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Juventus sofre uma
goleada emBrusque

Em jogo tumultuado em

que o árbitro SergioMontegutti
esteve literalmente perdido em

campo, a equip« do Juventus
sofreu uma goleada 1iistórica
tk 4xl diante doß1'JJSque, em ,

jogo realiztulo quarta-feira no

EstddJo AugustO Bauer, em

'Brusque..

. Todos os.5 gols foram
eonferJdo$ . nos 45 minutos fi

. nais . da partida, que permane
ceu igualada téénicamente na

primeira 'etapa, até com supe-
. rioridade 'do tricolor. Neilor
, (aos 5 minutos),' Betinho (aos
16), Clido (aos 29 minutos),
Angioletti (aos 39) marcaram

os gols do Brusque, e Marilib
descontou aos 50 minutos. So- .

mado a tudo isso, O Juventus
ainda teve á expulsão dös ja-

, gadores Ado e Altivo, desfa/
.

cando a sua meia-canchapara
o jogo de amanhã (domingo) a

. tarde, no João Marcatto, con-
..
tra a Chapecoense.

PORTE PAGO'
DR/Se

-ISR 58 -161/81

",
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ASSINATURAS
E

ANÚNCIOS'
, FONE: 7l-0363

, ;

,
'

ANO LXXII - Ni! 3.634 -C_r$ 50.00

LUKISA CISTRI SUl CORA
I

ANTARCTICA
,

fortes :72':"1271-72.";3642 O advogado Sávio MuTilo defende a Salvita

TatÜUUl Dias; 15 anos:

manequim da Lumiêre

.'

Sibek Cordeiro:
Miss Jaragu4/91

Jaraguâ do Sul, de 13 a 19 de abril de 1991

BELE�A
,

Sibele

representa
Jaraguá

.no "Miss SC"
. Como verdadeiro

tributo à beleza, os jara·
guaenses assistiram a

d9is eventos sociais dé

destaque na semana que·
passou. As éI.ependênclas
da Boate Marrackech fica·
ram pequenas para abri

gar o "povo" que aplau·
dlu a nova Miss 'Jaraguá.
Sibele· Cordeiro, na noite
do dia 5. Os jurados ainda
escolheram "Isabete Pradl
como primeira Princesa e

'

Miss Simpatia, e deram o

titulo de segunda Princesa
a Sinara Weber. As
18h30min no mesmo dia, o
centro' da cidade parou
,para assistir de perto o

verdadeiro 'show de rei- ,

nauguração da' Loja Lu
miére Moda (nllma, na Ma·
rechal Deodoro.' Quatro

I beJas.manequlns vestindo
as linhas de Cotton Pret a
Porté e de Moda (nflma
desfiiaram em melo a

. ap!ausos 'e assovios.

'SaMta'
esclarece

,
,

'Impasse na
Câmara'

•

...

A Tribuna da Câmara de Vereadores de
Jaraguâ do Sul, presidida porHeins EdgarRae
der, novamente serviu de palcopara o debate li
vre da democracia, durante a sessão do dia 8,
quando o presidente da Sociedade Assistencial
dos Lavradores do Vale do Itapocu (Salvita),
Lourenço Ersching, e os advogados Murilo Bar
reto de Azevedo e Sávio Murilo de Azevedo pro
curaram colocar os seus pontos de vista sobre a

polêmica questão a respeito (la posse do Parque
de: Eventos "Agropecuário" .. Prefeitura e Sal
vita trocam acusações que já viraram caso de
Justiça. Na Página 3, i:J relato feito pelo advo
gado SávioMurilo em defesa da Sociedade. .

.

.

'Página3-

ATLETISMO

..

Gerson dos 'Santos

é recordista em SC
Ainda sem qual

quer patrocinio empre
sarial. o atleta Gerson
José dos Santos apre
sentou toda a sua ca

pacidade ftsica e técni
ca. ao bater o recorde
estadual da modalida
de de Atletismo. na
prova de 110 metras
com barreira, durante
'o Campeonato Esta
dual Adulto. de Atletis
mo, em Criciéma. Ele
reprêsenta a DME de
Jaraguá do Sul.
---P_"'ll-

Escolha o idioma que
você deseja filiar
INGt.�S·..: ALEIlAo '

'FRANC�S
ESPANH�L
ITALIANO
Apre,ndtzado'
garantido'
Fone: 72-0294

FONE(0473) 72-3200
TELEX 474-519

FAX (0473) 72-0304

, .
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Há anos, u um trabälhó
de pdgma inteira do genial
Carlos Lacerda onde ele afir
mava que aquela seria a déca«
da das economistas. Se vivo

fosse hoje, o grande jornalista
'

e notável tribuno haveria de

EDITORIAL

Raymundo Farias de Oliveira* reconhecer que não apenas dos Unidos, o-que me impres
,

,aquela, mas as décadas se- sionou 'mesmo, nestes últimos
,

São Paulo, (Planalto) - guintes continuariam sob o tempos, foi a aula Simples -

O idioma'português, "última signo des economistas. E a in� mais U1i'Iá vez a sabedoria está

.fior do Lácio, inculta e bela", é fiação continuaria explodindo na simplicidade e até no óbvio:
falado em vários paises, inclu- nos nossos -ouvidos e, princi- - daquele mineiro que veio pa-
sive Portugal, é claro. E \em, palmenie. nos nossos' bolsos, ra Barretos,' depois transferiu-
cada lugar encontramos' o implodindo enfim. orçamentos se para Araçatuba, .sempre
"som" local e os termos locais. domésticos e públicos. E a(en- progredindo,' e depois "exi-
"Bicha", em Portugal, é fila, tra a linguagem econômica lou-se" na Austrália, onde tem

aqui é outra coisa. Aqui no com seu rico arsenal de pala-: hoje seu império econômico, e,
Brasilmesmo, em vári@spontos "vras para explicar, e justificar' .como não é de ferro, passa boa
de sua imensidão - continental, tudo.

'

-parte do ano em Miami, em ca

Se no Português existe soprópria. é claro.
diferenças aqui e ali no signifi· Falo de Tião Maia, quecado e na pronúncia das pala-
vras, o mesmo já se não pode' não conheço pessoalmente..

Nestes dias, em que ouvimos
dizer do "economês" .,Não cul�, '

,

, falar tanto em "alongamento
po os economistas pela si-

, -tuação aque chegamos. Pou- do-perfil da dividal.;", T;Maia ,

recomenda e ensina como en
cos tiveram apoio politico sinavam nossos avós: "se você
para desenvolverem seus "pla-

gasta mais do que ganha nãonos", Pouquissimos tiveram o

"apoio" do AI-S. A maioria foi
há economista que resolva seu

caso. Se você ao contrário"'devidamente fritada na escal-
gQstar menos do que, ganha,dante frigideira em que se tor-,

, pode dispensar os serviços donou o ministériq da Fazenda,
economista" �

nos últimos anos. Uma coisa é
certa. Em meio a tantati,rapo-.
sas antigas dapolftica nacional
e phds de economia, com pas
sagens pela Inglaterra e Esta-

"

encontramos expressões e
vocábulos' regionais com "so
noridades" e sotaques pró-

.

prios, De qualquer forma, no
mundo português fala-se Por,

tuguês. No mundo da ECOM",
miá fala-se o ,"econmn!s". É
uma lf,ngua diftciL- para quem
habituou-se à liguagem de Eça
de Queiroz, Machado de Assis,
Fernando Pessoa' e Castro AI-
ves.

A sabedoria do Tião
\ '

* Raymundo Farias de Oll
veirta é cronista, escritor e

colaboracJor da Agên�ia
Planalto.

o FALECIMENTO DE
FREDERICO WITT
Por intermédio

dá Prof. Dra. Aracy
Witt de Pinho Spinosa,
diretora da F'acuidade
de Saúde Pública, da
Universidade de São
Paulo, fomos notifica
dos do falecimento do
estimado' cidadão
FREDERICO wrrr.
antigo assinante do
"Correio do Povo" e

eficiente colaborador
do "mais antigo se

manário de Santa Ca
tarina", . nos primôr
dios da "Gráfica Ave:
nida'", Ocorrido no dia
16 de março de 1991.
Ao lamentarmos a

perda' preciosa, desse
. colaborador do 'nosso, ,

'

semanário, apresen
tamos condolências .à
famüia enluvada.

P4gilUl'2

•

- JARAGUA IJ() '-,1 ii <:

,
Conhecida do Acre ao RS

Furgões simples, isõtermicos»
'plásticqs, frigor(ficos, trailes '

e carretas de 1, 2 e 3 eixos.
. Equipamento de refrigeração

. e 3� eixo (truck):
Fone: 72-1077 - Rua: Dr. Enrtcil FermiNl113- r_1l: 4141S37

FUNILARIA'
'

�

-JARAGUÁ LTDA.
Calhas� Aq_ucetJorSolar. \

R. Felipe Sclimidt.' 279 - Fone:
72-0448

, Jtiragll4 do S"l �SC

.'GOLD MACHINI
COM. E REPRESENTACÀo trOA.

"

,

Peças p/refrigeração: Linha Doméstica
e Comercial Industf.jal.

Rua Albano José Vieira;760 Fone: 73-0478

GUARAMIRIM - BR 210.

,

(Ao lado dasMa/hás_Fruet)

SPÉZIA & CIA. LTDA�
. Serraria e Serviços de TratOr

Madeiras para construção e serviços de
trator com profissionaiS especializados.

R. João J. Ayroso, 772 - Jaraguá
,

Esqúerdo
Fone: 72-0300 ..: Jaraguá do Sul-

SC
. ,

-�CORREIO-
�,� .-c:;» '" C»' ,

. Fundado em 10 de maio de 1919.
,

'

Diretor: 'Eugênio Victor Schmöckel DRT/SC - 729 '

Jornalista Responsável: Sérgio Homrlch DRTIRS 5596
Repórter: Yvonne A. S. Gonçalves DRT/SC -'- 219

Dept2• Comercial: Jaime Blank DRT/SC - 17

Redação, administração e publicidade:
Rua Marechal Deodoro, 122 - CX. Postal 19 - Fones
(0473) 72-0363 e 72-0091 Jaragu"li do Sul- SC. .

Diagramação, Composição e Impressão: Jornal da Noite.
- Fone (0473) 22-2945"':' Blurnenau - SC I

,

Revisão: Eliane Marcelino Pamplona
Associado a Adjori e Abrajori.
Os artigos assinados não refletem a opinião do Jprnal
Circula na 'microrre�ão da AMVALI e emmaís 93 cidades
do Estado, do País e do Exterior.

.
,

S1\Cl\Ni\,
COM. E REPRES� deMAT. de CONSTRUÇÃO

.

Madeiras, tijolos, 19gespré-moldados, cimento, cal,
portas, janelas, fechaduras, forros, tudo da melhor

qualidade e compronta enlreg,a

Rua BernardoDornbusch, sln�, prôximo da Marisol.
'

,

.

Em cada cliente, um novo amigo.

Jaragll4 do S,,', 13/04 a 19i04Il991..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'Diretório do PFL realizaSucessão em Corupá,

Albàno Melchert quer voltar
\ '

à Prefeitura' RO próxiino .ano
_ -i' \ i. .

I

Cornpã -_ o ex,.pre,..
feito do município e atual
diretor do Departamento de
Obras da Prefeitura, Albario
Melchert, revelou nesta se-

,

mana a sua pretensão de fé
tomar ao carga de prefeito;
em substítuição a Ernesto
'Felipe Blunk.· No entanto,
ele enfatizou que a decisão
caberá ao Partido (o PDS),
do qual é filiado desde a

criação. "Não se pode dizer
que não serei o "candidato,'
mas se houver outro, segu
ramente eu abro mão da
candidatura", afirmou Mel,.

,

chert.

Veread� corupaense
por duas legislaturas .e pre
sidente da Câmara, Albano
Meíchert assumiu a admi
Distração municipal'nos anos
de 1983 até 1989;- mandato
de seis anos -, pelo PDS.

.

Embora tenha todo esse

prestígio de passado político
significativo, Albano Mel
chert já adianta que use' o.
candidato for o'vice-prefeito
Norberto Müller, ou o ex

prefeito Otto ErnestoWeber,
está abrindo mão de qual
quer pleito, em favor, destes
dois".

De qualquer forma,

, SALVITA X. PREFEITURA

Melchert prefere aguardar a
polêmica decisão do Con-,
gresso Nacional,' sobre' a'
prorrogação (ou não)) dos

"'.
mandatos dos atuais prefei
tos, até 1994, quando coin
cidiriam as eleições ao go
verno, deputados, vereado
res e prefeitos. "Os deputa
dos, têm Interesse nessa pror
rogação, porque só assim
gastariam 'menos com a

campanha". Mas Melchert é
ferrenho crítico a um possf
vel mandato "Tampão" - de

apenas dois anos -, que
também está sendo ventila
do.

Câmara abre espaço para discussões sobreo caso

luag.' do S1II - A lio po
I&nica questão Salvita x Prefeitura
foi'novamente,discu!ida na Cimal'a
de Vereadores, na sessilo do dia 8,
ql!lllldo, o legislativo municipal rece
beu as presenÇlll,i do atual presidente
daSocíedade Assistencial dos Lavra
dores do Vale do Itapocu (Salvita),
Lourenço Ersching, e dos advogados
Murilo Barreto de Azevedo e Sávio
Murilo Barreto de AZevedo. Na se

lnana anterior, esre mesmo espaço de
discussões havia sido, aberto ao pre
feito municipal, que defendeu o

ponto,de vista de que "o Parque de
Eventos "Agropecuário" pertence à
comunidade". SOb a presidência do,
vereador Heins Edgar Raeder, a CA
mara jaraguaense tem se transforma
d(l em local aberto aos debates, "mm
-bolo da democracia" , destaca Raeder.'

