
!,

..

,

BICICROSS

Campeonato Interescolar

na pista do Malwee Park

JASC/91

Jogos míerorregionais
� . . ; .

reunem seis mumcipsos
Atletas dósmunictpiosde Garuva, Joinville, SãoBento

do Sul, Campo Alegre, Araquari e de Jaraguá do Sul estão,

disputando desde ontem os Jogos MicrorTegionais Leste/Nor
te, nas modalidades de Bocha e Futebol de Salão. Os jogos
acontecem no Clube Atlético Baependi (Bocha) e no ginásio
Arthul1MüUerWutebol de Salão}.

A 7� etapa do Campeonato Interescolar de Bicicroos

aC01,ftece na tarde de hoje, na pista doMalweeBiciskate Park,
em !Taraguá do Suf, e deve servir COTTW preparação â equipe
Malwee para enfrentar o Campeonato Catarinense damoda
/idade, previsto para iniciar no mês demaio. Pilotosde todo o
Estado foram convidados para participar do Interescolar -

idade dos cinco aos 25 anos.

ASSINATURAS
E

ANÚNCIOS
F!>NE: 72·0363

_____________ Pâgina 11 -
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Caçadorense
surpreendçII

JARAGUÁ DÓ SUL· Juventus eCa
çadorense empataram ontem em 2 a 2,
numa partida que parecia fácil para o

time do técnico Zé Carlos, já ,que nO pri
meiro minuto do jogo, Todl abtiu o mar

cad?r e aos 35 minutos, Marinho 'ez Ci)

segundO gol do Juventus. Mas nlo pas
sou disso e deixou o ad�rio reaglr.

Para o segundo tempo, a Caçado
rensa veio com tudo, di�posta ii' reverter

,;/ o placar. Logo aos 5minutos, Zé Carlqs
empatou. O Juventus, que entrou com
ponto,extra, perdeu em casa uma boa

,oport�inidade de vencer.

Noite dos Artistas
,

)
Com apoio do Jornal Correio

do Povo e da Artelito, a Associação
dos Artistas de Jaraguâ 'do Sul pro
move às 20 horas do dia 10 de maio
- data em que o Correio do Povo
comemora seus 72 anos de fundação
- a li} Noite.dos Artistas, que deve
reunir centenas de pessoas no Giná
sio Arthur Müller. Duplas sertane

jas, músicas popular e clássica, so
los de saxofone, dublagens, mági
cas, shows de lambada, rock, coun
try e apresentações de ballet, poe
sias e toda a diversão de palhaços
fazem

.

parte do espetáculo, onde,

crianças até 10 anos - acompanha
das dos pais - entram gratuitamen-
�.

'

MISS SANTA

'CATARINA

A'beleza de

Sibele nas

passarelas
de Joinville

A
-

maior estrelá
jaraguaense, neste fi
nal de semana, está
representada na beleza
de Sibele Cordeiro,
nossa Miss' Jara
guál91, que disputa
hoje (dia 27), na Ex
poville, em Joinville,
ao túulo do Miss Santa
Catarina. Na foto de
L. C. Chaves, o senti
mento de união de to
da a comunidade que
torce pelo sucesso da
'bonita Sibele Cordei
ro.

PORTE PAGO
DR/Se

-ISR 58 -161/81

Cr$50.00

Prestigie a
/

,

Festa de /

São Sebastião
Uma intensa pro

gramação marca neste fi
nal de semana o término
da Festa da Paroquia de
São Sebastião, em Jara

guä do Sul, com missa e

completo serviço de bar.
Neste ano, a comunidade
catôlica também está ho

menageando os 50 anos

de vida sacerdotal do pa
dre Otto Anton Strobel.

_.�
Escolha o idioma que
você deseja fala» ' I

INGLÊS'- ALEIIÃO
FRANCÊS
ESPANH.OL
ITALIANO
Aprendizado
garantido
Fone: 72-0294

. '.,)'

FONÉ (0473)72-320'0
,TELEX 474 - 519

,FAX (0473) 72-0304
)
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Atroz desesperança
Soneto - JOSÉ CAS11LHO PINTO

O ente humano é imprevisível
E de temperamento complicado,
Por isto ao lograr tudo o que quer
Parte logo para o inexplícado.

O inexplicado de tudo e ao todo

Chegando mesmo até ao terminal,
Pois quC? contrariando a natureza
Faz a inversão de tudo que é vital.

O vital que pra ele devia ser o tudo
Nada vale e qual um surdo-mudo,
Decai sem mais nenhuma esperança,

EDITORIAL

'Competição exige planejamento
São Paulo (Planaltoi «

A resistência às mudanças que'
envolvem os processas adota
dos pela empresa deve ser evi-
tada. ,

'

A preparação para o fit
turo, evitando a estagnação, é
uma técnica utilizaâapela ad

ministração estratégica; 'que
permite à empresa adaptar-se
às novas condições' do meio
ambienze, màntendo-se lucrati
va e competitiva. A aâminis..

'tração estratégica tem pelo
menos três pontos básicos: a
idendficação das necessidades
do ambiente externo, a 'deéisãa
ti respeito do que a empresa
deve fazer e a implementação
dessa decisão. Como primeiro
passo. recomenda-se um

diagnóstico estratégico domo- .

mento, reunindo-se todos os

executivos do empresa para fil-

. comparar' as estratégias já
usadas com o momento e ado-

.

tar u máis adequada. No caso

do'diagnóstico detectar um n(
vel de turbulência muito grun
de, deve-se procurar estroté
gias criativas. ainda não usa

das. O empresário simula, vá
rios cenários de como ,Poderá
ser o futuro e escolhe a es
tratégia mais. adequada. No
pldnejamento estratégico não
adianta, apenas, decidir que se

quer mudar o processo que vi
nha sendo adotado pela em

presa. tfundamentol que haja
preparo dos .executivos e dos
chefes para pensarem dessa
maneiril. Eles são o peça fim
dementat para a mudança.

, ,* Subdívisâo de Estudos
Soclats do SESI-SP, entida
demantida pela indústria.

zer uma análise da adminis
tração total, que vai desde o

interior da empresa até o mer

cado. O passo seguinte cOl1sisl
te em fazer um diagnôstico da.
prôpria empresa, analisando se

a organização, está. preparada
para o-futuro. Se.a respostafor
negativa, será necessário mon

tar uma nova estrutura de tra

bolho, isto é, reestruturar a

empresa.
Isto implica numa mudan

ça na cultura empresarial. Por
isso é que existeuma tendêneia
das empresas que tiveram su

cesso, em se acomodarem e re

sistirem (J qualquer mudança
que envolva a cultura. O tipo
de estratégia a ser adotida vai
depender do nivel de n!rlmlên
.cia do meio ambiente. Se o

nivel for baixo, deve-se estudar
alguns casos de sucesso e·

.

A esperança que ilumina e conduz
Força sublime que sem ela e sua luz,
S6 resta uma atroz desesperança.

NOTA DO AUTOR - Existe um pds europeu
de um padrão de vida tão elevado, que dá aos .seus

filhos tudo que eles desejam. No entanto luta com o

grave problema do alcoolismo, das drogas, prosti
tuição e do suicídio, parecendo que o ente humano
é tão complicado que ao conseguir tudo o que quer
cai na desesperança e parte para o inexplicado da
autodestruição.

.
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o desafio de "EI Nióo"
No Centro de Cálculos I

Climatológicos de Hamburgo,
os con:putadores trabalham a

toda, à procura de um fenô
meno, que os pescadores do
Perü viveneiam quase todosos
anos.

.

Com a chegada do·
período .natalinö, desaparece
a . costumeira eorrente fria
Ilumboldt da costa ocidental
da América do Sul e, com ela,
os abundantes cardumes de
anchovas, que, de repente,
não .encentram mais o ali
mento nas águas marüímas,
em geral tão ricas em plânc-

trofes climáticas colocaram.
metereologístas ante um

grande mistério. Por sorte,
um "EI Nióo de verdade"
ocorre raramente. Quando ele
vem, traz devastadoras inun
dações à América do' Sul,
tufões de areia sobre a Aus
trália e secas para o arquipé-
lago indonésio.

,

\
Os climatologistas do

Centro Alemão de Cálculos
Climatol6gicos (DKRZ) exa

minam "EI Nióo" e se ocu

pam tanto com .2 previsão
como com a pesquisa das cau
sas desse raro fenômeno, pois
justamente suas causas ainda
não estão esclarecidas.

Baseando-se em dados
atmosféricos atuais, os com

putadores do Centro de Cál
culos Metereológicos de Ham
burgo constantemente ofere
cem novas estimativas sobre o
"Menino Jesus" peruano,

No mês de março de
1990, -os cientistas do DKRZ
confirmaram prognósticos de
novemhro de 1989. Para os

prõxímos 5 meses, o compu-
-

tador .avlsa que não há "EI
Nino" à vista, embora, se-

I', gundo alei da série, o próxi
mo "EI Niiio" já devia ter
chegado. ,M.B. - SCALA
2-3/91.

tons.
.

Os peruanos deram o

nome de "EI Nióo" à corren
te marítima desaparecida.
Atualmente, os cllmarologís
tas vêem em '�EI Nióo" algo
mais que um fenômeno local,
pois ele traz consigo a con

fusão total na circulação at-,
mosfértça. No ano de 1983, o
feitiç� se tornou verdadeíra-.
men,t$ fantasmagé- Ico, O ní
vel do mar se elevou em meio

.

metro, a temperatura CI'S
águas, norrnalmente frias, da
corrente Humboldt subiu a

,

dez graus centígrados e catäs-

SPÉZIA & cu, LiDA.
Serraria e Serviços de Trator,

Madeiras para construçãc e serviços de
II trator com profissionais especializados -.

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

Fone: 72 -0300 - Jaraguá d,o Sul �
,

SC

coM. E REPRES. de MAT� de CONSTRUÇÃO,
.
Madeiras, tijolos, lages pré-moldados, cimento, cal,
portas, janelas, fechaduras, forros, tudo da melhor

qualidade e com pronta erurega

Rua Bernardo Dornbusch'; slnt!, próximo da Manso/.
.

Em cada cliente, um novo amigo.

NA FfS1A' ·PA MAÇÃ 61v� SÂO� JOAQUiM-,5G. pOt' Rathael
'����-'--------------------------------�----------1

VISITA DO PR�SIDtNr6 COLLOR
'I

o PRES i Dt,JJTé C;O"'1,êJ�OO MAÇÃ! H�'NF.l!
.

é(J �(ieR'A St�. A J3RUtA DA
BRANCA, DE, Nf;Vt �

\
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PFL pretende fundar sua_-_--_-SUCESSÃO EM CORUPÁ---.....---

Novos "soldados do partido"
. se lançam na disputa em92

Corupä �. '�A gente é
soldado do Partido, se mui
tos falam em meu nome para
concorrer à sucessão, é um

fato que muito me orgulha".
Assim o atual diretor (lo De

partamento Financeiro da
Prefeitura, Oto Ernesto We
ber (PDS) resume a sua pos-

, sibilidade de se lançar como
candidato-a-candidato ao

cargo de prefeito municipal
(em seu segundo mandato),
em substituição a Ernesto

Felipe Blunk. "Nunca impus
qualquer candidatura até

hoje. Se acharem meu nome

o mais indicado, eu concor

ro, mas sou incapaz de me

auto-escolher candidato",
faz questão de destacar.

