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Noite dos Artistas marca os 72 anos do "níais antingo"
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Para comemorar seus 72 -anos de fundação,
o 11UJÍ6 antigo semanário de Santa Catarina concede
apoio oficial à "NOite cios Artistas", uma grandemimifes- '

tação da arte mais pura e popular dos chamados jara
guaenses "da gema", que acontece a partir das 20 heras
dO dia 10 (sexta-feira), no Ginásio de Esportes Arthur
MiiJJer, em Jaraguá do Sul. Apromoção éda Associação
dos Artistas de Jaraguá do Sul, contando também com a

, força da Artelita, Petiskeira Três. PinheirOs, e Produções

.ArtfsticasSylker., LDetalh« importante: crianças ati 10
anos de idade irão pagam ingresso, desde que acompa
nhados dospais.

Duplas sertanejas, músicapopular e clássica, apre
sentações de ballet,prz e ginástica aerôbioa; declamações
de poesia, sotos de saxofone, dublogens, matas mágicas
intrigantes, shows de lambada, country, sa1!{ona e rock, e
'todo o divertimento sincero dOIS palhaÇOlS fazem parte da
progra»U1fão da Noite dOISArtistas.

"

ASSINATURAS
E

ANÚNCIOS
FONE: 72-0363

LUKISA DISTRIBUIDORA

ANTARCTICA j

fones :,72-1271-72-3642

SíNTESE
FRAUDEAO INSS

A Prefeitura Municipfll de Jaraguá do Sul
fei indufda na lista dos 600maiores devedores do
Instituto Nacional do Seguro Social, publicada na
fntegra por todos osjornais de circulação nacional.
Ela também é a lJ'! no ranking dos 20maiores de
vedores do INSS, em Santa Catarina, com valar

,

que ultrapassa os Cr$ 452 milh6es. O prefeuomu
nicipal reconheceu a divida, herdada indusive de
administraç6es passadas, e propôs 'o que chamou
de "encontro de contas', afirmando que o Institu
to também deve muito à admiiiistraçãopraguaen
se, que praticamente reergueu o posto local do
INSS, com cedência de fundonârios, môveis, etc.

DESVIO FÉRREO

O deputado Udo Wagner (PDS) enviou te
legrama ao 'presidente, da Rede Ferroviário Fede
ral, semana passada, solicitandoa transferência da
linha férrea do perõnetro urbano de Jaraguá do
Sul; dando-lhe novo traçado. com o objetivo de
descongestionar o trânsito viário ,da cidode. "Seu
traçado, hoje, compromete o desenvolvimemo da
cidade", argumentou Udo.

_

DESCAMISADOS

"Os agricultores que hoje estão acampados
, no saguão da, Assembléia Legislativa são as desca
misados que o presidente Fernando Collor jurou
ajudar e 'que existiam em menor número e bem
pouco tempo, Hoje, -eles. trabalhadores do campo,
da nossa produção primária, ai estão em plena
greve de fome, vendendo suas terras porque não
recebem o.auxüo do Governo Federalnomomento
em que mais precisam: o momento da seca" - tre
cho do pronunciamentofeitopelo deputadoDurval
Yasel na sessão do dia 24 de abril.

A VEZDOS VICES

Osprefeitos de Jaraguâ do Sul e Guarami
,Tim viapram ontempara Berkm, naAlemanha, -on
-de participam até o dia 7 de junho de um curso de
Administração Municipal, permitindo que os. seus

vice-prefeitos, Ademar Duwe e FranciscoSchurck,
respectivamente, possammostrar serviço.
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Redecerra fileiras
no combate ao Câncer

CONCURSO

Sibeli ê Princesa de Santa Catarina
"A surpresa t o lado

mais gratificante da bele
zd'. Desta forma a Miss Ja
raguá/9I, Sibeli Cordeiro,
resume a emoção sentida
durante o Concurso "Miss

. Santa Catarina" - dia 27,
no Ginásio Ivan Rodrigues, /

em Joinvllle -, onde foi es
colhida como "2!! Prince
sa". O concurso foi vencido
pela joinvillense F.abiana
Rúbia Martinelli; 18, tendo
como sua I!! Princesa. a re
presentante de Timbâ, San
dra Regina Merlo. Sibeli
Cordeiro foi considerada
uma das'mais elegantes
candidatas, durante o desfi-
le social.

'

Gente & Infor
maçõ,es

/íio--------

q_.j
Escolha o idioma que
você deseja falar _

INGLÊS'- ALE.AO
FRANCÊS

. ESPANH.OL
ITALIANO__
Aprendizado'

'

garantido
Fone: 72-0294

A emoçãomarcou a solenidade de inau-
8llração da sede pr6pria da Rede Feminina de
Combate ao Ct!Jncer - rua Reinoldo Rau, com
Bernardo Dornbusch -, ocorrida no iJúcio da

'

noite do dia 30 de abril. "Somente asmulheres
sabem da importância de um laboratõrio espe
oializado, como este, para a rea6zaçlJo de exa
mes preventivos domaiorflagelo da humanida
de: o Câncer", discursou a pretidente estadual
da Rede, lma NeUmann, presente ao ato de
inauguração, juntamente comas 70 voluntdrias
da KFCe de JaraQuá do Sul,representantes do
Comércio, Indústria, Clubes de Serviço epoder
público.

"Nõs consegümos, a comunidadejcu:a
guaense venceu", resumiu ao final de seu dis
curso a presidente da Rede /oCal, ROISane Vai
Iam, que cumpriu durantequatro anosa grande
responsabutdaae ae estnaurar a entidade. "A
gora, neste dia de inauguraçâo, iniciamos Uma
longa e djfciJ caminhadd'l lembrou, prevendo
o compromisso e a imporrancia cada diamaio
res da Rede Feminina de Combate ao Câncer.
Defronte à nova sede, a escultura idealizada
pela artista Denise Zimmermann da SOva jdfoi
'adotada como o novo &fmbolo da Rede, em

,

Santa Catarina. Afinal, Jaraguâ do Sul tem o

privillgio de contar com o trabalho de uma
"rede modelo", como destacou a presidente
Ima. NelJmann. O médico Fernando Artur
Springmann e o prefeito municipal foram ho
menageados durante a solenidaáe.

Juventus goleia,
o Marcilio: Sx2
o estádioJoão Marcatto esteve lotado

de torcedores, que vibraram com a goleada do
JUV�1J.tus sobre o Mar.cfJJo Dias, pelo escore de
5.x 2, emjogo realizado na tarde do dia je :

data em que o tricolor comemorou seu jubileu
de prata -, que assegurou a liderança da chave
ao GrhnJo Esportivo Juventus. Portões aber
.sos, entrada franca e Uma exibição de gTàn4e
empenho técnico valorizaram ainda mais o ex

celente resultado. OMarcJIiosaiu nafrente, aos
20 minutos, com gol de Albeneir, mas a reação
veio aos 29 minutos, através de DUnga, que
volta a marcar aos 34. Anderson ampNou aos
.45 mmutos. Cuca, Tato, para o Juventus, eAl
beneir, para o MarcJIio, fizeram os gols na se

gunda etapa.

FONE (0473)72-3200
TELEX 474- 519

FAX (0473) 72-0304
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NOrA DA REDAÇÃÖEDITORIA'L o Jornal Correio
do Povo cita abaixo al
guns importantes detalhes
provenientes do encarte

especial sobre o primeiro
painel do Projeto "Jara-

,

guâ 2.010" - Desenvol
vimento Econômico -,

publicado na- edição de
20 a 27 de abril:

O conteüdo e as

conclusões referentes ao

painel, contidas no en

carte, correspondem às
stnteses das palestras
proferidas durante o

evento. Oportunamente,
a Comissão- Central Or
ganizadora do evento de
ve divulgar através do
Correio do povo um

, novo encarte.

Importante que se

diga que consideramos
que todas as' entidades
envolvidas e os painelis
tas que 'se dispuseram
gentilmente a colaborar
com suas preciosas ob-

servações e sugestões do
futuro de nossa cidade
devem merecer de toda a

imprensa em geral trata
mento igualitârio quanto
â abordagem e cessão de
espaço e tempo, uma vez

que o Seminário tem ca

ráter apolttico e supra-
.

partidário. O Projeto Já
raguä 2.010 não é fruto
de ações isoladas, mas

sim' de um 'dedicado e

exaustivo trabalho de um

conjunto de entidades e

personalidades, dar por
que é justo que se desta

que sempre á ação coleti
va,

.

e esse tem sido sem

pre o nosso propósito.

Meio ambiente de Santa Catarina pede socorro

pitação
.

e a drásticá redução na

oferta de lfgua'para consumo.
do Estado a nfveis criticos, cau
sando problemas econômicos,
ecol6gicos e sociais. Em 1980, de
acordo com o Senso Agropecuá
rio, 24% da área total dos esta-

.

belecimentos agrfcolas eram eo-

.
bertas por florestas. nativas e

plantadas. Estimativas dão conta

que hoje o Estado tem apenas
15% da sua cobertura florestal:
6% são de mata nativa ci os 9%
restantes se resumem em flores
tas plantadas e capoeiras.

A derrubada. anual para
atender ao. setor industrial de.
madeira e ao consumo energético
agncola e industrial é da ordem
de 28,57 mil.hóes de metros estê
reos, representando 102.435 hec
tares. Mantido este quadro atuai"
num perfodo máximo de 20 anos,
não s6 as reservas florestais esta
rão esgotadas, como deverão se

agravar os problemas decerren
tes de enchentes, ocorrência .de
vendavais, elevação da tempera-

o tura média, diminuição da precí-

NUI7J pertodo mdximo de 20
anos, não s6 as reservas fiorestais
estarão esgotadas, como deverão se
agravar os problemas decorrentes

, de enchentes, ocorrência de venda
vais, elevação da temperatura mé

I dia, diminuição da precipitação plu
viométrica e il drástica redução na

oferta de águapara o consumo.

Sobre' essa última consta

tação, o pesquisador em Essên
cias Fllorestais do CrpPIEM
PASC, de Chapec6, Paulo Alfon
sO- Floss, diz que o processo de

assoreamento da malona dos
mananciais de capt,ção, antevê
sérios problemas, tendo em vista
o pouco caso que autoridades e

proprietários de terra às mar

gens desses rios, dão aos levan
tamentos efetuados, sobre as

condições dessas bacias hidro
gráficas.

, O Estado de Santa Cata
rina tem cerca de 60% de sua

área total, com relevo de forte
ondulação e mQntanhoso. Essa
ar...mação f conr...mada pelo le
vantamento de reconhecimento
de solos, efetuado no.Estado. In
forma ainda, que 64% da área
das regiões Oeste e Rio do Peixe,
tem aptidãQ para culturas pere
nes, reflorestamento ou pasta
gem.

O desmatamento excessi
vo que ocorreu nas últimas dêea
das, reduziu a cobertura florestal

"Em todo o Estado, com�
de resto, no País inteiro, a des
truição das florestas é generali
zada, ocorrendo sem a observân
cia de nenhum critério. Estamos
fazendo O· mesmo que a maioria
dos pafses desenvolvidos fez: a

destruição total . das florestas,
para depois com .altos custos e a

curto prazo, iniciar á 'reposição" •

Procuraremos,
sempre, evidenciar este

esptrito de eqüidade e

igualdade presentes no

Seminario Jaraguá
2.010, na cobertura jor
naltstica dos próximos
painéis.
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coração"; no dizer de Coelho Neto, e
o consegidram através de uma mara

.

tona que durou dois dias. Em idade,
1 acumulavam três séculos e 4 anos, que
não foi suficiente para arrefecer o

dnimo. O calOr da acolhida das auto
ridades, o renovado abraço do pas
sante conhecida ou do amigo parado
na porta de seu comércio, o abraço de
velhos bolonistas na Sociedade Ginás
tica Yitôria, fundada como a 'Socieda
de Atiradores Jaraguâ, em 1906, os

administradores dos cemitérios locais,
em busca do jazigo amerecer a depo
sição de rosas. Mestre Silva reviveu os

temp� com o pai adotivo Carlos
Lehmen, austrtaco, em 1906; Castilho
Pinto (JOCAPl) a sua terra de nasci
mento; Carvalhinho (KrTE) o seu tem
po de adolescente e' sua luta pela so

brevivência e Eugênio (o Barão de Ita-

Mestre Aurélio definiu. esta
sensaçãô do homem da terceira idade
como a "lembrança nostálgica" e, ao
mesmo tempo; suave, de pessoas ou

coisas distantes ouextintas, acompa
nhada do desejo de tornar a vê-las ou
possui-tas", Não foi sem razão que
Da Costa e Silva, em seu livro Pan
dora escreveu: "Saudade! és a resso
nãncia/ De uma cantiga sentida,/ Que
embalando a nossa infdncia.,1 Nos se-
guepor toda a vida!"