.. Dentro dessa proposta, o pre
sidente da Salvita colocou seu ponto
de vista aos vereadores -�m apartes
- criticando a construção de màis um
)lI!vilhão, no Agropecuário - feita
pela prefeitura -,� sem autorização ou

conbecímento prévio da Salvita. Ers-,
ching também explicou que nos esta-

.,4�'!e
Ora" V...... G. Tognf

'

Ora. Slela FllTeClnl
Ora. SolangeCutllho PSICOLOGA

FISIO'fERAUPEUTAS Qra. Solange P.1nI
,. FONOAUDIOLOGIA
R..W....Mirquardt, 358 próximo

'

.da CIfnIca Santi CecßIa.
Fone: 72-3859

'

Raeder: debates pelá democracia
tutos da Sociedade "não consta que.
somente agricultor possa assumir co
mo assocíade", E reforçou: "Não é
'yerdade que os .advogados pediram
Cr$ 33 milhões como pagamento dós

, honoráriós". '

Ao final da' sessão, Raeder

permitiu - a pedido do vereador José
Ramos de Carvalho (PRN) - que o

advogado Sávio Murilo colocasse a

sua versão sobre o impasse, "Em
1967-, o Governo Federal determinou ..

que as associações passassem a sindi
catos ou sociedades, por isso foi cria
da a Salvita e seus bens foram repas
sados", disse Sävío, negando afirma
ção do prefeito de que a transferência
à Salvita teriasido irregular. "A doa

ção não é nula", garantiu:
O advogado também afirmou

que o convênio em que a Salvita doa

parte do Agropecuário ,à Prefeitura,
"não chega.á uma área de um terço do
total", mas hoje à Prefeitura já assu

miu ,mais de dois terços, irregular
mente".

Os dois advogados assumiram
a Assessoria Jurídica da Salvita em 23

, de fevereiro de 1989 e, segundo Sá
vio, "os honorários advocatícios
eram de pouco mais de Cr$ 800 mil,

.

em 21 de abril de 19&9 e que até o dia
25 de junho a Salvita exigia o paga
mento de apenas 3Q% do,valor real do
Parque, que hoje chega a Cr$. 479
milhões". O, advogado da .Salvita
confirmou o pedido (atual de paga
mento de Cr$ 33 milhões pela trans

ferência do imóvel, mas salientou que
"70% do valot será doado a entidades
beneficentes". '

fNegÓCio de' OCasião

!
Um anúnçio pelo fone: 72 ..0363 vai mostrar
como o Cruzeiro aparece. A propaganda é a
anna do negócio.'No tempo de vacas magras
a ordem é forçar a venda. Mercadoria na ,

prateleira não �ra lucro. Portanto!
/,

caravana para Bornhausen
.

Jaraguá dp Sul - PPL, em Jaraguá do Sul,
'Uma caravana de pefelistas Altevir Fogaça Jónior.
,seguiu na manhã de hoje , A possível prorrogação
(sábado) para Florianópolis, de mandatos dos atuais pre
especialmente para apoiar a feitos foi encarada como

ascensão do ex-governador "absurdo" pelo presidente
Jorge Konder Bomhausen à do PFL jaraguaense, Fogaça
presidência do Partido a DÍ- se mostra "radicalmente
vel estadual, e começar uma conträrío" ,à'prorrogação até
forte campanha para a .sua 1994, até porque "a popula-

, candidatura .ao Governo dó ção escolheu todos para um

'Estado, em 1994,. "Levare- "mandato de quatro anos". E
mos faixas � cartazes, dare- .concmi. . "Como que eles
mos todo o apoio, para que .prõpríos vão agora burlar a
ele seja o candidato do Par- Constituição Federal, recém
tído", 'adiantou o presidente promulgada?", questiona
do diretório municipal do Fopça.

v >.

Nunca foi tão
fácil comprar ou alugar
a melhor copiadora.

TRIUNFO TM-111C
• 24 meses de garantia
• Assistência téc}lica gratuita �,

.
• Cópias colo�das em vegetal
e transparência

',Custo por cópia: CrS 3,34,

Esta sim, cabe em qualquer cantinho,

E--
RUI 1....1. SiIvtiro, 1l8, cÉp, 88.81Hlori.n6pollo ,sc

"

fo!Io: 1OIII2UZ73, FiIIoIs: BIu fano: 1l1l73I12·2322
JoiI1vIo • fano: fOI74I12-3111 ' Cridll ,&MlJIlIII :IUI8j

"Jara 'do Sul,- Fone:·(0473) 72-2988,

triunfo
AltaI� emcop;xJoras

FA'RMÃCIA DO '$&S'
Amplas instalações' e com' La
borátörio de Análises Clínicas
anexo, para melhor. atendi
mento. Av, MtJl,� D,otIoro,507'

I

(defronte o ColégioS. ÚIÚ -
.

,
Fone' 72,,()S61 ",

"

. Jara,p4 do_SlIl. 13/04" 19/04I199Í
'

/

-Serão examinados itens como, Amorteced,ores dianteiros
�. traseiros, Buchas., dianteiras e traseiras, Estabilizadores,
m9Jas, ,Pinos de mesa, Terminal de direção, Guardapó, Rola
mento�, PastUhas e 'lonas de freio, Cilindros de freio, Flexíl'
veis, e o Alinhamento de rodas. '

"
Válido até 31.05.91

P4giluf3,
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Petrobrás. inicia construção
de duto em Guarafuirim

"

.

_____,;� � ECONOM.rA

'Atacado e varejo
Mais de três mil pes

soas' visitaram -

o Pavilhão
"B" do Parqué Municipal 'de
Eventos "Agropecuário", pa
ra prestigiar a XVII Feira de

-

SUbcontratação e Exposição,
Industrial, entre os dias 3 e 6
deste mês, e que reuniu 62

empresas de pequeno e médio

portes,
- não - apenas de Santa

Catarina, mas, também ,/10
Paraná, São Paulo, e Rio

-

A
.

diretoria do Clúbe..
Grande do Sul» Novamente dos Diretores Lojistasde Iara
ficou clara a intenção das guâ do Sul deve enviar ainda
'grandes empresas de cada nesta semana uma carta à
dia mais utilizar os serviços Federação do Comércio Lo-

.
da subcontratação; na virada jista âe Santa Catarina, soli-. _

deste século, como a melhor citando urgerueintervenção a

forma de economizar e racio- respeito de uma questãoRue ,

nalizar a produção, tem se tomado polêmica no

.comércio locai: a crescente.
dificúldade dos lojistas adqui
rirem produtos dos fomeee
dores, em função do abusivo

. repasse de preços. Está·
questão polemizou . grande .

pane da reunião-almoço do
CDL, ontem, no Clube A#éti
co Baependi e os lojistas ja
rqguaenses estão dispostos a
kvar o assunto até a confede
ração da classe.

1:.
-.-.-.-.- . ..;.-.-

Neste ponto de vista se

pressupãe que finalmente a

pequena eT(lpresa não mais
está sendo encarada como

concorrente, mas como par-
,

'ceira à grande empresa. O
volume de negócios fechados
.surpreendeu a todos os expo
sitores. A XVIlI Feira de
SubcontrataÇão e Exposição
Industrial acontece no segun
do semestre (agosto), em

Joinville, sede da promotora
do �ento, a Bolsa de Negó-
cios de Santa Catarina,

.

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

A Associaçõo Brasilei
ra da Indústria Têxtil já for
malizou o seu apoio institU
cional à ]'1 Febratex -Feira
Brasileira da Indústria Têxtil,
que Sé realiza em Blumenau
entre os dias 23 e 28 de julho,
com organização da Empresa
de Feiras e Empreendimentos
Promocionais; Ltda, de Porto

Alegre.

,. !
-.-.-.-.-.-.-.-

Oprefeito de Guarami-

rim, Antônio .Carlos Zimmer- ,

mann; decidiu prorrogar o
. prazo para o pagamento do

Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU) até o dia 11

(quinta-feira passada), possi
bilitando inclusive a perma-
nência do desconto de 20%..

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

.

A direção do Sindica
to dos-Trabalhadores Meta
lfirgicos - uma facção enca

beçada pelos diretores dissi
dentes: João Davila, Daniel
Rodrigues Aparteio e Claudi- .

néi Martins - obteve da em

presa Kohlbach S/A um rea

juste de 1q por cento nos sa

lários dos funcionários, a

partir de 1'1 de abril: Segundo
os sindicalistas, um movi-.
mento interno dentro do Par

que"FabFil 2 da empresa, se
mana passada também asse

gurou que a direção da.Ko-
.

hlbach "suspendesse os des
contos. da 'licença remunera
dá-tum dia e meio de.salârio
por mês), que vinham sendo

aplicados há dois meses; Os
trabalhadores serão ressarci:
dos.

'"Rúa Reinoldo Rau,632
"�

Fone: 72-1599,

TUBOS SANTA
HELENA'·LTDA.

Divisát!J de concreto (tubos e'amitatos de
. concreto)•.

- R. Joinville, 1.Q16 - Fone: 72-1101
,

Divisão de Plásticos (tubos de PVC - eletrodutosl
li�ha ésgoto - tubos de polietiltinolmanguBira

pr�).
'

.

R.Bemardo Dombusch; 858 - Fons: 72-3()25.

" EscritórioGelaI. .'
.

,

R. Ce/. Proc6pfo G(J(i1es, 99.,.. Fone: 72�

P4g·illa4,

• l

Guarami
rim - 'o
Serviço de -

Engenha
ria da Re
trobräs
(Segen)
confirmou

'. nesta semana o início' da
execução das' obras para im
plantação do oleoduto - com

. extensão de 252 quilôme
tros, .

entre Araucária (PR) e
.

Florian6polis (SC), -, para o
final . deste ano, com previ
são de término ao segundo
semestre de 1993. O muni- .

cípio de Guaramirim está ia
cluido, no ambicioso projeto,

devendo servir de base de

distribuição, com capacidade
de /

-

armazenamento para
2.825 metros cúbicos de ga
solina; 5.070 metros cúbicos'
de ölee diesel; 5.300 de ál
cool, tudo isso distribuído
em cinco �ques-. Mais, duas

� bases serão construídas em

ltajaf é Biguaçu.
'

Nada menos de Cr$ 13
.

milhões serão investidos nas

-obras, garantindo abasteci
mento a 86 municípios catar
rínenses,

.

. '

Considerando. a

construção do oleoduto e a

Nilson Gußhem
(dir), Francisco
Àlves, gerente
locai (centro) e

Roberto Lean
-drinl Jónlor, ge
rente regional
da Varig, em.
JOInvlHe.II·

'1'

Diretor da Ri·o�Sul
visita agência Varig·
Jaragu4 do Sul - Pela primeira vai. omUl1lcrpio recebeu a v�tta

de um dos diretores da Rio Sul - Serviços Aéreos Regionais. O diretO�
comerCiai da Empresa do Grupo VARIG, Nilson Guilhem Guilhem, veio a

o'

Jaraguá do Sul, espàcialmente para verificar In loco o atual estágio de
crescimento da Agência de Passagens e Cargas da _VARIG, "graças ao

empenho dos atuais gerentes". Nilson destacou Iii "excelente localização
da loja da Rio Sul em suas insfálações modemas. no centro da cidade".

,

O diretor da Rio Sul tam�m assegurou sua presença no ato solene
-de inauguração da nova agência - Marechal Deodoro, 122, � andar -, na
seglilnda quinzena de maio deste ano. Com uma frota .de dois: aviões
"Fokker F-27", oito "Brasßia", cinco "Bandeirantes" e operando em 29 ci
dades brasileiras -.oito estados - a Rio Sui :... Serviços Aéreos Regionais
- foi a elTlJll'Etsa aérea que mais cresceu em,mlmero de transportes de-

" passageiros, no ano passado, quando transportPo 478.394 pessoas pelo
Brasil. A Empresa inaugúrou recentemente os seus vOos diários entre Rio
áe Janeiro ,e Navegantes. -

Chapeêó,- SC., ]'1 de abril d_e 1991
.

DARCYSCHULTZ - Presidente-

I

. ASSOCIAÇÃO DOS
JORNAIS DO INTERIOR DE SC .

ADJORI'
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
AS�EMBI.ÉIA GERAL ORDINÁRIA

I'
r .

.
- De confonnidatk com o estatuto social, (art. 1Cfl) cohv�

camos aos.jornais associados para a REUNIAO DE TRABA
LHO e ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se no

.

dia 20 de abril de 1991, às 15,30 hortlS çóm a presença da me- '

tade mais um dos associados e/Ou 1 hora após; com qualquer
,

número, nas dependências do Hotel Bf!rtaso sito à Av. Getúlio
,vargas, 2�0�, 1Jesta cidade de Chapecó --- SC, para deliberar
sobre (l segulflte· _

..

� .

'

ORDEM DO DIA:
,

.

,

I - Apreciação do Relatório e julgamentQ"'das contas da
Diretoria relativo aoperfodo abril/89 - abril/91,' /

11-Apreciação tkJ Parecer do Conselho Fisclfl; .

'

III -Apreciar e deliberar sobre o orçamento da Entidade
. para 9próximo e,;wrcfcio; -

"

.

.' IV - Ekição da nova DiretoTÚJ, Conselho Fiscal e da
- Comissão ,de Etica e FiScal�ação e seus respectivos suplente�,

, para o biênio 91/93; cuja posse dar-se-á no dia 21/4/91 no
mesmo local às 11:()() horas. "

,

V - Assuntos Gerais do interesse da categoria.
OBS: - A apresentação de chapils conco,"entes à eleição,·

deverá ser feita ao Sr. SecretáriO ou seu substituto legal, antes
.

QU dur�nte a Reunião de Ttabalhõ .

conseqüente instalação. da
base como ."a redenção do
município" � o prefeito de :

Guaramirim, Antônio Carlos
Zimmermann, já começa a,

calcular o salto· na arrecada
ção de impostos. O objetivo

"

da Petrobrás é de que este
oleoduto consiga atender. a
'urna demanda nos prõximos �

2Ö anos.
O duto terá,uma '

extensão de 20 metros- de .

largura e a'Petrobrás, inclu
sive, já cadastrou 800 pro
'priedades para as' devidas
indenizações, em uma exten-.
são de cerca de 180 quilô-
metros. .'