,

Oto Weber tem um

passado de grande atuação
política dentro do município
de Corupá. Eleito em 1972
como prefeito municipal,
pela antiga ARENA, ele

simplesmente conseguiu .in
verter a hegemonia emede
bista que se mantinha no

poder, com 60% dos votos
favoráveis. "Austeridade"
com o dinheiro público, fez
com que conseguisse iiiêlu-

sive eleger seu sucessor,

Engelbert . Oeschler, tragi
camente falecido em aci-_
dente automobilístico, em

1978. Para conseguir a vitó
ria, em '1983, Oto Ernesto
Weber campôs chapa com o

prefeito eleito Albano Mel
chert, como seu vice.

Agora, Oto espera no

vamente que haja União en

tre os partidos. "A princí
pio, o PDS deve encabeçar a

chapa e o PFL vir com o

cargo de vice", 'adianta,
mencionando um provável
acordo para que Blunk fosse
eleito pela União dos parti
dos. "A verdade é que gosto
de Corupä", resume Oto,
contrário à prorrogação'dos
mandatos dos atuais prefei
tos, justificando: "Se houver
.coincidência, não sei se o

eleitor analfabeto saberá
votar".

Cieply: "Sem União, sou candidato"

Corupä - "Não posso
descartar minha candidatura,
desde que o pessoal do Par
tido indique meu nome",
também frisa o presidente da
Câmara de Vereadores, Luiz
Cieply (PFL), embora tam
bém lembre que "em res

peito à coligação feita du
rante a eleição de Ernesto
Blunk a prefeito, o PDS te

ria a possibilidade de enca

beçar a chapa". -Cieply co

loca que o trabalho começa
do pelo atual prefeito Blunk
"merece total apoio e consi-

-

FUNI-LARIA
JARAGUÁ LTDA.

�

Calhas eAqucedor Solar.
R. Felipe Schmült. 279 =Fone: ,

724148.

1aragu4 doS"l- sc

deração Ge toda a comuni
dade corupaense",

Associação de Vereadorés
Jaraguá do Sul - o diret6-

rio municipal do Partido da Frente

Liberal (PFL) está se mobilizando a

nível rnicrorregional pela, criação da,

Associação dos Vereadores do PFL,
em San� Catanina, uma determinação
manifestada pelo atual presidente re

,gional do �artidos Jorge Bornhausen.
O anúncio foi dado pelo presidente do
diret6rio executivo do PFL jara
guaense, advogado Altevir Fogaça
Jünior, que esteve em Florianópolis,
,'dia 19, participando da primeira reu

.

nião da Executiva do Partido.
O PFL possui atualmente. cer-

ca de 500 vereadores - sendo dois, em
Jaraguã do Sul. Fogaça, que também

prestigiou a posse do novo presidente
do �Tribunai Regional- Eleitoral, de
sembargador Napoleão Xavier Ama
rante, reuniu a executiva municipal
do PFL, na noite do dia 22, para pas
sar também outra definição de Bor-
nhausen:

'

"O Partido vai procurar se

coligar às eleições para prefeitos e vi
ces no préximo ano, l! princípio
àqueles que integrem os'- Partico da

União por Santa Catarina, sempre

respeitando as peculiaridades locais".

Mas, se a coligação
dos partidos da União não

vingar, "Cieply já adianta e

confessa sua pretensão de
suceder a Ernesto Felipe
Blunk. 'Favorável à prorro
gação, ele justifica: "Uma

campanha agora seria bas- ,

tante desgastante à classe

polftica, até pelo dinheiro

que é jogado fora. Por isso,
sou favorável à coincidência
de mandatos"; Entre os .tra

,balhos feitos pelo presidente
'

-----------------------...." da, Câmara, recentemente,
estão "pedido para amplia
ção do Posto de Saúde, pa
vimentação e canalização
nas ruas João Tozini, Emma
Schmitt, entre a Castelo
Branco e a de número 60",
com destaque aos agriculto
res: "Luto contra as precá
rias condições das estradas,
do interior, que não permi
tem que o agricultor possa
escoar a sua produção, espe
cialmente de bananas".

Nunca foi tãn
fácil comprar ou alugar
a melhor copiadora.

TRIUNFO TM-111C
,

• 24 meses de garantia
• Assistência técnica gratuita
• Cópias coloridas em vegetal
e transparência

• Custo por cópia: CrS 3,34

\ .

Esta sim, cabe em qualquer cantinho.

'U-
Rua r....te Silveira, 128· CEP. 88.010· R.rian6polls - SC
f'o!Ie: 11IC82I23-62l3· AI�is: Blum.nau - Fone: 10473112-2322
JoinViIle· Fó..: 1004112-3933· Cri,lúma ·""",:JOI84I�
Jaraii�á do Sul- Fone: (0473) 72-2988

ITiunm
Alta tecnologa em cO{JlaCloras

"

II
, II

FARMÁCIA'DO SESI
Amplas instalações e com La
boratório de Análises Clínicas
anexo, para melhor atendi
mento. Av. Mal. Deodoro,561
(defronte o Colégio Stió Luú�-

, Fone 72..()S61

"

.jaraguá·
. clínicade fisioterapia

'

Ora. Stela Fen'8clnl
PSICOLOGA

Ora. Solange Pazlnl
FONÓAUOIOLOGIA

A..W....-Marq&lantt, 356 próximo
• Clfn1c8 Stlnta CecßIa.

Fone: 72-30�

II
II Ora. Valéria G. Tognl

Ora. SoIItnge CUtllho
FISIOfEFlAUPEUTAS

II

NegÓCio de ocasiãoII

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

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

prateleira não gera lucro. Portanto!

II

([�'l]
Não estão incluídos na promoção, serviços extras e peças' de

- reposição.
Serão examínados itens como, Amortecedores dianteiros
e traseiros, Buchas dia!1teiras e' traseiras, Estabilizadores,
Molas, Pinos de mesa, Terminal de direção, Guarâapó, Rola
mentos, Pastilhas e lonas de freio, Cilindros de freio, Flexí
veis, e o Alinhamento de rodas.

Válido até 31.05.91 Moretti, Jordan & Cea. Ltda.

JGTagu4doSúI, de 27/04 a Q3/05 de 1991. Página3
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Falta de pessoal e .caíxas
postals na agência da ECf

Atacado e varejo
Empresários do comér

cio e indústria, clubes de ser
viços cumpriram sua parte na

concretização de uma grande
obra que deve ser inaugura
da à 17 horas do dia 30 de
abril: a nova sede da Rede
Feminina de Combate ao

Câncer, em Jaraguâ do Sul.
São 450 metros quadrados de
área construida, onde
também houve o apoio-impor
tante dos órgãos públicos de
Jaraguâ do Sul e de Schroe
der.

Os jaraguaenses Flo
risval Enke (Associação dos
Engenheiros e Arquitetos de
Jaraguá do Sul) e Ruy Silvé
rio Eggert integram, respecti
vamente, o Conselho Delibe
rativo e a suplência, no Con
selho Regional de Engenha
ria, Arquitetura e Agronomia
de Santa Catarina
(CREAlSC).

Jaraguä do Sul- A
diretoria da Associação Co
mercial e Industríal de Jara
guä do Sul deve encaminhar
nesta sernana à direção geral
da Empresa de Correios e

Telégrafos, em Florianöpo
Iis, pedido para a viabiliza
ção de "aumento do quadro
de efetivos da agência local,
pará 30 servidores, aquisi
ção de mais 500 caixas pos
tais, e de 'um aparelho Fac
símile eletrônico". Este pro
cedimento ficou acertado
durante a reunião do dia 19,
que contou com a presença
do chefe da agência, Antô- ,

nio Carlos Santiago, que ex

planou todas as deficiências
:que enfrenta, com exatidão.

As principais queixas e

justificativas para a inefi-
, ciência no atendimento fica
ram centradas na necessida
de de mais pessoal - "somos
em 26 funcionários, pelo
menos mais quatro resolve
ria o problema temporaria
mente", avaliou -, na ur

gente substituição do apa
relho Fax - manual '-, que
chega a levar "três minutos

-v- .-.-.-.-.-.-

Publicamente contrário
à anulação da sessão da As
sembléia Legislativa que
aprovou o Plano deModerni
zação do Governo (PMG), o
deputado Udo Wagner (PDS)
destaca o que considera um

dos principais pontos do
Programa: a redução do nlÍ
mero de cargos çomissiona- '

dos, como. parte do enxuga-
'mento da máquina adminis
trativa - dos atuais ,3A]l
cargos existentes no Gover
no,' a idéia é reduzir para
apenas 675 -, com uma dimi
nuição de cerca de Cr$ 250
milhões.

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

E o secretário da Edu
cação,

' Paulo Bauer;' anun
ciou na semana passada a li
beração de Cr$ 600 milhões,
que foram destinados às pre
feituras a Associação de Pais
e Professores, para reformas,
ampliações e constiuções de
escolas no munictpio. Esse
dinheiro estava retido no De
partamento Autônomo de
Edificações (DAE). Paulo
Bauer reforçou sua pretensão
de municipalizar pelo menos

trêsmil escolas.

,Santiago apresentou na ACIJS as deflciencias da nova agência

para transmitir urna folha de
ofício", segundo ele. A

agência da ECT jaraguaense
é atualmente a quinta em ar

reeadação em todo o Estado,
e movimenta mais de 80 mil
correspondências por sema

na, "tudo isso manuseado
por dois funcionários", ad
vertiu Santiago.

Seus 12 carteiros são

responsáveis pela entrega'
das correspondências a toda
a população jaraguaense e,
'Por isso, bairros como Rio

Cerro, Nereu Ramos, estão
sem entrega' domiciliar.
"Perdemos quatro servidores
nos sete meses em que estou
à frente da agência, e nada
foi substituído",' afirmou o

chefe da agência da ECT.

Atualmente, existem 282
pedidos para aluguel das
Caixas Postais - já foi pro
metida a aquisição de 500
caixas, "mas passou-se um

ano e nada veio", lamentou
Santiago. \

.Antônío Rossi

preside a CIPA
nas Reunidas SIA

A Pedido

Salvita esclarece
Jaraguá do Sul - Os

diretores
.

das Indústrias
Reunidas Jaraguä S/A em

possaram oficialmente, às 13
horas do dia. 19, a nova di
retoria da Comissão Interna
de Prevenção de Acidentes
(CIPA), na empresa, que
tem como presidente o ex

presidente do Sindicato dos
Trabalhadores na Alimenta
ção, Antônio Rossi. Fabri
cante de matérias-primas pa
ra as indústrias de alimentos,
a empresa jaraguaense já
conseguiu reduzir em mais
de 20 por cento o número de
acidentes,' no ano passado,
em, comparação com o ano'
de 1989. Em 1990 forain re-

'gistrados apenas 26 aciden
tes de .trabalno nas Indús
trias Reunidas.

"Promover a Semana
.

Interna de Prevenção de
Acidentes (SIPA), participar
de campanaas , permanentes
da prevenção 'dos acidentes
de trabalho,. sugerir realiza- '

ção de cursos, treinamentos
para melhorar o desempenho
dos empregados quanto "à
segurança" são as principais
metas-destacadas por Antô
nio Rossi, durante a sua

gestão frente à CIPA das In
'dústrias Reunidas, que in
clusive mantém grande vo

lume de exportação dos seus

produtos, o purê de banana
"Bananex" , fabricado, pelos
seus mais de 750 funcioná
rios, já é exportado para Eu
ropa, Estados Unidos, Ca
nadá, Israel, Japão e toda li
América Latina

Jaragud do Su', de 27104 a 03105 de 1991.

Ante as informações não muito precisas veiculadas
pela imp!en.s� .

e rádios, quanto ao desfecho de um dos pro
cessos iuaicieis que a SALVITA promove oontra a Prefeitura

M!!nioipal, oumpre-nos esolareoer e informar à opinião públi-
oa:

'

t, Existe um Convênio assinado entre a SALVITA e a
Prefeitura para a exploração do Agropecuário por parte da
munioipalidade, em vigor até abril de 1993.