.

Foi tocado pelasaudade que
EmIJio da Silva (2� Livro de Jaraguâ),
José Castilho Pinto (Da Terra e do
Cosmos), Frederico Mathias de Car
valho Junior e nosso diretor dirigiram
se à RioNegro, cidade irmãmais velha
de Mafra, em busca da "casa da sau
dade que se chama Memória e é uma
cabana pequenina, a um canta do

pocu) a rever a antigamorada do avO
Zettel e da mãe, Ida (hoje a caminho
dos 96 anos), o trabalho do. carpin
teiro

....
com suas obras de arte no altar e

nas escadarias da Matriz de Rio Ne
gro.

Horas-de alegre e descontraido
convivio com José Müller, prefeito de
Rio Negro; com o Major SilvaRibeiro,
o perfeito intérprete do �Batalhão de
Infantaria Blindada, sob o .comando
do Cel, Sidnei Vieira Braga Filho e

sub-comandante Ten. .ca. Carlos
Henrique da Silva Rubens; oDr. Car
los Von Einsingen Jor., Ronaldo
Bussmann, Tenente Miguel, Thiago
Martins, Linho Zornig, Odemir Fran
ça (Bio) e Yolanda tl.anda), Foad Sal
vador Gibran, o dono do Hotel Cas
sias. Abraços, muitos abraços, ace

nos, OSt "alôs" e os "como vai", a
promessa de uma churrascada, em

Rjg Negro e o marreco recheado com

repolho roxo, aqui, o Major Silva Ri
beiro querendo ver a linotipo e a im
pressora contar a histôria do Quarteto
304. Sem esquecer o José Teodozio
Souza, a Sra. Diva Saliba e o Ermelino
Becker J(Jr., todos gentilfssimos e

prestativos. Disse o advogado Von
Linsingen que "os vtnculos da amiza
de não devem morrer". Foi o que,
também, a Casa da Amizade, na XXXI
Conferência do Distrito 465, em Join
viJ1e soube tão bem expressar: "Obri
gado por terem vindo neste encontro

"'ilorque ... são os encontros que enr.
i

� quecem a criatura humana. E fazem
com que a bondade de cada um se ir
radie aos outros".

Obrigado; diz <-

Quarteto 304 por tudo que lhefoi da
do a reviver nessa terra tão acolhe
dora!

1\

SPÉZIA & elA. LT\DA.
Serraria e Serviços de Trator

Madeiras para construção e serviços de
trator com profissionais especializados.

R. João J. Ayroso, 772 - Jaraguá
Esquerdo

Fone: 72 -0300 - Jaraguá do Sul -
SC

Bi\,C/XNi\
II

COM. EREPRES. de MAT. de CONSTRUÇÃO
Madeiras, tijolos, lages pré-moldados, cimento, cal,
portas, janelas, fechaduras, forros, tudo da melhor

qualidade e com pronta entrega

II
I'

Rua BernardoDornbusch, slnq, próximo da Marisol.
Em cada cliente, um novo amigo.II

I:

E::ji1S' é. c �...i::,
Ao �R�j>J)J, -

\::.\...€ \JA.\ ... .".

Jaraguâ do Sul, de 04/05 a 10/Oj-de-199}.Pâgina Z
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vereadores aprovam pedido
.

para fiscalização a bares
Jaraguã do Sul - o

presidente da Câmara de Ve
readores, Heins Edgar Rae
der, e o vereador Balduino
Raulino (PMDB) acabaram
definindo

.

a aprovação de
uma indicação feita pelo pe
felista .

Célio Alberto' Eise
nhut, na sessão polêmica do
dia .29. Célio pediu que se

encaminhasse ofício ao se

cretário da Saúde, Amaro
Xímenes Júnior, solicitando
auditoria urgente a bares,
restaurantes, hotéis, na fis

calização à higiene dos esta
belecimentos; além de solici
tar a confecção de um adesi-

vo de fiscalização para ser

afixado nestes locais e a dís
tribuição do C6digo de Pos- .

turas do município a todos
os proprietários destes locais
públicos.

Quase toda a bancada
do PMDB (exceção de Bal
duino), além do vereador
Ahniro Antunes Fatias Filho
(sem partido), votaram con

tra a indicação, a pedido do
vereador Adernar Winter -.
40% dos bares iria fechar se .

nõs aprovássemos essa indi
cação", advertiu Winter.
"Amanhã ou depois os do
nos de bares vão cobrar esta

Vereadores discutem
em sessão

laragai do Sul - "Isto foi
um ato de política suja, de político sa
fado". Assim o vereador Célio Eise
nhut (PFL) desabafou suas criticas
contra o vereador Almiro Antunes
Farias Filho (sem partido), na sessão
00 dia 29, após o Legislativo ter re

provado a análise de uma indicação'
00 vereador pefelista, selícítando que
o SAMAE trocasse a tubulação exis
tente na rua Francisco Menezes,
quando, na verdade, a rua chama-se
Francisco Lenzi, Curiosamente, Al
miro Farias. apresentou indicação no

mesmo sentido, no mesmo dia, com o

nome correto darua, segundo denun-

ciou Célio.'
"Peka" aconselhou o colega

do Legislativo "a cuidar para se in
formar com segurança sobre os da
dos, antes de dar'entrada com pedido
junto à Câmara", mostrando o abai
xo-assinado; onde todos os morado
res ali mencionados "sequer sabiam o

nome da rua onde'résídem", ironizou
Peka, que defendeu a posição de que
teria entrado com seu pedido no dia
anterior ao feito pelo-vereador Célio.

Os ânimos somente não se exaltaram
mais, devido à interferência do presi

. dente Heins Raeder na discussão.

FUNILARIA
ii . JARAGUÁ LTDA.
II

Calhas e AqlU!cedor Solar.
R. Feli� Sclurúdt: 279 -c FOlie:

.

72-0448li
II

JaragJUf do S"l '-SCII
II

II
II

(;
.. ,

Jaragua
. 'clínicade fisioterapia

CLíNICA VETERINÁRIA
SCI:iWEITZER

posiçao dos vereadores,
porque muitos não têm con

dições de cumprir o C6di-'.
go", se posicionou o verea

dor Alberto Oeschler, en

quanto o líder do PDS, Luiz
Zonta, completou: "A indi
cação é justa e importante".
Com ausência do vereador
José Ramos de Carvalho
(PRN) na sessão, a votação
acabou empatada em seis
votos ..,. uma abstenção. O
voto minerva, dado por
Raeder, garantiu a apro
vação da indicação, "um I!S
sunto de utilidade pública",
festejou Célio Eisenhut.

langui do Sul-To
dos os filiados ao Partido dos
Trabalhadores, no município,
estão convocados a participa
rem da assembléia geral do di
retório, que :vai discutir a for
mação da chapa que deve diri
gir o PT jaraguaense no pró
ximo ano. O encontro aconte
ce dia 5 (amanhã), na-Câmara
de Vereadores, onde também
serão analisados os próximos
passos do Partido pare se re

gistrar definitivamente junto
ao TRE - até agora faltam al
guns filiados para se atingir o
número mínimo.

O novo diretório do PT
deJaraguä do Sul seguramente
deve participar do Congresso
Nacional do Partido dos Tra
balhadores, previsto pará o fi
nal deste ano. Atualmente, o
diretório é dirigido por uma

:

Comissão Provisória, formada
por Luiz Hirschen (ex-presi
dente), Gilmar Pereira, Cyntia
Maria Pinto da Luz, Riolando ..,

Petry e Expedito Pauli.

Udo solicita obras

para setor viário
,

Jaraguä do Sul - O

deputado Udo WaglÍer en

caminhou pedidos ao se

cretário dos Transportes e

Obras, Paulo Gouvêa da

Costa, para a realização de.
duas importantes obras do
setor viário para a microrre-

.

gião. Na.primeira indicação,
o deputado pedessista solici
ta máxima utgência nos ser

viços de recapeamento asfál
tico da rodovia SC-474 - li-
ga Guaramiriml Massaran
duba/ Blumenau -, "em vis
ta do estado crítico em que

se encontra esta importante
via de fluxo de veículos".

Udo Wagner também
pediu que o Governo Esta
dual construa "duas passare
las aos lados da ponte sobre
o rio ltapocuzinQ<'lna divisa
entre os município de Gua'
ramirim e Jaraguä do Sul, na
rodovia Waldemar Grubba",
Ele justificou que diariamen
te pedestres e ciclis� pas-

.
sam, pela ponte, constante
mente correndo sérios riscos
de vida".

'

Diretoria do
,

PT escolhe

a chapa I

Nunca foi tão .
. fácil comprar ou alqgar

,

a melhor copiadora.

TRIUNFO TM-111C
• 24 meses de garantia
• Assistência técnica gratuita
• Cópias coloridas em vegetal
e. transparêricia

• Custo por cópia: CrS 3,34

Esta sim, cabe em qualquer cantinho.

,a_
RuaT_te Silvei.. , 128" CEP.1I8.010· ·Aorian6polis· sc

.

Fo",: 10III2l2J.62l3" Rlia;,: BI.menau- Fone: 10473122"1l22
Joinville • Fone: 111474122-3931· Cri,iúma • Foot, 10484131-64&1
Jara uä do Sul- Fone: (0473) 72-2988

triunm
Afta tecl1CJloçja emccoeaxes

FARMÁCIA ,DO SESI
AmpIas instalações e com La
boratório de Análises Clínicas
anexo, para "melhor atendi
mento. Av. Mal. Deodoro, 501
(defronte o Colégio Stio LaIs - :

, Fone 72-0561·
..

Ora. Stela Fanaclnl

PSlqOLOGA
Ora. Solange Pazlnl.
FONOAUDIOLOGIA

R.. W..... Marquardt, 3S6 pr6�1nio
da ClfnlCa Silnta.CecßIa.

Fone: 72-36�

Dr. Waldemar Schweitzer
Clinica de pequenos e grandes animais,

cirurgias, vacinaçês, raio x, internamentos e
boutique. R. joinville, 1.178 (emfrente ao

Sup. Breithaupt) -Fone: 72-3268
Jaraguä doSul-Se

,Ih. V..... G.TognL
DnI. Solange CUtllho
FISIOf'ERAUPEUTAS

Serão examinados itens como, Amortecedores dianteiros
e traseiros, Buchas dianteiras e traseiras, Estabilizadores,
Molas, Pinos de mesa, Terminal de direção, Guardapó, Rola
mentos, Pastilhas e lonas de freio, Cilindros de freio, Flexí
veis, e o Alinhamento de rodas. •

Válido até 31.05.91

Jaraguá do Sul. de Ö4/05 a 10/05 de 199('
"' ..Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Atacado e varejo

Diretores e colaboradores da Argi reunidos

Argi comemora os 19
anos de crescimento
UTTUl grande festa de

confraternização reúne os
mais de 150 colaboradores,
diretores da Carrocerias Ar
g;' . na manhã de hoje (5),
C017W parte das comemo

rações pela passagem dos 19
anos, da empresa, fundada no
dia 8 de maio.de 197,2. Os di
retores Rolf Botho Hermann.
Evilâsio Vargas e Richard
Peter Hermann vão homena
gear um grupo de 19 fun
cionários que já estão na fir
TTUl há 5,10 e 15 anos.

Com UTTUl área indus
trial de 155 mil metros qua
drados, onde estão construi
tios três unidades fabris,
a Argi "orgulha-se empoder
apresentar um desenvolvi
mento firme e gradual que o

coloca em destacada posição
no mercado ein que atua.
Atuante no mercado nacional
há quase duas décadas e

sempre calcada 'na filosofia
de valorização ao cliente e

colaboradores, a Argijá
exibe hoje sua marca do
Acre .ao Rio Grande do

Sul, com mais de seis mil
unidades rodando pelo
pais, graças a uma as

sistência técnica eficiente
e à produção de suas uni
dades de Araquari e Curi
tiba. Por tudo isso, ao

completar seus 19 anos de
sucesso,

.

a Argi estende seu

abraço à comunidade e clien
tes que, atestando a sua TTUlr

ca, fizeram dela um nome só
lido e respeitâvel" .

