
Feira congrega o setor índustrial
A XVII Feira de Subcontratação e Expo

sição Industrial deve reunir o setor durante os
,

dias 3 a 6 de abril, no Parque Municipal de Even
tos "Agropecuário", em Jaraguá do Sul. PrQ:>

moção da Bolsa de Negócios do Estado de Santa
Catarina, a Feira fornece completa infraestrutura
aos expositores, além de ampla divulgação na mt
dia nacional. Pâgina 4 -
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O'saber da
nova geração

_

ANO LXXII-- Ir- 3.632 ,j Jaraguâ do Sul. de 30 de março a 5 de abril de i991- Cr$ 50.00

Através da união de importantes setores da co

munidade - ACIJS, CPL, FERJ e Poder Público - se

tornou posstvel colocar emprática o Projeto "Jaraguâ ,

2.010", uma idéia inovadora que pretende-discutir as

perspectivas do municipio e de toda a microrregião a

.partir do final deste' século, de modo a preparar uma
nova soeiedade para as gerações futuras. O primeiro
pain�l,\abte nesta semana, com-palestra sobre o "De-

,- .

.Desenvolvimento'Econômico·
abre Projeto Jaraguá 2.010

senvolvimento Econômico". Entre os dias 8 e 1 I' de
abril prosseguem as palestras com lideranças locais.
com presenças limitadas a 120 convites, no anfiteatro

,

da Weg. Págirw 12'-
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A Entrega
da Faixa

A bonita Jane
Lennerü representou Jara
guá do Sul no concurso

Miss Santa Catarina.
No próximo dia 5, a

nossa Miss retorna às ativi
dades de manequim e mode
./0 fotogrôfico, após, entre
gar a faixa à SU(l sucessora,

'

afutura "Miss Jaraguã/vl":

que a efetivação do Centroweg significa-a
aplicação prática, pela Weg, do Progra
ma Nacional da Qualidade e Produtivida
de, lançado pelo Governo Federal e do
qual o prôprio.Eggon Silva é membro do
Comité.

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

,

Os empr•••rlosW.rner. Eggon •Geraldo. o trio�EG.

.Inaugurado novo Centroweg.
Em. solenidade que contou com a

presença do vice-governador Antônio
Carlos Konder Reis, a direçõo da Weg
apresentou a empresários e polfticos\o no

vo Centro de Treinamento da Empresa,
inaugurado dia 22, no Parque Fabril I, O
empresário Eggon João da Silva lembrou'

',. (
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Eserítõrío de Contabilidade
f�A . Comercial' sie Ltda,'
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EDITORIAL
Um milagre na semana santa Peças ,p/refrigeração: Linha Doméstica

.

e Comerciallndustrial.
I

Rua Albano José Vieira, 760 Fone: 73-0478pedestal da imagem.
Entrou, sem dar atenç�o

ao "muito obrigado" do sa

cristão. Nosso Senhor o atraia. E
eis que o gozador da vida se viu'
posto em face do Varão das Do
res, o pecador em face do Ino
cerite. Pedro tremeu, titubeou,
não. sabia o que fazer nem por
que estava ali. Pensou em fugir,
dirigiu instintivamente o olhar pa
ra a porta, mas em véz dela depa
rou com outro olhar: uma iina
gem de Nossa Senhora das 00-

.. res, banhada em lágrimas, pare
ciafltá-tO.cheia de dor.

Ante a pureza imaculada
da Mãe e do Filho, Pedro sentiu
se sórdido, sujo de alma e de

corpo, teve nojo de si mesmo,
queria desaparecer, sumir, seu
desejo era que a terra se abrisse
e o tragasse naquele mesmo ins
tante. Entretanto, permaneeia ali,
sem se mover, 'misteriosamente
cravado no solo sagrado da igre
ja. ,

Aflito, desnorteado, quase
desesperado, ouviu um ligeiro
ruido. Voltou-se e notou que-um

'

sa�erdote já ancião, com im�
pecável batina preta, descia com

dificuldade· os dois ou três de

graus que comunicavam a sa

cristia com o interiorda igreja.
Nosso Senhor flagelado,

Nossjl Senhora das Dores cheia
de misericórdia, .0' ambiente sa

grado do templo, as recordações
de uma infância ungida pela reli

,gião, e agora a figura tradicional

Gregório Lopes do sacerdote, tão ·rara de se ver,
tudo isso acabou por vencer o li
b.ertino.

Literalmente 'correu ele,
desta vez não mais com a in
tenção de fugir, mas sim para
achegar-se ao sacerdoter »

.,'

- Padre, sou um grande
pecador!

-

Pedro Manach deixara-se
levar sem resistência pelo impul
so do mundo moderno e se tor
nara um devasso. Apesar' da.
educação reRgiosa que tivera, da
fé que em certo momento nele
brilhara, a preguiça e o horror de
fazer qualquer esforço para do
minar' seus Instintos .0 conduzi
ram de queda em queda até os

antros do vicio.

Passar:Jdo porém' defronte'
a uma bela Igreja, notou com

surpresa que a pesada porta dela
se

.

abl1a vagarosamente, r.an-
. gendo, e mostrando por detrás
um sacristão, que a empurrav� li
duras penas. Pedro, tomado por
Um inesperado movimento de
compaixão, ,pouco habituai nele,
foi ajudar o homem, e os dois
juntos terminaram a matutina ta
refa.

Um olhar casual para den
tro do Templo vazio colocou de

repente o ,Hbertino diante de
llÍosso Senhor flagelado, com.

suas chagas dolorosamente ex
postas, suas mãos amarradas,
seu corpo inclinado para a frente
pelo cansaço. e pela dor, SeU'

,

sangue escorrendo, sua fisio
nomia de paz de·bondade ..

"EIS o Cordeiro de Deus,
eis o,que tira o pecado do mun
do": esta frase que Pedro ouvira
mals de uma vez em sua remota
InfânCia, ele a lia agora escrita no

GUARAMIRIM - BR 210

(Ao lado das Malhas Fruet)

Quer confessar-se,

SP'ÉZIA.' & elA.' LTOA. _

Serraria e Serviços de Trator

Ma(jeiras para construção e serviços de
trator com' profissionais. especializados-.

R. João J. Ayroso, 772 - Jaraguá
. Esquerdo

c

. Fone: 72-0300 - Jaraguá do·Sul
SC

meufilho?
Haverá ainda um

perdão para mim? ,

- O sangue de Cristo e

as lágrlmàs de Maria foram der
ramados neste dia de sexta-feira
santa .para obter-lhe e perdão de

.

que necessita. Vou tomar uma

pequena providência para a ce

rimônia de hoje, e volto em se

guida para ouvir sua confissão.
Eilquan�o isso prepare sua almà:
examine sua consclência, arre- .

penda-se sinceramente de suas
faltas e faça um firme propósito
de emenda total.

Pedro sentia agora sua

alma imersa numa grande dor pe
lo!? seus pecados. Mas era uma

dor cheia de paz. Foi ajoelha�-se
diante da imagem de Nossà Se
nhora das Dores, e com o rosto
entre as mãos, .chorou copiosa
mente. O tempo não lhe dizia
mais nada, quando sentiLi no

ombro um suave toque. Era '0
venerável ancião de batina, que
com um gesto o convidava a di
rigir-se ao con.fessionário próxi
mo.

--CORREIO-
., c::» ..C»" C»

Fundado em 10 de maio de 1919.
Diretor: Eugênio Victor Schmöckel ORT/SC - 729
Jornalista Responsável: Sérgio Homrich ORT/RS 5596
Repórter: Yvonne A. S. GonçalvesORT/SC - 219

Dept!? Comercial: Jaime Blank ORT/SC'_ 17

Redação,
. adrninistração e publicidade:

Rua Marechal Deodoro, 122 - ex. Postal 19 - Fones
(0473) 72-0363 e 72-0091 Jaraguä do Sul -SC.
Diagramação, Cemposiçãe e Impressão: Jornal da Noite.
- Fone (0473) 22-2945 - Blumenau -, SC .

Revisão: Eliane, Marcelino Pamplona
Associado a Adjori e Abmjori.·

.

Os artigos assinados não refletem a opinião do JprnaJ
Circula ria microrregião da AMVALI·e' em mais 93 cidades
do Estado, do País e do Exterior.

Cartas
.

-. \�
semJusta causa e tudo aquilo necessá
rio para que a justiça t(a vontade de
Deus aconteça-no trabalho, Tudo isso
é presente -dePäscoa, Descobrir o
sentido mais profundo de Páscoa.
numa sociedade fraterna em que to

dos tenham o necessário. A fé. fia Res
surreiçâo de Jesus Cristo cresça em to
dos nâs e nos ajude a comunicar aos
outros a vida nova que é. o presente de
Páscoa.

Páscoa: A liturgia desta sema

na nos convidaa meditar em comuni
dade sobre os sofrimentos de Jesus. na
certeza da festa da ressurreição. este
tempo que vivemos da Quaresma foi.
sem duvida. um convite a renovarmos

o perdão de 7WSSas faltas e a buscar
mos os pontos em que pudemos me
.lhorar a nossa.vida. Para as comuni
dades, no Brasil, a preparação da
Pâscoa inclui U1'I1Q atuude de cOTí-.
versão definliiva a fim de quem e1Ji
nossa sociedade, à luz da Evangelho,

fundamentemos a fraternidade na

Justiça e Tui dignidade no 'mundo do
trtlbalho, está é a Campanha da Fra
ternidade-1991. Pertence à vida nova
a transformação da sociedade para
que responda ao'projeto de Deus. O
cristão é chamado a se empenharpela
justiça social, pela denúncia das injus
tiças e opressões e anunciar Os valores
do Reino de Deus, para que a liberda
de seja asseguraáa em todos os ntyeis,
pela garantia do direito à vida. à pro
teção contra despedida ou demissão Padres da ParóquiaSão Sebastiiio.

Cartas •

- JAI-iAGlIl'Il)()'-,111 '-,

fiscalização dos atos governa
mentais e' se tornam num dos
instrumentos mais democráti
cos que a comunidade possui.

Ao entregar o cargo de Se
cretário de Estado do Desen- .

volvimento Urbano e do Meio
\ Ambiente (SEDUMA) e reas

sumir a função de vice-prefeito
de Jaraguâ do Sul, externo
meus agradecimentos à Di-

Prezado 'Diretor do
"Correio do Povo - Aâminis-

\ tração pública não pode ser

executada sem transparência e

para queexistia tal transparên
cia é fundamental a existência
de uma imprensa.fone, ágil e
desatrelada de 'comprometi-

'

mentos. Através-da crttica e da
divulgação de realizações, os ,

órgãos de. comunicação- social
participam' de. forma ativa na

reção e ao corpo funcional
deste órgão de imprensa pela
colaboração que dedicaram às
áreas afetas à SEDUMA, enfo
cando de forma lisa e objetiva
os assuntos relacionados ao

meio ambiente, habitação e'

abastecimento d'água em, Santa'
. Catarina.

Conhecida do Acre ao RS
Furgões simples, is6termiCos,.,

. plósticqs, frigorlficos, trailes
e carretas de 1, � e 3 eixos.

Équipamento de refrigert1fão
e 3e'eixo (truck).

'

.

F"OM: 72·1077 - Rua: Or. Ent1coFemrlN' .113- TfJIa:47..,
Atenciosamente, asso

ADEMARDUWE
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Presidente do PFL confirma
Interesse eleitoral para 92

. Corupá - o presidente
do Partido da Frente Liberal,
Waldemar Schultz, confir
mou na semana passada a

sua pretensão de se candida
tar a' candidato à sucessão

,F
do prefeito Ernesto Felipe
Blunk, . nas possíveis

, eleições de 1992. "A gente
� luta na política desde a

emancipação de Corupä. Em
1958 fui o primeiro.vereador

a presidir a Câmara Munici
pal. Sempre deixei de ser,

candidato porque era fun
cionário público e professor,
agora acho que chegou mi
nha vez", disse Waldemar.

'

Na carreira do atuai
presidente . do diretörio do
PFL corupaense ainda cons

ta a presidência da ex,.UDN,
da ARENA, do PDS - do
qual foi o filiado número

um. "Passei para o PFL para
unir os dois partidose garantir
a eleição de Ernesto Blunk" ,
considera Waldemar Schultz.
Ainda não está' definida a

data da convenção que' vai
escolher o candidato à su

cessão, de Blunk, mas o cer

to é que serão 45 membros
de cada díretõrío>- a prfucí
pio, do PFL, PDS - que de
finirão o nome.