2. O MM<] Juiz de Direito da Segu(1da Vara, julgando o

prooesso de indenização por desapropriação indireta que
promovemos contre o Munioípio, emendeu na sua sentença
que não se tratava de um CONVENIO e sim de um CON
TRA TO DE COMODA TO;

3. Entendeu SUd Exoelênoia que oomo o oontrato de
oomodato .AINDA ,!ão foi resoindido judioialmente (o que não

�oonteoefla fosse mterpretado oomo Convênio o que ne rea
lidade é) e f1 Prefeitura tem a posse direta de UMA PARTE
do Agr:opeouário até 9 fim do' prazo, a SALVITA não podia
AGORA, NESTA AÇAO de desapropriação indireta pleitear a
indenização. _

'

'.: 4. A ação foi julgada extinta, sem a apreciação do mé-
fito; , '

5. A SAL VITA irá,.reoorrer ao Egrégio TribUnal de Jus
, tiça do Estado äe Santa Catarina desta deoisão que reputa-
mos injusta. \-,

Assim está reoonheoida implfoitamente o domfnio e a

propriedade da SALVITA sobre a totalidade da área e edifioa-
ções do Agropecuário.

'

, A SAL VITA terá direito de pedir a indenização pela de
sapropriação indireta, DEPOIS de resoindido o Convênio ou

o Comodato (como entendeu o MM<] Juiz), Ou quando expirar
se o prazo de vigência do Convênio, isto é, em abril de 93.

Trooando em miúdos: SE a Prefeitura quiser fioar com
oAr;ropeouário, que é de propriedade da SAL VITA, .depois de
abfll de 1993, terá que DESAPROPRIAR o imóvel e edifioa
ções e pagar o justo JIIalor,dos bens.

Se o Egrégio Tribunal de Justiça não reformar a sen

tença do MM<] Dr. Juiz de Direito, o impasse que foi empurra
do oom a, barriga,para' frente, vai aoabar nas mãos do próxi
mo Preteno e a SALVITA vai esperar por mais algum tempo
para receber o que lhe é devido.

E só questão de tempo. .

SALVITA - Sooiedade Assistencial ao Lavrador do
Vale do ltapocu

As Carroçarias HC participam da ampliação da

frota da' Catarinense Cargas, através, da entrega de
mais três unidades {fé carrocerias tipo Furgão. Ago
ra,

,

a HC integra uma grande frota de veiculos que
roaam por esse Brasil afora. Qualidade e durabilida
de, com excelente acabamento, fazem das carroçarias
HC a preferência de quem entende...

,

'

RUIfJ Reinaldo Rau,632
Fone: 72·1599

TUBOS,SANTA
HELENA LTDA.

,

Divisão de concreto (tubos e artefatos de
concreto).

R: Joinville, 1.0.16 - Fóne: 72-1101
DMs�o de Plásticos (tubos de PVC - eletlOdutosi

"

linha esgoto - tubos de polietilentJlmangueira
preta).

R.B,ernardo Dornbusch, 858 - FonI1: 72-3025
'

, Escritório'Geral
.

R. Cei. PrOCópio Gomes. 99 - Fone: 72..(J()66
II
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AMVALI' debate futuros
, ,

convênios com COHAB.
Guaramirim - Todos

-os procedimentos para que
as seis prefeituras filiadas à
Associação dos Municípios
do Vale do Itapocu (Arnvali)
possam desenvolver os pro
gramas habitacionais da �o
hab, no estado, foram mmu

ciosamente explicados pelo
diretor de operações do ór

gão, Ademir Izidoro, na ma

nliã do dia 19, em mais urna

reunião da Amvali, realizada
na sede da Aciag, em Gua
ramirim. A assembléia ainda
contou com as presenças dos

deputados Udo Wagner
(PDS) e' Durval Vasel
(PMDB) e abordou outros

temas, como a burocracia
para se firmar um convênio
com o Ibarna e a possível in
formatização das administra
ções municipais.

Embora tenha salienta
do que não veio à assem-

bléia "prometer casa",
Ademir Izidoro reafirmou o

propósito do' governador
Vilson Kleinübing de cons

truir 40 mil casas populares
nos seus quatro anos de go
verno - "o que significa
uma casa levantada a cada
12 minutos", avaliou o se-

'cretário de Habitação, pre
sente ao .encontro, Renato
Cavalazzi, concluindo:
"Queremos resgatar a credi
bilidade dos prefeitos no

setor habitacional, e para is
so faremos o "meio de cam

po" na agilização dos pro
cessos".

O diretor do lba
ma/SC, José Carlos Francis
co da Silva, novamentepro
pôs aos prefeitos a celebra
ção de um convênio com

o órgão, mas acabou ouvin
do uma série de críticas -

todas endereçadas ao supe
rintendente, Américo Tunes.

No ano passado, a Amvali
encaminhou ofício assinado,
concordando -corn o convê
nio, que atribui poderes de

ação, aos municípios, nas

questões ambientais. Até

agora qualquer resposta foi
feita pelo Ibama. Resultado:

�a da" .e-.. �
.� ..

Declare o amor pela sua mãe, reservando um dos
. espaços abaixo.

�igue já p e rao Fone: (0474) 72-p363,das 8:00
as 18:00 h. ,.

,

A sua mãe merece!

A Amvali enviou um telex,
nesta semana, como desa
gravo. No último assunto
debatido na assembléia,' pre
sidida pelo prefeito de Gua
ramirirn, Antonio Carlos
Zimmermann, os dirigentes
da "Coherence Serviços de
Informativa" explanaram a

proposta de informatização
das administrações munter

pais - uma experiência já
,implàntada pela administra
ção José Brugnago, de Barra
Velha. Todo o sistema pode
ser implantado' a uni custo

aproximado de Cr$ 6 mi
Ihões..

Cr$ 3.900,00

tw· �
I Çr$1.950,OO .1'
� j/j
Faca sua reserva

,
'.

até o dia:
03/05/91

"..
�-----

Cr$ 5.200,00
;

CORREIO......_·_
li[> c:> F» c::> '"b

/

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

Colonialismo moderno
Atribui-se a miséria do terceiro mundo ao subdesenvol

vimento, às altas taxas de natalidade, à falta de iniciativa de
trabalho, etc., etc ..

Contudo, você já pensou que isto. pode ser apenas uma
forma de acobertar a verdadeira causa? E que, aquilo que é
apontado como causa; na verdade já é conseqüência? E que se

procura manter escondida a. verdadeira causa?
.

Toda a vez em que o Brasil discute sua divida externa
com os credores uma verdade desoladora reaparece: o. supe
rávit na balança-comercial não é suficiente para sequer pagar
os juros da divida.

. ,

E aí vem a pergunta: Mas como o pais pôde endividar-se
tanto? E a resposta está na ponta da lingua: Ué; para poder se
desenvolver, é lôgico!

Mas espera aü Será que o nosso trabalho e os bens pro
duzidos não são suficientes para crescer e nos desenvolver?
Precisamos de ajuda externa?

Aparentemente, sim. Pois bem, neste caso, há algumas
hipóteses a considerar: ou somos preguiçosos, ou gastamos
mais do que produzimos, ou alguém se apropria, indébito, do
produto do nosso trabalho.

'

E à último hipótese parece ser verdadeira. Dois exem

plos, apenas, são suficientes para confirmá-ln .

.

No inicio da era da industrialização, os paises do pri
meiro mundo levavam a matéria-prima daqui a "preço de ba-

.
nana" e nos vendiam depois os produtos acabados a "preço ,

de ouro". Não valorizavam o que era nosso e supervaloriza-
vom o que era deles.

.

Outro exemplo é a crise ,do petróleo, no fim dos anos

setenta, onde o barril deste pulou de menos de dez dólares pa
ra mais de trinta dôlares.Lsto rendeu muito dinheiro às multi
nacionais que controlam a produção e distribuição do. mesmo
em quase todo o mundo. E como dinheiro parado. não. dá lu
cro, o jeito era emprestá-loa alguém. E este alguém era os
paises subdesenvolvidos.

.

i�m suma, roubaram-nos cobrando um preço exorbitante I

pelo petróleo. E o mais absurdo: o dinheiro que nos/Di rouba
do é nos oferecido de volta em forma de empréstimo.

Está assim caracterizada a causa da nossa miséria: so
mos explorados e expoliados pelos que se dizem nossos ben
feitores. Benfeitores ou ladrões?

Bem, isso fica a critério do leitor julgar. O que, porém,
todos deveriam fazer é dizer um basta a esta forma moderna
de colonialismo: E at teriamos dinheiro suiiciente para nos de

senvolvermos e não precisariamos da ajuda de ninguém.

Tribunal de Justiça já
garante Juiz a Jaraguá
Jaragui do Sul-A comarca

do Forum, deve dispor dos serviços
ele mais um juiz substituto, até Q' se

gundo semestre deste ano. A garantia
foi manifestada pelo presidente do
Tribunal. de Justiça do Estado, De
ICml;>argador Aires Gama Ferreira de
Melo, durante reunião mantida com

Iiderenças do município, na tarde' de
quinta-feira. A 'maior reivindicação
do setor judiciário, no entanto, até a '

elevação da comarca local, de terceira
pnra quarta estância, mas uma possí
vt.l modificação no sistema do Tribu
_I de Justiça, äté agora tem atrasado
o cumprimento do pleito.

Satisfeito com a promessa da
indicação de mais um juiz substituto
para a comarca, o diretor do Forum
Carlos Rocha explica que atualmente
a juiza Hildemar Meneguzzi vem
atendendo nas=duas varas (setor cri
minal), sofrendo dificuldades, porque
"as aç� são bastante complexas, fa
ce ao-crescimento acentuado do mu
nicípio", Quanto à mudança no sis
tema judiciário, o juiz e diretor do
Forum recebeu a garantia de que Ja
raguá do Sul será enquadrado como

"comarca intermediãria" - o que, na
prática, significa a tão sonhada eleva
ção.

CARROÇARIASHC
HORNBURG Ind.Carroçarias Blindadas Ltda.

CARi'fOÇÀRIAS BLINDADAS - FRIGORfFICAS -' ISOT�RMICAS - TREILLER'S COMERCIAIS - ESQUADRIAS - PORTAS

AV. MAL. DEODORO DA FONSECA, 1.479 - FONE: (0473) 72;"2511 .,- TELEX 475.056 -

.

FAX 72-2130 - JARAGUÁ DO SUL/SC.
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ENLACE MATRIMONIAL .

Uma' cerimônia em grande estilo está sendo programada para
marcar o casamento dos jovens SflvioRobertoMoeller e Andréia Gio
vana Vieira, que acontece às 22h15min. do dia" (sábado), na Igreja
do Rio Molha. Os convidados serão recepcionados na Sociedade Aca
rafo O casal deve partir em lua-de-mel para Gramado, na Serra Gaú-

. cha.
.

MADRI
Pura emoção

§J�§J�g]§J
CINE JARAGUÁ

LTOA
NASCIMENTO

Ainda felizes e emocionados estão os pais Hermtnio e Marlise
Borchardt Stinghen com o nascimento da filhinha Kamila Stinghen,
ocorrido no dicl19 de abril. Nosso desejo sincero de que Kamila en

contre um.mundo cada dia mais voltado à valorização da pessoa hu

mana. Parabéns.

)})})})})})})} )},)}
FILME: GREMLlNS

D - A Nova Geração. De
Steven Spielberg. Direção:
Joe Dante. CIZachGalligan
'e Phoebe Cates.

