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.. SUCESSAO EM CORUPA"
. ··,MüllerIPedro Alve�
:c:podem compor chapá

',' ,':' . ,

, '.;, o vice·prefeito de Corupâ, Norberto Müller, confessou Sua

,.pr.fte.irslio de concorrer d suceSSão'do co�ga iprefeitoErnestoFe· .

:'': 1iP,�.l!IUnk. Müller, inclusive, j4 tem o apoio tdeito do vereador pe
:,-:2iti/Psta Pedro Alves, ,queatlpode comporuma chapa como seu vi·
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, Escolha Q idioma que
, você deseja filiar '

INGLÊS'';' ALEIIÃO
FRANCÊS
ESPANH.OL
ITALIANO
.'Aprendizaäó .

'garantido
'

Fone: 72-0294
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. Populaçao�d.Uplica,-
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segundo IBGE

As lideranças jaraguaenses - 'ii11útadas em
J.2q . participanf!;� - discutem durante ql«lro,
dias, de 8.� 11, no Anfiteptro� 'Wég, as pers
pectivas do mun�fpio para o próXini{J Século..

. "Jaraguâ 2.010", um projeto ambicioso âe pla-:
néjàinénto fiuuro; abre às lCJh3Omin.de1segun
da-foira, cpm o painel "Jnd�Agroi'n4úS
tria", a cargo dos palestrantes locais, dentro do
temà "DesenvoMmento EéorilJmico". O evento

. deveria ter sido aberto .ojicialrM,;re no dia 5,
mas a CCO não confirmou .a vinda do pales- ,

-- trante de renome nacional.

,

A partir de: 1'1 de setembro a Agência do
IBGE, em Jaraguâ do Sul;. começa mais um

Censo Demográfico, que 4ev'e estarpronto até a'
segunda quinzena de outuIifo. Pelas estimativas,

, Jaraguá do Sul jápossuimais fie i80millfpbitan-
.

tes, bastante superior aos48.534 registFado� no

censo de 1980.
.
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·Juventus" enfrenta.o,
; \

.

Hereílío Luz 'em JS
, Jogo marca o inkio do returno da Taça Santa
Catarina f! o tricolor jaraguaensê busca a SU(l reablli

.

tação, no Estádio João Marcatto que, novamente, deve
estar lotado..

/
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FONE (047�) 72-3200,"
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· '. No momento em que o mun-
do se -aproxima da meta de ÍI1UUIi
zação infantil universal, o UNICEF
antevê outrosmarcos queRodem ser:

· ultrapassados durante a Ultima dé
cada do séculoXX.

. A persistirem" as tendências
atuais, o número de crianças nasci
das nomundo todo estâ previsto pa-.
.ra alcançar seu pico por volta do
ano 2000, e começar a declinar no
in(Cio do século XJq. "As crianças
do« anos 90 formarão, portanto, a
maior p_eração J!lmais confiada à

· hunianiilade", afirma o rekuõrioSi
tuação Mundial da Infância de
1991, do UNICEF.

, "A atual geraçãó de adultos
serä julgada pela maneira. como en
frentar o desafio de proteger sua vi
da, seu crescimento, sua educação e

seus direitos" .

O sucesso do esforço realiza
do nos últimos dez anospora imuni
zar 80% dascrianças diJ mundo em
desenvolvimento convenceu QS lfde
res mundiais a estabelecer um con

jJlnto de novas metas pq_ra o ano
2000. No Encontro MuiuJial de CÚ
pulo pela Criança, realizado em se-

'

iembro último, os Presidentes e Pri
TMÍTos Ministros presentes à maior
reunião de chefes de Estado da

_ hist6ria definiram um plano com
niaIs de- 20 objetivos espectficos.
"Estamos preparados para fornecer
os recursos para CII11!f.rir estes compromissos", afirma a Declaração
que lfderes.po1fticos de mais de 150

· nações assinaram ao término do En-
contro de Cúpula. _

Entre 'as principais promes
sas destacam-se:

.

** Redução de _; terço na

mortalidade infantü: 14 milhões de
oianças menores de cinco anos
morrem a cada ano no mundo em
desenvolvimento - mais de 250 mil
porsemana.

"

** Reducão de SO% na des
nutrição infantil: Uma' em cada três
crianças no mundo em desenvolvi
mento é impedida de ter um cresci-

EDITORIAL
, ,

,

A maior de todas as gerações
,

. ,

mento adequado devido à desnu
trição crônica. O problemapode ser
resolvido"d/irnuz o UNICEf, a um

'custo anual médio de aproximada
mente US$ 10por crianças.

** Educação bâsicapara to
das as crianças e escola primária

,

para pelo menos 80%: Apenas me
tade das crianças no miuido em de
senvolvimento completa 'a escola
primária. Os meninos têm

,

UI7Ul

chance duas vezesmaior de se alfa- ,

betizar do queasmeninas.
'

** Redução de 50% nas
mortes maternas: Meio milhão de
mulheresmorre a cada ano - UI7Ul à
cada minuto - porque algo de erra
do aconteceu durante a gravidez ou
durante o parto.

.

,

** PIane�nto famioor
acesstvel a todos os casais: Evitar
"partos muito pr6ximos e numero-,
sos"; de mães "muito jovens ou
muito velhas" pode reduzir drasti
camente as mortes de mães e bebês.
O planejamento famUiar 'tambhn
traz melhorias nos cuidados com a

criança, saúde, nutrição e edu
cação, pois os pais.Jnvestem mais
tempo, energia e dinheiro em um
número menor de crianças. O cres

cimento populacional também seria
reduzido.

.

** Rédução de 50% nas
.

mortes causadas por doenças
diarréicas: Quase ii mühões de
criançasmorrem anualmente devido
à diarréia - à maioria de desidra
tafão., Uma em câda três famiJiasjâ
aprendeu a usar a terapia de reidra
tação oral (TRO), e esta técnica estâ
evitando um milhão de mortes por
ano. Poderia' poupar duas vezes
mais vidas se todas as fam1lias fos
sem infl.'ormadas a respebo,,

_

* * Redução de um terço nas

mortes causadas por pneumonia:
Antibi6ticos dé baixo CUStO podem
salvarmais de deismilhões de crian
ças que morrem anuaõnente devido
àpneumonià. '

,

** Redução de 95% nas mor
tes caUSlltUlS por sarampo: Enire as

doenças imUnoprevenfveis, o saram- ,

po é omaior r:esponsdvelpelamorte

�

'$l,
(}::l

,

de 1,5milh4o\decriançaspor ano, É
também a maior causa da desnu
trição. Se jor mantido o progresso
com relaçao à imunização, o saram
po poderá serpraticamente elimina
do como doença fatal até o final do
século. •

** Eliminação do tétano
neonata1: Aproximadamente
800.000 bebês recém-nascidosmor
rem anualmente devido ao tétano. '

Todas essasmortes podem ser evita
das através de ÍI17Ul maior higiene no
parto e imunização de todas asmu
Iheres em idade fértil. A luta contra o
tétano estâ atrasada em muitospdI- ,

ses.
'

** Erradicação da p6lio:
A p6lio mnda deàa incapacaadas
aproximadamente 200.000 crianças
por ano. Entretanto, a cobertura-da '

imunização aumentou de 20% para
80% em dez anos; se esta tendência
for mantida, a .América Latina e a

Europa estarão livres da doença até
1995, e o restante do 17IU(Ido até o

finaldo século.
** Controle da deficiência de

vitamina A e de Iodo: A .cada ano, a
deficiência de vitamina A leva' à ce

gueira cerca de 350.000 pessoas. O
problema pode ser resolvido com a

administração de cápsulas 'dê vita
mina A,' que custam. 4· centavos de
dâlar por criança por ano. A defi-
i ciência de iodo C(lusa o retardamen
to .mental em milhões de crianças.
Existem vârias soluções disponiveis -

por um custo anual de cerca de 10
centavos de.dôlarpor criança.

, O relatârio do UNICEF con-
voca Presidentes e Primeiros Minis
tros para um compromisso perma
nente com as metas para o ano

2000, através, da solicitação de re

latârios regulares sobre 0$ n/veis de
imunização, taxas. de conclusâoes
colar e o ,avanço das soluções atuais
dé baixo custo.para osprblemas bä-
sicos de saúde.

'

,

"Estas metas são, sem dúv.i
da, ambiciosas", afirma o Diretor
Executivo ,do UNICEF, James
Grant, "mas são metas para as

quais jti existem conhecimentos e

tecnowgia, metas qu� podem ser al-
,

caÍlçadas a um custo financeIro e

polftico mfnimo, metas que, caso

não sejam ati!lgidas, tornarão ,inú
teis noSsas esperanças de vencer de
safios mais amplos de desenvolvi
mento hUl7Ulno ilmbientalmente sus
ten�dvel no. séculoxxr.

. UNICEF
Fundo das Nações Unidas,

pia Infdncia
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SPÉZIA' & elA,. LTOA.
Serraria e Serviços de Trator

Madeiras para construção e serviços de
trator com profissionais especializados.

R. João J. Ayroso, 772 - Jarag_,á
Esquerdo

Fone: 72 -0300 - Jaraguá do Sul -
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_-_---------------p.OLíTICA
Sucessäo emCorupá "

Em campanha, Müller prefere
.aguardar a decisão dó PDS

'

Corupã - o vice-pré- ,

feito Norberto Müller (PDS)
vem mantendo contato diário
com os convencionais do
PDS e PFL, que vão definir
o nome do candidato suces
sor ao prefeito Ernesto Feli
pe Blunk, para enfrentar as

eleições municipais, a

princípio previstas para O

I pr6ximo ano. Müller é mais
um dos nomes da "União

por Santa Catarina" (PDS e

PFL, em Corupá), que' já
estão em franca campanha e,
seguramente, deve ser o

candidato a candidato mais ,

, forte dentro de seu partido,o
PDS.

Mas Müller 'prefere
manter o ceticismo. "Meu

objetivo imediato é terminar
o mandato ao lado de Blunk

e, s6 então, delinear meu
plano de trabalho, que deve
surgir de, conversações e

,

discussões dentro do PDS",
afirma, destacando que "em,
'primeiro lugar a indicação
do candidato deve, partir do
pr6rpio PDS, uma decisão
da base parti<!�a". Otimis
ta, Norbei-ib �üllei' acha que
se conseguir sua eleição a

prefeito poderá aplicar o que
'

não for possível durante à
I

I

Norberto Müller é o preferido... de Pedro Alves, que pode ser ovíce

gestão do prefeito Blunk, já parte na composição de cha�
que "agora temos, o govçr- pa, encabeçada por Norberto
nador do nosso lado", ates- .Müller, como candidato a

I
ta: "Em dois anos não tive- vice-prefeito". .Responsävel
mos qualquer apoio do go- pela elaboração da Lei
vemo estadual", conclui.

'

Orgânica de Corupá - muito
Se tudo permanecer polêmica, mas também cons

como atualmente, o vereador, tantemente elogiada por seu

Pedro Alves, ex-presidente I caráter pr6prio -, o ex-pre
da Câmara' e líder do PDS sidente da Câmara' também
no Legislativo Corupaênse' prefere que a decisão sobre'
adianta que "Müller é' o ,o nome do candidato à su

candidato natural do Partido cessão de Blunk seja do
à sucessão de Blunk", e in- .' PO�: "Vamos esperar que o

clusive revela que sentiu partido de a sua palavra fi
"um convite sutil para fazer nal", �esum�.

.Menel fica afastadao por 90 días
"

J.ragu' do Sul- Os verea
dores jara,guaenses prorrogaram por

, mais 60 dias o prazo de ,fastamento
do vereador José Gilbertê Menel (P
FL) das suas funções no Legislative
Municipal, e sua conseqüente substí
tuição pelo colega de Bancada, Célio
Eisenhut. Novamente, Menel alegou
problemas de sal1de para solicitar a

prorropção' da licença (remunerada),
que fOI aceita por 13 votos - a unani-

midade dos presentes. A sessão acon
teceu na noite do dia I � de abril, que ,

contou com a presença do prefeito
munic!pal.

'

,

O vereador José Ramos de
Carvalho (PRNl' encaminhou diversas
indicações ao prefeito jaraguaeáse so
'licitando, entre outras coisas, a pavi
mentação de ruas na Vila Baependi e
Ilha da Figueira, além de uma creche

junto à Capela São José, no Bairro
João Pessoa, e da complementação da

,
ciclovia publica, � partir daMarechal
'Deodoro da Fonseca, até à Rua
Venãncio da Silva, Porto. O vereador
Almire Antunes Farias Filho solíci- _.

tou a implantação de umplay-wound'
na escola AngeloMeretti, no Ribeirão
Grande do Norte, e de um telefone
pdblico na localidade de Porta II, Ilha
da Figueira.

'

I

, O deputado Durval Vasel
(PMDB) destacou da Tribuna da
Assémbleia Legislativa a im

portãncia de Jaraguá do' Sul
dentro do contexto catarinense
como terceira fonte arrecadado
ra de tributos IW, Estado, ao

mesmo tempo em que pediu pro
vidências doatual.govemo esta

dual para com as necessidades

regionais do Norte/Nordeste e

Vale do Itapocu,
'

Vasel salientou que Iara

guá do Sul conta hoje com
carência'de 5 mil linhas telefôni
cas, o que representa 170% de

defasagem sobre as linhas já im

plantadas, situação que, segun
do ele, não é muito diferente IWS

demais municipios que compõem
- a microrregião daAMVALl (Co

rupá, Schroeder, Guaramirim,
Massaranduba e Barra Velha).

Outro ponto atacado pelo
patlamentar peemedebista é a

maÍ1:ui viária que cerca a região
Norte/Nordeste e o Vale do Ita

pocu, com destaque Para a Co
rupâ/São Bento, com 11 quilô
metros ainda à espera de Con
clusão. Yaselcuou ainda as es

tradas: Jaraguâ/Pomerode, à

asfaltamento da estrada entre

Guaramirim/Jotnvtlie via Brü

derthal; a rodovia Massarandu-
, 'ba/Ba"a Velha, a abertura e as

faltameruo da rodovia Luiz Al-
I

vesfMassaranduba e a co�lusão
dos trechos entre Corupâ/São
Bento e' dos 9 quilômetros res

tante entre Luiz Alves/Navegan
tes.

Defensor do aproveita-
,

mento das vias navegáveis como
fator preponderante para a eco-

'

nomia nacional, Durval Vasel
esclareceu que está trabalhando
pana a inclusão do porta de São'
Francisco do Sul no, PlaIW Na
cional de Viação, "uma vez que
ele é um escoadouro da pro
dução estadual e o maior porta
natural do Pais",

Dentro de seu pronucia
mento, o parlamentar jara
guaense criticou a falta de "uma
luta uniforme na politica habitá
cional para a construção de ca
sas populares e, não dentro dos

parâmetros seletivos instituidos

pelo Sistema Financiero, que re
prime o, acesso às pessoas de
baixa renda, objetivos poltücos
das verbas do sistema, mas que
não funciona assim".

Para Vasel está havendo
necessidade dos parlamentares
federals oatarinenses formarem
um só bloco na Câmara Federal

" e IW Senado, visando negociar o
atendimento da Presidência da

República ao; imeresses de Scm
ta Catarina.

Bl\Ci\Nl\,

"

COM. ,E RErRES. de MAT. de'CO�STRÜÇÃO
,Madeiras, tijolos, kjges pré-moldados. ctmemo, cal.
portasvjanelas, jechaduras,jorros, tudo damellwr

( ,.::

qualidade e com I?ronta entrega
.

Rua Be1'1lllT,do Dornbusch, s/nl1, prôxtmo da Mansol.
Em cada cliente, um novo amigo.

CORREIO_
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Vasel pede prioridade às regiões.
>

Norte/Nõrdes�e é Vale do Itapocu

I'
I'

ja,raguá
II

(i CLíNICA VETERINÁRIA FARMÁciA DO SESI,

..

, ( SCHWElTZER Amplas instalações e com La-
clínicade fisioter;apia,

I }- \

Dr. Waldemar Schweitzer borátörio de Análises Clínicas
Ora. v...... G. Tognl Dr8. �tel8 Flmlclnf anexo, para melhor atendi-DIll. SMngI Cutllho PSICOLOGA

�

FISIOfEFlAUPEUTAS Orá. SoIIIn_ge '.1nI Clínica de pequenos t' grundes afllmais. cirargias. .. mente. ÂV. Mal. Deodoro,507
FONOAODIOLOGIA ' \'ucinuçöe,l. rato 1', uurrnamentos e bouiique.

R..W....� 356próxlmo
R. Joinllille, I :178 (em frente ao Sup. Breihaupt) (4e/ronte O CoUrio SIlo LMú -

: - Fone: 7]-32611
di Clt.. SIInt8 CecflI8. -

ii JaraJ(uó do Sul - SC Fo,., 72.0561
Fone:n-_ [

.. ,

,

FORD ESCORT•

.
Emoção, Tecnólogia e Agilidade em

quàlquer modelo, �RIRD
i,Jordan & C e-

o..-c-�

J4ragll4 do Sul, 06/04 a 13/04/1991 Pdgi1Ul3Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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. Atacado e varejo
Está ganhando for

ça a indicação do atual
presidente do Clube dos
Diretores Lojistas de Ja

raguá do Sul, Sérgio Ru
bens Zonta, para 'assumir
a presidência da F'edera
ção do Comércio LOjista
de Santa Catarina; Sér

gio recebeu o convite do

prôprio presidente a(J,«J.1
Airton M".lle, e a decisão.
sobre o sucessor será to
mada Tia Convenção Es
tadual do Comércio L0-

jista, que acontece dias
17 e 18 demaio, em São

Miguel do Oeste.