\

Vasêl reclama uma maior participação no Governo
Jaraguá do Sul - o

deputado estadual Durval
Vasel (PMDB)' reclamou
semana passada que o go-
,vemo Vilson Kleinübing
"esqueceu o município de

'Jaraguá do Sul e toda a,mi
crorregião na formação do

primeiro escalão da adminis
tração estadual". Conside
rando. que o deputado e se

cretário de Educação Paulo
Bauer (PDS) foi eleito por
Joinville e não pela micror-

I _

1
"

I!'
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Fogaça preside o PFL jaraguaense

raguá do Sul lembrou da

presença ,do ex-deputado
Adernar Duwé na Secretaria
do Dêsenvolvimento Urbano
e do Meio Ambiente, que
aproveitou' sua nomeação
"para assegurar o asfalta
mento das rodovias Jara
guä-Pornerode e Corupä-Sâo
Bento do SNI, além de ter

'trazido um'-Posto Avançado
. Referindo-se ao gover-' 'de Controle Ambiental da

no anterior do PMDB, o de- � Patroa para o Vale do Itapo-
putadó é ex-prefeito de Ja- cú -atualmente fechado".

região do Vale do Itapocu,
segundo ele, DUrval VaseI
acha que houve - discrimi

nação, especialmente "por
que o município de Jaraguá
do Sul é o terceiro em arre

cadação de ICMS e o tercei-
'

ro p610 industrial catarinen
se".

';

I
!
(

, ,�

go".
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"

Foga.ça recusa convite do governador
Jaraguã do Sul - o

presidente do. Partido dá
Frente Liberal, Altevir Fo
gaça Júnior, informou sua
decisão de" "declinar do
convite feito pelo governa
dor Vilson Kleinübing, para
assumir a direção da Secre
taria da JUnta Comercial de
Santa Catarina". Fogaça
disse que lhe foi dado o pra
zo até o dia 22 para dar a

'

resposta ao governador:
"Embora tenha me sentido
honrado, não poderia deixar
a presidência do PFL jara
guaense, abandonar o es-

. crit6rio profissional e minha
família para assumir o car-

:: ....Ji jaraguá
,.

.• clínicadefisioterapia
!
, 0.. v...... G. Tognl
·Ib.,SolangeCutllho

, FlSlOf'ERAUPEUTAS

;() PFL .rnunicipal vem
se reunindo todas as segun
das-feiras em sua sede, para

.

planejar as metas de mobili ..

zação, "visando a sucessão
à Prefeitura em 92", segun
do Fogaça, que pretende fa
zer com que o PFL "tenha o

�iOF número possível de
vereadores, e se possível, a

Prefeitura ' nas pr6ximas
eleições" .

Entretanto ele
adianta que serão

/

necessä
rias coligações para que isso
se confirme:' "Os grarides
partidosvcomo PMDB, PDS,
,PFL precisam se coligar,
senão nada conseguem sozi-
nhes" , concluiu.

-

PDC instala a sua

• ,." I • '" •

conussao provisoria
Jara.gui do Sul- - Ao. Marcelo Reg6 e aconteceu na

mesmo. tempo em que o Partido. Churrascaria Pavanello,
Democrata

'

Cristão. reivindica O médico Moacir -Bertoldi
maior reconhecimento e, por ,co.n-· foi escolhido cerne presidente da

seguinte, partícípação no Governo Comissão Provisöría do POC,
Vilson KleinÍibing, um grupo. de I cargo. que ocupará até e dia da

simpatizantes da legenda semobi-
\ convenção do Partido. - a'princí

lizou e Instalou oficialmente no pío marcada para e dia 21 de
dia 21 a Comissão Provisöría do abril. O deputado. Marcelo Rege,
POC, em laraguá do Sul, que terá que preside o PDC regional, cen
a incumbência de formar e futuro siderou a criação. do PDC em Ja-

, diretörio do Partido. no municí- raguá do Sul como um des fatos

pio. A solenidade, inclusive, con- maís marcantes parra e fortaleci-
tou com a presença do deputado. mente do Partido. a nível estadual.

".COM. E R�PRES. deMAl. de CONSTRUÇÃO
Madeiras, tijolos, lages pré-moldados, cimento, cal,
porras, janelas, fechaduras, jorros, tudo da melhor

-qualidade e com pronta entrega
)

Rua Bernardo Dornbusch, sln�, próximo da Marisol.
Em cada cliente ' um novo amigo.

,'_'
/

_

Pilole sempre eqtlipado.

�HONDAI Menegotti Motos I�

FARMÃCI)\.DO SESI
Amplas instalações e com La
boratório de AnálisesClínicas
,anexo, para melhor.atendi-

'

mento. Âv.Mal. Deodoro,507 ,

(defronte o CóUgw StJo LuIs -,
Fone 12.(JS61

'

"

"

NegÓCio oe ocasião
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

pratêleira não gera lucro. Portanto!
.

I'

Ora. Stela FemlClnl
. PSICOLOGA
Ora. Solange Palnl
FONOAUDIOLOGIA'

RillW....Merqulrdt, 3S8 próximo
di CllnlCl Sinta CecßIa.

F�72-3659

"

�ORD 'ESCORT.
. Emoção, T�cnologia e.Agilidade em

.

qualquer modelo. �-

Jordan & C '---�. --�C-�

'Jarag� do Sul. 30/03 a 05/04/1991. PtJgina3Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I-UCI\iCIU\I.e varejO RN/SC ·promove XVII Fejra de·

Subcontratação e 'Exposição'
A Rio-Sul, Serviços fiação, negocie

I

a dtvida
Aéreos Regionais, empre- externa e dê prioridade
sa do Grupo Varig, cres- ao combate dodéficitpü
ceu 15% no anopassado, .blico";
no número deassageirôs -.-.-.-.-.-.-.-.-

embarcados, em ri/loção, O projeto de Lei do
a 1989. A Empresa teve a novo Código de Proprie
melhor taxa de ocupação dade Industrial, de atao
de aeronaves entre as \' ria do depuatado Luis
companhias aéreas re- Henrique da Silveira
gionais do Pais. (PMDB) deve gerar mui-

-.-.-.-.-.-.-.-.- ta polêmica durante anâ-
"Temos que buscar ' lise nas comissões espect

parceiros, participantes ficas, para onde deve ser
ativos, gente que busque encaminhado nesta se

melhor qualidade de vi- mana. ,O documento
I da". Esta frase faz parte apresentado pelo deputa
-

do discurso proferido pe- do catarinense foi basta
lo empresário Eggon da do nas propostas da As

Silva; 'durante inaugu- sociação Brasileira das

,ração do Çentroweg, dia Indústrias de Quimica
22, e sucede sua decla- Fina (Abifilza) e deve ser

ração de que a Weg já' votado ainda no mês de
iniciou a experiência da abril.

participação dos empre- -.-.-.-.-.-.-.-.-

gados nos lucros da Em- Em stmese, o proje-
presa. Idéia que ganha to de Lei contém como,

força no Pais,' a cada propostas 'ia carência de
dia.

'

10 anos para patentea-
-.-.-.-.-.-.-.-.- mento -de processos far-
"Fica claro, neste macêuticos e de 15 anos

terceiro milênio, que o para produtos; reconhe
progresso de umPais tem cimento da patente no'

que se basear no dominio pr.azo de 15 anos; desa
da, tecnologia e, acima de' propriação da patente em

tudo, em, bons céreb�os, Caso de segurança nacio-
, pensantes". A afirmação nal; exigência de que o

é do vice-presidente da produto patenteado seja
Fiese, presente à inaugu- comercializado em um

ração do Centroweg, dia prq;o de três anos após o
22, Osvaldo Moreira registro; além daausên
Douat, que intimou: cia de proteção às pro
"Esperamos que a classe priedades vegetais ou

polüica possa coordenar animais e aos microorga
o pacto polúico neste nismos derivados da bio-'
momento diftcil, para que 'tecnologia, como previsto
o Governo contenha a in- no atual Código" .

. A �.

RuaReinaldo Rau,632
/Fone: 72-1599

- FUN·ILAR'IA
JARAGUÁ LTOA.

Ctdluu eAquecedor SoÍar.
R. Felipe, Scltmü:lt. 279 - Fone:

, [72,-0448,
JQT4gll4 doSul-SC

Pdgina4 .

Juagu' do Sul - A
'.

res empresariais de Santa
Bolsa de Negócios do Esta- Catarina.
do de Santa Catarina pro- O pavilhão estará aber
Ínove entre os dias 3 e 6 de to a partir das 15 horas do
abril, no Parque Municipal dia 3, até as 22 horas (dos
de Eventos Agropecüärio

.

dias 3 a 5), e das Wh às 19
(pavilhão "A") a XVII Feira. horas no dia 6. A direção da
de Subcontratação e Expo- Bolsa de Negócios progra
síção Industrial, que preten- rnou uma série de materiais
de integrar a área. industrial para a' divulgação da, 'Feira,
catarinense através da oferta como dois mil cartazes pro
de produtos, serviços, cóm': mocionais ' distribuídos
ponentes e equipamentos iJ:,1- também nos estados do Pa
dustriais, O eventq conta raná, Rio Grande .do Sui
com o' apoio do Sebrae/Se e e São Paulo -, seis,mil fol
Prefeitura Municipal, de- ders - via mala direta - às
vendo reunir todos oS seto- empresas, anúncios e notf-

cias em diversos jornais do,
País, além de propagandas

. em TV e Rádio e out-door.
O Parque Agropecuã-:

rio dispõe. de uma área de
2500 metros quadrados com
capacidade para 90 estandes
.; cada m6dulo terá nove me

tros quadrados com painéis
divilux, cor areia e altura de
2 metros e 10 centímetros. ,

,

Maiores informações sobre a
XVII Feira, de Subcontra
tação e Exposição Industrial '

, podem ser obtidas pelos fo
nes (0474) 224694 e

22-9780.

Feira 'Prontamalha'reune Vestuário em SP
"

, "
.

,

A grom0tora 'jd-e eventos
Aruanã realiza dos dias 9 a 1.2 de abril
a primeira edição da Feitra Nacional
de Pronta-Entrega de Malha -

PRONTAMALHA-, no pavilhão de
exposições do Mart Center, zona nor
te de São Paulo, A idéia, segundo
seus realizadores, Ovidio Gurgel, .di
reter da Ar,lIanã Feirase Promoções e

Paulo Rosa, da Rosa: Santin Marke
ting & Comunicação, é reunir em São
Paulo toda 'a produção do setor do
País, atraindo compradores e lojistas
autónomos com o intuito de fortale-.
cer o mercado interno' e também in
tensificar as exportações.

o tecido de malha tem umpa
pel muito importante no universó da
moda: o setor de malharia é responsá
vel por 63,4% do mercado de vestuá
rio, segundo dados fornecidos pelo,
,Instituto de Estudos e Marketing In-
dustrial. O Brasil abriga 6.447 em

presas -de tecidos de malha e 5.805
delas estão espalhadas nas re�iões sul
e sudeste do País, Para se ter uma
idéia do que essas empresas fabricam,

,

em 1988 foram produzidas 2,6, bi
lhões de peças e a indústria de'rnalha
ria e melas faturou nesse mesmo ano

cerca de US$ 9,5 'bilhões.
'Para obter êxito na primeira

edição da PRONTAMALHA, os or
ganizadores 'do evento,' investiram
cerca de US$ 500 mil para a reali
zação da feira, que deverá contar com
a presença de ZOO empresas do setor.

Objetivando' o bom .atendimeato a

expositores e visitantes, a PRON
TAMALHA terá uma infra-estrutura

.
ancorada nos seguintes pontos: cen
traI de comunicação, com telefones,
fax e telex; sistema de segurança, or
,ganização de desfiles diários; serviços
de apoio, incluindo lanchonetes e res
taurantes, além de um estacionamento
com capacidade para 12 mil vagas.

Weg inaugura Centro de Treinamento,
,�Jaraguá do Sul -

Com' prestígio do vice-go
vernador do Estado, Antônio
Carlos Konder Reis, do 1 g

vice-presidente' da Fede

ração das" Indústrias do Es
tado de Santa Catarina

(Fiese), Osvaldo Moreira

Douat, os diretores da Weg
inauguraram solenementt na
tarde do dia 22, o novo Cen
tro de Treinamento da Weg

, (Centroweg), no Parque -Fa-

Vlce.governador' prestigiou
solenidade.

(MFI F'�DLE� DéSpCiChante
de

Max Fiedler Filho
,

\. ,

Veículos �om placa fmal 3 ,

Pagamento IPVA -'cota única 28/03/91

Agora atendendo com sistema Fax

Rua Domingos R. da Nova, J16 - FOlie: 7l� 1417
,

Janagu6 do Sul - SC'
,

i

,

TUBOS SANTA
,HELENA LTDA.

Divisão de é'onereto (tubos e art6fatos de
,

concreto).
R. JOinville, 1.016 - Fone: 72-1101

Divisão de PlástiCOS (tubos de PVC � fJletrodutosl
linh� esgoto..,. tubos de polietilendmangrHJira ,

"

preta).
'

R.Bemardo Dornbusch. 858 - Fons: 72..:J025
, ',EscritórkiGeral

.

