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EI1) jogo sem muita criatividade, mas com Com apoio da torcida, o Juventus çhegou a�
nitida superioridade do tricolor jaraguaense, um empate aos 42 minutos, através de um chute for-

púbHco de 2.174 pessoss - que proporcionaram te do ponteiro esquerdo Marinho, da entrada da
uma renda de Cr$ 1,48 mlhão - assistiu ao em- grande área, nenhuma das equipes obteve maior'
pate entre Juventus e Brusque, pelo escore de 1 destaque no segundo tempo. A equipe jara-

.

x 1, na noite de quarta-feira, no Estádio João guaense joga fora de casa neste domingo, diante
Marcafto. A primeira etapa mostrou um Juventus

,

da Chapecoense, em' Chapecó, na- partida que
mais agressivo, embOra tenha sofrido um gol aos pode definir o classificado para a próxima fase.
-. .

Mais JU'lentus na Página 11. -23 minutos (Angia/efti, desviando de cabeça).
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o sabor da
nova geraçao ANO LXXII-N� 3.611-Jaraguá do Sul. de 23 a 28 de março âe 1991- Cr$ 50.00

Falta de gás causa
novas filas no Vale

entre a população. A falta de gasolina e gás
de cozinhafoi fruto da greve dos petroleiros.
------------ Página /2:-

As filas voltaram aos postos de abaste
cimento do Vale - desta vez incluindo a falta
de gás de cozinha -, provocando desespero

';-
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A rampa do Morro da Antena é considerada a melhor em SC.

Vôo livreestadual
tem novo recordista
Nada menos de 30 ar como um pássaro,

pilotos coloriram o céu durante três horas e 45
de Jaraguá do Sul, du- minutos, e percorrendo
rante a bem-sucedida 2� uma distância de 56
Etapa do Campeonato quilômetros - a marca

Catar'inense de Vôo Li- anterior era de 48 qui
vre, relizada nos dias lômetros - até o muni-
16 e 17, a partir do ctpio de Rodeio;
Morro da Antena .. O
joinvillense e presidente Página lI-
da Associação Catari- -- _'

nense de Vôo Livre,
Niumar Damasceno
Moreira, conseguiu ba- �;;:II1IIIl
::: ;r;:�b:e ��=� ii?iltii.•�livre, 'permanecendo nq' - - - - -

Na

c�atlvldade
do

chargista
Régls,

o registro
das

demollções.,..,___-----------------------------.
Escolha o idioma que
você deseja/alar
INGL�S'- ALE_lo
FRANC�S
ESPANH:OL
ITALIANO
Aprendizado
garantido
Fone: 72-0294

\

Briga no Sindicato atinge a categoria
A crise interna no Sindicato dos Metalúrgicos acabou dical, após o fracasso de duas assembléias.màrcadas para a

colocando em cheque a prôpria credibilidade da direção sin- manhã do dia17.. .

Pâgina 5-

Escritório de Contabilidade.
ffA Comercial S/C Ltda.'"

-Av. Mal Deodoro, 130 - 2!! andar - sala 2 - Fone: 72';0363.(.'------.Há 47 anos atendendo bem-
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__________�--------OPINIÃO

o Fundo das Nações
Unidas para a Infância -

UNICEF '- convocou um es

forço mundial para pôrfim às
altas taxas de mortalidade de
crianças e'à desnutrição infan
til até o final do século XX,
Existindo ainda 250 mil mortes
de crianças a cada semana,
causadas por doenças comuns,
e uma criança 'em' cada três
sofrendo de desnutrição, o

UNICEF admite que esse ob
jetivo - pela sua magnitude -

será muito mais diftcil de atin

gir do que qualquer outro ten
tado anteriormente. Entretanto,
o sucesso iminente do esforço
de dez anos para se chegar
à imunização de 80% das
crianças do mundo em desen
volvimento, até ofinal de 1990,
deu nova vida à idéia de obje
tivos estabelecidos intemacio
nalmente.

"Essa conquista ex

traordinâria", diz o UNICEF
em seu relatório Situação
Mundial da Infância' 1991,

I '

EDITORIAL·
Cumprindo a promessa

Honório Tome6n* ------

Belo Horizonte (planalto) -:
Talvez um dos maiores.desafios da
Vida seja decidir: Farei'ou não farei
este negócio? Faço ou não esta via

gem? Assumo ou não este com

promisso? Sob esse aspecto, a edu
cação, além da finalidade de
transmitir novos conhecimentos,
teria como objetivo principal for
mar a personalidade levando, o

éducanao, jovem ou adulto, a deci
dir ,com ponderação e critério.
Mais: a assumir os risco de suas

decis6es. Administrar, por exem-
.

pio, é basicamente tomar decisões.
Assim, do administntr-se, no pla-

"filio apenas salvou /2 milhões
de vidas, mas também deu ao

mundo novas esperanças,
mostrando o que se pode con

seguir quando a comunidade
internacional se compromete a

realizar um grande esforço".
I

O primeiro Encontro
Mundial de Cúpula' pela
Criança; que promoveu em

Nova Iorque, no último mês de
setembro.; a maior reunião de
Presidentes e Primeiros Minis
tros jamais realizâda, adotou
mais de 20 novasmetas especi
ficas para o ano 2000. Essas
metas incluem uma redução de
um terço no número de mortes
de crianças, ,de 50% na desnu
trição infantil, escolaridade bá
sica para pelo menos 80% das
crianças, pobres do mundo e

inúmeros objetivos detalhados,
como darfim ao escândalo de
haver cercá de 250 mil crian
ças que ficam cegds a cada
ano devido à falta de cápsulas
de vitamina A, que custam me-

:

Hora, de decisões,
no individual, passamos à admi

nistração de uma coletividade, seja
empresarial seja' educacional seja
p6blica, no ,sentido governamen
tal, Decidir uma guerra, então, en
volve o balizamento de tantas in
terfaces: - É inevitável? Que táti
cas e estratégias usar? Os soldados
não serão inocentes-úteis? E os al
vos civis: crianças, gente humilde,
deserdados da sorte? Numa guerra
,- há que se admitir - existe sofri
FTnento e geralmente ocorrem, per-
das irrecuperáveis nos dois lados -

do combate..
Olfmpio de Souza Andrade,

comentando aültlma parte de Os
Sertões versando sobre a luta, diz
que Euclides da Cunha "compre-

Bi\Ci\Ni\
COM. E REPRES. de MAT, de CONSTRUÇÃO

Madeiras; tijolos, lagespré-moldados, cimento; cal,
portas, janelas, fechaduras, forros, tudo da melhor

qualidade e com pronta entrega
.

Rua BernardoDornbusch, slnq, próximo da Ma,:isol.
Em cada cliente, tun novo amigo.

nos de 2 centavos de dólar ca-
da.

'

É para ajudar a cumprir "

esta ambiciosa lista de com

promissos, decididos após uma
. série de consultas pelo mundo '

todo e endossados por mais de'
150 governos, que o UNICEF
está agora convocando todas
as nações do mundo. "As de
clarações de llderes politicas
não bastam", afirma o' relatá- .

rio, "as metas para o ano 2000
devem tornar-se as metas da
sociedade como um todo. Re
presentam a melhor oportuni
dade que o mundo tem para,
1Ul próxima década, realizar
uma mobilização mundial de

governos, agências intemacio
nais, educadores, lideres reli
giosos, profissionais da área de
saúde, organizações voluntá
rias, os meios de comunicação
de massa, a comunidade em

presarial e a sociedade civil,
tanto nos palses industrializa
dos quanto nos países em de
senvolvimento" .

,

endera, como os raros em cujo rol
se inscrevera para sempre, que o

equívoco, ou o mal-entendido, ou a

intenção dúbia nos homens que
decidem em nome de uma coletivi
dade. de um povo. é o que de mais
terrivel lhe pode acontecer .. ."

Estamos .ern guerra: - Não
terá sido um grande equivoco ar

mar o Iraque, aliado de ontem?
A guerra é no Golfo Pérsico:

- Não será um equivoco transferir
para o povo brasileiro tarifaços e

contenções por indecisões e insani
dades do passado? A austeridade
deve ser marca registrada de qual
quer época. A previdêndia, fazendo
provisão nos celeiros, em tempo de
vacas ,gordas, para o-tempo de va

cas magras, deve ser a tônica de

qualquer governantesensato. Pre
venir émelhor que remediar. Fazer
bem feito é melhor que fazer duas
vezes, Saber lidar com o planeja
mento e os orçamentos é uma ati- '

tude racional e evita soterrar QS
tributos amealhados em obras ina
cabadas, sem utilidade, pontes e

transamazônícas da vida, entre ou
tras aberrações.

Decidir é preciso. E quem
decide corre o risco de errar, mas,
como costuma repetir o Joelmir
Beting, quem não decide já errou.

* Honõrio Tomelin é diretor
executivo da CJf'!A, diretor da Associa
ção Comercial de Minas e colabora

,

dorda Agência Planalto .
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GOLD MACHIMI
COM. E REPRESENTACÃO LrDA.

,

,

Peças p/refrigeração: linha Domé$tlca
e ComerCiallndustriat

\

Rua Albano José Vieira, 760 Fone: 73-0478

GUA-RAIIIRIII - BR 210

(Ao teco das Malhas Fruet)

SPÉZIA & elA.1 LTOA.
Serraria e S,erviços de Trator

Madeiras para construção e serviços ce
trator com profissionais especializadas.

R. João J. Ayrbso, 772 - Jaraguá
'

Esquerdo
Fone: 72.-0300 - Jaragua do Sul -

SC
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Conhecida do Acre ao RS
Furgões simples, isôtermicos,
plásticos, frigorljicos, traiks
e carretas de 1, 2 e 3 eixos.
Equipamento de refrigeração

. e 3<1 eixo (truck).
Fone: 72-1077 - Rua: Dr. EnrlcQ FermiN' 113 - 'relu: 474R1
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Jaragruf do Sul, 23/03 ti 28/03/1991.
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a fixação de novos e de
finitivos critérios de dis
tribuição do ICMS,' vi
sando a melhoria da re-

.

ceita dos pequenos Muni
cípios que têm a sua eco
nomia calçada basica
mente na agricultura.

_____------- GI_ERA_L CORREIO_
-=> <> -=- <> " .C:»

Prefeitos apelam para,que
Governo dê vez aos pequenos

Prefeitos, vereadores,'
empresários da microrregião
prestigiaram as posses sole
nes do governador Vilson

Kleinübing e, em especial,
do novo secretário da Edu

cação, Paulo Bauer, ocorri
das no dia 15 deste mês, em
Florianópolis, como prova
do respaldo da comunidade
ao governo da União por
Santa Catarina. Embora' não
tenham conseguido fretar um
ônibus para se dirigir à Ca

pital Catarinense, as lideran
ças locais se mobilizaram,
dividiram espaços em seus

veículos e foram em grande
número às solenidades.

"Todos temos a ex

pectativa de que o novo Go
verno consiga cumprir as

metas do Plano SIM - Saú
de, Instrução e Moradia".

�Iunk: V,:z e voz a Corupá

deseja o prefeito deSchroe- Corupä, Ernesto Felipe
der, Adernar Piske, que es- Blunk, espera que "após ar-

teve presente à posse do go- .

"

vemador, com a esperança ru� a Casa. as finança�
d " I

.

010
do Estado, o governador de

e que e e auxi Ie aos pe-
.

'.
.

quenos municípios catari- a ehance para que Corupá
nenses" . Já o prefeito de possa ter vez e voz".

. \Raederelogiado na Câmara .

Jaragu4 do Sul - o
vereador e presidente da

. Câmara de Vereadores do

Município, Heins Edgar
Raeder, foi parabenizado'
por companheiros de todos
os partidos, na reunião ordi
nácia do dia 18, pela forma
como vem conduzindo o 'Le
gislativo, desde que assumiu
o cargo, no dia 15 de feve
reiro, substituindo o verea

dor Balduino Raulino
(PMDB). Em palavras sus

cintas, os vereadores- Bal
duino Raulino,. Marilze
Marquardt (sem partido), JO
sé . Ramos de Carvalho
(PRN), Reno Schwartz
(PDS), Luiz Zonta (PDS) e

Almire Antunes Faria Filho
(sem partido), elogiaram a

atúação de Raeder na presi-

Raeder é o vereedor mais jovem
dência.

"Particularmente para
mim isso é motivo de gló
ria, mas é importante que. se

diga que os méritossão ex

tensivos a todos os vereado
res jaraguaenses, que têm
mantido comportamento
exemplar em defesa dos in
teresses' da coletividade",

t

Ora. V...... G.TognL
Ora. SoIII,..Cutllho
F1SJOf'ERAUPEUTAS

. II

li

. afirmou Heins Edgar.Raeder
(PL), que pretende, sempre
que possível manter'o con

vite às. importantes lideran
ças locais, para que se façam
presentes às sessões a fim de

. esclarecer dúvidas aos ve�
readores. Isso foi feito com

o convite ao deputado e ex

secretário do Desenvolvi
mento Urbano e Meio-Am-:
biente, Adernar Duwe, e na

sessão do dia 25 (segunda
feira), será a vez da secretá
ria de Cultura, Esporte e Tu
rismo, Rosemeire 'yasei ex
planar as atividades de sua

pasta. "Nosso objetivo é Ie"'
var aos vereadores os escla
recimentos necessários para
que o Legislativo tenha co

nhecimento geral", conclui
Raeder.