. Tudocomeça quando
o herói BiJJy descobre o bi
chinho Gizmo no laboratório
emque 'trabalha: osmonstri
nhos atacam agora aos mi
lhares, num monumental ar
ranha-céu de Nova York. Os
elementos do primeiro filme
da série são exagerados até o
limite da histeria e vocêpassa
a viver uma divertida aventu
ra se Spielberg, o mazo do.
cinema. CENSURA: UVRE.

Quem esteve de aniversá
rio nó dia 26 foi,a gatinha Odete
de Freitas Uranski, que recebeu, (
os cumprimentos de seusmuitos
amigos. Muitas Felicidades e sin
ceros parabéns a você Odete.

)})})})})})})})})}

A GERAÇÃO
DA MALHA

li
27/04 - Sr. F·

_Cristina S. Co"êa;
mann; Alberto Bauer
cilia Pscheidt; Srta.
ter.

28/04-Sra.
Mario Nicolint; Sra.
selli; Sr. Alencar R.
Dulcinéia Reiner - t
Sr. Ricardo Wendolf,
Baggenstoss; Sra. T,.I

28/04 - Neri
São Luis Maranhão);
coli; Lisandro Belde

29/04 - Ro
Wally Ronchi; Sr.
Sra. Oldaria Vieira!
Sr. Linus Zimme
Hoffmann; Rose M.
Câssia Pelles.' C·'
essler, Sra. Roselem
rissimo - (Santos-SP),
S. Emmendoerfer, R
Sr. Dylton do V. Per.

'

30/04 - Mars
(em União da Vi
Carlos Borchers; Sr.

01/05 - Be
Hilário Afonso Gne'
der); Wilma Blanch· i
Hilda Baumann; G
Klein; Sr. Reno Bau
M. Moretti Eckenhers
tiha-PR); Sr. Willy Pa
ria Elizabete Pereira;
Schiochet - (Joinville),

A lU. eleg4nc1a.
,

começa 'por
tor.. J

VI".

LANCHONETE

o AL L A' S
II

Todo 'o sucesso
ao prefeito de Corupll,
Ernesto Felipe Blunk,
que comemora mala
um ano de vida ne

pr6ximo dia 3 de maio.
Polêmico e Inovador, o
ex-presidente da Am
vali vem conseguindo
manter a Prefeitura de '

forma financeiramente
positiva. A coluna Gen
te & Informações d.
seja sinceros parabéna
ao prefeito Blunk.

Agora em novo endereço
Av. Mal. Deodoro, s/h2,

deirónte as

Lojas Torres

---- $ ••••
Lanches, sucos,
vitaminas, filé '

duplo e. salada.

sÁBADO: 27.04.91 -

20:15hs - GREMLlNSD· A
Nova Geração, 22:00hs -

.

FilmeErótico. '

DOMINGO:
,28.04.91 - 14:00hs - GRE
MUNSII-ANova Geração,

16:30hs - GREM
UNS II-A NovaGeraçãoe-
20:15hs - GREMUNSD-A
Nova Geração.

SEGUNDA: 29.04.91
- 20:15hs - GREMUNS li
A Nova Geração.

TERÇA: 30.04.91 -

20:15hs � GREMUNS II-A
Nova Geração.

.

QUARTA: 01.05.91-
20:15hs GREMLlNS D - A
Nova Geração.

QUINTA: 02.05.91 -

20:15hS-Fi!m�'Erótico.

ModaSempre
Getúlio Varps, SS O casal João

(Santina) Tissi compie
ta neste sábado (27) os
seus �O anos de feliz
matrimônio, reunindo
parentes e amigos ad
miradores ne Socieda
de Estrela.�s Bodas de
Ouro do casal são
lembradas por todos
os moradores de Ne
reu

. Ramos, onde resi
dem "seu" João e
"dona" Santina.

ÖTICA·
.H'ERTEL

Pais e tias "corujas" festejam às 15 horas de

hoje (27) os dois anínhos de vida da garotinha He
loise Nort. A comemoração acontece na sede da
Arweg, com presença de parentes e amigos do ca-

. sal Wilson/Roseane Nort. Heloise completou dois
anos no dia 25 de abril.

.

Vestindo Gerações
02/05 - Sr. C

zer - (em Londrina-P,
cila Emmendoerfer; A
ra; Sra. Evanir Nico
sotr Kreutzfeld; Ramúo
nani J. Voltolini; Sra.
Scheuer; Sandra De

'

Dóra Beatriz S. Kra
Aluina Leitemperghet;
melin; Anselmo Fab'

� (emPoma Porã).
03/05 - Sra.

Sr. José O. Tomelim;
Schneider -' (em B
Kátia Hirnsching Ba
Fagundes; Sr. Renato

cidade Dilson. Parabéns., Parabéns ao menino Bruno
Daniel Peters, que festeja seu pri
meiro aninho de vida no dia I!! de
maio. Bruno é filho de MarcosAn
drei (Teresinha) Peters,

trias Reunidas Jaraguá S/A, que
ocorre no dia 29.

•••••
-----

.....

-.-.-.-�-.-

Quem estará de aniversârio,
amanhã, domingo, é a Sra. Ottilia
Ersching Nicolini, digna esposa do
muito benquisto Mário Nicolini, E
como um acontecimento I pouco
para tanta alegria, no dia 25 deste
mês o distinto casal completou o

seu �9!! ano de casamento e espe
ram alcançar a Boda de Ouro no

próximo ano. Parabéns,

Sinceros votos de feliz aniver
"sârio e vida repleta de felicidades
aos empresários Sigolf Schünke
(diretor da Metalúrgica Menegotti,
ocorrido dia 21 de abril), Márcio
Mauro Marcatto (diretor do Grupo
Marcatto, dia 26), Waldemar Ro
cha (diretor da Menegotti Vetculos
S/A, 26/04), e Dietrich Huffenues
ler (diretor-presidente das, Indüs-

Post06 de VeJlda.r
I' Av. Mal. Deodoro,
I' 1.�
II Rua Reinaldo ROM,

530
I' Fone: 72-3311

Felicidades emuitos
anos de vida ao garoto Vitor
Hugo Ossowsky, que comple
tou seus quatro aninhas no
dia 19 de abril. VHor é' filho de
Arlovaldo e Regina osscws
ky, da sociedade·guaramiren
se (leia-se Conservas Tuki). O
aniversário foi festejado entre
parentes e amigos.

* Laboratório ótico
especializado
* Há·mais de 50 anos
atendendo você
* Precisão e qualidade.
Av. Getúlio Vargas, 15
Fone: 72-1889

-�- ..-.-.-.-

Todas as felicidades também
ao nosso colega Dilson Luis Fran
ceschi, que aniversariou no diä 23
deste mês, promovendo festa de
raiar o dia, Dilson I companheiro
da redação do Correio do Povo.
Todos desejam a você a maior feli-

Demonstre' todo o seu amor
neste Dia das Mies adquirindo

.

um lindo presente para ela
em

t�líJt/� MALHAS ,tTDA. M[J FIEDLER oespad.ante
.

de
Max Fiedler Filho

Veículos com placa final 4
Pagamento IPVA

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

ua Domingos R. da Nova, 316 - Fone: 72.1417
Jaraguá do Sul - SC '

Jo.;;. " • .
�$

ao ejVlOJUo.��
� .

Moda infanto-juvenil para�Içar elegância
de seus filhos_ Um carinho especial para o

seu bom gosto_

Mal. Deodoro, 819 - Jaraguá do Sul-
, SC .,

LANZNASTER Malhas para confecção
'

-. - - -_.

Porcelanas Schmidt, Cristais, Inox e Artigos p/Decoração
AV. MAL. DEODORO DA FONSECA, 1Q3 �

GALERIA DOMFRANCISCO - SALA 01

Moleton, moletinho. malha mercerizada e
coton lycra.

'

Rua Walter Marquarclt, 102 - Fone 72-0099
Jaraguá doSIII- SC

A preferência dos.jovens todos
os fins de semana BR-280 KM

.

58 _. Guaramirim .

o seu relojoeiro

Av. Mal. Deodoro, 391 ., Fone: 72-1267

.vlAçAo
CANARI,NHO

Há 20 anos tra�sportando
os artlfices 'do.nosso progresso.
AV. MAL DEODoRO DA FONSECA, 987,· FONE 72-1422'A ROUPA INFANTJL
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* FESTA

____________________---- GERAL CORREIO_.
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Alfredo André Rutiéri, foi o vencedor da promoção I

F01V DA SEMANA. Ele respondeu certo a pergunta sobre �
nome da banda: EXPRESSO RURAL e levou a camiseta da
coluna. .;J

ALTAFREQUÊNCIA.
_______byChico ROÇIrigues :

* BICICROSS

Continua todas as segundas e quartas feiras da
18h3Omin às 20h30min na pista de bicicross da Malwee a

escolinha de bicicross, aberta a todos os garotos e garotas
de 5 a 25 anos. A escolinha tem COfl1() principal objetivopre
parar os pilotos de Jaraguâ do Sul para o campeonato brasi
leiro de bicicross; que será em nossa cidade no 'mês de no

vembro..
* APOIADO

Alguns jornalistas e radialistas da cidade já começa
ram a se movimentar no sentido de formar unia associação.
Está marcado prá breve um almoço de confraternização, on
de esta e outras idéias estcirao sendo debatidas. O apoio de
algumas empresas seráfundamental.

* CONEXÃO

Neste sábado, estarei juntamente com meus colegas da
Studio FM, Juba, Valério e Paulo, fazendo a Conexão 99,
em Corupá, festa que vai agitar a galera daquela cidade, na
Switer Som, a partir das 22 horas. Muito som e muitos brin
des vãO rolar com certeza.

* PRA CONFERIR

Tá demais o novo disca da cantora MARlSA MONTE.
Dele, nós vamos tirar a trilha desta semana. Uma linda mú
sica chamada BEIJA EU, composta por ela, Arnaldo Antu-·
nes e Arto Lindsay, que também responde pela produção
executiva. O disco foi totalmenie gravado em New York, com
músicos de lá. Vale a pena conferir.

* f:'ULHER ÉlnHA
Muito bom o público feminino que. tem comparecido

aos jogos do Juventus. Isto dá muito mais motivação ao ti
me, e a torcida vai ao delfrio. Se aqui em Jaraguá o futebol

.

tem atratdo as mulheres ao estádio, imaginem na Itália, on
de uma pesquisa revelou que 46 entre cada 100 italianas são

fissuradas nesse esporte. Tomara que a moda pegue.

.. * RESULTADO

Pâgina B

.

* BAVÁRIA BAlto '\J

Apartirdas 22 horas de hoje (27) o conjunto
"Os Frenéticos" inauguram novo nome ao grupo,
que passa a chamar-se Bavâria Musical Band". A

primeira apresentação será na SERAliança, em Rio
Cerrol/.

Para marcar o dia do
trabalhador, a Studio FM e

a Rádio J'araguâ estarão
realizando mais uma grande
festa, no dia 1'1 - quarta-fei
ra, a ·partir das 18 horas,
reunindo várias atrações 10-

, cais, ao ar livre, em palco
montado na Reinoldo Rau,
entre a Avenida Rio Branco
e a Cabo Hary Hadllich,
Certamente, o evento da

temporada, com o apoio da

Prefeitura Municipal e

SCAR.

* FAZENDO A CABEÇA

Quem está muito con

tente é o) cabelereiro Cali,
que . foi convidado para
acompanhar Sibele Cordei
ro no Miss Santa Catarina.
Prá quem não sabe, ele é o

preferido por 8 em cada 10
modelos da cidade. Se de

pender dele, nossa Miss vai
arrasar.

.' PROMOÇÃO
·Do you Speak English?