R. Cei. f'r0c6pio Gomes. 99 - Fone: 72-oot16

/

I
'I,

II
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bril I da Empresa, Empresá
rios da microrregião e políti- ,

cos estaduais estiveram pre
sentes ao ato, que culminou
com umpoquetel nas-novas
instalações do Centroweg.

Os três diretores da

Weg - Werner Voigt, Eggon
João da Silva, e Geraldo

Weminghaus +. descerraram
a fita inaugural do Centro.de
Treinamerito, que tem uma

área de 2.500meQ:"os quadra
dos e onde foram investidos
',US$ SOmil dólares, somente
na aquisição de equipamen-
tos sofisticados. Atualmente
o Centro conta com 300 alu
nos em cursos regalares.

A inauguração do 'Cen
'troweg "comprova a deter

mínação da Empresa em in
vestir no treinamento e de
senvolvimento profissional
dos , Recursos Humanos",
discursou o presidente do
Conselho de Administraçãö."
da Weg, empresário Eggon
João da Silva, enfatizando a

certeza de que "a seréente
"

I
bem regada desenvolve e dá
bons frutos". Eggon da' Sil
va advertiu aos empresários
que "treinamento não é des
pesa, mas investimento que
ultrapassa as, fronteiras das
c� da 'Empresa, traçando .

os passos do crescimento da
Weg, sempt:C embasado no

constante treinamento de seu
pesso�.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Conflrmada a construção de

122 casas através da COHAB
Lombadas

X

Faixas de segurança

I _

�que reuníamos os documen
tas', surgiam novas exigên
cias", informou Bruno, du
rante uma das reuniões se

manais da Associação Co
mercial e. Industrial. Agora,'
OIe 'pretende .

novamente se

mobilizar, desta vez com O'

apoio do novo diretor opera
cional da COHAB, para ga
rantir liberação de verbas
para construção de mais 180
casas.

O déficit habitacional
em Jaraguá do Sul superá
três mil casas.

futuro mutuário, que precisa
preencher certos requisitos,
para se candidatar a uma ca

sa: estar residindo em Jara

guá dó Sul há pelo menos
três anos e comprovar renda
mensal que impossibilite a

_ construção de sua residência
sem o apoio da COHAJAS.

Bruno Breithaupt che
gou a se desmotivar durante
o encaminhamento dos do
cumentos à Caixa Federal,

, para
.

solicitar liberação: de
recursos. "A burocracia' é
impressionante, cada' vez

Jaraguã do. Sul - O

presidente da Companhia -de

Habitação de Jaraguá do
Sul, Bruno Breíthaupt, via
jou à Florianópolis semana

passada, para finalmente as

sinar convênio com a Caixa
Econômica Federal, através
da COHAB/SC, para a

construção das primeiras
122 casas populares, cum

prindo assim a primeira eta

pa do Programa Habitacio
nal do município. A CEF
anunciou a liberação de
67.905 BTNs para a cons-

, trução das casas, na Tifa dos
Martins, Bairro Jaraguá Es-

, querdo, enquanto o secretá
rio Nacional da Habitação
informou o mesmo, por' te
lex, ao diretor operacional
da COHAB/SC, Ademir Izi
doro.

,Uma área de 80 mil
metros quadrados, no Jara
guá Esquerdo, será usada
para abrigar as 122 casas.

Cada uma deve ter uma área '

de 36 metros quadrados e

será erguida de forma a

permitir ampUações, pelo

Egoo L. Jagnow pedestre não atravessa a

rua onde não há faixa de

segurança e o motorista

pára seu veiculo se hou
ver pedestre defronte a

mesma para atravessar.
-Dirtamos que ela é nor
mativa.

A lombada, ou que
bra molas como também
é conhecida, emprega
a força para fazer. o vet
culo parar. ou, pelo me

nos, diminuir sua veloci
dade para que os pedes
tres possam cruzar a rua.

Se emprega ali onde a

"lei da selva"; a lei do
mais forte impera, e onde
o bom sensofalta. Usa-se
a 'força para se fazer
cumprir a lei, épunitiva.

Vendo que a cada
dia que passa as lomba
das se multiplicam em

nossas ruas, enquanto
que as faixas para. pe
destres inexistem, a que
conclusões se pode che
gar? E não adianta cul
par as autoridades! Elas
sõ I empregam aqueles·
meios que se mostram

eficientes par� se fazer
cumprir a lei. Em outras'

palavras: lombadas e fai
xas de segurança revelam
o grau de civilidade e

responsabilidade do Povo
de uma cidade.

'

Seria sonhar alto
demais, imaginar as lom
badas, que causam pés":
sima impressão e muito

transtorno, sendo substi
tutdas. com eficiência,
por faixas de segurança
em nossas cidades?
Acredito que não. Seria

apenas uma demonstra

ção que somos civiliza
dos.

,

.\' .

Um ditado popular
diz: "Cada povo tem o

goverruJ que merece" .

Podertamos mudar o di
tado e dizer que cada p0-
vo tem tis leis que mere

ce. Ou, melhor ainda:

faz-se cumprir as leis
como o povo o requer.

A, jurisprudência
brasileira o afirma em

inúmeras sentenças que"
no pertmetro urbano das
cidades, a preferência é
do pedestre. Em outras

palavras: o veiculo deve
dar a preferência ao pe
destre.

Muito bom isso: pe
destres atravessando a

rua
.

calmamente,' en

quanto os automâveis es-

peram, para depois se

guir. Mas isso f sonho

apenas. A maioria dos
motoristas não diio

, oportunidade ao pedestre
que,' numa corrida de

senfreada, precisa tentar
alcançar o outro lado da
rua são e salvo. Também
seria inadmisstvel, com l?
volume de trânsito que'
temos em nossas ruas, os

automôveis pararem a

cada cinco metras.
Para resolver esse

problema, resguardar' a
preferência do pedestre e

dar vasão ao trânsito, há
duas formas, comumente

adotadas: as' faixas . de

segurança parapedestres
e as lombadas. '

A faixa de seguran
ça é uma forma polida de
se fazer observar a lei.
Serve para um povo edu

cado, onde todos sabem
seus direitos e deveres. O

Ademir Izidoro recebeu telex
o ex-vereador e presidente 'da

Câmara deGuaramirim, Ademir Izi
doro, manifestou seu contentamento
pela liberação de recursos da Caixa
Econômica Federal para aconstrução
das 122 primeiras casas populares da
COHAJAS, em Jaraguá do Sul. "Eu

prõprio transmiti telex ao secretäri o
Nacional da Habitação, Ramon Arnus
Filho, para que agilizasse o pedido, já
que o municfpio carece de moradias
há muito tempo", afirmou Ademir,
que assumiu o cargo há pouco mais de
uma semana.

,

,
"Temos Q compromisso de re

estruturar a COHAB de Santa Catari-

na para a missão de construir 40 mil
:casas em' quatro anos de Governo
Vilson Kleinübing", acrescentou

Ademir Izidoro, prometendo que
"como representantes da AMVALI
no segundo escalão do governo esta
dual" pretendo atender' a tudo quanto
for possfvel os interesses da micror-

'Tegião:'.
A nova direção, da CO

HAB/SC está composta por Francisco
de Assis Filho (diretor-presidente),
Paulo Abraão (diretor ,,,dministrati
vo), José Fernandes Arend (diretor
técnico) e' Ademir Izidoro (diretor
operaciona!).

Blunk entregá maís uma escola básica em Corupá '

Corupá - Como parte do
programa relacionado ao atendimento
à área da Educação, o prefeito Er
nesto Felipe Blunk entregou semana

passada à comunidade mais uma es

cola municipal. Construída na Rua 25
de Julho - sentido Centro/Seminário
Sagrado Coração de Jesus -, a Escola
Básica Aluisio Oliveira possui duas
salas de aula, especialmente voltadas
à implantação da 5! .série.

Paralelo a isso, O' Departa
mento de Educação deve iniciar: na
primeira segunda-feira de abril (dia
l�, provavelmente) as atividades da ,

Escola, Municipal de Música, que
pretende reunir os futuros artistas;'
despertando valores. As matrículas
para a Escola de Música, ainda conti
nuam abertas e o curso seráministra
do no pr6prio prédio do Departa-
mento de Educação. Prédio da Escola Aluisio Oliveira

Paulo Bauer, percorre UCRES e explica Plano
passada, garantindo que "·0 pessoal
tem compreendido da necessidade de
realizarmos uma revolução na área da

Educação, sem que ninguém saia fe
rido", e completando: "é como'se fi
zéssemos uma reforma na casà, sem
sairmos de dentro dela".

microrregião onde estão atuando".
Paulo Bauer disse aos funcionários da
VCRE jaraguaense que a nova medi
da "não significa uma viagem sem

destino", lembrando que todos estão
agora na VCRE "por causa do síste
ma, não deles pr6prios". Sobre a

questão salarial da classe, ele abre
viou: "nosso objetivo agora é pagar
em dia".

.

Ao todo 54 professores (17
vinculados à CLE) que trabalham
atualJJiente na 19! VCR.E.

Jaragui do Sul -O secretá
rio da Educação, Paulo Bauer vem
cumprindo roteiro pelo interior do
Estado, especificamente para expli
car' em cada uma das unidades de
Coordenação Regional de Ensino (U
CRE), os detalhes e os motivos do fe
chamento das unidades em todo o

Estado, como parte da polftica admi
nistrativa do novo Governo. Ele este
ve em ltajaf, Joinville e falou também
aos professores-funcionãrios da 19!
UCRE, em JaragUá do Sul, semaua

,

O secretário novamente pro
meteu que os sete milprofessores que
estão fora das salas de aula, em Santa
Catarina, deverão "ser aproveitados
para lecionar. nas escolas da propria

.
.

:

HCCARROCARIAS
,

HORNB.uRG Ind.Carroçarias Blindadas Ltda.

CARJlfoçAR/ASBLINDADAS - FRIGORfFICAS -ISOTtRMICAS.,.. TREILLER'S COMERCIAIS - ESQUADRIAS - PORTAS

AV. MAL. DEODORO DA FONSECA, 1.479-FONE: (0473) 72-2511-.TELEX 475.056-
FAX 72-2130 ..... JARAGUÁ DO SUL/SC.

ItI1'tIpil do s." JO/03.o5/(H/1991.
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A lU. eleg'ncIa
começ.por
tor••
IVI.,.

I

Moda. Sempre
(,letúlio Vargas, 55

OTICA
HERTEL

• Laboratório ótiço
especializado
• ' Há mais de 50 anos
atendendo você
• Preêisão e qualidade.
Av. Getúlio Varga�, 15
Fone: 72-1889 ,

o escritor L€iuro Raduenz
("Lauro Lara"),jnatural de Co
rupá e residente em Blumenau,
deve lançar no mês de abril a
segunda edição do livro
"Jundia", que já 'vendeu cerca

de' 5mil côpias e teve a primeira
edição. esgotada nas bancas.
Lançado em abril do ano passa
do, Jundiâ é um livro de ficção
ecológica. Para este ano, Lauro
Lara está preparando o lança
mento do livro intitulado "Pó".

. .

-.- .-.-.- .... -�- .-.-.-

o N Concurso "Garota
Marisot' acontece dia 13 de
abril, no pavilhão do Parque de
Eventos Agropecuário, . tendo
como atração a presença da
Miss Santa Catarina, e de um

apresentador da RBS, paraani
mar as suas tietes. Será uma

grandefesta ...

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

E no dia 12 de abril o

'CPL ramoém promove uma
grande festa, no Clube Atlético
Baependi: O Baile Show, com

animação do antigo e sempre
presente Conjunto "Os Incri
veis", e do. grupo "Jeito Natu
rat', de (Juritiba. Mais um gran
de evento social neste mês de
tantas realizações, desta vez a

cargo das médicos, dentistas,
'engenheiros e advogados.

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

- Foi pequeno o Clube

RELOJOARIA

,AVENIDA

'�ltJt/� MALlIJ\S LTDA.

(

Naval; na Lagoa Rodrigo de
Freitas, no Rio de Janeiro,
quando da comemoração das
BOdas de Ouro do dr: Luiz de
Souza e'Paula ,Mey de Souza.
Durante os festejos que foram

,

até as primeiras horas do dia, fi
zeram-se ouvir o filho do casal
jubilar, dr. JuarezMeyde Souza,
o procurador da República, 41'.
Yolnei 'Collaço de Oliveira, o

professar universitârio e alto
funcionário da Petrobrás, dr.
Eduardo Babo e o agradecimen
to do dr. Luiz de Souza. Oportú
namente uma foto mostrará ins
tantes da confraternização de
catarinense no Rio de Janeiro.