Na manhã deste dia 5
serão homenageados os co

laboradores Guido Kamke,
Ingomar König, Wilson Stei
nert, Adilson Hasse, Marcos
Erdmann. Nestor Tomaselli,
Cláudio' Volkmann (todos
com cinco anos de firma),
Adalberto Rodrigues, Hinz.
Flohr, Egon Kreutzfeldt, Ivan
Grutzmacher, Lauro Volk
mann, Ademir Mathias,Euri
co Voelz; WilTTUlr Gonçalves

. (10 anos de empresa), e Nel
son Draeger, Inácio Weiss,
WaldeTTUlr Bollauf e Alindo
Oldenburg (todos .com 15
anos na Carrocerias Argi.)

II TUBOS SANTA
HELENA LTOA.·II

II

.

.

I
.

oje, dia 1º deMaio, os 7.582 colaboradores da Weg"
tem boas razões para comemorar o Dia do Trabalho.

Afinal, eles são valorizados pelo seu trabalho e·dedicação•.

Grupo.Weg presente na
.

.

Feira da Eletroeletrôníca
A Weg participa da Feira In

ternacional da Eletroeletrônica, de 6 a
10 de maio, no Parque Anhembi São
Paulo. Durante o evento lança a linha
de fusíveis, controlador programável
de médio porte, novos modelos de
conversores microprocessados, motor
de indução aberto e outras novidades.
Entre os lançamentos destaca-se a li
nha de fusíveis tipos De NH, seguin
do as normas internacionais da VDE,
IEC, ABNT e nas dimensões confor
me DIN, sendo intercambiáveis. A
potência abrange de 2 a 630 amperes,
em corrente nominal, na tensao de
500 V e na classe gL-gG.· .

Apresenta também o controla
dor programãvel A-250, configurá
vel até 512 entradas/saídas, destinado
à automação de máquinas e controle
de processos de pequenos e médio
porre. De concepção eletrônica mo

dular, aliada a um design moderno,
segue as mais recentes. tendências
mundiais.

A Weg lança os novos conver
sores microprocessados, Os modelos
cxrx: possuem alta precisão e flexi
bilidade de sofware, facilidade de

..ajuste mecânico através de teclado
e display, disponíveis nas faixas de
pOtência de 20 a 1.700 ampêres, em

o
;;
...
ii:'

�
Controlador Programável
CPW-A250, daWeg Automação
200, 380 e 440 V, trifásicos,

Ainda na área de conversores,
mostra o novo conversor de frequên
cia, também microprocessado, com
onda senoidal (PWM), para regulação
de velocidade de I a 100Hz emmoto
res de corrente alternada, com di
mensões e Custos reduzidos. Eles são
fornecidos nas potências de até 60
kVA, em 220, 380, 440 e 480 V,
trifásicos.

Outra novidade é o motor de
indução aberto (AGA), com grau de
proteção' IP23, para aplicação em

. ambientes industriais limpos, como

sala de compressores, saneamento,"
casa de bombas, etc. A Iinha destes
motores abertos abrange asyotênciasde 180 a 2.200 cv, nas tensoes de 440
e 6.600 V, disponíveis em 2 a 8 pólos.

NOVIDADES'

A Weg expõe também em sua
linha de motores elétricos algumas
novidadesl como omotor de alto ren
dimento, oemonstrando um compara
tivo de rendimento com motores
normais e apresenta a linha de mota
res monofäsícos para eletrodomésti
cos. Mostra inclusive ummotor de al
ta tensão de carcaça 900, de 4.280 cv
e 12 QQlos, o que equivale em 4 pólos,
a 12.800 cv até I:r.800 V. Outra no
vidade em motores é o modelo com .

. labirinto taconite,
'

Apresenta ainda a linha de
contatores, com destaque aos novos

tipos compactos de até 32 amperes,
tnpolares e tetrapolares e com blocos
auxiliares aditivos, bem como conta
tores intertravados, relés eletrônicos,
chaves de�da em caixas termo
plástica, ainda- a linha completa de
conversores e -fusfveis. Expõe
também tintas industriais, verruzes

eletroisolantes e resinas.

Procura por

telefones provoca

filas na Secet

Filas de até 100 metros se

formaram· durante toda esta semana

defronte 'a Secretaria de Educação
(Secet), como prova da grande carên
cia de terminais telefônicos para a

microrregião. No local, estão sendo
realizadas as inscrições ao Programa
Comunitário de Telefonia (PCT), de
senvolvido pêla Telesc, mas, desta
vez, conjuntamente com Prefeituras e

comunidades. Até a tarde de ontem

pelo menos 1.200 pessoas. haviam se
inscrito ou reconfirmado SUIt ins
crição à compra de um telefone - o

prazo expira dia 24 deste mês.
A Telesc está advertindo que

inclusive as pessoas que já haviam
feito a inscrição há três anos, junto à
agência do órgão, em Jaraguá do Sul,
precisam 'confirmar agora o seu inte
resse, sob pena de perderem o direito.
Em junho, estas pessoas que não fo
ram até a Secet ainda serão contatadas
por telefone, para que tudo fique es

clarecido. Inicialmente, o custo de
um terminal está avaliado em Cr$ 600
mil, com. prazo máximo para paga-.

mento em 12 meses. Detalhe impor"
tante: os próprios candidatos vão de
finir o número de terminais a serem

instalados na microrregião - tudo de-
I

pende do número de inscrições.

Divisão de concreto (tubos e artefatos de
concreto).

R. Joinvil/e; 1.016 - Fone: 72-1101
Divisão de Plásticos (tubos de PVC - eletrodutosl

linha esgoto - tubos de polietilenclmangueira
. preta).'

R.Bernardo Dornbusch, 858'- Fons: 72-3025
Escritório Geral I

R. Cei. F!rocópio Gomes. 99 - Fone: 72-()()66

AWeg tem1582 rn.ZOés I ..
para comemorar'o Ola doTtabalho

GrupoWiest investe
em Hnha de produtos

Mesmo sentindo os reflexos da retração que atinge o setor industrial, principalmente o de 'autopeças, a Simesc S/A, de Joinville, decidiu dar continuidade
ao projeto_de mode�ização, ampliação � <:apac�dade pro?�tiva_e diversificaçâoda produçao. O presidente da Wiest Administração e Participações - holdmg do
grupo que administra a Simesc - Jamiro Wiest, anunciou a ativação para'o início
de maio de uma linha para produção de tubos industriais, com investimentos de
US$ 70(.)mil.

Segundo o empresário, a Simesc vai operar a nova linha com uma capaci
dade de 700 toneladas! mês de tubos quadrados e redondos em aço SAE·l008110,
utilizado como matéria-prima por indtístrias metalúrgicas, automobilísticas, de
máquinas e equipamentos e empresas da construção civil. "No ano passado am
pliamos a linha de peças para caminhões e tratores e ainda estamos investindo' no
aumento da capacitação tecnológica de nossas empresas", afirmou Jamiro Wiest.

.

O investimento na produção de tubos industriais complementa a nova es-
tratégia de marketing adotada pela Simesc no último ano, quando decidiu au
mentar para 50% a participação da industrializaçâo no faturamento global da em
presa. Até então a distribuição de aço era responsável sozinha por 70% do fatu
ramento. Hoje a estrutura da empresa ficou dividida em distribuição de aço, fa
bricação de .peças para caminhões e tratores (as longarinas são o carro chefe) e fa
bricação de tubos e perfis industriais.

Página4

Rua Reinaldo Rau,632 .

Fone: 72·1599

Jaraguá do Sul, de 04/05 a 10/05 de 1991..
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



· COR'REIO__
.,q > �c>"" c::»__---------------------------------GEML

AmvaIi se une para garantir
reabertura dO Pacam no Vale-

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

Negligência
Ainda nesta semana deve Ser

confirmado um encontro entre o pre
feito de Jaraguä do Sul - provavel
mente, o vice-prefeito em exercício,
Ademar Frederico Dilwe -, com o

governador Vilson Kleinübing, para
que fiql,lC definido a reabertura do
Posto Avançado de 'Controle Am- .

biental da Fundação de Amparo à
Tecnalogia e ao Meio Ambiente
(pACAM/FATMA), namicrorregião.
O posto foi fechado logo após a posse

nham sendo desenvolvidos pelo PA
CAM. O objetivo dos prefeitos do'
Vale é firmarum convênio com a Se
cretariá de Tecnologia, Energia e

Meia Ambiente, para assegurar o ple
no funcionamento do örgão de defesa
ambiental. Na semana passada, o de

putado UdoWagner (PDS), inclusive,
confirmou encontro com o secretário
Rogério Kracic Rosa, para o dia 15 de
maio, onde este assunto deve ser defi
llido.

do( novo governo, sob protestos de

eJ:l.lpresáFios, politicas e ecelogistas
do Vale do Itapocu, cada dia mais
otimistas com o andamento do Pro

grama de Proteção e Recuperação
Ambiental da Bacia Hidrográfia do
Rio Itapocu.

A diretoria da Amvali, presi
dida 'pelo prefeito de Guaramirim,
Antônio Carlos Zimmermann, já de
cidiu bancar todos os custos que ga
rantam o retomo dós serviçosque vi-

.

Na semana passada es

te jornal trouxe a'noucia que
um profissional de Medicina t
acusado de negligência, él,lja
conseqüência foi a mais gra
ve poss(vel: a morte de uma

pessoa.
Não queremos nos

pronunciar neste caso parti
cular, nem nos cabe emitir'

algum julgamento. Queremos,
isto sim, analisar a questão'
da negligência em geral que ,

muitas vezes, causa danos ir

reparáveis .

O dicionârio nos dá o

significado de negligência
como sendo "preguiça, des
cuido, desleixo". Em outras

palavras, é uma forma de
lesar ou causar dano à vi
da ou. bens de alguém por
falta de seriedade e dedi

cação àquilo que se está fa
zendo,

As causas da negligên
cia são diversas. Uma,
porém, acredita-se' ser a mais
comum: pessoas exercendo

profissões e cargos para as

quais não estão vocaciona-

I
dos, apenas por serem bem
remunerados.

Uma outra causa,

também bastante comum é o

,descaso com que se trata

aquilo que é dos outros, vida
ou bens. "Não é meu", ,ou
"não sou eu", dizem.

_

Contudo, a questão é:
o que fazer para a negligên
cia não continuar colhendo
suas vttimas?

Acreditamos que algu-

mas medidas, seforem adota
das, ajudarão a combater o
problema:

Primeiro, os próprios
profissionais devem tirar de
suas fileiras os mercenârios.
O que é comum acontecer é o
contrário: a negligência de
um profissional é acobertada
pelos colegas (invocando-se,
como desculpa, questões de
ética profissional). Nunca é
demais lembrar que a

atuação de um mau e negli
gente profissional fere a re

putação âe toda a classe.

Segundo, a sociedade
deve denunciar publicamente
os Casos de negligência e co

brar providências por parte .

das autoridades para que no
vas vttimas não sejam feitas
pelos maus profissionais .

Normalmente, se procura
abafar as coisas com "panos
quentes".

Terceiro, n�o se deve

procurar profissionais conhe
cidos como negligentes, nem
lhes dar oportunidades de
trabalho.

, Quarto, as autoridades,
competentes devem apurar as

responsabilidades e a justiça
punir com rlgor os crimes de
negligência. Intelizmeme, a

impunidade ainda é um pro
blema a ser resolvida
também.

Combater a, negligên
da é um dever de todos. E se

hoje não fizermos a nossa

pane, amanhã poderemos ser
a próxima vitima.

Moradores de Três Rios do Norte reclamam
Jaraguá do .Sul - Febre,

dores no estômago, díarréias-são
comuns entre os moradores do bair
ro Três Rios do Norte, onde a Pre
feitura Municipal ainda não instalou
qualquer canalização de esgotos e o

sistema de coleta de lixo domiciliar
simplesmente nunca existiu em

muitas ruas dOs loteamentos cons

truídos naquele bairro. Os morado
res não querem se identificar, mas o

fato é que uma senhora idosa.e uma

criança forain internadas na semana

, passada, no Hospital São José, víti
mas dos mesmos sintOq:ias citados

acima.

mir á;ma. Outra alternativa para
mimm.zar : um problema ainda
não-solu ';ionado pela administraçâo
municipal é o caminhão-pipa que
percorre o bairro para distribuir

água às famílias que 'possuem caixas

'd'água nas suas residência, mas a

grande maioria não dispõe de cai
xas. "Já prometeram resolver isso
várias vezes, mas nunca foram até

lá", reclama UIIll! dasmoradoras.

-

A queixa maior é com re

lação à qualidade da água do poço
artesiano, aberto pela Prefeitura

Municipal para garantir pelo menos

que. os moradores pudessem consu-

.@;;a dad .e.: �
�

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

,

.

Ligue já para o Fone: (0474) 72:-0363,das 8:00
às18:00h.,

. "

"

A sua mãe me rece !

