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Juventus .se despede da Taça SC
Jaragud do Sul - A equipe do gumas vaias dos torcedores, que pro

Grémio Esportivo Juventus desperdi- porcionaram uma) renda de Cr$ �,3
çou sua última cha"nce de ainda con- milhão, pará um público de 1.983 pa

seguir uma vaga
ã

final da Taça Santa gantes . Com, resultados positivos,
Catarina, ao, empatar com o Blume- " Araranguâ e Figueirense praticamente
nau em OxO, 'quarta-feira a noite, no asseguraram o direito à decisão da
Estádio João Marcatto. 0, jogo foi Taça. O último compromisso do Ju
marcado pelo baixo tndice técnico das ventus será contra o Marcüio Dias,
duas equipes, e chegou a merecer al- em Itajat, neste domingo (dia 12).

II�----�-----------------------------------------------------

"ANO LXXlI-3.638 -JaraguAdoSul, de 10·a 17 demaio de 1991-Cr$ 50,00

I' SUCAM',constata 13 casos de
:: '

Esqnístessomose em Jaraguá
'O aparecimento súbito de

13 casos de Bsquistossomose en

'tre as ruas Joinville e Bernardo
Dornbusch, em Jaraguä ,do Sul,
provocou a vinda dé oito técnicos
da SOCAM ao munic(pio, na ter

ça-feira (7)� para a T:ealização de
uma anâlise minuciosa do local.

Eles constataram que o córrego
existente nas proximidades está
completamente contaminado com

"Cercärias' , verme, cientifica
mente conhecido, como "Xistos
soma Mansoni"', que si( aloja nas

veias dos intestinos- das seres hu-
1'1141WS, causa. a chamada "barri-

ga d'água" e pode provocar até
a morte. A capacidade de prolife
ração das cercârias chega a

.3.500 por dia, o que deve provo
car a interdição do local do foco.
A Esquistossomose tem como

sintomas as dores abdominais,
tonturas e estrias sangütneas.

Escolha o idioma que
você desejafDlar

'
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A direção do Grêmio Es

por,,",o Jpen",. homenageia
solenemente hoje (dia 10) It)
noite 26 pessoas que pr.estaram
os mais relevantes serviços ao

clube, que cOllU!mora o seu, Ju
bileu de Prata, com jantar de
confraternização em sua sede
social: Fundado em 1� de 1IIQio
de 1966 pelo idealizador padre
Elemar Scheid, o Jpentus tev«
como seu primeiro pre6i4ellte
J1/izaldo Leutprecht e Loreno
Marcano foi seu primeiro presi
dente ofi�ial - por 11m perlotlo'
de 14 anos consecutivos. Em
1976 o clube ingressou 110 pro
fissionalismo, disputando o

compeonato da 1� Di"üão du
rante cinco anos, quando desa
tivou a equipe profissionai - ati
1990. Pnsülido atualmente por
.Aristides Panatein. o Ju"entIU
tem hoje um patriiiIßnio avaliado
em CrS 250 milhões.

'
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Noite dos

Artistas

tem apoio
cultural

, , ,

Diretores e funcion�rio_s do Correio do Povo desejam todo o carinho às MÃES neste dia 12 de maio.
Afinal, ELAS são o maior símbolo da vida!

o Povo deve
ser a grande estrela
da "Noite dos Artis
tas", que acontece a

partir das 20 horas
de hoje, TU? Ginásio
de Esportes Arthur
Müller, em Jara_gu4

do Sul, com apoio cultural do Correio do Povo nos seus
72 anos de fundação, Artelito e Lanchenete Três Pinheiros.
Promoção da Associação dos Artistas de Jaraguâ do Sul, o
evento inclui participação de duplas sertanejas, ginástica
aeróbica, dublagens, mágicas, shows de lambada, rock e as
brincadetras das palhaços. E também tem entrada franca a
crianças até 10 anos de idade, desde que acompanhadas
dospais.

'

,

" O primeiro jofflaJ semanário' a circular no Êstado de Santa
Catarina, no distante dia 10 de maio de 1919; comemora com inte
griáa:de e reconhecimento da comunidade do Valli' do Itapocu os seus

72 anos de informação e htstõna, a serviço de umjornalismo sempre
aberto às inovações;Partindo de um noticiário opinativo - marca re

gistrada da comunicação das dâcadas passadas -, o Correio do

Povo assume' a cada dia uma

postura imparcial, somente
adotando posicionamentos criti
cos onde é fundamental que isso

aconteça. Comércio, Indústria,
ôrgãos ln1blicos prestam home
nagens ao mais antigo em Ca
demo Especial publicado nesta

edição.