Prefeito de Massaranduba

integra direção da FECAM

Massaranduba - o
Prefeito

.

Dávio Leu de
Massaranduba faz parte
da mesa diretora que re

gerá os sIestinos da FE
DERAÇAO CATARI
NENSE DE ASSOCIA
ÇÕES DE MUNICÍPIOS
para o próximo período.
Tendo como Presidente o

Prefeito de Concórdia,
.

Odacir Zonta, Dävio Leu

ocupa a 3!! Vice-Presi
dência, representando a

niicrorregião da Amvali,
cuja participação foi soli
citada pelo Prefeito Luiz
Gomes de Joinville. A
nov� diretoria tem como

principais metas o reata
mento das atividades mu
nicipalistas da FECAM
através do fortalecimento

. e da integração de -todos
os Municípios 'ês:atarinen
ses, a representação junto
à Confederação Nacional
e a elaboração. de um

aprofundado estudo sobre

Emérito Municipa
lista, Dávio Leu, acumula
mais de vinte anos de ex

periência
.

administratíva
Municipal, tendo sido
fundador da AMVALI
e também da FECAM, ao
lado de grandes nomes do
Municipalismo Catarinen
se, como Milton Sander e
outros, o representante da

mic;rorregiao do Vale do
Itapocu possui todos os \

méritos para integrar a 'di
retoria da FECAM, a qual
pelos seus propósitos
certamente desenvolverã
relevantes atividades em

favor dos Municípios
Catarinenses .

Pilote sltmj)re equipado.

I
�HONDAI Menegotti Motos I�

, CLíNICA VETERINÁRIA
SCHWElTZER "

"\

Dr. Waldemar Schweitzer

FARMÁCIA DO SESI
Amplas instalações e com La-.
boratório deAnálises Clínicas .

anexo, para melhor atendi
mento. Av.Mal. Deodoro, S01
(defronte o Colégio Stio LMú -

Fone 72..()S61 .

.

Ora. Stela Femlclnl
PSICOLÖGA

, Ora.-SoIange Pazl,,1
FONOAUDIOLOGIA

.

R..w.....Marquardt,·356 próxlrrio
dII Clfnlca Santi CecßIa.

Fone:72-_

Clínica. de pequenos e Krandes animais. cirurgias,
\'Ucinações, raio Ir. internamentos I! boutique.

R o Ioinville. /./78 (em frente ao Süpo Breihaupt)
_ Fone: 72-3268

Iaraguá do ."illt·_ SC

FORD ESCORT.
Emoção, Tecnologia e'Agilidade em

qualquer modelo. _FORD

Jordan & C _--� .e,.
�C-Aomc:ooc.Io '

Jaragu4 do Sill. 23/03 a 28/03/1991. /' Pdgin.a3
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Roland L G. Janssen
Presidente

�e·varejo
Embora. defendam

iruransigentemente o en

xugamento da máquina
administrativa do Estado,
os 'empresários jara-

nação, tudo isso terá -

novamente - ser assinado
em Joinville.

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

guaenses encararam com O consenso entre os

temor a confirmaçãofeita empresários presentes à
pelo novo Governo Vilson r reunião "da _ AC/JS, dia
,K�inübíng, da desati-: 18: concordam com a de
vação da Delegacia Re-· sativação da DRP, desde

,

gional de Polú::ia - com que o Governo cumpra o

abrangência microrre- que prometeu, ou seja,
gional, Afinal de contas, que a qualidade dos ser
a DRP funciona há 10 viços prestados em Jara
anos, contando com ape- guá do Sul e região não'
nas 10 funcionários - al- sejam alteradas. O que é
guns contratados pela pouco provdvel:..

' ,

prôpria prefeitura de Ja- -.-.-.-.-.-.-.-

raguã do Sul.
'

-.-.-.-.-.-.-.- Prosseguem abertas
até o dia 26 deste mês as
inscrições ao Concurso
Público à Prefeitura Mu
nicipal de Massarandu-
00, para preenchimento
dos cargos de médicos,
cirurgião dentista, assis
tente social, enfermeiro,
tratorista, motorista, au
xiliar de serviços gerais,
professores e merendei
ras.

Tendo à frente o de
legado Adhemar Grubba,
a Delegacia Regional de
Policia tem resolvido e

agilizado bastante os en-
_

caminhamentos de doeu-
, mentações como Cédulas
de Identidade. Habili
tação; e todo o 'tipo de
documentos exigidos:
Com a nova determi-

�--------------------------------------------�"

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
o Clube de Tire, Caça ,e Pesca "Marechal Rondon", com Sede e

foro nesta cidade, convoca os seus associados pra Assembléia Geral Or

dinária, à realizar:,sE! no dia 28 de março, com fnicio às 19:00 (dezenove)
horas, nas dependências do Parque de Exposição Agropecuário sito'à
Rua Waller Marquardt sln, Desta cidade, para deliberarem sobre a se

guinte:

OROEMOOOlA

A) Aprovação das contas do exergcio anterior:
B) Aprovação do orçamento para 1991.

C) Eleição do presidente de honra, presidente, vice-presidente,
orador e conselho fiscal.

O) Assuntos diversos.

Jaraguá do Sul, 18 de março de 1991.

Rua,Reinoldo Rau,632
Fone:'72·1599

, FUNIL�R,rA
JARAGUA LtDA.

CIIlIuu eAqucedorSolar.
R. Felipe Sc1rmi4t. 2'79...;.. FOM:

'

12-0448

J",." .'SIil;_sc '

1'4gÜl44

QUalidade & PrOOu�dade -

Desefío da Década, DO.SENAI
Jaraguá do, Sul -

Com o intuito de "consçieti
.' zar as empresas .quanto às

• A •
• !

exigencias dó mercado con-

sumidor na década de 90", a
'Federação das IndúsUias de
Santa Catarina (FIESC), o
Centro das Indústrias do Es
tado de SC (CIESC) e à As
sociação Catarinense para a

dade, diretores, gerentes e

demais profissionais' envol
vidos na implantação de sis
temas de qualidade.

Qualidade (ACQ) promovem
neste .dia 26 de março (ter
ça-feira) Ci) seminário "Qua
lidade &, Produtividade - O
Desafio da Década" . O,
evento é destinado' aos pro-,
fissionais da área da quali-

'O consultor em siste-
-

mas de qualidade, conferen
cista do IMAM no Seminá
rio Qualidade & Produtivi
dade realizado €lil1 São Pau
lo, em novembro do ano

passado e gerente da quali
dade na Indústria: de Plásti
cos Ambaiit de Joinville,
Jairo Antônio Martins, será
o apresentador do Seminá-,
rio, que tem o seguinte pro
grama: "definição da quali-

SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA
VIEIRENSE

EDITAL DE CONVOCAÇÁO '

O Presidente da Sociedade Esportiva e RecreativaVieirense, no
uso das, atribuições que lhe confere o Estatuto, convoca para a Assem
bléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 16 de abril de 1991 às
19:00hs. em primeira convocação com a maioria' absoluta dos sócios
com direito a voto e em segunda convocação às 20: OOhs. com qualquer,
número de söolos, na sua sede social, localizada na rua Dona Matilde,
201, para deliberarem sobre a seguinte:

ORElEM DO DIA

ria;
1 - Apresentação do Relatório e Prestação de Contas da Oireto-

2 .:.. As�untos gerais de intereSse da sociedade.
,

Jaraguá do Sul, 18 de março de 1991.
Haroldo Stein
Presidente

'

II

II
" SOCIEDADE ElSPORTIVA E RECREATIVA

,

VIEIRENSE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
, O Presidente do Conselho Oeliberativo da Sociedade Esportiva e '

Recreativa Vieirense, no uso de suas atribuições que lhe confere oEsta
tuto convoca o Conselho Deliberativo para a reunião a realizar-se no dia
'16 de abril de 1991, às 20:30hs. na sua sede social, localizada na rua

DonaMatilde, 201, para deliberarem sobre a seguinte:
OROEMDOOIA

1 - Eleição,da Nova Diretoria;
2 - Posse da Diretoria Eleita;
3,- Assuntos Geraisde interesse da Sociedade.

Jaraguá do Sul, 18 de março de 1991.
Dr. Alt!,!vir Antonio Fogaça Junior'

Presidente

{MFJ FIEDLER Despachante
de

Max Fiedler Filho
Veículos com placa fmal 3

Pagamento IPVA - cota única 28/03/91

AgOF8 atendendo com sistemaFax

Rua Domingos R. da Nova, 316 - Fone: 7'/.-1417
Jaragu' do Sul - SC

II

TueOSSANTA
HELEN'A, LTDA.
Divisão de concr�to (tubos e artefatos de

concreto).
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dáde, preparação para a

competição: elementos de
custos da qualidade; admi

nistração da qualidade pelo
ciclo PDCA; fatores inibido- '

res da qualidade; retrato dos
anos 90; planejamento do
sistema dê qualidade; geren
ciamento total da qualidade;
e.xcel�ncia em servíço: e mo
trvaçäo e compromenmento
para a qualidade". As .ins
crições podem 'Ser feitas no

Centro de Treinamento do
SENAI, aos preços de Cr$
15 mil ,(associados do
CIESC) e Cr$ 20 mil' (não
associados).

Weg maugura
onovo Centro
de Treinamento
em Jaraguá

'/

Jataguá do Sul -

Nove salas para aulas
teóricas, laboratório de
química e uma. ampla
área com equipamentos
para aulas práticas em,

eletrônica,
'

mecânica,
serralheria, eletrecidade
e modelagem. Esta es

'trutura faz parte do novo
Centro de Treinamemto
da Weg (Centroweg),
inaugurado no' final da
tarde de ontem (-22), no
Parque Fabril I da Brn-

'presa, em Jaraguä do
Sul. Para concretizar a
idéia, a direção da Weg
teve de reconstruir o an

tigo prédio da fábrica de
fios e investir US$ 80
mil na aquisição de no

vos equipamentos.
Mas isso faz parte

da filosofia 'da empresa,
que investiu US$ 1,4
.milhões na área de trei

namento, .no ano passa
do, tanto na formação de
adultos, como demeno
res, técnicos em eletrô
nica de i'i2 grau, tecnö
logos, cursos de chefias
e põs-graduação. Além

disso, a Weg tem contrí
buido no auxílio escolar,
,com bolsas de estudo,
programas de estágios e

"traínees" . e bolsas de
estudo ao Exterior. Com
300 alunos em cursos

regulares de aprendiza
gem, o Centroweg já
formou em 22 anos mais
de i.500 profissionais -

75% deles atualmente
são colaboradores da

Empresa, -O prédio do
Centro de . Treinamento
tem unia área de 2.500
metros quadrados.

Jâragu6 do Sul, 23/03 a 28/03/1991.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Crise .ameaça credibilidade
do Sindicato Métalúrgico

, Jaragu'á do S:uI - A
credibilidade do maior Sin
dicato da microrregião - e

um dos 'maiores de Santa
Catarina - está seriamente
ameaçada pela séria, crise
interna que a diretoria atual
vem enfrentando. Com duas
assembléias simultâneas
marcadas para amanhã .do
dia 17, o Sindicato dos Me
talúrgícos de Jaraguä do Sul
recebeu apenas pouco mais
de 30 pessoas para a realiza
ção do encontro que, entre
outras

. coisas, iria definir
pelo final do mandato da
atual direção, dentro de 70

dias, e por, uma campanha
salarial de emergência. _

Como não houve quõ
rum para qualquer definição,
os sindicalistas presentes à
assembléia decidiram apenas
encaminhár uma carta ao
Sindicato Patronal, solici
tando abertura de negocia
ções para a campanha sala-

Busana: presidência sob pressão

rial. "Lamentavelmente cai
mos no descrédito da cate

goria", reconheceu, Luiz
Carlos Busana, afastado do
cargo quase à força, mas que
retornolf à presidência gra
ças a uma liminar judicial.

"Coloco meu cargo à dispo
sição dos trabalhadores, mas
jamais para essa meia dúzia
'de safados", critica Busana,
se dirigindo a todos os ou

tros diretores do Sindicato,
que, querem a sua deposição
a qualquer custo.

Tem se tomado quase
rotina as queixas policiais
feitas por Busana na Dele

gacia local, solicitando in
tervenção para que evitem a

tentativa de agressão. Irrita
do, Busana afirma que "o
outro grupo quer somente

garantir o salário que recebe
no Sindicato: um peão da
Fundição ganha hoje Cr$36
mil, enquanto os diretores
do sindicato recebem quase
Cr$90 mil. Eles querem' pre
servar esse dinheiro, nlas
não vão conseguir" . En
quanto

.

isso, a categoria
amarga uma defasagem de
quase 100%, segundo cál
culos de Busana.

Gihnar Hornburg é reeleito presidente)
Juapl do Sul -

Representantes de 18 socie
dades de Caça e Tiro daMi
crorregião reelegeram Gil
mar Homburg para presidir
a Associação das Sociedades
e Clubes de Caça e Tiro do
Vale do Itapocu, por um pe-

-

nodo de mais dois anos. A
eleição e posse aconteceu
durante assembléia realizada

. na noite do dia 15, no Pavi
lhão "A'" do Parque Muni
cipal de Eventos "Agrope-,
cuärío", onde' apenas três

representantes de sociedades
, não se fizeram presentes.