.---------------------�II

"

Telesc

confirma

ampliação
',de termínaís

, Jaraguá do Sul -

O. presidente da Telesc
(Telecomunicações de
Santa Catarina),.Dou-

.

, glas de Macedo de Mes

quita, confirmou- nesta

semana, através de ofí-
cio enviado à Assem- o

bléia Legislativa, a im

plantação do chamado
Programa Comunitário
de "

.

Telecomunicação
(Proeon), na sua segun- I"

da etapa, para atendi-
_

mento à demanda dê
terminais' na microrre
gião. A confirmação foi
feita a

-

pedido do depu
�o estad�·{]do VVag
ner (PDS), por telex, e
beneficia os municípios
de Jaraguä.do S1iI., Co- .

rupä, . Guaramirim :

e

Schroeder.
,

Seguodo o texto
do ofício, Douglas Mes
qUita infonna a "ißstala

ção de central CPA-T -

,.
, com 3:008 terminMs �,

11

em Jaraguá do Sul,
com praz<? de Un.planta
ção previsto .� o pri
meiro -semestre de 1993.
Para Comp" es� pre
vista ii substituição' da
atual central por outra,
do tipo CPA-T, coin,ga
nho de 100 terminais,
dentro do mesmo prazo.

.

Também será substituída
até 93 a atual/central 40
município de Gu�_·
rim, por. um EStágio de
Linhas Remotb de Jara
guá .

do Sul, com iganha
estitnado em 300 termi
nais. ,.Parà o município
de· Schroeder a previ
são é c;le ampliação dà
atual central - de. 150

.

para 250 terminais -�
com muclançà do tipo f

. CPR-15; p� CPR-30. :

I •
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Adernar Pískee.Paulo Bauer

Inauguram Escola Básica
, Schroeder - o

� pre
feito' Ademar Piske e o se

cretário estadual da Educa

ção, Paulo Bauer, devem
inaugurar na tarde deste sá
bado (13) a nova Escola Bá
sica Elisá Cláudio -de

Aguiar, que conta com 310
metros quadrados de área
construída em alvenaria. .O

prédio sofreu .amplas 'refor
mas para poder atender aos'

>" \

Vereador
pede obras
na SC-416

alunos entre 5!! e 8!! séries, a
, partir do próximo ano, sendo
que as obras foram custea

- das pela própria administra-
ção Piske. /

Na área da saúde, a
'Prefeitura assegurou a con

tratação ,'do cirurgiäo geral
Joe Wantrick, que já está
atendendo 'três vezes' por
semána no Posto de Saúde,
aumentando o número, de

consultas à 'população.
Atualmente mais de 15 pes
soas procuram a Unidade.
diariamente. Paralelo a isso.
prosseguem as obras de lim
peza e alargamento na -estra
da Ponte Trindade, localida
de de Bracinho.. São 400
metros de trechos que já
exigiram uso de dinamites
,para detonação, de .rmrítas
pedras.'

I' '

h

Produtores prestigiam

campanha à pisekultura
, ,

Schroeder - o se- Massaranduba ,..J;. A

cretário da Câmara de Ve- 'Pi�cicultura no Municípiode
readores do município, Hil� Massaranduba está ganhan
mar Rubens Hertel (PFL), ' do Forma, e ocuparido espa
encaminhou indicação du-

ço, através do grande inte
rante a sessão do dia 8, soli- resse que os produtores vem

citando que seja emitida cor-
respondência à Prefeitura de

demonstrando em implantar

Jaraguá do .Sul, para que
essa atividade em suas pro

"assuma o melhoramento do priedades.
acostamento da Rodovia SC- Como .forma de apoiar
416 - cerca de seis quilô- os agricultores interessados

I metros". O pedido foi apro- em criar peixe, 'o COMA-
vado pelos vereadores. DEMA (órgão da Prefeitura

'''Naquele trechö' da' Municipal de Massaranduba

rodovia existe muito tráfego que coordena as ações do
de bicicleta, junto com, o meio, rural) e a ACARESC
,alto fluxo de automóveis, (Serviço de Extensão Rural),
especialmente nas horas de desencadearam no período
pique" , justificou Hertel, de dezembro/90 a ,feverei-,
que adverte: "A rodovia está

,ro/91 ii "Campanha de
dentro do perímetro de Jara-

guá do Sul !" a segurança, '
Aquisição de Alevinos de

nos acostamentos da pista é Carpa e Tiläpia",
.de responsabilidade da ad- _------"-------------...;.----_
ministração jaraguaense'"."
Hertel também destacou' a,
'importância do, Governo
Estadual cumprir a promessa
de recapear toda a rodovia.

CQHAB confirma.
" .

convemo com

a COHAJAS'

Durante a Campanha
foram atendidos 91 produto-'
-res que .adqulríram das Uni
dades Produtoras de Alevi-

<nos, Fundação Municipal 25
de 'Julho e Granja Girassol,
ambas' localizadas em Join

ville, 72.370 'ale:vinos das

espécies Carpa Espelho -

Carpa Chinesa e Tiläpia.
Participando da' Cam-.

panha, os .Prodútores obtive
ram certas vantagens, como:
Assistência Técnica da Ex

tensão, desconto de 30% so-
.

bre o-preço final dos alevi
nos e transporte gratuito
pela Prefeitura.·

-

Devido o grande su

cesso obtido, a Campanha
deverá se repetir no . final
desse ano.

Informativo paroquial
/

CASAIIENTOS:, ,

12/04 -17hOO - Nereu Ramos - JORDÃO RO$A E LlQIA NEIZER WATZKO
13/04 - 1Oh30 - Molha - RlNALI)O EMMERICH E,RONISE PRADI FLORIANI

��::: ����: :::::: ���EC�������N�:�����: BELTRAMINI
13/04 -,101100 - MatrtZ - CARLOS ANTONIO pRADA E MARA GUCIA BINI

1,3/04 - 18h30 - Matriz - ADILSON AM�RJCO E SAMA�A CRISTINA DA FON-

13/04 - 18hOO - Matriz - ADEMAR FERNANDES E ADRIANA FERRAZ RAULINO
13/04 - 18hOO ., Matriz - ADEMAR MOLLER E NIõLJRIA TEREZINHA BATISTI
IIISSAS: SABADO

.

19h0� -.Matrlz; 18hOO - Silo luiz GonZaga; 111h;lO - SliiÍ Judas Tadau; 19:00
Sio Francisco; 17h30 - Wo Sra. de Fatima; 19h30 - Santa Luzia; 171\30 - Sio Joio;
19h30 - $10 JOB'; 14hOO - Mattlz (Crlançaa),.

, ,

DOIIINaO: ,

, 07b00 -,Matriz; 09hOO - MatriZ; 19hOO - Matriz; 0111100 - Slo Judas Tadeu;
08hOó - S. S. T�ndsde; 10hOO - Slo,Pedro; '08h00 -Santa Cruz; 09h30 - Perpétuo
:;OCOrro; OlhOO - Silo Benedito;' 01Il00 - N. Sra. Rainha da Paz.

'

SECA

Nq�SA IIENSAGEM: .

"J.sus Crlato ressuscitou ...til p.....nt••m nos.. comunlded.'" A rés
surrelç'o "lo ,fruto de Im!lglnaçl0 cIOs dlsclpulos, nem se reduz a feoollleno pu
nunente eeplrltual. A reesurreJçlo , fato qua atinge o pr6prlo corpo; da' a Identlda
!Ie do reaauàCllado com o,Jesus terreetre. Qualquer .ç'o humana que traz mals vi·
da para OB corpoe oprimidos; doentes, torturlldoe, famintos e sadentOB, nlo , ape
na8 obnI de IilJe.rIc6n1Ja, mas , sinal concreto do fato �ntral da fé erlilt': a ree·

surrélçlõ do pr6pito Senhor Jesus". Ajudando a ren,etlr: Pedro, no sau di_CUrso,:
convida ae peellQlie ao arrependimento II! a �lIerslo: 'HA algum sinal de morté em
noe.. comunidade CJUf precisa ..r .IImlnado? Que elnale de vida fàremOlf surgir na
comunidade' a partir desta Pé,acoa?"

,(úrtllme Ár�oldo Sch",itt Ltda.
") A RA G u An

Fone: DVO (0473),72.0670

..CORREIO-
€> C> IP" C>" c:»

laragá do 'Sul - O diretor
de Operações da Companhia de Ha

bitação de Santa Catarina (CO
HAB/SC), Ademir lzidoro, e supe
rintendente da Caixa 'Econômica Fe

deral, o presidente da ÇOHAJAS, e � ,

prefeito municipal assinaram na ma�

nhã,do dia 5 deste mês, na�gência da
CBF, em Jaraguá do Sul, o contrato

'pata a cons�ção das primeiras 122
casas populares, através de convênio.
O acordo climpre a primeira etápa do
Programa de Habitação promovido
pelaCOHAJAS.

.

Ainda, nesta semana, Ademir
Izidoro e Bruno Breithaupt '(CO
HAIAS) devem, assinar o termo de

repasse de verbas, sepdo,bastante
.

proVável a presença do secretário da

Habitação, Afonso Drech, do presi-
,dente dlt 'COHAB/SC, ,Francisco de
Assis e do próprio Ademir lzidoro,
que se diz "orgulhOsQ, porque o pri-
meiro contrato assinado pela Compa-

! 'I obi,a, no Governo Kleinübing, foi
l para a nQSsa regiãó, através do ésfor�

ço da COHAJAS e daPrefêitura" •

.

'tlTagJlá dO Sul, 13/04 a �9/04/1991

MATUTANDO
-----------..;...--)l:g()D L. Jagnow

Evitar as fraudes
"

Quando' p President/
Collor se referiu às fraudes
descobertas no ,INSS, dizendo
que eram apenas a ponta do

iceberg., pode-se cOTICorä�
plenamente. E é possivel ir
além.. Em outros' órgãos e

setores públicos oco"e· a

mesma coisa. Há desmandos,
desvios e descasos. -,

No
. entanto, ater-se (l

divulgqr os fatos apenas, pa
rece muito elementar e super
ficial. Se há situações análo
gas em diversos órgãos pú
blicos nas diversas esferas,
deve haver também uma cau-

arrecadação da pr,evidê_nciO
social. E essa estrutura, que
poderiamos-chamar de vicia
da" é que favorece também o

desvio de Verbas, fraudes e

desfalques.
Há, dê se concordar

que QS tributos, cujos mon- .

tantes serão aplicados na
, ad1rúnistração' federa� sejam
também. arrecadadospelo go
verno federal. Quando, po
rém, há umrepasse de parte '

destas verbas para os Esta
dos e Munlc(pios, a sistemáti
ca deveria ser diferente. No
caso da previdência social;
tomada por exemplo, por que
o Munic(pÍ()' não arrecada,
aplica certo percentual e re

passa o restante! Isto teria
uma série âe. vantagens, mas
a principal! seria um maior
controle sobre o arrecadado.

Seria primário apontar O que diminuiria a possibili
uma causá somente. Como dade defraude.
também ,é primário apontar a E para isso acontecer

falha no controle, quadrilhas parece-haver apenas um em

organizadas, ou má adminis- pecilho: à perda da possibili
tração, etc. Tudo' isso já é dade de . barganhar politica
conseqüência. Conseqüência mente.
de uma estrutura de gove17!P -Isso deixa claro que
que,' antes. de mais nada, pos- maior eficiência, controle e

sibilita colocar a máquina .menos escândalos em órgãos
administrativa a serviço de .pâblicos exigem uma refor
interesses eleitoreiros de po- mulaçõo na estrutura gover
ltticos. E como o capital (aqui' namental; onde, para come-

I

representado pelos impostos' çar; o caminho-das arrecada-
e tributos arrecadadosi] é ções seja o inverso, do Muni
uma fonte de grande poder e' c(pio à União-e não ó contrâ
barganha, procurou-se cen- rio, como hoje ocorre, O
tralizar ao máximo o controle mesmo processo também se

deste' nas mãos de alguns. aplica aos Estados e, Munid
Um exemplo' claro temos na pios.

sa comum. E mais, se quiser
mos debelar o mal, é necessá
rio 'descobrir e "combater a
cousa do mal. Sherlock Hol- '

mes dirias- "É elementar, meu
C(lso. Watson('

"

, "

,/

Coluna�vangélica,
, ,

CULTOS: Neste sába(jo - às 18:30 horas' - Rua Jolnvllle;
,

as 19:00- hor.asno Centro e Sede P. Par. Ap. Paulo; e as 19:30 horps
em João Pessoa. Neste domlngo,'as 8:00 horas na Estrada Nova, '

Santa Luzia e no CehtrG; as 9:30 horas no Centro, Rlbeltão Grande
do Norte e na Sede Par. Ap. Tiago e às 19:00 horas Culto Infonnal no
Centro. •

ENCO,NTRO 'DE IDOSOS: Reúne-se neste domingo 'as I

15:00 horas o grupo de Idosos na Ilha da Figueira.
LEM,A DA SEMANA: "Cljsto diz: Eu sou o bom p!!Istor. As

minhas ovelhas ouvem a minha VOiE; eu as conheço e elas me seguem,'
Eu lhes dou a Vida eterna, - João 10:11, 27, 28.