-', - .•-.-.-.- .-.-.� ,-.-

- Frei Aurélio Stulzer,
autor do PRIMEIRO LNRO DO '

JARAGUÁ 'escreve de Vila Ve
lha-ES, para dizer que as repu
blicações de comentários históri
cos publicados no Jaraguâ-Bote
ajudam a entender a nossa histó
ria aos forasteiros, além de ser

lembrado como filho desta tetra
e lembra o' poeta latino: "non

I omnis . morriart" . Lembra,
também, que por' lei municipal
foi doada àOrdem uma área pa
ra a construção duma creche e

esta levará o nome de "Frei
Aurélio Stulzer"; . Que bom
também ser lembrado em outros
recantos do pa(S.L

-.- .-.-.-.-.- .-.-.-.:-

- Frei Josué Cewnte, de
ConCórdia, . mandando dois
exemplares do üvro HERÓIS
DESCONHECIDOS, contándo

• os')00 anos de imigração de Vit
torio Santo Celant eMaria Della
Flora, com pedido para o diretOr
entregar �m exemplar para a

Biblioteca Municipal. Um livro
que vale ser lido, pois, resgata a
memória daqueles que anoni
mamente vieram ao Brasil e

transformaram o sul do pats,
mesmo os "nonos" respondendo
4iretamente quando pergunta
dos: "Come 'VIlla, cQmparece?
Qua cosi. SEMPRE SCHIA- _

VI DEL LAVORO.

111,r
.
o 9810'öO do molho

FeJiz Piscoa, com jóia.. , relógios e
presentes

.

de

,
- \

agora com novo horário para melhor
atendê-,Io das 8 às 12h e das 13h3Omin

.

às 18h.
.

Av. Mal. Deodoro, 391 - fo""': 72-1667

Detalhe
. de recente en

contro entre os

dois "feras"
.âa Ckat Pro
duções Arttsti
cas e o compe
tente ator
Walmor Cha
gas, que profe
riu palestra em

Joinville,

Muitas felicidades e desejos demuito' sucessa na
ra Polftica aos vereadores Vigando Millnitz (líder do Gov
Câmara de Vereadores de Corupá) e Pedro Alves (líder do
de çoligaçãó PQS/P'FL na Câmara), que aniversariaram no
de março.,

'

Parabéns emuitos
aMS de vida à bela garo-,
tinha Jessica Paola Kars
ten, quefestejou seus dois
aninhos no dia 27 de
março, e já começa a

demonstrar 0- senso de
Iniciativa

.

e liderança,
p,,6prios dos arianos.
Jessiça é filha da colega
Mary LúcIO Karsten.

Muitas felicidodes e muitos
anos de vida à garotinha Caro,li- .

ne Sfinghen, que completou seils
cinco ilnos no dia 26 de I'IUlrço.
Caroline i filha dos. sinceros
amigos "airiam e Luizl'lUlr. Pa:..
rabéns Caroline!

Nouos sillcero,
E_ Trapp, qlle co
casamento, no dia 22 tJ
Trapp e slla esposa vi
com seils tris filhos. e
muitos allOS de bem-sM
seja a collllUl Gente cll

ao casal Ellgillio
·,eu 44 anos de feliz

. O u,.dustrialE"gillio
a alegria ijlllltamellte
• M"itasfelicidades e
tr;"u,lIio I o que de-
el.

EDJ'JAL te, H.&42 dltl'I-lla-1••1 ,

• HEITOR POUBJf. FERREIRA e

MARl-EJI(ECOELHO DESOUZA
Ele, brasileiro, solteiro, técni

co têxtil; natural de Rio de Janeiro,
.

Estado çlo Rio, domiciliado e residen
te na Rua Anita Garibaldi, 101, nesta
cidade, filho de�elenio Pinto ferrei
rae Sarah'Poubel Ferreira.

Ela; braSilei.ra, solteira,
bancária, 'natural de Palmeira - La
ges, neste Estado, domiciliada-e resi
dente na �ua SB, nl! 164, em Barra

. , .\ :

Proclamas deCasamentos
. . . /

. Qnãoe.M(l/(iaM .

CZV � .

Moda infanto-juvenil para realçar eleg_neia
de seus filhos. Um carinho especial para. o

seu bom gosto. "

MARGOT ADELIA GRUBBA UH
MANN, Oficial do Registro Civü do 1�
Distrito da Comarca' de Jaraguá do
Sul, Estado de Santa Catarina, Brasil
f{1z saber que compareceram em

Cartório exibindo os: documentos exi-
.gidos pela lei, afim de habilitarem pa
ra casar, os seguintes:

EDITAL?) 17.�3. dt1'5-03-1In .

cÉßJifA}!J�EII1 VA '(IEl e

Ele, brasileiro, solteiro, vidra
ceiro, natural de Maringá, Paraná,
domiciliado e residente na Rua Max
Doering, 495; nesta cidade, filho de "
Germino Silva Vieira e Maria Anto
nia Vieira.

'

I

Ela, brasileira, solteira, balco
nista, natural de Joinville, neste Esta
do, domiciliada e residente na Rua
Joinvillc, 2.782; nesta cidade, filha de
Jacf Pereira e Dorvalina des Santos
Pereira.

'

'EDITAL II' 17.64. de 15-03-1'"
• "ANDERLEI LEMKE e MAR
ClANE WALZ

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Jaraguá do Sul"
domiciliado e residente na Rua Al
berto' Schneider, lateral, 531, n� 58,
em BaITa do Rio CêITo, neste distrito,
fllho de Elmiro Lemke e Lucia Lin
demann Lemke.

.. Ela, brasileira, solteira, blo
quista, natural de Schroeder, neste

Estado, domiciliada e residente na

Rua Alberto Schneider, lateral, 531,
n� 58, em BaITa do Rio Cêrro, neste
distrito, filha de Oscar Walz e Maria
Esperança Pasquali Walz.

<,

EDltAL'II' 17.641 ... '1-03-'."
• REGINALDO BA·UMANN e NA
TALINA RODRIGUES

Ele, brasileiro, solteiro,
.

çperärio, natural de Jaraguá do Sui,
domiciliado e residente em Estrada
Nova, neste distrito, filho de Amario
Baumann e Renita Koch Baumann.

Ela, brasileira, solteira, operá
ria, naturâl de Jaraguá do Sul, domi
ciliada e residente em Estrada Nova,
neste distrito, filha de Julio Rodrigues
e Luzia Rodtigues.

CARDlOPAR
Av .. SAo José. 738 Gajuru
Fone: (041) 362-1100 Ramal 154
80.050 ': Curiliba 'PR

P()N'fIFÍClA
l'NI\'ERSIDADE CATÓLICA
DO PARANÁ

.

Hospital Cljurü'

Malhas para confecção �-t.. Y�$�$�
CAM PA 10.600

Cirurgia Cardíaca

Moleton, mo/etinho, malha mercerizada •
coton lycra.' ..

Rua Walte;Marquardt, 10.2 - FQoe 72-G099
Ja,aguá doSul- SC .

I
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.

do Rio Cêrro, neste distrito, filha de
António José de Souza e Ana Maria
Coelho de Souza.

,

EDITAL 11.'7.143 de ,.-.,-".,
C6pla recablda do cart6rlo de Gua-

:�Jr�J�"I!B�""�MOELLER e
ANDREA GIOVANA VIEIRA'

Ele, brasileiro, solteiro, in
dustriário, natural de Guaramírim,
neste Estado, domicliado e residente
na Rua Eugênio Nicolini, 90, nesta
cidade, filho de Geraldo Moeller e

Ana Fonton Moeller.
Ela, brasileira, solteira, se

cretária, natural de Jaraguá do Sul,
dornieifiada e 'residente em Guarami
Firn, neste Estado, filha de Wàldemar
Vieira e Rosa Küster Vieira.

EDITAL'" 17.1l44 de '.-03-t••t .

• lVAIR REVELINO ALDRO
'VANDI e MARILENE. MAR-
QUARDT '

Ele, brasileiro, solteiro, tor
neiro mecânico, natural de Jaraguá do
Sul, domiciliado e residente em Três
Rios do Norte; neste distrito, filho de
Nelson Baisani Aldrovandi ci Elvira
Aldrovandi. \

EJ;l, brasileira, solteira, operá
ria, natural de Jaraguä do Sul, domi
ciliada e residente na Rua ltapocu
Hansa, em Nereu Ramos, neste distri
to, filha de Eduardo Marquardt e

Hulda Spredernann Marquardt.

EDITAL II' 17,"5�e 20-01-1.�
• EDSON LUIS rEGINI eMONI
CA CRISTINA FAGUNDES

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente na RuaAdol
fo Fiedler. I io, nesta cidade, filho de
Nelson Vegini e Marli Maria Vegini.

Ela, brasileira, solteira, esti
lista, natural de Jaraguã do Sul, .do

".,�iciliada e residente na Rua Alberto
tlantos Dumont, 36, nesta cidade, fi
lha de Nelson Fagundes eMaria Lima

Fag�ndes.

EDITAL II' 17.141 de 2.-.1-1."
• VALDIR. ZANElLA e SANDRA
NATALINA' MASSANEIRO 'DOS
SANTOS .

Ele, brasileiro, solteiro, ope
rador de máq!lina, natural de Coronel
Vivi,:la, Paraná, domiciliado e resi
de�te na Rua Itapocuzinho, neste dis-

. tritb, filho de Luiz Zanellae Hedilles
Maria Zanella.

Ela, brasileira, solt�ira, costu-
. reira, natural de Indaial, neste Estado,
domiciliada e residente na Rua Itapo
cuzinho, neste distrito, filha de Se
tembrino' Massaneiro dos Santos e
Ruth MassaneirQ dos Santos.

EDI1'AL II' 17.147 de 20-01-11.'
C.pla recebida do cart6rlo 'de "a
Yl...., ".Inylll�, ne_._D E.'ado,..' .

• FAUSTINu ANFONIO rLO
RIANI e LlLlANE DENISE DA
MAIA

Ele,. brasileiro, solteiro, ana
lista de crédito, natural de Rio dos
Cedros, neste Estado, domiciliado e

.residente nesta cidade, filha de Paus
tino Floriani e Donzila Floríaní.

. Ela, brasileira, solteira, co

merciante, natural de Joinville, neste
Estado, domiciliada e residente em

Boa Vista - Joinville, neste Estado,
filha deMoacir Carlos da Maia e'Ce
lestina Carmen da Maia.

._,.

EDITALII' 17.14Iide 21-OS-1'.'
• HERBERT WUTKE e VANILDA
WUDTKE

.

Ele, brasileiro, solteiro, avi-
cultor, natural de Massaranduba, nes
te Estado, domiciliado e resídenteem .

Rio Cêrro I, neste distrito, ·filho de
Lothar Wutke e Gerda Borchardt
Wutke.

Ela, brasileira, solteira, do lar, .

natural de Itoupava - Blumenau, nes
te Estado, domiciliada e residente em
Rio Cêrro I, neste distrito, filha de
Hilbert Wudtke Silvera Wudtke.·
EDITAL II' 17.14'110 2,-01-,'.,
C6pla re�ebld'a do cart6rlo de aua-

r:-J:'lftf/lie!t}lAlNDO TAZI-
NMFO e CRISTINA BARTELE-
(IA CEMBRANELLI

'

Ele, brasileiro, solteiro"enge
'nheiro eletrecista, natural de Ribeirão
Preto, Estado 'de São Paulo, domici
liado e residente em Guaramírím,

. neste Estado, ·filho de Eloizo Tazi
naffo e Aparecida Soares Tazinaffo.

Ela, brasileira, solteira, enge
nheira de alimentos, natural deGua
ratinguetá, São Paulo, domiciliada e

residente na Rua Rio Branco, 760,
nesta cidade, filha de Iosé Hércules'
Cembranelli e Elenice Bartelega
Cembranelli.

.

EDlTÃL'" 17.1. de_21�.3-11_"'_ :'
• GILBERTO PAULO JAGELSKI
e"AMAR SCHIOCHET

Ele, brasileiI;o, solteiro, ele
trecista, natural de Jarilguá do Sul,
domiciJ,jado e residente na Rua Anto
nio Kochella, 29; nesta cidade, filho
de Paulo Jagelski e RoSa Kochela Ja
gelski.

Ela, brasileira, solteira, es

tampadora, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente na Rua Ma
raj6, 120, nesta cidade, filha de Edi
Schiochet eJoana Plebani Schiochet..

. E para que chegue ao conhecimento
! de todos, mandei �sar o presente

, Edital, que será publicaM pela im·
prensa e em CartOriq, ondt!' serd afio
Xado durante 15 dias.

' .

, !

RESTAURANTE
E

,LANCHONETE

II
DALLA' S

A melhor comida
caseira da cidade de
segunda a sábado
R. Max Wilhelm "'"":

, próximo a pon�
Abdon Batista

Porcelanas Schmidt, Cristais, I(lox e Artigos p/Decoração'
.

AV. MAL. DEODORO DA FONSECA, 183
GALERIA DOMFRANCISCO - SALA 01

.

S'�
. Vestindo GeIa�s

.'

PoSt08 de Ve1lMu
Av. Mal. D�ro,

1.085

.

Rua .ReitwldoRau,
'530

Fone: 72-3311

A }>referência dos jovens todos
os fins'de semana BR-280 KM

.