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

Se a convenção
confirmar, Sérgio Zoma
será o segundo jara
guaense a ocupar o cargo
de presidente da Federa

ção; (Interiormente diri

gida pelo. atual deputado
estadual Udo Wagner:
(PDS)�

-.:--.J-.-.-.-.-.-

Mais de 60 empre
sas participaram de mais
uma Feira (a XVII) de '

Subcontrataçâo e Exposi- .

çOO Industrial, promovi
da pelá Bolsa de Negô
cios de Santa Catarina,
do dia 3 ao dia 6 (on
tem); no Pàrque Munici-

.pal de Eventos : 'AK!"0pe-

cuârio' . Empresas de
São Paulo, Paraná-e Rio
Grande do Sul prestigia
ram a promoção que bus
ca "promover a integra
ção industrial através da

oferta e'procura 'de servi
ços, produtos, compo
nentes e equipamentos
industriais' .

- - - - - - - -

.......

'"

O BNDES, assegu-
rou em março um finan
ciamento de Cr$ 260 mi
lhões à Promalhas Ltda,

,

empresa de beneficia
mento têxtil recém-cons
titutda, para a instalação

, de uma fábrica de tingi-'
mento de malhas e de um

sistema para tratamento
de efluentes l(quidos,"' no
munictpio de Indaial. Os
recursos já foram repas
sados ao Banco de De
senvolvimento do,Estado
de Santà Catarina.

-. -. -. -'e -�. -. -,.-

O Serviço Munici-

,pai de Água e Esgoto
(Samae) divulgou os re

sultados do -Concurso de

Ingresso ao quadro, no

cargo de Auxiliar de
Comabilidade; Os apro
'vados foram Mozart Al-
berto de Carvalho, Udo

I

Valdir Adratt, e Clara de
Souza.

.

"Indústria/Agroindústria":
. ,

a. abertura do Jaraguâ 2.0rO

Rua,Reino/do Rau,632
Fone: 72-1599

'

FUNILARIA
JARAGUÁ LTDA."

...

Calluu e'Aqúecedor Solar.
R. Felipe Schmidt. 279 -sFon«:

�:.()448'
.

Jar4gu4 doS"l-SC
'

�'

I,

Antônio Moretti, acredita
que poderá sintetizar com

eficiência os principais'pon- .

tos a serem incluídos na fu
tura "Carta de Jaraguä", um
documento final sobre o im
'portante evento,' que preten
de planejar omunicípío para
o próximo século, em todas
as áreas. '.

Para o -dia 9 (terça-fei
ra) as palestras prosseguem
sob o tema "Comércio/Ser
viços", a cargo dos repre
sentantes do Clube dos Dire
tores Lojistas, Bruno Brei

thaupt e Udo Wagner, e do
Centro de

'

Profissionais Li
berais, Humberto Pradi. No.
dia 10, o prefeito municipal,
o jornalista Aldo Schmitz e
o-empresário VícenteDoriíní
comandam o painel Finanças

Moretti preside Públi /C
.. -

EComissão Organizadora
cas omunlcaçoes.

'

�o Jaraguá 2.010 finalmente, no dia 11 (quin-
rio possa fazer suas pergun- ta-feira), os palestrantes
tas por escrito, Seguindo es- Balduino Raulinö, Carlos
te esquema bastante rígido o Hoffmann e .Riuth Borg
'coordenador geral do Proje- mann encerram este primeiro
to "'.Jaraguá 2.010", e presi- "tema, com o painel. "Turis ...

dente da. AClJS,' Gilmar mo/Patrimônio Histórico".
. .

,
.

Jaraguä do Suf e- Os

empresários Werner Schuster
e Gerd Baumer e o represen
tante, da Acaresc, José De

march, serão os, palestrantes '

de abertura do Projeto "Ja-,
raguá 2.010", a partir das
19h30min do dia 8 (segun
da-feira), no anfiteatro da

Weg, enfocando' o' painel
IndústrialAgroindústria,
dentro do primeiro grande
tema do evento: "O Desen
volvimento Econômico". O

projeto deveria ser aberto na

noite do dia 5 (ontem),'mas
o palestrante de renome na
cional não' pode ser confir
mado, devendo. acontecer
ainda na segunda quinzena
deste mês.

Os convites para a par
ticipação nos debates' serão
limitados a 120 pessoas, até
'para que as colocações e su

gestões possam ser minucio
samente- discutidas. Cada um
dos palestrantes terá o tempo
máximo de 20 minutos para
explanar suas. idéias, tempo
süfi,ciente para que o plenä-

Emrpesáríos condenam
as decisões do INAMPS
Jarag�i do Sul- Inconfo;'�

mismo. Esta foi a reação dos em

presários presentes à reunião sernanal
da Associação Comercial e Indústrial,
dia 12 deste mês, diante da decisão do
Governo Federal - através do Institu
to Nacional de Administração Médica
da Previdência Social (lNAMPS) - de
reduzir de 3519 para 298 o número de

internaçõesmensais nos dois hospítais
de Jaraguä do Sul - São José e Iara-

, guá.

internações e acabou acontecendo
exatamente 'o contrário. Desde feve
reiro a norma está sendo colocada em

, prática, e' faz parte de uma redução
global determinada pelo Instituto, em
Santa Catarina, de 42 mil internações,

, para 38·mil.,
.

Há milito tempo, os dois
hospitais, 'juntos, estavam acumulan
do prejuízos.mensais pelo excedente
de 50 internações; para tentar absor
ver a grande demanda, inclusive, de
vido ao recebimento de pedidos de

internações de pessoas que residem
em municípios vizinhos, na micror
região.

A indignação se justifica prin
cipalmente diante do pedido - feito

'

ainda no ano passado - para que o

II\IAMPS aumentasse o número �e

'{MFJ FIEDLER Qespachante
de '

.

d

Max Fiedler Filho
VeículóS com placa finaJ 4

_

' Pagameato IPVA
parcelado até 10/04/91

- cota única até 30/04/91
Agora atendendo com sistema FAX

Rua Donnngos R. da Nova, 316 - Fone: 72-1417
"Jaraguá do Sul- SC

"

�-rU'BOS SANTA
HELENA L�DA.
Divisão de concreto (tubos e artefatos de

concreto). '

.

"

R. Joinville, 1.016 "'one:72-1101
"

Divisão de Plásticos (tubos äe PVC - eletrodutosl
"

linha esgoto - tubos de ,polietiltfnolfnlJrJgUBira
,.

,,o preta).
/RBernardo Dornbusch, 858 .;... Fons: 72-3025

Escritório Geral
R. CeI. Pr()C6pio'Gomes, 99 - Fone: 72-0068

, ..

Paulo Bauer

.'

"

.: explica reforma'

na Educação
Jaraguá do Sul·- Os em

presärios jaraguaenses devem convi
dar o secretário da Educação, Paulo
Bauer, para: participar de 'uma das
reuniões semanais da Associação
Comercial .e Industrial e explanar as
principais atividades a serem desen
volvidas por sua pasta, a nfvel esta
dual. Ao mesmo tempo, a classe em
presarial também deseja expor as

prioridades do município e da mi-:

crorregião. Entre elas: "Amunícipa
lizaçãö do ensino de 12 Gtau r: dese

jada inclusive pela Prefeitura -, a

. conclusão do Teatro da Sociedade
Cultura Artfstica, e, a implantação de
urna EscolaTécnica que atende � po-
tencialidades,domunicfpio". '

O único ponta pendente na

pauta de reivindicações dos empresá
rios jaraguaenses ainda reside na: de

finíção das .ãreas que podem ser aten

didas pela futura Escola Técnica Pro
fissionalízante - eletrotécnica, eletrô
nica' e têxtil, provavelmente. A

princfpioexiste onsenso de que o prö-
, prio Centrn de Treinamento do SE

NAI, em Jaraguä do Sul, possa assu

mir estes cursos a nível de 2� grau, já
que a ampliação (je seu patrimônio ff
sico, em, conclusão, vai possibilitar
espaço pára mais estas ati�idades.

'\ Por outro lado, o secretário
Paulo Bauer continull percorrendo o

interior do Estado para apresentar a
professores e diretores as reformu

lações de sua pasta. Em São Bento
do Sul, semana :passada, Bauer re-

'

forçou: sua pretensão de fechar esco-

i las e extinguir alguns cursos. "Ape
nas 1.128 escolas - 767 escolas bäsi
cas e 361 colégios - vão permanecer
vinculados à Secretaria. Os colégios
com mais de 750 alunos serão trans

formados em ,autarquias com auto
nomia, financeira, prestando contas

diretamente ao Tribunalde Contas",

��mpletoti Paulo Bauer..

•

I,
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o deputado Durval Vasel

(PMDB),destacou da Tribuna da'
,Assémbleia Legislativa a im�

portãncia ,de laraguá do Sul
dentro do contexto catarinense

_-----"---------p.�OLí:.;.;.;;TIC:w...A CORREIO__
'�C:> � c:::»" c:»

Vasel pede prioridade às regiõ�

Norte/�or�este e Vale.do Itapoeu

Sucessão em Corupá

Em campanha, Müller prefere
"

.

�

'aguardar a, decisão'do PDS
I

• .' ""

Corupã - o vice-pre
feito Norberto Müller (PDS)

,

vem mantendo contato diário
com os convencionais do

PDS e PFL, que vão definir '

o nome do candidato suces
sor ao prefeito Ernesto Feli

pe Blunk, para enfrentar, as

eleições municipais, a'

princípio previstas, para o

pr6ximo ano. Müller é mais
'um dos nomes da "União

.por Santa Catarina" (PDS e

. PFL, em, Corupá), que já
estão em franca campanha e,
seguramente, deve sen o

candidato a candidato mais
,
forte dentro de seu partido;o
PDS. Norberto Müller é o preferido .. , de Pedro Allf'es, que pode ser o vice

Mas Müller prefere
manter o ceticismo. "Meu . gestão do prefeito Blunk, já
objetivo imediato é terminar .que "agora temos o gover
o mandato ao lado de Blunk nador do nosso lado", ates-

e, s6 então, delinear meu ta: "Em dois anos não tive
plano de trabalho, que deve mos qualquer apoio do go
surgir de conversações e vemo estadual", conclui,
discussões dentro do PDS",

,

Se tudo permanecer
afirma, destacando que "em ,como atualmente, o vereador
primeiro Jugar a indicação Pedro Alves, ex-presidente
do candidato deve; partir do da Câmara e 'líder do' PDS
prörpio PDS, uma decisão' no Legislativo Corupaense
da base partidária". Otimis-

.

adianta que "Müller é o

ta, Norberto Müller'acha que, candidato natural do Partido
se conseguir sua eleição a à sucessão de-Blank", e in- '

prefeito poderá aplicar o que clusive revela que sentiu
não for possível durante a, "um convite sutil para fazer

parte na composição de cha
pa, encabeçada por Norberto
Müller, como candidato a

vice-prefeito". 'Responsável
pela' elaboração da Lei

Orgânica de Corupá - muito
polêmica, mas também cons
tantemente elogiada por seu

caráter próprio -, o ex-pre
sidente da .Câmara também
prefere que a decisão ' sobre
o nome do candidato ,à, su
cessão de Blunk seja. do
PDS: "Vamos esperar que o

partido de a sua palavra fi-
nal" .. resume.

' .

Menel fica afastadao por' 90. dias
, .

l.ragu! do Sul - Os verea

dores jara�enses prorrogaram Por.
mais 60 dias o prazo de afastamento
do vereador. José Gilberto Menel (P
FL) das suas funções no Legislativo
Municipal e sua conseqüente substi
tJIição peló colega de Bancada, Célio
Eisenhut. Novamente, Menel alegou
"problemas de· saãde para solicitar a

prorropção da Iícença (remunerada),
que foiaceita por 13 votos - a unani-

midade dos presentes. A sessão acon
teceu na noite do dia ll! de abril, que
contou com a presença do prefeito
munic1pal. ,

'

O
.
vereador José Ramos de

Carvalho (.pRN)'encaminhou diversas
indicações ao prefeito jaraguaense so

licitando, entre outras coisas, a pavi
mentação de ruas na Vila Baependi e
Ilha da Figueira,.além de uma creche

junto à Capela São José, no Bairro
1.050 Pessoa, e..da complementação da
cic lovia publica, a partir .da Marechal
Deodoro da. Fonseca, até a' Rua .

. Venâncio da Silva Porto. O vereador
Almiro Antunes Farias Filho solici
tou a implantação de um play·W"und
na escola Angelo Meretti, no RIbeirão
Grande do Norte, e de um telefone
público na localidade de Porta II, Ilha
da Figueira.,

ves/Massaranduba e a conclusão
dos trechos entre Corupá/São
Bento e dos 9 quilômetros res

tante entre Luiz Alves/Navegan
tes.

como terceira fonte arrecadado- Defensor do aproveita-
ra de 'tributos no Estado, ao, mento das vias navegáveis como

'

mesmo tempo em que. pediu pro- fator preponderante_ para a eco

vidências do atual gpverno esta- nomia nacional, Durval Vasel
dual para com as necessidades esclareceu que está trabalhando
regionals do Norte/Nordeste e para a i(zclusão do porto de São
Vale do Itapocu, Francisco do Súl no Plano Na-

Vasel salientou que Iara- 'donal de Viação, "uma vez que
guá do Sul conta hoje com ele é um escoadouro da pro
carência de 5 mil linhas telefôni- dução estadual e o maior porto
cas, o que representa 170% de natural do Pais" .

.

defasagem sobre as linhas já im- Dentro .de seu pronucia
plantadas, situação que, segun- mento, o

/

parlamentar jara
do 'ele, 'não é muito diferente nos guaensé criticou a falta de "uma
demais municípios que compõem luta uniforme na politica habita
a microrregião da AMVALl (Co- cional para a construção de ca

rupá, Schroeder, Guaramirim, sas populares e não dentro dos
Massaranduba e Barra Velha). ,parâmetros; seletivos instinudos

Outro ponto atacado pelo pelo Sistema Financiero, que re
parlamentar peemedebista é a' prime o acesso, às' pessoas de
malha viária que cerca a região baixa renda, objetivos politicos
Norte/Nordeste e o Vale do Ita- das verbas 'do sistema, mas q,ue
pocu, com destaque para a Co- ' não funciona assim".
)rrupá/São Bento, com' 11 quilõ-

.

metros ainda à espefa de Con
clusão. Vasel citou ainda as es
tradas: laraguá/Pomerode, o

asfaltamento da estrada entre
Guaramirim/Joinville via Brü
derthal; a rodovia Massarandu
ba/Barra Velhã, a abertura e as

faltamemo da rodovia Luiz Al-

.J

Para Vasel está havendo
necessidade dos parlamentares
federois caiarinenses formarem
'um só bloco na Câmara Federal
e no Senado, visando negociar o
atendimento da Presidência da

República aos interesses de San-
ta Catarina.

F •

-.

,COM. IE REPRES. de MAT. de CONSTRUÇÃO
.

MaiJeiras� tijolos, /agespré-moldados, cimento, cal,
. po�,jane/as, fechaduras, forros, tudo. da.melhor

qualidade e compronta entregc1,

RU{lBernardoDornbusch, sine, prõximo da ,Marlsol.
Em cada cliente, um novo amigo.

II

(jj�ra..�e, rec;�er reivi:i��W
'

cltrucade fjtrica e saúde. Todos estes pontos São Bento doSul, implantação do
,

. Serão minuciosamente explanados ao chamado contorno viário para desviar

Dni. V..... G. TognL DrIIjgovernador durante o enc�mtro 9ue o fluxo de veículos pesados do centro

Dni etMa_CMtIlho '(leve ser agendado nos prõximos 4�as. de Jaraguá do Sul, através da Ilha da
•-..., J Entre outros assuntos prioritã- Figueira. Além disso, existem três

FISIO'rERAUPEUTAS" Dra#os, as lideranças da microrregião outros pontos que, inclusive, já
FO/l.'pedem

..
a dotação de verbas do Go- dispõem de dotação orçamentária pa-

,

RueW.....u-.._ 3'verno Estadual aos hospitais Jaraguá e ra início das obras: a construção da
-..- ..., São José, a ampliação do convênio nova rodoviária jaraguaense, a pavi-

di Clfnic8.Senta Centre. o Governo e o Corpo de Bom- mentação da Estrada Rio da Luz: e a

Fone:'n-_beiros Yoluntãrios jíe Jaraguá do Sul, própria pavimentação do anel viário
--

. -_,�. a prioridade para a conclusão da Ro- do Bairro Ilha da Figueira.
dovia SC/BR-280, ligando Cotupá a

Emoção" Tecnologia e Agilidade em
,

.qualquer �odel�., �_.'

__

m� -k-a.......iac-�
i,Jordan & C

JaraglUf do Sul, 06/04..!_a 13/04/1991 P4gina3

A

�� �� �a ..
i

surgias,

lique,haupt)

�ARMÁCIA DO .SESI
'Amplas instalações e com La
boratöriode AnálisesClínicas
anexo, para melhor' atendi
mento. Av. Mtú. Oeodoro, 501
(defronte o CoUp, São LuIs-

, Fone 72-DS61 \'

,
'
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Átacado e varejo
Está ganhando for

ça' a indicação do atual
,

presidente do Clube dos
Diretores Lojistas de Ja

raguâ do Sul, Sérgio Ru
bens Zonta, para assumir
a presidência da Federa
ção do Comércio Lojista
de Santa Catarina. Sér

gio recebeu o convite do

próprio presidenteatuai
Airton Mulle, e a decisão
sobre o sucessor será to
mada na Convenção Es
tadual do Comércio L0-
jista, que acontece, dias
17 e 18 de maio, em São

Miguel do Oeste.

