Creci 852-1
Av. MM. Deodoro. 141 --= F.one: 72·2010

VENDE: .

- Casa de alvenaria com I'38,00m2t na rua Marina Fructuos�.., Casa de alvenaria.com 130,00m , terreno.com 1.800,OOm ,

na rua Campo Alegre.' , .

- Casa de alvenaria, na rua Bernardo Dornbusch.
- Casa de alvenaria, na rua 28 de agosto, em Guaramirim,
com terreno de 2.2oo,oom2• ,

• .

- Casa de madeira, com 70,00m2 na rua Campo Alegre.
- Mercearia e açougue "om estoque.

'

- Terreno.com 1.080,00m2, na lateral na rua Bernardo' Don-
rbusch,perto do ferro velhofpézia. ,

'

- Terreno com 15.0oo,OOm , na rua Bom Pastor, Schroeder,
estuda-se condições.

.

- LOTEAMENTO SANTO Al'\TONIO TEMOS A VEN
DA.

ALUGUEL: ,

- Urnasala comercial térrea de .130,QOm2, na Av. Mal. Deo
doro da Fonseca, próximo ao Bamerindus, excelente para
qualquer tipo de comércio por estar em ponto previlegiado,
- Temos a disposição de clientes, diversos imóveis, tanto ca
'sas, apartamentos como salas comerciais, para locação, situa
dos em diferentes pontos da cídade..

cartmouets;

E=�=':!IJQr����

II -
.'

li ,

II Aulas particulares
I'

Dou aulas partíeuleres para 12 e 22 grau todas as
,

sextas-feíras entre as 13 e 18 horas, na Rua Cabo

HarryHadlich, 737.
Falar com Nela.

�

\

,

Moça africana
I' Moça com.descendência africana, 36 a11O� deseja

corresponder-se-com homens solteiros, sem vtcios, e
sem-filhos, de 30 a45 anos, parafuturo '

, compromisso Interessados escrever para: Kaduna �

CaixaPostal Blô; 89.200 -Joinville -SC. II
II

..
/
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CHALÉ
Imobiliária e.

RepresentaçOes Ltda
Rua Reinokfo Rab. si - fones: 72·1390 e 72.1500
Jaragua do Sul - SC - CRE,CI 643-J

CHAL� - IIIOBILI.ARIA - ALUGA

TEMOS PARAj,OCAÇAo: APARTAMENTOS· CASAS· TELEFONES;
I -

CHAL� - IliOBILl1RIA - VENDE

APTO. - 02 atos .j. dep. emp. Edlf, Menegotli;
APTO. - 03.atos, Edif. Mannes, 'Av. Mal. Deodoro;
APTO. - SOBRADO: 01 Suite + 02 atos, José Emmendorfer;
CASA - MISTA: c/46m2• ter. 450m2• Rua: Ardulno I!radl;
CASA - MISTA: eil50m2• ter. 395m2• Rua: Helmuth Hansen;
CASA - MISTA: c/130m2• ter. 1.082m2• BR·280, Guaramlrlm;
CASA - ALVENARIA: c/80m2• ter. 450m2• Rua: DOmingos Rosa;
CASA - ALVENARIA: c/100m2• ter. 378m2• Rua: Marcelo Barbl;
CASA- ALVENARIA: c/92m2• ter. 465m2• Rua: João Francener;
CASA-ALVENARIA: c/l,05m2• ter. 510m2. Rua: Domingos Rosa;
CAS,A - ALVENARIA: c/120m2• ter.479m2• Rua: Carlos NIeis;
CASA';'ALVENARIA: cl142m2• ter. 450m2• Rua: Pe. Mirandlnh;l;
CASA - ALVENARIA:' c/108m2: ter. 402m2• ,flua: Joio W. ,Junior;
CASA - ALVENARIA: c/190m2• ter. 342m2• Lat. 25 de Julho; Ent. + FI.
CASA - ALVE'NARIA: ,c1150m2• ter. 314m2,. RU,a: Felipe Frenzel;
CASA - ALVENARIA: c/140m2• ter. 438m2• Rua: João Planlschek;
CASA - ALVENARIA: c1136m2• ter. 450m2• Rua: Ana Karten, V. Nova;
SITIO - c/ Área de 60.000,001112• Próximo da Ceval;
CHACARÄ·- c/Área de 152.400,OOm2• Rio Molha, 02 casas de alv.;
SALA - COMERCIAL: Av. Mal. Deodoro, c/Área de 84m2, (Kita Pio);
SALA - COMERCIAL: Rua: João PicolI, c/Área de 114m2• (Esp. Ouro);
TERRENO - COMERCIAL: Av. Mal. Deodoro, c/800m2
TERRENO - COMERCI�: Rua: José Teodoro fllbelro, C/l.000m2;
TERRENO - COMERCIAL: BR·280, Nereu Ramos, c/ Área de 2.500m2;
TERRENO - RESIDENCIAL: Rua: José Maral1goni, Vila Nova, c/625m2;
TERRENO - RESIDENCIAL: Rua: Frederico Curt A. Vazei, c/615m2;
TERRENO - RESIDENCIAL: Cei. Procópio Gomes de Oliveira, c/420in2;
TERRENÓ - RESIDENCIAL: Rua: Albano Fachlnl, 'c/ Área de 645m2;
TELEFONE - RESIDENCIAL· COMERCIAL.;