.

58 _- Guaramirim

VIAÇÃ.O�
. \

CANARINHO
Há··20 anos tran_sportando
QS artifices"do'nosso progressoe
AV. MAL DEODoRO DA FONSECA, 987·- FONE 72-1422

PdgiJUJ 1

,II

í

\
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Malha rodoviária

será transferida

_______________________________________GERAL

ESTADODESANTÄCATARINA .

PREFEITURA MUNICIPAL DE C()RUPÁ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

GUMZ IRMÃOS S.A. IND. COM. E
AGRICULTURA

.

CGCIMFN! 84.430.636/0001-63
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E

,EXTRAORDINÁRIA -

CONVOCAÇÁO

São convidados os Senhores Acionistas da GUMZ
IRMÃOS S.A. /ND. COM. E AGRICULTURA, para
as Assembléias GeralOrdinária 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 n� 488, noBairroRio Cerro II, neste munictpio
de Jaraguâ do Sul, Estado de Santa Catarina, para

. deliberarem sobre a seguinte, ",
.

ORDEMDóDIA
1� - Apreciação, discussdo e aprovação do Re

.

Iatôrio da Diretoria e as Demonstraçôes Financeiras,
relativas ao exerctcio social encerrado em 31 de de-'
zembró de 1990;

.

2� - Deliberar sobre a destinação do Resultado
do exerctcio e a distribuiçâo dos dividendos;

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

4� - Aprovar a correção da expressãomonetária
do Capital Social e aumentá-lo de e-s 22.050.000,00.
para Cr$ 441.000.000,00 medianie a-capitalização da
Correção Monetâria do Capital Realizado e de outras
reservas legalmente existentes;

5� .;Alteração doArtigo 5� do Estatuto Social;
6� - Outros assuntos de interesse da sociedade.
AVISO - Acham-se a disposição dos Senhores

Acionistas, na sede social da empresa, na Rua Gusta
vo Gumz n� 488, no Bairro Rio Cerro II, neste muni
ctpio de Jaraguä do Sul- SC, os documentos (l. que se

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

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

Diretora Presidente II

CPF nl! 066.570.959-53

LEI Hit 745/91
AUTORIZA ADQUIRIR 'POR COMPRA O
DIREITO DE_USO DE UMA LINHA TE.LE- .

FONICA.
ERNESTO FELIPE BLUNK, Prefeito Municipal de Corupj, Es

tado de Santa Catarina, no uso e exerc(clo de suas funções faz sa
ber a todos os habitantes deste munlc(plo, que a Cjmara de Ve
readores aprovou e eu sanc;lono a seguinte Lei:

Art. 111).- Fica o Chefe do Poder Executivo Munlclpàl autori
zado a adquirir por compra, junto a Agência Regional 'do ServIÇo
Social da Indústrla.SESI; o direito de uso da linha telefônica, no
Munlc(plo de Cor-upá, sob o número 75-1234, no valor de Cr$
950.000,00 (novecentos e cinquenta mU·Cruzélros).

.

. <, Art. 211) - Fica Igu�mente o Executivo Municipal autorizado a
abrir por, Decreto, Cr4dlto Especial, para cobrir as despesas pre
vistas no artigo primeiro desta Lei, obedecendo a seguinte eiaSSI-
flcação: ,

0700 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL
0701 - SETOR DE ASSts�NCIA SOCIAL E ODONTOl:.OGIA
'1375 1341.016 - aquisição de uma Unha telefônica para o

. departamento de saúde.
.

4250 - aquisição de tftulos representativos de capital já In-
tegralizado ••••••••••••• :........... 950.000,00

§ Único: P.araatenderas necessidades financeiras contidas
nesta Lei, serão utilizados recursos provenientes do Fundo de Re
serva Orçamentárloprevlstasno orçamento para.o corrente exedo
cio de 1991, em Cr$ 950.000,00.

.

Art. 31?) -,A linha teiefônlca de que trata.está Lei, servirá para
atender as neceseídades.dc Departamento de Saúde e Bem Estar
Social do Munlc(pio.

.

Art. 41?) - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção·revogadas as disposiçõeS em contrário.

.

.

Prefeitura Municipal de Corupá(SC), 14 de fevereiro de 1991.
ERNESTO FELIPE BLUNK

.

\ PREFEITO MUNICIPAL

Sancionada, Registrada e Publicada a preli!8nte Lei no De
partamento de Administração, aos quatorze dias do mês de feve
reiro de 1991.

ANTONIO CARLOS BLUNK
DIRETOR DO DEPARTAMENTO.DE ADMINISTRAÇAo

OTO ERNESTO WEBER
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

. . , .

aos. mUDIClplOS
O' Governo Federal

pretende transferir aos estados
e municípios cerca de cinco
mil quilômetros de estradas e

rodovias (8% da malha rodo
viária federal), como parte do
novo Plano Nacional de -Via
ção, entregue semana passada
-ao ministro da Infraestrutura,
Ozíres Silva. Na prática, essa

·

decisão já vem sendo adotada
em Santa Catarina, que já as

sumiu trechos. da BR-470 e

vem sendo obrigada a restau
rar diversos quilômetros de
rodovias federais, a maioria
em estado deplorável.

O' novo Plano - há 18
· anos não sofria modificações
� prevê a continuidade do re

passe dos serviços à iniciativa
privada, especialmente ferro
viários e portuários, preten
dendo reduzir para 30% o

volume de cargas movimenta
das hoje por caminhões, em

todo o País. Para aproxima
década, a previsão é de que o

Governo invista US$ .15 bi
lhões

.
na: infra-estrutura de

traIiSporte�.

Caça.Raposa
.

,
.

mobiliza Faixa'

do Cidadão (PX)
Coluna EvangélicaInformativo paroquial Jaragd do Sul -o PX Clube

desta cidade promove no dia 14 de abril
a "Caça Raposa" com operadores mó
veis, lendo como locaI de partida a sede
do Clube, no Morro do Acaraf, a partir
das 9h3Omin. e o segundo evento pro-

. 'movido pela entidade, neste {IIlO, sob a
. presidência de Nelson Jausen - o Curso
de Conhecimentos Gerais da Faixa do
Cidadão (PX) para operadores e simpa-

· tizantes aconteceu no dia 23 de março,
no Sindicato dos Comerciários, gratui
tamente, O PX Clube vai distribuir
prêmios aos vencedores do Caça Ra
posa.

Com reuniões quinzenais (dia 1�
de abril é o prõximo encontro), o PX
Clube de Jaraguá do Sul comemora

aniversãrio no mês de maio, quando
acontecerá uma confratemização entre
seus integrantes, Para o_mês de junho
está inicíalmente previsto um <1urso so
bre Primeiros Socorros aos PXs dami
crorregião.

30103 - SÁBADO SANTO.- Vigl7ia Pascal-Coleta
da Campanha da Fraternidade. �.

MISSAS: 16h1JO - ComN. S1Ia. de Fátima; 17hOO - N.
Sra. do Perpétuo Socorro; 17hOO -'- N. Sra. do Caravâgio;
18hOO Santo Estevão; 18hOO - São luiz Gonzaga; 18hO(J - N.
Sra. do Rosário - !8hOO - São João; 18hOO - São Cristovão;
19hOO - N. Sra. Aparecida; 20hOO - N. Sra. das Graças;
20hOO - Sanussima Trindade; 20hlJO - São Judas Tadeu;
20hOO - São Francisco de Assis; 20hOO - Matriz São Sebas
tião; 20hOO - Sama Luzia;

31/03 ._;_ DOMINGO DA RESSURREIÇÃO .

PÁSCOA - COLETA DA CAMPANHA DA FRATER-
NIDADE

_

MISSAS: 07hOO - Matriz São Sebastião; 08hOO - Santa
.

Cruz; 08ÍlOO - São José; 08hOO r: São Judas Tadeu; 08hOO
� N. Sra. Rainha da Paz; 08h30 - N. Sra. das Graças; 09hOO
- Matriz; 09h30 - Rio da Luz; 09h30 - São Benedito; 09h30 -

São Pedro; 09h30 - SaniATIß; 09h30 - Santa Clara; 09h30 -

São Roque;19h30 - MatrizSão Sebastião.
OBS: Coleta da Campanha da Frateniidade - Na Pás

coa, todas as comunidades deverão fazer a coleta.
45% da coleta fica TIß comunidade.
55% da coleta deverá ser entregue para ser remetida

para a Diocese e CNBB para preparar a campanha do próxi-
mo ano e ajudar áreaspobres do Brasil. .

Convidamos todo opovo a participar vivamente dos atos
da semana Santa reavivando afé no.CRISTO RESSUSCrrA
DO.

Cristo veio anunciar vida nova; alicerçada no amor,
perdão e TIß reconciliação. Neste domingo de Páscoa, louva
mos a Deus por que Ele nos ama, nosperdoa é nosfaz sempre
maisparticiparpela esperança da Ressurreição de Jesus.

A todos uma Santa e Feliz Páscoa!
PADRESDA PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO.

CULTOS: Neste sábado às 19:00 horas Rio
Molha. Neste domingo - às 8:ooh Vila Nova, Sede
Par. Ap. Tiago e João Pessoa; às 9:30 haras' Três
Rios doNorte, Ilha da Figueira, e no Centro:

.

LEMA DA SEMANA: "Cristo diz: Estive
morto, e eis que vivo, de eternidade a eternidade, e

tenho' as chaves da morte e do irifefno. Apocalipse
1:18 _

MENSAGEM E LErtURA DIÁRIA:
DIA - 31 .; Deus não nos abandona, se nôs não

O abandonamos. Esdras �:8-1O
\ 01- Sofrimento é visitação, é abraço de

Deus. Jõ 2:10
.

02 - Nosso ambiente não muda, nôs é que
devemosmudar. II Conntios5:17

03 - Dilúvio, sinal de juizo; arco-Iris, si
nal de misericórdia. Geneses 9:8�17

04 r: Misericórdia 'é "palavra divina, fruto
do amor de Deus. IPedro -):3

05 - A alma da misericórdia é a miseri
córdia para a alma. Lamentações 3:22; Tito 3;'5

, 06 ._ Em nenJum:t. lar nascem anjos, mas
crianças que necessitam de amor e'disetpãna. Pro-
vérbios4

'

Jornalistas

têm Curso

· I

em Chapecó
"TendêiJ.cias Atuais n� Radio

jomalismo" e "Comunicação Institu
cional. Possibilidades e Limites" são os
lemas do curso/seminário que a Uni
versidade Federal de Santa Catarina e a

Federação Nacional dos Jornalistas
promoverão em Chapec6 com apoio da

,

Prefeitura Municipal, do Frigorífico
Chapec6 e do Sindicato.dos Jornalistas
Profissionais de Santa Catarina.

O curso serámilizado na sala de
convenções do Hotel Bertaso, das 14 àj .

-19 horas, no dia 4" de abril. sábado. E
destinado à radialistas, jornalistas, as
sessores de Imprensa e publicitários.

. A professora Valei Regina
Mousquer Zuculotto abordará o lema
&&Teildbcias Atuais do Radiojor-
aaliDao" e o professor César-
Orlando Valente, "Comunicaçio
Iaatitucional: Poasibilidades e

Limites,·_e

l .

I�'
.

PERFLEX Persianas Horlzonlale e Verticais

P·ERFLE'X
.

Box plBanhelro - DMaIo Sanfonad.
Toldos· Acrflc08 - Cercas e ea",adrlas

PERFLEX
-:

EmAlwnln10

Curtume. Arnoldo Schmltt Uda.
"JARAGuA"

'18 Anos A Serviço da .Comunidade

Rua JiiinvDle, 1839 - Fone: (0473) 72-0995 e 72-3320'

JARAGUÁ DO SUL-SANTA CATARINA

Fóoe: DDD (0473) 72-0670

.1

JaragruJ. do Su'. 30/03 a 05/04/1991_Pâgina B
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----�--MISS JARAGUÁ/91-------

Representante serâ definida
. .

.

dia 5, na Boate Marrakech
. Jaraguá do Sul - A

beleza da mulher jaraguaeri
se estará representada neste
dia 5, na Boate Marrakech,
durante a realização do
"Miss Jaiagu.ál91", evento

que classifica a soberana do
município para disputar o

concurso a nível estaduak .

"Miss Santa Catarina", que
acontece no dia 27 de abril,
no Ginásio Ivan Rodrigues,.

em Joinville. A promoção do'
Miss Jaraguá é da Secet,
Ckat produções. artísticas,
Marrakech e Sistema Catari
nense de Comunicações (S
CC).