-------

.......
,

Se a convenção
confirmar, Sérgio Zonta
será o segundo jara
guaense a ocupar o cargo

,

'de presidente da F'edera

ção, anteriormente diri

gida pelo atual deputado,
estadual Udo Wag�r
(PDS)',

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

Mais de 60 empre
sas participaram de mais
uma Feira (a xviu de
Subcontratação e Exposi
ção' Industrial, promovi
da pela Bolsa de Negõ-

',cios de Sama Catarina,
do dia 3 tzo dia 6' (on
tem), no Parque 'Munici
'pai deEventos, "Agrope-

I'

cuârio' . Empresas de
São Paulo, Paraná e Rio'
Grande do Sul prestigia
ram a promoção que bus
ca "promover a integra
ção industrial através da

oferta e:procura de servi

ços, produtos,' eompo
nentes e equipamentos
industriais' .

._------

.......

o BNDES assegu
rou em março um finan
ciamento de Cr$ 260 mi
lhões à Promalhas Ltda,
empresa ,de beneficia-

'

metuo. têxtil recém-cons
tituida, 'para: a instalação
de uma fábrica de tingi
mento de malhas e de um

sistema para tratamento

r1e efluentes ltquidos, no

municfpio de Indaial. Os
recursos- já foram repas
sados ao Banco de De

senvolvimento do Estado
de Santa Catarina.

- - - - - - - -

.......

o §!rviço Munici
pai, de Agua e Esgoto
(Samae) divulgou os re

sultados do Concurso de

Ingresso ao' quadro, no
'

cargo de Auxiliar de
Contabilidade, Os apro
vados 'foram Mozart Al
berto de Carvalho, Udo
Valdir Adratt, e Clara de
Souza:

, "

Calluu e AqlU!cedor Solar,
R. Felipe Sclunidt. 279 - Fone:

72-0448
'

JIIT4gll4 do.S� - sc. '

P4gÚla4

"IndústrialAgroindústria":
,

.

a abertura do Jaraguá 2.010
Jaraguä do Sul - Os

empresários Werner Schuster
e Gerd Baumer e o represen- ,

tante da Acaresc, José De
march, serão os, palestrantes
de abertura do Projeto "Ja

raguä 2.010", a .partir das
19h30min do dia 8 (segun-:
da-feira), no anfiteatro da

Weg, enfocando o painel
IndústrialAgroindústria,
dentro do primeiro grande
tema do evento: "O Desen
volvimento Econômico". O
projeto deveria ser aberto na

noite do dia 5 (ontem), mas
o palestrante ,de renome na

cional não pode ser confir
mado" devendo acontecer

ainda na segunda quinzena
deste mês.

Os convites para a par
ticipação nos debates serão
limitados a 120 pessoas, 'até

para que as colocações e su

gestões possam ser minucio
samente discutidas. Cada um
dos palestrantes terá o tempo
máximo de 20 minutos p�a
explanar suas idéias, tempo
suficiente para que o plená-

Moretti preside
Comissão Organizádora

, do Jäl'aguá 2.01 cl
rio possa "fazer suas, pergun
tas por escrito.'Seguindo es

te esquema bastante'rígidó o

coordenador geral do Proje
to "Jaraguä 2.010'\ e presí
'gente da 'ACUS, Gilmar

I
-

Emrpesários condenam
as decisões do INAMPS
laraguá-do Sul - Inconfor

mismo. Esta foi a reação dos em-
, presäríos presentes à reunião semanal
da Associação Comercial e Industrial, .

dia )2 deste mês; diante da decisão do
Governo Federal= através do Institu
to Nacional de Administraçãe Médica
da Previdência Social (INAMPS) - de
reduzir de 350 para 298 o, número de

internações rnensais.nos dois hospitais
de Jaraguá do Sul - São José e Jara-

guá. /

A indignação se justifica prin
cipalmente .d�te do pedido - feito.
ainda no ano passado - para que o

fNAMPS aumentasse o número de

internações e, acabou acontecendo
exatamente o contrário. Desde feve
reiro a norma está sendo colocada em

, prática, e faz, parte de uma redução
global determinada pelo Instituto, em
Santa Catarina, de 42mil internações, '

para 38 mil. '

"

, Há muito tempo, os dois
hospitais, juntos, estavam acumulan
do 'prejuízos -mensais,pelo excedente
de 50 internações, para tentar absor
ver a grande demanda, inclusive, de
vido ao recebimento de pedidos de ,

internações' de pessoas que residem
em municípios vizinhos, na micror

região.'
regiao.:

.

�J FIEDLER Qespachante
de '

I

Max Fiedler Filho
Veículós com placa final 4

, Pagameato IPVA
parcelado até 10/04/91

- cota única até 30/04/91
Agora atendendo com sistema FAX

Rua Domíngos R. da Nova, 316 - Fone: '72-1417
.

-, Jaraguá do Sul- SC
'

I

TUBOS "SANTA
H'ELENA'LTOÁ.
Divisão de concreto (tubos e aitef�oS de

concréto).'
-R. Joinville, 1.016 - Fone: 72-1101

Divisa0 de Plásticos (tubos de PVC - .trodutosl
linha esgoto - tubos de polietileno/mangueira

'

pre(a).
R::ÉJernardo Dornbusch, 858 - FdnB: 72-3025

,
/ Escrit6rio'Geral

"

�

R. Ce/� Procópio Gomes, 99 - FOne: 72-(}()68 I

Antônio Moretti, acredita
que

.

poderá sintetizar COOl
eficíência os principais pon
'tos a serem incluídos na fu

, tura "Carta de Jaraguä", um
documento final Sobre o im
portante evento, que preten
de planejar o município pará
o prõximo século, em todas

'- �s áreas., '

Para o dia 9 (terça-fei
ra) as palestras prosseguem
sob o tema "Comércio/Ser
viços"; a cargo dos repre
sentantes do Clube dos Dire
tores Lojistas, Bruno ßrei
thaupt e Udo Wagner, e do
Centro de Profissionais Li
berais, Humberto -Pradi, No
dia lO, o prefeito municipal,
o jornalista Aldo Schmitz, e
o' empresãrío Vicente Donini
comandam o painel Finanças
Públicas/Comunicàções. �
finalmente, no dia 11 (quin-.
ta-feira), os

:

palestrantes
Balduino Raulino, Carlos
Hoffmann

.

e Riuth Borg
mann encerram este primeiro
terna, com o painel "Turis
mo/Patrimônio Histórico!'.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Rua .Reinoldo Rau,632 �

Fone: 72-1599
'

;

FUNll.AR,IA
'JARAGUÁ LTOA.

I'

II, II
,

,
II

I'"

�------------------------�----------� �------------------------------------__.

/araguá do Sra. 06/04 a 13/04/1991

Paulo,Bauer

explica reforma

na Educação
Janguá do 'Sul - Os 'em

presários jaraguaenses devem convi
dar .o secretário da Educação, Paulo
Bauér, para participar �de uma das
reuniões semanais da Associação,
Comercial e Industrial e explanar as,
'principais atividades a serem desen
volvidas por 'sua pasta, a nível esta
duàl. Ao mesmo tempo, a classe em
presarial ,também deseja expor as

prioridades do município e da mi

crorregião. Entre elas: "A municipa
lização, do ensino de 12 Grau - dese

_'..,
.

jada inclusive pela Prefeitura -, a

,conclusão do Teatro da Sociedade,
Cultura Artística; e a implantação de '

uma Escola Técnica que atende às po
tencialidades domunicípio". I, -

, O único ponto pendente na

pauta de reivindicações dos empresá�
rios jaraguaenses ainda reside na de

finição das .ãreas que podem ser aten

d'idas pela futurá Escola Técnica Pro
fissionalizante - eletrotécnica,-eletrô
nica e, têxtil, provavelmente. A

, princípioexisteonsenso de que o pro-
'"

prio Centro de Treinamento do SE
NAI, em Jaraguã do Sul, possa assu

mir estes cursos a nível de 2� grau, já
que à ampliação de seu património ff
sico, em: 'conclusão, vai possibilitar

�spaço para mais'estas atividades. "

I Por outro lado, o secretário
Paulo Bauer c�ntinua percorrendo o

'

interior do Estado para apresentar a
professores e direfores às reformu

lações de sua pasta. Em S'ão Bento
do Sul, semana passada, Bauer re'

(orçou: sua pretensão de fechar esco
las e extinguir alguns cursos,

..

Ape
nas L128 escolas - 767 escolas bäsi-

.

,

cas e 361 colégios - vão permanecer
,

'vinculados à Secretaria. Os colégios
com mais de,750 alunos serão trans
formados' em autarquias com aoto

'nomia ,financeira, prestando contas

I' , diretamente ao Tribunal de Contas" ,

completou Paulo Bauer.
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Projeto da Weg Florestal.une
-. .. .".... ,

o agncultor a piscicultura
Jorge Pedroso

A' W_eg Florestal está

desenvolvendo o "Projeto
Integração", no setor de pis
cicultura, com o objetivo de
incentivar o 'agricultor da

região a aproveitar melhor o
seu terreno, criando outra

fonte de renda. "Esta é uma

iniciativa pioneira na Amé
rica Latina", declara o dire

tQr da empresa, Ronaldo
Klitzke, acrescentando que
já conta com 12 "integra
dos" - "Já somamos 100 mil

. metros quadrados de área

alagada' e devemos ampliar
para 300 mil no pr6ximo
ano: sendo que nossa meta é

abater, a partir de. 1995, 2
mil toneladas/ano", informa
Klitzke, incluindo nesta pro
jeção a truta, além do "catfi- '

sh" e da carpa.
O coordenador do Pr0-

jeto Integração, veterinário

Ati da Silva Ramos, explica
que' neste programa o pisei-

. cultor faz um convênio com

a Weg, entrando com a área

-alagàda, "É preciso que te-

-riha no mínimo 2.500 metros

quadrados para produzir 2,5
toneladas, barateando despe
sas de transportes e propor
cionando maior renda ao

criador", esclarece. A em

presa se compromete a for-

necer alevinos, ração; as

sistência técnica 'e garante a

compra -de toda a produção,
O programa pretende abran

ger; a partir de Jaraguä do

Sul, um diâmetro de 190

quilômetros (atingindo 32

municípios), desenvolvendo,
por 'enquanto, duas espécies
de, peixes: "catfish", mais

conhecido �omo peixe gato
ou bagre do canal, além de

quatro tipos de carpas.

Ingo Wagner, 'um dos '

"integrados" , começou a

produzir carpa e "catfish"

no mês de agosto do ano

passado, utilizando em sua

propriedade - na divisa en

tre Guaramirim 'e Massaran
duba - uma área alagada de
12.800 metros quadrados.
Tratando seus peixes com

resíduos alimentares de pro
dução pr6pria, ele deverá re
tirar de seus cinco tanques
12 toneladas por afio. "Meu
investimento maior foi, na
terraplenagem dos tanques;
Cr$ 750 mil em

- abril de
1990. O restante é s6' lucro,
pois a despesa com ração é

praticamente nula e' à venda
da produção está garantida" ,

diz Wagner, lembrando que
o custo dos alevínos é' des
contado pela Weg somente
na entrega da safra.

Outras atividades
Além da piscicultura,

atividade em que se destaca
como terceiro maior produ
tor nacional de trutas (30 to

neladas/ano), 'a Weg Flores
t3I também desenvolve reflo

restamento, extração de re

sina, agropecuária e benefi
ciamento' de madeira, fatu
rando' anualmente OS$ 3 mi
lhões.: "Produzimos 25 mil
metros cúbicos/ano de ma

deira dos reflorestamentos
para embalar os produtos da

Weg", 'informa Ronaldo
Klitzke.

Empregando atualmen
te 300 pessoas, esta empresa
- fundada em 1980 - iniciou
Suas atividades em pecuária
a partir de f986 e conta com

2.300 cabeças de gado dàs

raças charolês e nelore, 'sen
do o maior criador desta úl
tima entre os estados de
Santa Catarina e Rio Grande
do Sul. "POSSUÚDOS aproxi
madamente 1.600 hectares

.

de pastagem artificial e es

peramos ampliar nosso reba
nho para 4' mil reses' em
1993, quando deveremos
confinar de 1 mil a 1.200
bois para abate, num período
de 120 a 150 dia", adiantou
Klitzke.

'

Prefeitos se unen e .ínauguram 'ponte
Corup' - Os prefeitos Ernes

to Felipe Blunk (Corupã) e LOurenço
'Schreiner (São Bento do Sul) inaugu
ram oficialmente no dia 21 de abril

(Tifll�ntes) a nova ponte de ligação
·eDtre 0,8 dois municípios, construida
com recursos das duas adminis

trações. Com vão de 20 metros e lar
gura de três metros e' 70 centimetros,

a nova ponte foi erguida toda em con

creto e, para fixação de seus pilares,
foi necessária a utilização de ar com

primido.
O custo total da obra superou

os Cr$ 6 milhões, segundo avaliação
do prefeito Ernesto Blunk, que desta
ca o sentimento de congraçamento da
obra, que vai se denominar ponte EIi-

genio Turibio Soares, em homena
gem ao antigo professor, inspetor de
quarteirão e comerciante que viveu
nas imediações da divisa entre osdois

municípios, no início do século, A

ponte está construida sobre O' rio
Humboldt, na estrada Bompland e

une as comunidades interioranos de
Corupá e São Bento do Sul.

Governador deve receber reivindicações do, Vale
luagd do Sul - Empresá

rios, prefeito, presidentes da ACIJS
e CDL vão solicitar ao governador
Vilson Kleinübing. a primeira audiên
cia específica para tratarem de assun
tos de interesses exclusivos da mí-:
crorregião. Durante três meses estes
setores elaboraram conjuntamente
uma série de propostas sobre as prio
ridades do Vale do Itapocu, nas áreas
de comunicações, transportes, segu
rança pl1blica, habitação, ener� elé-

.\

trica e saúde. Todos estes pontos
serão minuciosamente explanados ao

governador durante O' encontro que.
deve ser agendado nos prõximos dias.

Entre outros assuntos prioritá
rios, as lideranças da microrregião
pedem" a dotação de verbasdo Go
verno Estadual aos hospitais Jaraguá e

São José, a amplíação do convênio
entre.o Governo e o Corpo de Bom
beiros Voluntârios de Jaraguá do Sul,
a prioridade para a-conclusão daRo
dovía SC/BR-280, ligando Corupá a

São Bento do Sul, implantação do
chamado contorno viário para desviar
o fluxo de veículos pesados do centro
de Jaraguá do Sul, através da Ilha da
figueira. Além disso, existem três
outros pontos que, inclusive, já
dispõem de dotação orçamentária pa
ra início das obras: a construção da
nova rodoviária jaraguaense, a pavi
mentação da Estrada Rio'da Luz e· a

própria pavimentação do anel viário
do Bairro Ilha.da figueira.

CORREIO_
I[> c:::. .. C»_"�

, MATUTANDO
"

Por que matutando?
Mesmo colaborando

hâ mais tempo com al
guns artigos, tenho agora
o privilégio de assumir
esta coluna semanal, inti
tulada "MATurANDO".

Por que, MATV
'TANlXJ?

Matutar vem.de ma
tuto - homem simples do
povo, caipira - que, sen-

,

tado 'com a cabeça no

meio 'das mãos e o

chapéu quebrado na tes

ta, pensa e reflete, isto é;
fica matutando sobre os

fatos e procura entendê
los. E, apesar de seu jei
to simples, é capaz de

formar opiniões que não
deveriam ser ignoradas
ou desprezadas.

.

Esta coluna" não

pretende emitir 'conceitos
de especialistas.. nem ser

dona da verdade, mas

simplesmente trazer opi
niões. e refletir sobre o

que ocorre em nossa ci
dade, região, Estado ou

Pais,
Somente, refletindo,

polemizando, participan
do, levantando "lebres"
e não aceitando de forma
'passivá os fatos é que se

progride. Progride-se in
dividualmente, progride a

cidade; a região, o Esta
do e oPais,

É, se tivessemos
. mais "matutos matutan

do" , "muitd coisa poderia
sermelhor,

E, a quem se inte
ressar em patrocinar' esta
coluna, fica 'aqui o convi
te e a oportunidade para
fazê-lo.

Que tdl, para apro
veitar o espaço que resta,

algumas 'matutadas? Ma-

��n L. J.agÓOW
tuter.n.c�gGl!

- Numa entrevlsta a

jornalistas, no final da
semana passada, o Pre
sidente Collor ofirmou
que as fraudes descober
tas no INSS, que, segun
do estimativas, compro
metem mais ou menos um

terço da. arrecadação do
órgão

' , são apenas a

ponta do iceberg't >. Ufa,
imaginem o tamanho des
se iceberg! Não é de se

admirar que segurados e

pensionistas estejam sen

do esmagados,
- Propor a extinção

da estabilidade no em-

_prego para os funcioná- .

rios públicos federais pq
recia, a princípio, um

desrespeito do Presidente
Collor para com a classe.'
Mas não será este o úni
co remédio para desem
perrar a máquina admi
nistrativa federal e extir

par o crime organizado
alojado dentro de órgãos
governamentais? ,

- Extinguir órgãos'e
cargos públicos é medida
salutar . onde estes são

inoperantes e disipensa
veis. A propósito, em

nossa microrregião três
órgãos estaduais estão
sendo extintos: a 1�
VCRE, o PACAM e a
DRP. Será que todos ides
são inoperantes' ou dis

pensâveis? Ou será mais
uma forma, de submeter
nossa microrregião à

vassalagem de centros,

maiores? Não estaria na

hora de ' 'fincar-n!ws
o pé" , com. veemente

protesto, e impedir que
ârgãos estaduais' vitais
-para nossa região sejam
sumariamente'extintos?

p.,. mII�ter sua b9a fo'� com todas as qualidades do leite, chegou Sant'Ana Di.t! Totalmente
, esterilizado e dj,snatedo, tem durabilidade de até 6 meses, mesmo fo�a da geladeira. Voc�

enc:.ontra Sant'Ana biet em pnltica garrafa de 1litro, como os melhores similares europeus •••
Leite $ant'Ana Diet: Garante a qualidade sem as dispens'veis gorclurinhasl'

•

" JAfIAGIIAI)(,C,'11 C,

Conhecida do Acre ao' RS
Furgões simples, isõtemucos,
plásticos, frigGln.ficGls, trailes
e carretas de 1, 2 e 3 eixos.