FONE (0473) 72-3200 ,j,

TELEX 474- 519

FAX (0473) 72-0304
\

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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EDITORIAL
o Correio do Povo até os nossos dias
Ruy Barbosa, o baiano

que assombrou oMundo na Cen
ferincia de Haya, em 1907, poile
ser considerado o jornalista que

'

se destacou na defesa da liberda
de da iinprensa e de sua autoria
foram o "Projeto e Esperança",
de .900 e "A Imprensa e o Dever
da V!!rdade". Desses escritos ex

traÚDos o seu pensamento sobre
o ser jornalista e o papel da im
prensa: "Cada jornalista ê, para
o comum do povo� ao mesmo

tempo,um mestre de prime,,-as'
letras e um catedrático de demo
cracia em ação, um 'advogado e

Um censor, um (amiliar e um

magistrado. Bebiclas com o pri
meiro pão do dia, as suas lições
:Y.t:netram' até o fundo das cons
ciências inexpertas, onde vão
elaborar a moral usual, ossentí
mentos e os inipulsos, de que de
pende a sorte dos governos e das,
nações". "A Imprensa é a vista
da nação. Por ela é que a nação
acompanha o, que lhe passa ao
perto e ao longe, enxerga o que
lhe malfazem, rolhe o que sone

gam ou roubam, percebe onde
lhe alvejam ou ,nodoam, mede o

que lhe cerceiam ou destroem,
vela pelo que lhe interessa, e se

acautela do que a ameaça".
Mas não· foi' só ele. Tho

mas .Jefferson costumava dizer:
"A imprensa' é ó melhor lnstru
mento para esclarecer o espírito'
do homem e para aperfeiçoá-lo
,como ser racional, moral e 'so
cial".

Nosso saudoso Bete Sto
dieck escrevendo em O Estado de
1989, um pouco antes de sua

morte, disse em duas frases:

"Não existe mal maior à impren
sa do que o.jornalista 'que bajula
o poder. Denigre a prorlSsão e

empobrece a classe".
Até a' Paula Nei deu seu

testemunho: "Cavo netícías co
mo os porcos dó Perigord cavam

túbaras: passando nos lamei
ros".

Este semanário já passou
por duras provações. Diversas
vezes esteve, para fechar. Uma vez

parou. Por pouq! tempo. Renas
ceu das ciDza�. E porque encon
trou pessoas "que tinham certeza
de que sem I�PRENSA (maiús
cula, é claro), não existe vida de
cente no.meío em que vivem.

'

,

Assim também pensaram
os homens que serviram ao

CORREIO DO POVO, em dife
rentes épocas, pessoas de for
mação as mais diversas, mas

identificados com os problemas
comunitários" que defenderam
com denodo, mesmo com o preço
de algumas incompreensões.

O "Correio do Povo" teve
cinco diretores no exercícíe pleno
'de carge: .'

12 - Venâncio da Silva
Porto, nascido em 04-01-1879,
iniciou as atividades jornalfsticas
aos 40 anos, sendo diretor pro
prietário, durante O perfodo 'de
1919 a 1924 (5 anos) e gerenciado
por ArturMüller:

2! - Artur Müller, nascido
em 06-05-1895, iniciou átivídades
jornalfsticas aos 24 anos, foi dire
tor "interino no período- de
192.4/1926 e diretor efetivo de
1926/1936 e de 1943/1957 (25
anos);

32 - Honorato Tomelin,

nascido em 20-09-1913, iniciou
suas atividades jornalfst.cas Com
23 anos, e foi diretor interino no

perfodo de 1936/1937 e diretor
efetivo, proprietário, no período
1937/1943 (8 anos):

42 - Augusto' Sylvio Pro.
doehl, nascido em 17-03-(916,
iniciou como diretor do jornal ao
41 anos, no perfodo posterior à
morte de Artur Müller, junta
mente com E.V. Schmöckel, co
mo diretor-gerente (1 anil):

5!' - Eugênio Victor
Schmöckel" ' nascido aos

,

02-11-1921, iniciou como diretor
efeti:vo aos 36 anos, no perfodo de
1959 a 1991 (33 anos)..