Comp' -:Está ficando
cada vez mais difícil se ten
tar qualquer contato telefô
nico com o 'município de

Corupá, no horário comer

cial.
O sinal é

-

sempre o

mesmo: a ligação não 'com
pleta - e o nervosismo de

quem precisa de informações
ur�entes vai aumentando.'
Contando com apenas 300-
terminais de telefones - com

A dispusta teve duas

chapas concorrentes, pela
primeira vez na história da

promessU de que se o cha
mado Projeto Comunitário
de

.

Telecomunicações (pro
con) der certo o município
possa receber mais 100 tele
fones -, Corupá sofre pro
blemas de congestionamento
.de linhas de forma quase
constante.

A melhoria da rede te

lefônica do município, in

clusive, é uma das priorida-

sedia nos dias 15 e 16 de

julho a 5!! etapa do Campeo
-nato.

Dois meses antes da,
"3!! Schützenfest", em outu

bro, Gilmar deseja promover
,'o baile "Revivendo a Schüt-
zenfest", para que se come

ce a intensificar a divulga
ção da Festa dos Atiradores.
A diretoria ainda conta com

Rolando Jansen (vice-presi
dente), Heraldo Bartel (te
soureiro), Raimundo Rahn
(12 secretário), e Beno Wol
kmann (22 secretário), e uma

disponibilidade de Cr$ 7,1
milhões em caixa.

des do prefeito Ernesto Feli

pe Blunk, que embora saiba

que a questão deva ser re

solvida a nível Federal,
apela para que o governo
Estadual "faça alguma coi
sa, já que nos últimos 17
anos nada foi ampliado neste

setor". Blunk acredita que
para chegar ao número de

sejado, Corupä deveria pelo
menos dobrar o número de

.

terminais.

atravessar a rua. Mas

quase me arrependi. Os

ca,!"os que me seguiam,
nom!Uwr, os seus rrrJia7stas
apressados, não gosta
ram da minha atitude. E,
como demorasse alguns se
gundos, teve quem acio
nasse a buzina em sinal
de protesto. Pensei comi
go: Tupiniquim quando
sai de casa e, ao voltar,
quer inovar, sâ leva a

pior.I
Mas, refletindo so-

bre o fato, pergunto: Es
tive errado ao dar opor-

- tunidade àquela pobre
senhora-que es,perava a

vez de atravessar a rua?
Ou será que o motorista

europeu sabe
-

de suas

responsabilidades e o

brasileiro não?

CORREIO-
I(> <> F- C» " c::»

às
_

vezes passa por maus
bocados. Foi o que me

aconteceu numa gélida
manhã, apreciando inad

vertidamente a paisagem
coberta de neve, numa

pequena cidade da 'Ale

manha, parado defronte
a uma faixa de pedestres.
Veiô um automóvel e,

vendo-me, 'frenou e o

motorista gentilmente
ofereceu-me a- oportuni
dade de atravessar a rua.

Fiz-lhe sinal. que não era
essa a minha . intenção. O

que disse não sei. Só sei

que não gostou nada da
- minha atitude. Mais tarde

fiquei sabendo que,

quando alguém está pa
rado defronte a uma faixa
de segurança, o moto-:

rista tem a obrigação de

parar seu veiculo e dar a

preferência de travessia
ao pedestre.

Educação e obe
diência às 'leis é outra

. não esqueci a lição que
-lá aprendi. Certo dia,·
transitando, pela cidade,
chegando a uma das pou
cas faixas de - pedestres
que existem, vi uma se

__nhorq c_o,,! tt:ês crianças
'pequenas tentando atra

vessar a rua. Não havia

policial que, naquele
momento, _

intimasse os

vetculos a darem oportu
nidade

. àquela senhora.
Resolvi ser educado, pa
rando meu carro e dando

Para'manter sua boa forma: com todas as qualidades do leite, chegou Sant'Ana Dietl Totalmente
esterilizado e desnatado, tem durabilidade de atê 61T)8Ses, mesrno fora da geladeira. Voc�

encontra Sant'Ana Diet em pnl�ica garrafa de 1 litro; corno os melhores similares ,europeus •••
L.ite Sant'Ana DiR Garante a qualidade sem III dispensáveis gordur!nhasl

JlI1'agll4 dô Sul. 23/03, a 28/03/1991 .

Um Thpiniquim
noTrânsito

-------------- Egon L. Jagnow

Quando o "tupini- oportunidade para a se

-quim' saide seu habitat nhora com as crianças

coisa - pensei comigo: E ser autuado, em vez de se

de volta ao meu habitat lembrar que as leis exis-

Parece que a glõ
ria, para boa parte dos

motoristas brasileiros,
é transgredir as leis sem

tem para proteger a sua

vida e a dos outros. Em
nossa cidade, pará boa

parte deles, infelizmente,
a única lei que vale é a

- \,

"lei da selva", a lei do
mais forte e o pedestre
não tem vez. Não estaria
na hora de mudar isso?

Que soluções estão
sendo adotadas e quais
poderiam ser .adotadas?
Pensem nisso, na prôxi
ma semana voltarei ao .

assunto.

Associação - e até como

prova do crescimento e da

mobilização obtida através
da "Schützenfest". Udo

Voigt e Gilmar Hornburg
obtiveram votos das socie
dades (um voto para cada
uma delas), mas a vit6ria
coube a Gilmar, que preten
de "prosseguir com as' parti
cipações dos clubes do Vale
nas competições de Tiro, no

_ Campeonato Catarinense da
modalidade". Jaraguá do Sul

..
Difícil fazer ligação para Corupá

P4gina5_
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Proclamas deCasamentos.MADRI
Pura emoção,

�§J§I�21§J
(

neste gstado, domiciliada e residente
·

na Rua Heins 'Manke 97 em Vila
Lenzí, nesta cida'!eJ filha de Orlando
Pecharka e Elzira Masser .

Estado filha de Fràncísco Severio
Gusi e PierinaGusi.

13-03-1991
• SANDRO FELIPE e DIRCE
FELCZAI:

Ele, brasileiro, solteiro, me

trologista, natural de Registro, São
Paulo, domiciliado e residente na Rua
João Carlos Stein, em Vila Lenzi;
nesta cidade, filho de João Eelipe Fi
lho e Maria Aparecida dos Anjos Fe-
lipe. .'

Ela brasileíra, solteira, operä
, ria, .natural de Itaiópolis, neste Esta
do, domiciliada e residente na Rua

. João Carlos Stein, em Vila Lenzi,
nesta cidade, filha de Bruno Felczak e
Clara Drozdek F�lczak.·

.

EDITAL NI! 17.63& d.
1:J.,.03-1991

.

Cópia recebida do cartório de
Guramlrlm, neste Estado.
• ROBERTO. WACHSMANN e
··CLAUDIA APRECIDA },fELO DI<
SILVA -

"

Ele. brasileiro, solteiro. auxi
liar de escritório. natural de Joinville,
neste Estado. domiciliado e residente
na Rua Athànasio Rosa. 1.023; em
Guaramirim, neste Estado filho de
Paulo Wachsmann e Lili Hardt Wa
chsmann.

Ela. brasileira, solteira. costu
reiral natural de Corrêa Pinto, neste
Estado, domiciliada e residente na

Rua Ernesto Lessmann, 476. nestaci
dade, filha de Claudino da Silva e

Lenira Melo da Silva.

GQT ADELlA GR(1BBA LEI/·
r---------..�r;N'N. 'Oficial do Registro a-« dó I'!

. trito da Comarca de Jaraguá do
WfEstado de Santa Catarina. Brasa
az saber rI,ue compareceram em

artório. exiõindo os documentos exi
idos pela lei, afo.n de habidtarempa
a casar, os seguintes:

Gerhard Roeder EDITAL Nl! 17.&31 de
13-03-1991
C6pla recebida 40 cart6r10 de
Jolnvllle, Deste Estado
• ADILSON J.OSÉ NA/ZER e
EVERLIMAlNKA

-

.

Ele. brasileiro, 'solteiro, ven
dedor. natural de Jaraguä do Sul; do
miciliado e residente nesta cidade, fi
lho de Alceu Naizer e 'Olinda Maria
Uller. I

Ela, brasileira, solteira, auxi
liar de escritório. natural de Guara-

·

mirim, neste Estado, domiciliada e

residente em Boa Vista, Joinville,
neste Estado. filha de Jorge Mainka e
Matilde Borgmann Mainka.

EDITAL NI! 17.632 de
13-03-199;1 .

• ANISIO e ROSÂNGELA CRIS
TINA MIRANDA

Ele, brasileiro. solteiro,
operário. natural' de Massaranduba,
neste Estado, domiciliado e residente
em Estrada Bracinho, em Schroeder]
neste Estado. filho de Elizeu Jose
Motta e Anastacia KluckMotta.

Ela, brasileira; solteira. pro
fessora, natural de Atalanta, neste Es
tadol domiciliada e residente. na Rua
Erich Augusto Lessmann, 230. nesta
cidade. filha de Vitor José Miranda e
Joceli Geremias Miranda,.

.

·

EDITAL Nl! 17.627
.

de
12-03-1991
e ADEMAR FERNANDES e

ADRIANA FERRAZRAULINO
Ele, brásileiro, solteiro. tintu

reiro. natural de Atalanta, neste Esta
do. domiciliado e residente na Rua
Japão 395, Boa Vista em Joinville,
neste Estado. filho de Saul Theodoro

. Fernandes e Isabel Alvim Fernandes.
Ela, brasileira. solteira, operá

Fia. natural de Curitiba. Paraná, do
miciliada e residente na Rua Luiz
Gonzaga Ayroso, 104. em Jaraguä
Esquerdo. neste distrito. filha de Be
larmino João Raulino e Natalia Ferraz
Raulino.

.. � .

ciante
.

destacado na próspera re-

gião do Rio Cerro, no local onde
outróra estava previsto o quadro
urbano da cidade: O aniversa
riante também. completa 50 anos

como motorista profissional. sendo
por isso considerado atualmente
como ornais antigo de Jaraguá do
Sul. continuando o ideal daqueles
motoristas que desbravaram e im

pulsionaram o progresso do lugar,
em 1926, quando fundarama So
ciedade "Chauffers. de Jara

gIlO', em beneficio do Hospital
Jaraguá e dos quais se lembram
casualmente os nomes de Emtlio

Piazera, Thomaz C. Fruet. Oscar
Dornbusch, Hugo Braun, Adolfo,

Emmendoerfer e Bruno Mahnke.
Serviu também a comunidade co

mo homem público, participando
das eleições municipais. concor

rendo como candidato a vereador

para o pertodo de 1946 a 1954,
participando. quando chamado
nas' duas legislaturas das altas de
liberações que muito beneficiaram
o município para . atingir o atual

estágio de desenvolvimento. O
ilustre aniversariante é casado
com d. Irene.Wendorjf e lhes or
nanâo 4 filhos e 10 netos. Cum

primentos desta folha .

ao il!!stre
aniversariante.

Quem
, completa 68
anos de ida
de. na prõxi
ma 2'Lfeira, é
o benquisto
cidadão jara
guaense · .GE
:RHARD
ROEDER,

tesidente em Rio Cerro II. Nasci-
.

. do em 25-03-1923, teve ume vida
cheia de atividades dedicadas ao

de�envolvimento de seu município
e por isso merecedor de uma con
digna aposentadoria como comer-

DITAL NI! .
17.623 de

1-03-1991
GILMAR MINELLI e CLARIN-
>AFISCHER \

Ele. brasileiro. solteiro.
---------......lICáriO. natural de Jaraguá do Sul.

oroiciliado e residente na Rua Fran
isco Todt, 70. nesta cidad�1 filho de
!3l1Cisco Minelli e Tereza Minelli.

Ela. brasileira. solteira. calcu
's!a natural de Jaraguá do Sul. do
'ciÍiada e residente na Rua Bertha
eege, 102. nesta cidade. filha de
uro Fischer e Elfrida Uecker Fis

her.

DlTAL NI! 17.624 de
1·03-19�1 _ ,

LlNEU DALP.IAZ, e EVA AL-
'ANTARA HORST .

Ele. brasileiro. solteiro. ven
edor natural de ��o dos Cedros,
este Estado. domiciliado e residente
Rua Wolfgang Weege, 610. em

arra do Rio Cêrfo, neste distrito. fi
ho de Germano Dalpiaz e Adele Dal- .

iaz .-

.

Ela. brasileira. solteira, den
ista, natural de Rio de Janeiro. Esta
o do Rio. domiciliada e residente na
ua Procópio Gomes. de Oliveira.
74. nesta cidade. filha de Alfredo
ustavo Horst e Laura Alcantara
orst.

-�

RESTAURANTE .

E
LANCHONETE

E parece �ue a B
Marrakech realmente im
firme no astral dasfins de 8f.
mana da rapaziada jara
guaense, Suas dependê

.

têm permanecido completa
mente lotadas durante todas
madrugadas de sábado e

até diflcil caminhar em seu In
terior. Filas de automóveis
formam nas ruas adjacentes,
pessoal quer festa. basta' e
mulâ-lo,

DA L LA' S
EDITAL NI! 17 .628 de

!2c��t�:�NTÔNIO PANSERA e

SIRLEIRODRIGUES VIEIRA'
Ele. brasileiro.. solteiro.

operário. natural de Concórdia. neste
Estadp. domiciliado e residente na

Rua Aguas Claras. 08. em Ilha da Fi
gueira. neste distritol-. filho de Isílio
Pansera e Omila Ona ransera,

Ela, brasileira. solteira. do lar.
natural de Guarani-Açu, Paraná. do
miciliada e residente na Rua Aguas
Claras. 08, em Ilha da Figueira. neste
distrito. filha de Amandio Antunes
Vieira e Maria Francisca Vieira ..