E·MPREENDIUENTOS
IMOBILIARIOS

MARCATTO LTDA.:
Av. Mal. Deodoro, 1.189 - Fone 72-1136.72·'411
JaFsguá do Sul- SC:.... CBECJ 083.

RELAÇÃODOS IMÓVEIS .À VBNDA.

Segurança e Privacidade.

VenhaMorarcom Classe;

A .Empreendlmemos Imobiliários Marcatto ltda.,
lança o CONDOMíNIO DAS AZALÉIAS, o .primeiro con
domínio fechado horizontal de Jaraguá do Sul, oferecendo
opÇã9 moderna de bem morar.

..

EDITAL
.

)

ÁUREA MULLER GRUBBA, Tabeliã e

Oficial de Túulos da Comarca de Jaraguâ
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 Tttulos contra:
BAVARIA /ND COM DEEMBALAGENS
- Rua: João Januario Airosa n� 2412
NESTA

'

COM MAT CONSTR VIEIRA LTDA
Rua: Frederico Rusck s/n�r-NESTA
COM REPR DE. CONF . MACHADO
LTDA-Rua: Luis Sarti n� 1704 -NESTA
FREWOLFF MOTOR COM REPRES
LTDA - Rua: M� Ubelina da Silva n� 232
-NESTA
[ND Al([' BORRACHA BM LTDA -Rua:
Mal. Deodoro n� 855/102 - NESTA
LUIS P S JAQUIM - Mal. Deodoro 97
Sala 02 - NESTA

.

MAC INDL SCHROEDER LTDÁ - GUs
tavo Streit s/n� -NEsTA
MERCEARIA IZABEL Rf«J: ,Felipe
Schmidt s/n� - CORUPÁ

.

MECÂNICA ISAßEV- Rua:: Felipe Sch-
midt s/n� - CORUPÁ ..
OSNIR GONÇALVES - BR 280 KM 69 -

NESTA
,

RODOLFO (TEIXEIRA DE CAMARGO -

Rua: Procopio-Gomes lZ'/ -NESTA .

ISOLDA MARIA KINAS STOINSKE -

Rua: HoracioRebelo n� 100�NESTA
M C'G COSMÉTICOS LTDA - Rua: José
Emendoefer s/n� -NESTA
BASTOS COM BR/NQAKT ESP LTDA -

Rua: Domingos da Nova 102 -NESTA
E, como os ditos devedores não fo- .

ram encontrados ou se recusaram a acei-
• tar a devida intimação, faz por intermédio
do presente edital, para que os mesmos

compareçam neste Cartório na Rua: Ar
thur Müller n� 78, no prazo da Lei, afim
de liquidar o- seu débito, ou então dar
razão porque não o faz, sob a pena de se
rem os referidos'protestados na formä da
Lei; etc. '. .

Jarâguá CÚ!. Sul, 11 de março de 1991.
ÁUREA MUlLeR GRUBBA - Tabeliã e

Oficial de Protesto de Túulos.

,

Jaraguâ do Sul.16/03 a 22/0311991 ..
.
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Juventus estréia. amanhã na
la. divisão, apôs oitoanos.

Jaraguã do Sul - Uma
vitória' e dois empates, 'este
foi o saldo positivo da equi
pe do Grêmio Esportivo Ju
ventus em seus três únicos
amistosos contra equipes
que disputarão o campeo
nato da primeira divisão do
futebol' catarinense, a partir
deste domingo. O tricolor
entra em campo com este

retrospecto invejável, a con
fiança da tordica e o empe
nho de uma diretoria, para
enfrentar o Hercílio Luz, no
estádio Anibal Costa, em

Tubarão. Os jogadores e

comissão técnica viajam às
13h30min de hoje (sábado),
na esperança de novamente
colocar o Juventus entre os

quatro melhores clubes do
estado.