Hoje, este semanário é o

mais antigo de Santa'Catarina e

um dos poucos no Estado e no

Brasil. Sobrevive na base da tei
mosia. Já se pensou em trans
formá-lo em bí-semanal e diário,
o que depende única e exclusiva
mente do suporte financeiro que
a comunidade e as classes con

servadoras ainda não chegaram
alcançar. Como disse Roberto
Lessa: o jornal não é uma empre
sa capitalista, é patrimônio cul
tural, é registro histórico. Joín
ville (A Notfcia) e Brusque (O,
Municipio) já se capacitaram de
que é preciso investir para ter
mos um jornal forte numa eco

nomia robusta. Fora disto é pura
perda de tempo. Material huma
no, espfrito criativo e disposição
não faltam e o esforço para rever
ter a situação é grande.

Fora 'desse quadro esta
remos fadados a sermos uma

grande imprensa nanica. Sem
trocadilho!

Mãe, Essa Criatura Que
Sintetiza O Todo E O Tudo

Por José Castilho Pinto

Maio é o mês de Maria

Sanussima, a mais pura e

santa das mães, a mãe de
todas as mães. '

E certamente épor isto
que decidiu-se reverenciar'
'(JS mães no segundo domin
go de maio, dando-se ao

evento o tftulo de "DIA
DASMÃES".

Inúmeras pessoas não
sabem onde, quando e como

surgiu a idéia de se home
nagear a mãe, essa criatura

Dia das mães
que f-ntetiza o todo e o tudo
pela forma lÚJ ternura, da
vigilia, do desvêlo, sacrift
cio e abnegação. Essa idéia
-teve lugar em Filadélfia -

EUA, em 1912, quando um

grupo de. estudantes resol
veu homenagear o primeiro'
aniversârio do falecimento
da genitora de um, colega de
estudos. A singela homena

gem, por solicitação do n
lhO órfão, foi extensiva à
todas as mães vivas ou mor
tas, e desde então o culto ao

Dia das Mães t(/rnou-se
universal,

Entre nós brasileiros
convencionou-se come-
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'morá-lo no segundo domin

go de maio,' no caso ama

nhã, 12, e af por que esta

mos lembrando essa data
comemorativa à que nino'

guém poderá furtar-se, pois
acima de todos os valores
está o sagrado valor de
mãe. Palmas, pois, à todas
as mães na data de amanhã
DIA DAS MÃES.

Jaraguá do Sul, 03105/91.

Mãe, esposa, sogra e aveS
Neste dia de felicidade, Deus
nos concedeu

o maior presente! Você.

(fparabéôs,
Mamãe!

,

Raufino, Marinei,
Jtfnior. Celso'. e

Priscila.

w' '�MARIA
��� Mãe� sogra e av6. �

I Q�e neste dia" todas as flores

"sejam para você.' ,

� Celso, �arinei e

"Priscila. ��Massaranduba,
,

12105/91. -,

CORREIO.'
-=- c:> ..C»"C»'----

CONFIRA A HISTÓRIA
'''A Histôria de nossa gente niiopodeficar só ";"sau1Jade"
O Passado só é importante se o seu tempofoi bem empregtuitJ.

... HÁ. 50ANOS Barão de ltàpoc.
,

Em 1941, o "Correio, do. Povo" completava 'a 10 tk'
maio os seus 22 anos de existência e: rra' capa da edição n'!
1.076 o editorial do diretor-propriétârio, Honorato Tmf.elin
extravasava toda a sua satisfação em poder apresentar um
jornal em sede própria, estampando em clichê o EDIFlcIO
DO "CORREIO DO POVO", sito na Rua Mal. Deodoro da
Fonseca, nesta cidade, prédio que abrigou inúmeras advida
des,_no porão, de onde se guardou a famosa "GRUTA DO
LEAO" uni misto de restauranie e bar, de propriedade de
Hass, ligado partidariamente à velha guarda, jaraguaense do
principio do século, Na ocasião da inauguração das novas

,
instalações gráficas -do jornal, o incansável realizador dessa
fase do "Correio", fez inaugurar em seu gabinete de trabalho
os retratos de Getúlio Vargas, Machado de Assis e Emflio
Carlos Jourdan. lembrando o presidente da República, o

grande vulto da imprensa nacional e o fundador de jaraguâ,
Ficavam na história deste jornal os exemplos de vontade e de
trabalho, em pról de ideais que jamais serão esquecidos, Belo
exemplo, Honorato! Neste ano- "o mais antigo semanário de
Santa Catarina, completa 72 anos - 50 anos nos separam bra
ve jornalista e ainda estamos depé!