"

li
A lQ.eJhor comida

caSeira da cidade de
segunda a sábado
R. Max Wilhelm-:
pröxímo a ponte
Abdon Batista

,/
------_ .. _
........

{t {t {t {t {t. {t Aniversariantes da semana {to {t {t {t {t {t {t (t Falando em festa.
dia 30. deste mês acontece

grande bàile na Sociedade Es·
portiva e Recreativa Amizluft,
pará festejar o Sâbado deAlt.
luia. O baile será animado pe
conjunto "Society", de Blumt
nau ..

* * *
A Coluna Gente &

Informações deseja
sinceras felicidades
colegas Valdir "GatariM"
(diagramador) e Elia,"
Marcélino Pamplona (Re,
visora). amaos do Jo
da Noite, pela passagem
do Dia do Diagramador I
do l?evisor (28). Amb
desempenham suas prfJo
fissões. com grande com

petência, um fato compro,
vado senumalmenll
através das páginas dß
Correio do Povo. Pa·
rabéns.

Dia 23 - Hertha Henschel
Marquardt, em Joinville.. Marly
Hasse Gustafson, em Curitiba,
Nilson Roberto Schaffer, Mauri
César Raduenz, Paula Luzia Stei
/ein, no Paraguai, Maria Mueller
Holler, Marcia Cizeski, Leonir
'Buzzi, Adriana Cláudia MS San
tos, José Zózimo Pereira, Sandro
Josç Krause,. Jerri Luciano Kla

?Junde, Sandra Rosângela Henn,
,Maria Lúcia Hqrner e Diego
Diurnei de Alme,ida. em Blume-

,

nau; Dia 24 - .franklin Fischer.
Rigoberto Behlmg., Lisete Veloso
Rosa, Leonida 'K. Sasse, Maria
Lucia Hörner, Osnildo José Neit
zel, Moacir Silva (Cito), Élvio
Souza Belderrain e Grazieli Ja
queline Fugel;

EDITAL NI! 17.637 d.
13-03-1991
*e RONALDO MAAS e LIA MARA
THÓMSEN

·

EI�, brasileiro, solteiro. eseri

turárioj natural de Jaraguã do Sul.
dorriici iado e residente em Estrada
Santa Luzia, neste distrito. filho de
Ricardo Maas e Hilda Hasse Maas. ,

E'la. brasileira. solteira, do, lar,
natural de Jaraguä do Sul. domicilia
dá e residente na Rua Afonso Bartel ,
380, em Vila Baependi. neste distrito.
filha de Sergio Thomsen e Iris
Thomsen.. .

EDITAL NI! 17.633' ,de
·

13-03-1991
• 'VALDECIR LuisROPELÀTO e
BERNARDINATRAVALHA

Ele. brasileiro. solteiro. esto
fador. natural de Jaraguá do Sul, do-

· miciliado e residente em Nereu Ra
mos, neste distrito. filho de Waldir
Ropelato e Ana VianirBona Ropela
to.

.

Ela. brasileira, solteira costu-
reira; natural de Presidente Getúlio.
neste Estado. domiciliada e residente
na Rua Luiz Sani" 1;573. em Nereu
Ramos. neste distrito. f�lhà de Gene
sio Ttavalha eNatalina Travalha.

MotlaS�pre
ßetúlio Vargas, 55.

·

EDITAL NI! 17.629 de,
12-03-1991
• NOEMIR HERlJER e LíDIAIA
COBMOLSKY <;

, )
Ele, brasileiro. solteiro. te

celão, natural de Nova Santa Rosa.
Paraná, domlcillado .e residente na
Rua Pastor Alberto Schneider. 111.
em Barra do Rio Cêrro, neste distrito.
filho de Arcenio Augusto Herber e

Lucila Romilda Herber.
Ela. brasileira. salteita. operá

ria. n.atural de Luís Alves, neste Esta
do. domiciliada e residente na Rua
Wolfgang Weej!,e. em Barra da Rio
Cêrro. neste' distrito) filha de Adão
Jacobmolsky e Vitoria Klinkowski
JacoJ>molsky. .

'

,
,

DITAL NI! . 17.625 /de
1-03-1991

RINAL�'
.

EMMER/CH e RO
'lSEPRAD

.

LORIANI
Ele. br ileiro, solteiro. in-·

ustriário. naturaNl.e Rio Negro. Pa-
, domiciliado e residente; na Av.

arechal Deodoro. 1.369. l\J)to. 04.
ta cidade. filho de Georg Richard

mmerich e Ivone Margarida Emme
·ch.

.

·Ela. brasileira. solteira. Q_ro
ra. natural de Jaraguá do 'S'ul,

omiciliaáa e residente na Rua Eleo
ra Satler Pradi. 32. nesta cidade.
lha de Emilio Floriani e Adelia Pra
·Roriani.

. '

n,

.�
.

ÓTICA:
HERTEL".' EDITAL Nl! 17.638 de

14-03-1991
.INGO SCHUSTER e LOURDES
SCHUL.Z.

Ele. brasileiro. divorciado,
torneiro, natural' de Jaraguá do Sul.
domiciliado � residente na Rua Emi
lia Schulz•. em Jaralluá-Esguerdo.
neste distrito. filho de LuizScliuster e.
Ida Kurtsch Schuster.

..

Ela. brasileira, divorciada. co·
.

zinheira, natural de 'Santa Rosa. Rio
Grande do Sul. domiciliada e resi
dente na Rua Emilio Schulz. em Jara
guá-Esquerdo. neste distrito. filha de
Guilherme Schulz e Oldina Schulz.

E para que chegue ao conhecimento
de todos. mandei passar o presente
Edital. que será pqbNcadó pela' im·
prensa e em Cartorio. onde será afi-
Xado durante 15 dias.

.

EDITAL Nl! 17.634 de
13-03�1991
• SERGIO ANTONIO· CECO'
NELLO e IVONE KARSTEN

Ele. brasileiro, solteiro. J)to
fessor natural de Cam� Belo do,�ul,
neste .Estado. domicilIado e residente
na Rua 383. n!! 220. apto.'303. Bloco
OI. Bairro Amizade. nesta cidade. fi
lho de Alberto Ceconello e lnez Perin'
Ceconello.

Ela. brasileira. solteira. redagaga. natural de Jaraguá do Su • do�:
miciliada' e residente na Rua 383, n!!
220, apto. 301,· Bloco 02. Bairro
Amizade. nesta cidade, filha de Leo-,
poldo Karsten e Hildegardes Schmidt
Karsten.

Mllilas feücülades é
'

1I0s:rasmoü sincera:r homena
gens à colega Sandra Ro:rlln
gela Henll. funcionária do'
Varig Pas:rágelU. qlle come- ,
mora :reli alliversario hoje
(23). ParabélU!

No:r:ro colega e amigo'
Vilmar Alves também comemo
'roll :reu aniver:rário no último
dia 18 e a ele desejamos todo o
:rllce:rso. Vilmar é ftmcionário
do E:rcrilório de Contabiüdade
A COMERCIAL S/CLIdo.

,

Vestindo GeraçõesEDITAL NI! 17.630 de
12-03-1991
Cópia rec�bida do cart6rlo de
Fralbur_go, neste Estado '.

e JOSE ALCIDES AMÉRICO e
MEIREGUSI

Ele, brasileiro solfeito. in
dustriário. natliral de Jaraguá do Sul.
domiciliado e residente na Rua
Tomás,Francis.co de Góes. 56 nesta
cidade,- filho de Alcides América e
Arilda Gdmes Américo.

"
Ela. brasileira. solteira, indus-

.

triária. natural de Videira. neste Esta-.
,do,' domiciliada e residente na Av.
Lebon R�Ts, 168, Fraiburgo. neste

DITAL NI! 17.626 de
M13-1991
JUL.HINHO AGOSTINHO TO
EL/N e ROSELI DORISE PE-

________---- _.�·HARKA
. Ele. brasileiro. solteiro) com-'

rador natural de Doutor Peorinho,
este Estado. domiéiliado e residente
a Rua Heins Manke. 97. em Vila

enzil.nesta ci!lade. -(i1h� de Urbano
orne 1D eMonta TomelIn.

Ela. brasileira; solteira. co

n:iária, natural de Três Barras.

Dia 25:c_ João
Cláudio Braga, Norma Müller da
Silva, José Miglf.el Campestrini,
"Valério Kazmierski, Rosane Sasse;
Maria Pere},ra/Nunes, lIsa Yurck
ManSke, Adelmar Max Eggert e

Gerhard Roeder; Dia 26 - Paulà
Mey de Souza, no Rio. de Janeiro,
Eliane Teresinha Ropelafto Dal
Ri, Sebastião Silva, Anita MüUer e
LU($ da Silva; Dia 27 - José An
tonio Bruner (PR), Irene Ja'ilkOski;
Elisdngela Fodi, CecOia S. Lunel-

.

PO�08" Velllltu
Av. Mal. DeodoTO�

1.085
Rua.ReinOldoRaU,

530
Fone: 72-3311

li,. Adelaide Kunfehm e Enio Küs
ter; Dia 28 -José Finta, RolfPo
rãth, Liberto Pommerening; Rei
naldo Bogo, Gilmar Zonta, Erna
Kanzler, Mário Voigt, Mariá Eli
zabete Pedrotti e Cíntia Rengel;
Dia 29 - Donato Seide� em Co
rupã, Florival Fischer, Evaldo
Meyer, Maria Salete D. Zangheli
ni, Elisabeth Horst Benetta e Ma-
ria Lufza Vasel.

.

.

* Desejo,s de felicidades �am�ém são .extensivos ao senhor Dona·
to Seidel admlDlstrador do OrqUldáno Catannense, em Corupá, que f!'S·
teja aniversário no dia. 29 (sexta-feira). Filho do lÕomendador Alvim
Seidel. Donato é enl?;enheiro agrônomo.

"

* Sucessos nos negóCios e parabéns ao empresário Reinaldo Bo·
go, sócio-proprietário da Auto Viação Canarinha .• que festeja mais Ulll
ano de vida no dia 28 (quinta-feira).

. '-

� M�itas fel.icidad�s à senhora M�ria LuiZa Vase'. que: igualmen·
te festeja anlversáno no dia 29 (seXta- feira Santa), Mana LUiza é esp0s4
dodeputado estadual e ex-prefeito DUi'val Vase!. .. ...;. �..;.o.-----..;..-----...--....-------------------- _

* Laboratório ótico
especializado
* Há mais de 50 anos
atendendo você

.

* Precisão e qualidade.
Av. Getúlio Vargas, 15
Fone:72�1889

EDITAL 17.635 de

'�ltJt/�MALHAS LTDA.

Jnãö e.N\Olt[(lM,
· �"

Moda Infanto-juvenll pani realçar elegênciaII
de se.us filhos. Um carinho especial para o

seu bom gosto.

Feliz P6scoa, com jóias, relógios e
presentes

de

PONtiFíCIA
l'NI\'ERSIDADE CATÓLICA
DO I'ARAN�
Hospital Cajurü

LANZNASTER'
agora com'riõ,io horário para,melhor
atendê-Io das 8 às 12h e dás 13h3OmIn

às 18h.

Av. Mal. Deodoro, 391 � fone: 72-1667

, /
.

Malhas para confecção' g()-t-." r� iB�$�
CRM PR 10.600
Cirurgia Cardfaça ,Porcelanas Schmidt, Cristais, Inox e Artigos p/Decoração

AV. MAL. DEODORO DA FONSECA. i83
GALE,RIA DOMFRANCISCO - SALA 01'

A Rteferência dosjovens todos
os fins de semana BR-280 KM

58 _. Guaramirim

. Mo/etan, moletinho, malha mercerizada •
coton lycra.

.

.

Rua Walter Marquardt, 10.2.- Fone 72-0091
Jaraguá do Sul - SC '

II.

CARDIOPAR
Av. sao José. 798
Fone: (041) 362,1tOO
80.0SO Curitiba

. Mal. Deodoro, 819,... Jaraguá doSul-

., SC
,

(

Cajuru
Ramal154

'PR

'VIAÇÃO,
"CANARINHO

Há�O anos. tran�portando
os atl/fiees 40 nosso progresso.
AV� MAL DEODORO DA FONSECA, 987·- FONE 72;'1422A ROUPA IN'FANTIL

."
. ..

Jar�guá do sul, a 28/03/1991 . Página 7
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



genheiro
'

.sanitarista Cesar

,Arenhardt - fora� demiti-
dos. }

No início deste mês, to
das as 42 empresas poten
cialmente poluidoras do mu

nicípio foram comentadas
durante a primeira avaliação
pública do programa' de re

cuperação do Rio It�ocú -

,

apenas· seis empresas foram
punidas por descumprimento
do cronograma de implanta
ção. da estação de tratamen

to, feito, pela Fatma. "O Pa
cam precisa fazer uma nova

vistoria, porque tenho certe

za, de que existem pequenas
empresas que também estão

poluindo o rio, naquela área
- continuação da rua Berta

Weege", denuncia Mareion.