MENSAGEM E LEITURA DIÁRIA:
DiS - 14 - Quem ,deseja edificar amor sem'pre encontra uma,

,

base.Cantares 7:12,13 '

15 - Toda religião é boa? Não! Só a fé em Jesus'Cristo, o SaJ.l '

vador, é boa. João 10:1,9 "

,

, 1'6 - A fé que não consegue felicitar, que nio consegue dar
forças para'viver'. morrer com esperan�, Isso" reHglãomorta. Tia-
go 2:17

J

17 � � os que foram vencidos por Deus, podem Vencer� MI-
qué!as5:8

"

18 - Não é tolice contentar-se em falsa modéstia :com gotas,
enquanlo Deus nos pr.omete chuvas de bfnçios? Isaras 43:20; Sal-
mo 81:10;Lucas6:38'

"

,
19 -, Não se, defenda das pancadlls "o ju(zo de Deus. N'o ju(zo

também está reservado a graça para tl.l\!a1JlJ,s, 1�:2() ,

20 -,Tra�r paz sempre está IIglldo a uma cJ'u�, Salmo 120:1,
�7 '.

PERFLEX P.rslanas Horlzorul. e VertJcaJa

PERFLEX BOII !iBllllha!ro - Olvlelo Sanfonád•
Toldoe • Acrilcoe - Cercu e es_drlas

PERFLEX '

EmAIIlllInIo·
,

/-

_

18 Anos A S.erviço da Comunid�de ).
Rua JoiDville, 1839 - FODe: (0473) 72-0995 e 72-332.

JARAGUÁ DO SUL-SANl'A CATARINA

I
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Proclamas deCasamentos
KADRI'

MARGOTmEUA GRUBBA LEH-·
MANN, Oficial do Registro'Civil dO
1� Distrito da Comarca de Jaraguá
do Sul, Estado de Santa Catarina,
Brasil faz saber que compareceram
em Cartõrio exibindo os documentos
exigidos,pela lei, a fim' de habilita
rempará casar:

EDITAL N917.664 de 02-04-1991
'.HELMIROHERBER'rOEICHENBERGD
e INGRlTEUROWEDER· .

Ele' brasileiro solteiro, o(!e�o, nafur�
de SChroeder, neste Estado, doniicíhado e resi
dente na Rua Victor Rosenberg, 347, nesta cida
de, filho de Herberto Eichenbérger e Milda Ei-
chstädt Eichenberger, .

Ela, brasileira solteira, enfermeira, na
tural de Aquidaban, Paraná, domiciliada e resi
dente na Rua Victor Rosenberg, 34'7, nesta cida
de, filha de Quilian Roweder e' Elia Zellfeld
Roweder. .

EDITAL N"17 .659 de 01-04-1991 ' EDITAL N917.665 de 04-04-1991
• VALDEMI1l.OMATHIASeLARlSSALAY- • AMARlLDO DE SOUZA. e ADRIANA'
SESTRICKER" FERNANDES.'

Ele, brasileiro, solteiro coordenador de
' Ble, brasileiro, solteiro, estofador, natu-

sistemas, natural de pomerOde, neste Estado, ral. de Rio do Oeste,' neste.Estado, domiciliado e

domiciliado e residente na Rua Afonso Bartel, residente na RUjI João Doubrawa,. nesta cidade, ,

'.

3031 nesta cidade, filho fie Victor Mathias e' filho de José de Souza e Renilda Floriano de
Rawina Mathias. '

.

Souza,
.

Ela,-brasileira, solteira, auxiliar adminis- . Ela, brasileira... solteira, costureira, nata-
trativa, natural de Videira, neste Estado, dömi- ral de Laguna neste Estado, domiciliada e resi-
ciliada e residente na Rua Ernesto Francisco dente na Rua .João Doubrawa, nesta cidade1. filha
Todt, nestacidade, filha de Valdir Amo Stricker de Pedro Luiz Joaquim Fernandes e Pedra de

e Elsi Jung.Stricker. - Souza Fernandes.
I

-.

'

EDITAL lI!l17.660 de 01-04-1991 EDITAL Nil 17.616 de 04-04-1991
Cópia recebida do cartório do Rio de' • CLAUDIONÍR DE ASSIS e ANGELITA

Janeiro, 10' Clrcunscrlçlo - 51 Zona _ APARECIDA HOHMANN

Freguesia' do Engenho Novo Estado Ele, brasileiro; solteiro, estampador ria-
· '_tural de Guaramirim, neste Estado, domici&ado
:0::;Ö' CLÁUDIO B�OCK FUCK e

e residente na R!l� Egon Koch, emJaragt!á-Es
MONICACOHEN, ,�rerdo, neste distrito, filho de Joao Pedro de

, Ele, brasileiro solteiro, engenheiro.,
ssis eMaria Conceição deAssis.

'
.

.

mecânico, natural de Canoirihas, .neste Estado, 'Ela, brasileira, solteira; costureira, natu-
, domiciliado e residente na Av. Marechal Deodo-

ral de Petrolândia, neste Estado, domiciliada e

10; 353, apto. OI, Bloco B, nesta cidade, filho de .residente,na Rua Luís qo�ga-AYrt!so�,e� Jà�

Galdino Francisco Fuck e Elona Maria Ballock ràguá-Esquerd.oJ neste distrito, fil1ia de l1-enber-
.Fuck.

toHohmann e Mariza Farias Hohmánn.
.

.

,

.

Ela, brasileira, solteira, estatística, natu-
EDITAL Nil 17.667 de 04-04-1991

,ral de Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, domicilia • .1
• ELISEU ELOI FEUSTEL. e J.MiILDA

da e residente na Rua José Bonifácio, 266 n204, GONÇALVES
Meier, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, filha de Ele, brasileiro, solteiro, comerciantel na-
Eduardo Cohen e Gerusa Alves Cohen.

. tural de Jaraguá do Sill, domiciliado e resiaente

EDITAL Nil 17.661 de 01-04-1991 �

na Rua Doutor Arquimedes Dantas, 21 en'I Vila

.,MÁRCIO GUSTAVO KRÜGER e SALETE Lenzi, nesta cidade, filho de Eloi Henrique
MARQUARDT ..' Feustel e Regina Feustel. .

. Ele, brasilliioo, solteiro, tecelão, natural Ela, ótasileira'lsolteira, telefonista, natu-
de Massaranduba, neste Estado,- domiciliado e

ral de Jaral!Uá do Sul, domiciliada·e residente na

residente em. Rio Cêrro n, neste distrito, filho de Rua Fritz Bartel, 738, nesta cidade, filhade An-
v thero Gonçalves e Inez GO!1Çalves. .

Silvino Krüger eCilliGrossklags ...rüger. EDITAL N!I '17.668 de 05-04-1991
· Ela, bra&ileira, solteira, professoralinatu- •RENIWOSCHÜNKE éEVA KALECKI
ral de Maripá - Palotina,Paraiiá! domici

.

ada e
Ele brasileiro solteiro, operário natural

residente em Rio Cêrro I, neste' distrito, ftlha de
de Jara� do Sul, .domiciliado ,e resI'dente na

AlfonsoM�uardt e Ladi Marquardt. ,.
EDITAL Nil 17.662 de 01-04-199.1 Rua Vademar Rau, nesta cidade, ftlho de Ha-

• ALAÉRCIO PAVANELLO e INGRID FIS� roIdo SchUnke e Antonia Isaura Schünke.!
'

CHER
.. Ela brasileira solteira, operária, natural

Ele, brasileiro, solteiro, balconista, natu-
de ltai6�lis, neste Estado dormciliada e re�- ..

ratde Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na dente na Rua Joinvil(e-.... 3.459, nesta cidade, filha
Rua José Theodoro Ribeiro, 281... em Ilha da Fi-

deBoleslau Kalecki e raulinaMelnik Kalecki.
'

gueira, neste distrito, ftlho de uermano Pava- EDITAL N!I 17.669 de 05-02-1991

nello e VeronicaJaguelski Pavanello. Çó_pla. recebida do cartório de Sel!ra�
Ela, brasileira, solteira, vendedora, natu� .n.e.te Estado.

ral de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na .• DIRCE.U NARDI e KARlNE KUCKEN-
Rua Major Júlio Ferreira, 444, nesta cidade, fi-' BEC�ER ,. ....

lha de G.ustavo Alberto Alfredo Fischer e Luiza .
Ele, brasiletro, solteIro, técniCO agro�-

EhleR FIscher. , . c.uáno, natural de Seara, neste Estado, d�cI-
EDITAL Nil 17.663 BE 01-04-1991 liado e resi�nte em Seara, neste Estado, ftlho de

Cópia recebida do cartório de Corupli " Idolino Nardi e �e!vaNard!.
.

.. ....
neste Estado

' Ela, brasIleua, solteIra, auxIhar admtnlS-

• NELSONCl.AS'EN R "-'Bt.'" D'''''NK tra?va, natural d� Jaraguá do Su1 domiciliãda e

EI
.,

e u, n :1>. reSidente nesta CIdade filha de tlrmes Kucken-
e, brasl'le!1'g,. na�l �e' Ituporanga, bécker eMiriamWachholz Kuckenbecker

n�ste . Estado, domIclltado e' resld�nte na R.ua
.

V!t6no Pradi, eYl Jl!f8guá-Esquerdo.. neste dls-' E para que chegue ao conhecimento
Irtto.. filho de Fndolmo Clasen e Mana de Lour- de t,,"-J- nde"des Lückmann.Clasen. ,! uuuS, ma f passar O presente

.. I;:la, brasill?ira, natural de Jaraguft do Sul, Edital, que será publicado pela imo.
dormcIliada e resIdente em Estrada.RIo Novo, C ,..(. -�-
em Coru� neste Estado filha de Alvaro Denk e prensa e em 'arturw, OTUM: será afi-
Ana Dana Öenk.

,.

xado durante 15 dias..

Puraemoção

§J§J§lél'!iJ§J
Festa da Beleza ,�o'Garota.Marísolõrl

\ .

o Concurso Gfuota MarisoV91 assume pique
.

de K1f!nde �ent!' socialpraguaense, a partir das 21horas de hoje (dia 13), no Parque Municipalde Even
tos Agropecuário. Promovido pela Sociedade Es rti
va e Recreativa Marisol, '0 Concurso terâ o c�a
,C�u Menezes como apresentador Í!, no grupo deno
ve juTados, a presença de Miss Santa Catarina/90
Adnane Gomes Pereira, Treze candidatas estarão des� .

v filando hl!._.Pl!SSare� (emformato "T'), representando
todasasjiJiais daEmpresa noEstado. \

Para garan� a participação maciça dos cola
bor_mJOresdS-Mansol, a Ser Mtirisol providenciou 10
8nibus para trazer a torcida às candidatas, tudo gra-

tuisament«, Com coreografia de Mara, o C�ncutao
, Garota I.!arisol tambbn será sucedidode um desjile de
Manequms Profissionais" que se apresentarão com

Roupão, Moda -Intima e short-dpl. As candidatas ao
.

titv!o vão desfilar tr2s vezes: traje social, 11IOiß eCriati
va Outono-Inverno, O grupo '�JeitötNaturdl' fica res

ponsâvel pela animação da festa, que deve receber
pelo menos 2.500 pessoas, segundo estimativas da Sere
Marisol. Até porque os mgressos custam apenas Cr$
100,00 (para funcion4rio.f) e Cr$ 500,00 (tião funcio
nârios), AbaIXO publicamos os grandes motivos da
fest/l; as 13 belas candidatas ao titulo de Garota Ma-
risoV9I. ' .

i

'A lua .1eg'ncM
Cóm8Ç8pGr,
tora- �

, \.. .

VI.,.

.13 ., Olga' Wtic�
.

Qiio Lin'hares Me-'

JoinViIle, Norberto
. L. Reinhardt, ....--...;,,-----...

. Rosilene Leier, , ','
.

,

e Salete Inês" Lúlio Magri; Dia 17 -AdllUl

Dia :t4 - Paulo For/iii Leoni, Lufs Carlos

Nair Ayroso Les- ,winter, KleberdeMelo, Mario
.

Buchmann. Ida Pereira, Niuon .Engelmann,
OBI Antonio Cam- Deodato Maggi, Antonio Sch-
Carlini, GiJmar de 'neider,?daria Beser, Rosâlia

Apucarana (PR) e Demarchi Fodi e Mari/da Ma�
t, Dia 15 -Jor- ba; Dia 18 - Adão Maba,
, Marli Maria Wilma Luiza Sansan "Corrêa,

é. Koch, Marina Marcelo Karan, e1JI Florianâ-
. 'Ângelo Bolomi- palis, Lâcia Helena,Gonçalves,
Francisco Tepas- Adalberto E"gelmann, em,

.

M.daSüva, Van- Joinville, OSl1Íar Dutra, em

/in e Marlise Krue-, BalnetIrio Cambori4, Carlos

16 - Brunhilâe Mehler, Ronise Cristina Vaüat-
"

•

1', em. JqinviOe, tl� Elvira B. Voigt, Crisnane

FiJJUl, Erico Júlio Marquardt e Marcelo l}aran,
Pomerode, Hilde- em Curitiba; DÜlI9 '-Relinde

"

Moacir Mdrcio MahnkeMarschaU, LUiz da Sil-
IIVtnal .

t
TomaseTli, lia, em- 'Massaranduba,

.

Ru

hpl/JJ!cker, olane �lfo Reck e Le01UlTdo Renan

, LuIs Narloch e Leier.�

RESTAURANlE
II I: E

I. LANCHONE'fE ,"

.. ENLACE
BELTRAMINI'· P.OFFO

O,A L LA' S,Dois jovens de nossa melhor so
.

ciedade realizam nesta data'o seu gran
de $QlÚW que é o encontro de dUas al
,.., bonfssimos, pelo capricho da desti
_,. e pelo amor alicerçar o supremo

. �dafeliciÓßde.'
'

Referimo-nos d Patttcia, fin,a
Ata do distinto casal Marcos Bema
lIfIIri e Brasflia G. Beitramini, acadêmica
de direito ,que se unini pelos sagrados
ltIços do matrimßnio ao Roqile, .mteli-',
..,ate jiIho de Roque Poffo (m -mono

�) e de GWis Schmidt Poffo, cate
gonmdo funcionário de A ,Comercial'
setorl. VARIG-RIO SUL e também oca-

dbnico de direito 7"i"FURB.
.