\ Equipamemo de refrigeração ,

. e]!! eixo (truck).
Fone; 72-1077 - Ru.: Dr. EnrlcoF""';� 113 - r-.r.4'.,

Jtll'GglUldoSul. 06/04 a 13/04/1991
/ P4giJtáS
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A lua eleg'ncII
, começa ,por
tora. '"

VI.:",
,

I o rtulialilta J.IHz !.eo"; e
Hele_ Labke jortlm os'

respolUlfyeu pe'" Gpre
se"tGrlfo tIIJ.'_e CGndi
tllJta q.e co"corre""", GO

titulo de "Mu. Jara
gú/91··. 'co"c,,"o reiJli-'

'

ztulo _ noite tIIJ dia 5. _
B_te Marrtúcecla.·Ná foto
acimlJ. o destaque fiCIJ
por ,c�"tG de Hele_.

.

I

Um convite dirigido ,ao nosso

direlor, .levou o mesmo para uma pa
lestra a tiluntis de diversas classes da
E.M. Ir! Grau "AlúldTö_ Nager,
no 'bairro Franciscq de Paula. Agora, '

aquele estabelecimento muniCipal de
edl4carão envül caprichado cartão da
Équipe d6 Jornal EXPIUZSSO ESTU
DANTIL, para dizerque "sentimo-nos
honradas pela SII4 prese1lfa em 1IOSStl<

·escola".
.

.

'

ConplUindo, a' equipe cita
, Platão:' "Acalentar profundamente,
fervorosamente o sonho de um ideal, é .

o subfime dom de poucos�leitos' • Em
nome do diretor, agradecemos as elo-,
giQsas refer2ncWs.

OS'QUE SE INTERESSAM
POR JORNALISMO

ModáS_pre
.

tietúlio Varps, SS
.

OTICA' ,

HERTEL"
�. I)

'.P· RELOJOARIA .•I

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

.

.

* Precisão e qualidad,., '

Av. Getúlio Vargas, 15
'Fone: 72-1889

AVENIDA

� , ._.

Porcelanas $chrriidt, Cristàis, Inox eArti�os,p/Decora9ão
AV. MAL. 'DEODORO DA FONSECA, i83
,GALERIA DOM FRANCISCO '- SALA 01

..

Página 6

..

. ,

RUPERT MAYER: CIDADÄO HONORÁRIO
caminhado ]Jflo vereador Anto
nio Ser:giO Costa d C4mma de .

Vereadores de Rio Branco do
Sul, no Estado do Paranâ; am-

, ba de ser aprovado e ,a entrega
do' Tftulo de Cidad40 Honorârio
estâ marcada para as 9horas de
hoje, sob a presid2n'cia do Presi
dente, Yereador Manoel Joekel,
a presença gratificante do Pre
feitoMiguelAbranElias e demais
vereadores. e autoridades da d·
,dade que é o or:gulho do Estado
do Paraná, aThn de familiares do
homenageada, parentes, amigos
em grand« iuimero que con
quistou ao longo desses .GMS e

dos admiradartiS, seus conterrâ
neas que ali comparecem para
render homenagens ao, catari·
�e jaraguaenie que tanto fez
pelo desenvolvimento de sua ci·
dade adotiva. Um 'coquetel de
ver4 .tornar mais festiva. a home-

nagem ao sr, RupertMayer e $UD,
digna.{ainlli.a.

'
'
.'

A cidade de Jaraguâ do
Sul, terceiro parqueJ�bri diver
�ficada de 'Sama Catarina, a

.AMVAU - Assoçiação dos'Muni
dpios do Vale do Itapocu, como
centro polarii.ador na cidade'do
homenàgeada 'e o' Estado de
Santa Catarina, por seus con

terrãneos, o Governador Ylison
Pedro Kkinül?ing, o Vice-Go
vernador Dr. Antonio Carlos
Konder Reis, o deputado federal
e secretâriõ da Educarão de
SC., Paulo Roberto Bauer, os
deputados estaduais Durval

, Vasel e Udo Wagner, aplaudem
o ilustre ja�guaense a co"<[uista
de tão elevada consideração e

apreço, juntamente com este se

manário, o "mais antigo". Es
tamos envaidecidos. Pa.rabéns!

, Mais um jaraguaense·re
t:ebe o, laurel de sua obstinada,
eonduta voltada ao progres.so dá
comunidade eni que ele vive. Ru
pef'tMayerpossue todasas qua
'Iidatles paro ÇCltrquistar em ter
ras estranJup I e que, agora, I

. passa a ser 'SU{l, também, pela
perseverança e por acreditar
naquilo que faz, tornando-se
digno do c1liIo que o acolheu hd
28 anos, uti6dade comprovada
com serviços prestados, como

verdadeiro obreiro do futuro,
dignificando-a com a sincerida·
de dá sua colaboração. Os ho
mens públicos, (lgora, TeconJ,e
ceram em Rupert Mayer o ho
mem merecedor déssa comenda
que é deferida em casos Ucep· .

,

cionais, da(a importdncia de ql#!
se reveste este registro •

Projeto de ResoluçlJo en�

Divulgamos nesta

edição, com antecedên
cia, o grande baile que
será- realizado na SER
Amizade, no dia.13 (sá�
bado), com animação do
conjunto "Cruieiro",
que d�pehSa �Ú)res

.

apresentações. Vale a

pena conferir... , A beleza juvenil de"
-

Mariléia Zacko,
recentemente formada
como Manequim-e,

Modelo Fôtográfico, pela
Agência Ckat.

•••
E

\
a ASsociação

Recreativa da' Marisol
promete reaüzar um

concurso de beleza ac�
ma de qualquer concor
rência. No q,ia l3' (sába
do), um total de 13 can

didatas estarão desjiJo.n
do na passarela instala
da no Parque Municipal
de EventOs Agropeéuá
rio, em busca do titulo de
"Garota Marisor' - com

participação de candi
datas das noV'1 jilia� da
Empresa, animação do
Conjwiío Bandeira n, e

apresentação do colu
.nista Cocau Menezes

_.

(RBS)., Eníre'tJs juTados
estará a beleza da Miss
Santa çatarina; Adriana
Gomes Pereira.

Celso,
a você, que tantas
dificuldades venceu,
votos sinceros ,de uma

• carreira brilhante e de
unia vida feliz ..
Estamos orgulhosas'de
você.
Parab.éns pela 'Sua

, foimatural -( .', Marinel e )

:

Prisella Maiis.

Feliz P6sco. com jóias, relógios e �
.

presentés \
, de .

LANZNASTER Malhas para confecção'
,.

.

agora com novo f'!oi-ário para melhor
._tendê-Io das 8 às 12h e das 13h3Omln

.

às 18h.
,Mo/etQn, mo/elinha,matha merceriada e

colon lycra. '.
Rua Walter Marquardt, 10� - Fone 72-0081

, Jaraguá do Sul-�·SC ,

.. ..

Av. Mal. Deodoro, 391· fone: 72·1667

.'

.:Raul Carlos Gesser, em Conc6rdia,
II1ßgQ tk,s Santos, Francisco P'edrotti e
'DalBello;Dia 07 -JaniceBaechtold I

nschel Krambeck, em Joinville, ElVira
Eh/ert, Aldo Blank, LiJJi Kamke Tepas-
, , Fabiano Eduardo Kanzler, Sidney
tHarmel, Elvira Lickfékl,lvanir Buzzi,

íreira, e EclairMaria Martins Cardosot
I Sc;hwam, Elfi Seidel, em Corupd,
Hélio Meyer, em'Curitiba, Carmem

M:nlse'Neves, Jorge Marquardt, Margit
p8chddt, Jorg«Ma,.rtcio Black, Anto
" Kdna Edilene Zanella eEmilceMars
._WilmaF U. U11riCh, Jú60 Scheuer, Ali
rtz, César Luiz Schiochet, Aryberto,

, El6i Zumach, Diam Maria. Ziemann,
,Elisabeth Tietz, Jaime Sidnei Gielow,
asaS; em Blumenau e SilVana Schmitz;

Voltolini, em Curitiba, Maura,Dirce
Schmidt, em Curitjba; Lina Prestini To
'lape1If' Pavane/lo, Rol!Bran4enburg,
Hilda Grossfwpf; em Joinville, Ditmar

e/son Tarnawski; Dia 11 -EdgarSch
• Hildrio BaratJP, Milene FisfhJ!.rMar�,
artel, Deisy BaUock, Ant01llO FurIam,
'Pereira, elaus Henrique, Jansl!f!n, _e
de Sousa; Dia 12 -Egon Trapp, Re
, 'Denny Cristhyan Schwartz, Adotar
oshiJmmer e Leonor StulzerGrosskopf·
••

Muitas felicidades ao competente
Dicador da Rádio União FM, de Blu-
u Jairo de Barros, qúe inclusive já
na equipe da Rádio Jaraguá. Divul
constante dI> nosso Cotreiq' do Po

'Jairo' festeja' seu aniversário no dia .10
mês. Sinceros parabéns da-equipe do
antigo.

••

Parabéns ao doutor Edson' Cárlos
,

Iz, conceituadc> ciJ:urgião, que come- ,

seil aniversário no dia 6 (sábado). A
Gente& Informações deseja todo o
na profissão•. Felicidades. .

••
, ,

ê Aniversariou dia 4 de abril o m
Eu� Trapp; à ele parabéns, e
felicl(lacle. -

.

...._-----_.1' roII--lII!IIIIiIiiIIII__"'iiIiiII-IIIII!II�"""'-"""''''''--''''

O·S JOVENS
QUE

CASAM
EM JARAGUA

'CARDIOPAR
Av. São José, 738
Fone: (041) 362,1100
ao.OSO Cur�jlla

Cajuru
Ramal 154 '

, 'PR

.

Ondo e.MatttaMt::r '�.. .

Moda infanto-juvenil para realçar elegincia '

de/seus filhos. Um carinho especial para ó
seu bom gósto.

I

Mal. Deodoro, 819 � "araguá doSUl-
.

SC
_,

ProclamasdeCasamentos.
,II'

, ,- ",')
. ... II

..
"

MARGaT .ADELlA GRUB
BA ,LeHMANN. OfiCúzl do
Registro Civ'il do 1'1 Distrito
da Comarca de Jaraguâ do
Sul, Estado de Santa Cata
rina, Brasil faz saber' que
compareceram em Cartório
exibi1Jdo os documentosexi
gidos pela' lei, a fim de M
bilitarempara casar:

de

Schulz, 60,' neSta ci�e, 'filha de
Agenor Santos. e SibilaHass Santos.
EDITAL Nil, 17.855· d•
25-03-1991 ,

PAULO CiSAR CRISTOFOUNI
eMAR/LUBEBUNG

Ele, brasileiro" solteiro,
operärio; natural de Iaragl!á do SUl,
domiciliado e residente na RUll Fran
cisco Piennann, 131, nesta cídade, fi
lho de Dalcio Cristofolini e Maria
OlairCrístofolini,

'

Ela, brasileira, solteira;'do lar,
natural de Jaragpii do Súl, domiéilia
da e residente na Rua Roberto Zie
mann, 2:890, nesta, cidade, filha de
Vjtor Behling é Herta Joenk Behling,

\

EDITAL NV
22-03-1991
EMEllSON LQ1Z .DE SOUZA e

IRlNESRAFFAELU
-

Ele,
.

bresileírö, solteiro,
mecânico natural de Joinvílle, neste

.

Estado, domiciliado e residente na

Rua Alfredo Mann, 84, em Ilha da
.

Figueira, Il(lSte distrito, filho de João
Luiz de Souza e Ivone de Souza, ,

Ela, brasileira, solteira, operá-
.

ria, natural de Massaranduba, neste
Estado, domiciliada e residente na
Rua Benjamin�Constant, em Massa
randuba, neste Estado, filha de Oe. ,

lindo Raffaelli eElfi FIscher Raffael
li.

17.651.

EDITAL Nti
22-83-1991

�I;R;lM.frsli�l�fgh e RA-

. me, brasileiro; .solteiro;. ser-
vente, �tural de.Corupá, neste Esta
do, domiciliado' e resIdente, na Rua
Adolfo Püttjer, nesta cidade, filho de
Leopoldc> Krisanski e LlJcia Krisans
ki.
,

. Ela, brasileira, solteira, costU"
reira natural de Jaraguá do Sul, do
miciliada e residente em 'Rio Molha, .

neste distrito, filha de Braz.Elizio e
Mathilde Moretti Elizio, _

17.652

1t.656

de

EDITAL NV
26-03-1991

, LUIZ CARLOS PRESTES e RO
SELEI TEREZINHA WOLF

,

. Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Toledo, Paraná,
domiciliado e residente na Rua Anto
nio Carlos Ferreiral 1.534, nesta' ci-.
dade, filho de Sebastíäo Prestes e

LourdesRibeiro:
Ela; brasileira, solteírà, costu

reira, natural de Maripá - Palotina,
Patáná, domiciliada e residente na

Rua António Carlos Ferreira, 1.534,
nesta cidade, filha de Olívio Wolf e
Angelina·Wolf.
EDITAL Nil
27-03-1991

.

ILMAR PADARATZ e MARIA
ISABEL,DE.OLlVE1RA .

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Jaraguá' do Sul, I

domiciliado e residente em Nereu
Ramos, neste distrito', filho de Ervin
Pad!u'atZ e,Veronita Padaratz,

Ela brasileira, solteira, do lar,
natural de iaraguá do Sul, domicilia- '

da e residente em Rua Antonio Ma- .

cllado/. e.m Nereu Ramos, neste distri
to\ filna de Calistro de Oliveira e Isa-
'bel Marcolina de Oliveira. .

� - .

EDITAL NV 17.653
22-,Ó3-1991 ,

C6p'. recebld. do c.rt6r1o de
, Gu.r.inlrllD, SC. ..

REINALDO K1ATKOWSK1. e SA-
LET6FODI

'

,,_, . , Ele, brasilIliro, solteiro� pe
dreiro, natural de Corupá, neste �sta-

'

do, doiniciliado e residente em oJJi\-. '

ramiriÔl, neste Estado, filho de José
Kiatkowski e Lucia Kiatkowsld.

.

El�, brasileira, solteira, do lar, '

natural de Coru,P.á, neste Estado, do
miciliada e reSIdente em Oaribaldi,
neste distrito-, mha de Francisco FOlb

, e Astha'Rüdeger Fodi.

EDITAL NV' 17.654 de
25�O3-1991 '

f:
.

MARLON BLUME e' ROSELY
.

SANTOS .

Ele, brasileiro, solteiro, in
dustriário', naturál de Curitiba, Pa
raná, domiciliado e residente na Rúa
CarJos Schulz, 60, nesta cidade, filho
de Olibio Blume e Sonia Mari;! Blu-
me. ,

, Ela, brasileira, divOl:ciada,
balconista" natural de Jaraguá do Sul,

, doiuiciliaaa e resiltente na 'Rua Carlos

de

17.657 de

de

EDITAL NV
27�03-1991
AMILTONRODR1GES eMARCIA
TERESINHADOSSANTOS

,

Ele, brll!!ileiro, solteiro almo.
xarife, natural ,de Rio do siti, neste,
Estado, domiciliado e residente na

Rua Bertha Weege, nesta cidade fi
Jqo de Argenor 'Roddges e Coietra
Rodri�s.

.

Ela, brasileira, solteira, costu
reira, natural de.lbirama, neste Esta�
do, domiciliada e residente em Ri
beIrão Molha, neste distrito, filha·de
,Jósé Peixer dos Santos e Cécflia dos
Santos.

'
'

de

E para que chegue ao co

nhecimento de todos, man-'
deipassar o presente Edital;

. que será publicado pela im·

prensa e em Cartório, onde
será afzxado durante 15

.

d{as.

PONTIFÍCIA ,

l'NI\'ERSIDADE CATÓLICA
ÓO I'ARi\NÁ
Hospital cajufll

Ql)�: rWhn $�$�
CAM PR 10.600
Cirurgia CardíaC<8

. .

'.

.

,

VIÁçAO
C·ANARINHO

RESTAlJRANI'E'
E

LANCHONETE
A- intensa industrializa

ção jla. região, especjalmimte
Jaragu4 do Sul, como centro

polarizador, apresenta aspec
tos .inseressantes a

.

serem .

constatados, do ponto 'de vista
de 'onde procedem quando cir
culam os proclamas de casa

mento divuigadds pela sra,

Margot Ad/lia Grubba Leh-
'

mann, O}iCial do Registro Civil
'

do JI! Distrito da Comarca. Os
editais publicados na edição nl!
3632 oferecem um interessante

quadro dos naivos que se Iulbi
littun ao casamento, em sua

maioria procedentes' de cida
de. deste e de outros estadas
brasileiros, jovens que 'v2m
atraldos por opilrtunidades de
trabalho que não conseguiram
nas cUk;u,les de origem. O de
monstrativo abaixo revela eSte
aspecto,' O Edital nr! 17.639,
ele procede de Maringd - PR e

ela de Joinville - SC; no dé nl! .

17 6fO, ele déJaragud e ela de,
Schroeder - SC; nr! 17.642, 'ele
ilo Rio de Jan,eiro e ela dePal
meira - Lages -, SCi ,nl!
17.643, ele de Guarami.rii7i e
ela de iaragu4 do;'nl! 17..646,
,ele iie Cor01l(l1 Vividg - PR 'e

Semanalmente o senhor José caSti" ela de Indaial-SC; nf! 17.647,
Pio,to divulga no Correio do Povoas'

.
ele de Rio dos Cedros e ela de

importantesopiniãessobreosmaisdi- JoiiwiJJe -,SC; nf! 17.648, ele
assuntos de interesse do leitor. MaS, de Massaranduba e ela de
vez, cabe a nós parabenizá-lo pelo,

lIIiversáril>: festejado no dia "l (ama- Itoupam - Blumenau - SC; nr!