_____-------G........ERA---l -CORREIO_
C» <> IF» <>" c:.

II
GUMZ IRMÃOS S.A. IND. COM� E

AGRICULTURA
CGCIMF N'! 84.430.6,36/0001·63 '

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO

São convidados os Senhores Acionistas da GUMZ
IRMÃOS SÄ. IND. COM. E AGRICULTURA, para

.
as Assembléias. Geral Ordinária e Extraordinâria, que
serão realizadas no dia 23 de abril de 1991, às 15:00

, horas, na sede social da empresa, na Rua Gustavo
Gumz i{! 488, noBairro Rio Cerro II, neste 'munictpio
de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, para
deliberarem sobre a seguinte,

.

. ÖRDEM DO DIA
Ig � Apreciação, discussão e aprovação do Re

latório da Diretoria e as Demonstrações Financeiras,
relativas ao exerctcio social encerrado em 31 de de
zembro de 199();

,

'2g - Deliberar sobre a destinação doResultado
do exerctcio e a distribuição dos dividendos;

3g - Eleição da Diretoria e fixação das respecti
vas remunerações;

.

4g - Aprovar a correção da expressãomonetária
do Capital Social e aumentá-lo de Cr$ 22.050.000,00
para Cr$ 441.000.000,00 medianie a capitalização da
Correção Monetária do Capital Realizado e de outras
reservas legalmente existentes,'

5g - Alteração doArtigo 5g do Estatuto Social;
� - Outros assuntos de interesse da sociedade.
AVlSQ ,_ Acham-se a, disposição dos Senhores

Acionistas, na sede social da empresa, na Rua Gusta
vo Gums: ng 488, no Bairro Rio Cerro II, neste muni

c(pio de Jaraguá do Sul- SC, os documentos a que se

refere o Artigo 133 da Lei ng 6404 de 15-12-76, rela
tivos ao exerctcio social encerrado em 31 de dezem
bro de 1990.

.Jaraguä do Sul(SC), 12 de março de 1991
EDELTRAUT BAUER GUMZ

Diretora Presidenle
CPF n! 066.570,959-53

Informativo paroquial
CASAMENTOS:

. 23/0:3 -20h15 -Mollul-PAULO SHINGUERU lWASAKl
E,MIRIAN SASSE

.

, 23/03 - 20hJO - Barrá - WILM.AR JOSÉ SCHMfIT E
MARIA'RAQUELIMHOF. " ".

23/03 - 17hOO - Molha - ADEMIR RAMIRO KOCH E
ADRIANA CERlJITI .'

23/03 - r7hOO - Matriz - OSMAR SCHIRKOSKI E LU-
ClANE DIRUSEPINTER. .

-,23/03 - 10hOO - Matriz - JONERCI GODOY DOS SAN·
TOSENEUZA CASTAGNA
MISSAS:SÁBADO' "

19hOO .:'Matriz; 18hOO - São Luiz Gonzaga; 19hJO - São
Judas Tadeu; 19hOO SãoFrancisco de Assis; 16hOO - São Pedro;
18hOO - Santo Estevão; 14hOOMatriz (Missa das Crianças);
DOMINGO: 1

07hOO - Matriz; 09hOO - Matriz; 19hOO � Matriz; 08hOO �

São Judas Tadeu; 07h45 - São João;08hOO -'- N. Sra. Rainha da
Paz; 09hOO -Santa Luzia;

'. 09hOO - São PauLO Apóstolo; 09hOO - N. Sra. Aparecida;
10hJO - N. Sra. de Fátima; 09hJO - Rio daLuz; 16hOO � N. Sra.
Perpétuo Socorro.

'

NOSSA MENSAGEM: DOMINGO DE RAMOS
"Nesta Semana, Santa, sigamos-a Jesus, o Servo sofredor,

em sua caminhada de sofrimento, morte e ressurreição, para reu

nir os.homens n� amor, na justiça t; paz universal. Vamo� pedir
ao Cristo que gute o Povo da Aménca Latina em sua caminhada
de sofrimento rumoao dia da libertação.O verde dos Ramos que
carregamos neste domingo é sinal de nossa fé e esperança em Je
sus Cristo. É sfmbolo de nossa força e união na luta por trabalho
e sobrévivência. .,',

PARA. REFLETIR: - Para implantar o reino de justiça,
amor e verdade, Jesus conhece só um caminho: dar a própria vi
da. - Todo cristão é convidado a participar ativamente da Re
denção realizada por Cristo: não se conformar com a injustiça;'
não ter medo de falar e viver a verdade do evangelho e cumprir a
vontade de Deus.

Curtume Arnoldo Schmitt Ltda.
"J A R A G U A"

Fone:-DDD (0473) 72-0670
.
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Espuma polui o rio Itapocu
mais uma vez,em Rio Cerro

Jaraguá do Sul - Uma
.

densa camada de espuma
tomou conta do leito do rio

ltapocu, durante boa parte
da tarde do dia 20,' em mais
uma violenta póluiçâo veri
ficada no município, apesar
de toda avmobilização co

munitária em tomo do pro
grama de proteção e recupe
ração ambierital da bacia

hidrogräfica do rio Itapocú.
às 12h30min daquele dia os

moradores do Barra do Rio
Cerro assistiram assustados,
à cena deprimente: uma ca

mada de quase 50 centírne- I

tros de espessura descia
lentamente o leito do rio e

um forte cheiro de podre se

espalhava pelas redondezas.
"Com ,tudo que já foi

feito e pedido, não é possí
vel que os empresários' con
tinuem agredindo Q rio desse

'jeito;
,

Parece até que isso é
feito para provocar à popu
lação" • desabafa Mareion
Muller. um dos mais ferre
nhos defensores da ecologia.
naquela região, que nova

mente procurou o posto
avançado de controle am

bientai da Fatma, mas em

vão. '

Logo após assumir o
.

governo do estado; Vilson
.'

Kleinübing baixou decisão
destituindo todos, os cargos
comissionados no serviço
público e, em consequência,
os dois único funcionários
do Pacam � inclusive o en-

'.
Bicicross da Malwee está disputando em NH

diretor de bieícross da Fede
ração' Catarinense, Valdir
Moretti, e do patrocinador
Malwee Malhas, além da
Prefeitura de Jaraguá do Sul,
que tem a maior equipe de

pilotos,
'

, Juntamente com os 19
pilotos da Malwee, viajaram
a Novo Hamburgo também'

-....---------------------.. 10 dirigentes da equipe,
convocados pela federação
p.� formar a 'seleção.
'Nosso (objetivo nesta via
gem é realizar um contato
direto com os dirigentes da
Confederação ,Brasileira é
acertarmos detálhes a res

peito da organização do

Campeonato Brasileiro, de
1991, que acontece em Jara

guá do Sul" , adiantou o

treinador Adolar Moretti. As
competições iniciam às 10
horas - ap6s o congresso
técnico ....: e às 14 horas co

meçam as provas eliminatõ
rias, prosseguindo até, o día
24.

.

Jaraguá do Sul - Com
uma delegação de 19 pilotos
,... pertencentes à equipe
Malwee de bicicross -, qua-

,

tro vinculados à DME de '

Brusque, dois pilotos de Rio
do Sul, mais dois de Blume
nau e JoinvilIe" e

.

outros

quatro pilotos de Florianö-

polis, o'estado de Santa Ca
tarina participa. neste final
de semana da prova "Cidade
de Novo Hamburgo",. uma

disputa que reúne as princi
pais. feras do bicicross bra
sileiro. 'A viagem da delega
ção catarinense só foi possí
vel graças ao empenho do

Coluna .Evangélica
J

•

Cultos: Neste domingo= às 8:00 horas no Centro,
e Santa Luzia; às9:30 horas na Rua Joinville e no Cen
tro; � 19:00 horas Culto Informal no Centro. Nesta
quinta-feira - às 16:00 horas no Centro; às 20:00 horas
no Centro e Vila Lenzi, Nesta sexta-feira às 7:30 horas
em João Pessoa e no Centro; às .8:00 horas em Francis
co de Paula; às 9�·30 ho�as na Estrada Nova. Sede Par.
Ap. Tiago e no Centro; às 15:00 em TrêsRios doNorte;
às 15:30 horas em Nereu Ramos; às 17:00 horas em Ri-
beirão Grande doNorte e Rua Joinville:

.

')
.

Lema da Semana: "O Filho do homem deverá
ser levantado, para todo o que nele crê tenha. a vida
eterna". João 3:14-15.

MENSAGEM E LEITURA DIÁRIA:
Dia -24 - Quem quer vitórias defé, não.deve lutar

com suas-forças e armas. II Timóteo 2: 1, 4, 5. ,

25 - A expressão mais convincente é a minha vida.
II Cortniios 3:3.

26 - Quem louvar a Deus sempre e por tudo, para
este termina para sempre a preocupação por tudo. Isalas
63:7.

27 - Não ficaremos maispobres, se Deus dispor de
nós e de nossos meios (dinheiro, carro, casa, Etc.). 11
Cortntios 8:7-15 ..

28 - Medite e pondere: tudo o que tens é somente

emprestado, para Um tempo curto e determinado, Por
tanto, não' és o dono e sim somente administrador, I Co-
rtntios /7:30,31,. .

, .

29 - O que é feito com coração, é aprovado por
Jesus e o que não é aprovado por Jesus, nãa tem valor.
Lucas 19: 17,22. .

,
30- Por que queres dizer "não" para Deus, se em

Cristo Ele diz "Sim" para ti? Jeremias 42:11-14.

JE l{F X PerSianas Horizontais e Verticais

PERFLEX· Box plBanhelro- DivisA0 Sanlonada'
- Toldos· Acrflcos"CerCas e esquadrias

PERFLEX' EmAhm1n1o
'

.1,8 Anos A Serviço ela Comunidade

Rua Joinvüle, 1839 - Fone: (0473) 72-0995 e 72-3320
.

JARAGUÁDOSUL-SANTACATARINA

Restall'8nte
e

LanchOnete
o

Canal

Lanches, PiZzas,
Sorvetes,
Petiscos
e Bebidas.

Ro CeI ProcópIo
oo.n..m'

Jaraguã do Sul, 23/03 a 28/03/1991 .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ieco define preparativos-

.'. - _.

,-

·.30·Projeto .Jaraguâ 2010
Chico

está perdido quando; apesar
da queda profunda, se pre
tende levantar, subir.

Chico. QUe teve uma

.
admirável companheira. A
estimá-lo, a compeendê-lo, a
amã-lo, Porque nada de
grande se faz sem o amor.

Porque ninguém se recuperü
.

e se reconstrói se não amar e

nãofor amado, .

Chico teve essa ventu
ra. Am<l.u emuito foi amado.

Foi ela, sua mulher,
quem o inspirou a recuperar
a dignidade um dia lançada
na sarjeta. Que viu nele o

homem que resistia à degra
dação da moléstia incurâvel e
humilhante. Não fora Gisela,
não existiria, o Chico.

Irmão em que todos os
enfermos poderiam encontrar

amparo, esdmulo,
.

Chico. Para quem, tra-:
balhar emM era obrigação.

=Era modo de demonstrar sua
crença naqueles em 'que nin-
guém acredita.

.

O ser humano pode
reabilitar-se. Para quem não

c se entrega, não hâ derrotas
finais, por mais duros e de
primentes que tenham sido os

fracassos.
Gente como Chico vive

para nosmostrar isto.
Para provar isto.

.

Que sempre bâ um

resto de céu nas que não que
rem mergulhar definitiva
mente no inferno.

Nos que entendem que .

a solidariedade é dever do
qual não se podefugir. .

.

É isso que explica o

êxito dos AA. Na serenidade
cpm que não fazem bravatás.
E só por hoje. Se, a cada dia,
eu conquistar o meu hoje, o
seu amanhã, o meu sempre
serâ digno, elevado. E não
voltarei a cair.

Os que mais precisam'
são exatamente aqueles que .

são mais assistidos, mais .

compreendidos, mais ajuda
dos..

Por gente como Chico.
Que passou pela amargura.
E que, por isto mesmo, tem
mais autoridade para con

fortar, para acreditar, para
crer.

Porque a grande cami
nhada começou' com cada um

dos que buscam o irmãopara
a senda certa. para o destino
seguro.

Chico, Que não quis
viver mergulhado no chão.
Que, por isto mesmo, pôs
duas letras mais na sua vida.
AA.

Ao alto. Ao amor.
Pelo qual o Chico se

- fezoqueé.
Porque pode ter-se ido

Pelo seu nome legal, civil.
.

Mas que continuará, A
.

inspirar e motivar os que o

lembrarão e aqueles outros

que tem o dever., dobrado, de
seguir e ampliar o que elefez.

'Chico.

Chico.
Não era este o seu no

me. Não é assim, portanto,
que os registros oficiais
guardarão a sua memória.

. É assim, porém, que
será lembrado. Pelo apelido
carinhoso.

Chico, em Espanhol,
quer dizer pequeno. Que
grande figura, todavia, era o

Chico. Que imensa persona
lidade se abrigava naquele
corpo frágil, marcado, pisa-'
do, sofrido, mas que guarda
va uma alma de gigante, Chi
co. Os que conhecem o Rio
São Francisco o chamam de

.

velho Chico.
'

Porque reconhecem,
com afeto, o valor do legen
dârio rio que une tantos esta
dos do pais. o« carrancas e
cachoeiras. Das águas tran

qüilas mas que também pode
riam inundar, tanto quanto
regar, banhar, limpar.

Assim também aconte
cia com o Chico. Que, fisica- ,

mente, se foi para o outro la
do da rua da vida. Mas 'que
continuará, Em cada criatura
que julgar que ninguém se

perderá de todo, se quiser re
encontrar-se.