� �
r Cr$1.950,OO I
�. JIj
Faca sua reserva

,

até o dia:

03/05/91

e-s 5.200,00 Nota de esclarecimento
A OFICINA MECÂNICA "[IBÉRIO lTOA., EMPRESA IDÔ
NEA 'iP RAMO DE MECÂNICA DI;: AUTOMÓVEIS,COM
SEDE NA CIDADE DE JARÁGUÁ DO SUl-SC, À RUA
LEOPOLDO MALHEIRO, Nº 67, VEM A PÚBLICO PARA
ESCLARECER QUE NÂO SE RESPONSABILIZA POR
ATOS PRATICADOS OU QUE YENHAM A SER PFlATI
CADOS POR TIBÉRIO AUTOMÓVEIS, SITO À RUA BER
NARDO DORNBUSCH, S/Nº, VilA BAEPENDI, NA CIDA
DE DE JARAGUÁ DO SUl-SC.

JARAGUÁ DOSUl-SC, ABRIL DE 1991

e-s 3.900,00
��.��-,-----

�.�
SANT'ANA DIET

Para manter sua boa fonna: com todas as qualidades do leite, chegou Sant'Ana Diet! Totalmente
, esterilizado e desnatado, tem durabilidade de até 6 meses, mesmO fora da geladeira. Voc�

encontra Sant'Ana O iet em prática garrafa de 1 litro, como os melhores similares europeus •••

Leite Sant'Ana DUlt Garante a qualidade sem as dispensá.veis gordurinhasl

Jaraguá do Sul, de 04/05 a 10105 de 1991. Pâgina S
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Aniversariantes da semana
Desejamos muitas felicida

des e pleno sucesso aos aniversa
riantes desta semana: Sras. Ruth
Ribeiro, Cristina Zanghelini; Alda
Soares; Armela Pieper,' sres. Mail
ricio Fernando Peixer; Gilson
Fábio Fodi, Rolf Frederico Zibell
(Pomerode); Gilberto Braumbur
ger, âe Curitiba .(dia 04); Sr.
Heins Marquardt; Wilmar Victor
Viergutz; Jair Gerem, de Astorga
(PR); Vicente Cattoni; Vilmar Pa
.ganello; Geraldo Karsten; senha
ras Marlise Mattar; Miriam Hoffe
mann, Ilse Trapp,'Maria Calixto
do Rosário, Ursula Duwe, Olivia
Schiochet, Paola Helena Pradi, de
Itajai; e a garota Carla Spezia;
(dia 6), senhoras Hildâ Horst

, Maier; Isolde Wackerhagen;Marf
lia Haffermann, Karolina Burow,
Angela Barato de Araújo; Marly ,

Baumer; (dia 7) dr. Avelino Kars
ten, Lauro Demarchi, 'Iracema Te
rezinha Tomaselli, professora
Ruth Raesel; (dia 8), Marci Olga
Mascarenhas de Oliveira, Elia
Buck, Rolf Zehnder, Osmar Sch
mitt /PR), Rodolfo Maier, Bruno

, Friedel; (dia 9) Mariana Murara,
� Anélia Henke Karsten; Marusa
Marlene Holler, Yiviane Krause,
José Henn, Celso Orlando Pier:
mann e Ademar Blank, Dr. Irineu
Pasold; (dia 10), Ana Panstein.
Anita

.

Lippinski Karsten, Daniel '

Costa Alves, Maria Hansen, Antô-
'

nio Schwartz, Simone Karam
(PR), Juçiana Lazzaris, Roque
Poffo Jr, e Charles Tomaselli.

.

. 1

Muitas felicidades para o

senhor Amarildo Melo da Silva,
que aniversariou no dia 27 de
abril e reuniu seusfamiliarespara
uma grande festa de confraterni
zação na Recretiva da Nutrimen
tal, onde 'trabalha, no Setor de
Expedição.

Baependi
Vendo um tftulo Patrimonial do
Clube Atlético Baependi, por
motivo da proprietária ter saldo
da cidade de Jaraguá do Sul.
Interessados tratarlpelô telefone
72-2720 c/Wlmar ou JÚniorl.

.

Muita expectativa pa
ra a realização .da 3i!

Winteifest, que acontece

dos dias 17 a 19 de maio,
.na. Sociedade Recreativa
Alvorada, presidida por
Raimund Rahn,' em Rio
Cerro II. O objetivo da
Winterfest é di: resgatar as
mais tradicionais mani

festações germânicas,
ompareceu ao concurso Miss '

inâsio Ivan Rodrigues, dia 27 ------------
um belo espetáculo ao reco
ie nossa Miss Jaraguâ: COTTI
''O assegurou' o terceiro lugar
79 pontos entre os jurados,
Miss Santa Catarina) obteve

ada, de Timbâ, ficou com 86

Sinceros parabéns e muitos anos

de vil/a ao empresário e vice-prefeito de

Corupâ, José Norberto Müller, que ani
versaria dia 6 deste mês.

O grande públ'
Santa Catarina, real'
de abril, em Joinvilie,
nhecimento da beleza

desfile impecável, Si
no Concurso estadud;

,

enquanto a Miss Join
87' pontos, e a segu
pontos no total.

Mas Sibeli não
com apoio da, torcida'
sobre à munictpio de
econômicas e tudstiçai,
dos visitassem a cidadt
sobressaiu 'a presença
reiro Luid Augusto -

beleireiro Cali - cabe

cou apenas pela beleza mas,

nse, ainda despontou falando
do Sul, suas potencialidades
rufo com convite para que to
s torcedores e incentivadores
"Iâe Méri Cordeiro, do costu

Ipelo belo traje social-, ca
iagem - a Ckat, que assegu
quim emodelofoiográfico a

,
Pura emoção

�§J§I§lã1§1.

A SU. eleg'ncIa
começa'por
tora.
VI".

ModaSempre
(ietú1io Varps, ss

,

FILME: DE FRENtE
PARÀ o PERIGO (NARROW
MARGIN). CI GENE HACK-

.

MAN, ANNER ARCHER e,JA
MESB. SIKKlNG.

Promotor de justiça
procura testenumha 'de um

brutal assassinato; nas montá-
1ÚUlS canadenses e acidental-:
mente a expõe aos assassinos
contratados para matd:1a; i,

Durante
-

a viagem de aproxi
madamenie 20 haras, em um

trem em alta velocidade, que.
'

corta osAlpes Canadenses, um
jogo de algoz e vftii1lJl reduz-se
a um'!imité estreito entre a vida
e a morte. FUme rodado em

Toronto, no CaOOdd e nos Al_

pes Canadenses, oferecendo
belissimas paisagens. Piro Pe
ter Hyams, Prod.: EUAI90.
Censo 12 anos. '

sÁBADO - 04.05.91 -

20:15hs - DE FRENTE PARA
OPERIGO - 22:00hs - FILME
ERÓTICO.

DOMINGO - 05.05.91
- 14:001!s -

**** -16:30hs
**** - 20:15hs -DEFRENTE
PARA O PERIGO - 22:001!s �

-

Demonstre todo o seil amor
neste Dia das Mãe. adquirindo

um lindo presente para ela
,

em

LANZNASTER
o seu relojoeiro

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

Feücidades à garotinha
Graziele 'Jaqueline Fugel, que
completou seus 4 aninhas no dia
24 de março desté ano. Graziele é

filha de Lauro-e Marlene Fugel,
antigos assinames .deste semanâ
rio.

Neste dia ]'2
abrindo suas porta
ao "Dia dasM

Faça a Suá
sede social ou' pelo
Marli.

'

a SER Vieirense estará
o almoço em homenagem
d servido 'bufet completo:
é às 18h -do dia 10, na
72-1544,,' com Renato 0fJ.

-,OTICA
fiERTEL

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

'

, ****.
SEGUNDA - 06.05.9'1

- 20:15hs - DEFRENTE PA
RAOPERJGO

TERÇA - 07.05.91 -

20:15hs.l- DE FRENTE PARA '

OPERIGO
,

QUARTA - 08.05.91 -

20:15hs - DE FRENTE PARA
O PERIGO -22:00hs-****

, QUINTA.,.. 09.05.91 -

20:15hs - FILME ERÓTICO -

2i:OOhs- ****
'

-'

A GERAÇÃO'
DAMALHA

,Fiéis das Testemu-:
nhas de Jeová estiio reuni-

, dos em Congresso hoje (4)
e amanhã no ginâsio ivan
Rodrigues, em Joinville
para discutir sobre o tema:

"Fiquemos. Despertos e

Mantenhamos os "Nossos
Senados" .

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

A direção do Grêmio
Esportivo Juventus promo
ve no dia 10 deste mês, em
sua sede social, um Chur
rasco 'de Confraternização
.pela passagem de seu

"Jubileu de Prata" - 25
anos de gloriosa fundação
-, ocorrido no dia 1'2 de
maio. A partir das_20h da
quele dia, serão homena

geadas vârias pessoas que
em, todos estes anos pres
taram relevantes serviços
ao ,engrandecimento do
Clube.
******** .. ********

No dia 8 de maio o

Clube dos Diretores Lo
jistas promove jantar em

homenagem às mães, con-
,

vidando associados e espo
sas para se fazerem pre
sentes no Clube Atlético
Baependi,

M[j FIEDLER,D�te
de

Max Fiedler filho ,

Veículos com placa final 5
Pagamento do IPVA

Pagamento parcelado até 10/05/91
Cota única até 31105/91
Atendemos- a domh:ßio

,

Rua Domingos R. da'Nova, 316 ,

.

417,
TEL-FAX: 72-1417 - Jaraguá .doiSull- SC

.
l\1alhas para confecção

Mo/etan, mo/etmho, malha me,ce,iuda e
. , coton Iyc,a.

'

.

Rua Walte, Ma,quanlt,' 1Ó2 - Fone 72-0099
Ja,aguá doSul- SC

.
'

, Porcelanas Schmidt, Cristais, Inox e.Artigos p/Decolação
À V. MAL. DEODORO DA FONSECA, i[J3
�ALERIA DOMFRANCISCO - SALA 01

It R·OlJPA INFANTIL
.

. .' \

�ági�6

Ferias de julho/91
'DISNEYWORLD - FLóRIDA DURAÇÃO 12 DIAS

sxo PAULOIIMIAMI/IORLANDOIIMIAMII/ORLANDOIISÃO
PAULO
VISITANDO•••

SEAWORLD/REINO ENCANTADO DE WALT DISNEY - DIS
NEYWORLD- IEPCOT CENTERI MGM STUDIOSI UNIVER-
SAL STUDIOSI CABO. KENNEDY.

'

.*****'!t*****************�il:1i***,*:*_****************************'*****************

TURISMO

� VIVA FLÓR�DA E' COSTA LESTE DURAÇÃO 17 DIAS
SAO PAULOI/MIAMIIIORLANDOIIWASHINGTONIINEW
YORKIISÃO PAULO

'

VISITANDO... ,

,MIAMII SEAWORLD/,· DISNEYWORLDI EPCOT CENTERI
,

UNIVERSAL STUDIOSI BUSCH GARDENSI MGM STUDIOSI
WASHINGTONI NEW YORK. .

***,*********************************************H******************H.**.,,***

VIVA CANADÁ E COSTA LESTE DURAÇÃO 16 DIAS,
SÃO PAULOIINEW YORKIIWASHINGTONIICORNINGIINIA
GARA FALLSlfTORONTOIIMIL ISLASIIOTTAWA/IMON
TREAU/QUEBEC CITYIIBOSTONIINEW YORKl/SÃO PAU
LO.
VISITANDOIOS PONTOS rURísTICOS DAS CIDADES ACI
MA,.ceM EXCESSÃO DA CIDADE DE SÃO PAUlO.
********************************************************'********************

EUROPA

SINFONIA EUROPÉIA' DURAÇÃO 37 DIAS
SÃO PAULOIILlSBOA/IMADRIIIZARAGOZAl/BARCELO-
NAI/.MARSEILLEIINECEIIPISAIIFORENÇAl/ASSISIIRQ
MAl/PADUÄINENEZAl/KLAGENFUR/IVIENAIISALZ-

,

BURGINIENAIIMUNICHIIINNSBRUCKIILUCERNAIIF-LO
RESTA NEGRAl/HEIDELBERGIIRIO RENOIICOLONIAl/AM
STERDANIIBRUXELASIIPARISIILONDRESIISÃO PAULO.

INFORMAÇÕES E RESERVAS, VARIG/CRUZEIRO-
.RIb-SUL

'

, '

, .
'.