,"Seu" Castilho pode serconsiderado
\
17.649, ele de Ribeiro Preto

dos nossos fil�fos contemporAneos, SP e ela de G'uaratinguetd -

experiênchl em bem infoqnm: os .
SP. Os- editais de nl! 17.641,

oesses anos todos de conhecimento 18.644; 17.645 e 17.6�0 alio
lico. ParabéQS! noivos naturais d4 Jaragu4 do

• • Sul. Pelo que se coiiclue que
1/3. são natUrais deste municf

pio e 213 são naturais de ,ou
'tros municfpios brasilei1:os, al
.guns até distantes. No dia em
-:que.se esiui/ar·o problema tfas
migrqç6es eSUflScáUsas deter
minantes, tais dados repTe
senkIm . fat�res ;",'portantes
a serem�ado.t.

DAJi LA' S

A melhor comida
caseir8. da cidade de
segunda a ,sábado
R. Max WilheJ.m--:.
próximo a ponte
Abdon Batista

.

!

� i

'VestindoGer�s.
, ,

I

, f

Postos de VeJldtu
AV ..Mal. Deodoro�

1.085
'Rua ,ReinoldoRau,

,'530
Fone: 72-3311

A preferência dosjovens tod�
os fins de semana BR�280 KM

-S8 _. GuaramiÀm
.

"

'!,,"

Há···�O anas· tra!1sporfando
OS anlfices C!O nosso· progresso..

AV. MAL DEODoRO'DA FONSECA; 987,- ,FONEn-1422 ;

•
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Blumeneu sedia a
"

Febratex em julho
" o. Vale do ltajaí. o

maior centro da indústria
têxtil da AJnérica Latina, se
diará' .,' o mais 'importante
evento técnico do setor. Tra
ta-se da Febratex _ Feira
Brasileira da Indústria Têx�
til, que se realizará .em Blu

menau, nos pavilhões da
_ PROE�, de 23 a 28 de julho

pröxímo. Essa feira técnica, .

. dirigida aos empresários e

técnicos do setor, tem por
objetivo suprir as necessida
des do Parque' Industrial
Têxtil do País.

Durante a realização
da Febratex os fabricantes e
fornecedores de mãquinas e

equipamentos, lubrificantes
-,

,
e químicos, fios, tecidos e

aviamentos, além de toda a

gama de produtos utilizados

na confecção de artigos .têx
teis, de todo o Brasil s es

tarão expondo e demons
trando a evolução e a quali
dade de sua ·produção.

Segundo Lelis Cunha,
diretor da EFEP - Empresa
'de Feiras e E7.npreendimen
tos Promocionais Ltda _ or

ganizadora do evento. A Fe
bratex foi idealizada' com o

sentido de sugrir a necessi
dade tanto dos empresários
do Vale do ltajaí, grande
consumidor de jnsumos para
o produto final, como dos

produtores desses, insumos,
que tem essa região como o

seu maior cliente. "Então,
juntando essas necessidades,
'a do Vale do ltajaí de se .

modernizar para manter a
.' qualidade de seus produtos

com maior produtividade' e
das empresas produtoras de
insumos de colocar seus'

produtos é que entra a Fei-.
ra" , observa..

Além disso, ele destáca
o fato dà Febratex reunir
num único lugar .fomecedo
res e compradores desses

produtos que, ·inclusive, 'es";
. tarão sendo demonstrados
durante a Feira, numa pri
meira etapa estarão sendo
comercializados

.

estandes
modulares no pavilhão "C"
daPRo.EB.

Maiores informações e
I -

'

detálhes sobre, a Febratex

podem ser obtidas pelos te

Iefones (0512) 43-6195 Ie
42-9346 ou Telex 51-1485'1, .

em Porto Alegre, junto a

EFEP.

"

Padre! Strobel � é. homenageado. . .

na festa católica
luaga' do Sul - Entre os

dias 25 a 28 deste mês acomunida
de catölica da Igreja de São. Sebas

tião semobiliza parata já tradicional
festa do Padroeiro São Sebastião,
que culmina também com a come

moração pela passagem dos 50 anos

de vida sacerdotal do padre Otto

�nton Strobel. Uma intensa pro

gramação festiva está prevista para
iniciar jánamanhã do dia 25, quan
do acontece o Tríduo Preparatório,

sob o temat'Todos somos chama
dos par)l servir", Logo ap6s, no
Salão de Festas, acontece uma con

fraternização com churrasco e bebi

das.

Para o dia 26 de abril' está

previsto novo tríduo, sob o tema

"!iBmfiia, sementeira de Vo

cações", seguida: de nova festa -

polenta' com galinha, muito chur

rasco e bebidas, No sábado (27) o
tema do tríduo será "Deus continua

a chamar jovens para a vida sacer

dotal e religiosa", seguida de aber

tura dos festejos populares, muita
comida, bebidas, rifas e um sensa-

, .cional bingo. O encerramento dos

festejos acontece no domingo (28),
com missa festiva em homenagem'
ao Padre Otto, sob o tema "A

Missão do Sacerdote no Mundo dr;

Hoje", Ás 16 horas haverá um

grande show com � "Arco Iris Band

Show".

Wiele é O novo 'presidente do Baependi
Jaraguá do Sul _.

Desde . o dia.27 de março
está devidamente empossada
a nova diretoria do Clube
Atlético Baependi, que tem
a responsabilidade de dirigir
a entidade social pelo biênio
91/93. Rainer Alfredo Wiele
assumiu a Presidência do
CAB, que tem como presi
dente de honra Haroldo'Ris
tow. Renato Eugênio Trapp
e Lincoln Delmar Ristow

são os dois vice-presidentes,
enquanto a tesouraria geral
ficou � cargo de Wendelino
Tiiz.

, .
'

.

Durante reunião que
elegeu

.

a. nova diretoria do
Baependi, ainda ficaram de
tinidos os nomes -dos dois
outros tesoureiros, Edgar
Schneider e Osmar Kanzler.
A Secretaria Geral ficou spb
a responsabilidade de José

.

Cildo Kuhn,' tendo como

dois outros secretários os

senhores Nicácio Gonçalves
e Wilmar' Ulisses Ulrich.
Ainda foram empossados os

vice-presidentes dos depar
tamentos jurfdico, piscinas,
saúde, patrimonial, Bocha,
tiró ao alvo, tênis de campo,
futebol dé campo suiço, so
cial, bolão, orador, sauna e..

judô,' além dos três membros
efetivos do Conselho Fiscal,
e �us suplentes. .

.

PÉRFLEX PerlianuHor1zorúla. Verticais ..

P'ERFLEX
.

Bc;wé' pIB_h.lro· DIvIIIo S.monada .

'. Toldos· Acrflcoe • Cercai •�qu'cfrlu
PERFLEX EmAI""tnlo

.

18 Anos A Serviço da.Comunidade
Rua JOI.DvUIe, 183?- Fone: (0473) 72·099�e 72·3320

JARAGUÁ DO SUL - SANfA CATAIUNA

rn

CORREIO�:.......
I[> <> -=- c:»"q

.

Rotatur protpove
ainda maís o

'Iurismo no NE
A RaIAT'UR,.- Empresa do Grupo VARIG _ está

promovendo uma série de vôos charters provenientes
de Milão paraRecife eSalvador. Estaémais uma ini
ciativa daVARIG, com o objetivo de estimular: o turis- .

ta a conhecer o Brasil, contribuindo, tambhn, para o
desenvolvimento da indústria do setor.

.

. 'O' primeiro charter constituiu-se num grande su

Cf:_SSO, devido ao inseresse que despertou na Itália. O'
grupo. induta, ainda, agentes e operadores de via
gem, considerados osmais importantes representames
da indústria. do turismo na Itália. O'Diretor COmer
cial da. VARIG,' João Lufs de Sousa, e o Diretor de

. Ven4as'. Ottorino Bruno, estiveram em Recife, escala
iniciar do charter, para receber os italianos, que vie
ram acompanhados do representante-geral da empre
sa aérea na Itália, Raul de Medeiros. Semanalmente,
chegarão charters deMilão para àquelas cidades
nordestinas. A Rotatur já tem programados vôos char
ters até ofim de março.

CORREIO
1[>.<> .If::» <> '" C>

\

ANUNCIAR
CONTINUA
SENDO.

O MELHOR
� NEGÓCIO

FONE: 72-0363

'(urtu'me Arnoldo',5chmltt Ltda. i

"J A.RAqU An

\

Fone: DDD (0f'73) 72..0670 '"

P4giu8 Jaraguá do Sul, 06/04 a 13/04Il99P
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Micro e Pequenas Empresas<
,

tentam cooperação da Europa
•
I· I r "

I.PJl do Sal,-A
concretização de um intet
câmbio tecnológico .entre o

recém criado Conselho do

Projeto Micro, e Pequenas
Eínpresas e' a Câmara de

, Arte e Ofícios de MUnique e

Alta Baviera, da Alemanha,
começou a ser definida na

prlitica na 'tarde do dia 2,
quando os 10 integrantes dó
,conselho se reuniram pela
segunda vez. O encontro
aconteceu na AOJS e reuniu
três representantes <Jas asso

ciações comerciais e indus
triais de Joinville, Blumenau
e de Brusque, além e um re

presentante 'daFAQSÇ.. oem
presário jaraguaense Charles'

Com recursos
,- : liberados'
,Leu amplia
atendimento- ,

Massaranduba - o
prefeito Davio Leu conse

'guiu finallnente . iniciar as
obras de ampliação -da Uni-

-

dade Sanitária do município,
graças ao apoio obtido junto
ào novo govemp., "Por dis
criminação política do go
vemo anterior o pleito en

caminhado pela' administra-.
ção municipal de,Massaraa
duba sempre foi relegado,
havendo provas de pareceres,
favoráveis de técnicos do
"Setor de Planejamento da
Secretaria da Saúde, que'
classíficaram a ampliação da '

Unidade como prioritária",
denuncia Pavio, A respon
sabilidade sobre a mánuten
ção física da Unidade, inclu
sive, é do Governo:Esta-
dual", -completa. � ..

As obras da ampliação
estã9 sendo feitas pela pro
pria .Prefeitura e vão possi
bilitar: o atendimento à IX>.-,
pulação em mais dois con- i .

sultörios, salá de .enferma
gem, atendimento a gestan
,teso entre outras áreas, ."tudo
maís amplo e confortável",
afirma Davio Leu. Ainda na '

área da Saúde, o prefeito as

'�gurou a contratação de
mais um médico: Jackson
Stringari atende no período
da manhã na Unidade, .que
aindà conta com os serviços
.de outros dois'médicos; Qm'.
Odontólogo e cinco aten
dentes. São 50 consultas
,médicas, gratuitas e cinco
:atendimentos' odontolégicos;
diariamente, além de prestar
serviços de vacina, preven-
'ção; curativos.

. ,

Alfredo ,Bretzke: 26 anos.

'Empossado no dia 28
de março, em Joinville, du-:
rante, encontro que reuniu
um membro da Sociedade Afinal de contas, ,

Alemã de Cooperação Tee- as micro e pequenas empre
nolõgica e três representan- sas devem se aprimorar para ;
tes da 'Câmara de

.
Artes e poder auxiliar as grandes

Ofícios da Alemanha, o con- empresas, como verdadeiros
selho deve decidir nos: pró- parceiros, não como concor

ximos dias os nomes dos rentes" ,
'

adverte Charles
empresários que' deverão . Bretzke, que é gerente' a
-participar deste intercâmbio nanceiro da Indústria e, Co
de idéias, por um prazo de mércio de Produtos Ali
três anos, quando expira a' mentales Bretzkê, em Jara
duração do projeto. Charles guá do Sul, O conselho
ressalta que todá a coopera-

\

pretende "promover o de-
,

ção não envolve a liberação, senvolvimento administrati
de possíveis recursos finan- vo e tecnológico das micro e

ceiI:os para financiamentos. pequenas empresas".

"Precisamos mudar a
-, m�ntÍli:idade de muitos em

presãrios.

Jaraguá do Sul
Um novo show dos pilo
tos da .Equipe Malwee de
Bicicross marcou a reali
zação da Prova "Cidade
de Novo Hamburgo" ,
realizada nos dias 24 e,
25, na cidade gaúcha, on-
,de também estiveram as

grandes atrações da mo

dalidade, a nível nacio
nal, O evento serviu para
que a delegação catari
nense - com 27 pilotos de
Jaraguã do Sul - divul-
,gasse a realização do I

Campeonato Brasileiro de
Bicicross, previsto para
novembro, em Jaraguá do
Sul - Malwee Biciskate
Park.

'

Schroeder � O prefeito
Adernar Piske inaugura no dia 13 (sã
bado) a nova Escola Básica Profes- '

sora Elisa Cláudio de Aguiar, que foi
totalmente' reformada e sofreu am

pliações significativas na sua ärea ff
sica, para começar a atender a alunos
entre 5! a 8! séries, a partir do prõxí
mó ano, Embora seja uma escola Es-

,
tadual - portanto sob responsabilida
de do Governo -, o prefeito realizou
as obras com mão-de-obra e recursos

próprios ef entrega à comunidade um '

novo prédio.
'

,

A Escola' Eliza Aguiar possui
agora duas salas de aula, banheiros e

cozinha, e as perspectivas de implan-
, tação e construção de um laboratõrío
e uma sala para a disciplina de PPT
(Prática para o Trabalho). A partir de '

1992 ela deve.atender a 180 alunos no
total - atualmente apenas alunos de }!

,a 4! séries estudam no estabeleci
mento,Adernar plske

Piske inaugura outra Escola

,

BICICROSS

Equipe Malwee dá novo
I

, ,

show em Novo Hamburgo
,

Nada menos do que
19 dos 27 pilotos' da
Malwee conseguiram
classificação, com grande
destaque para Alcivandro
Aldrovani, de oito anos,
primeiro lugar na catego
ria infantil "A". No fe
minino, as pilotos Barba
ra Bierr, sete anos, (Fe
mínino A) e Alesandra
Bruns (Feminino 'D, 13
anos, conseguiram o .se

gundo lugar.. Os pilotos
da Malwee vãó competir
neste fmal de semana

(hoje, 6), no município de
Rio do Sul, na -prova em

comemoração ao aniver-
,sário da cidade

'

, .

, JUÍZO DE DIREITO DA '

2� VARA DA,COMARCA DE .l�GUÁ 00 �UL

EDITAL DE PRAÇA

/

ESTADO,DE'SANTA CATARiNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ
Gabinete do Prefeito

'�

r

LEI N9 748/91

RECONHECE COMO UTILIDADE. PUBLICA A
SOCIEDADE RECREATIVA "ÁGUIA DOURA
DA'�;

ERNESTO FELIPE BLUNK, Prefeito Municipal de ,Corupá, Es
tado de Santa Catarina, no uso e exercfclo de suas atribuições faz
saber,a todos os habitantes deste Munlclplo, que a Câmara de Ve-
readores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

_

(

Art. 1!!) - Fica reconhecIda como de utilidade pública muni
cipal a Sociedade Recreativa "AGUIA DOURADA", fundada em 05
de Novembto de 19119, com sede nesta cidade de Corupá, sita a

, Rua Ano Bom s.n!!. '

,

' .

,

Art. 211) - Esta, Lei entrará em vigor na data de sua publica
ção, Revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAl:: DE CORUPÁ, 12 de Março de 1991.

ERNESTO FELIPE BLUNK
PREFEITO MUNICIPAl

Sancionada, Reglstra�a e �ubdcada a presente Lei no De
partamento de Administração, aos doze dias do mês de março de
1991. I

I'

I'

ANTONIO CARLOS BLUNK
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

.&critório de Contabilidade

o DOUTOR IRlNEU.BIANCHI, JUIZ DE D/REtrO iJA'� VARA,DA
COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL, ESTADO DESANI'A CATARINA,
NA FORMA DA LEIETC•••FAZSABER O SEGUJNFE:

I! PRAÇA:29 .04.91, ãsl3:30 hs, por vdJorsuperiorao da avaliação.
2! PRAÇA: �0.05 .91, ds 13:30 hs, por quemmais der, desde que opre
ço não seja vo.
LOCAL:EDlFfclODO FORUM
PRQCESSO:AçãodeExecução.n!! 3.715
EXEQUENTE:NELSON JOSÉ CATONt
,EXECUTADO:OSMAR IlAYER
BENS:

'

" Um terreno situado no loteamento Hanemann, medindo 15,00m
,

de frente e '15,Oom de fundos, medindo em caa lado 39,OOm, edificado'
com uma casa residencial. constndda de madeirá, medindo aproxima
damente 30,00 metros quadrados, avaliados em Cr$ 450.000,00 (qua-,
trocemos e eincoenta mil cruzeiros} ou 10,2320BTNS.P devedorficajá' "

intimado da data supra,e, para que chegUe ao conhecimento de todos e

que ninguém possa alegar ignprdncia, mandou o MM. Juiz de Direito,
expe.,dir o presente edital que serâ publicado na forma da lei e afixado' no
átrio do Forum Dado e- passado nesta cidade de Jaraguâ do Sul, aos
vinte e dois dias do mês de março doanode 1991.E'uANADEUSMAR-
FUD; Escrivão JUdicial, o subscrevi.

'

/RlNEUBJANCHI '

JUIZDEDIRETI'O

,
- v-

�fA 'Comercial S/C Ltda."
.

-

/. ,

.

-Av. Mal Deod�, 130 - 29 andar - sala 2 ., Fo�:72-0363----_--.Hâ ,47 anos atendendo bem-.
Jàragll4 do Sul; 06/04 a 1�/0411991

"
Pági1Ía9
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[illJ
Imobiliária Jardim
Jaraguá

. Ltda.
Rua,RéillOldo Rau, 585 - '89250'- JARA·
,G.ÚA DOSUL - SANTA CATARINA
FONE: (0473) 72·0768 -. CRECI 512-j

VENDE

CASA DE ALVENARIA c/140m2, vus Lalau.
CASA DE ALVENARIA c/148m2, Vila Baependi. .