Pois foi. assim que
aconteceu com Chico. Que
experimentou a lama, sem

deixar de ver as estrelas, de
sonhar com as nuvens.

Que soube reagir. Que
soube vencer. Principalmente
a partir de vencer-se a si.
mesmo,' de superar-se a si
próprio. .

Que entendeu, profun
damente, que não podia ser

egolsta. Que lhe competia es

palhar, por tantos outros, a
bênção que recebera.

Chico fora um alcoô-.
latra. Mas que não se deixou
sepultar no jazigo liquido, do
fogo do vicio que queima a

.

alma ainda mais. do que
queima o corpo.

'

.

Nele, porém, 'havia ,a
jlama dos bravos, o' heroismo
dos que têm a verdadeira co

ragem. A. de não desistir. A
de lutar. A de não se entre-

o Painel "Desenvol
vimento Econômico" deve
ser aberto por uma importan
te autoridade do ramo a ní
vel nacional, às 19h3Omin
do dia 3 (ou 5), no Sindicato

· dos Trabalhadores das'
Indústrias do Vestuário.' A

partir do dia 8 de abril, ini
ciam os painéis locais, a

cargo dos senhores : Werner
Schuster, Gerd Baumer e

José Demarch (IndústrialA
groindústria); dia 9, Bruno

Breithaupt, Udo Wagner e

Humberto Pradi (Comércio e

Serviços); no dia 10 será a

vez dos painelistas Ivo Ko
nell, Aldo Schmitz e Vicente
Donini (Finanças Pübli
cas/Comunicações); e, fi-

I

, Jaragu4 do Sul - A
Comissão Central Organiza
dora do Projeto "Jaraguä
,2010" vem se reunindo pelo
menos duas vezes por sema
na, para definir os últimos
detalhes do evento, que deve
reunir todas as lideranças
não apenas do município,
mas da' microrregião, para
debaterem minuciosamente

.
os processos de "Desenvol

.

YiJnentos Econômico, Social
e Urbano" do 'município,
com perspectivas à próxima
geração. Os nomes de todos
os painelistas locais já foram
definidos pela CCO, que
planeja a realização do pri
meiro painel. para a primeira
semana de abril.

nalmente, no dia 11, aconte
ce o último. painel, a cargo
dos senhores Balduino Rau
lino, Carlos Hoffmann e Ru
th Borgmann (TurismolPa
trimônio Hist6rico).· Para o

mês de junho está prevista a

realização do segundo Pai-
.nel, versando sobre o "De
senvolvimento Social" e,
para �gosto, o último, sobre
o "Desenvolvimento Urba
no". O projeto "Jaraguá
2010 é urna promoção con

junta" entre a Associação
Comercial e Indústrial de Ja
raguá do Sul, Prefeitura
Municipal, Centro de Profis
sionais Liberais e Fundação
Educacional Regional Jara
guaense.

1

'Empossada direção na
. .

. ,

, ,

.Comunldade de Santa Clara/JS
. I

Jaraguä do Sul - O
Centro Comunitário da Co
hab ficou completamente lo
tado na manhã do dia 17,
durante a missa celebrada
pelo . pároco Felipe Dalceg
gio e que antecedeu à posse
da primeira diretoria da Co
munidade Cat61ica de Santa

.

Clara, no bairro da Vila
·

Rau. Luiz Carlos de Almei
da, conhecido por "Leco",
assumiu a presidência da en

tidade, depois de tel;' sido
eleito pela própria comuni
dade, com um objetivo ime
diato: mobilizar a comuni
dade, para a. construção da
futura igreja no bairro.

Pre�o Adernár Pleke

Prefeitura'

auxilia o

esporte em

Schroeder
Schroeder -

. Dentro
de dois meses a adminis
tração Adernar PiskelAdemir
Fischer pretende entregar à
comunidade os novos vestiá
rios e sanitários do Estádio
Municipal "Cláudio Toma
selli", solucionando de vez

os problemas nesses setores,
no esporte do município -

atualmente, os desportistas
precisam utilizar do vestiário
e sanitários existentes dentro
do ginásio de Esportes. As
obras custaram cerca de Cr$
5,5 milhões, segundo esti
mativas do prefeito Adernar
Piske, e foram feitas em al
venaria, em área de 128 me
tros quadrados.

.
.

Na semana passada, a

prefeitura municipal conse
guiu concluir as obras de co
locação do piso assoalho do
Ginásio Municipal de Espor- II T .......... A. 8dmiDia
tes, restando àgóra apenas o tração Oávio LeuIRaimund Zindars
lixamento. Ainda na área de entregou à comunidade do Bairro Pa-
bras admíní

- trimônio, devidamente reformada, aO , a straçao mu- Escola Municipal Nicolau Jensen, quenicipal prossegue a retifi- sofreu reparos na sua cobertura, te
cação de um trecho de 500 lbado,.forroepintura,alémdasinsta
metros na Estrada Rancho lações elétrica e hidráulica. A obra foi

B
. executada com recursos da própriaOID. "Estamos realizando Prefeitura, que investiu Cr$ 1 milhão

. corte, alargamento e retiran- . para garantir estudo adequado aos

do algumBs curvas, possibi- alunos. Dentro dessa filosofia, Oávio
li d ad à assegurou para este mês a doação de

.

tan O um novo traç o .

um setie de materiais didáticos e pc_
estrada", explica Piske. '

dAg6gicos, de lim�a e IIiedié:amen.

� dD Sul. 23/03 a 28/03/1991.

Leco preSide a Comunidade
"Mas somente pode

remos. fazer alguma coisa
com o engajamento e o

apoio de todos, comunidade,
empresários, setor público",
adiantou Leco, enfatizando
sua pretensão de "desenvol
ver junto aos cat6licos um

·

trabalho para cumprimentos
das diretrizes da Igreja".
Leco também ·lembra que a

Igreja a cada dia tem conse

.guido participação muito

importante no contexto so
cial, através das suas pasto
rais, que. devem ser incre
mentadas pela nova direto-.
ria: "Precisamos fortalecer

.

as pastorais da juventude,
familiar, da saúde, além dos'

/ cursos que já vêm sendo de
senvolvidos, como de cate

quese e pré-catequese -

atualmente com 73 alunos",'
finaliza Leco.

'

gar.
Depois que sentiu res

suscitar-se; entregou sua vida
a um novo alfabeto.

Que. tem duas letras
apenas. li letras iguais. AA:
Alcoólicos Anônimos.

Por que anônimos?
Porque há um profundo res

peito por aqueles que vão
buscar esse exército de paz.•

Não cabe .apontar,
identificar ninguém à execra

ção. Nem levar quem quer
que seja a confissões públi
cas. Mas não se pode abdicar
do exemplo, da orientação .

Todos ali se irmanam.
.

No, conhecimento da enfermi
dade. Na serenidade para
enfrentd-la. Na solidariedade,
de estender a mão aos caldos.

Na confiança de saber,
praticar e ensinar que nada

.

AdIilinistração de Dávio

aplica .naárea de Educação
tos; pira as atividades do semestre le
tivo, com investimentos de Cr$ 4 mi
.Ibões.

A nível de obras, estradas e

saneamento, Oávio Leu iniciou nesta
semana as obras de retificação e alar
gamento da estrada MBA-423, que
liga as comunidades de 12 Braço do
Norte com Guarani-Açu e Massaran
dubinba, áreas essencialmente agríco
las, com destaque também para apro
dução avícola. Oávio acredita que at6
o mês de maio devam estar concluf
dos os serviços, nos seus cinco quiló
metros de extensão.

CoÍII ....... 11Il1 do JomII "Correio do Povo" pell "1•. ,10 '

de gene.".. crIInIcI ele rII.y DIa., qu....mo. _ ••_111' ........
negem pra.tadl .0 CHICO, .peSa a eul morta.

.

CHICO foi um vlloroao J.raguaénae que lnonlmementa, enfrentou. luta
contra o alcoolismo. decil_, o ....t.nta ele eua vida a .1Ud.r a I'ICUperllçIo ele
milha.... d. vitima. do "cool.

, Seu nome, por6m, como o 'MUmertt6rlo trabalho, fi_' no anonimato..

N6. que o conlH!cemoa como t.mWm .u. grande .twiçto, que......
delx'·!o ...gl.tl'àllO para • poet.rId.d•• o C(!llhec:lmento dOe jliragu.._. que

.

hOnram .ua I.rre nat.l: SlGOLF RAU.
.

Curttlba, 18 ele Janeiro de 1881.
Luiz JO"·S.nt·�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'Imobiliária Jardim'
. Jaraguá Ltda.

Rua,Reinoldo Rau, '585 - 89250 - JARA-
.

GUA DO SUL - SANTA CATARiNA
FONE: (0473) 72-0768 - CRECI 572-J

VENDE

.

CASA DE ALVENARIA.c/14Om2,VilaLaiau.
CASA DE ALVENARIA c/148m2, Vila Baependi.
CASA DE ALVENARIA c/160m:!>, Vila Nova.
CASA DEALVENAR.JA c/170m2, V. Nova-P/Financiada.
CASA DE ALVENARIA c/200m2, em Schroeder.
CASADE ALVENARIAc/250m2, terreno élL400m2•
SALA c/40m2, centro.
APARTAMENTO c!268m2 - centro..

APARTAMENTO c/2oOm2 - centro.
APARTAMENTO 'c/19Om2 -centro.
APARTAMENTO c/182m2 - centro.
APARTAMENTOcIl5Om2-centro. I

.APARTAMENTOclI35m2':"centro.
APARTAMENTO c/108m2 - centro.
APARTAMENTO cll02m2 - centro.
APARTAMENTO cl70m2 - centro.
TERRENO c/13x38m, Barra do Rio Cerro.
TERRENO c/15x3Om, c/casa·de madeirá, na Rua Bernardo
Dornbusch.

.

TERRENO c/420m2, Ilha da Figueira.
TERRENO c/450m2, Vila Nova
TERRENO c/500m2, centro.
TERRENOc/15x35m, VilaBaependi.
TERRENO c/15x6Om, Jaraguá Esquerdo.
TERRENOéll5x38m, Vila Baependi,
rERRENO c/15x26m, pr6x. ao Doering.
TERRENOc/28íc.18m, VilaBaependi.

.

. SiTIO c/58.000m2, em Rio da Luz. Cr$ 3.000.000,00

"AGORA PLACAS PAINÉIS"
FONE: 72-0768

INfERIMÓVEIS
Intermediária de
Imóveis ltda.

R. João PicêOli, 104 - Fone
72-2117
Jaraguá do'Sul ..." SC -

CRECI 0914-J

VENDE-SE .

CASA DEALVENARIA - com 95111, situada na RuaAlfredo
CaTjosMayer,nf! 170próximoa Wegl!.,

.

.

CASA DE ALVENARIA - com zso«, terreno com 450rr1,
situada no Loteamento/Fhenix, próximo aoFórum.
CASA DE ALVENARIA - com 18omz,Jituada na Rua Otto
Schneider, nf! 128, próximo aoDoering .

CASA DE A);.·VENARIA - com 200mz, terreno com 6fJOrrl,
Situada naRua Sergipe na Ilha da Figueira.
Tt!"t!_ - com 420rr1, s(tuado atras do Grupo de NereuRa
mos,
TERRENO - com 600111, situado na entrada de Schroeder,
TERRENO - com 20.74omz, situado ,114 Estrada Santa Luzia
'(10final do calçamento.

.
APARTAMENTO - com 86111, situado na Rua Procópio

.

Gomes de OliveiraEdifú;ioMaguillú.

:: I
, E��:!�C.& Tecnologia da

ENtETEC Construção �tda
Coastrutora: Imobiliária: )
Cálculo Estrutural Compra. Venda. Avahaçéo
Projetos Civis Locação e Interrnediação
Execucäo de Irnover-

Rua. Cei. Procópio. Gomes âe Oliveira, n� 285 - Fone:.

72-2679 Jaraguá do Sul - SC - t:REA 2264 - CRECI 934-J

SALA COMERCIAL (Centro) Rua Domlngo� da Nova·

SALA COMERCIAL� inicio da Jósé Emme"doerfer
APARTAMENTO - Rua Jolnville
APARTAMENTO - SUrte; 2 Quartos - Rua Rio Branco

CASA CI2 Quartos - Próxima Agropecuária
.

TELEFON!;: RESIDENCIAL
.,

.

TERRENO C/10.000M" aO'lado da WEG II
TERRENO C/429M" à uma quadra do Juventus
TERRENO - Loteamento Dna Olinda - Ilha da Figueira
TERRENO C/2.000M2 em Guaramlrlm na Rua 28 de Agosto - CENTRO
com casa de alvenaria-

'

TERRENO C/1.700M" de esquina na Ilha da -Figueira em Frente a

RD-MALHA'S
TERRENO na Rua Ida Élrldl com.499M2 - perpendlcular.a Rua Jolnvll
Ie em frente ao Salão Lider
SALA COMERCIAL 9 29 ANDAR Edf. Menegotti
CASA MISTA - Vila Lenzi
CASA MISTA - em terreno de 'esqulna, em frente Colégio Holando
Gonçalves - Ilha da Figue ira
APARTAMENTO _ Edf. Jorveli - Sul\e, 2 Dormitórios, C/168m2
,APARTAMENTO .: Edf. Jaraguá - SuRe, 2 Dormitórios, C/170M2
APARTAMENTO - EDF. Chlodlnl

.