,
'

VAR IG ')L� .:. CRUZEIRO IR.!9�!.'! .

Av. �arechal Deodoro, 122, 22 andar

FONE (0473) 72-0091- TELEX 475 055.

Moela infanto-juvenil para realçar elegãncia
de Seus filhos. Um carinho especial para o

seu bom gosto.
Mal. Deodoro, 819 - Jaraguá do Sul-

SC ,�

LANCHONETE

o A L L A' S.

II

Agora em novo endereço
Av. Mai. Deodoro, s1n2,

deíronte as

Lojas Torres

'---- $ ----
Lanches, sucos,
vitaminas, tllé

,

duplo e salada.

II
,

II
I'

li

,

,

II

II Vestindo Gerações'
I'

,

.

Postos de Venclt.u,
Av. Mal. Deodoro,

1.085
RuaReinoldoRau,

530'
Fone: 72-3311

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

58 _. Guaramirim

VIAÇÃO
. CANAR,'INHO

Há 20 anos tra"-sporlando
os artífices do I1OSS0 progresso.
AV. MAL DEODoRO DA FONSECA, 98.7·· FONE72-1422

P4giJUJ 1
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ALTAFRE�NCIA
_..,.,......... byChico Rodrigues'

PAPO
Um dos maiores males que move nossa sociedade, ,é o

pessimismo, Se você analisar friamente vai notar que este
mal está presente em todas as pessoas. Algumas são mais e

outras menos, mas todos 0(,4 quase todos somos acometidos
desse mal. O pessimismo 'vai desde o célebre "SERÁ QUE'
VAl DAR CERTO?" até o "AESPERANÇA ÉJA ÚLTIMA,
QUE MORRE". Quem criou essas frazes certamente não
eram otimistas e quanto menos realistas. O pior de tudo é

que o cara pessimista bota dificuldades em tudo e ele próprio
irão consegue tudo que procura para st, Se você não colabo- '

ra, porque não acredita nas idéias dos outros, quem vai
acreditar nas suas? Acho que esse papo vai muito mais lon

ge, mas o mais importante é tentar nos afastar destemal, de
que nada vai dar certo. Senão refletir-mos umpouco, pode
remos nos alienar em nossos pensamentos, geralmente nega
tivos. GlNCA HOMAGO '

Os formandos dos 3!2 Anos do Colégio Holanda Marce
lino Gonçalves, estão promovendo a 4!2 Gincana Homago,
para os dias 24 e 25 deste mês. Inscrições abertas na secre
taria do Colégio até o dia 18. Forme sua equipe eparticipe.

Marcio Milk
se

preparando
pära
mals um
salto

.'

-A:ASA
DÉLTA

Vem ai-a 3q Etapa do Campeonato Catarinense de
Vôo Livre. Seränos dias 25 e 26 destemês aqui em Ja

raguá do Sul. Pouca gente sabe que temos um dos me
lhores picos para a pratica deste esporte, e muita gente
sabe que a falta de apoio é grande. Enquanto isso, Go
vernador Valadares, MG, recebe todos a1WS, milhares
de turistas em função dos eventos dessa natureza.inclu
sive umaetapa do mundial realizado neste ano. Quan
do conseguir-mos abrir bem os olhos, vamos aprender
a enchergarmelhor.

\,

,I

'-

Por fora e" por dentro

NOME: Sandro (Tato) Luiz Schimitt
NASCIMENTO: 26108168
SIGNO: Virgem
LEITURA: Jornais e Revistas esportivos
ATRIZ: Cláudia Raia
ATOR: Chico Arusio
FILME: Kickboxer. outros de aventura
MULHER: Sinceras e Românticos

CURSO: 3!2 Semestre em administração na Ferj
FIliAÇÃO: Guido Francisco Schimitt e Lori Schimitt
GOL MARCANTE: Na decisão da segunda divisão, de
cabeça contra o Concórdia aos 43 do segundo Tempo
MENSAGEM: Quem acredita sempre alcança. Por

mais diftcll que seja o seu .destino sempre há ,um pouco
à mais que você pode darpara conseguir e alcançar. '

* OS MELHORES
O Campeonato Aberto de Tênis do

Beira Rio, realizado no último final de
semana, revelou os seguintes campeões:
Classe HA" 1!2 =FâbioRonchi
2!2 - Hilmar Seil
Classe "B" 1!2 -EraldoPachecoJr.

,

2!2 - Paulo Brizola
Classe "C" 1!2 -JoséBorges '

2!2 - Albino Rosa ,-' ,

Categoria até 14 anos: 1!2 - Patrick A.
Pereira

"

2!2 - Darlan Euebers
O evento foi cordenado pelo pro

fessor Ivam Belmont, que promete para
o próximo tomeioum maior nümero de
atletas e de melhor nlvel técnico. Ele
também pede a colaboração das empre
-sas para que ofereçam apoio, no sentido
de melhorar aindamais a qualidade des
te esporte na cidade.

* TRILHA DA SEMANA

Revirando alguns
discas que guardo em'ca
sa, encontrei um disco que
me faz lembrar alguns
bons momentos. Por isso,
a trilha desta semana é um
Flash Back. Relembre co

migo, IS THISWVEIBOB
MARLEY do Lp KAYA.
Aqueledo ...

* CRILE91
A Copa Amh:icâ de

Futebol desta ano,' será
disputada no CH/LE, de
08 à 21 de Julho. A Varig
está. lançando um pacote
promocionalpara que você
possa acompanhar nossa

seleção. São dois progra
mas, um para as elimi
natârias e outro para as

finais. Por um pouco mais
de mil e quinhentos dola
res em cada programa
você viajará nos melhores
aparelhos da empresa e se

hospedará nos melhores
hoteis daquele pats, com

direito a translado para
todos os jogos do. Brasil.
Se você não acredita na

seleção, pelo menos apro
veita' a viagem. Infor
mações 72-0091.

* EXCLUSIVA
Fiquei sabendo que a

INTERNATIONAL BMX
FEDERATION, em sua

confederação 'brasileira"
programou para

I 31 de
maio à 2 de Junho, o

Grand Prix Imernaiional
de Bicicross do Brasil,
com a participação dos
melhores pilotos do' Brasil
e exterior. Este evento será
realizado em Campo Bom,
Rs, O,mais importante dis
so é que a Equipe Malwee
está dando o maior duro
para participar do evento,
e quem sabe traser bons
resultados.

* NOSSO JORNAL
No próximo dia 10, o

Correio do Povo estará
completando 73 anos de
história. O nosso .Jornal é
o mais antigo semanário
do estado e um' dos mais
antigos do pats, Sua fun
dação ocorreu em 1919.
Hoje o Correio circula em

toda a Microrregião e

mais de 93 cidades do es

tado do.pais e até no exte
rior. Vai ter festa na re

dação, confira na próxima
edição.

Jaragu4 do Sul. di! 04/05 a 10/65 de 1991.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SESI implanta com sucesso

programa contra-o Câncer
. �... . .

Jaraguã do Sul - o
Centro de Atividades' do
SESI,· . no município, con-'
cluiu há poucos díasa pri
meira etapa de um importan
te Programa de Saúde públi
ca: o "Programa Preventivo'
do Câncer Cérvíeo-Uteríno e

de Mama". Os exames co

meçaram a ser feitos em no
vembro do ano passado, en
tre as 358 mulheres. fun
cionárias de uma empresa de
ran:o metalúrgico de Jaraguá
do Sul. Com os resultados
devidamente catalogados, O
SESI deve iniciar em breve
mais uma série de exames

em 90 IDJlheres do setor
vestuário e, a partir daí, os
atendimentos serão ·feitos
aos funcionários do Serviço
e estendidos a toda a comu
nidade,

.

Os primeiros diagnós
ticos obtidos analisaram da
dos mais abrangentes, COIm
a disseminação do hábito de
fumar nas mulheres - das
358 indagadas, 275 (76,8%).
já fumam -', uso de anti-coa
cepcionais - quase 70% das
mulheres analisadas. Os da
dos ainda revelam que 83%
das mulheres nunca fizeram

este exame preventivo ante
riormente:'

-
-

.

pas 358 mulheres
que se submeteram ao exa

ine, 42 já praticaram o abor
to (11,7%), e mais de 73%
delas apresentam sint6Ínas
como a leucorréia (corrimen
to anormal fora do período
de mestruação). O coorde
nador do Centro de Ativida
des do SESI local, Leônidas
Nora, .lembra que todas as

mulheres precisam fazer este
exame preventivo periodi
camente, e coloca o Progra
.ma desenvolvido pelo Cen
tro.à disposição.

Proclamas deCasamentos
MARGOT ADELIA GRUBBA LEH

MANN, Oficial do Registro Civil do ]'1 DisIr40
dà Comarca de Jaraguâ do Sul. Estado de Santa
Catarina, Brasil faz saber que compareceram
em Cartôriõ exibindo os' documentos ·exigidos
pela lei, afim de habilitarempara casar:

EDlliAL NI! 17.699 de 23-04-1991
ANTOI(IO APARECIQO DA SILVA E .VANETE
MARlADEBARBA
Ele, brasileiro, solteiro, opetário, natural de Floresta,
Paraná, domiciliado e residente na Rua João Doúbrawa.
nesta cidade, filho de Sebastião Evange�ta da Silva e
NairMaria da Silva, .' ."

Ela" brasileira; solteira, operária, natural de Dois Vizi
nhos, Paraná, .domiciliada e residente lia Rua Henrique
Muquardt, nesta cidade, filha dé Aveiino Debalba e

Santina Debarba .. ,'
.

.

EDITAL NIl 17.700 de 23-4-1991
UDO WUtUE'VM.ÉRIA WUDTKE
Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Massaraa
duba, neste Estado, domiciliado e residente em Rio
Cêrro I" neste distrito, filho de Lotbar Wutke e Gerda
Borchardt Wutke.
Ela brasileira, solteira, do lar, natural de Itoupava -

.

Blumenau., neste Estado, domiciliada e residente em

Rio' Cêrro I, neste distrito, filha de Hilbert Wudtlce e

SilveraWu4tke.
,

�DITAL NI! 17.701 de 23.04-1991 •.

10RGE GILBERTO WEINFtJRTER E GENECI
PERES

.

Ele brasileiro, solteiro, operário, natural de Jaraguá do
Sul, domiciliado e residente na Rua 25 de Julho, em Vi-

. Ia Nova, nesta cidade, filho de JoãoWeinfurter eMaria
SpezíaWeinfurter.

'

Ela, brasileira, solteira, cOstureira, natural de Pinbalzi
nho, neste Estado; filha de Pedro Peres e Iracy Massalai
Peres, domiciliada e' residente na Rua 25 de Julho, em
VilaNova, nesta cidade,

EDITAL NII'17�702 de 23-04-1991
ALENCAR JOSÉDALLAZENEROSAUGATI'O
Ele, brasileiro, solteíro..�ublicitário, natural de Xan
xerê, neste-Estado, domiciliado e residente lia Av. Ma
recbal l?eodoro, 790, ap�o. '23, nesta cidade, fiIho de
Gomercmdo Dallazen e Inlde Bodanese.
Ela, brasileira, solteira, bancária, natural de Alto Ale
&re - Espunioso, Rio Grande do Sul, domiciliada e re
Sldente,na Av. Marechal Deodoro, 790, apto. 23, nesta
cidade, filha de Alberto Qatto eMaria RosaG�.

EDITAL NI! 17.703 de 24-04--1991
Cópia recebida (lo cartório de Schroeder, neste Es-
.do '

RUBENSSE7TEREELZIRAMUNI)T
Ele, bFaSileiro, solteiro, tecelão, natural deJ� di>
Sul, domiciliado e residente na Rua Manoel Francisco

da Costa, nestà cidade, filho de Wald�mar Setter e

Edelgard Reiindes Rohweder Setter.
. EIa, brasileira, solteira, costureira, natural de Schroe
der, neste Estado, domiciliada e residente em Estrada
Duas Mamas, em Schroeder, neste Estado, fiIha de
HaryMundt e Cecilia GrossklagsMundt.

EDITAL NIl 17.704 de 24-04-1991
ADILSONFAGUNDESEADELlTAARENDT
Ele, brasileiro, solteiro, torneiro mecânico, natural de
José Boiteux, neste Estado, domiciliado e residente na
RuaJoinville, nesta cidade, filho de Isaura Fagundes,
Ela; brasileira, solteira, operária, natural de Ribeirão
Bonito - Grandes Rios, Paraná, domiciliada e residente
na Rua JoinviIle, nesta cidade, filha de Pedro Arendt e
Lucia Arendt

EDITAL NIl 17'.705 de 25-04-1991
CARLOSANTONIO GOYA FERNANDESE ELlA
'NEVAILATI
Ele; brasileiro, solteiro, cronometrista, natural de São
Francisco do Sul, neste Estado, domiciliado e residente
na Rua Eduardo Kreisch; 37; em Agua Verde"neste dis
trito, filho de Gil Cardoso Fernandes e Wailda Goya
Fernandes. .