CASA DEALVENARIAc/16Om2, VilaNova.
CASA DE ALVENARIA c/170m2, V. Nova-P/Financiada.
CASA DE ALVENARIA c/200m2, em Schroeder.
CASA DEALVENARIA c1250m2, terrenoc/1.400m2 ..
SALA c/40m2, centro;
APARTAMENTO cl268m2 - centro.
APARTAMENTO el2u0m2 - centro.
APARTAMENTO' c/190m2-centro.

, APARTAMENTOcIl821Íl2-centro.
APARTAMENTO eil 50m2 - centro.

APARTAMENTO c/135m2 = centro.
APARTAMENTO c/108ni2 - centro.
APARTAMENTO c/102m2 - centro.
APARTAMENTO cl7Om2 - centro.
TERRENO c/I3x38m�'Barra do Rio Cerro.
TERRENO cll5x30n}, czcasa.de madeirá, na Rua Bernardo
Dornbusch.'
TERRENO C/420m2, Ilha da.Figueira.
TERRENO cl45Jhn2, Vila Nova
TERRENO c/500m2, centro. ,

TERRENOc/15x35m, VilaBaependi.
TERRENO c/15x6Om, Jaraguä Esquerdo.
TERRENO c/15x38m, Vila Baependi.
TERRENO é/15x26m, pIÓX. ao Doeríng,
TERRENO c/28x18�, Vila Baependi.

"AGORA PLACAS PAINÉIS"
FONE: 72-0768

, INTERIMÓVEIS
Intermediária de
Imóveis Ltda

- .
/

R. Joio Picooli, 104..;.. Fone
72-2117

'

Jara,luá do Sul - SC -

, �RECI 0914-J
VENDE-SE .

CASA DE ALVENARIA - com 50nfZ, situaiJa na.

RUI,l Francisco Kruschka, Jaraguâ Esquerdo.
,CASA DEALVENARIA - com 145irr, terreno com

,
421171, situada na Rua Max Artur Eiller, n� 70, (La-
teral da Procopio Gomes). "

CASA DE ALVENAR,IA - com 95171, situada na'
Rua Alfredo CarlosMayer, n� 170, próximo a Weg 11.
TERRENO - com' 1.6(J()niZ; situado na Rua 667,
próximo ao Vieirense.
TERRENO - com 20.740nfZ, situado na Estrada de
Santa Luzia, no Final do calçamento.
C1!ÁCARA - com BO.()()()1,iZ, com lagoas de peixe,
piscina, duas casas -de alvenaria com zso«. 2
150nfZ, sitüada no Rio do Molha.

ENGETEC.�
ENGETEC
V

Engenharia e

Tecnologia da
Cons trução J:- tda

I,

CO",rutora: Imobililiria:
Cáleulo_Emulur�1 Compra'. Venda. A ,.liaç,io

" Prolelo� CIVIS ' locação e lnterrnediação
Execução

.

de I.mó,e"
Rua Cei. Procõpio Gomes de Oliveira, n�' 285 - Fone'
72-2679 Jarlluá do Sul � S(; - r.REA 2264 - CRECI934..J

'

VENDE
TERRENO c/2.00Óm', em Guaramlrlm na rua,28 de agosto (centro),
com casa de alvenaria c-

2 terrenos c/1.7oom2, de esquina na Ilha da Figueira eIn frenle II RO
• Malhas. .

TERRENO na rua Ida Brldl c/499m2 (parpendlcular a rua JOlnvlle,em
frente ao sallo Lider)
SALA COMERCIAL - (29 andar) Edf. Manegottl ,

.

CASA MISTA - tarreno de esquina em frente do Colégio Holando
Gonçalves - Ilha da FigueIra

'

CASA MISTA - Vila' Lenzl
APARTAMENTO - Edf. JorveR - 168m2, surte,..2 donnltórlos
APARTAMENTO - Edf •.Jarllguá _ 170m2, suite, 2 donnltórlos
APARTAMENTO - Edf, Chlodlnl

.

APARTAMENTO - Edf. Carvalho - Bune, 2 dormitórios, 2 garagem
TERRENO - c/429m2• uma quadra do Juventus
TER1IE�O - c/l0.000m' ao lado da WEGII•.
CASA ALVENARIA - Vita Nova
CASA ALVENARIA - Centro
,TERRENO - Loteamento oOOa Olinda - Ilha da Figueira

ALUGA:
CASA p/comércio - R"a Jacob Buch 120 - fundos Bradesco
CASA ALVENARIA.- Próximo ao Hosp'ital Jaragull (morro)
APARTAME.."O _,Rue Jolnville

- Próximo ARWEG
APARTAMENTO - c/suite, 2 quartos -'Rua Mal. Deodoro da Fon..ca
SALA COMERCIAL (cenuo) - Rua oomlngos,dl! Nova

.

SALA COMERCIAL - Rua José Emmendoerfer
.

TELEFONE COMERCIAL
.

II

li

Compra - \"'nda - I -:otcamento � .-tdmim.llru!"ao de imoveis'
CGCMF: 78 659 544.0001-92 - Creci 852-1
Av. Mal. Deodoro. 141 -, Fone: 72-2010

. VENDE ,
'

- C..a de alvenaria com 130,00m', terreno com 1.800,«"", na.1UÍI
Campo Alegre. '

'

- C..a de madeira, com 70 00m2, na rua Cempo Alagra.
.

- Terreno com 1.080,OOml, na lateral da rua Bernardo OomIIuacll
perto do FeITO Velho Sp6z1a. '

.,

- Tarrano com, 15.000,OOm", na rua Bom P..tor, Schoroaclw, ..III·
da·se Condlç6es. .

.

,- 001. Iotea no LoI..Jnenlo �o Luiz. :
- Chllcara com 105.000,OOm ein Nareu Ramoa.
- Lot..mento Santo Antonio temoa'. ·vend.. I

doT::at:rr��m 10.00"",", na rua Putor Alberto Schenelder, Barra

ALUGUEL,
\

- �a aala comercial térr.. de 130,00m", na Av. l1li1. Daodont da
Fonaeca; 141, pr6xlmp aoJlamerlndua,' exalallte pare qualguartlpo
de com'rclo por estar em ponte prevlleglado.· •

- Temos 8 dlsposlçAo de cllent.s, diversos lmóvela, tlinto .:aa",
apartamantos como a.la. comerciais, para IoCllçlO, alt.... _
dHerantas ,pontos da cidade. '

'

CORREIO_
-=> <> IF»� 'V c:::»

\

CHALÉ
Imobill.árlae, ..

Representações Ltd,
Rua Relnoldo Rab. 61 -, Fones: 72·1390 e 72.1500
Jaraguá dQ Sul - SC - CRECI 643-J

CHALt - IIIOBILIMlIA - ALUGA

.

TEMOS PARA LOCAÇAo: APARTAMENTQS - CASAS - TELEFONES;

CHALI! - IMOBILIARIA - VENo�
APÄRTAMEIITO -KITINtTE: Edli.cio .I�er, Centro;
APARTAMENTO- c/03 Oto., Edlf. Manne., Av. Mal. Deodoro'
APARTAMENTP - SOBRADO: 01 Suite + 02 Otos, Rua:'Jos'
Emmendorfer;

CAS� - MISTA: c/150m". Rua: Helmuth Hansenn, Próx. Juventu.;
cl92m • Rua; Joio Saml Tavares! próx. Marl.ol - II;
CASA - ALVENARIA: 80m". Rua: oOllllng08 Rosa, Morro Boa Vi.s- .

ta; , ,

84m2• Rua: Carlos NIeis, Vila Nova, Próx. Forum;
98m2• Lat. 25 de Julho, Vila Nova;

108m:. Rua: JQAo Wiest Junior, Próx. Posto Man:ola;
150m

..
Rua: Felipe Frenzel, Fundos Super. Jar.gull;

138m. Rua: Marina Frutuoso, Próx. Super. Sesi;
CHACARA: Com área de 152.400m2• Rio Molha, 02 c.... de Alv •

GALP,lO -INDUSTRIAL: c/llraa de 156';'2.+ 99m2• em con.t. i.�L
Francisco Hl'Uska, Jaragull'- Eaql!_erdo; , .

SALA - COMERCIAL: Av. Mal. Deodoro, c/84m". (KIta Pio);
Rua: JoAo Plcoll, c/114m". (Esp. OUro);
PONTO - CO.ERCIAL: Superme[cado, em funcionamento com

e!lt6que, Barra cio RIp Cerro, (Malster); ,

CARRINHO DE LAalCHE;S: com chapas, fr....r, etc. Rua: D0-
mingos da Nova; -

TERRENO - COIIERCIAL: Avenida Mal. Deodoro, cl800,OOm";
W.lter Marqu.rdt, c/520m2• com C'a8a m.adelra; I

Angelo,Rublnl, C/l.960m2• com casa. madeira;
TERRENO - RESIDtNCIAL: ·Rua: Albano Fagulnl; Vila Nova,
c/615m2• '

Rua: José Marangonl, VIla Nova, c1825m2;
Rua: Frederico Curt A. Vazei, c/615m2•

. TELEFONE - COMERCIAL. -

.

EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS

MARCATTO LTDA.
Av. Mal. DeodOIO, 1.189 - Fone 12·U•• 72·'"''

,_ Jaraguá do Sul-.SC:"'; CBEClOAt
RELAÇÁO DOS IMÓVEIS A VBNDA

Loteamento Ana Paula III, Financiamento
em até 25 pagamentos, lo�es pronto para

construir.

.

�nhaMorarcom Classe,
Segurancae 'Privacidade.

. A Empreendimentos ímQbiliál10s Mareatto Uda.,
lança o CONDOMINIO DAS AZALÉIA�, o primeiro con
domrnio fechado norizontal de Jaraguá do Sul, oferecendo
opção modema de bem morar,"

/

EDITAL

ÁUREA M.ÜILER'GRUBBA, Tabeliã e Oficial de
.

.

TftulOs da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarina,.� fonna da Lei, etc.

\

. Faz saber a ·todos quanto este edital v.irem que.
�e acham neste Cartório para Protesto os T(tulos con-

,

tra:
.

CARLOS ALBEKl'O SIQUEIJ1A - Rua: PastorAlberto
Schidt n� 120 - NESTA

'

, /

FWRESTAN 'ND' MADEIRA., AGROPECUÁRIA -

Rua: Estrada TrêsRios do norte -NESTA
.

FRUTICULA DIE;GO - Rua,: WâzterMarquardt s/n� -

NESTA '.
'

"

' .

'

KANTINA 200[ DISl'RIB (JE BEBIDAS ..,. Rua: Gui

lherme Lesm,ann sln� - NESTA
LAR CENTER MÓVEIS E DEC LTDA - Rua: Joirwil- '

Ie n� 2474 -NESTA'
,

"

E, como OS ditos tkvedores não foram encontra

dos ou se rt:cusaram a aceitár a devida intimação,faz
por intermédio do presente edital, para que os mes

mos compareçam neste Cartório na Rua: Arthur Mül".
ler n� 78, rio prazo ela Lei, afim de liquidar o seu dé-

. bito, ou então dar razão porque o nIio faz, sob a pena
de serem os .referidos protestados 114 fo'rma da Lei,
etc. "

. Jara_guá do Sul, 01 de abril de 1991 '

li ÁUREA MUlLER GRUBBA - Tabeliã eOficial de
.

. Protesto de T(tulos.

JlITtIglI4•Sul. (JtJ/{JtI ti 13/01/19,91.

Restalllnte
e

Lanchonete
o

Canal

Lanches, Pizzas,
Sorvetes,
Petiscos
e Bebidas.

" .

\

R. CeI.Prac:4pIo
, GoIMa,m

P4gÜUl!O

1

\ .

O CobraX386s Oferece· o Melhor dos Mundös
.
MS-DOS e Xenix.

S 1& S COMPUTER

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

Re........taDte .CobraComputadores

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Míeroe Pequenas Empresas
tentam cooperação da Europa

��' \,'
•

.: I

J...p4 do Sal � A Alfredo Bietzke, 26 anos.

concretização de 'um inter- ;._ Empossado no dia 28
câmbio tecnológico. entre o 'dê março.i em Joinville, du-:
recém criado Conselho do rante encontro que reuIrlu
Projeto Micro e Pequenas um membro, da Sociedade

"

Afinal de CORtas,
Empresas e a Câmara de Alemã de Cooperação Tee- as micro é .,�uenas empre-
Arte e Ofícios de MUnique e nol6gica e três representan- sas devem se aprimorar para
Alta Baviera, da Alemanha, ,

- tes da Câmara de Artes, e' poder auxiliar as grandes
começou a ser definida na

_
Ofícios da Alemanha, o con- empresas, como verdadeiros

prática na tarde do, dia 2, selho deve decidir nos prö-. parceiros, não como concor

quando os 10 integrantes do ,ximos d�as os nomes d?s rentes" , adverte Charles
conselho se reuniram pela 'empresários que deverão Bretzke, ,que é �rente fi

segunda vez. O encontro participar deste intercâmbio« nanceiro da: Indústria e, Co
aconteceu na AcHse� 'de idéias, por um prazo de mércio de Produtos :,\li
Ires represêntantes 'das asso- três anos, quando expira a mentares Bretzke, em Jara-, /

ciações .comerciaís e, indus- duração do projeto. Charles guá .do Sul. O conselho
triais de Joinville, Blumenau ressalta que toda a coopera'- pretende "promover o de-
e de Brusque, além e um re- ção não envolve a, liberação ,senvolvimento administrati-

presentante daFA05Ç.. oem- de possív�is recursos finan- vo e tecnológico das micro e

presärio jaraguaense Charles ,
ceiros para financiamento,s.' pequenas empresas",
, ," ,

Com recursos

liberados
Leu amplia
atendímeato
Mass�dub. -' o

prefeito Davio Leu conse- ,

guiu finalmente iniciar as
obras de ampliação da Uni
dade Sanitária do município,

, graças ao, apoio obtido junto.
> ao novo governo. "Por dis
criminação política 'do go
-verno anterior o, pleito en

caminhado pela administra
ção municipal dê Massaran
iluba ,semp..e\ foi relegado,
havendo provas de pareceres
favoräveis. de técnicos do,
Setor de Planejamento .da
Secretaria, ,mi, Saúde, que
classificaram -a, ampliação. da,

Unidade comó. prioritária",
denuncia Davio. A respon
sebílídade sobre a manuten

ção física da Umdade" inclu
sive, é do Governo Esta-
dual" , completa.

'

As obras da ampliação
estão. sendo feitas pela prp
prià Prefeitura e vão'possi-,

bilitar 'o a:tendilDeJ1to à -po--
,

-pulaçãö e.In mais dois' con-
,

JUlt6rios, sala de_ enferma-
gem, aten4iJhento a gêstan�

, �s, en� outras áreas, "tudo
mais amplo 'e ,confortável"�
lúiInia Davio Léu. Ãinda na.

4ma da Saúde,'o prefeito as

,�guro.U a I contratação de
Plais um médico: Jackson

,�Strplgari atende nó período
:da'� 'IU\ Unidade,�que

• )Jtinda conta com> ds serviços,

� outrOS\ dois médicos; um
pdónt610go

.

e. ,cinco, aten-
,

'dentes. S'ão 50 consultas
':médicas gratuitas' e . cinco

� :�ndimentos' odontol6gicos, ,

�: �amente, além de prestar
,)terviçQS de iVacina, preven-

, ção, curativos.
,

"Precisamos mudar a

mentalidade de muitos ,em

presärios.

Pi�ke inaugura outra ES�ola

I BICICROSS·

EquipeMalwee dá novo

show em Novo Hamburgo
I .Jaraguä do Sul'-

,
Um novo show dos pilo
tos da'Equipe Màlwee de
'Bicicross marcou a reali
zação da Prova "Cidade
de Novo Hamburgo",
realizada nos dias 24 e

25, na cidade gaúcha, on-
, - de também estiveram as

grandes atrações da .mo
dalidade, a nível nado
nâl. O evento serviu para
quç a' delegação catari
.nense - com 27 pilotos de
Jaraguá do Sul � divul
gasse a realização do

Campeonato Brasileiro de
Bicicross, previsto para
novembro, em Jaraguä do
Sul - Malwee Bleiskate
Park.

Nada' menos do que
19

.

dos ,27 pilotos da
Malwee conseguiram
classificação, com grande
destaque para Alcivandro
Aldrovani, de oitó 'anos,
primeiro lugar na catego- >

ria 'infantil "A". No fe.. '

-

minino, aspilotos Barba
ra Bierr, sete anos, (Fe- '

minino A) e Alesandra
Bruns (Feminino, D; 13
anos, conseguiram o <Se

gundo lugar. Os pilotos
da Malwee vão êomeetir
nesté final de semana

'(hgje, 6), no município de
Rio do Sul, na prova em

I· _ .'

comemoraçao . ao amver-

sáfi.o da cidade.

.Sehroeder -, Ó prefeito
Adernar Piske inaugura no dia 13 (sá,
bado) a nova Escola' Básica Profes

,

sora Elisa Cláudio de Aguiar, que.foi
,�otalmímte reformada e sofreu. am-,
pliações ,signi,ficativas na sua área ff-
"sica, para começar a atender a alunes

,

, entre' 5! a 8!;séries, a partir-do próxi-
mo ano. Embora seja uma escola Es
tadual - portanto sob respónsabilida-

• de do Governo -, o prefeito realizou '

as obras com mão-de-obra e recursos
'próprios e-entrega à comunidade um

, novo prédio. I '

-

A Escola Eliza Aguiar possuí
agora duas salas de aula, banheiros e

cozinha, e as perspeciivas de implan
tação e construção de um laboratõrio
-e uma sala para a disciplina de PRT •

(Prãtíca para o Trabalho). A partir de --�---�---��-�---"!""'''1'''"__:''---�-
1992 ela deve atender a ISO'alunos no
total - atualmente apenas alunes de I!
a 4! séries, estudam, no estabeleci-
mente.