APARTAMENTO - EDF. Marajó - 2 Dormitórios C/Garagem
APARTAMENTO - EDF. CARVALHO - Surte, 2 Dormitórios C/Gara

gem

.
j'

ALUGA

VENDE

Compra=« Venda � l.otrumento e Admimstruçao de [moveis
CGCMF: 78 659 5440001-92 - Creer 852-1
Av. Mal. Deedoro, 141 - Fone 72-2010

VENDE":
.

L Casa-de alvenaria com, 138,OOm� na rua Marina Fructuos�
.

- Casa de alvenaria com 130,OOm , terreno com 1.8oo,00m ,

na rua Campo Alegre. ,

� Casa de alvenaria, na rua Bernardo Dornbusch,
- Casa de alvenaria,.na rua 28 de agosto, em Guaraminim,
com terreno de 2.200,OOm2• ..-'
- Casa demadeirá, com 70,OOm2 na rua Campo Alegre.
- Mercearia e açougue com estoque.
- Terreno com 1.080,OOm2, na lateral na rua Bernardo Don-

-

rbusch, perto do ferro velho ;/)pézia. �

- Terreno com IS.000,OOm , na rua Bom Pastor, Schroeder,
estuda-se condições.. .

- LOTEAMENTO SANTO ANTONIO TEMOS A VEN
DA.

ALUGUEL:
- Uma sala comercial térrea de 130,OOm2, 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 imõveis, tanto ca
sas, apartamentos como salas comerciais, para locação, situa
dos em diferentes pontosda cidade .

EDITAL
ÁUREA MÜlLER GRUBBA, Tabeliã e Oficial de
Tttulos 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 Tttulos con
tra:
ARNO KRUlZSCH - Três Rios doNorte - NESTA
IMOBIliÁRIA VAlIATTI LTDA - Rod. BR 280 Km
63. 5249-NESTA.·
IND COM PRODALlM VITORIO SCHlOCHE!' - Es-
trada Itapocu - NESTA

-'
.

NORBEJa'O S. EMMENDOFER - Rua João J, Ayro
so.80-NESTA

. VERA LUCIAL. V/DAL - Rl/O. Maria Umbelina Silva,
232-NESTA

.

.
E. como os ditos devedores não foram encontra-

dos ou se recusam a aceitar a devida intimação, faz'
por intermédio do presente edital, .para que os mes-

,

mos compareçam neste catõrio liaRua: Arthur Müller
n'278. 110 prazo da Lei, afim de liquidar o seu débito,
ou então dar razão porque não o faz. sob pena de se

rem lJS referidos protestados na forma da Lei, etc.

"

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA '.

ESTADO DE SANTA CATARINA BALANCETE FINANCEIRO - FEVIg,REIRO/91
R E C E ITA' CrS DES PES A Cr$

RECEITA ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

'CHALÉ
Imobiliária e

Representações '-tda'
Rua Reinoldo Rab. 61 - Fones: 72-1390 e 72-1500
Jaraguá do Sul - SC - CRECI 643-J

CHAL� - 11I081U.AR1A - ALUGA.

TEMOS PARA LOCAÇAo: APARTAMENTOS - CASAS - TELEFONES;

CHAL� -IIIOBIUARIA - VENDE

APTO. - 02 Qtos' ,j- dep. emp. Edil. Menegotl�
AP;rO. - 03 atos, Edlf. Mannes,.Av. Mal. Deodoro;
APTO. - SOBRADO: 01 Suite + 02 Qtos, José Enwnendorfer;
CASA - MI'STA: c/46m2. ter. 450m2• Rua: Ardulno Pradl;
CASA -(\'lISTA: c/150m2• ter. 395m2• Rua: Helmuth Hansen;
CASA - MISTA: c/130m2• ter. 1.082m2• BR-280, Guaraml�lm;
CAS.A:_ ALVENARIA: c/80m2• ter. 450m2• 'Rua: Domlngós Rosa;
CASA - AL\f,ENARIA: c/100m2• ter. 378m2• Rua: Marcelo Sarbl;
CASA-.ALVENARIA: c/92m2• ter. 465m2• Rua: João Francener;
CASA - ALVENARIA: c/105m2• ter. 510m2. Rua: Domingos Rosa;
CASA - ALVENARIA: c/120m2• ter. 479m2• Rua: Carlos NIeis;
CASA - ALVENARIA: c/1.42m2; ter. 450m2• Rua: Pe. MIrandinha;
CASA-ALVENARIA: c/108m2.ler. 402m2• Rua: Joio W. Junior;
CASA - ALVENARIA: c/190m2• ter. 342m2• Lat. 25de Julho; Ent. + FI.
CASA - ALVENARIA: c/15Pm2• ter. 314m2• Rua: Felipe Frenzel;
CASA - ALVENARIA: c/140m2• ter. 438m2• Rua: Jo_o Planlschek;
CASA-ALVENARIA: c/136m2• ter. 450m2• Rua: Ana Karten, V. Nova;
SITIO - c/ Área de 60.000,OOm2• Próximo da Ceval;
CHACARÁ - c/Área de 152.400,OOm2• Rio Molha, 02 casas de alv.;
SALA - COMERC.IAL: Av. Mal. Deodoro, c/Área de 841112 (Kita PãO);

.

SALA-COMERCIAL: Rua: Joio Plcoll, c/Área de 114m:l, (Esp. Ouro);
TERRENO - COMERCIAL: Av. Mal. Deodoro, c/800m2
TERRENO - COMERCIAL: Rua: José Teodoro Ribeiro, c/1.000m2;
TERRENO - COMERCIAL: BR-280, Nereu Ramos, cl Área de 2.500",2;

,
TERRENO - RESIDENCIAL: Rua: José Marangonl, Vila Nova, c/625m2;
TERRENO - RESIDENCIAL: Rua: Frederico eurt A. VazeI, cl615nr;
TERRENO - RESIDENCIAL: Cei. Procópio Gomes de OliveIra, c/420m';

. TERRENO - RESIDENCIAL: Ru.: Albano Fachl"I, c/'Áráa de 645m2;
TELEFONE - RESIDENCIAL - COMERCIAL.;

EMPREENDIMENTOS
IMOBIUARIOS

MARCATTO LTDA.
Av. Mal. Deodoro, 1.119 - Fone 72�tt•• 72-'411
Jaraguá do Sul-.SC:__ CRECJ 083.

RELAÇÃO DOS.IMÓVEIS À VBNDA

�nhaMorarcom Classe,

Segurança e Privacidade.

A Empreendimentos Imobiliários Marcatto Ltda"
lança o CONDOMINIO DAS AZALÉIAS, o primeiro con
domínio fechado horizontal de Jaraguá do Sul, oferecendo
opção moderna de bem morar.

14.859.802,03
892.470,63

Receitas Correntes
Receita Ttibutária
Receita Patrimonial
Receita �e Ind. Transformaçäo
Receita de Serviços
Transferências Correntes
Outras Receitas Diversas

Despesas Correntes
. 895.443,99 De'spesas de Custeio

.

5.543.485,14 Transferências Correnles
x-x-x-x-x-x-x

8.980,00
13.224.890,15
376:802,97

Receita de Capital
.Despesas de CapHal

Investimentos
x-x-x-x-x-x-x Inversões Financeiras
x-x-x-x-x-x-x Transferências de Capital
8.918.901,33

1.803.763,64
x-x-x-x-x-x-x

166.�03,91
Operações de Crédito
Atienação de Bens
TransferênciasCapital
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA.
Restos a Pagar x-x-x-x-x-x-x .Restos a Pagar
Depósitos de Div. Origens 482.211 ;80 Depósitos de Div.Origens
Despesa Empenhada a Pagar 2.390.734,64 Despesa Empenhada a Pagar

I Defla9ão de Titulos 12.825,38'
SALDOS ANTERIORES SALDOS ATUAIS
Caixa 642,78 Caixa

Bancos c/Correspq_ndentes 7.684.925,00 Bancos c/correspondentes
Bancos c/vinculada 57 .881.293,1� Bancos cMncUlada_
TOTAL 97.421.136,31 T'OTAL

DÁVlO LEU; PREFEITO

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA.
2.076.480,00
413.6f17,50'
1.809.849,05

2.934,92
4.419.821,80
70.976.262,83
97.421.136,31

RELINDA RODE MACEDO
Téc. Contabilidade

CRC-SC8729-CFP.19435177972

Jaraguá do Sul. 19 de março de 1991.

. ÁUREA MÜllER GRUBBA - Tabeliã e Oficial de
Protesto deTitulos,

Jaragud do Sul. 23/03 a 28/03/-1991.
-,
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Juventus estréia vencendo
. .

ao Hercílio Luz por 2 a O
, Esporte em revista
------------- Jaime Blank

o Grêmio Esportivo Juventusfoi a Tubarão no domingo
à noite e empleno Estádio Anibal Costa sapecou 2 a Q no de
sarticulado time do Hercüio Luz, na sua estréia na Copo. Santa
Catarina. Segundo informações de nossos companheiros da
imprensa que lá estiveram cobrindo o jogo, o moleque travesso

fez uma ôtima apresentação e o destaque 'da equipe ficou' no
vamente por conta do meiaDunga. O goleiro Zé Carlos ainda
defendeu U1Tl!l penalidade máxima aos 37 minutos. do segundo
tempo e que sô o Montegutti viu.

nutos, definindo a vit6ria
importante. No tricolor, Zé
Carlos realizou duas substi
tuições retirando Toto e Ma
rinho para a entrada de Alti
vo e Rossetti.

Juventus: Zé Carlos,
Isaac, Eduardo Gaúcho,
Oliveira e Márcio; Ado,
Dunga e Toto (Altivo); Cu
ca, Anderson e Marinho
(Rossetti);

Hercílio Luz: Lucia
no, Didi, Adilson, Gotardo e

Gilson; Doraci, Jadimar
(Duda) e Claudinho; e

Douglas, (Sandro) Maurinho
e Júlio Cesar.

Jaraguá do Súl...:. A
.. estréia do Grêmio Esportivo
Juventus na Taça Santa Ca-

· tarina, dia 17, frente ao Her
cílio Luz, em Tubarão, não
poderia ser melhor: jogando
um futebol de garra e com' a

força de talentos individuais,
o tricolor jaraguaense apli
cou 2 x O, assumindo na-

·

quela ocasião ,a liderança
isolada do certarne Estadual,
e já despontando como uma
das fortes equipes candida
tas a uma vaga para a prõ
xima fase. O destaque maior

·

ficou com o goleiro Zé
Carlos, que conseguiu de-

· feeder uma penalidade.má-

xima, quando o Hercílio Luz

começava a crescer em cam

po, aos 35 minutos do se

gtlndo tempo.

Mas a equipe foi acima
de tudo unidade. Já aos 38
minutos do primeiro tempo,
o ponteiro esquerdo Marinho
abriu o marcador no Estádio
Aníbal Costa. Com arbitra
gem de Sérgio Montegutti e
os bandeiras Alcenir Cres

pim e Arnaldo dos Santos;
as duas equipes voltaram pa
ra a segunda etapa, mas foi
novamente o Juventus quem
ampliou a vantagem, com

gol de Andersen, aos 15 mi-

********

Reunindo a imprensa; árbitros e membros da Junta de

Justiça Desportiva, o presidente da LJF, RalfManke apresen-
·

tou aos presentes, aquela que ele considerou a sua mais im
portante.aquisição durante a sua gestão, um microcomputador

· S/D-50I, com vídeo, teclado e estabilizador. Ralf disse ainda
que este aparelho foi adquirido graças à rifa lançada no ano
passado e custou aos cofres da Liga a importância de 328mil
Cruzeiros. O mesmo servirápara agilizar os trabalhospor oca
sião do registro dos árbitros e emissão de oficios. -Apôs a cole
tiva, os convidados.foram recepcionados numa das choupanas
da ARWE?" com, um suculento) galeta/regado por umas "loi-
ras suadas' . .

.
.Campeonato de ·Vôo "Livre define novo.recorde

********

às boas condições de tem

po". Ele pr6prio narra o seu \

vôo fantástico: "O que mais
me surpreendeu foi a partir

. 'de Rio dos Cedros, onde
cheguei a uma altura de 100
metros apenas, mas recupe
rei e subi até 1.300 metros

novamente, mantendo uma

média de 900m a i..300m de
altitude' em cima da. Serra

que liga Rio dos Cedros e

Rodeio".
.

,Jaragd do Sul - A

rampa de vôo livre do Morro
da Antena, no município,
pode ser considerada como a

.

melhor em Santa Catarina,
desde o final de semana
(dias 16 e 17), quando da .

realização da' segunda etapa
do Campeonato Estadual da
modalidade, onde foi batido
o recorde estadual na prova
de "distância livre".' O pi
loto joinvilense e presidente
da Associação Catarinense
de Vôo Livre, Niumar Da
masceno Moreira, 30 anos,
conseguiu. a proeza de uni
pássàro, se mantendo no ar

durante três horas e 45 mi
nutos, com sua asa delta,
voando nada menos de 56 Jaraguá do Sul - As
quilômetros de distância, até equipes da SER Comercial e
pousar no município de Ro- SER Alvorada dividem a Ii-
deio.· derança do campeonato, da

Niumar . conseguiu primeira divisão da Liga Ja-
quebrar o recorde estadual raguaense de Futebôl, que
com . folga de oito quilôme- .. 'complementou sua primeira
tros sobre a marca anterior, rodada domingo '(1í7), com a

de 48 quilômetros, "graças realização de
_ apenas dois

e troféus aos primeiros colo
cados), Niumar ficou· em

primeiro, empatando com

Dalvio Tubino, de Florianö
polis, que obteve grande
pontuação na prova de
"Permanência e Pilão". Na

segunda colocação ficou Jo
sé maria de Queiroz, de Flo
rian6polis, e em terceiro lu

gar, Edson. da Costa, de
'. Balneário Camboriú. Na

categoria estreante, o pri
meiro lugar coube ao piloto
de Joaçaba, Vilmar Rosane
li.