Ela, brasileira, solteira, calculista, natural de Jaraguá do
SuI� domiciliada e residente na Rua.Amazonas, 488,
nesta cidade, filha de Otavio Vailati eMargit Kamehen
Vailati.

.

EDITALN217.706de26-04-1991 . .

JOSÉ ADENIR AIROSO E ÂNGELA DE CÁSSIA
BERNARDINHO
Ele, brasileiro, solteiro, pedreiro, natural de JoinvilIe,
neste Estado, domiciliado e residente em Ribeirão Mo
lha, .neste distrito, filho de Amo Airoso e Helena da
Silva Airoso.
Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Lages, nes
teEstado, domiciliada e residente em Ribeirão Molha; .

neste distrito, filha de Sebastião Bernardino e Olga dos
Santos Bernardino.

EDITAL Nl! 17.707 de 26-04-1991
Cópia recebida do cartól:ÍG de Guaramirim, SC
GERALDO LUIZ MOITA E CLARA EUSA GI
RARDI
Ele,. brasileiro, solteiro, operador de máquina, natural
de Massaranduba, neste-Estado, domiciliado e residente
na Rua Dona Matilde, 1.326, nesta Cidade, filho de
AdolphoMotta eMilitioa Motta. '

Ela. bmsiIeira, solteira, balconista, natural de GJllIl'8mi
rim, neSte Estado, dOl:iúciliada e residente em Rio Bran
Co, em Guaramirim, neste�tado, filha de Luiz Girardi
e YolandáMoser Girat:di.

.

,

E para que chegue'ao conhecimento de
todos, mandei passar o presente Edital, que será··
publicado pela impresna e em Cartório, onde
será'afixadodurante 1s dias.

,
'

ANUNCIAR
CONTINUA
SENDO·\--'

OMELHOR
NEGÓCIO'

. FONE: 12-0363 ,)

Conhecida do Acre ao RS
I' .Furgões simples; isótermicos,__ .��

plásticqs, jrigorlftcos, .

trailes
e carretas de,], 2 é 3 eixos.

Equipamento de refrigeração
e 3�,eixo (truck)., .

Fone:. 72-1077 - Rb: Dr. Enrico Fermi� 11:1- T.1I: 474637

iaraguá do Sul� de 04/05 a 10/05 de 1991.
I

•

, JAfiAGLIA [)(I 'o'" c,'

Fone: bDD (0473) 72�?O
'

Informativo parOquial'
CASAMENTOS .' " ",' ..'
03/05-18h30-Mamz-JOSI:. VAWERl.LOFFEJANEl'EFlNATOI
04/05 - 18hOO - Màtriz,;_ CLAUD10NiRDEASSISEANGEUTAAPA':'
REC/DAHOHMANN .

. .'
'

_. ,

04/5 -20hJ5-M�fha""SlLVlOROBERTOMUlLf!REANDRÊ1AGIO'-
VANA VIEIRA

, . '_ '

04/05 - 201130 - Barra>.... OLDAlR ALUISIO DEMARCllI E OlJEl']!E;
DOLORESMOSEITO ,.'
04/05·.i,_ 20h30 - N. S. Aparecida - WERNER SCllEL1B. NJ/NCOR lJJ:

, TANlAGIOVANEUA � .

04/05 - 20h30 - N. S. Rosário -N,Ramos-LlNEUD:ALP�ElJNA
BORST

.

04/05 - 171{X) - Nereu Ramos -lLMAR PADARA7ZEMARIÄ IS'ABEL
. DEOLIVEIRA .

-.

04io5-18hOO-Barra-ALAÉRCIOPAvANEUO EINGRJtJRsclIEJl
MISSAS: sÁBADO

.

1.9hOO - Matriz; 18hOO - S. Lw Gonzaga; 191i30�São JwlÍ:I.r;TtIlku;;
19hOOSão Francisco; 19h30-N. SraAparecida; IBhOO-NS.CtJl"allá':'
gio; 14hOOMatriz (Crianças)
DOMINGO '. .

O7hOO - Matriz; 09hOO-Matriz; 19hO()-Matriz; OBhOO-SãoJudbsiTa
deu: 08hO(J - N.S. do Rosârio; 091130 - StÜrCristovão; fJ9lr:30-Santíil'
Clara; 09h30 Rio da Luz; OBhOO :';'.Sànla Ana; 09h1JO -SàntóCnaQf1ES-,
TA)

'"

NOSSAMENSAGEM:. .

, "Nossa atenção Iwje está voltada para.o amor t2Deus.ÉD'eUS:
que toma a iniciativa de /IOS amar primeiro. Como grrmthprom t2ss.t
amor, ele .envia seu Filho Jesusparamorar entre.nár e 'ensinar-_!Cl!lI!rIl!>
devemos viver epraticarajustiça. O.projéto deJeiusnäo ialgofeeJlroEloI.
reservado a um pequeno grupo. Mas sua proposta deWdat!�se
estende a todos os-povos,

.

O que coma para Deus não é a pessoa tero tftuIo de '<baIizr;zdb'.
ou "cristão:": O quereaknente importa ipe171lt11ll!CerllO�TtfttJ_e
ajudaraspessoas a termqis vida, mais lberdade,.na:zisdigni,,_

"Deus 000 faz distinção entre aspessoas. Peto COIIITálioeJeaeeii-
ta quem o teme epratica ajustiça",

'

Curtume Arnoldo Sch.1tt Ltda.,
"JA·RAGuA··

,

Coluna Evangélica
CULTOS: Neste sábado - às 19:00 horas emRio ldJ:JIlra.lN'este

domingo às 8:00 horas Dila da Figueira, Ribeirão Grande tioN'fú'fe e:S'eth.�
Par. Ap. Tiago; às 9:30 horas no Centto, NereuRamoseTTlsRüi1s,tfoNtlJrr
te e às 19:00 horas Culto Informal nq Centro. Nesta Quinta-feiira. d& :zt};M
horas 110 Centro e na Ilha da Figueira.

Curso de BATISMO: NESTE sábado, às I5:(}() Iíoms:_ Cellt1!t!}!

haverâ curso para pais e padrinhos,
ENCONTRO DE IDOSOS: Nesta terça-feiraM 15:1ltJlfwr.aai 110!

.

Rua Joinviüe, e nesta quarta-feita às 15:00 horas, 110,Centro.

LEMA DA SEMANA:. "Bendlto se}! Deus, que miOme 1!ejeitaé (!J!

oração; nem aparta demim.a sua graça" .Salmo 66:2(J _

- .

I
MENSAGEME LEITURADIÁRIA: IDia - 05 - S(')6dão é muitas vezes resultado da falta de COlllfll'i1ítiitIJ Ctmf

I.Deus. n Crônicas 15:2
06 � Vwa sempre nesta certeZa: Deus estápresentelAtos lOc:33;;Fe/ipe1l8esl
4:5-6;Mateus 28:20

.

07 - Vale a pena refletir sobre o amor;de Deus, isso trmrifomuzanoisavi'
da.JJoão4:lO,13
OB - Acima de multiplicidade'ão tempo está um eternoDeus. eupsahed'q�
ria nos condUz. cujo poderllOsproteje, cujo amor lIOS supre.� Í5::113;
09 - Os ';Cavalos defogd' e o "Carro defogo" (Elas) lião se:détênrlle�
nhum segundo 110 caminho da eternidade. nReis 2:9-14
io - Felzes sois, quando não vos considerardes muito imptiJrlanres:.,Sb
mente aslilnDeus pode abençoar. Neemias 3:5 eRomarws 16:4
11- CTÍstãos fracos murmuram e se queixam. Cristäosfones:chortrmSúaS!
angúStias diante do Senlwr, e segpem á Senhor onde?i7e for.lCol;(iÚW.S'
16:13

18 Anos A Sehiço da Comun�
Rua JoinvUle, 183' ,- Fon� (0473) 72-0!J95 e72.-3.UG

,

JARA.GUÁDOSUL.-SÁNTACATARINA.

r.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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EDITAL

ÁUREA MÜLLIiR GRUBBA, Tabeliã e Oficial de Tftu
los da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Cata
rina, na forma da Lei, etC

.

Faz saber a I?flos quanto este edital virem que se

acham neste Cartóriopara Protesto os Tttulos contra:
ALVARlNO DA SILVA - Rua José Menegotti; 230 -NES
TA
ANTONIO DE SOUZA - Rua: Três Rios do SUl SiN! -
NESTA
ERLJRIBEIRO DEUZ -Rua: Av. Mal. Deodoro, 1122-
NESTA
JOÃO BATISTA DELOMEGO - Rua: João Planinscheck,
59-NESTA' ,

WRENI51LVESTRE TORRES-Rua: Nei Franco, 102-
NESTA

.

NAlWR JOSE VENERA - Rua: Estrada Pedras Brancas
-NESTA .'

E, 'como 1dito�não ioram encontrados
ou se recusaram a aceitar a devida intimação, faz por in
termédio do presente edital, para que os mesmos compa
reçam neste, Cartório na Rua: Arthur Müller ng 78, no
prazo da Lei, a fim de liquidar e seu débito, ou então dar
razão porque não o faz, sob a pena de serem os referidos
protestados na forma-da Lei}, etc.

J.fl1"aguá doSul, 29 de abril de 1991. .

ÁUREA MUllER GRUBBA - Tabeliã e Oficial de Protes-
to de Tftulos.

'.

Imobiliaria Jardim
Jaraguá Ltda.

Rua, Relnoldo Rau, 585 ,.... 89250 � JARA.
GUA DO SUL - SANTA CATARINA
FONE: (0473) 72-0768 - CRECI 5TH

. VBNDB
I TERRENO c/600m2 - centro.

.

TERRENO·C/6OOm2, prõx. PieMariaGrobba. _

TERRENO c/420m2, Ilha da Figueira.
TERRENO c/450Jn2, Vila Nova.
TERRENO c/500m2, centro. .

TERRENq c/15x35m, Vila Baependi,
TERRENO c/18x37 ,sOm, lat, R. JoinvilJe.
TERRENO c/15x6Om Jaraguä Esquerdo, ,

TERRENO c/3.38Omz, Rua Joinville - Guaramirim.
TERRENO c/28x6Om:! Ilha da Figueira.
TERRENOc/7.13Om ,VilaNova.
CASA DE ALVENARIA c/140m2, V.Nova - p/ financia-
da:

.

.

CASA DE ALVENARIA c/148m2, Vila Baependi.
CASA DE ALVENARIA c/160m2 Vila Nova.
CASA DE ALVENARIA c/170m:!; V. Nova - pl financia-
da.

.

CASA DE ALVENARIA c/200m2, em Schroeder.
CASA DE ALVENARIA c/250m2, ttrremrc/1.400m2•
SALA c/40m2, centro.
APARTAMENTO c/200m2, - centro.
APARTl'\MENTO c/190m2• - centro.
APARTAMENTO c/150m2 -centro.
APARTAMENTO c/135ni�, - centro.
APARTAMENTOcIl08m2,-centro..

APARTAMENTOc/l05m2,-centro.
, APARTAMENTO c/90m2, - centro.
APARTAMENTO c/80m2, - centro.
APARTAMENTO c17Om2, - centro.

.
* TEMOS OUTROS IMÓVEIS *

VISITE-NOS
-�-,,/�.---

"AGORA TAMBÉMPLACAS EPAINÉIS"
FONE: 72-0768

"'

INTERIMOVEIS
Intermediária de
'Imóveis Ltda.

R. João Piccoli, 104 - Eone
72-2117 �

Jaraguá do Sul -; sc -

CRECI 0914-.1
•

CASA DE ALVENARIA - com 23rmr e terreno
com 2.52rmr, situada na Rua Joinville, após o trevo
de Schroeder, n!! casa 4.487. .'

'

CASA DE ALVENARIA - com 19rmr, terreno
com37rmr, situada na Vila Nova.
CASA DE ALVENARIA - com 145"r, terreno
com 4Z1"r, situada na Rua Max Artur Fil/er, n!! 70,
lateral da Procópio Gomes.
TERRENO - com 6.500n?, situado na Vila Nova,
TERRENO - com 600n?, situado na Rua Eleodo-
ro Borges, lateral das Indústrias Reunidas.