A solenidade do CQSQ11UInto äar
se-ti /wje, as vinte /wras 'e quinzeminu-

.

. to.r, na Capela Nossa Senhora de Lour-
j de6, em Rio Molha, nesta cidade com o

.

ctlmpaTeci1nento dos Progenitores, pa
Nflles, testemunhas, amigos e convida
tlo.r, os quais, ap6s os atos reägiosos. ci
vil�rão recebidos nos amplos salões de
festa do ClubeAtlltiêoBaependi.

. "Correio do Povo", a VARIG
RIO SUL eA COMERCIAL, sentem-se

honradps com o convite é apresentam
.. distintos noivos os seus cumpri
...vos e votos t#! perenes felicidDdes,
ClIensivos aos respectivospais. , "

A melhor comida
caseira da cidade de
segunda a sábado

, Ró MaxWilhelm
próximo a Ponte

..

Abdon Batista
.

I

l'

ModaSempre
(ietúlio Varps, 55 Salete fIIlíal Corupll), Marlsete (ltliporanga) e'

Rosllene (inatriz)�

....•.• n.·..·.�•.�
"

'.

eros parabéns do' senhOr Heim Hor
aniversaria nopróximo. dia 17. Heim

·técnico d(2 Carroçarias HC.
OTICA'
"ERTEL:i

.

iàaàes. são extensivas ao amigoHiltQ.n
Bastos, o "Kitte:' que aniversaria no

deste mês. Receba os parabéns desta . ,Yestindo Gerações:·
IIMargareth (Rio dos Cedros), ,Jovana.

(Massaranduba) e Jucilene (Jaragull dq Sul).

Adriana (Schroeder), Adriana (Jaraguá do Sul) e

Cláudia (Be'nedito Novo).
Pon06 de Ve1lllt:u
Av. Mat. DeotJoro�

1,085
RUßRemoidoRau,

530
Fone: 72-3311

"I Noite do'Roc.k"RELOJOARIA -, A agitação social' deste
'fi.naz áé semana, em Jaraguá.
do Sul, está realinente inten
sa. E outro destaque será o

grande Baile .na SER Amiza
de, com animação do Musical
··Cruzeiro". Imperdfvel. Às
23 horas de,hoje (sdbado).

� Felicidades ' à
garota 'E/is 'Jordana
Mengarda, qUe aniver
sariou ontem (sexta-fei
ra, 12), completando
seus 14 arIOs; E/is é fi
lha de Décio e OrleiJe

.

Mengarda.

,.

* LaJ>oratório ótico
espeéializado
* Há mais de _sO anos
atendendo você
* Precisão e qualidade.
Av. GetúliQ Vargas� 15
Fone:72-1889 .

, .

A l?utr� boa dica é a promoção da
Agencla. Cidade Azul, que conta até, com
o sortefo de· um automóvel Fusca A
partir das 22 horas, no GináSio Arlhiir
Müller. com a.rziJn(zção da BarUJa "Soli
tário Kid". Os ingressos à I Noite do
Rock esrpo à venda ao preço de Cr$
1 .5(XMJO.

AVENIDA

. .. '....
"

t�ltJt/� MALIIAS LTDA.
.,

�J FIEDLER ,D�te
de'

.

'Max Fiedler Filho
.

1

Veículos com placa final 4
, Pagam�Dto iPVA

- cota única até 30/04/91
Agora atendendo COOl Sistema FAX

Domingos R. da N�va, 316 - Fone: '72-1417
Jaraguâ ctoSul- SC

::TJg��.,"
JÓiAS, RELÓGIOS E
PRESENTES você
ENéoNTRAEM

iLANZNASTER
.

,

:

\ .

M,alhas, para confecção
,.

-
--

• t"'.,....r .A�yCy�yf""i�..,.-.I"'.
"

� i

Moda infanto-juvenll para realçar elegAnela
de HUS filhos. Um earinho.,special para o

seu bom gosto•.

Mal. Deodoro, 819 - Jaraguá do SuI-.
SC >

•

, \

agora com nOVD horário pará mélhor
atendê-Io das 8 às 12h e das 13h3Omin

.

às 18h.

Av. Mal. Deodoro, 391 - fone: 72-1667

Porcelimas.$chmiat, Cri9lais, Inox e Artigos p/Decoração

AV. MAL. DEODORO DA FONSECA, iQ3
GALERIA'DOMFRANCISCO - SALA 01

A preferência dos jovens todos'
os finsde semana,BR-280 KM

58. :..... Guaramirim

, Moleton, mo!etinho, malha mereariuda •
coto" lycra. . .

,Rua Walter Marquardt, 1Q2 - Fone 72-11099
Jarag&iá �.Sul- SC ,, )

VIAçAo
CANAR'INHO

.
.' �.

. .

t-

Há"'20anos tra,.sPortando
. .'

OS attífices do
..
nosso progresso.

AV. MAL DEODoRO DA FONSECA, 987·· FONE'72:'1422

I _
,

:A ROUPA INf:=ANTJ.L'-
/

Página6 a 19/04/1991
f,;;Jaragu4do-'
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Nelavocêvaifiémpordentro,detudooque acontece O, O '0, O O O O O O O O O ,O O O 'O, O O ,O O O
em nosso meio, nos mais diversos aspectos relacionados à
'juventude, como' música, teatro, televisão, literatura, espor-

.

tes radicais, economia, sociedade, crtticas, sugestões e lan
çamentos, sem cair lU!:, mesmice. Conto-com sua colabora

" ção,-para que este seja o espaço mais irifoimativo,th SeTTl4-
na. Cartas para a coluna-devem ser enviadas à redação do
jornal.

.

,

* TRILHA

Você já imaginou um jornal com trilha sonora?' Não
é imposstvel, preste atenção. Todas as semanas estarei dan
do dicas de músicas, que vocêpoderá ouvir enquanto estiver

_ lendo a coluna. A 'dica 'da semana 'é: ALL TH/S TIME /

SI'ING, DO LP THE SOUL CAGES. Som na vitrola e boa
leituta.

ALTAFP€GUtNcIA
....,.._

.

__byChicoROdrigues

-,
' ,* 99 SPECIAL'

'A Studio,FM apresenta �3te sábado, dentro dá série
Rock Alternativa, especial com as bandas RUSH e DEER,
PURPLE. As duas que andavam um pouco' afastadas do
meio, terão meia hora cada, para mostrar as novidades de
seus mais recentes LPs. Começa 8 da noite.lmperdivel.

* VAPT VUPT
'

Apartir 'desza edição estarei com você leitordo Corrido
do Povo, na coluna Alta F"eqiiência. Primeiro agradeço a
direção deste jornal pelo convite, f é com orgulho que passo
afazerparte desta famüa,

-.ALTA, FREQÜ�NCIA
,

.

* NOVIDADE .

.

Acabo de ficar sabendo que em breve um novo point
poderá ser inaugurado na cidade. O projeto, dos mais mo-

'

dernos, já está nas mãos de um grande amigo meu, ambien
talista, que está fechando seu escritório para se jogar de
'corpo e alma neste novo empreendimento. Sei ainda que a

localização é das mais privilegiadas. Desejo sorte para que
'

'tudo dê certo, porque ninguém aguenta mais essa falta' de
opção. Logo dou mais detalhes.;

*

LANÇAMENTO ,

Já está nas 'lojas o l� LP da-Banda gaúcha APOCA-
, llPSE, pela ACIT. O grupo é formado por Chico Casara,
guitarra e baixo, Eloy Fritsch, teclados e Chico Fazolli, ba
teria; A APOCALIPSE trabalha um rock progressivo, mo
derno e commuita qualidade. O disco tem onze ótimas faixas
e o destaque fica por conta da música LAVENDER do Ma
rillion, que ganhou uma nova versão. Vale a pena conferir.

* DE VOLTA * ATÉ aUE

Depois de uma tem-
.', ENFIM

'

Neste sâbodo a gran-
parada MS Estados Uni- de pedida fica por conta '

dos, está de volta aoBrasil Foi' lançado no últi- da II! Noite do Rock, no
.mais precisamente aItaja(, ma dia 2, pela FURB em ginásio Artur Müller com
de onde nunca deveriam Blumenau, 110, auditôrio do as bandas RHOZALEN e "

ter saido, o Conjunto 41! hotel Himellblau, o CUr80 DElEATOR deRio do SulREDENÇÃO. No mês de de C.0,,!","�ação Soc�, � e c�mo convidada eS]iecidJ
junho estarõo animando o especialização. em publici- Solitário Kid de JaraguâBaile dos Namorados no dade e propaganda. Na ' ,

Juventus aqui em Jaragud. oportunidade estiveram que_ lança se� novo reper- I

Promoção Shopping, diga- .presentes os feras Roberto tõrio. Estarei pr�sente pa
se Odair, e .que terá, aln-

. Duailibi e'Carlos Alberto ra fazer o sorteio de um

da, a presença dos comu- Julio, Certamente será um fusca - super, transado.

nicadores da Stadio FM., dos cursos mais concorri- Realização ,.' Cidade Azul
Vamos aguardar. dos daquela Universidade.' Promoções, de Joinvilie.

--
* UAU

Consegui chegar ao

fim desta I!! coluna, mas
. fique preparcuJo porque '!ß
semana que vem tem muito,

.

mais. Não esqueça de
mandar sua sugestão.
Agora desligue o som, re
corte a coluna e guarde.
Tchau.

* CASQRIO
,

Os parabéns são para os meus amigos Roque
e Patrfcia que neste sábado sobem ao altdr da Ca-

,

pela Nossa Senhqra de Lourdes, no Molha, .para o

tão desejado sim do casamento. 'Apõs a cerimônia .

religiosa os convidados 'serão recépCionados, no
Clube Atlético. Baependi, No dia seguinte os pom
binhos decolam em avião da VARIG, rumo a João
Pessoa, naParatba, onde passarão a,lua de mel.

ANUNCIAR
:'CONTINUA

SENDO
OMELHOR

" NEGÓCIO.
CO'RREIO
�b r �'C:» ,,'�'
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Concórdia' sedia
Conferência do

Rotary - 474
Cerca de quinhentos rotaria

nos participarão em Conc6rdia, nos
djas 26, 27 e 28 de abril, da. lO!
Conferência -do Distrito 474 .. O
anáncio foi feito pelo Governador
do Distrito, O advogado Alfredo

Lang, ao revelar a programação
oficial do conclave.

'

,

No programa, destaca-Se a

preocupa9ão com o lema do Rotary
In�rnacional ("Vàlorize rotary.
com .Fé e entusiasmo"); com a eco

logia na preservação do Planeta
Terra; com a Avenida dos Serviços
Profissionais no tema '''Economia'';
com-a "Educação", meta do Dis
trito neste ano Rotãriö, com a Ave
nida dos Serviços Internos, no en

foque do aumento do quadro social,
informação e instrução rotãria; com
a Fundação Rotária, seus objetivos,
.alcance e contribuição financeira;
com a reunião do Colégio dos Go
vernadores do Distrito e com o pro
grama das senhoras de rotarianos, .

O presidente dl> Rotary in
temacional Paulo Viriato da COsta
designou Luiz, Rassi, ex-Governa
dor de Distrito- (Goiás) para seu. re

presentante na Conferência de Con-
'

eõrdia.
A programação oficial 'assi

nala para o dia 26 de abril, sexta
feira, das 14'8l! I s horas, inscrição e

credenciamento dos participantes;
as: 19 horas reunião do Colégio .de
Governadores;' e 'as 20h3Omin, íns-. ,

tIIl�ão solene do evento, seguindo
se, coquetel de abertura da Confe-
'tência.· ,

,
.

No dia 27, sábado, as ativi-
'

dades reínícíarão.as 9 horas; com
piIIestra sobre Educação, prosse� ,

g1!indo a. abordagem .desse tema
durante tod8 a manhã. As 14 hem,
Q engenheiro saniluista, -Werner
Zulauf fará conferência Sobre. o te
ma ·,'PÍ'ese1'V� o Planeta Terra".No
mesmo ato .será homenageado o

entomologista e ecologista Fritz
Plaumann, de Seara.

, Í\s 17 horas, a econômísta
Iris Granda fãrá palestra 'sobre a

economia brasileira e;'as '20 horas,
haverá jantar festíve •

.

, No dia 28 de abril, dominge,,_
as atividades estarão organizadas
em quatro atos:'as 9 horas; palestra
sobre a Avenida dos Serviços Inter
nos (aume,J1to do quadro social, in-.
formação e instnição .rotária); as 10 ,

horas, eipósição sobre Fundação
Rotária; <ÍlSe 11 horas; Sessão piem, -

rià; e as 1'2h30min. almoço de en

cerramento.

ORAÇÃO
DOS AFLITOS'

Aflita se viu a Virgem aos

pés da cruz. Aflita me vejo.
Vale�e mãe de Jesus,
confio em Deus comtodas
as minhas forças, por isso
peço que'Humlne, meus

caminhos, concedendo
me a graça que tanto de
sejo. (Faz__ o pedido).
Mande publicar ne 31! dia,e
Observe o que acontecerá

,

n04!!dla.

I

. ,
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BALANÇO PATRiMONIAL -'EXERCíCIOS fiNDOS EM 31 DE DezEMBRO O-E 1990 E 1989'

CIRCULANTE •••••••••••••••••••••••••• • • • • • •

Disponibilidades ...............,..... ó • • •. • • • • • •

Contas .a Receber de Clientes ..............'.........
Tlhilos e Valofes a Receber ••••••••••••••• ,I. • .'. ... • •

Estoques ..' '. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • '. • • • • • • • •

Dividendos a Receber
'

•• '. • • ; • • • '. • • • • • • • • • • • e., • • • •

Outros, Crêtfltos ...........'.............,.......
Adiantamentos p/Aumento de Capital ..................'....
DepOsitas p/Incentivos Fiscais ••••• '. • • • • • .'. • • • • • • • • • •

Despesas do Exercrclo Seguinte •••••• '.
"

• • • • • .'. • • • • • ; •

REAlJzAVEL A LONGO PRAZó ...........".......'.....
Empresas Controladas.· • • • • • • • • • • • • '. • • • • • • • •• '. • • • '.