Desativado .do futebol
profissional há oito anos, o
Juventus I. retomou às ativi
dades desportivas no ano

passado, no campeonato da

segunda divisão, com uma

pequena estrutura e um gru
po eficiente de três diretores
incansáveis. E; em ape�as

Dunga

um ano, o clube retoma a

primeira divisão, após uma

campanha irregular, mas

proveitosa, na segundona de
90, e uma briga no "tape
tão", garantindo a sua vaga..

,
.

O primeiro grande reforço'
do ano veio com a experiên
cia do treinador Zé Carlos,
que tratou de apresentar sua
lista pessoal de contratações
e começou a trazer bons

Anderson

atletas, um por um;
Os ingressos para este

jogo já estão à venda, aos
preços de Cr$ 500,00 é-Cr$
1.000,00. A provável equipe
do técnico Zé Carlos é a se

guinte: Zé Carlos, Isaac,
Eduardo (Valmor), Oliveira
e Márcio; Ado (Altivo),
Dunga e Toto; \Rossetti, An
derson e Marinho.... Digo
Rossetti (Cuca), Andersen e

Marinho.

Olavo Reali já . treina para bater o recorde
laragui do Sul -o chefe da

Divisão Municipal de Esportes (D
ME), Jean Cario Leut;precht, conse-

. guiu se adiantar e assegurou a pe�_
.J

nência do atleta Olavo José Reali em
Jaraguá do Sul nesta temporada e, de .

ante-mão, a grande possibilidade de
uma Medalha de Ouro nos' Jogos
Abertos de Santa Catarina deste ano,
que acontecem em Chapec6. Aos 20

anos, Olavo Reali praticamente' se
consagrou nos JASC do ano passado,
ao.conseguir quebrar a hegemonia de
.Blumenau, na modalidade, mantida

'Futebol

Suiço inicia
dia 25

durante 12 anos.
.

"Muito feliz pelo acerto com

Jaraguá do Sul", se confessa Olavo,
que já estava com tudo pronto para
arrumar as malas e morar em Join

ville, onde a Fundação Municipal de
Esportes já o aguardava, ansiosa
mente. "Meu objetivo agora á bater o
recorde estadual, durante o Campeo
nató Estadual Adulto de Atletismo,
em abril, na cidade de Criciüma",
planeja, vem treinando duas horas
diárias para conseguir essa façanha.

Apesar de todo esse empenho,

Olavo. aindá não conseguiu um patro
cinador para esta temporada. "O de
senvolvirnento do esporte depende de
'uma maior estrutura, como a criação
de Fundação Municipal -de Esportes,
exemplo adotado em Joinville" ,

aconselha.
"Isso já poderia garantir

locais para a prática do esporte, pelo
menos", imagina Olavo. Nos JASC
do ano passado, ele conseguiu obter a
marca de 50 metros e 48 centímetros
- bastam mais três metros para se

igualar ao recorde estadual.

Jaraguá do Sul - O
Setor de Esportes e Lazer e
o Conselho Desportivo do'
Serviço Social da Indústria,
no município, mantém aber
tas as inscrições ao I Cam
peonato de Futebol Suíço,
uma .homenagem ao "Dia da
Indústria", que começa no
dia 25 deste mês, no Centro
Esportivo do SESI. �s equi
pes que queiram participar
do evento precisam confír- A Sociedade Esportiva
mar as inscrições até as 19 e Recreativa Vieirênse inau
horas de segunda-feira (dia gora oficialtriente neste fmal18), quando está prevista a de semana, os paliteiros ele
realização do Congresso trônicos instalados no fmalTécnico.

de
do ano passado em suasTodas as empresas

!aragúá do Sul podem se
canchas de bolão. Para tanto'

Integrar ao Campeonato de o Departamento de Bolão
Futebol Suiço, que vai pre- organizou um festival de

miar o grande campeão com Bolão Bola 23 Masculino e

o "Troféu Dia da Indústria". Feminino, sendo muitas as

As competições vão aconte- equipes convidadas. A pro
cer sempre às segundas; gramação prevê para este
quartas e .sextas-feiras e se- sábado, 16, as 13h3Omin -

rão coordenadas pelo pro- Descerramento por persona
fessor de Educação' Física, lidades convidadas das pla
Rercmo Rosa.