. I

TERRENO - com 1.2rmr, situado na lateral da
Rua José Emmendoerfer, .

.

TERRENO - com 562"r, situado no. Rua -Anno.
Za1c; emfrente a Malhas Loni-Mar,
ALUGA-SE

.

Apto no Ediflcio Carvalho,

Pdginä lO.
.

RestalAnte
e

Lanchonete
o

Canal

Lanches, Pizzas,
Sorvetes;
Petiscos
e Bebidas.

,
Represeldaate CobraComput4doresR. CeI ProcctpIo .

GcJmee.w:t

I,

C_rulo.. : ,

Cálculo Estrutural
Pro [etos Civis
Execução
Rua Cei.
72-2679

Imobiliária:

Compra. Venda. Avaliação
. Locação e Intermediação

de Imóveis

Procópio Gomes de Oliveira, n!! 285 - 'Fone:
Jaralluá do Sul - SC - t;REA 2264 - CRECI 934-.1

CORREIO_
I[> C> IF=- C>'" c:»

o Cobra X386s Oferece o Melhor dos MUl:1dos
MS-DOS e Xenix.

S & S COMPUTER

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

ENGETEC�
ENGETEC
\J

Engenharia e

Tecnologia d·a
Construção Ltda

.CHALE
Imobiliária e I

Representações Ltda
Ru.a Relnoldo·Rar., 61 - Fones: 72••'390 e 72-1500

.

,Jangu' do Sul - SC ..... CAECI 643-J
c:IIALl! - ..o.1LIAR1A - ALUGA

TEMOS PA!IA LOCAÇAo: APARTAMENTOS· c.(uS • TELEFONES;
APTO: Kltln6te - Edlflclo Mlne�

,

APTO - 02 atol - Dep. emp. Edlffclo Milnegottl;
APTO - 03 Qtoe, Edlflclo Mannee;

'. APTO - SOBRADO: 01 Sufte - 02 atoe, Rue: Jo" Emmendoerfer,
CASA - MISTA: 150m". Rua:. Helmuth Hansenn; 'n' 122, Jgui·Esq.;
CASA-MISTA:.100m2• �a: Amamnas, n' 140; Pr6x.: SCAR.;CASA - ALVENARIA: SOm • Rua: Domingos Roea, Morro aoe VIIta;
g��� -:.A�==.i:9�,\��::5·F����:n��:;X>iundos SUPER

�l�Á; - ALVENARIA: 75m". Rua: Arqulmêdes Dentas; n' 184, Vila
Lenzl;

.

.

CHACÁR.A: Com II,.. de 152.400m', Rio MOLHA� c/02 casaa de alv.;
GALPÃO -INDUSTRIAL: c/llrea de 156m" + 99nr,em const., Lateral,
FrancIsco HiIIlka Jgull _. Esquerdo.
SALA - COMERCÍÀÍ! Av. Marechal Deodoro, clllrea de 84m2;
SALA - COMERCIAL: RUII: Joio PIcolI, c/llrea de 114,00m";
PONTO - COMERCIAL: SUPERMERCADO em funcionamento CDIII
estÓCIue, Berra do Rio Cerro, (MAlSTER); .

_
.

CARRINHO DE LANCHES: com chapas, freeser; Rua: Domlngoa da
Nova;

.

TERRENO - COMERCIAl: Avenida Marechal Deodoro, c/800,00m';
TERRENO - COMERCIAL: Walter Marquardt, c/520,OOm', com ca.a·
de Mad.; .

TERRENO
2
- RESIDI!NCIAL: Rua Albano Faqulnl, Vila Nova,

c/615,OOm ;
TERRENO - RESIDI!NCIAL: Rua: Jo.é Marangonl, Vila Nova,
c/825,OOm"; .

TERRE�2 - RESIDI!NCIAL:
.

Rua: Frederico Curt A. Va.el,
c/615,0.....-;
TERRENO

2
- RESIDI!NCIAL: -ALIa: Euzêblo Depouy, Vila Nova,

c/42O,OOm ;
TERRENO 2- RESIDI!NCIAL: Rua: 355, Pr6x. POSTO .MARCOLA,
c/4245Om; .

TERRENO - RESlDI!NCIAL: Rua: Leopoldo Malhelro, c/390,00m";
TERRENO - RESIDI!NCIAL: Rua: 687, Jgull·Esquerdo, pmll. Eet.
Jardim; .

TERRENO -INDUSTRIAL: COM ÁREA DE 135.000,00m", EM GUARA·
MIRIM, Pmll; DAWEG - aUIMlCA;

VENDE:
Area ao lado da WEG H - (20.000m2)
Terreno na rua Ida Brid; ,c/499m"'!Pfrpendlcular 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 Figueira
Casa Mista - Vila Lenzl
Casa Alvenaria - Vila Nova
Casà Alvenaria - Centro '

Apartamento Edf, Jorvell- suIte, 2 dormitórios, c/168m2
Apartamel)to Edf. Jaraguá - suite, 2 dormit6rlos, c/170m2
Apartamento Edf. Chiodinl
Apartamento Edf. Carvalho - suIte, 2 dormitórios, 2 garagens

ALUGA:
Sala - Rua José Emendoerfer .

Cilsa de Madeira - entrada de Schroeder - morro dc) Lessmann
Casa - Rua CeI. Procópio G. de Oliveira
Casa Alvenaria - próximo à ARTE LAJE
Aoartamento Edf. Jaraguá - 2 quartos, dependência empregada
Kltlnétes.- Av. Mar. Deodoro

Cor Imouets
Jaraçuá

Ctda.
Compra - Venda - Loteamento e Administraçao deImoveis
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 Alegre.:
- Terreno na rua Águas Claras•.
- Terreno com 1.080,OOm2, na lateral da rua Bernardo
Donrbusch, perto dó feiTo velho Spézla.
,.. Terreno com 15.000,OOm2, na rua Bom Pastor,
Schroeder, estuda-se condições.
- Dois lotes no loteamento São lulz.
- Chácara com 1 05.000,OOm2, em Nereu Ramos.
- loteamento Santo Antônio ternos ã venda.
- Terreno com 10.000,00m2 na rua Pastor Alberto Sehe-

•

neider, Barra do Rio Cerro. '.

ALUGA-SE:
- "Femos a disposição dlt clientes diversos Imóveis, tanto
casa.s, apartamentos como salas comerciaIs, pare loca
ção, situados em dHerentes pontos da cidade.

EMPREENDIMENTOS
.. IMOBILIARIOS

.

�MARCATTO LTOA.
Av.llla/. l)eQdoro, 1.189 - Fone 72-11•• 72·1411
Jaragu. doSul-.SC-"': CSEClcut.\

..

RELAÇÁO DOS IMÓVBIS À VENDA

Jaragll4 doSul. de04/05-a �O/05 de 1991.,
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



___------MICRORREGIONAIS-------

Bocha classificada para OS·
,

"

Jogos- Regionais com sucesso
Jaraguä do Sul -

Com excelente desempenho,
a equipe de bocha jara
guaense assegurou a primei
ra colocação nos jogos mi
crorrégionais Leste/Norte,
realizados no final de sema

na- passado, no município,
garantindo sua presença nos

Jogos Regionais - classifi
cat6rios aos JASC/91. O
mesmo desempenho não foi
obtido pela representação da
modalidade de futebol de
salão, que conseguiu .chegar
a fase semifinal da compe-

,

tição, mas acabou sofrendo
uma goleada de 12x4 diante
da boa equipe de São Fran
cisco do Sul - primeira co

locada.

Com resultados de 2xO
sobre as equipes de São
Francisco do Sul e de Garu
va, as delegações de Jaraguá
do Sol 'e Joinville obtiveram
a classificação aos'regionais,
na modalidade de bocha, em
jogos realizados no domin

go. Também foram elimina
das as equipes de São Bento

do Sul e Campo Alegre. No
futebol de salão ainda se

classificou a equipe de São
Bento do Sul, em segundo
lugar, ficando de fora dos
Jogos Regionais as dele
gações de Joinville, Campo
Alegre, Guaramirim, Garu-,
va, Araquari e Jaraguá do
Sul.

.

.

Quase 200 atletas parti
ciparam dos Jogos Microrre
gionais, sob coordenação da
divisão municipal de espor
tes, chefiada por Jean Carlo
Leutprecht,

--------BICICROSS·-,-------

Jaraguá do Sul vence etapa do Interescolar
Jaraguá do Sul -

Mais de 100 pilotos partici
param da sétima etapa do

campeonato interescolar de

bicicross, realizada na tarde
-do dia 27, na pista do Mal
wee Bleiskate Park, em Ja

raguá do Sul, cidade que fi
-cou em primeiro lugar no to
tal da pontuação, conqüis
tando � 1 primeiros lugares
nas diversas categorias. Du-

rante as competições ficou
definida a data de realização
do campeonato catàrinense
de bicicröss, que acontece
em seis etapas,' nas cidades
de Rio do Sul, Brusque e Ja

raguá do Sul.
A prova do interesco

lar foi considerada pelo de

partamento de bicicross da

federação catarinense de ci
clismo como ,�. de nível ex-

celente", constatou Valdir :

Moretti, diretor técnico do

_ 6rgão. \Pilotos de Rio do

Sul, Blumenau, Joinville,
Brusque, Florianópolis,e Ita
jaí garantiram esse nível de
rendimento técnico na com

petição, que serviu basica
mente como preparação ao

estadual da modalidade -

inicia em 11 de maio, às 14

horas, na cidade de Brusque,

\.:

Associação de Artes Marciais abre sede
Jaraguá do.Sul - A Asso

ciação de Artes Marciais e Culturá
Física inaugurou sua sede pröpria
no dia 29 de abril, colocando à dis
posição de seus à1unos um sofistica
(lo equipamento para aulas de mus-

culação.
'

_

_." Dirigid!l pelo professorIvanildo Souza Pinto, a Assocla«f!l0- rua Alagoas, 250, na Ilha da • i
gueira - oferece ainda aulas de
ginástica e karatê, com funciona
mento entre 7 horas e 21 horas, dia-

riamente, de segunda à sexta-feira.
lvanildo lembra que as matrículas
continuam abertas - vagas limitadas
-, oodendo ser mantidos contatos
tarribém com Silvânia Parlow, na

pröpría Associação.
Ivanildo Pinto adauiriu se-:

mana passada sete. aparelhos para as

aulas de musculação - "apenas o
mício de um aperfeiçoamento geral
da sede", adianta. Entre os sofisti -

,

cados equipamentos estão o supino

r

l·"'l ...ORIANI
Equipamentos pBJ;"a Escrit6r-io Ltda •

.Tudo para seu escrit6rio

Completa linha de suprimentos
para computadores.

Fone; (0473) 72-149Z e 72-3868
Jaraguá do Sul - SC

_'

--

I

CAÇA - PESCA - CAMPING - NÁU�ICA
AV. MAL. DEODORO, 583

TEL.72�1389
JARAGUÁ DO SUL - SC

laraguá do Sul. de-04/05 a 10/05 de 1991.

e o voador (para o desenvolvimento
do peitoral), o meio-agachamento
(perna e panturrilha), banco pulôver
(tríceps), a tãbua de abdominal,
além de 300 quilos de peso e mais
quatro banras (largas e curtas). Nesta
semll1!a, o professor Ivanildo envia
os ofiCIOS às eqwpes canocas que
deverão particiear do II Troféu Ja
raguä de Karate, que aeontece nos
diàs 20 e 21 de julfio, no Ginásio do
SESI, com previsãode pelo menos
25 equipes participantes.

r----------------------�"

PREFEITURA
MUNICIPAL

DE SCHROEDER

Aviso de
Alienação

A Prefeitura Mu
nicipa' de Schroeder
comunica aos interes
sacos que se encontra
na Prefeitura, o Edital

,

de , Allenaçäo por
Concorrência nº
01191, para venda de
um automóvel Gol S,
marca voíkswaçen,
ano de fabricação
1986. \ __

-

Schroeder(SC), 24 de
abril de 1991.