, Outros Créditos ......................'.........
Adiantamentos s/Contratos de Tecnologia ••••••••••••••••••

PERMANENTE ...............;................
Investimentos •••••••••••••••• '. • • • •-. • • • • • • • • •

ImobJllzáElo ••••••••••.•-. • • • • : • •.• • • -. • • • • • • • • ..

, Dlfe,ldo ••• �

'

••••••••••••••

;rOTAL DO ATIVO •••••••••••••••••••.•.••••••• _. • •

A TlV.O
(valores emmilhares de cruzeiros)

CONTROLADORA CONSOLIDADO

CORREÇAo LEGISLAÍ!AÓ CORREÇAo CORREÇAo LEGISl.AÍ!ÄG COR!lEÇAO
INJiEGRAL' SOCIET RIA INTEGRAL INTEGRAL SOCIET RIA " INTEGRAL
{emmoeda (emmoeda· (emmoeda (emmoeds'
de dezl90) de dezl90) de dezl90) de dezl90)

1990 1990 1989 f990
' 1990

/ 1989(
.1.289.551 1.289.551 1.4�6.�47 7.14"'-937 7.144.937

' 4.884.186
319.565 319.565 39.799 415.743 .

415.743 573.341
3.286.993 3.236.993 1.582.780

282.986 282.986 282.�86 282.986
'- 2.992.192 2.992.19? 2.211;952,

283.345 283.345 1.222.710
�43.635 143.635 105.634 157�190 157.190 47�.381
255.922 255.922 56.966 -

2.301 2.301 111 12.188 12.188' 5.626
1.797 1.797 1.027 47.645 47.64� 37.106,

3.270.563 3.270.563 2;864.740
'

281.200 281.200 188.174
-;3.241.413 3.241.413 2.856.314

29.150 29.150 8.426 120.066 120.066 56.274
-, 161.134 161.134 131.900

13.241.1ÓO 13.005.701 11.836.127 12.788.6'71 . 12.553.272 11.533.384
,12.655.391 12.419.992 11.245.383 2.809.929 2'.574.530 I 2.135.833

503.956 503.956 509.644 9.796.030 9.796.030 9.267.329
81.753 81.'753 81.100 ' 182.712 182.712 130.222

.17•.801.214 1'7.565.815 16.127.114 20.214:.808 19.979.409 16.605.744

,PA SSIVO
CONTROLADORA CO�OLlDADO

CORREÇAÖ LEGISLAÍ!AO CORREÇAo CORREÇAo
.

LEGISLAI:0 CORREÇAo
INTEGRAL SOCIET RIA INTEGRAL 'j INTEGRAL SOCIET IA INTEGRAL
(emmoeda' (emmoeda (emmoeda (emmoeda
de dezl90) 'de dezl90) de dezl9O) de dezl90)

1990 1990 1989 1990 1990 1989

696.693 696.693 439.352 4.620.402 ....620.402. 3.092.425
29.4211 29.424 9.151 1.001.034 1.001.034 856.972
132.366 132.366 n.536 1.518.415 ,1.518.41-5 828.989
47.592 47.592 3.319 616.246 616.246 315.093
17.855 17.855 28.984 :::m 483.158 2111.629

329.912 329.912· 303.565
.

-329.912 303.665
241.41'5 241.415 248.867

15.754 15.754 1-6.797, 306.432 306.432 302.310
123.790 123.790 ,123.790 123.790

'3.475.434 . 3.475.434 2.931.635 1.746.390 1.746.390' :�::���61.725 61.725 1.300 901.826 • 901.826
2:677.580 2.677.580 2.926.554 68.019 68.019 88.958

40.185 40.185 10.176
7.364 7.364, .3.781 7.595 7.595 3�781

728.765 728.765 728.765 728.765
- 3.688 30686 13.304

215.241 215.241 217.913
13.829.087

.

13.393.688 12.756.127 13.629.087 , 13.393.686 12.756.127
900.000 900.000 50.000 900.000 900.000 • 50.000

7.611.740 7.611;740 7.421.892 7.611.740 7.611.740 ,.7.421.892
3.572.966 3.573.954 4.006.814 3.572.966 3.573.954 4.006.814
1.544.381 1.307.994 �.277.421

' 1.544.381. 1.307.994 1.2n.421
17.801.214 17,565.815 16.127.114 20.214.808 19.979.409 16.605.744

CIRCULANTE •••••••••••.•••••••••••••••••••••

Forn_dores ••••••••••.•• '. • • • • • • • • • • • • • • • '.'� .'
Obrlgaç6es Sociais e Trlbul4rlas ••••••••••••••••••••••
InsOtulç6es Financeiras •••••• .• • • • • ',' '. • • • • •.• • • • • '. •

Provido p/Imposto de Renda ••••••••••• ó • • • • •.• • • • • • •

Dividendos a Pagar •• , •••
'

•••••••
,

•••••••••••••••
.

Adl.an�i!ntos de Clientes •••••••••••••••••.•••.•••.••
.

,Outras,Obrlgaç6es •••••••••••••• '

•••••••.•.•••••.••

Juros e Prêmio s/Debênlures ....�'.......,............
'.EXIGrvEL li. LONGO PRAZO ••••••••••.• � • .' • • • • • • • • • • •

InsOlulç6es Flnaqcelras �..............'....;....;.
, Empresas ControladasIConlrol�dora ................;...
ProvlslO p/Imposto de Ren!ia ................'.........
Outras ObrlgaçOes • • • • • • • • • • • • • .'. • .' .'. • • • • • '. • • • •

Debêntures .......'"..........1............. -. . .

DES,(OIO. NAo ABSORVIDO NA CO,NSOUDAÇAo •••••••• •• '. • • • •

PARTIClPAÇAo DOS MINOßIT.4Juos, ••••••••••• '•••••••••••

'PATRIMONIO L1!lUIDO' •• ; ••• '.' •••••••
'

••

'

•••••••.•••• '

CapUal Social.'. • .. • • • • • • • •.••• '. • • • • • • • • • • • • • • •

Reservas de CapUal ..........................;.
Reservas de Reavallaçtg •••

'

••••••••.• e" ••••••••••••

ReS!lrvas de Lucros .

TOTAL DO PA�SIVO ••••••••.••••••••••••• , ••••••.••.

DEMONSTRAÇÃO,DO,RESULTADO

Q Inteiro teor das .demonstraç(Jes flnancélras foram publicadas nos Jornais Dldrlo'Oficiai do Estado, Gazeta Mercantil e Jornal de Santa Catarina. tendo sido audltadasporAudit
Audifores IndependentesSIC - CRC{SC)1.132· '

.' ,

RECEITA OPERACIONAL BRUTA • '. • • • • • • • • • • • • • • .'. • • • • •

DeduçOes da Receite Brute ....;......... '. • • • • • • • • • •

RECEITA OPEMCIONAIo LrQUIDA .........'.............
Custo dos Produtos II Serviços Vendidos ••••••••. " • • • • • '.' • •

LUCRO OPERACIONAL ,BRUTO •••••••••••••.•••••••••••
Despesas Operaólonals •••••••• '. • • • • • ó .' • • • • • • • • • •

Despesas Gerais e Administrativas ......; '. • • • • • • • • • • • •

Despesas com Vendas ••••••••••••••••••••••.••••
Despesas, Financeiras '

• • • • • • • '. • • • • .'. • • �
"

• • • • • • • •

Receitas Financeiras ••••••••••••• '. • • • • • .'. • • • • • •

QutrasReceitas Operacionais '... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Amortlze,çlO .(glolDea6g1o •••••••••••••••••••••••••
R.aultado lia Equlvaiêncla' Patrimonial •••••••••••••••.•••

LUCRO. O�ERACIGNAL LlQUloO' .................'........
Resultado, nlo Operacional ••••••••••• • • • • • • • • • • • • •

GanhosiPerdas lIe Capitel ..............'......;...
Corraçlo Monel4rla do Ba'anço •••••••••••••••••• '., • • •

. LUCRO. ANTES DO IMPOSTO DE RENDA
.

• • • • .'. • • • .'. • • • • • • • •

Provtslo para Imposto de Renda •• '�........'..........'..
tUCRO LIQUIDO 'DO EXERCrclO' • � • • • • • • " • • • • ; • • • • • ; • • •

Part'clpaçlo dos MIi1orltêrlos .....;..................,
LUCRO LIQUIDO CGNSOUDADO' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Lucro Uquldo por açlo - Cr$: • • • • .' • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Valor Patrimonial por a_çlo - Cr$ • .1......;.............

CONTROLADORA CONSOLIDADO

CORREÇAOINTEGRAL LEGISLAI:0(em moeda de dezl90) I SOCIET IA

1990 1989 f990

29.947.525 ' 21.015.771 19.288.525
(7.412.818) (4.449.748) (4.188.895)
22.534.709 16.566.025 15.081.830
(16.307.902) (12.742.924) (8.039.583)
6.226.807 3.823.101 ,7.042.047
(4.801.512) (2.973.142) (4.4n.344)
(2.814.8-79) (1.764.497) (1.896.344)
(1.886.985) , (·1.723.579) (1.222.463)
(2.?09.116) (2.822.656} (2.937.500)
2.109.468 3.337.590 ,1.578.963

80.969 7.202 81.089
&388 ' i.119 4.389

(71.511) 178.766 (8&;.1107)
1.423.139 1.043.048 2.544.154

9.461 (18.345) .4.121
85.376 72.369 92.031

(1.130.170)
1.517.976 1.097.070 1.510.136
(432.666) (215.965) (432.666)

1.085.310 681.1� 1.0n.470
(33.835) (21.229) (33.835)

1.051.475 859.876 1.043.835

CORREÇAo INTEGRAL LEGISLAÇA'O
(emmoeda de dezl90). SOCIETMIA

1990 1989 1990

1.384.147
(20.122)

1.364.025
'

(1.065.2a8)
. 298.737.
(309.715) .

(384.396)

(962.995) ,

1.037.676
842

8.366
1.067.485
1.065.835

,

3.495

825.932
(4.3�)

821.568
(495.105) .

'328.463

(243.834)
(115.750)

(910.304)
782.220
1.146

'7.119 •

805.704
898.598
(7;138)

914.921
(13.432)
901.489 '

(71,7.022)
184.467
532.057 '

(229.20�)

(3.888.227)
4.649.485

44�
4.369

1.059.845

1.780.979
1.664

, (721:153)
�.061.49Q
(17.855)

1.043.835

1.069.330
(17.85,5)

1.051.475

868.860
(28.984)
859.876

'-

1;56
: 20,28

1.28
18,98

1,55
19,93

,I

CARROCARIAS
,.

HC
HORNBURG Ind.Carroçarias Blindadas �tda�

,
.. . - ,. ", _" ,

'.
" .. " _ I,

CARfltoçÁRIASBLINDADAS - FRIGORfFICÃS -ISOTtRMICAS - TREILLER'S COMERCIAIS - ESQUADRIAS - PORTAS
I �

.

. AV.�. DEODORO DA FONSECA,;1.�79 - FONE: (0473) 72-2511- TELEX 475.056-
.. . ,FAX72-2130-JARAGUÁDOSUUSS·:,'

.

-.

," JlI1'agll4 do Sill. 131Ô4 a 19104/1991
,: ..' Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Imobiliária Jardrm
.Jaraguá Ltda.

RUl, Relnoldo Rau, 585 - 89250 � JARA
GUA DO SUL - SANTA CATARiNA
FONE: (0473) 72-0768 - CRECI 5'2.J

VEND�
,

CASA DE ALVENARIA c/140m, V. Nova - P/Financiada
CASA DE ALVENARIA ell48m2, Vila Baependi

'

CASA DE ALVENARIA c/160m2, Vila Nova
, CASA DE ALVENARIA c/Z00m2, em Schroeder ,

CASA, DEALVßNARIA c/300m2, terreno c/1.000ni2, na
Rua Bernardo Dornbusch

'

SALA C/4Om\cenU"oSALA c/158m centro .

APARTAMENTOC/268m2'-cenU"o
"

APARTAMENTO c/200m2 - cenvp
APARTAMENTO c/190m2 - centro
APARTAMENTO c/150m2 - centro
APARTAMENTO c/135m2...,. centro
APARTAMENTO c/108m2 � centro
APARTAMENTO c/102�2_cenU"oAPARTAMENTOc/9Om ":cenU"o

- APARTAMENTO o/',Om2 - centro
TERRENO c/420m2, Ilha da Figueira
TERRENO c/4SOnr ,Vila Nova'
TERRENO c/500nt ,CenU"o '

TERRENO c/1Sx35m, Vila Baependi ,

TERRENO c/18x37 ,sOm, lato R. Ioinville
TERRENO c/lSx60m, Jarasuã Esquerdo
TERRENO c/14x28,SOm, Ilha da FigueiraTERRENO c/1.211m ,R. João Plamncheck
TERRENO c/28x� Dha da Figueira
TERRENO cn.13Om , Vila Nova

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

..AGORA PLACAS E PAIN�IS"
FONE: 72-0768

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

INTERIMÓVEIS
, .Intermediária de
Imóveis Ltda.