_ cas alusivas aos patrocina-
Jaraguá do Sul, 16/03 a 22/03/1991 ..

'

,Vieirense inaugura sistema
de' paliteiros elatrôníeos

'dores' dos palitéÍros eletrôni
coso A partir das 14 horas
iniciam-se as disputas entre'
as equipes de empresas (mo
dalidades masculina e femi
nina). As 18 horas, encerra
mento das inscrições.

Para domingo, 17, a

partir das 8 horas jogarão
equipes de clubes e QU so

ciedade (modalidades mas

culina e feminina). O térmi
no das inscrições será as 18
hotas. As taxas de inscrição

.

e reinscrição custarão e-s
2.500,00 por equipe.

CORREIO___
-=» <» po c:::»" C»

\

Esporte. em_ revista
. I

JaimeBlank

A coluna faz a sua estréia nesta edição e vai
procurar através de uma stntese geral, resumir.aquilo
que acontece no esporte amador-e profissional de Ja
raguá do Sul e. região. Para tanto, estará a disposição
dos clubes e entidades esportivas oferecendo este es

paço para a divulgação de suas. atividades. As opi
niões aqui expressas são de inteira responsabilidade
do colunista. .

.

E quem estréia neste domingo, 17, é o Gremio
,

Esportivo Juventus. Depois de um longo periodo afas--

tado do futebol profissional, O moleque travesso jara
guaense'apâs ter conquistado o vice campeonato da
2t!! divisão, em 1990 e num grande esforço de sua jo
vem diretoria, retorna com tudo. a It!! divisão do fute- -

bol catarinense, O seu adversário será o Hercüio Luz,
em Tu-barão, em jogo válido pela jt!! rodada da Taça
Santa Catarina. Na próxima quarta-feira recebe aqui
no EstâdioJoão Marcatto o Brusque F.C. Dá-lhe tri
color.

.

o campeonato da je divisão da Liga Jaraguaen
se de Futebol (LlF) começou domingo, 10, e começou
mal, pois das quatro jogos marcados pela. It!! rodada;
somente dois aconteceram. O Pinheiros perdeu para o

Comercial, 3 a L, enquanto João Pessoa e Cruz de
Malta ficaram no O x o. Os outros dois, Malvice x
Amizade e Botafogo x Alvorada não foramrealizados
por falta de policiamento lWS estádios .• O presidente
da UF, Ralf Manke alega oue oficializou o pedido ao
comandante da PM, mas ... Está a{ o primeiro abacaxi
para opresidente descascar.

A rodada dos juniores transcorreu normalmen
te, o mesmo acontecendo com a categoria seniors
que apresentou os seguintes resultados: João Pessoa 2
_x O Vidraçaria Barão; Alvorada 2 x 1 Internacional e
Cruz de Malta 3 x 1 AlWeg .

O SESI através do setor de esporte e lazer, jun
tamente com o .Conselho Desportivo Sesiano promo
vem dia 24 de março, na lagoa do Parque Malwee,
com inicio as 9 horas, mais um Torneio de Pesca de
Caniço e Arremesso. O coordenadorHercilio da Rosa .

comunica que poderão participar trabalhadores de
todas as empresas de Jaraguá do Sul e região, além

. da comunidtUie em geral. Serão conferidas medalhas
aos vencedores. Vale a pena participar"

Jaraguä do Sul vai viver neste final de semana,
16 e 17, as emoções' de mais uma etapa do. IX Cam
peonato Catarinense de.Vôo Livre. Aproximadamente
60pilotos de Santa Catarina e do Paraná estarão par
ticipando. Neste sábado acontecem as provas' de
"cross-country", e no domingo as de "pilão" e "pou
so" . Oipiloto mais bem colocado no rankin estadual é
Douglas Bretzke, que ocupa a 7! colocação. A grande
atração será a campeã brasileira de Vôo Livre Femi
nino,

Destacando
o jovem e'eficiente

Jean Carlos Leutprecht,
que vem realizando um

excelente trabalho à fren
te da Divisão Municipal
de Esporte de Jaraguâ do
Sul (DME) acaba de nos

enviar um relatõrio dqI;
atividades afetas ao

órgão por ele comanda
do. Comunica que encer

ram-se dia J� de março (
terça-feira) as inscrições
para IX Campeonato
Varzeano... Nos dias 6-e
7 de abril acontece o 1 e