. Responda esta e a

mais quatro perguntas para
a Wizard e concorra a vá
rias camisetas. Durante a

semana o telefone 72-0294
da Wizard, estará a sua dis

posição. NãO perca esta

oportunidade. . O . sorteio
será. no prôximo sábado
dentro do "Alta Freqüên
cia", da Studio FM, que
começa a Ih da tarde.

Jaraguâ do S"I, de 27/04 a 03/05 de 1991.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Proclamas deCasamentos
M,4RGOT ADEUA GRUBBA rJç;lfM,dNN, Ofi-

'

cia! do Registro Civil do II! Distrito da Comarca
de Jaraguâ .do Sul, Estado de Sante Catarina,
Brasil faz saber que compareceram em Cartório
exihindo os documentos exigidos pela lei, a fim de
habilitarém para casar:

'EDITAL N!! 17.683 de 12-04-1991
• ELIO JOSÉ ROSA e TERES/NHA ELVIRA SCH-
MITZ' � -

Ele, brasileiro solteiro, pintor, natural de Guara
mirim neste Estado, d@miciliadoeresldentenaRuaOné
lia Ho�tl,531, nesta cidade,' filho de José Francisco Rosa'
'eMelita vitor Rosa.

,

Ela, brasileira, solteira, comerciária, natural de
Curitibà Paraná, domiciliada e residente na Rua Edmun
do Sapo�ki, 809, Bairro M�r.cê� Curitiba, Paraná, filha
de João Carlos Schmitz e Ottilia Coelho Schmitz.

EDITAL N!! 17.684 de 12-04-1991.
'

• JAIME EDSONWITHÖFT e EDENIZEPOMME-
RENING

vente.matural d
',

Ele" brasileiro, solteiro, servente, natural .e Jara-
guá do Sul, domiciliado e. residente na Rua A.ntoßl,o Sch,

mitz, 123, �m)lha da Figueira, nc;ste..
distrito, filho de

Wigando Withõft e Leonidà EIert Withõft.
Ela brasileira, solteira, costureira, natural, de

Guaramirim, neste Estado, 'domiciliada e residente na

Rua Atanazio Rosa, 126, em Guaramirim neste Estado,
filha de Hilário Pommerening e Getrude Rüdiger Pom
merening.

EDITA,L N!! 17.685 de 15-04-1991
, Cópia recebida, do cart6rio' de 'Guá'ramidm,
neste Estado ,

,

• CARLOS KRÜGER e LUCIMAR FRANZEM
Ele, brasileiro, solteiro, autônomo, natural dela

-raguä do Sul, domiciliado e residente na Rua José Em
mêndoerfer, nesta cidade, filho de Afonso Krüger e Meli-
ta Spredemann Krüger.

'

\ Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Blume
nau, neste Estado, domiciliada e residente. em BR-2�O,
Km.60, em Guararnirim, neste Estado, filha de Edite
Franzem.

EDITAL N!! 17.686 de 15-04�1991
• CARLOS ALBERTO B lJCCI e MARCIA TERESl-
NHA PLOSZAJ

. .

Ele, brasileiro, solteiro, torneiro; natural de Join
ville, neste Estado, domiciliado e residente na. Rua Joa
guim Francisco de Paula, 1.541, nesta cidade, filho de
Paulino Bucci e Bernadete Junkes Bucci. "

. Ela, brasileira, solteira, manicure, natural de Jara
guá do Sul, domiciliada e residente em Estrada Nova,
neste distrito, filha de Olivio Ploszai e Daisy Miriam
Ploszai.

EDITAL N!! 17.687 de'16-04-1991 '

,

• LUCIANO ALÍRIO ROZA e MARI_STELA MENEL
Ele, brasileiro, solteiro, empresário, natural de

Massaranduba, neste Estado, domiciliado e residente na
Rua Campinas, em Massaranduba, neste Estado, filho de
Arcidi Roza e Darcy Bramorski' Roza.

Ela, brasileira, solteira, professora, natural de ,Ja
raguä do Sul, domiciliada.e residente na Rua Guilherme
Weege, 166, apto. 102, nesta cidade, filha de Angelo Me-
nel e''Ester Menel. f

,

EDITAL Nt' 17.688 de 16-04�1991
• RAMIRO JOSÉ BUSSARELLO e JANETE BOR
CHARDT

Ele, brasileiro, solteiro, analista de sistemas;nattl
ral de Jaraguá do Sul, domicilIado � residente na Rua Pe.
Aloisio, Boeing, 566, nesta cidade, filho de Renato José
Bussarello e Leonilda Maria Stinghen BussareUo. '

Ela, brasileira, soltéira, secretária, natural de Jara
guá do Sul, domiciliada e residente na Rua Nelson Nasa
to, 115, nesta,cidade, filha de Ingo Borchardt e UsaVol-,
kmann Borcha,-dt.

'

EDITAL N!! 17.689 de 16-04-1991
Cópia recebida do cartório de Biguaçu, nestft
Estado
•HERCULES FJÚSA t! NILDA SOEL/ CHAGAS

Ele, brasileiro, solteiro, industriário, natural do
Pará, domiciliado e residente nesta ciçlade, filho de Rai
mundo Gomes Fiúsa e Elza Apoloni;l Fiúsa. '

, Ela, brasileira, solteira, do lar, natural deste Esta-
do, domiciliada e residente, em Biguaçu, neste Estado, fi
lhá de Gu�herme José Chagas e Soeli Silva Chagas. "

EDITAl.N!! 17.690 a_e 17-04-1991
• DEONISIO SCHUTZ e ROSlMERE REGINA DE
SOUZA ,

"

Ele, brasHeiro, solteiro funcionário público, na
tUral de Antonio Carlos, neste Estado, domicíliado e resi
dente na Rua Victor Rosenberg! 8431, nesta cidade; filhode Ambrosio Schütz e Mêriica A. fIen ;:,ehütz..

'

Ela, btasileira. sóltei'ra. operária. natural de Jara-

guá doSul, domiciliada e residente na Rua Victor Rosen-.
berg, 843, nesta cidade, filha de Pedro Francisco de Sou-
703 e Alafde Rosa' de Souza. ,

E�'J�;l'�gi6���:!��!-�9�tAUDlA Ei UISÁ
GORGES-

- Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Ma-
ravilha, neste Estado, domiciliado e residente, em Santa
Luzia, neste distrito, filho de Osvaldo Evaldo Herrmann
e Maria Barbara Herrmann.

'

,

Ela brasilei�a, solteira, doméstica, natural de �a
ranuä ,do Sul, domiciliada e residente em Santa LuzHI,
neste distrito, filha .de Bernardo Gorges e Teresinha Ca
praro Gorges.�
EDITAl NI!' 17.692 de 17-04-1991
• ClfARLES FERREIRA DA SILVA e ROSlLENE
SPENGLER

Ele, brasileiro, solteiro, eletrotécnico, natural de
Rio do SUl, neste Estado, domiciliado e residente na Rua
541, n� 39, em Barra do RIO Cêrro, neste distrito, filho de
Milton Ferreira da Silva e Herta Stock da Silva.

.Ela, 'brasileira, solteira, estudante, natural de Jara
guá do Sul, ct:omici1ia�a e residente n� Rua Reinoldo Rau,
550, nesta cidade, filha de Sebastião Spengler e Rosa
3anghelini Spengler.

EDITAL N!! 17 693 de 18-04-1991
.VAL..DECIR WACKERHAGE eAUREA ZILSE

,

Ele" brasileiro, solteiro, lavrador, natural de COe
rupá, neste Estado, domiciliado.e residente em Pedra do
Amolar Baixo, em Corupá, neste Estado, filho de Leoni-
da Wackerhage. '

,

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliada e residente em Ribeirão das Pedras,
neste distrito, filha de Henrique Carlos AI fredo :::ilse e

Romilda Borchardt Zilse.

EDITAL N!! 1,7.694 de 18-04-1991 '

.

• ,MOACIR PRADI t! SIMONE MARIA GONÇAL
VES

Ele, brasileiro; solteiro, comerciante, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua João Ja

, nuário Ayroso, 2.653, nesta cidade, filho de Líno Pradi e
Eunelia Carvalho Pradi.

'

Ela, brasileira, solteira,' comerciante, natural de
Rio do Suj, neste Estado, domiciliada e residente na Rua
DOna Antónia, 139, nesta cidade, filha de Baltazar Mel
chior Gonçalves e Sonia Maria Gonçalves.

EDITAL Ni! H' .695 de 18-04-1991
• LUIZ CARLOS PERON e SANDRA FERNANDES
, Ele, brasileiro, solteiro, mecânico. natural de

.Auuas Brancas - Urubici, nestc Estado; domiciliado.e re
sidente na Rua José Narloch, nesta cidade, filho de Val
mor Alberten Peron e Maria de Lourdes Mates Peron.

Ela. brasileira, solteira. publicitária, natural de Ja
raguá do Sul, domiciliadn e residente na Rua João Carlos
Stein, 334, nesta cidade, filha de Alfredo José Frenandes
e E'vira Grnhl Femnndes,'

EDITAL N!! 17 696 de 18-,04-1991
• VENI EING é ANGIA MARIA LENNERT

Ele. 'barsileiro, .solteiro, industriário, natural de ,

Salete, neste Estado, domiciliado e residente naRua An

llelo Rubini, 477, em Barra do Rio Cêrro, neste distrito,
filho de L(!onoldo Eing e Irene Eing.

, Ela, brasileira, solteim, indus�riária, natural de Ja
raguá do Sul, domiciliada e res'iliente na Rua Angelo Ru
bim, 477, erI) Barra do Rio Cêrro, neste distrito, filha de
João Lenner.t e Mathikle K itzberger Lennert,

EDITAL N!! 17.697 de 19-04-1991
.AMARILDO CÉSAR- SCOZ e WALMIRA ENKE

Ele', brasileiro, sOllciro, policial militar, natuml de
Rio do Oeste. nesie Estado, domiciliado e residente na

Rua Treze de Maio, 425, nesta cidade, filho de João Scoz
e Erotide,s Scoz. , ,

Ela,' tJrasileira, solteira, comerciária. natural. dc
Maripá - Palotina, Paraná, domiciliada e residente lia Rua
Roberto ._iemann, 3.406, nesta cidade, filha de i<:unibert
Enke e LuciIa RadoilEnke.' .

EDITÄL N!! H.698 de 19-04-1991
• MARCIO ZIEHLSDORFF t! CLAIR EL/SA, DA
SILVEIRA

'

Eie, brasileiro, solteiro, representante, natural úe
Guaramirim, neste Estado, d0miciliado e residente na

Rua ,Frederico Barg, 72, nestacidade, filho de Irineu Zie-
, hlsdorff e A lida i<upas Ziehlsdorff. '

Ela, brasileira, solteira, professora, natural de Cu
ritiba, Paraná, domiciliada e residente na Rua Friedrich
Wilhel, S0D1wnhohl, 23, nesta cidade, filha de Odair Co
laço da Silve:ra e Ciracita das Graças da Silveira.

E para 'que chexue ao conhecimento de todos,
mandei [I(1:ssar o presente Editol, que será pl/Mi
elido pelo imprensa e 'em Cartflrio" onde será l!fi
xado dumme J5 dills.

'·CORREIO,!!
IS.� P" c:> �. c:»

•

" JARAGUA ()() '-,1 J1 Sr

ANUNCIAR
CONTI,NUA
.SENDO

OMELHOR
.
NEGÔCIO

FONE: 72-0363

Conhecida do Acre ao RS
Furgões simples. isótemúcos,
plásticqs, jrigor(fico$, trailes_
e carretas"de 1, 2 e 3 eixos.

Equipaniento de refrigeração
e'J'2 eixo (tr:uck) •

Fone: 72-107( - Rua: fI/i:: EnrlCp FfII'mINI.1.13 - relu: "'''':''

,

Jaragud doSul, dê 27/04 4 03/05, de 1991.