R. ,João Piceoli, 104 - Fooe
72-2117 '

,,'
'

Jara,lu4 do Sul � sc -

�', CREeI0914-J
CASA QE ALVENARIA - SEM--ACABA
MENT() - com-25ofrr, situada naRua Alfre�
'do Mann n'1250, lateral da Indüstria Reuni-
das,

-

I
,

CASA DE ALVEN�A - com 507rl, situa
\ da na Rua Francisco Kruschka" Jaraguâ IEs-
querdo, "

"

TERRENo' ..,. com 18.()()()n-1, situado �/Rua
JostPlanic�ck, emfrente a Cartonagem. "

,

TERRENO - cOm 450mz, lateral da Rua Er-'
" vinoMeneghotti. '

,

TERRENO - com 16(}(),,1, situàdo� Rua n'1
�7, próximo aO Vieirense. ,

TERRENO - com 1.968"r, situado n4 Rua
Veltdncio SilvaPorto.'

'
'

.

ENGETEC
,

Engenharia e
Tecnologia da ,I

Cons trução" L tda
�
ENGETEC
\J'

ColIStruto.. :
Cálculo Estrutural
Pro jetos CiVIS

,

Execução
Rua éel.
72-2679

,

lmobil"ria:
Compra. Venda. Ay�lia'i.âo
locação e Intermediaçâo '

de Imóveis

Procôpio Gomes de Oliveira, n'! 285 - Fone:
JaraKuá do Sul - SC - CREA 2264 - CRECI 934-.1

VERDE,
Ca.. Mista em terreno de esquina, em trent'e do CoNe'" Holando
Gonçelves - Ilha da Figueira .

Ca.. Mista - Vila Lenzl
Casa de Alvenaria - Vila Nova

'

Casa Alvenaria - Cantro
,Apartamento Ed. Jorvell- sufte, 2 dormitórios c/t,88m2
Apartamento Ed. JaraguA - sufte, 2 dormitórioS cl1701112
AjNIrtamento Ed.Chlodlnl' '

APartamento Ed. Carvalho - suite, 2 dormitórioS cl2 garage..
Sala Comerciai - �9 andar) Ed. Menegottl

'

�:�:: :(:e:�� '.
em Guaramlrlm na RIa 28 de Agosto (centro) c/

2 terrenos c/1.700m2 de esquina na Ilha,di Figueira em frente I AD -

MALHAS
'

Tferrano na l',\Ia Ida 'Bfldl c/499m2 (perpendlcullr I rua JoIrIvllle), em
rente ao SI..O Ueler '

'

Terrano c/429m2,à J.I!IIa quadra do Juventus
Terreno cI10.000m" ao lado da WEG II
Terreno Loteamento Dna. Olinda -Ilha cIa figueira
ALUGA . ,

Ca.. p/comércio -1:!IIl Jlcob Buch 120 - fundos Bl'Idesi:o
Casa de madeira - entrada de Schroeder - morro éIó Lesamann
Apartamento - rua Jolnville -'próximo ARWEG, '

Apartamento - RIa llllal. Deodoro da Fonseca c/sufte, 2 dormltórloa
Sala comerciai (centro) Rua Domingos da Nova
Salas - RIa Josl Emendoerffer '

)

Kllinates - Av. Mal. Deodoro da Fonseca
Telatone Residencial

Cor' Imóveis
�Á�

Jaraguá
.ctaa.

Cumpra - Venda - Loteamento e Administraráo de Imóveis
CGCMF: 78 659 544.'0001-92 - Creci 852-1 '

Av. Mal. Deodoro. 141 - Fone: 72-2010

VENDE-SE:
- Casa de madeira com 7O,OOm2, na rua Campo�gre.
- Terreno na rJla Águas Claras.

'

- Terreno com 1.080,OOm2, na lateral da rua Bernardo
Donrbusch, perto do ferro velho Sp4z1a.
- Terreno com t5.000,OOm2, na rua Bom' Pastor,
Schroeder; estuda-se condições.
- Dois lotes no Loteamento São Luiz.

'

:-'Chácara .eem 1 05.000,OOm2, em Nereu Ramos.
- Loteamento Santo Antônio temos ã vend,.
- Terreno com 10.000óOOm2'na rua Pastor Alberto Sch"
neider, Barra do Rio Cerro.

'

ALUGA-SE:
- Temos a disposição de clientes dlversoslm6vels, tanto
casas, apartam�nto's como salas comerciais, para loca
ção, sHu�dos em dlferent�s pontosda cidade.

/

, �.-.-.-.-.-.. -.-.-

,

Restall'lnte
e

.

Lanchonete
o

Canal

.. Lanches, Pizzas,
Sorvetes,
Petiscos
e Bebidas:

E, como os ditos devedores não foram encontra

dos ou se recusaram a aceitar a devida intimação� faz. '

por, intermédio do presente edital, para qu.e os mesmos

compareçam neste Car1ófio na Rua: Arthur Müller n'2
,

78, no prqzo da Lei, a fim cl!! liquidar o seu débito, ou
então dar razão porque não o faz, sob a pena de serem
os referidos protestados naforma da Lei, ,etc.

.
'

R. CeJ Proó6pIo
Gone.J'D

,P4gÜla II)
.

.\

\ ,

CORREIO •
� <> IF=- «> "'V c::»

\
'

CHALÉ,�lil �EI' Imobiliária e

Ei r::;:ctWw � Representações Uds

I

RiJa Rélnoldo Rall, 61 - Fô�s: 72�1390 e 71-1500
, Jaraguá do Sul - SC ,- CRECI 643-J .!

CHAU! - IIIOIQLWlIÁ - ALuaA
,TEMOS PARA L.OCAçAo: APARTAMENTÓS - CASAS - :rELEFONES;

CHALI! - I_ILMRIA - YENDE
APARTAliEllJO: KItI••t•• Edlffclo Mlimer, Cantro; ,

t��AIIEIfl'O: 02 Qtos + dep. emp. Edlffclo Manegotl;,entrad!l
A�AlJTAllIi.rt(): 03�., ÉdlffclO Mannaá, centro;
CA:iA - IIISTM 150m .' Rua: Helmuth Hansann, prox.'Juventus;
92m , ..Rua: Joio Sa�1 Tlvare" prox.....rl80nl;120111". Ter., 1.800lIl • Ilha cIa �lguelra;

,

120m2• Rua: Alnu_., centro" ,

CASA, - ALV�RARIA:' 80lIl1• !lua: Domingos Ros., 'Morro Boa
- Vista·

'

120nl. Rua: CarJoÍII Nlelsl. Vila Nova, prox. Forum;
98111 :'2Rua:' Llt. 25 de JuIllO, Vlle Nova; ,

1S0III2;'Rua: Felipe Franmi, fundos Suparmercado Jgu6;
13� • Rua: Marina Frutuoso, prolC. Slip. Sasl:' ,

��c���=�: :n��,:::,�\': Rio Molha, 62 ca..a de
alv_, 02Janques de peixes etc••• :

' ,

'G"LPAO - INDUSTRlÀÍ: cl 6rea de 1S6,OOm2 + 99,00m2 em
consL;, "

Let. Francl.co Ruska. JguA - Esquerdo:
S�LA - COIIERCIAL: �v. M.I. DeQdoro, cl 84,00ni2, (MIt. Pio);Ruai: Joio Plcoll c/114m; (Esp. Ouro); /' '

POIITO - 'COIIERCIAL:: SUPERMERCADO, em funcionamento
_estogue,
Be!!'a do Rio Cerro, (Malstel');
CARRIIOJO DE LAllCHES: Com Chapas, ,,"8er, Flua: Dorillngo.
daNQva: '

'

TERRERO - COIIERCIAL:: Avenida Mal. Deodoro, cl 800,00m2.
WalterMarquldt, cl S20m'� c... de madeira:
Angelo RubInI, c/ t.980 OOm _ cas.s'de maclalrl;
TERREIIO - RESIDENCIAL: Rua: Albano Flgulnl, Vila Nova, cl
615m2. .

,

Rui: José llllra!!ftlll. VRI Novar -C/8�m2. '

Rua:

Freder�Ciif:
A. Visei, I: 8JSIn •

'
,

Rui: 35&. 'B. a Venle. q/42Om •
'

RUI: 687 J - Esqu.nlo, jII'Ox. e.t. JlrdIm;TERRENO - INDUSTRIAL: Com 6.... ele 13S.000,OOm2 em Oua-
ramlrlm, prox. Weg OU""lca; ,

EMPREENDIMENTOS
'

, IMOBILIARIOS '

"

MARCÄTTO LTDA,'
Av. "aI. Deodoro, 1;,. - Fone 72-" •• 72-'''11
JaragiJa do SI,I' - SC - CBECIOll

, RBLAÇÃO DOS IMÓVeiS A VBN�A

EDTl'AL'

,ÁU/lßA MÜLLER GRU,BJJA. Tabeliã e Oficial de
Tftulos da .comarca de,Jaraguá do Sul; EStQdo' de
Santa Catarina, naformilda Lei, (!tc.
Faz

'

saber'a' todos qUanto este edital virem que se

acham neste Cartóriopara Protesto os Tftulos contra:
AGUlNALDO VANDERLEI DE PAUW - Rua: José
Theodoro I;Ubeiro - NESTA

'

,

ANI'ONIO DE SOUZA - Rua: Três Rios do Sul s/n'1 -

NESTA
'

TANIA MARA LENZI .;... Rua: Cei. Proc. Gomes de Oli
veira n'2 630 - NESTA
MADY MODAS E CONF. LTDA ME - Rua: Dona e

Co"'. Ltda.-ME,-NESI'A,
-

,

,

KJ(JJaraguá do Sul,' 08 de abril de 1991.

ÁUREA MÜlLER GRUBBA TObeliã e :Djicial de,
.Protesto de Tftulos.

\

\
,

-

O Cobra X386s Ofereçe o Melhor dosMundos
MS-DOS e Xenix.

S Ir S'COMPUTER '

Rep.-I.I......CobraCemputa40res
. '

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

o

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



._-------------_-_ ESPORTES

Juventus decepciona torcida
mas vence'Hercílío Luz:' lxO

-

Jaragaä do Sul - Em
. jogo de pobreza técnica, a

equipe do Juventos conse

guiu derrotar ao lanterna da
I! Divisão do Campeonato.
Catarinense de .Futebol, o'

Hercílio Luz, pelo escore de
1 x 0, no Estádio João Mar
cetto; na tarde do dia 7. No
vamente apresentando as de
ficiências de\excesso <Je jo
gadores no meio, o Juventos
não conseguiu utilizar a for
ça dos ponteiros Rossetri e

Marinho, parando na retran

ca muito. bem montada do
Hercílio Luz, e' quase SQ-

frendo
.

gols, por descuido
em sua defesa.

A salvação do tricolor,
.
na partida, veio através do

zagueiro Denilson, que en

trou no final do segundo
tempo, quando a torcida já
estava. impaciente.-

- Ele des-

viou cruzamento, de cabeça,
.

aos 38 minutos da segunda
etapa, definindo o placar,'
mas colocando as claras as,

'dificulçlades de ataque do
,

Juventus,
,

'A equipe volta ao

João, Marcatto, neste domin

go (14), para enfrentar a

Chapecoense.

,

Gerson dos Santosbate 'recorde
laragoá do Sul- o

atleta Gerson José dos
.

Santos conseguiu bater o

recorde .estadual na prova
dos 110 metros com barrei

ra, durante o Campeonato
Estadual Adulto de Atle
tismo, realizado na cidade "Isso prova a quali
de Criciüma, nos dias 6 e 7 dade do atleta, que ainda
deste mês, Embora esteja não conseguiu o patrocínio
encontrando sérias dificul- ' de empresas locais, mas

dades de tempo para 'cum- permanece nos treinamen

prir os treinamentos, ,Oer.:-
'

tos, com muito empenho",
son obteve o tempo de 14 afuma o treinador Ivanildo

segundos 'e dois décimos - Souza Pinto, que comanda

um décimo superior ao re

corde anterior -, o que lhe
'garantiu a partíöipação no

Troféu Brasil de Atletismo,
previsto para o mês de ju

.

nho, em São Paulo.

. Equipes dividem
a liderança 'na Bocha
Schroeder - Quatro'

equipes dividem a liderança
'do Campeonato Municipal
de Bocha, promovido pela
Comissão Municipal de- Es
portes da Prefeitura. Core

maco, Vader Bruch, Calí

(6rnia e Comércio Sehe
wuinski estão "emboladas"
com três pontos, e enfrentam
neste sábado à tarde a quínta
rodada do certame. Na can
cha do bairro Duas Mamas,
jogam 'as 15 horas Sche-.
WUiJiski x Vader Bruch; So
ciedade Rio Camarada x Os
Limoeiros; Brahma x Toma
selli SIA; Calif6rnia x Bra
cinho; e Mecânica �ena x

-

Coremaco, devendo folgar a

equipe das Rações Becker. _

,
No Torneio de Futebol

de Campo, um protesto da

equipe do Aliança pode de
finir nova composição na li

derança do certame. Mas, a
princípio, . as equipes da
Comercial e da Transpico
dividem o primeiro .lugar,
com quatro pontos ganhos,
pelos titulares. Na categoria,
Aspirantes, a Transpico está

_

na frente, com cinco pontos,
enquanto Aliança vem em

segundo, coni quatro, Co
mercial, em terceiro, com

três pontos positivos. Neste
final de semana inicia o re

turno do campeonato.

.Safar'·
CAÇA - PESCA - CAMPING;. NÁUTICA

. AV. MAL. OEoobRO, 583
'

TEl.72-1389
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JtlTaguá do Sul, 13/04 a19/04/1991

treinos diários no Baepen-
I di, tam�.ril com os atletas
Ademir Roesler (400 me

tros CoQJ.,>barreira), e com

dois nofus' atletas: Iran e

Adriano, ;

que devem com

por o revezamento nos 4 x

100 rne(i'os, nos pröximos
Jogos Abertos, junto com
Gerson e ,Ademir. Ambos
competem nos dias 27 e 28
deste mês, novamente em

Criciúma, com' o ünico.
objetivo de conseguir o In
díce aos JASC.