Muito bonita e emocionante a festividade de inaugura
ção dos paliteiros eletrônicos da SER Vieirense, no sábado,
16. Esta obra que teve como principais artfices, os incansáveis
desportistas Antonio Berns e David da Costa, contou com a

presença de inúmeros convidados, entre eles o presidente da
FCBB, Ronaldo. Gaertner; do diretor de bolão "bola 23", Er
milo Soar; do Dep, Estadual Uth Wagner; da Secretaria de
Cultura, Esporte e Turismo, Rosemeire Puccini Yasel, além de
diretores e conselheiros da Sociedade. A solenidade contou

.ainda com o descerramento de duas placas comemorativas,
porém, o momento mais emocionante' sem dúvida alguma foi o
do acionamento do sistema eletrônico, nas pessoas dos únicos
sôcios-fundadores ainda vivos, Emilio da Silva e Oscar Eg
gert.

Na classificação geral
(a SECET entregou prêmios •

Destacando
. Alvorada lidera' certame o Juventus iniciou a

sua participação na Copa
Santa Catarina sem pa
troctnio em suas camise
tas -.Quem se habilita? ..

'

. A Federação Catarinen
sé de Futebol fixou os

preços dos ingressospara
os jogos do estadual,
Cr$l.()()(),OO a arquiban
cada e Cr$500,OO a ge
ral. . . . Achamos que a

colocação de ônibus do·.
centro da cidade em dire
ção ao Estádio João
Marcatto em dias de jo
gos do Juventus se torna

necessário. Picá a( uma
sugestão à diretoria ju
ventina. . . . O problema

.

túi policiamento nos jo
gos da ]'! divisão daUF
foi définitivamente resol
vido e o campeonato tem
o seu prosseguimento
normal. . . . o nosso

amigo Márcio Mielke de
verá ser reconduzido a

presidência do Clube Ja

raguaense de Vôo Livre.
· . . O jogador Toto,
grande revelação do Ju
ventus na 2'! divisão do
ano passado, recebeu as

20h da noite de ontem,
22, na SER Tigre, em

Joinville, o Troféu "O
Jornaleiro". Trata-se do
mais tradicional prêmio

em Santa Catarina. Pa
rabéns ao Toto, que estä
nos devendo uma bela
apresentação... '

. Se
gundo informações do di
retor do departamento de
bolão 'da SER Vieirense,
Silvestre Schlickmann,

,

o torneio inaugural dos
paliteiros . transcorreu
normalmente e o resulta
do ltquido foi de
Cr$390.290,OO.... O
selecionado de bolão da
M da DME de Jaraguâ
do Sul conclui hoje sua

participação na )()(fi edi-I

ção das Festividades de
.

Emancipação Polftica de
Indaial - FIMI, que teve
a sua

.

abertura na noite
de ontem, 22. . . . As
eleições na Sociedade
Vieirense se aproxima e

pelo que. tudo indica o

nome de Antonio Bems
desponta como sério can
didato a presidência. . ..

No mês de abril também
. haverá eleições para pré
sidente do Baependi, e a

situação já apresentou a
sua chapa, encabeçada
por Rainer Alfredo Wille.
Existe movimento para a

formaçâô de uma chapa
de oposição, Vamos
aguardar os

'

aconteci
mentos.

jogos
'

pendentes: Malvice '1
x 1 SER Amizade, e Bota
fogo 1 x 2 Alvorada. Dos

quatro jogos realizados até
agora, foram marcados nove

gols - uma média de 2,2 por
partida.' ,

Âp6s a realização da

segunda rodada, a equipe da
SER Alvorada também con

quistou a liderança isolada
do campeonato seniors, con
seguindo vencer ao João
Pessoa pelo escore de 2 x I,
em jogo realizado no Rio
Cerro. O Internacional ven
ceu ao Cruz de Malta por 2
xl, enquanto. a Arweg
derrotou a Vidraçaria Barão

pelo escore de 3 x 2. Vinte

gols foram marcados nos

seis jogos realizados· até
agora.

Neste domingo jogam,
pela I!! Divisão, Francisco
de Paula x Pinheiros, Ami
zade x Botafogo; Alvorada x

Comercial; Cruz de Malta x

Malvice, folgando a equipe
do João Pessoa.

I ..: ';":', '.=f::\.lt.l-á:,itT'f't"'.l!i'�-��' "�;�I·""...\"Q",�
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O Cobra X386s Oferece o Melhor dos Mundos
MS-DOS e Xenix.
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RELOJOARIA

AVENIDA

... _. _. .. -tr'_' _. ir

S & S COMPUTER
Representante Cobra Computadores

,Rua Domingos da Nova, 145..;.. Fone: 72-3839
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semana, pela falta do produto.
Dia 19 acabou o pequeno esto

que no posto e não havia qual
quer perspectiva de chegada. A
dificuldade era a mesma no

Posto Marechal, que só conse

guiu adquirir o produto após
comprar também âlcoolcombus
ttvel (com abastecimento nor

mal}: "A cada cinco �l litros de
gasolina temos que comprar 10
mil litros de âlcooi", contou o

encarregado do Posto,' Antônio
Dal RL Dia ,19 o Posto, que
também revende gás de cozinha,
encerrou o seu estoque - ele re

cebe 480 botijões de gás a cada
'dois dias, que "desaparecem em

seis horas",' complementa Dal
'Ri.

______________________________________,GER� CORR,EIO____
I[> <> .. C>" C»

A agência do SENAC

ANOTAÇÕES
As lideranças vincula

das aos partidos que
compõem a chamada "União

por Santa Catarind' já co

meçaram a se articular, cada
um por seu lado, para se lan

çarem como candidatos à su

cessão do prefeito Ernesto

Felipe Blunk; em Corupá. Em
uma semana, surgiram nada
menos de sete candidatos a

candidato: o vereador Pedro
Alves (PDS); o presidente da
-Câmara de Vereadores, Luiz
Cieply (PFL},o engenheiro
agrônomo Donato Seidel, o

vice-prefeito Norberto Mül
ler, o presidente do PFL,
Valdemar Schultz, além dos

ex-prefeitos Albano Melchert
e; Otto Ernesto Weber.

II

u..
-.�.-.-.-.-.- ...

Pelo jeito, em poucos
dias a disputa pela prefeitura
de Corupá vai se intensificar,
dentro da própria "União".

Enquanto isso, o prefeito Er
nesto. Blunk prefere .sé esqui
var de qualquer interferência.
"O vencedor terá o meu

apoio", assegura o prefeito.

-.-.-.-.-�-.-.-

Blunk; aliás, deve en

tregar à comunidade de Co-
.

rupá até o final deste mês, a
.

Ponte Bomplandt, sobre o

Rio Humboldt, com vão de 20
metros. A -solenidade vai con
tai com a presença do prefei
to deSáoBento do Sul.Louren
ço Schreiner, que custeou

50% das obras, jé que apon
te liga (JS dois municfpios.

-'-'-'-'-'-'-0-

Enquanto isso, a cons

trução da galeria pluvial. no
centro de Jaraguá do Sul, pa
ra solucionar os p'roblemas
de enchente, permanece atra
sada. A Secretaria de Obras
atribui o problema à existên
cia de formações rochosas
que têm exigido a utilização
de dinamites, constantemente.
Ainda não existe previsão de
término das obras.

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

de Jaraguá do Sul inicia no

dia 1l!,de abril os cursos so
bre "Auxiliar de Escritório" e
de "Relações Humanas": As
aulas serão ministradas à
noite - das 19hàs 21 horas '

e as inscrições encerram no

dia 27 deste mês. Maiores' in
formações podem ser obtidas

pelo fone 72-2166.

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

o diretor do Foro C(

vel, dr. Carlos Alberto da
Rocha; informa que desde o

mês de janeiro as duas varas
ctveis da Comarca. jara
guaense estão prestando ser

viços de "Juizados de Peque
TUlS Causas Civeis" e "Tur
mas de Recursos' .

".-.- 0-.-.-.-.-

DR. LEOPOLDO
AUGUSTO BRÜGGEMANN

\

Descedente de tradi
ciOTUlI famüia catarinense
acaba de passar com brilhan
tismo o concurso para Juiz de

Direito, promovido pelo Tri
bUTUlI- de Justiça

.

de Santa

Catarina, aprovado em

04-03-91 com Um honroso 9l! "

lugar. O advogado Leopoldo
Augusto Brüggemann é for
mado pela Faculdade de Di
reito de Itajai (UNIVALE),
em 1985 e, em 1987, partici
pou do curso preparatório da
Escola Superior da Magistra
tura de Santa Catarina,' en
quanto exercia um destacado

eergo da Superintendência de

Seguros Privados - SUSEP
-, Delegacia de Santa Cata

rina, onde vem prestando os
mais relevantes serviços pro
fissionais. O dr. Leopoldo
Brüggemann (32), no mo

mento em que está sendo re

digida esta nota, por todos os
tüulos auspiciosa, deve estar

sendo designado pelo Tribu-

.

'nal de Justiçado Estado para
ocupar o' cargo numa das
comarcas onde, como verda
deiro magistrado passará a

distribuir com equidade a jus
tiça que ele saberá mantê-la.

, à altura. de sua inteligência.
Cumprimentos ao ilustre ma

gistrado pela sua vitória e in
vestidura como Integro Juiz
de Direito.

Eq1Üpameatos para Escrit6rio Lida.
T.de para seu escritório

,PdgilUl12

Filas e desesperos na busca
de gás de cozinha e gasolina

\ ,

A· gora você não precisa mais
perder tempo preparando suas

refeições.
Basta passar na seção de rotisserie do

.

novo supermercado Breithaupt e esco

.lber 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.
Para sua maior comtxIidade embalamos
sua refeição em bandejas de alumínio
descartáveis que conservam a tempera
tura e o sabor do alimento por mais

tempo.

Hor6rio de Atendimento:
segunda à sábado dàs 10 horas às 13h30min.

B
SUPERMERCADO BREITHAUPT
RUAWALTER MARQUARDT, 225

.� encomenda de rafelç6es:
Ugua 72-3800, ramal 313 (Marcos ou Jaime)

Jaraguâ do Sul. 23/03 a 28/03/1991.
\,_

. 19 a revenda da Agip-Liquigás,
em Jaraguá do Sul, recebeu um

carregamento de gds de cozinha,
distribuindo grande parte ao

caminhão de entrega automática
e permanecendo com apenas
200 botijões em seu posto de
abastecimento (Posto Marcolla).

Na manhã do dia seguinte, em

apenas três horas, todo o volume

desapareceu, enquanto conti
nuava a fila. "A situação estâ
cada dia mais dijTcif', resumiu a

funcionária do Posto, Andréia
Marcolla.

Até porque o Posto Mar
colla também 'não conseguiu
vender gasolina durante uma

Jaraguá do Sul - Mais duas
belas representantes da sociedade ja
taguaense confirmaram suas partici
paçõeSáo Concurso Miss Jaraguál91,
que acontece no dia 5 de abril, na

Boate Marrakéch, COf!1 promoção da
SECET e apoio da Ckat, Produções
Artísticas, As candidatas Sibeli Cor
deiro 'e Giovana 'Daniela Bakun vão
desfilar juntamente com outras seis
candidatas já inscritas, restando pou
cos dias para a confirmação de outros
nomes.

Até agora, a Ckat possui as

inscrições das candidatas Ivanize

Sibeli Cordeiro

Klutckowski, Michela Sanson, Sinara
Regina Weber, Zenira LuX, Ilisabete
Pradi, Lucilene Aparecida dos San
tos, Sibeli Cordeiro e Giovana Da
niela Bakun, A agência vai garantir a
todas as candidatas cabeleireiro, fotö-

Completa linha de suprimentos
para computadores.

Foile::; (0473) 72-1492 e 72-3868
Jaragwi do Sul - SC

.

Jaragrlá do Sul - Filas
de automóveis e de pessoas que
carregavam botijões de gás de
cozinha às mãos foram as cenas

mais comuns durante esta sema-
,

TUl, TUl microrregião, e, como de
resto, em todo o Pais, em conse

quência da greve dos petrolei
ros. A determinação feita pelo
Tribunal Superior do Trabalho,
para que osfuncionârios da Pe
trobrâs retornassem ao. serviço
TUl manhã do dia 18 somente fez
com que fossem intensificadas as
mobilizações, e a greve ganhou
maiorforça ainda.

Resultado; durante UI1Ul

semana às pessoas procuraram
desesperadamente o gás de cozi
nha, em vão. Às 20 horas do dia

Miss Jaraguá/91---------------
Oito

candidatas
inscritas

Giovana Daniela Ba�un

grafo, co(e6grafo, maquilagem, tra
jes social e banho, sapatos e ensaios
nas passarelas. A Miss Jaraguä vai
concorrer ao Miss Santa Catarina no

dia 21 de abril, no ginásio Ivan Ro
drigues, em Joinville.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