Os diretores da Ckat

�ELIZ
PÁSCOA

Comemoramos
neste final de semana

a Páscoa. Festa que
traz gratas recorda
ções do tempo' da i:n

fância, e hoje nas é
uma alegria tmpar,
Quando éramos crian

ças nos alegrâvamos
com os ovos e coelhi
nhos de chocolate.
Hd}e nossa alegria não
é mais pelas aparên
cias, mas pelo conteú
do desta que é a prin
cipal festa da cristan
dade. Páscoa lembra a

ressurreição de Cristo.
Jesus: Ressurreição é
um assunto polêmico
numa sociedade que
quer ver fatos. Não
podemos provar a res

SUrreição, más cremos

que Cristoressuscitou e
com ele também· nós
iremos ressuscitar.
Desta maneira enten

demos que a ressurrei
ção é o fato mais im

portante da Páscoa e

da cristandade, pois
no dizer do apóstolo
Paulo "Se a nossa es

perança em Cristo se

limita apenas a esta

vida, somos os mais

infeli'zes de todos -

mas de fato Cristo res

suscitou" (I Connüos
15,19-20). E esta res

surreição de Cristo é a

prefiguração de todos
os qílecreemem Cristo·
Jesus. NeSte sentido
desejamos a todos uma
felizpáscoa.
Pastor l1.go Pislce

J",agu4 do Sul, 30/()3 a 05/04/1991_

garantiram toda a padroniza
ção do concurso, além. da
estrutura às candidatas, co
mo cabeleireiro,maquilagem,
fotögrafo, coreógrafo, traje
social, . maiôs, sapatos e os

ensaios nas passarelas. As
10 candidatas inscritas ao

concurso tiveram que res

peitai' algumas exigências
para se inscreverem: ter ida
de mínima de 18 'anos até o

día do concurso, ser solteira,
representar ou não empresas
comerciais, indústriais, clu
bes do município além, evi
dentemente, ter beleza de
rosto e. perfeição de linhas
físicas. O Miss Jaraguäõrl

,

começa às 23 horas, na

Boate Marrakech, com ani
.

mação da Banda "Flerte",
de Itajaí,

Abaixo, a relação das
nove candidatas ao título de
Miss Jaraiuál91, que desfi
lam dia 5 na Marrakech, ao

.

som da Banda Flerte:

Michela Sanson; Zeni
ra Lux (Jeans Lux); Giovana
Bakun (Imobiliária A Cha
ve);Lucilene Aparecida dos
Santos; Ilisabete Pradi (Lo
jas. Colombo); Sibele Cor- ,

deiro; Ivanize Klutckowski;
Sinara Weber; e Doglair.:
Reck.

'CORREIO-
I[> <> F» c:>" c:»

Público está ausente

do Miss Jaraguá
Jaraguá do Sul - O poder aquisitivo poderá as-

vereador Célio' Eisenhut (P- sistir ao Concurso Miss Ja-
FL) protestou contra a orga-. raguä mas, pergunto, quando
nização do ConcUFSO Miss -

.teremos um' evento tão im-
Jaraguá 91-, que "novamente portante como este sendo
deixou o público jaraguaen- abrilhantado pelá competi-
se de fora do evento, ao de-. ,ção entre torcidas organiza-
Unir-se pela realização na dás, com faixas, cartazes?"
Boate Marrakech". Substi- Célio lembrou que em outras
roto do vereador José Gil- cidades a cada ano é neces-

berto Menel, afastado por sário se conseguir lugares
problemas de saiíde, Célio mais espaçosos, tal a parti-
pediu para. que' todos os ve- cipação popular nos concur-
readores se mobilizassem no sos de beleza. e reforçou:
próximo' ano, para que isso "Que no próximo ano, e

não volte a acontecer em nurica mais, esse isolamento
concursos futuros. do povo se repita em Jara-

"Só quem tem melhor guá do Sul".

SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA
VIEIRENSE

.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da Sociedade Ésportiva e Recreativa Vieirense, no

uso das amoinçöes que lhe confere o Estatuto, convoca para a Assem
bléía Geral Ordinária, a realizar-se 1)0 dia 16 de abril de 1991 às.
19:00hs. em primeira convocação com a maioria absoluta dos sócios
com direito a voto e em segunCila convocação às 20:00h�. com qualquer
número de sócios, na sua sede social, localizada na rua Dona Matilde,

.

201, para deliberarem sobre a seguinte:
.

ORDEM DO DIA

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

2 - Assuntos gerais de interesse da sociedade.
. JaraguádoSul, lß de março de 1991.

HaroldO Stein
Presidente

OSMARGÜNTHER II
Engenheiro

II
I'

SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA
VIEIRENSE

Extinção do PACAM:

avanço on retrocesso?

II

II

EDITAL DECONVOCAÇÃO

o .Presidente do Conselho Deliberativo da Sociedade Esportiva e
Recreativa.Vieirense, no uso de suas atribuições que lhe confere o Esta
tuto convoca o eonselho Deliberativp para a reunião a reaüzar-se no dia
16 de abril de 1991, às 2O:30hs. na sua sede social, localizada n!l rua
Dona Matilde, 201, para delibera� sobre a seguinte:

ORDEMDODIA

A pretexto do enxugamento da máquina do Esta
do,' todo o' Vale' do ltapocu poderä receber um dur-o

. golpe 'tio Governo que ora se instalá: a sumâria extin
ção do PACAM. De cima para baixo, sem qualquer
consulta à sua população, num ato bem tfpico de re

gimes que nada tem a ver com a democracia. Tecno
burocratas refestelados em refrigerados e acarpetados
gabinetes estatais, com ampla vista para o mar que
circunda a nossa bela e mágica Ilha da Fantasia,"
alienados das lutas comunitárias e peculiaridades mi
crorregionais do Estado que vão dirigir, engendraram
organogramas que vieram a desconsiderar solene
mente uma importante e histórica conquista de todo o
Vále do Itapocu na área ambiental: a instalação do
P'ACAM.

Se fosse um cabide dé emprego, um órgão ino
perante, ineficiente, que não cumprisse a $U4l função,
vá lá. Mas, ao contrário, o nosso PACAM e seus he- .

Micos funcionârios, sem as devidas condições, 'fun
cionava de maneira absolutamente exemplar. Aliás,
como muita coisa no Vale do Itapocu, A sua própria
conquista é exemplar. A partir de iniciativa ao COM
DEMA, uniram forças a AMVAU, 'a AEA e a ACIJS.
Acima de questiúnculas e interesses menores, alia-

.

ram-se nessa luta ecologistas, imprensa, todos os

. prefeitos da microrregião, os arquitetos e engenhei
ros, a impresa e, notavelmente, a prôpria classe em
presarial, fato pelo que nos consta inédito, todos
apoiados pela comunidade, sedenta de solução para
as agressões ambientais que o nosso ecossistema vi
nha sofrendo. Os resultados, e diga-se de passagem
apenas iniciais, foram apresentados na 1!! Avaliação
Pública do'Programa de Proteção e Recuperação
Ambiental da BaciaHidrogrdfica do Rio Itapocu, em

. 5 de março em Jaraguâ do Sul: surpreendentes!Na 1!!
etapa do Programa,

.

de 42' empresas relacionadas,
apenas 6 apresentaram problemas de atraso nas cro-

nogramas de obras e instalações.
.

E agora? Como é que fica o Programa? Como é
que fica o licenciamento ambiental, que vinha funcio
nando maravilhosamente? Voltará à problemática si
tuação anterior, dependendo da Gerência Regional
Norte da FATMA, em Joinville, por' sinal, também
ameaçada. Desnecessário falar dos sérios transtornos .

que isso traz para todos nós. Redução de despesaspa
ra os cofres do Estado com a extinção do PACAM
também não haverá. Haverá, sim, aumento de despe- .

sas e de queda brutal. da qualidade de serviços pres-
. tados à toda uma comunidade. Ou será 'que o Gover
no chama de economia e eficiência a necessidade de
ter-se que se deslocar os técnicos daGRN de Joinville
a todos os munictpios da microrregião, gastando com
combusttvel, estadia, alimentação, etc... ? Sem contar
os problemas decorrentes da ida de contribuintes,
técnicos e empresários locais à GRN ou mesmo à Fio
rianôpolis para encaminhamento de seus projetos de
estações de tratamento de efluentes ou de atendimento
aos seus-pleitos e reivindicações. Quando o momento
é de racionalizar, parece. (jUf! na área ambiental do
Governo deSC está havendo o contrário, a par de se

denotar intenção impltcita de se esvaziar a questão
ecolõgica, àS vésperas da realização da 2!! Conferên
cia Mundial do Meio Ambiente" da ONU, ano que
vem, que concentrará atenções de todo o mundo sobre
oBrasil,

.

Está na hora do Vale do ltapocu se unir e-se le
vantar novamente. Ou será que iremos ficaroutra vez

só na lamenzação? Vai aqui um apelo e uma exorta

ção às entidades e comunidades que s� unirampara a
obtenção=do PACAM: União pelo Vale do ltapocu!
Não vamos deixar que continuem a nos desrespeitar.
Que se levantem as poderosas vozes dos ecologistas,
da imprensa, da AMVAU, da Associação de Arquite
tos e Engenheiros, da ACIJS e de todo o Vale em ge
ral. Não podemos nos envergonhar de sermos sérios,
eficientes, competentes, trabalhadores.

E que as nossas forças'polúicas dentro da As
sembléia Legislativa e do próprio Governo Estadual

. não se omitam ou' se esquivem! A responsabilidade
deles é gr�! Para a questão eco16gica em nossa

microrregião devemos no.mfnimo esperqr do novo

Governador uma sóluçãomelhor do que a que está ar!
Pior, jamais! Caso contrário, a cada passo avançado,
retrocederemos dois.

.

1 - Eleição da Nova Diretoria;
2 - Posse da Diretoria Eleita;
3 - Assuntos Gerais de Interesse da Sociedade.

Jaraguá do Sul, 18 de março de 1991.
Dr. AltevirAntonio Fogaça Junior

Presidente

. Pági1l49
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I.mobiliária Jardim
Jaraguá. Ltda.

Rua,RelllOldo Rau, 585 - 89250 - JARA·
GUA DO SUL - SANTA CATARiNA
FONE: (0473) 72·0768 - CRECI 572.J

VENDE

CASA DE ALVENARIA c/14_Om2, Vila Lalau.
CASA DE ALVENARIAc/148m2, Vila Baependi.
CASA DE ALVEN.ARIA eil 60m2 , Vila Nova.
CASA DE ALVENARIA c/170m2, V. Nova-Prl-inanciada.
CASA DE ALVENARIA c/2ooin2, em Schroeder .

CASA DEALVENARIA c/250m2, terreno c/1.40Om2•
SALA c/40m2, centro.
APARTAMENTO c/268m2 - centro.
APARTAMENt0c/20Om2-centro.
APARTAMENTO c/190m2-centro.
APARTAMENTO c/182m2 - centro.
APARTAMENTO c/150m2 - centro.
APARTAMENTO c/ 135m2 - centro.
APARTAMENTO cll08m2 - centro.
APARTAMENTOc/l02m2-centro.
APARTAMENTO cl70rÓ.2 - centro.
TERRENO c/13x38m, Barra do Rio Cerro.
TERRENO c/15x3Om,.é/casa·de madeira, na Rua Bernardo
Dornbusch.
TERRENO c/420m2, Ilha da Figueira.
TBRRENOc/45Om2, Vila Nova
TERRENO c/500m2, centro.
TERRENOc/i5x35m, VilaBaependi. .

TERRENO c/15x6Om, Jaraguá Esquerdo.
TERRENO e/15x38m, VílaBaependi.
TERRENO c/15x26m, pröx. ao Doeríng.
TERRENO c/28x 18m, Vila BaeJM;ndi.·

"AGORA PLACAS PAINÉIS"
FONE: 72-0768I

INl\ERIMÓVEIS
Intermediária de
Imóveis Ltda.

R. João Piccoli·, 104 - Fone
72-2117

.

"" ..

Jaraluá do Sul - SC
CRECI0914-J

VENDE-SE
"

CASA DE ALVENARIA _. COM 94m2,
TERRENO COM 396m2, SITUADA NO
LOTEAMENTO LENZI':- PRÓXIMO A

CHURRASCARIA· 'MESCH, ACEITA-SE
CARRO E TERRENO COMO PARTE DO
PAGAMENTO NO NEGÓCIO.