. ." .. ,

é....,
.

- .'

&critório ,de Contabiliflade

,

Adamar Piske

ESTADO DE SANTA CATÁRINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÇORUPÁ
Gabinete doPrefeito

" ,

LEI N9 748/91

RECONHECE éOMO lJTILIDADE PÚBLICA A
SOCIEDADE RECREATIVA "ÁGUIA DOURA
DA".

'

ERNESTO FELIPE BLUNK, Prefeito Municipal de Corupá, Es
_ fado de Santa Cafàrina, n� U!lO e, exercfcio de $uas atribuições faz
saber a todos os habitantes deste Municfpio, ql,le a Câmafa\de Ve-
readores aprovou e 'eu sanciono a seguinté" lei:

'

,

,Art. lI!) - Fica �qnhecida como de utilidade pqblica muni
cipal a Sociedade Recreativa "ÁGUIA DOURADA':, fundada em 05
de Novembro dé 1989, com sede nesta cidade de Corupá, sita a
Rua AIlO Boms.n!!.'

,

Art. 2!!),- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica
·ção, f!evogàdas'as dlsposiçOés em contrário.

PREEEITURA MUNICIP�L DE CORUPÁ,12 de Março'de 1991 •.
..

"
j

··ERNE'STO-FELIPE BLUNK
PREFEITO MUNICIPAL

, >

, '. Sancionada, Regllln.da e Publicada a presente Lei no pe
,partl!mento de Adl1l!nlstração, aos doze dias,do mês de março de
1991.

'

ANTONIO CARLOS BLU�K _

DIRETOR DO PEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO
\I'

, 1.

,

' ,JUÍZO DE DlaEITQDA, ,

2! VARA'DA,COMARCADEJARA(;UA 00 SUI1
EDITAL DE rRAçA

o DOUTOR IRINEU BIÀNCHI, JUIZ DE D/RErrO DA � VARA DA
COMARCA DE JARAGUÁ DO stn; E�ADO DESANTA CATARINA,
NA FORMA DA LEIETC••• FAZSABER O SEGUINTE:

,
lo'
." .;,.-

, /:
'

I! P�ÇA:ZfJ.04 .91, às 13 :30 hs, por valorsuperior ào da avaliação.
2! PRAÇA: 20.05.91, às 13:30 hs, por quem 11UIis der, desde que opre-
ço não sejavü.· .

'

LOCAL:EDIFfcIODo F,ORu..MPROCESSO:Ação de Execuçao nf!3.715
'EXEQ1!ENXE:NELSONJOst CATONI
EXEClJTADO:OSMAR BAYER
BENS:

J

Um terreno situado no Ioteamento'Hanemann, T1U!dindo 15,OOm
,

de frente e IS,OOm de fundos, T1U!dindo � coo lado 39,OOm, edifiêádo
com uma casa residencial:, construlda de madeira, medindo aproxima- '

damente 30,00 metros quadrados, avaliados em Cr$ 450.000,OO_('qua"
trocemos e cincoenta mil cruzeiros)oill0,2320BTNS. q devedorficajá
intimado (ui data supra e, para que chegué ao conhecifnt!nto de todos e

que ninguém possa $g_ar: ignorc2ncia, T1UIru/oU 'o MM.,Juiz de Direito,
,

expedir o presente editaI,que serd publicado,naforma da lei e afixado no
,
dtrio dO. IFo17,J1n Dado e passado nesta cidade de,laragud do Sul. aos
vinte e dois dias do mês de T1UIrço ddano de 1991. Eu AMADEUSMAH.-
FUD, Escrivão'Judicial., o subscrevi.

.

,

'

I
"

/ ,

IRINEU.fJIANCHI
,
JUIZDE q/RErrO

I '

ffA Comercial S/C Oda.�'
,

• I ,'. '

.,
' ,

, -Av. Mal Deod....,,'130 - 29 aildar - sàla 2 - Fone: .72-0363----.._-.:,Há 4'- anos atendendo bem-
Pdgi!i49,

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

RU.,Rei�ldo R.u, 585 - 89250 - JÁRA.
GUA DO SUL:- SANTA CATAR.NA
FONE: (0473) 72·0768 - CRECI S12.J

VENDE

CASA DE ALVENARIA c/140m2, Vila Lalau.
CASA DEALVEN:A.RIAc/148m2, Vila Baependi,
CASA DE ALVENARIAc/16Om2, VilaNova.
CASA DE ALVENARIA c/170m2, V" Nova-Pzfiinanciada.
CASA DEALVENARIAc/200m2, em Schroeder,
CASA DE.ALVENARIA c/250m2, jterreno cll.40Om2 •

SALA c/40m2, centro. '

,

APARTAMENTO c/268m2 - centro, '

APARTAMßNTO c12oOm2 -centro.
APARTAMßNTO c/190m2-centro.
APARTAMENTO eil 82m2 .:.. centro.
APARTAMENTO ell50m2 - centro.
APARTAMENTO c/135m2-centro.
APARTAMENTO c/108m2 - centro.
APARTAMENTO c/ 102m2 - centro.

APARTAMENTOc/7Om2-centro.
TERRENO c/13x38m, Barra do Rio Cerro.
T.ERRE�q c/15x3Om, C/J;:858 de madeira, na Rua Bernardo
Dornbusch. .

'

-

TERß.ENO c/42Om�, Ilha da Figueira.
TERRENOc/45Om2, Vila Nova
TERRENO c/500m2, centro-.

'

TERRENO c1l5x35m, Vila Baependi.
TERRENO c/15x60m, Jaraguá Esquerdo.
TERRENO c115x38m, Vila Baependi.
TERRENO c/15x26m, prõx, ao Doering.
TERRENOc/�8xI8m, Vila Baependi. I

..AGORA PLACAS PAINÉIS"
.

FONE: 72-0768
'

INTERIMÓVEIS
Intermediária de
ImÓveis Ltda.,

R. João Pieeoli, 104 - Foné
72·2117 '

Jaral_u' do Sul - sc .,
CRECI 0914-.1 '

VENDE-SE
CASÀ DE AL,VENARIA - cóm 5omz, situada na'

.

Rua Francisco Kruschka, JaraguâEsquerdo,
CASA DEALVENARIA - com 145irr, terreno com
421nr, situada na Rua Max Ariur�il/er, n� 70, (La-
teral da Procopio Gomes). '

CASA DE ALVENARIA - com 95rrr, situada na

Rua AlfredoCarlosMayer, n'! 170, próximoa Weg II, '.
TERIlENO - com 1.6OOtrf; Situado na Rua 667,

, prôxtmo ao Yieirense, .

, TERRENQ - com 20.74omz, situado na Estrada de
Santa Luzia, no Finaldo calÇamento. "

CHÁCARA - com BO.()()()rrf, com lagoas de peixe,
piscina, duas casas de alvenaria com 25rJrríZ 2
15omz, situada no RiodoMolhß.

I,

ENGETEC·
Engenharia e

Tecno/ógia da
Construção L"da

,
.

,

CoUrrulor.: lmoblllári.:
Calculo Estrutural Compra. Venda. A,.lía"âo
Projetos Civis

'

locação c Imermeoiação
-Execucäo

•
de Imóveis

Rua Cei. Proçâpio Gomes de Oliveira, n� '285 - Fone:
72 - 2679 Joroluá do Sul- SC - CREA 2264' - CRECI 934-.1

ENGETEC
\.J

YENDE ,

TERRENO c/2.000m2, em Guaramlrlm na rua 28 de agost�(cantnl)•.
com casa de alvenaria '

,

:2 terrenos c/1.7oom2• de esquina na Ilha da FIg�lra ein frante II RD
.

·Malhas. __

TERRENO na rua Ida Brldl C/499m2 (perpendicular a rua Jolnvlle em
-

frente ao sallla Lider)
SALA COME'RCIAL - (22 andar) Edf. Menegottl'
CASA MISTA _ terreno de esquina em frente do Colégio Holanda
Gonçalves - Ilha da Figueira
CASA MISTA - Vila Lenzl
APARTAMENTO -'Edf. JOrVell- 168m2• sulte•. 2 donnliórlol
APARTAMENTO - Edf. Jaraguê _170m2• Bulte. 2 donnltórlos
APARTAMENTO _ Edf. ChlOdlnl
APARTAMENTO - Edf. Carvalho _ suIte. 2 dormitórios. 2 garagem
TERRENO, - c/429m2 à uma quadra do Juventus
TERRENO _ c/10.000m2 ao lado da WEG II.
CASA�LVENARIA - Vila Nova
CASA ALVENARIA - Centro
TERRENO - Loteamento Dona Olinda _ Ilha cia Figueira

ALUGA:
CASA p/comércio - Rua Jacob Búch 120 - fundoB Brade"co
CA�A ALVENARIA - Próximo ao Hospital Jaragut! (marro)
APARTAMENTO - Rua Jolnville - Próximo ARWEG
APARTAMENTO - c/Bulle. 2 quartos - Rue Mal. Deodoro da Fonaeca
SALA COMERCIAL (centro) - Rua Domingo. da Novl!,
SALA COMERCIAL - Rua José Emm.ndoerfer
TELEFONE COMERCIAL

Cumpra:- ""nda - {,i'/"amen/CI e .-tdm;'fI.\/ru\,Qu de tmovei»
CGCMF: 786595440001·92 - Greci 852-1 '

Av. Mal. Deodoro. 141 � Fone: 72·2010

, ,

VENDE
- C..a ele alvenaria com 130.aom", tel'f8no com ,.100,0(",,"... RI.
Campo Alegre. '. "

.

_ Ca.. era maMIFa. com 70 OOm". n. rua Campo Alegre.
, - Terrano com 1.080,OOm�. na laterel d. rua Bemerdo Dombuacll
perta do Ferro Velho Spézla. .

'

- Terreno com 15.000,00",". na RlIi Bom 'Pe.tor. Scharoeder, ..IU-
da·.a Candlç6e.; ','

- QoIs lote. no Loteamanto �IQ luiz. .

- Chtlcara com 105.000,1IOm em Nereu Rllln08.
- Lot..mento Santo Antonlo.tamos it vanda.

daT��eO:rr:m 10.00Om2, na Ria �astor Albarto Schanalder, ,Berra

At.UGUEL
- Uma .ala comarclal tme. de 130.1IOm2, na Av. llal. Deodont da

, Fonsaca, 141, jÍr6xlmo ao B.....rlndu•• axalanta Plrs qual.... tipo
da com6rclo por e.tar em ponte pravll_glada.

.

'- Tamoa a dlapoalçlo da cllan,", dlvaraoe lmóvale, tlinto 1lII8",
.partem.ntos como .ale. comercia., Pire Iocaçlo, .1t.,.dDs em
dlferant•• pontos da cldacle. ,',

/

'EDITAL
I

AUREA MÜLLER GRVBBA, Tabeliã e OfICial de
Tftulos da Comarca de Jaragu4 do Sul, Estado de
Santa Catarina. naforma da Lei, etc.

Faz saber a todos 'quanto este edital virem que
,

se acham neste Cartório para Pr.otesto os TftukJs con-
tra: ,

"

,

CARlpS ALBEKTO SIQUEIRA - Rua:PastorAlbérto
Schidt n� 120 - NESTA
FWRES1'AN IND MADEIRA AGROPECUÁRIA -

Rua: Estrada Tr2sRios do norte -NEsTA
FRUTICULA DIEGO - Rua: WalterMarquardt slné-
NeSTA .

'

KANTINA 2001 PISTRIB PE ÍJÉiJIDAS - Rua: Gui
lherme Lesmann sln!! - NESTA·
lAR CENTER MÓVEIS E DEC LTDA -RUa: Joinvil
Ie n� 2474 -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 nest(! Cartório na Rua: Arthur Mül
ler n� 78, no prazo da Lei, afim de liquidar o seu dé-

, bito, ou entãc dar razãoporque O não faz, sob a pena
de sere,,! os referidos protestados na fqrma da Lei,
e�. ,

, 'Jara.guá do Sul, Olde abril de 1991 .

ÁUREA MULLER GRUBBA - Tabeliã é Oficial de
�rotesto de Tftulos.

,
R. CeI Proc6pIo
,Gaaa,rD

Restall'8ßte
e

LanchOnete
o"

Canal

Lanches, PiZzas,
Sor:vetes�
Petiscos
e Bebidas.

II

CORREIO____,..
-=> <> -=- «> " C>

CHALÉ
, Imobiliária e

Representações Ud,
\ Ru. ReiÍlóldo Rab, 61 - fones: 72·1390 e 72.1500
Janguá do Sul - SC - CRECI 643-J

CHAU! - IIIOBILIMlIA - ALUGA

TEMOS PARA LOCAÇAo: APARTAMENTOS· CASAS· TELEFONES;

CHALI! - IM081"IARIA - YENDE

APARTAMEIITO - KITINI!TE: Edlflclo .I.er, Centro;
APARTAMENTO- c/03 atos. Ecilt. Mannés, Av. Mal. DeOdoro;
APARTAMEIITO - SOJlRADO: 01 SuIte' + 02 atos. Rue: Jos6
EmmeflClorfer;

,

CASA - MISTA: c/150m'. Rua: Malmuth Mansenn. prox. Juvemua'
'

C/9�2. Ru!!: Joio Saml TavereB. próx. Marlsol-II;
•

CASA - ALYENARIA: 80m2• Ru.: Õomlngos Rosa, Morro Boa Vis.
ta; .

.

84m'. Rua: CarloB NIeis. Vlle Nova. Próx. Forum;
98m2• Let. 25 de Julho. Vila Nove;
108m'. Rua: Jolo'Wlest Junior. Próx. Posto Mercohi;
150m2• Rua: Felipe Frenzel., Fundos Super. jaragu6;
138m2• Rua: Marina Frutuoso, Próx. Super. Sesi; I

CHACARA: Com êrea de 152.400m2• Rio Molha. 02 ca••s de Alv.;
GALPAO -INDUSTRIAL: cllirea de 156m2.+ 99m', em consto Lat.
F�anclsco Mruska. Jaragurl - Esquerdo;
SALA - COMERCIAL: Av. llal. Deodoro. c/84m2• (Klte Pio);
Rua: Joio Plcoll. c/114m2• (Eap. oUro);' .,'

PONTO - CO.•ERCIAL: Supermercado, em funciOnamento Com
est6que. Barra do RiP Cerro. (Malster);
CARRINHO DE LÀtlCHES: com chapas. fr....r. etc. Rua: D0-
mingos da Nova; ,

'

TERRENO - CO.ERCIAL: Avenida Mal. Deodoro, c/800.00m";
Walter Marquardt, C/520m', com case maclelr.;
Angelo.Rublril, C/1.96om'. com.casas maclelre;
TER"ENO - RESIDII!NCIAL: Rua: Albano Fagulnl VII. Nova.
'c/615m'.

'

Rua: José Marengonl. VIla Nova, c1!l25m'.
Rua: Fredarlco Curt A. Vazei, cll1 sfn2.
TELEFONE - COMERCIAL.

EMPREENDIMENTOS
IMOBIUARIOS

MARCATTO LTDA.
Av� Mal. Deodoro, 1.1"- Fone 72·11•• 72·'..U
Jeragu. do Sul-.SC'_cC8ECJ_ . '

RE'LAÇÁO DOS IMÓVEIS A VBNDA

Loteamento Ana Paula III, Financiamento
em até 25 pagamentos, lotes .pronto para

consrruir.

\énhaMorarcom Classe,
Segurança e Privacidade.
À Empreendimentos Imobiliários Mareatto Uda.,
lança o CONDOMINIO DAS AZÁlÉIAS, o primeiro con
dom(nlo fechado horizontal deJaraguá do Sul, oferecendo
opção mOderna de bem morar.

I, _ �_

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

I.,
S • S COMPUTER

Re.........te.CobI'llComp�cions

Rua DOf!lingos da Nóva, 145 - Fone: 72 -3839

P4gUul 10 Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Juventus tenta reabílitação
I '

.sobre Hercílio Luz, amanha
laraguá dó Sul - Ju- "

ventus e Hercílio Luz' reali
zam neste domingo, no

Estádio João Marcatto, o

primeiro jogo do returno da

Taça Santa Catarina, que
começa a dermir o clube
classificado para a próxima
fase do certame. No primei
ro confronto entre as duas
'equipes, em. Tubarão, a

equipe tricolor .jaraguaense
aplicou 2 x 0, em jogo que
se percebeu nítida superiori
dade, Na terceira colocação
geral na chave "B", O' Ju
ventus deve contar com

apoio maciço de sua torcida
- seguramente mais. um re

corde de renda em Jaraguá
do Sul.

.

, Até porque 'a última

partida realizada pelo trico
lor 'ein Araranguá mostrou
um time irreconhecível den
tro de campo, no 'Estádio
Grêmio Fronteira.' A volta

, de Altivo à meia cancha tal
vez tenha propiciado reforço
no setor, mas indiscutivel-.
mente "embolou" pelo me

'nos cinco jogadores em urna

posição. Resultado: Juventus
'perdeu a ofensividade e

apresentou fortes deficiên
cias na defesa. Os dois gols
convertidos pelo Àraranguá
foram através decruzamentos
aéreos, com falhas do golei
ro 'Z,é Carlos.