CO,RREIO____
M:> c:. PC:::»" c::.

Informativo paroquial
CASAMENTOS: ,

27/04 - 16h30 - Matriz - Paulo César Cristofoäni eMarilu Behleng
27/04 - 17hOO - Molha=Amibon Rodrigues eMárcia T.. dos Santos
27/04 -,18hOO - Barra =Heitor Poubel Ferreira e Marlene Coelho de
Souza

'

2,7/04 -r- 18hOO - Matriz -Anisio Motta eRosangela CristinaMiranda
27/04 � totoo - Matriz - Arcangelo Finato e Enoemi.Silveira

, MISSAS: SÁBADO "

18hOO - São Luii Gonzaga; 19h30 - São Judas Tadeu, 19hOO - São
Francisco

,

DOMINGO:
71100 - 91z00 -19hOO - Matriz
MENSAGEM:

'

Romaria do Trabalho é dia I�
Acontecerá a celebração de lq deMaiopela comarca de Jaraguâ,

que congrega as parôquias de Guaramirim, Guamiranga, Corupâ, Jara
guâ e Massaranduba, A inspiração vem do movimento que os trabalha
dores de Chicago, EVA,fizeram er.11886 quando reivindicar.ammelhores
condições de trabalho, principalmente a diminuição da jornada, que era
de 16 horas para homens, mulheres e crianças. A romaria acontecerá
com a caminhada e celebração eucaristica na gruta doRio Molha. Enfo
ca a campanha da Fraternidade: ..SOL/DARIOS NA DIGNIDADE
DO TRABALHO" , que acontece numa conjuntura adversa para a clas-
se trabalhadora,

,

Com. o plano Collor, () Brasil entrou pará a recessão. O Plano
trouxe mais desemprego, fome e miséria para uma classe que já sofria
grandes problemas na área da saúde, moradia e educação.

, -

PROGRAMAçÁO:
8hOO - Abertura da romaria e caminhada até a Gruta doMolha
9hOo - Ato Religioso ( celebração eucartstica)

.

10h30 - Encerramento.

m Curtume, Arnoldo SchmUt Ltda.
"JA RAG U A"

Fone: DDD (0473) 72-0670

"Coluna Evangélica
CULTOS: Nesle sábado - às 19:00 horas na Rua

JoinvUle. Neste domingo - às 8:00 horas no Centro,
na Sede Par. Ap. Paulo e em João Pessoa; ,às 9:30
homs no centro, na Vila Nm'a e em ,Santa Luzia e às

19.;00 horos Culto Informal no Centro.
LEMA DA SEMANA: ",Cantai ao Senhor um Cânti

co novo, porque ele temfeito maravillUJs; Salmo 98:1
MENSAGEM E LEITURA DIÁRIA:'
Dia 28 - Unto, palavra de estimulo pode crüir oásis. II
TimóteQ 1 :16 ,

29 - umá palavrade esperança pode transformar de-
sertos em pastos verdejantes. Rute 2:13

,

30 _:_ Umnpalavra-ie,perdão pode 'despertar nova vida.
Colossenses 3:13
'Cl - Som�s iguais a abelhas que trabalham palE ou-,

tros, ou somo.f; aranhas no� cantos que te.cem suas

leias? Juízes 5:16,18
-02 � Antes o cé7-i se cansará de sustentar as estrelas,
doque Deus em nos perdoar. Ezequiel16:62,63
03 - Deus é tão grande que as coisas pequeninas n4c
serão pequenas demail<;. Zacarias 13:7
04 - Não é sOrnf:nte a vontaae de Deus que confiemos
nele, como também é o anseio de nosso coração.
Isaías 57:13,15,16

PERFLEX perslana� Horlzontala ii Vertical•.

PERF''LEX SQl( pl88nhelro - Dlvlslo Sanlonad.
, Toldo. - Acrflcoe - Cerc.. e esquadria. '

PERFLEX '.

ErilAlwnlnlo
.

,

18 Anos A ServiÇo da Comunidade'

Rua JoinvUle, i839 - Fone: (0473) 72-0995 e 72.3320
,

JARAGOÁ DO SUL-SANTACATARINA
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Jaraguä do Sul - Uma
'grande festa de confraterni
zação mobilizou centenas de
pessoas - entre elas nada me

nos de 48, pilotos de canoa

gem de todo o sul do país -

durante a V Competição de
Canoas, Caiaques e Bateiras,
realizada na manhã de domin
go, (21) com percurso de mais
de 25 quilometros

.

pelo rio
Itapocu, de Corupá até, Jara
guá do Sul. A prova é uma

promoção das prefeituras de

Corupã e Jaraguá do Sul, com
organização técnica do Clube

dF Canoagem Kentucky e pa
trocinio Darpe Malhas.

A dupla Luiz Carlos

Meneguelli/Ovanir ficou na

primeira colocação na catego
lia canoas (largaram de Nereu
Ramos e fizeram o trajeto em

Imobiliária Jardim
Jaraguá Ltda.

Rua,Reinnldo Rau, 585 - 89250 - JARA·
GUA DO SUl- - SANTA CATARiNA
FONE: (0473) 72·0768.- CRECI 512-J

VENDE
TERRENO c/600m2 - centro.
TERRENO c/600m2, pr6x. Pte Maria Grubba.
TERRENO c/420m2, Ilha da Figueira.
TER�ENO c/45Om�, Vila Nova.
TERRENO c/500nl, centro. ,

TERRENO c1l5x35111, Vila Baependi.
TERRENO cl18x37 ,5Om, lat. R. Joinville.
TERRENO c1l5x60111 Jaraguá Esquerdo,
TERRENO e/1.211mi', R: João Planincheck.
TERRENO c/28x60� Ilha da Figueira.
TERRENOcl7.130m ,VilaNova
CASA DE ALVENARIA eil 40m2, V. Nova-P/Financiada.
CASA DE ALVENARIA c/148m2, Vila Baependi.
CAS·A DEALVENARIA eil 60m2, Vila Nova,
CASA DE ALVENARIA eil 70m2, V.Nova-P/Financiada.
CASA DE ALVENARIA c1200m2, em Schroeder.
CASA DE A�VENARIA c/250m2, terreno c/Laüürrr'.
SALA c/4Om ,centro.

.

. "

APARTAMENTO c/268m2, 'centro.
APARTAMENTOc/200nt ,centro.
APARTAMENTO cI190m"2, centro.
APARTAMENTO eil 50m2, centro.
APARTAMENTO c1l35m2, centro.
APARTAMENTO c1l08m2, centro.
APARTAMENTO cIl05�2, centro.APARTAMENTO c/90m ,centro.
APARTAM,ENTO c17Om2, centro.

TEMOS OUTROS IMOVEIS .'
VISITE-NOS

"AGORA TAMBÉM PLACAS E PAINÉIS"
FONE: 72-0768 '

INTERIMÓVEIS
Int�rmediária de

" Imóveis Ltda.
R: João Piccoli, 104 - Fone
72-2117 .

Jaraguá do S�I - SC -

CRECI 0914--.1
CASA DE ALVENARIA - com 230rr1 e terreno

com 2.520rr1, situada na Rua Joinville, após o trevo
de Schroeder, 'n'! casa 4.487.
CASA DE ALVENARIA - com 190m2, terreno
com 370�, situada na Vila Nova.
CASA DE ALVENARIA - com 145m2, terreno

com 4Z1�, situada na Rua Max Artur Filter, n'! 70,
lateral da Procópio Gomes.
TERRENO,.. com 6.5oOrr1, situado na Vi/a Nova.

,

TERRENO - com 6oOrr1, situado na Rua Eleodo
ro Borges, lateral das Indüstrias Reunidas.
TERRENO - com 42�, situado na lateral da

'

Rua José Emmendoerfer.
TERRENO - Com 562�, situado na Rua Anna
Zak, emfrente a Malhas Loni-Mar,
ALUGA-SE
Apto no Ediftcio Carvalho,

PbinlllU

.

.,-.

Prova de canoagem une

pilotos pelo Itapocu
uma hora e- quinze minutos,
até a ponte Abdon Batista, em
Jaraguá do Sul). Também a

partir de Nereu Ramos o pilo
to Mário Ishguro começou a

assumir a liderança da catego
ria caiaques "Especial", ter

minando o percurso como

campeão; Na categoria Caia
ques (três metros), a vitória
coube a Ademir Regert, e na

Caiaques (quatro metros), pa
ra Ruy Dorval Lessmann -

estas duas provas tiveram lar
gada de Corupá, com duração
de duas horas � meia até a

ponte Abdon Batista. A orga
nização premiou com meda
lhas os cinco primeiros colo
cados; com troféus, os três
primeiros lugares; e com Cr$
10 mil (campeão), Cr$ 7 mil

_ (vice) e Cr$ 5' mil (terceiro
colocado), em cada categoria.

Restalhnte
,
e,

Lane,honete
o

Canal

Lanches, Pizzas,
Sorvetes,
Petiscos
e Bebidas.

R. CeI ProcópIo
Gomea.WI

, 1--

1
\

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

S I S COMPUTER
>,

ReprueldaDte Cobra €omputaêlores

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

EN'GETEC�
ENGETEC

.\)

Engenhariá e

Tecnologia da
Construção Ltda

Imobiliaria:
.

Compra. Venda. Avaha'tâo
Locaçáo c lntcrrncdiação

de lrnövei-

Procôpio Gomes de 'Oliveira, n9 285 - Fone:
Jaraguá do Sul - SC - IJRE.A 2264 - CRECI 934-J

Ceastrutora:
Cálculo Estrutural
Projetos CiVIS
Execução
Rua Cei.
72-2679

-
\(ENDE:
Area ao lado da WEg II - (20.000m2)
Terreno na rua Ida ilr"li c/499m2 (perpendicular à rua Jolnvllle, fren- ,

te ao salão Lider). .

.

Terreno c/429m2 à uma quadra do .:Juventus
Terreno.c/10.000m2 ao lado da WEG II
Terreno loteamento Dna. Olinda - Ilha da Figu<lira

, Casa Mista - Vila Lenzi ,

Casa Alvenaria - Vila Nova
Casa.Alvenaria - Centro
Apartament.o Edf. Jorveli - surte, 2 dormitórios, c/168m2
Apartamento Edf. Jaraguá - suite, 2 dormitórios, c/170m2
Apartamento Edf. Chiodini '

Apartamento Edf. Carvamll-c surte,' 2 dormltérlos, 2 garagens

ALUGA:
Sala - Rua José Emendoerfer
Casa de Madeira - entrada de Schroeder - morro do Lessmann
Casa - Rua CeI. Procópio G. de 9liveira
Casa Alvenaria - próximo à AATE LAJE
ADartamento Edf. Jaraguá - 2 quartos, dependência empregada
I�itlnétes - Av. Mar. Deodoro

Compra - \ rnda - Loteamento e Admtntstruçao de lmoveis
CGCMF: 786595440001-92'- Creci 852-1

.

Av. Mal. Deodoro. 141 - Fone: 72-201.0

VENDE-SE:
- Casa de.madeíra com 7O,OOm2, na rua Campo Alegre.
- Terreno na rua Águas Clliras_ ,

., Te,reno com 1_080,OOm2, na laterál da rua Bernardo
Donrbusch, perto do ferro velho Spézla.
,.. Terreno com 15.000,OOm2; na rua Bom Pastor,
Schroeder, estuda-se condições.
,.. Dois lotes no Loteamento São Luiz.

,

- Chácara com 1 05.�OO,OOm2, em Nereu Ramos_
- Loteamento Santo Antônio temos à venda_
- Terreno com 10.000,00m2 na rua Pastor Alberto Sche-
neider, Barrà do Rio Cerro_

.