-Alvorada
It

perde' liderança
Jaraguä do Sul - A

equipe. da SER Alvorada

perdeu a liderança do Cam
peonato da I!! Divisão da

Liga Jaraguaense de Fute
bol, na tarde de domingo, ao
ser derrotado pela- SER
Amizade (Guaramirim), pelo
escore de 2 x 1; em partida
válida pela quarta rodada da

primeira fase do certame;
Agora, Amizade, Alvorada e
'Grêmio Esportivo Cruz de
Malta (venceu a Comercial
por 1 x O, no sábado) divi-
,dem a primeira colocação,
ambas com seis pontos posi
tivos. Nos demais jogos da
rodada. o Botafogo venceu

ao Francisco de raula por 2
x 1, enquanto o' Pinheiros
aplicou o mesmo pla«ar so-
bre o João Pessoa.

.

. Botafogo e SER João
Pessoa dividem a liderança
do certame Juniors, onde já
foram ,marcados 35 gols,
média de 2,18 por partida. O
goleiro Luciano pe1'IruPlece
como o menos. vazado da
competição, enf1J.uanto Jair,
do Francisco de Paula é o '

artilheiro, com três gols
conv;�rtidos. Duas equipes,

- também estão na frente, no
Campeonato Senior, com,
seis pontos ganhos: Alvora
da e,Cruz.de Malta.

CORREIO._."";,,,_
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o 'destaque do últi- seu -término marcado' para
mo final äe semana, mais o final de maio.: Estão
precisamente 110 sâbado, abertas desde o dia 8 de
dia 6, ficou por conta do abril, as inscrições paTtz
Clube de Bolão 81, que o curso âe vôo livre, As
IUlS canchas da SER Viei- - aulas teôricas e prâtiças
rense obteve o tlmlo de serão ministradas sempre
'campéão do III Torneio nos finais de semana pelo
de Duplas "Trofé« Tran- instrutor de vôo Mdrcio
sitôrio Darpe Malhas", Mielke. Os interessados
de bolã" bola 16 cm. em voar ,de asa delta po
Desde 01.ltém (12) até derão inscrever-se na

amanhã (14) a equipe "Escola de Vôo Livre
participa em Joinvllle do Zaguer, através do fone:
8!? Torneio Felippe Bali- 72-'2298, com o Mdrcio•••
mer, '1Ul Sociedade G16-' f prôxima etapa; ao 41} do
ria.s, Bastante motivada., campeonato estadual de vôo
com a contratação de três livse acontece nos dias 18 e

reforços. a equipe de bas- 19 de maio, em nossa cida
quete M de Jaraguâ do Sul, de... A equipe de bocha,
orientada pelos treinadores orientoda por Landinlw e

Vicente e Cicero, continua Ango. ' que prepara-se
treinando forte visando os igualmelite para as 'dis
Jogos Regionais Leste·Norte. putos do microrregional.
de 6 a 10 de agosto. em Tim· agora reforçada, pelos
M... Outra modalidade atletos Valdemar Pavão e

que "em .trabalhando Zélio Cordeiro (Gambd),
muito e por si1Ul1 bastante que vieram de Seara. 'ob
rellO"ado., .é a de jütebol teve bClftS, resultodos IIOS

de salão. A equipe que é três amistosos· que dis
coordenada por Valdir putou. Derrotou por duas
Bordin e trei1Ulda por Is- vezes a equipe de Pome
mar, Lombardi. prepara- rode. por 3 a O, e a df!
se para disputar os Jogos

\
Blume1Ulu, por 2 a 1 ••• A

Microrregio1Ulu, de 26 a Diretoria de Desportos cqmu-
28 deste mês, em iIossa nica que o prazo para a

cidade••• Inicia na pr6xima trarrsferência de adetas
terça-feira (16)., a 41} 'Copa oriundos de outros estados
Malwee de.Putebol de Salão. pàra os Jogos Abertos. termi·
A olimp(ada que está em ple- na no dia 05 de junho. im·
no desenvolvimentó. tem o preterivelmente.

'

í

Esporte em revista,
------------J�eBlank

Renda recorde, e
UI)1 futebol pobre

Numjogo bastante truncado, 'onde o árbitro José
Carlos Bezerra distribuiu cinco cartões amarelos e

dois vermelhos e de um tndice técnico baixtssimo, o
Juventus conseguiu um resultado importante. ao. der
-rotar o fraco time do Hercilio Luz, por 1 a O. A torci
da que ·compareceu ao Estádio João Marcatto em

grande número. num total de 2.642 pagantes e que
deixou

.

nas bilheterias a importância de
Cr$1.670.500,OO, novo recorde de renda da Copa
Santa Catarina. viu um Juventus apático. praticando
um futebol poore, em.. técnica. principalmente nos se

tores de meia-cancha e ataque. Na defesa. destacou
se tão somente o zagueiro-central Valmor, que subs
tituiu o titular Eduardo Gaucho. os demals tiveram.
uma atuação discrettssima. li equipe melhorou um

pouco na segunda etapa.depois de terfeito um primeiro'
tempo sofrtvel, Deu. sorte o treinador Zé Carlos ao

substituir Márcio e Rosseti, por Marino e Denilson
aos 30min. do 2!! tempo, pois aos 38min. Denilson fez
de cabeça, aproveitando um cruzainento de Marco
Aurélio, o único gol da partida, -numa falha do golei
.ro Luciano, tirando tio sufoco a massa juventina que .

estava com o grito de gol entalado na garganta. O
Hercüio Luz foi um time medtocre sob todos os as

pectos, mas conseguiu através deuma retranca bem
armada pelo seu treinador, Hamilton Barreto. com
plicar em parte as coisas para o desorganizado time
do Juventus. Valeu pelos dois pontos. mas a equipe
não me conveceuc, _'

'

, Al"or� perde' a invencibilidade
Depois de ficar trêspartidas s,emperder. O Alvo

rada conheceu no domingo que passou (7). à sua pri
meira derrota no campeonato da 1 e Divisão da Liga
Jaraguaense de Futebol. Foi para o Amizade, de
Guaramirim, e em seu estádio, por 2;aL, Com esta

derrota, o Alvorada ainda continua na liderança,
agora ao lado do Amizade e do Cruz de Malta. Com 6
pontos ganhos .

DESTACANDO

P4gtna11

,{
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ANOTAÇÕES
Como os leitores do com o leitltr' .

Correio do Povo devem
ter observado, semanal
mente estamos procuran
do aperteicoar- nossas

edições semanais. não

apenas no aspecto edito
rial, como taml!Jém na

área gráfica, na Certeza res poesias em mais um

de que a apresentação e tradicional concurso
a qualidade do �extg são. promovido pela empresa

I

.

quesitos fundamentals que, neste ano, ganha o

para atrair à leitura. Há
.

presf(gio da Associação
três semanas o colega dos Poetas - participan
Jaime Blank vem cum- do com cinco pessoas no

prindo com competência julgamento. Ap todo são
.

a área esportiva em sua 100 poesias feitas por
coluna "Esporte em funcionários da Weg, que
Revista", opinando, sesão analisadas por 10

elogiando e .criticando de jurados, entre eles o

forma positiva .. "Matu- poeta Luiz Carlos Amo
tando' também está o rim, que irá apresentar o
arquivista histórico e mu- resultado do evento, na

seõlogo Egon Jagnow, noite do dia 27, na Ar
que mantém sua coluna weg. O objetivo do con

semanal na página 5, curso é de ••

oportunizar
comentando com sensibi- asensibílização":
lidade e perspicâcia os

assuntos mais polêmicos, .

não apenas a ntveilocal,
mas nacional - leia nesta Um total de 599
edição a anâlise sobre as abatedouros de. su{nos e

fraudes no ÍNPS. Como bovinos foram inspecio
mais um reforço à equi- nados pelo Serviço de

"pe, a partir desta edição 'Inspeção de Saúde da
o radialista Chico Rodri- Prefeitura de Guarami

gues impõe com "Alta rim entre os dias 28 de
Freqüência" um novo fevereiro e 31 de março,
ritmo aos acontecimentos segundo informa o vice- '

sociais e culturais da mi- prefeito Francisco Schor
crorregiâo; A Coluna ck. Ao todo, foram inspe
promete deslanchar, até cionados 218 abatedou

pelas idéias inteligentes ras de suínos e 381 de
do colega Chico. bovinos, um serviço de

suma importância à saú
de pública. _

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

No próximo dia 24
a Comissão de Promo
ções Culturais da' Weg
confirma as cinco melho-

- - - - - - -.-

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

Convictos . de que
nossos leitores - objetivo
maior do Jornal - estão

aprovando as mundan
ças, nos preparamos pa
ra uma comemoração

fIlo. menos histórica,
'dentro de uma microrre

gião que está em cons

tante transformação: no

dia lOde maio o nosso

Correio do Povo com

pleta seus 72 anos de
existência, . sempre con

tando o mais importante
fato, como diz o ditado.
"de rabo preso (somente)

> ,

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

p A Pastoral dos En

fermos da Paróquia São
Sebastião realiza ãs 23
horas do. dia 20 deste
mês um grande baile na

SER Amizade, denomina
do "Pró-Cadeira", com

o objetivo de aquislçâo
de aparelhos aos. defi
cientes do munictpio, A

animação estará a cargo
do conjunto- "Transamé
rica" e a mesa está cus-

'

tando Cr$4 mil.

I,

, ,

Equipameqtos para Escrit6rio Ltda.
T�do para seu escrit6rio

. Completa linha de suprimentos
.

para computadores.

Fone::; (0473) 72-1492 e 72�3868
Jaraguá do Sul - SC

/
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"Jaraguá 2.0JO": a análise
.histôrica sobre 'o mUÍticípio

.

laragu' do Síll � "Nosso \

município cresceu acima da média no
Brasil, nestes IiJtimos anos, graças à
diversificaçãö de sua economia, à im-
,portância sõcio-econômica de suas

.

inddstrías e ao espírito demodernida
de de seus empresários. Agora, 19<Ios
estamos convocados a participar da

Renascençado Século XXI, onde soo.

mente o respeito ,pelacriatividade in
dividual nGS levará à inovação. Esta

, época de renascimento será preparada
pelos computadores e pela ínformäti-

ca", juntamente com o empresário Werner'
ESte�ho deS discurso do vi- Schuster e o técnico da Acaresc, losE

ce-presidente do Conselho de Admi- Demarch. ".

Distração do grupo Weg; empresário Toda a hist6ria do municf.
Genf Baumer, resume {) alto nível das pio está sendo contada dentro de cada
palestras

.

proferidas neste primeiro 'área especffica sobre o painel. Na se.<
grande/painel sobre' o "Desenvolvi- .gunda noite, Udo Wagner BrullO'

Breithaupt e o advogado Humberto.
mentO Econômico" de Jaraguá do Pradi, desenvolveram o tema "Co-
Sul, dentro do projeto "Jaraguã mércio/Serviços". Na pröxima edi�
2.010", aberto oficialmente na noite ção, estaremos publicando os prínci-'
do dia 8, com o tema "Indüstria/A> .' pais �ntos dos discursos feitos no

. groinddstria", onde Baumer falou, audit6rio daWeg. -

. "Contamos com o apoio de
muitas empresas, as quais estamos
imensamente agradecidos", destaca o

presidente da SCAR .:... em sua quarta
gestão ã'frente da entidade -, empre
sário Rolf Botho Hermann. O dire
tor-presidente da Malwee, empresã
rio Wander Weege, assegurou, por
exemplo, a doação de Cr$ 4;5 'mi
lhões para 'as fundações do imponente
prédio e'construção de um dos pilares
- com nada menos de 20 metros de
altura e mais três metros de viga. Já a
direção da Mariso1 SIA, Indüstria do
Vcistuário; assegurou a doação de C�
1 milhão•.A administração municipal

ainda garantiu materiais como brita e

areia.

Audit6rio -com capacidade
para 820 lugares, acrescido de tréa
camarotes e de um pequeno audit6ricr
multiuso (teatro, cinema, vídeo, etc)�,
salões para convenções e. exposições,
biblioteca, salas para aula de mdsicá,.
dança, artes plásticas fazem parte �.
projeto do futuro Teatro. Mas Roll
Hermann confessa que não tem espe
ranças de concluir o prédio até junbo-,
de 92, quando deixa à presidência da
SCÀR. "Meu sucessor. conseguirá",
gannte.

A gora você. não precisa mais

perder tempo preparando suas

refeições. .

Basta passar. na seção' de rotisserie do
novo supermercado Breithaupt e esco
lher sua comida preferida.
Oferecemos um cardãpio variado de

carnes, pratos quentes, saladas e sobre
mesas, tudo preparado dentro do mais

rigoroso controle de qualidade e higiêne.
Para sua maior comodidade embalamos

.
sua refeição em bandejas de alumínio
descartáveis que conservam a tempera- .

tura e o sabor do alimento por mais l

.

tempo.

Horário de Atendimento:
.

.

Segunda à sábado das 1�horas às 13h30min.

SUPERMERCADO BREITHAUPT
, RUA WALTER MARQ!.)ARDT, �25

�I"_. encomende. r.efelç6ee: .

LIgue 72·Il900 I'IImaI313(111i_OU,.......'

SCAR pedeverbaspara
concluir O seu'Ieatro

laragd do Sul - A direção
da Sociedade Cultura Artística (S
CAR) está contatando com diversos
empresários do' município, no Intuito
de conseguir arrecadar em forma de .

doação mais Cr$ 4,5.milhões, a curto
prazo de tempo, que iriam possibilitar
a construção de mais um dos seis pi-.

,
lares - erguidos em forma de "V".
Com falta dé recursos, a SCAR mau

·tém apenas quatro operários da
Construtora Santa -Marta no local das

( obras,' na. rua Jorge Czerniewicz,
centro da cidade, onde está sendo'
construído '0 futuro e fundamental
centro cultural domunicípio.

Escritório de Contabilidade
feA Comerciá) S/C Ltda."

-Av. Mal Deodoro, 130 - 2' andar - sala 2 - Fone: 72-0363-------.Há' 47 anos atendendo bem-
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