O Araranguá saiu logo
na : frente, convertendo o

primeiro gol aos 3 minutos -

Everaldo, de cabeça. Com,
'ínferiorídade no marcador, o
tricolor partiu com desespe
ro ao ataque, e acabou so
frendo o seu segundo gol,
aos 17 minutos, através de
Caio, em falha do goleiro Zé
Carlos. O Juventus ainda
tentou uma reação e conse-.

guiu Q seu gol, aos 4:3 minu-:
tos da primeira, etapa, com

.
,

Aos 52 anos, Q sonho de

disputar a São' Silvestre
, laraguá do Sul � Alves, que já vem buscando
Com o prestígio de 35 meda- - e até agora conseguido
lhas nó peito e outros cinco com muito sucesso, - o apoio

"

troféus colecionados em ca- da Weg (onde trabalha), que
sa, o atleta fundista Vicente lhe assegurou a dispensá do
Alves continuá com pique serviço e, se mantém atuali
total nos seus 52 anos de zada com os resultados posi
..llDlá estrutura física acostu- Uvas do atleta-funcionãrio,
mada com longas corridas. '

Vicente participou ontem., Até lá tem muito chão pela
(dia 5) de mais uma prova frente e "seu" Vicente pre
nó município de Araquari, tende continuar com seus

,

pela categoria veteranos (os treinos diários, percorrendo
resultados serão divulgados uma distância variável entre
na prõxíma edição), como' 15 Wil e 20 mil metres, em
mais um preparativo para volta do campo da Asso
seu maior objetivo em 1,991: ,ciação Recreativa Weg ou

" participar da Corrida de São no asfalto da BR-28�. Para
Silvestre, realizada sempre i completar os exercícios ro
na madrugada do dia I!? de " tineiros, ele sobe, ao menos

, janeiro de cada ano, em São uma vez por semana; o Mor
-Paulo cem a participação ro da Antena, em Jaraguá do
das maiores feras deste es- Sul, sempre com o acompa-
porte, no mundo.

•

nhamento técnico do filho
Terá sido a realização Francisco'Alves, um admi

de, um sonho para Vicente rador cosntante.

Dunga aproveitando um' re-,t
bote de um chute do ponta
Marinho, no canto esquerdo
do goleiro Valcir. Foi o úni
co chute do tricolor durante '

os primeiros 45 minutos. O

que se . viu no segundo tem

po. foi quase nada. O Ara

ranguä retrancado e sempre
perigoso nos contra-ataques, '

enquanto e Juventus perma
necia'perdido no gramado.

Juventus: Zé Carlos,
Isaac (Rossetti), Eduardo
Gaúcho, Cassio e Mareo
Aurélio; Ado, Altivo e Ma
rino (Toto); Cuca, Dunga e

Marina.
Araranguä; Valcir,

Chiquinho, ' Chimbica,
Paulão e Geraldo; Alaércio,
Andersen 'e João Ricardo;
Everaldo, Jair Bala (Volnei),
e Caio (Venício).

, Árbrito: Ezio Osvaldo
Vieira; auxiliado, {'ar Ivo

Varmehng e Valéria Berto.

l.Vicente venceu maratona da Cre
""r, em Blu�entju

. .

, .

Alvorada se mantém' na frente .na la.'Divisao
.

.

, �

larapá do Sul - rase, a 'Alvoi.tda venceu ao

Mesmo diante de urna vitória Malvice, enquanto" a SER
düícil de 1 x 0, a equipe da - Ami2;ade' goleou à SER.Co-- '

SER Alvorada assegurou a merclal por 4 x' O, em Jogo
, liderança isolada do certame realizado em Guaramirlm.'
da I! Divisão da Liga Jara- Outra goleada da rodada foi
8Wlense de Futebol. Com- do Cruz· de Malta sobre o

pletando, a 3! rodada � I! Bota{ogo: 3 x 1, com arbri-

.•Sararl
CAÇA - PESCA - CAMPING - NÁUTICA

AV. MAL. DEODORO, 583
TEL.72·1389

JARAGUÁ� SUL - SC

"tII'agll4 doslli,'06I04 â 13/04/1991

tagem de Tibério Emílio
Stui, com os bandeiras José
Edivaf Pinto e Moacir Uber.
Ó ,�outrO resultado: foi de
empate entre as equipes da
SER Francisco de Paula e

João Pessoa, em dois gols'-
Já o CruppeonatQ de

Seniores reuné atualmente
quatro 'equipes na liderança:
Comerciar, Aniizade, Bota

"

I fog<? 'e João, Pessoa, estão
com quatro pontos somados,
'enquanto Cruz de Malta e

Malvice dividem a, segunda
colocação; c01!!� três pontqs
ganhos. A� agora foram
mareados 23 gols no certame

junior - média de 1,91 gols
por partida, tendo Ivan, do'
João Pessoa, como 'o goleiro,
menos vazado,(! gol) e Jarr,
do Francisco de Paula, com
trê� gols convertidos. ,

CORREIO_
I(> <> .. c::»" C»

de Jaraguã do Sul e Co
rupâ, Lojas Hm, com a

, colaboração .do Clube de
Canoagem Kentucky, PQ
trocinaâo pela Darpe Ma
lhas, do gra1Ulc desportis
ta, 'Afonso da Canha. ... '

A equipe de atletismo da
DME de Jaraguâ do Sul es
tard, neste final desemana
competindo em Criciúma. As
provas serão válidas pelo
campeonato estadual. •••

'

O
�'Clube 'de Bolão 81"
promov« hoje e amanhiJ,

,

ruu callChas dO SER Viei
rense, ".", torneio de
bolãó - bola 16, denomi-

,

nado uTrofla Transit6rio
Darpe Malhas". Allm do
promolor, Tigre, GMria e

Alvorada (Joinv�lle); Ie
tk Julho (Lages), Caça
doreue (Caçador), Bene
ficiente, (Brusque), Vasto
Verde '(BI1UlU!1U,Iu), Tu
barões (lndaial) e Flores
ta (Ag�o�ndia, esiarão
participando, n"", total de
30 duplas.... Jaragull do
Sul será sede dos 'ogos Mi
crorregioniJis, de 26 a 28 de
abril. Futebol de salão e bo
cha serão as ,únicas duasm0-
dalidades ã serem disputadas.

"'Uma cUriosidade: - a

pesca'I cOlasitkrada a se.:.

g"nda atividtule esportiva
mais praticada no mundo,
depois tIofu,eboll claro.

Esporte em revista
------------ JaimeBlank-

DE REPENTE, TÔTO
o joga de quinta-feira (28), entre Juventus e

Caçaâorense, ia caminhando para o seu final e quan-
,

do 'tudoJazia crer que o placar não seria movimenta

do, eis que de repente surge o oportunismo de Tôto.
Em dois lances, aos 30 e aos 44 minutos, ele decretou
a vitória juveniina, 2 aO. E ao final do jogo, em en

trevista a um conhecido repórter de Uma emissora lo

cal, o desabafo do jogador "isso é para tapar a boca
de muita gente que anda dizendo que ea fiqueimasca
rado": e concluiu dizendo " só porque sou prata-da
casa � me dão o devido valor" , Estas palavras fo--

ram dirigidas à, uma parcela de torcedores juventinos .

e da imprensa, que vinham cobrando dele uma boa
exibição. Um recado ao Tqto - com humildade e per
severança se vai longe,

,

APERnA DÁ INVENcmIi.,1DADE

Jogando um futebol de baixo nfvel técnico e sem

'planificação tática principalmente. naprimeira etapa,
o Juventus conheceu domingo (31); emAraranguâ; a

'. . I

sua primeira derrota e, em consequência' a perda tia
invencibilidade no campeonato. O placar adverso de
2 a L, ficou de bom tamanho para o tricolor, que es

teve irreconhectvel durante quase todos os 9(}'!minu
tos, A defesa falhou nos dois gols do Araranguá. En
tendemos também que errou o técnico Zé Carlos na

escalação da' equipe, colocando cinco jogadores no

meio-de-campo, congestionando a intermedidria e não

tendo consequentemente' nenhum Poder ofensivo, A
entrada de Tôto, ainda noprimeiro tempo no lugar de
M'arirto e de Rosseti no lugar de Isaac, por co1ltdsõo,
na segunda etapa, deram um pouco mais de 'ofensivt
dade ao time juventino, porém, não o suficiente para

:

evitar a derrota, Vamos aguardar o jogo de amanhã,
/ '" '

contra o Hercüio Luz, na abertura do returno, quan-
do diante de sua torcida certamente vai alcançar a tão
necessária reabilitação.

. ,

,

DESTACANDO
I

A Divisão Municipal
âe Esportes de Jaragll4
do Sul com· o apoio da
Papp Sport (leia-se Mdrio
Papp) acaba de contratar
dois grandes reforços pa
ra a modalidade de bo,..
cha. Trata-se' de Valde
mar Pavão--e Gamb4. Am- ,

bos são' oriÍlndos da CME
de Seara e vem dispostps
a ajudar os seas co�a�
nhei'ros a obter a classiJi
caçá" do nusso IIUlniclpiD
aos' Jogos Abertos, eil!!
Chtipec.6. '

... Em assembléia ge
ral ordirulria realizada na

noite do dia 27, de março, p
Conselho

,

Deliberativo ,do
Clube At�tico Baeperrdi ele
geu (votaram 27) e empossou
o desportista Rainer Wille
C07(lO seu novo presidente,
para o biênio 91/93. Alidor
Lueders que entregou o seu

cargo naquef4. oportunidade,
agradeceu' àqueles que o'
apoiaram, dei;JCou, várias, su
,gestões à nova diretoria, além

'

de wn 'superávit em caixa, na
ordem de Cr$ 6.488.036,53.
••• No- dia iI de abril
(domingo) com salda da
ponte de Nereu Ramos e

chegada na polÍte Abdon
Batisla, serd realiziula a

V Co",petição de 'Caiil
ques, CanOtls e Bqteiras,
no rio' Itapocu. A pro
moção I das prefeiturtu

II \
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ANOTAÇÕES
As' liderançaS jarà

guae;,ses' vinculadas ,à
União por S�a,Catari�
na começaram a se mo-

bilizar �eft:tivaniênte pela Recente' pesquisa
permanência .dos serviços realizada pelo Instituto
da Delegacia Regional de Datafolha, no Rio, de Ja-.
Potteta. namicro"égião.

'

neiro, atesta que o medo
,

No dia 3 uma 'caravana de contrair a AIDS já
,

de empresários e.pouti-" afeta a 71%' dos cario
cos se dirigiu a-Secreta- cas. O fato da doença ser

,

ria-de 'segUranÇa Públi- incurâvel e 1({V/u à morre
ca, para.temar convencer ,é o quemais àtemoriza as

o .seoretârio Sidnei Pa- pessoas.
checo. da importância qui
iSso representai A justifi
cativa; 'não é mais posst
vel que os jaraguaenses
tenham que se dirigir a '

Joinville e 1J1uir;tenaU .pa-
'

ra encaminhar doeu
mentos básicos, como

Carteira de IdeniuIade,
entre outros. '

AIpS).

I' _._._._.:..._._._

-.-.-�.""-, ..�.-.-

-.-.-.-.�.-.-.-

Apesar' disso, pes
quisadores americanos
descobriram 110: Pensilvâ
nia uma 'vacina experi
mental contra a AIOS �

V�n -, que deu resul
tado positivo na forma-.

'

ção de anticorpos para o

-YirusHIV.
.

,

'

o Brasil poderá ter
25 mil. doentes', aidéticos,
neste .

ano, segundo le- O mesmo boletim da
vantamento 'divulgado Fundação Oswaldo Cruz

"pelo boletim i 'S�a" , 'revela uma pesquisa tam-

'dá Fundação ''Oswaldo Mm preocupante: A As�
Cruz. Mais setemil casos sociação Paulista de Me

fo�am jwtificàt!ó$,' so- dicina é o ConselhO Re-
'

mente em dezembro do gional de Medicina de
ano passado, à Organi� São Paulo r.ealizaram

, zaçÕf? Mundial da Saúde, exame de qüalificação em
,

o que eleva o iiúmero 'de ,1087 'mf.dicos recém�
,registros para 3l4:.1�O formados' e reprovou 656,
caSos, em todo'o mUndO.' de�es (60% doscandida- '

Os Es.�ados...Uni40s per- tos). Detalhe: este exti.�
, maneçem como o Pars nie, -atualmente, é facul-,
"mais afetado" (154.791 ta(ivô, mas o ÇRM pau-.
casos), seguido da Ugan- lista quer tomá-lo obri-

,Já 0'7.422) e do Brasil ' gat6rio, emprol da saúde

(com 15.549 casos de dos brasileiros.
' ,

-_-.-.-.-.- .. -.-

PADRE DONATOWIEMES

Repercutii", dolor(j�ameTJ1e entre a população ,local
a notfciiJ. do falecimento do bonfssimo Pe. Donato,
Wiemes, ex-vigário da Paróquia de São Sebastião e

construtor da át}tal Igr?fo Matriz. O seu Passr,unento
,

oco"eu às 15 hó�as do dia 1: de abril de 1991; sendo
,

dado à sepultura ''na necrópole do Instituto Teológico de

Taubatf;' ein São Paulo)
• • '''1' -.

, ,

"

, Equipame�tos p_a Escrit6rio Ltf,la: "

"

Tud., para seà escrit6rio
'

ÇOmple,ta linha de �uprimentos
para coTtip�ta40T:e�.,

Fone::. J0473) 72-1492 e 72-3868
,Jaragwi do SUl - Sç

•
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"IBGE prepara novo censo,'

demogrâfko ao 2°, semestre:
Jaraguá ,do Sul �' cargo de Técnico Censitãrio, os piimeiros dados sobre a

'Com' projeções de aumento para atuar' na "supervisão e pesquisa, que provavelmente
em pelo menos 25% no .nó-,

,
apoio à coletade dados. " sê, conclua em 45 días.« aJé'

mero, de habitantes
c
dos 00-' A, prova acontece no a segunda quinzena de outo<-'

nicípios de Jaraguã do Sul,.: dia 5 de maio, no Colégio bro.'
"

Guaramirim, Massaranduba.: Abdon Batista;, e' vai, sele- -No ültimo censo, ,dê
Söhroeder, Corupá, S� clonar apenas 26 candidatos, 1980, Jaraguá do Sul dispu..,

," Bento do Sul, Rio Negrinho aprovados, sendo, o maior, nha de .uma população de
e Campo Alegre, o Instituto, 'inúnero (sete) para Jeraguä

'

48.534 habitantes e as esti�
,Brasileiro "de Geografia 'e do Sul-e o-menor (um técni- matiyas' são- de que atual�
Estatística (ffiGE) realiza a

.

co censitärío) pala o muní- -rnente ultrapasse os 80
,

partir do dia iI!:! de; setembro, cípio de Schroeder. Atual- habitantes. No município.
"

deste ano, o novó CeI1$O mente, um técnico censítärío São Bento do Sül, a:pOpula'
Demogräfíco '- o ,61tii:n6 ganha um salärio mensal de

:

ção atual deve chegar
aconteceu em 1980. 'A Cr$ 65.948, -20. No ato da, ' 53.051,habitafités segwÍdo ,

Agência do' IBGE em Jara- 'inscrição' o candidato de..,' IBGE.' 0"1; demais murticc.,
guá do Sul' - 'com abrangên- sembolsou a quantia de crs 'pios da microrregião, têm
cia em todos estes.imumcí- 1.500,00. ,O chefe da Agên- seguinte, ,estimativa popula...
pios - manteve abertas até cia do IBGE, Soldemir An-' cional: Guaramírim (14.481'
ontem (dia 5) as inscrições tônio Zanella, acredita que' habitantes); Massanyldub,a;
ao concurso püblico para até o dia 15 de dezembrojä (i2.49Z); Schroeder,(5.042)::
preenchimento dé 'vagas ao <comecem a ser divulgado� 'e Corupá (9.526 habitantes).
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Vestuaristas quere� reajustes pelo IVC
.

,Jaragd do Sul:": À dire
ção do Sindicato dos Trabalhadores
-nas Indústrias do Vestuário entre-

,

gou no .dia 2 à classe patronal a sua.
pauta de reivindicações Salariais e,

de trabalho, pará a celebração da

Convenção Coletiva de Trabalho, já
que a categoria tem database mar-
'cada para 12 de maio. Embora não
tenha revelado. percentuàis, de rea

just�s, o presidente do Sindicato,'
Lauro Siebert. solicitoU' que, "os

'j ':,

\
salári�s sejam �ajustados pela va::
riação do Indice de Custo de Vidll
(ICV), I'IOS dltimos 13 meses"; Esse
índice substituí o IPC COmo refe
rencial, e é calculado pelo DIEESE,

,

com base'na-variação dos preços in-,
cluídos na cesta básica de alimentos.

, ,
Laurojustificou que não tem

idéia do percentual pedido de rea

juste: porque algumas emplllSBS já ,

coneeêJeram reajustC$ diferenciadós.'
A nível de cláu�ulas so�iais, houve

, ,

pouca alteração, com destaque� ,

o, aumento do percentual sobre aS

horas nonn'ais extras, de�50%;para60%. , t "

As negeciações devem come-

, çar nesta semana, A càtegoria do
_

Vestuário possui ,atualmente ,cerca, '

de 13 mil trabalhadores, em toda a

microrregião e até 'em,Pómerode -

área de atuação do .Síndícato, São
oito mil mulheres costureiras na

classe..
"
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A gora você, não preciSa mais
perder térnPo preparando' suas

, refeiç�s. -,
.

'Basta,�ar na seção de rotisserie do
novo supermercado ,Breithaupt e 'esco-
lher sua comida preférida. I,

Oferecemos um cardápio variado de
carnes, pratos, quentes, saladas e sobre
mesal!, tudo preparado. dentro do mais
rigoreso controle de q�dade e higiêne. I

Para sua maior comodidade,embalamos
S!lll refeição em bandejas' de albiÍúnio
descartáveis que conservam a te,mpera- ,

tw;a e o sábor do alimen(9 por mais
tempo.

HorliÍ'io de Atendimento: .' ,

•
Segunda à stbado das 10horas às 13h30miri.
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