COlIStrutora: Imobiliária:
Cálculo Estrutural Compra. Venda:..Avalia�áo
Projetos Civis' Locação e Intermediação
Execução de ImÓ,\'�I�

Rua Cei. Procâpio Games de Oliveira, n� 285 - Fo:re:
72-2679 Jaraguá do$ul- sc - '=REA 2264 - CRECI 934.,J

• I, ALUGA:
Casa p/comércio - Rua Jacob'Buch 120, f. Bradesco.
SAlA COMERCIAL (Centro) Rua Domingos da Nova
SALA COMERCIAL - inicio da José Einmendoerfer
APARTAMENTO - Rua Jolnville
APARTAMENTO'- surte, 2'Ouartos - Rua Rio Branco
CASA C/2 O_rtos - Próxima Agropecuérla

'

TÉLEFONE RESIDENCIAL'
TERRENO CI1'O'OOOMz aOJado da WEG II
TERRENO C/429M' à uma quadra do Juventus

TERR.ENO • Loteamento Dna Olinda - Ilha da Figueira
TERRENO C::12.000M' em Guaramlrlm na Rua 28 de Agosto - CENTRO
cOm casa de alvenaria
TERRENO C/l'.100M' de esquina na Ilha da Figueira em Frente a

RD·MALHAS
'

TERRENO na Rua Ida Brldl com 499M2.;. perpendlÇ!llar a Rua JolnvU.
·Ie em frente ao SaUlo Lider
SALA OOMERCIAL 9 29 ANDAR Edf. Menegottl
CASA MISTA - Vila Lenz)
CASA MISTA - em terreno da esquina, em frente Colégio Holando

Gonçaives - Ilha da Figueira
APARTAMENTO - Edf. Jorvell- SuAe, 2 Dormitórios, C/168m2
APARTAMENTO - Edf. Jaragué - SuRe, 2 Donnlt6rlos, C/170M2
APARTAMENTO- EDF. ChiOdlnl'

.

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

VENDE

,

gem

Compra - Venda - l.otramemo f Admtntstruçuo de lmoveis
CGCMF: 786595440001·92":" Creci 852·1
Av. Mal. Deodoro. 141 - Fone: 72-2010
VENDE
- Casa de alvenarta com 138,0CJm2, na ruaMarina F'ruc-
tuoso. ,

- 'Casa �e alvenaria com 130,OOm2, terreno com

I.800,OOm , na rua Campo AI�e. ,

- Casa demadeira, com 70,OOm ,na rua Campo Alegre.
- Mercearia e açougue com estoque.
- Terreno com I.080JOOm2, na lateral da rua Bernardo
Donrbusch, perto do (erro yelho Spézia. .

- Terreno com lS.OOO,OOm , na rua Bóm Pastor, Schroe-
der, estuda-se condições. ,

�

-Dois lotes no Loteamento §ão Luiz. .

- Chácara com IOS.OOO,OOin em Nereu Rajnos,
- Loteamento Santo Antonio temos à venda.
- Terreno com 10.�OOm ,na rua Pastor Alberto Sehe-
neider, Barra do Rio Lerro.

ALUGUEL'
,

- Uma sala comercial térrea de 130,OÔm2, na Av. Mal.
Deodoro da Fonseca, 141, próximo ao Bamerindus, 'exe-

. lente para qualquer tipo de cemêreío por estar em ponto
previlegiado.
.:.. Temos. li disposição de clientes, diversos imóveis, tanto
casas, apartamentos como salas comerciais. para lo
cação, situados em diferentes pontos da cidade.

EDITAL
, 'II'

,CORR�,IO_
I(> <> iF=- <>" .e>

'"

CHALÉ
�LEI Imobiliá�ia e

- 11 r:::;cttnw � Representações Ud.
Rua Reinoldo Raü, 61 - Fones: 72·1390 e 72.1500
Jaraguá do Sul :- SC - CRECI 643-J

CHALI!: - IIIOBILIMlIA - ALUGA

TEMOS PARA LOCAÇAo: APARTAMENTOS· CASAS· TELEFONES;
CHALi! - IliIoBILíARIA - �ENDE

APARTAIIENTO -IlITlNi!TE: Edlffclo III.er, Centro;
APARTAIIENTO- c/03 atos, Edit. Manne" Av.·Mal. Deodoro;
AP�RTAIIENTO - SOBRADO: 01 Sufte + 02 atos, Rua: José

. Emmendorfer;
CASA - IIISTA:. c/150m2• Rua: Helmuth Hansenn, Pr6x. Juveittus;
c/92m2• Rua: Joio Saml'Tavares, Pr6x. Marlsol - II;

.

CASA - ALYENARIA: 80ni2.. Rua: Domingos Rosa, Morro Boa Vis·
ta;

.

84m2; Rua: Carlos NIeis, VUa Nova, Próx. Forum;
98m2• Lat. 25 de Julho, VUa Nova;
108m2• Rua: JoioWiast Junior, Próx. Posto Marcola;
150m2• Rua: Felipe Frenzel, Fundos Super. Jaragué;
138m2• Rua·: Marina Frutuoso, Próx. Super. Sesi;
CHACARA: Com érea de 152.400m2• Rio Molha, 02 casas de Alv.;
GALP!O -INDUSTRIAL: c/érea de 156m2.+ 99m2• em consto Lat.
Francisco Hruska, Jaraguli - Esquerdo;

.

SALA.,. COIiERCIAL:.Av. Mal. Deodoro, c/84m�; (Kita Pio);
Rua: Joio PicoU, c/114m2• (Esp. Ouro);
PONTO - COIIERCIAL: Supermercado, em funcionamento com

est6que, Barra ,do Rip Cerro, (Malster); .

CARRINHO DE LAllCHES::, com chapas; freeser, etc. Rua: Do·
mlngos da Nova;

,

TERRENO -t CO.ERCIAL: Avenida Mal. Deodoro, c/800,oOm2;
Walter Marquardt, c/520m2• com casa madeira;

.

Angelo Rublnl, c/l.960m2• com casas madeira;
-

TERRENO - RESIDI!NCIAL: Rua: Albano Fagulnl, VUa Nova,
c/615m2•
Rua: José Maran90nl; Vila Nova, c/625m2•
Rua: Frederico Curt A. VazeI, c/615m2•
TELEFONE - COMERCIAL.

.

'-".

. EMPReENDIMENTOS
.

- IMOBILIARIOS .

MARCATTO LTDA.:
Av. Mal. Deodoro, 1.1B9 - F9ne 72·1136. 72·1411
Jaraguá do Sul - sc - CRECJ_ '

"" RELAÇÃO DOS IMÓVEIS A VENDA

Loteamento Ana Paula UI, Financiamente
em até 25 pagamentos, leites pronto �r.a

construir. '

'

1

'VenhaMorarcom Classe,
,Segurança e Privacidade. I
A Empreendimentos Imobiliários Marcatto ltda.,
lança o CONDOMfNIO DAS AZALÉIAS, o primeiro con

'ilomínio fechado horizontal de Jaraguá d,9 Sul, oferecendo
opção moderna de bem morar: .

\

O Cobra X386s Oferece o Melhor dos Mundos
MS-DOs'-e Xenix.

ÁUREA MÜLLER GRUBBA, Tdbeliã e oficial (Je
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 Cartõrio paraProtesto osTttulos con-
tra:

.

,

ADILSON FERREIRA BUENO - Rua: Mal. Floriano
.

Peixoto-NESTA
. , .

COM MATS CONSTR VIEIRA LTDA - Rua: Francis-
coKruschs/n�-NESTA ,

.
-;

, GUIDa G MUlLER - Rua: Ibhahin Bakr, - NESTA
\
LAR CENTER MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA
Rua:Joinville-2474 -NESTA '

.VAmINO ROSA VIEIRA - Rua: Francisco Zacarias
Lenzi n� 418 -NeSTA

.

....
E, como OS ditos devedores não foram encontra

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

mos compareçam neste Cartório naRua: Arthur Mül
ler n� 78, Í10 prazo. da Lei, a fimfie liquidar o self! dé
bito, ou entâo dar razão porque não o faz, sob a pena
de serem os referidos protestados na forma da Lei,
etc.

.
Jaraguâ do Sul, 22 de março de 1991.

.

ÁUREA MUlLER GRUBBA - Tabeliã e Oficial de
Protesto de Tüulos

Resta.ante
e

l.anchonete
o

Canal

Lancnes, Pizzas,
s.orvetes,
Petiscos
e Bebidãs.

R. CeI ProcópIo
Gona,m 'Rua Domingosda Nova, 145":' Fone: 72.,3839

Representante Cobra Computadores

\

S 81 S COMPUTER

/

Jtuagu4 tio Sul, 30/03 a 05/04/1991.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Desfalcado, Juventos apenas
empata com Chapecoense:lxl

laraguá do Sul �

Embora não, tenha consegui
do obter bom ritmo no jogo,
a equipe do Grêmio Esporti
vo .Juventus conseguiu um

bom empate, em' 1 aI,
diante da Chapecoense, dia
24, ,no Estádio Índio Condá,
Chapecõ, Com ausências
significativas do centro
avante Anderson e" do za

gueiro Oliveira, o tricolor
treinado por Zé Carlos so

freu o gol aos 43 minutos da
primeira etapa, 'através de
Ludo, aproveitando cruza

mento de Esquerdinha,
O jogo foi equilibrado

nas duas etapas, mas o Ju-

ventus até chegou a iniciar
melhor no segundo tempo,
no entanto, sem forças para
igualar o marcador. Tentan
do a última' alternativa,
quando a Chapeeoense co-

:

meçava a crescer no jogo, o
técnico Zé Carlos tirou Cuca
para entrada de Rosseti e

Dunga para colocar T6to na

equipe . jaraguaense. Sem
qualquer conjunto de equi
pe, o Juventus ainda conse

guiu o empate, aos 35 mi
nutos, através do ponteiro
Marinho, 'aproveitando cru
zamento de Rossetti. O juiz
Luiz Orlando de Souza ain
da expulsou os meias Altivo

(Juventus) e Sérgio Oliveira
(Chapecoense), no final da

partida, que teve uma renda
de Cr$909 mil, para um pú
blico pagante de 1.170 pes
soas. Semana passada, o tri
color contratou os jogadores
Marco 'Aurélio (lateral es

querdo) e Cässio'{quarto-za-
gueiro),

'

Em virtude do fe
chamento

"

antecipado
desta edição, não ,esta
mos publicando o resul
tado do jogo entre' lu-,
ventus X, Caçadorense,
realizado na noite .do dia
28.

Professor' Ivanildo assume

base futura para Atletismo
laraguá do Sul ;_ o

município" àgora- sim, está
efetivamente se.preparando
para 'se transformar na

grande força do esporte
amador - em especial na
modalidade de Atletismo -,
em Santa Catarina. Isto
porque há pouco mais de
duas semanas um grupo de
30 meninos vem treinando
intensamente às segundas,
quartas e sextas-feiras, sob
orientação do professor
Ivanildo Souza Pinto
"Estamos realizando um
trabalho de base, que vai
começar a surtir seus efei
tos dentro de três anos,
quando esses jovens devem
estar em bom nível para

enfrentar o Éstadual", pre
vê Ivanildo.

Comandados pelo
, chefe da Divisão Municipal
de Esportes, Jean' Carlo .

Leutprecht, crianças e

adolescentes - dos 10 aos

18 anos' .; integram as

equipes mirim, infantil, in
fanto-juvenil e juvenil ja
raguaense, com uma es

trutura que chega a surpre
ender: todas as sextas-fei-

r

ras a, "Verdureira da Patrí
cia" patrocina maçã e la

ranja à criançada, enquanto
a Cozinha do SESI Iman
cia iogurtes. À Prefeitura
coube a garantia de bolsas
de estudos e passes de ôni
bus aos atletas que mais se

destacarem nos treinamen-
tos.

\

,
9 professor IvaniIdo

mantém apenas os treinos
com O atleta Gerson dos
Santos - recordista esta-
'dual nos 1 I. O metros com

barreira" durante os

JASC/90 e finalista do tr0-
féu 'Brasil. Mas Gerson
vem enfrentando sérias di
ficuldades' para cumprir os
treinamentos, já que dá,
aulas de Educação Física e

trabalha na Prefeitura para
se manter. "Falta patrocí
nio a esse atleta, que preci-

,

sa ficar em Jaráguá do Sul,
porque é certeza de meda
lhas", adianta Ivanildö.

Alvorada mantém liderança .na LJF
",

laraguá do Sul - A

equipe da Ser Alvorada
permanece na liderança do
Campeonato da primeira
divisão da Liga Jaraguaen
se de Futebol, em conse

qüência .da goleada obtida
domingo, (24) frente à Co
mercial, pelo escore de 4 X
O, na Barra do Rio Cerro.
Na segunda colocação. as

equipes do Malvice, Cruz de
Malta, da, Comercial e da'

Amizade permaneceram em

patadas; com dois pontos
positivos, até à segunda ro-

dada da primeira fase.
'

O jogador Ito, da Al
vorada mantém a liderança,
da artilharia do certame,
com dois gols convertidos"
enquanto os .goleiros Altair,

. do João Pessoa, e Jair, do
Cruz de Malta, dividem a

categoria de "menos vaza-

dos", 'ainda sem sofrerem

gols n� Campeonato. Até
agora foram marcados 21
gols n9S oito jogos realiza-
'dos na Primeira Divisão. No
certame junior a Ser Co
merciãl 'lidera, com quatro
pontos ganhos, enquanto no

s€nior'� primeira colocaçaõ
ainda está com três equipes,
empatadas com quatro' pon
tos positivos: João Pessoa,
Alvorada e Cruz de Malta.