-

Festival Esportivo de Vo-
lei e Ftasal Infantil M
e F. As inscrições estão
abertas na DME até o dia
28 deste mês... A equipe
de atletismo está trei
nando num ritmo bastan
te forte visando uma ex

celente. performance nos

JASC, de Chapecô.. ;
O bolão' masculino é
outra

.

modalidade que.
continua treinando inten
samente, agora sob o

comando do eficiente
Reiner wteu«.
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ANOTAÇÕES
A Companhia de Habi-

1

tação de Jaraguá do Sul ganhou
dois importantes' impulsos para
colocar emprática seumaior obje
tivo: a construção de casas popu
lares no munictpio, Os vereadores
jaraguaenses aprovaram na se
mana passada a doação de áreas
de terra no' bairro Itapocutinho,
pela municipalidade, e a autori
zaçãopara que oExecutivo adqui
ra junto ao Badesc outra área, na
ILha da Figueira, destinada ao

, m,esnw fim.

Rau, obrigando os caminhões a

seguirem em frente. A Reinaldo,
assim, está constantemente con-'
gestionada de caminhões pesados.
Nem mesmolcaçambas da Prefei
tura ,respeitam, a determinação,

, Enquanto isso, o centro da cidade
ainda apela por estacionamentos
públicos, uma necessidade antija.

"

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

Até o dia 27 deste mês con
tinuam abertas as inscrições aos

cursos de Auxiliar de Escritório e

.Relações' Humanas, promovidos
no dia 1f! de abril pela agência do
SENAC, 'em Jaraguá do Sul.
Maiores informações podem ser

colhidas.através do fone 72 - 2166.

E o ex-secretário do De-.
senvolvimento Urbano e do Meio
Ambiente, Ademar Francisco Du
we, encerrou suas atividades à
frente da Seduma com uma expla
nação completa aos vereadores �

jaraguaenses no dia 11 sobre as

'atividades desenvolvidas por sua

posta no Estado. Entre as de
maior destaque, sem dúvida estão
a implaruação.do PastaAvançado
da' Fatma (ameaçada de fecha
mentol e, do Programa de Pro
teção eRecuperaçãoAmbiental da
Bacia Hidrográfica do Rio Itapo-

, cu.

".-.-.- .-.-.-.-.-.-

E a Secretaria Municipal
da Saúde, em Jaraguä do Sul, de
ddiu novamente retornar ao anti
go sistema de distribuição de fi
chas para consultas médicas no

Posto de Atendimento Médico
(ex-Inamps), Desde o dia 11 a en
trega da senha começou ti serfeita
à meia noite, através do-guarda, A
previsão" apesar disso, e de se au-o

mental' o número de consultaspa
ra 218/dia após a contratação de
mais dois profissionais para a área
de clfnica geral.

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

Aliás, é boato tomado ver
dadeiro. O novo governo deve
mesmo extinguir todos os Postos
Avançadas da Fatma, no Estado,
até porque Kleinübing já definiu a

extinção de muitos cargos comis-
'

sionados em Santa Catarina. Com
isso, 'todo o Programa ecológico
do Vale do Itapocu fica a ver na-

,

vias. Mas a esperança de que algo
surja como substituiçõo � ou mes
mo complemento do Pacam= ain
da não morreu. Resta apenas elo
giar o trabalho desempenhado pe
lo engenheiro Cesar Arenhardt
nestes cinco meses à frente do
Posto. Trabalhando praticamente'
sozinho e, às vezes; até enfrentan
do .o poder econômico de peito
aberto' e até desguarnecido, Cesar
soube conduzir até agora com

.competência o Programa do Ita-
pocu, "I

...-.-.-.-.�.- .-.-."

'os documentos da aluna
Liegi Rosa, do Colégio Divina'
Providência desapareceram de sua
carteira, na sala de aula, dia 8,
Liegi prestou queixa cl policia lo
cal, de perda de todos os seus do
cumentos (Identidade, Carteiras
do Baependi, Ttudo Eleitoral, CIC)
e ainda de Cr$ 18 ma. Pedeenca
reddamenie que, Os documentos
sejam devolvidos" i intactos.. '

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

A novela "Ana Raio e Zé

I Trovão", transmitida pelaRede
Manchete de Televisão diariamen
te, para todo oBrasil, deverámos
trar até o final deste mês um mer

chandising especial sobre a Indús
tria de Capéus Marcatto., Nesta
semana, a maior indústria de
chapéus da América Latina assi
nou contrato, garantindo o licen
fiamento pora utilização dos dois
personagens famosos �m seus

produtos. Até o final de março os

chapéus�starão nomercado.
'