ALUGA-SE:
,

,.. Temos ,a disposição de clientes diversos Imóveis, "nto
casas, apartamentos como salas comerciais', para loca
çäo, sHuados..em diferentes pontos da cidade.

.CHA'ILÉ
Imobiliária e

Representações Ud.
Rua Reinoldo,Rall, 61 - Fones: 72-1390 e 12-1500
Jaraguá do 5ul- SC - CRECI 643-J

CHALt - 11I081L1ARIA - ALUGA

TEMOS PARA LOCAÇAo: APARTAMENTOS - CASAS - TELEFONES;

APTO: Kltlnéte - Edlflclo Mlner;
.AP10 - 02 aios - Oep. emp. Edltlclo Menegottl;
APTO - 03 atos, Edlffclo Mannes;
APTO - SOBRADO: 01 Suite - 02 aios, Rua: José Emmendoerfer;
CASA - MISTA: 150m2• Rua: Helmuth Hansenn, n2 122, Jguá-Esq.;
CASA - MISTA: 100m2• R�a: Amazonas, n2 140; Pr6x.: SCAR.;
CASA-ALVENARIA: 80m. Rua: Domingos Rosa, Morro Boa Vll!ta;
CASA - ALVENARIA: 98m�. !:lua: 665. Lat. 25 de Julho; /

CASA - ALVENARIA: 150m. Rua: "'etlpe Frenzel, fundos SUPER
Jguá.;
CASA.- ALVENARIA: 75m2• Rua: Arqulmédes Dantas, n2 184, Vila
Lenzl; ,

CHACÁRA: Com área dé 152.400m2, Rio MOLHAL c/02 casas de ai.... ;
GALPÃO - INDUSTRIAL: c/área de 156m2 + 99m< em const., Lateral,
Françlsco Hruska, Jgual - Esquerdo.
SALA - COMERCIAL: Av. Marechal Deodoro, c/área .de 84m2;
SALA _ COMERCIAL: Rua: Jbão PIcotI, c/área de 114,OOm2;
PONTO ,.;. COMERCIAL: SUPERMERCADO em funcionamento com

est6que, Barra do Rio Cerro, (MAIST�R);
CARRINHO DE LANCHES: com chapas, freeser, Rua: Domingos da
Nova;
TERRENO - COMERCIAL: Avenida Marechal Deodoro, c/800,OOm2;
TERRENO - COMERCIAL: Walter Marquardl, c/520,00m2, com casa
de Mad.;

"

'

TERRENO
2

- RESID�NCIAL: Rua Albano Faqulnl, Vila. Nova,
, c/615,00m ; ,

TERREN0 - RESID�NCIAL: Rua: José 'Marangonl, Vila Nova,
c/625,00m2;
TERRENO - RESID�NCIAL: Rua: Frederico' CUrt A. Vasel,
c/615,00m2; :
TERRENO - RESIO�NCIAL: Rua: Euzéblo Oepouy, ,Vila Nova,
c/420,00m'; ,

'TERRENO - RESIO�NCIAL: Rua: 355, Próx. POSTO MARCOLA;
c/424,50m2;
TERRENO - RESIO�NCIAL: Rua: Leopoldo Malhelm, c/390,OOm2;
TERRENO - RESIO�NCIAL: Rua: 687, Jgual-Esquerdo, .Pr6x. Esl.
Jardim;
TERRENO - INDUSTRIAL: COM ÁREA DE 135.000,OOm2, EM GUARA
MIRIM, Pr6x. DA WEG, - aufMICA;

EMPREENDIMENTOS
, IMOBILIARIOS
'MARCATTO LTDA.

Av,. Mal. Deodoro, 1.119 - Fon. 72-1116. 72-'411
J'aragua do SUI- SC - CBE.CJ 083.

.

RELAÇÃO DOS IMÓVEIS A VENDA
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ESPORTES

__--------------JUVENTUS-----------------
Esporte'em revista

-------------Jaime BlankPermanência na primeírona
vei� com apoio do torcedor Muita raça no

empate em Caçadorjuntamente com Marcílio
Dias, Caçadorense e o Blu
menau (resultados da pri
meira rodada. no Grupo
5� na capa desta edição).
Figueirense, Internacional,
Avaí e Ferroviário formam o

grupo 4 da competição, en
quanto o último quadrangu
lar é formado pelas equipes
do Joinville, Araranguä,
Chapecoense e Brusque
(grupo 3). Abaixo publica
mos a tabela de jogos do
turno, que encerra no dia I!?
de maio.

Jaraguä do Sul -' A

vaga da equipe do Juventus
à segunda fase da Taça San

ta Catarina foi conseguida
com muita aplicação dos jo
pdores e o apoio concreto

dos torcedores, que lotaram
o Estádio João Marcatto na

tarde do dia 21. E não se ar

rependeram. O tricolor jara
guaense obteve, urna vitória
de 2 x O sobre o até então
temível Araranguä, com di
reito a perder até mesmo

uma penalidade máxima. A
tarde de euforia e vibração

s6 não foi completa em con

seqüência da agressão sofri
da pelo árbitro Dalmo Boz
zano por um grupo .de torce
dores, ato que provocou a

reação imediata, dentro do

'''poderoso'' relatório do ár
bitro, ao final da partida.

Com a presença dos
clubes, que atuaram na Série
B do futebol brasileiro, ini
ciou na noite do dia 24 a

Taça Assembléia Legislati
va, onde o Grêmio Esportivo
Juveritus ficou no grupo 5,

"

Após estar perdendo por 2 a O para a Caçadorense,
com dois gols de Bozó, um aos 9 mino do Ji! tempo (de cabeça)
- e outro aos 2 min: do 2'! tempo (de pênalti),(inexistente), o
Juventus com uma equipe totalmente improvisada, face às
contusões e cartões amarelos, conseguiu sair de Caçador com
un:z empate em dois gols. O empate foi conquistado no segundo
tempo, a base de múita raça e determinação dos seus jogado
res. Este resultado valeu ao moleque travesso a sua classifica
ção para a segunda fase da Copa Santa Catarina. Cássio e
Altivo foram os autores dos gols juventinos. O gol de Altivo
merecia entrar na galeria dos "Gols do Fantástico" pela sua

hela feitura. Novamente a entrada de Tõto, que substituiu a

Denilson, deu ao, ataque tricolor um maior poderio ofensivo
que, por pouco não sai, de Caçador com uma vitória, nãofosse
uma mãozinha do árbitro Dalmo Bozzano.

"

Amizade mantém
a líderançada
Ia, divisão
luagu' do Sul-- Com nove

ponlOs positivos e o ataque mais efi
eiente do certame, a -equlpe do SER
Amizade, de Guaramirim, mantém a

liderança do campeonato da Primei
ra Divisão da Liga Jaraguaense de

Futebol, seguida de perto pela repre
atação do Grêmio Esportivo Cruz
de Malta. A Amizade goleou ao Pí-v
nheiros pelo escore de 3 xl, domiti'go
(dia 2H, e o Cruz de Malta passou
COOl dificuldades frente a SER Fran
ciaco de Paula. pelo escore de I x O.

Nos 24 jogos realizados até a

sexta rodada da primeira fase, já fo
ram conferidos 60 gols (média de 2,S
gols por partida), tendo o goleiro Jair,
do Cruz de Malta Como o menos va

zado da competição, com um gol so
frido, e o jogador Mafra, do João
Pessoa, como o artilheiro com 8 gols.
Na categoria Juniors, a equipe do
Joio Pessoa segue líder, com nove

pontos somados.

Cuca "Roubou" o Espetáculo
O pequenino Cuca, quehouvera sidoimprovisado por 7-1

Carlos na lateral-direita, no jogo contra a Caçadorense e tive
ra uma hoa atuação, acabou sendo o dono do espetáculo, no ,

jogo de domingo, na vitória do Juventus por 2 a O sobre o
'

Araranguâ. Ele defendeu e atacou com uma disposiçãofora do
comum e por isso mesmo recebeu todos os prêmios de parte da
imprensa presente ao Estádio João Marcatto, como o melhor
jogador em campo. Penso que o problema da lateral-direita
está resolvido, não é Zé Carlos?

Grupo3
AraraJ!guá ' -21 horas
Chapeeó -21 hons
Grupo 4

Lages -21 horas

Florian�liS -21 horas
GrupO
Jaraguã '

,- 21 horas
Blumenau -21 horu
Grupo3

-15h301111Brusque
Chapecó -15h3Ollll
Grupo 4

-15h3Onn.Tubarão

�Olis
- -15h3Oritin

rupo S
,.....15h30niinItajaí

Blumenau -15h30niin
Grupo3

-15h30niinJoinville

Araran\uá - 15h3Oritin
Grupo ,

Fpolis -15h30niin
Lages -15h3Omin
GrupoS

_,-'·15h3OminCaçador
Jmguá �15h3Omin

1!roded.- ....

Dia 24/4 Araranguá li JoinviIIé
Chapecoense x Brusque
Internacional x Figueirense

Avaí x. Ferroviário
Dia 24/4

Dia 24/4 Juventus x Caçadorense
Blumenau x Marcílio

2! rodad. - turno
Dia 28/4 Brusque li Joinville

Chapecoense x Araranguá
A .agressão a Dalmo Bozzano

lndiscuüvelmente o Dalmo não vem apitando bem há al
guns jogos, principalmente nos dois últimos da Copa Santa'
Catarina, envolvendo o Juventus. No jogo de Caçador, preju
dicou a equipe jaraguaense, dando um pênalti a favor da Ca
çadorense, quando a televisão mostrou que Tôto foi visivel
mente na bola e o atacante atirou-se fia área. Deixou de dar
ainda uma penalidade clara no atacante Dunga que poderia
mudar a histôria da partida. Foi novamente escalado, desta
(elta para apitar Juventus e Arartmguá. Não fez uma boa ar
bitragem, sempre acompanhando de longe as jogadas, porém
não chegou a compromete" e nem sequer intervir no resultado
do jogo. No intervalo e principalmente no final da partida, al
guns torcedores inconformados, passaram a jogar copos de
cerveja no trio de-arbitragem, cujo alvo principal era o árbitro
Dalmo Bozzano, Este.por sua vez alegou ter sido atingido por
uma pedrada que lhe causou um pequeno ferimento à altura
da boca. Posterionnente, quando já deixavao estádio, foi no
vamente abordado por um pequeno grupo de torcedores que o
tentaram agredir. Dalmo aproveitou para criticar o policia
mento, que!!fio lhe deu a devida segurança e finalizou dizen
do: "O Juventus vai pagar muito caro por isso", Se eu conhe
ço o Dalmo, ele não vai deixarpormenos.

Dia 2814 Ferroviário x Figueirense
Avaí x Internacional

Dia 28/4 Marcílio x Caçadorense
Blumenau x Juventus

3! Rodada- turno
Dia 01105 Joinville x Chapecoense

Araranguá x Brusque
Dia 01/05 Figueirense x Avaí

Internacional x Ferroviãrio

Dia 01/05 Caçadorense li Blumenau,
-

Juventus li Marcßio

No returno inversão do,mando de campo nas datllli 05/0:1, 08io5 e 12/05

Jaraguá do Sul sedia BOCHA
• ,. l. •

Jogos nucrorregionais
Jaraguä do Sul - O município sedia desde ontem os

"Jogos Microrregionais LesteINorte" - I!! microrregião -,
Das modalidades de bocha e futebol de salão. Os eventos
são organizados pela mretoria de desportos da Secretaria
Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, que definiu as de
pendências do. Çlube Atlético Baependi, para abrigar as dis
putas de bocha, e do ginásio Artur Muller, para os jogos de
futeboJ de Salão.' ,

,

'

'

.