,

'''.'

"Iorneío de Bocha reune 48 equipes
recidos .como prêmios aos

vencedores do torneio, e o

primeiro colocado vai rece
ber um boi de 22 arrobas. A

laraguá do Sul .»

Pela plCnos 48 equipes ..... em

duplas - devem disputar o

"Torneio de Bocha", que
acontece � p� do dia 9 de
abril, no Bar e Canc,ha do
Beto, Ilha da Figueira (500
metros antes do Col�gio
Holando Marcelino Gonçal-
�es). Quatro bois serão ofe- A inscrição

,

Jaragl,uido Sul. 30/03 a 05/04/1991.
( ,

,
'

pulada em Cr$lO mil por
,dupla concorrente. Para o

dia 9 devem jogar 1.2,duplas,
ocorrendo o mesmo' nos dias
11, 16 e 18 para que, no dia
21 (domingo), afpartir das 9
horas; ,restem apenas as 24
equipes Yencedo�. Durante

, o Torneio haverá serviço de
está esti-, bar e cozinha.

final está prevista para o .dia
2'1, quando 24 equipes ainda
estarão na disputa.

, '. (

Espprte em' revista
') ,

,

,

'J,uneBl�
o empate com oBrusque não foi um bom resul

tado para o Juventus. A equipe fez umprimeiro tempo
apenas razoável e um segundo tempo sofrtvel, apesar '

dlj dominio que exerceu durante os90 minutos. No

gol do Brusque, falhou o miolo de zaga, que ficou
olhando Angioletti cabecear nas barbas de Zé Carlos.
Márciofoimuitomalpela lateral esquerda. Outro que

,

,

não se houve bem foi o Cuca, atuando como falso
ponteiro direito. O técnico ZéCarlos acertou quando
sacou Tôto e colocou em seu lugar Marino, entretan
to, etrou ao insistir com o Cuca, quando deveria ter
colocado em seu lugar o Rosetti. O que salvou o es

petáculo, foi o gol do ponta Marinho, que chutou do
meio da rua surpreendendo o goleiro Binho, Um go
laço, que fez a galera juventina vibrar.

Sé o empate com o Brusque acabou não sendo o
resultado esperado, pelo fato de ter jogado em seu

estádio,' o de domingo passado, em Chapecâ, l a 1
diante da Chapecoense, foi de suma importância para
a classificação do tricolor jaraguaense li segunda fase
da Copa Santa Catarina. Desta véz Zé Carlos fez o

que deveria terfeito no jogo corara o Brusque. O time

vinha perdendo e 'ele fez entrar o Rosetti, que -éponta
de oficio, no lugar do Cuca, e de um cruzamento dele
saiu o gol de empatedo Juvenzus, através doponteiro
esquerdo Marinho.

O jogo do meio de semana frente à Caçadoren-
,

se, no Estádio J(Jão Marcauo, estaremos comentando
em nossa próxima edição. Neste domingo de Páscoa,
o Juventus volta a jogar fora de casa, desta feita, no
'Estádio Grêmio Fronteira, contra o bom time do Ara

ranguâ, àquele que tiro� a envencibilidáde'do Aval.
DESTACANDO

UTIUl noticia importante para o esporte
,

amador jaraguaense, Acabou de ser criado ofi
cialmente o Centro de Treinamento "Projeto
Criança no Esporte,".

• 'Este projeto visa um

trabalho de base junto as crianças de 10 a 14
anos que queiram entrar para a prâtica sadia'
do,esporte", disse o chefe da Divisiio Munici

pai de Esportes, Jean Cario Leutprecht: É Ja7
• raguä do Sul preparando-se para ser uma das
forças do esporte amador em Santa Catarina. .

. . Quem vem se destacando na equipe juventina i o
ponteiro esquerdo Marinho. Dos quatro gols que a

equipe marcou, até o jogo com aChapecoense, ele fez
três e participou diretamente do segundo gol corara o'
Herctlio Luz, quando bateu uma falta' com extrema

violência, o goleiro não conseguiu segurar-e Ander-
, son completou para as redes.... O jOllem Osnlldo
Bartel' Junior integrando a Eq"ipe "'Sabe

Deus", patrocinada pela Dalcelis, 'obteve a 3!f

colocação na Copa Sul Brasileira de Paraque
dismo; realizada nos dias 16 e 1'1 de março, em
Ponta Grossa - PR. É Guaramirim projetando
se no cendrio brasikiro.... Com as contrata-

, flies do lateral-direito Marco Aurélio (ex-Botafogo de
Ribeirão Preto) e do quarto-zagueiro Cássio (ex-Atlé
tico Mineiro) o Juventus supre as saldas de Robson e

Gassen e fecha o ciclo de contratações.para esse in{
cio de temporada.... A Secretaria de Educação,
Cultura e Desporto .do Estado de Santa Catari
na comunica a todos os "",niclpios. que as ins-,
crições para os JASC 'estão abertas ati o dia 3
de abril, nas UCRES e ati o, dia 5 de abril na
DIretoria dos DeSpOrtos, em Florianôpolis; na

Rua Tenente Silveira, 32•••• O presidente da
UF, Ralf Manke recebeu dia 22 de março, a tabela
de emolumentos para o exerctcio de- 91. Os preços
simplesmente triplicaram em relação ao que a Liga

'

Jaraguaense vinha cobrando de ',seus filiados. Deta
lhe: a tabêla, é' datada de 28 de fevereiro e somente

agora chegou às mãos do presidente. POile? ...
'

A Coluna deseja à todos uma SANTA e FEliZ
PÁSCOA.

'
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"Jaraguá 2.010" planeja o
município à geração futura

ANOTAÇÕ�S
tEstamos iniciando um

trabalho inédito e até hist6-
rico em Jaráguá do Sul,
pois a comunidade, em seus

principais segmentos repre
sentativos e, de forma orga
nizada, se reune para discu
tir, refletir Jaraguá do Sul
hoje, acima dos interesses
particulares e sem cores

partidárias, procurando for
necer balizamentos e contri
buições aos dirigentes atuais
e aos que ainda estão por vir E a partir do dia 8 (se-
em nosso município". gunda-feira) iniciam os de-

.
As colocações são. do / bates e palestras com Iide

empresário Gilmar Antônio ranças de Jaraguá do Sul.
Moretti, presidente da Asso- Werner Schuster, Gerd
ciação Comercial e Indus- Baumer e José Demarch
trial de Jaraguá do Sul e abrem o painel "Indús-

presidente da Comissão
Central Organizadora do

"Proj�t� .

Jaraguá �010",
que uucia nesta semana,
com palestra sobre seu pri
meiro painel: "Desenvolvi
mento Econômico". Com
número' restrito de convida':'
.dos especiais - 120 convites .

foram distribuídos -, o pai
nel acontece no anfiteatro da
Weg�"'às 19h3Omin do dia 5.

trialAgroindústrià"; dia 9
será a vez dos palestrantes
Bruno Breithaupt, Udo
Wagner e Humberto Pradi
falarem sobre '0 tema Co
mércio/Serviços; já no dia
10, falamo os palestrantes
Jvo Konell, Aldo Schmítzi e
Vicente Donini, sobre Fi
nanças Públicas/ Comunica
ção; para finalizar o primei
ro painel, os palestrantes
Balduino Raulino, Carlos
Hoffmann e Ruth Borgmann
falam sobre .Turismo/ Patri
mônio Hist6rico .

.

O segundo
painel vai acontecer em ju
nho; "Desenvolvimento So-
ial"c ..

região'", disse -::- e Luiz
Zonza. A alegação de que
o governo estaria "enxu

gando" a máquina não
convenceu aos vereado
res. Afinal, em seus 10
anos de bem-sucedidas
atividades, a DRP jara
guaense conta com nove

funcionários - alguns,
inclusive, pagos pela
prôpria Prefeitura.

Novamente o pre-( feito Ivo Konell vem à to-.
na em outra de suas in
vestidas contra a tão

propalada liberdade de
imprensa que, em ne

nhum momento, ele se

propõe a respeitar. Na
edição anterior (n'1 148)
do Jornal do Vale, o se

nhor prefeito se submete
a responder por apedido
as declarações' de um

colunista, que decide fa-.
zer uma análise crua so

bre a administração , do
governo Casildo Malda
ner, do PMDB. Em Sua

resposta, o senhor pre
feito se apega a erros de
grafia e a justificativas
que, pelo contrário, ape
nas reforçam as afirma-
-ções do colunista. La
mentâvel:

Lar .das Flores procura padrinhos aos carentes

A Associação Assistencial
para Idosos "Lar das Flores" está
procurando interessados em assumir
as despesas de pessoas carentes que
precisam residir na entidade, mas não
têm condições de pagar sua manuten
ção, atualmente estipulada em dois
salários mínimos. "Contamos com

cinco carentes em nossas dependên
cias, apadrinhados por pessoas 'que
preferem ficar no anonimato", in
forma o secretário geral do Conselho

Diretor, Moacyr Sens.

"Queremos atender um nó
.

mero maior de idosos carentes, mas é
necessário que eles sejam patrocina

.

dos por alguma empresa ou por parti
culares, pois nossa estrutura finan-

ceira não comporta mais despesas",
argumenta Moacyr, explicando que a

quantia cobrada supre somente a ali
mentação, a limpeza e demais aspec
tos higiênicos. Ele esclarece que o

Lar das Flores conta com diversos
contribuintes, "porem estas contri
buições mensais ajudam apenas a

manter o patrimônio já existente" •

pita! Maternidade Jara� A prefei
tura arcará com as despesas de inter
nação e manutenção, além de colocar
uma enfermeira à disposição dós pa
cientes.

A proposta da Comissão é de
que, na medida em que recupere a

saäde, o assistido possa residir rio Lar
das Flores. Além disso, toda esta es
trutura criada pela administraçãomu
nicipal poderá ser utilizada pelos re
sidentes. da Associação Assistencial
para Idosos que adoecerem.

COMISSÁO DE AMPARO
-.-.-.-.-.-.-.-

'Os seis prefeitos
vinculados à Associação
dos Municfpios do Vale
do Itapocu (Amvali) se

reuniram às 12 horas do
dia 22 de março, em

Guaramirim, para definir'
seu protesto pelo fecha
mento do Posto Avançado
de Controle Ambiental da
Fãtma, em Jaraguâ do
Sul .� responsável pelo
bem-sucedido Programa
de Proteção e Recupera
ção Ambiental da Bacia
Hidrográfica do Rio Ita
pocu, Os prefeitos de
vem, inclusive, marcar

uma audiência com o se
cretário estadual da
Pasta.

A administração municipal -

por iniciativa da secretária da Ação e

Bem Estar Social, Cecília Konell -

está criando a Comissão de Amparo a

Pessoas Idosas Doentes; que coorde
nará o ingresso destas pessoas em 10-
eaI próprio a ser estruturado no Hos-

"As pessoas ou empresas que
desejarem apadrinhar algum idoso
carente podem telefonar para 'o Lar
das Flores, ndmero 72-2867", in
formáMoacyr R. SeDI.

-.-.-.-.'-.-.-.-

Vereadores de todos'
os partidos se uniram em

protestos, na Câmara Ja

raguaense, durante ses

são do dia 25, contra a

desativação da Delegacia
Regional de Polteta. com
abrangência microrre
gional, Levantadas pelo
vereador .Almiro Faria
(sem partido), as crúicas
contra a MP Provisõria
do Governo que extingue
uma série de DRPs· ga
nhou apoio de adversá
rios poltticos como os ve
readoes pedessistas Reno
Sehwartz - "é uma Ver-

. gonha, um' desrespeito
contra a cidade emicror-

A gora você não precisa mais

perder. tempo preparando suas

. refeições. ,

.

Basta passar na seção de rotísserie do
novo supermercado Breithaupt e esco
lher sua comida preferida.
Oferecemos � cardápio variado de
carnes, pratos quentes, saladas e sobre
mesas, tudo preparado dentro do mais
rigoroso controle de qualidade e higiêne •

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

Horário de Atendimento:
Segunda à sábado das 10 horas às 13h30min.

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

A· Associação de
Pais e Amigos dós Ex

cepcionais (APAE) reali
zá no dia 1'1 deabril (se
gunda-feira) a eleição de

.

sua nova diretoria, que
terá mandato previsto pa-

.

ra dois anos, A assem

bléia acontece äs 18 ho
ras, em sua sede.

�,�;a
SUPERMERCADO BREITHAUPT
RUAWALtER MARQUARDT, 225

, EttDipameatos paura Escritório Ltda.:
Tudo para seu escritório

Completa linha de suprimentos
para computadores.

Fone::. (0473) 72-1492 e 72-3868
Ja.-agwi do Sul - SC Acelllllll98 encomenda de ref,lç6ea:

Ugue 72·3800, ramal 313 (Mercoa ou Jaime)

JarllgruJ do Sul, 30/03 a 05/0411991.P4gi1Ul12.
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