E o trânsito jaraguae';e
está cada dia mais desrespeitada.
Os motoristas de caminhões real
mente não respeitam, em absoluto,
a placa de advertê;u;ia' no trevo
entre a, Rio Branco e a Reinaldo

Detalhe dos diretores de M�negotti Ve(cul08�
Waldemar Rocha, Therezinha Mellegotti Rocha e Ma.
ro Koch, 'IUlS solenidades da festa de 15 anos da E",
presa, ocorrida dia 9, no Clube Atlético Baependi_

I

EqlÜpameDtos para Escrit6rio Ltda�
Tildo para seu escdt6rio

Completa linho. de suprimentos
para computadores.

FODe{: (0473) 72-1492 e 72-3868
Jaraguá do Sul - sc
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Guaramirim será. grandepól
de distríbuíçãoda Petrobrás

A gora você não precisa mais
-,

per�e� tempo preparando suas

refeíçöes, .
.

Basta-passar na seção de rotisserie do
'nov� supermercado Breithaupt e esco-

lher sua comida preferida;
Oferecemos um cardápio variado de
carnes, pratos quentes, saladas e sobre
mesas, tudo preparado dentro do mais
rigoroso controle de qualidade e higiêne.
Pm sua maior comodidade embalamos .

sua refeição em bandeias de àIUmfnio
descartáveis que conservam a tempera
tura e o sabor do alimento por' mais
tempo •

.

HOr6rio de Atendim�nto:
Segundai sábado das 10 horas às 13h30min.

. ,
,

r

Guaramirim - A Pe
trobrás Distribuidora con
.firmou nesta semana a aqui
sição de uma área de nada
menos de 150 mil metros

. quadrados, no município,
pata "a instalação de uma

obra que certamente será a

redenção financeira de Gua
ramirim durante alguns anos.

Trata-se à construção dà Ba
se Regional- Distribuidora de

Combustível, que servirá pa
ra garantiro abastecimento a
'todos os municípios das re

giões Norte, Nordeste e do
Planalto catarinense.

_ ,A obra é megalo
maníaca. A Petrobrás deve

começar em breve a cons

trução 'de um imenso polidu-
.fo (subterrâneo para distri
buição de 'álcool, gasolina e

6leo diesel), desde Guarami
rim até Palhoça ( ou São
José, a ser defínído o local).
Nos próximos dias deve ser

.

marcadamais uma· reunião
entre técnicos da Petrobrás e

o prefeito Antônio Carlos
Zimmermann e sua equipe,
para acerto dos últimos deta
lhes do-empreendimento.

Guaramírim, Palhoça

(São José) e ltajaí passam. a
ser os três grandes põlos de
distribuição de Combustível

, em Santa Catarina, a partir
dessa aquisição feita pela
Petrobrás, que pagou a

quantia- de Cr$ 31 milhões
pelo terreno, localízado no

Bairro da Corticeira - às
margens da BR-280, no sen

tido de Guaramirim/Joinvil
Ie. Todo o levantamento to

pográfico do terreno já está
devidamente concluído. "A
nossa arrecadação vai dar
um salto", prevê Zimmer
mann.

J '

Jaraguá do 8ul- Os seis prefeitos integrantes dami
crorregião .da AMVALI vão se reunir extraordinariamente,
nesta terça-feira (19), para definirem a implantação simultâ
nea do P1ano Municipal de Saúde, uma idéia semeada a al
gum tempo pelo atual presidente. da Associação dos Municí
pios do Vale do ltapocu, Antônio Carlos Zimmermann. To-:
dos os secretários' de Saúde dos municípios integrantes da
AMVALI devem estar presentes ao encontro, que acontece
na sede da Associação, em Jaraguâ do Sul.

O objetivo de Zimmermann, inclusive, vai mais além.
Ele planeja a instituição de um Consórcio deSaúde na mi
crorregião, o que poderia possibilitar o surgimento de gran
des p6los de Saúde, em cada município, com especialidades
específicas em cada área de atendimento. Estas questões já
haviam sido ressaltadas com ênfase pelo prefeito de Guara
mirim e presidente da AMVALI, no dia de sua posse, ocor-

..
rida em Guatamirim, quando o Plano foi sinteticamente es

b9çado pelo seaetmo.� Saúde de Joinville.

B
SUPERMERCADO BREITHAUPT
RUAWALTER MARQUARDT, 225

Amvali deve hnplantar o seu Plano de Saúde

Zlinmermann p""••ArrIval.
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