I' Adernar Piske
Prefeito fI(1unicipal

CORREIO_
.-:> C:> po.e:»" C»

A atleta jaraguaense
Beatriz Eliane Horst fOI um
dos principais destaques do
Campeonato Estadual Juvenil
de Atletismo realizado em

Criciüma, de 26 a 28 de abril.
Beatriz foi a I! nos 200m,
com o tempö de 26,8s e 3! nos
100m, com o tempo de 13',2s,
podendo ter o seu nome rela
cionado entre os convocados

para o campeonato brasileiro
juveniL.. Apös obter a classifi
cação para os regionais, a equipe
de bocha de Jaraguá do Sul parti
cipa nos dias 04 e 05 de maio, em
Blumenau, na Copa 100 Anos da
Antarctica... Parabéns ao Grê
mio Esportivo Juventus que
completou no dia I!! de maio
o seu jubileu de prata (25

anos de fundação). P�a mar
car essa importante data, a

, sua diretoria está promoven
do para o dia 10 de maio, as
20h, um churrasco de confra

ternização, onde serão/home
nageadas diversas pessoas
com relevantes serviços pres
tados ao clube•.•O Colégio São
Luís, tradicional estabelecimento
de ensino do nosso município,'
vem realizando com seriedade e

eficiência seu trabalho em prol do
esporte amador. Além da for
mação de "escolinhas", está pre
parando suas equipes nas modali
dades de vôlei, basquete e futsal,
que atuarão na II OLIMACA -

Olimpíada Marista Catarínense -

'que scr.á realizada este ano em

Chapecõ,

.

Esporte em revista
---------------Jaime Blank

Caçadorense retribui

com a mesma moeda

No jogo de quarta-feiraiêa), o torcedor juventi
no que compareceu ao Estádio João Marcatto pode
assistir a um jogo com duas etapas completamente
distintas, Na primeira, um Juventus arrasador, apesar
dos sérios desfalques, aproveitando-se talvez da longa
inatividade 'do goleiro Galina e contando com Tôto
,numa noite de raro explendor, fazendo um gol relâm
pago logo a 11s e O passe para Marinho marcar o se

gundo, apôs uma lindajogada. Vela a segunda etapa..
e quando tudo fazia crer que o Juventus deslancharia
no marcador, aconteceu o inesperado. A Caçadorense
ferida nos brios, pois foi chamada de 'ítiminho" pela
galera juvenüna, partiu pra cima do Juvenzus, que to
talmente desordenado em campo, encolheu-se disso

a!!{,oveitando-se a equipe do oeste que, através de Zé
Carlos (um dos destaques do jogo) em dois lances
empatou apartida. Dessaforma a Caçadorense retri
buiu com a mesma moeda,' a, travessura do "mole-.
que" na partida realizada em Caçador. Para um jogo
de tantas alternativas, até que o placar de 2 a, 2 foi
justo. Pior para o Juventus, que estreou perdendo um

,

ponto importante na abertura da "Taça Assembléia
Legislativa' .

Juventus joga bem e recupera ponto importante

Jogando um primeiro tempo com precauções mais de
fensivas e 'um segundo tempo de umfutebolmais ousado, o Ju
'ventus saiu do Estádio do Sesi, domingo, conquistando um

ponto importanussimo ao empatar com o Blumenau sem aber
tura de contagem. O time de Zé Cartas, que contou com o re
tornou de Ado, Altivo e Cuca! após cumprirem suspensão im

posta pelo TJD, teve a seu favor, durante o transcorrer do jo
go, inúmeras oportunidades de gol.faltando, porém, tranquill-
dade de seus atacantes na hora da conclusão.

. I

Microrregionais: a bocha, classiflca e o futsal decepciona

II

)1uito comemorada, e com méritos, a classificação da
bocha para os Jogos Regionais, Nas três .partidas que reali
zou, contra São Bento do Sul, São Francisco do Sul e Garuva,
venceu todas. Foi oresultado de um esforço conjunto da DME, I

do técnico Landinho, do coordenador Ango, do desportista
Mário Papp, que apostou firme na tfwdalidade e, principal
mente dos atletas que souberam com 1Í1uita garra, aliada à téc
nica; bem representar o nossomunidpio, Se a bocha alcançou
o seu objetivo, o mesmo não aconteceu com ofutebol de salão
que mais uma vez decepcionou. Mesmo remodelado, ressen
tiu-se da realização de competições oficiais nos últimos quatro
anos, e até mesmo de um maior intercâmbio com outras cida
des do estado. Numa análise geral, venceu a duras penas a

Garuva (4 a 3), a Araquari (3 a O), perdendo para São Bento
, doSul (5 a 4) e para São Francisco do Sul (12 a 4), esta, dis
parada, a melhor equipe desses microrregionais. O negócio
agora é continuar este trabalho e pensâr 1U1 classificação desta
modalidade para 0$ Jogos Abertos do ano que vem. /

DESTACANDO

,

Pâginall

/ '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.ANOTAÇÔES
'Jubileu de 'ouro sacerdotal do

Pe, Otto Anton Strobel- SCJ'
Este domingo se reveste de umprofundo

sign!ficado para ioda a comunidade Jara
guaense, pois estamos celebrando Os 50 anos'
de V"uiaSacerdotalde Pe, ouoAntonStrobel.

Nasceu no dia 27 de junho de,1914 em
Solingenna Renania, na República Federal da
Alemanha. Foi o jiJJw mais velho de 4 trmãos.
Frequentou a escola básica cat6lica' perto de
sua casa. Os-seuspais.eram profu11LÚl1TU!nte re
ligiosos, isto e� tradição viva na famlJia. De-,
pois cursou o coligio de segundo grau na sua

terra natal (Realgymnasim). Descobriu aos

poucos que sua vocação fntinUl era seguirmais
de perto o Divino Mestre numa Congregação
Religiosa. Foi por Deus que ele foi levado, por
meio dum retiro espiritualpara a Congregação
dasSacerdotes doSagrado Coração de Jesus, fundado pelo Cônego Francês
Pe, João Leon Dehon em 1878, no norte da França. Entrou emMariaMar

tendal, na região dasmontanhas doEifel, nopostulantado, continuando de
pois em FiinJbrunnen, no noite do Luxemburgo, onde elefez também o novi
aado de um ano de duração.Aprimeiraprofissão religioso ocorreu em 15 de

agosto de: 1935. Em seguida começou o estudo de fiJospfta em. Bendorf. na
Akmanha. Mas depois de ummês emeio seguiu a voi doDivinoMestre, afim
de se apresentar, commais alguns confrades, para pedir os superiores per-'
mitisem continuar os estudos na proVÚICiQ brasileira meridional. Isto foi em
fins de 3�. Aos 22 dejaneiro de 1936 chegava, commais um colega, aoBra
sil (Soo Francisco do Sul), pora continuar os estudos emBrusque:Foiprofes
SOr durante um semestre em Corupâ na segunda metade de 36. Depois se
guiupara estudar os 4 anos de teologia em Taubaté-SP. Foi ordenado sa
cerdote Dehoniano em 19/01141 na antiga capelo do Seminârio de Corupâ,
rezou a sua primeiraMissa solene em Jaraguá do Sul, em 26/01/41.

,

Trabalhou por três vezes na Parâquia do Senhor Bom Jesus da Pe

nha, no Rio de Janeiro em 41,47 a 51 incl, e em 67 e 68. Trabalhou ainda
como vigário Paroquial em São Judas (Jabaquara - SP) em 52, 53, como
pâroco em Vidal Ramos - SC (53 a 57). Depois como vigário paroquial9

'

anos emeio em Varginha, Sul deMinas. Antes de voltarpara Jaraguâ do Sul,
em julho de 1989, trabalhou como' vigário paroquialmais de vinte anos em

Cianorte - PR. Durante seusmuitos anos de trabalho pastoral deu atenção
espec(fica à catequese. à Cruzada Eucartstica, ao Apostolado da Oração, a
Legião de Maria (Na Penha e em Cianorte), às Congregações Marianas. e,
nãopor último, àpastoraldos doentes e idosos.

Louvemos a Deus pelos 50ànos de Vida Sacerdotalde Pe. Otto, Que
Deus sempre o conserve com saúde e animado. para poder continuar traba
lhando aindapormuitosanos emprol doReino de Deus.

CORREIO
'.:» c::::»'

, II=» c::::»V C»---.'

Piske pavimenta rua central
Schroeder - Dentro

de 6Ó días a prefeitura mu

nicipal deve concluir os ser

viços de pavimentação a pa
ralelepípedos em, mais uma

etapa da rua Marechal Cas
telo Branco. Na semana pas
sada, o' prefeito Adernar Pis
ke colocou funcionários da

administração municipal pa
ra iniciarem as obras de in
fra-estrutura de uma área de
seis mil metros quadrados -

somada aos outros 5,5
quilômetros já concluídos.

Drenagem, terraplenagem,
galerias de tubos e bueiros
foram providenciados pela
Prefeitura, .mas os serviços
de .pavímentação ficam a

cargo de Uma empreteira a

ser contratada.
Ainda no setor de

obras, Piske vem construin
do a comunidade um Ponti
lhão em concreto, na rua

Presidente Costa e Silva,
Bairro Rio' Hem, que vai
substituir a ponte de madeira
que existe no local, atual
mente. O pontilhão terá uma
extensão de 14 metros, com

largura' de 4�_ A pri
meira damá do município,
Renita Piske, juntamente

com Salete Mondini, lançou
na 'semana passada a tradi
cional Campanha do Agasa
,Jho:

os postos de arreca

dação de roupas estão na
Biblioteca '

Municipal,
BESC, Colégio Miguel Cou
to e Confecção Renaus.

Vereador pede Comissão

para combater o Cólera
Jaraguf cio Sal - o }JRSi

dente da Câmara de Ven:ado..es e

membro do Conselh!o M1IIIic:ipIIII de
Saúde, Heins Edgar Racd« (PL) en
caminhou pedido especial ao secretá
rio da Saúde, AmaroXimenes�or,
solicitando a fonnação urgente de
erna Comissão que "se reponsab�
a prestar proDfo-atI:IlcIimMtó para
evitar o a1ast:ramento do CcSIen no

município e microJregião". Racder
justifica que a doença tem� as

possibilidades de se propagar _ re-

gíões do Brasil, até peia falta de sa
neamento básico, de modo geral.

'''Jaraguá do Sul recebe COIII'
tantemente muitas pessoas de, oullaa
regiões, que ficam no município por
pouco tempo, mas podem ,trazer esta
doença fatal à nossa região" • refOrçi
Raeder, advertindo que o Cólera.i'
chegou a dizimar populações inteÍlll
no passado. em função da ineficiência
no atendimento aos atingidos pela
doença.

A gora você não precisa mais
perder tempo preparando suas

refeições.
Basta passar na seção de 'rotísseríe do
novo supennercado Breithaupt e esco

.lhel' sua comida preferida,
,Oferecemos um cardápio variado de
carnes, pratos quentes, saladas e sobre
mesas, tudo preparado dentro do maís
rigoroso controle de qualidade e higiêne.
Para sua maior cOmodidade embalamos
sua refeição em bandejas de alumínio
descartávei& que conservam a tempera
tura e o sabor do alimento por mais
tempo-

Bodrio de AtendimentO:
SeguodaldlJadodas lOhorasàs 13h30min.

AIauS

S�PERMERCADO BREITHAUPT
RUAWALTER MARQUARDT, 225

�_.......r.Iç6e.:
....n--.�313 (IIIIrcoe ou Jaime) ,

Falecimentos

DR�ANDRÉJACOB

Repercutiu em' nosso meio e, de modo especial, na afetivi
dade de nosso diretor o falecimento, dia 22"04-1991, em São
Paulo, do dr. André Jacob, bem sucedido empresário das orga-,
nizações 'Tigre". Natural de São Bento do Sul, Q catarinense
desaparece aos 71 anos e era colega de estudos de nosso dire
tor, em Curitiba-PR, formando-se pela Academia de Comércio,
anexo à Faculdade de Direito do Paraná, 'em 1942 e economis
ta, pela Faculdade de Administração e Finanças do Paraná, em
1947.

'

Aliás, é o .segundo falecimento que ocorre neste ano de
1991 daquele grupo de estudantes. O primeiro verificou-se no

dia ]J-02-1991, quaß40 faleceu o dr. Max Arnoldo Hans Loss,
irmão do nosso, saudoso Hans Loss, do "Foto Loss", desta ci-'
dade que, além dos cursos acima nominados ainda cursara a

Faculdade de Direito do Paraná.
Sobrevivem daquelas turmas de formandos apenas cinco

colegas.
As famOias enlutadas queremos apresentar as nossas sen

tidas condolências, orando pelos falecidos que no exerc{cio de
suas ativitku/es �empre souberam dignificar as profissões que
abraçaram e foram os alicerces sólidos da economia contem

porânea.

CARROÇARIASHe
HORNBURG Ind.Carroçarias Blindadas Ltda.

,

CARPrOÇARIAS BLINDADAS - FRIGORfFICAS -ISOTtRMICAS - TREILLER'S COMERCIAIS - ESQUADRIAS - PORTAS

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

, FAX 72-2130 - JARAGUÁ DO SUUSC.
'
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