As 18h3� de sexta-feira se defrontaram as equipes
de bocha representantes dos municípios de Garuva e Joinvil-

'

Ie e, em seguida, as de Jaraguá do Sul e São Bento do Sul.
Os jogos prosseguem na manhã de hoje e, no domingo, '

acontecem as finais, a partir das 9 horas. Na modalidade e'
futebol de salão, as equipes de Guaramirim x São Francisco
do Stil, Joinville x Campo Alegre, São Bento do Sul x Ara
quari, e Jaràguá do Sul x Garuva jogaram às 18h30min de
sexta-feira, no Arthur Muller. As finais estão previstas para
amanhã de domingo.

Torneio em
DESTACANDO

Massaranduba
Sem 'dúvida algu

ma, o grande destaque
do finar, de semana

que passoe, ficou por
conta do, sucesso da
realização da V Com
petição de Caiaques"
Canoas e' Bateiras,
nas ágUDS do rio 114-

pocu, Um bom jJl1blico
prestigiou o aconteci
mento, 'que contou
com a participação de
mais de 60 remadores
de Santa Catarina,
Rio Grande do S.l,
Paranä e São Paulo. .

até amànlúi (28), os

Jogos Microrregionais
Leste/Norte, nas mo

dalidades de bocha
(Baependi) 'e futebol
de salão (Arthar Miil
ler}, . A SER Amizade,
de Guaramirim, com 9

pg, I é o grande ltder do
certame da l� divisão da
UF, .seguido .do Cruz
de Malta, com 8 pg. É o

Amizade caminhando pa
ra o "bi". . . Cirlene
Lessman, Eliane, Ja
roczinski, Lenir Gii-

,

ths. ' Maria Eliane
HensclU!1 e Waltnules
Schulz estão repre
sentando o Jeep, Club
de Jaragll4 do Sal.
neste' s41iado.' na cida
de de São Bento do
Sul. por ocasiiio da

realização do 3!! Jeep
Raid-Feminino. orga-'
nizado pelo Jeep Club,
daqueia ci4f.ule.

Torneio de Bocha acon

tece nas duas canchas do Ginásio'
,

de Esportes de Massaranduba no

dia 04 de maio. O torneio ser

virá como marco inaugural das
duas novas canchas, que já vi
nham sendo usadas pelos Massa
randubenses todas as noites e fi
nais de semana. O torneio marca

também o início das atividades
da 'recém formada Comissão
Munícipal de Bocha que está in
regradajunto à Comissão Muni
cipal de Esportes. Esta comissão
é formada pelo Presidente Oli
vio Buzzi, Vice, Fides Jensen,
Tesoureiro, Vilmar .Abelino,"e
Secretário, Valmor Mioohiore-
10. Para esta competição já fo
ram adquiridos os prêmios. Para
o l� lugar um boi de 15 arrobas;
segundo lugar outro 'boi de 12

arrobas, para o terceiro lugar
,

um porco de 8 arrõDas e, final-
'

!!lente, para o quarto colocad9
um porco de 5 arrobas. A taxa
de inscrição é de Cr$ 8.000,00.

.sararI . O Internacional o ven

cer as Lojas Lili, por 2 a

O, sagrou-se campeão do
torneio in(cio do tfl Cam
peonato MlUl.icipal de
Futebol Varzeano, que'
começa amanhã com a

, realização da l� rodada.
.. Jaragu4 do Sal se
dia, ,desde ontem (26)

CAÇA - PESCA - CAMPING - NÁUTICA
AV. MAL. DEODORO, 583

TEL.72-1389
JARAGUÁ DO SUL - SC

\
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Médico plantonista é acusa
de negligente no atendiment

______________________________________ GERAL
-,

,ANOTAÇÕES
-Um bilhete envia

do à redação enumera
Uma série de atos que en
volvem a prefeitura e seu

administrador maior e

diz: "a) Há questão de
20 dias deu entrada no

Forum da Comarca,
Mandado de Segurança
contra a ilegal cobrança
de "recapeamento de
asfalto" da Jorge Czer
niewicz, como se fosse.
"contribuição de melho
ria" ,: , b) representação
criminal por' calúnia, di
famação e injúria que de
verá dar entrada no Tri
bunal de Justiça, em Flo
rianópolis, contra Ivo
Konell; c) um advogado
está preparando doeu
mentação para entrar em

juizo da
_
comarca com

uma AÇAO POPULAR,
contra atos do prefeito.
Com esse atoleiro de

processos na justiça esta
dual e federal deverá ser
reforçada. a assessoria

jurfdica da prefeitura
com a contratação de

grande personalidade ju-

rtdica, o que se dará em

breve. Não serâ a ponta
de um ice-Berg?

'xxx xxx
- A recente decisão

da justiça local sobre o

caso Salvita-Prefeitu
ra tem dado margem a

uma série de interpreta
ções, especialmente com

o comparecimento do
prefeito à Rádio da cida
de, com isso querendo
alarmar certos setores
envolvidos. A prõpria
SALVITA, como matéria
paga, em outro local
desta edição, está dando
a verdadeira versão dos
fatos que, em absoluto, a
deixam em má situação.
Ao contrário, reforça de
finitivamente que ela é a

dona daquele imâvel e

não pertence à comuni
dade, como propala o

prefeito. Tudo que se

construir em cima da
quele imâvel passa a ser

da SALVITA. E como fi
ca, agora, a Câmara
Municipal?

DDDDDDDDDDD

ARTUR I."tÜLLER: 34!?
- ANO DE FALECIMENTO

Nesta data transcorre o 34g ano de falecimento de Artur,
Müller. Nascido em 09-05-1895, em Blumenau, jovem ainda,
cont boa bagagem de conhecimentos no Colégio Santo Antônio
e experiências na Capital da República, veio à Jaraguâ do-Sul.
Aos 24 anos, na primeira edição do "Correio do Povo", apa
recia como gerente do semanário, hoje o mais antigo de Santa
Catarina e em vias de completar o�sell 72g ano de existência e,
em 3 de setembro daquele ano de 1919 ele era diretor do "Ja
raguâ-Zeitung", impresso em alemão, A sua permanência
nesta terra foi muito fecunda, participando detodos os movi
mentos que exigiam a participação de homens dispostos a de
fender Os interesses maiores da comunidade que ele adotou
como sendo a sua. Sua vidç vai contada às pág. 320 a 322 do
2.g LIVRO DO JARAGUA"- Um Capítulo da'Povoação do
Vale do Itapocu, do Prof. Emilio da Silva. Mas era igual a
qualquer mortal no seu comportamento. Conta-se que elefun
dara o "Catarinense Futebol Club" com o campo nos terrenos
de Benjamin Stulzer, entre a estrada e o Rio Itapocu, abaixo
da .olaria de Leopoldo Janssen e que o r jogo foi contra o

Rio Branco de Bananal, Guaramirim, jogando ele de goleiro.
Antes, porém, pintava as bandeirinhas dos juízes de linha, com
tinta de cor, de tubo, que a papelaria tinha em estoque. Ga
nhou com o grupo esse jogo, ganhando e perdendo ao longo
de sua existência, até que com uma briga feia entre os jogado
res, houve cisão do grupo, fundando-se o "Ipiranga", campo
aberto nos terrenos do. Piccoli, has alturas efronteiro ao Hos-,
pital Católico.

.

Outros fatos. ainda aparecerão, lembrando a figura do
homem que cedo iniciou-se na imprensa e só deixou, compul
soriamente, em 27-04-1957, quando a morte o colheu.iaos 62
anos incompletos. Ao Artur Müller a nossa saudade!

EquipameDtos para Escrit6rio Ltda.
Tudo para seu escrit6rio

.

Completa linha de suprimentos
para computadores.

Fones . (0473) 72-1492 e 72-3868
Jar�á do Sul - SC
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Paula, 13) - devementrar na

Justiça contra o médico Ed
vando Maia, plantonista do
PS no sábado; pela manhã,
no momento em que Liliane
foi internada, pela primeira
vei naquele dia.

Na interpretação do
médico Edvando, a paciente
Liliané

.

estava com "sen
sação de 'entalo' retroesto
macal" . Os famílíares ale
gam que ela deu entrada no

Hospital sentindo "dores

fortes no peito, falta de ar,
com as pontas dos dedos to;
talmente roxas e os braças
gelados, sintomas claros l1e
princípio de enfarto", �
gundo acreditam. Até por.
que esta foi a causa da mone
de Liliaàe, que acabou sen
do' medicada como se tive
"problemas de nervos e ml!!
ta angústia" , lembram OS

familiares, acusando nova
mente a negligência do �
dico Edvando,'

'Poesia Operária
Jaragu' do Sul - "Seai

Poesia Operária" - é o título do livm
que o Centro de Atividades do Sei,
no município, lançou lia dia 22 deste
mes, quando também foi Iançadooj
Concurso de Poesia -, com inscriçiia
abertas 'até o dia lOde maio. O livm
contém as 20 melhores poesias classi·
ficadas durante o I Concurso, realiza.
do no ano passado (maio), e deve ee,
roar o esforço e a dedicação do poei
trabalhador e do próprio Sesi, ".
valorização da pessoa humana", de&
taca o diretor do centro, Leônidas
Nora.

'Um grupo de 10 jurados -es
tre eles, cinco associados à AIi1I)o
ciação dos Poetas Jaraguaenses - del'I
escolher as cinco melhores poeslas
criadas por funcionários da Weg,em
mais um concurso interno da empre
sa, que busca "oportunízar a sensia
lização". Promovido pela comisse
de promoções culturais da Weg, o
concurso será divulgado publicamei
te na noite de hoje (27), nas de
pendências da Associação Recreatia
da Weg, com apresentaçãodo poeIl
Luiz Carlos Amorim.

Jaraguá do Sul, de 27/04 a 03/05 de 1991,
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SUPERMERCADO BREITH,AUPT
RUAWALTER MARQUARDT, 225

Aceltlilmoa encomenda de refelç6ee:
Wgue 72-3100, ramel313 (Marcoe Oll Jal....)

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 alumfnio
descartáveis que conservam a tempera
tura e o sabor do alimento por mais
tempo.

Horário de Atendimento:
Segunda à sábado das 10 horas às l3h30min.

Jaraguá -do Sul -

Ninguém quer assumir a

responsabilidade pela, morte
de Liliane Schmitt, 46 anos,
oconida por volta das
23h4Omindo dia 20, quando
deu entrada no Pronto So
corro do Hospital São José,
já sem vida. Revoltados com
o que acusam de "negligên
cia médica", os familiares
de Liliane - mãe de quatro
filhos (Anderson, 22, Adria
ne, 20, Andréia, 16, e Ana

Berns preside Víeírense
Os membros do Conselho Deliberativo elegeram no dia 16 de abril o co

lega de diretoria.Antônio Berns, como o novo presidente da Sociedade Esportiva
e Recreativa Vieirense. Em seu discurso de posse, Bems adiantou como uma de
suas prioridades a aquisição de terreno, nos fundos da sociedade, para a �ons
trução de um ginásio de Esportes. Uma ampla campanha para novos associados
deve ser implementada nos prõximos dias. Os, colegas do Correio do Povo e

Agência Varig de Cargas, Jaime Blank e Airton, Starosky fazein parte da direto-
ria, no Departamento de Divulgação.

'

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Aviso de Alienação
A Prefeitura Municipal dé Schroeder comunica aos mteressa

dos que se encontra na Prefeitura, o Edital de Alienação por Con
corrência n! OI/IH, para venda de um automóvel Gol S, marca Vol
kswagen, ano de fabricação ]986.

.

Schroeder (SC), 24 de abril de 1991.

Ademar Piske
PrefeitoMunicipal
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