••• HÁ 40ANOS
Em 1951, na edição n<! 1.641 se comemorava os 32<! ano

de existência do "Correio do Povo", A11Jtr Müller contava em

editorial o compromisso de bem servir ao povo deste terra.
Nunca fomosjornal de cavação, não nos vendemos a ninguém;
não curvamos a cabeça perante os potentados, quando TU.l de-
fesa do direito, da justiça e do bem estar da coletividade. Lem
brava Leopoldo Reiner, que há 27 anos começou a imprimir o
"Correio do Povo" e o faz àté hoje. Olhando o passado, or
gulhava-se com grande saudade de Venâncio da Silva Porto,
que DEUS já chamou para Si, a homenagem que bem merece.
Dos vivos, todos honraram com suas colaborações e seus ser-

'

- viços a esta folho, cada qual mais brilhante e com grande ab-
negação são merecedores de nossa maior gratidão. O semanâ
rio saia aos domingos, era impresso na SOCIEDADE GRÁ�
F/CAAVENIDA, tinha como gerente PAUL/NO PEDRI e ti-

e)
,

nha a administração na Rua Mal. Deodoro, 136, onde hoje se
encontram as instalações -das LOJAS HM, ao lado 'da firma
Moretti, Jordan e & Cia. Ltda. - A partir de então entrava 1,10
ano XXlII de sua existência, compartilhado com os fiéis assi
nantes, QS anunciantes, e o povo, que mesmo TU.lS obrasmais .

.amargas, sempre soube estar ao nosso lado.
'

.,. HÁ 20ANOS
Em 1971, o "Correio do Povo" completava 52 anos de

fundação e ira Eugênio ViCtor Schmöckel que escrevia o edi
torial, lembrando que o semanário nascera num distritomuni
cipal que tinha aspirações maiores; prometia em 1919, muita
luta e informação, a primeira pelas causas justas da terra que
nunca abandonamos e a segunda, a informação aos nossas
muitos leitores. Ainda hoje é independente. Não obedece à
orientação de ninguém. Tempo houve em que se pretendeu
manietar a SU,a voz. Por maior que fosse o empenhe, tal ainda
não oconteceu; não obstante os boicotes de alguns "pobres
coitados', que dentro de sua suposta grandeza, nem sabem' o
que os rodeia, Lembramos osfatos bons: a nossa emancipação
politica, a nossa participação no desenvolvimento da cidade,
do munic(pio e da região, participamos da 2!! guerra mundial,
enaltecemos os nossos pracinhas, participamos do movimento
politico; sofremos ataques brutalspelo personalismo dospollti
cos adversos, sequestraram-nos pessoas malvadas, mas parti
cipamos de uma cidade que cresce hoje em todos os segui
mentos, analfabetos, felizmente poucos. COntinuamos a obra
de Venâncio da Silva Porto, de Honorato Tomelin e de Artur
Müller. O ano 53 está aí!

'
'

••. HÁ 10ANOS
Em 1981, a edição n<! 3.136 do "Correio do Povo'tco

memorava o 62<! aniversário. de fundação, com redação" ad
ministração e publicidade, na Rua 2 - Marechal Deodoro da
Fonseca, 130 - fone (0473) 72-0091 e composição, impressão
e circulação, da Sociedade Gráfica Avenida Ltda. lZugênio
Victor Schmõckel, seu diretor lembrava no editorial: "Podemos
dizer que o último ano não foi dos mais auspiciosos, economi
camente falando. A assustadora degeneração de valores, a in
flação galopante está engolindo a todos. A imprensa não pode
ser comparada à indústria ou ao comércio, sofre mais de perto
o desequilibrio daspreços que. se praticam no mercado. 'Não
tivemos vergonha de dizer o que se passavam nos bastidores
da imprensa local, felizmente 'compreendido com contas pro
mocionais, com revisão de verbas destinadas à publicidade,'
Houve a revoada dos corvos, a espera dá deterioração, para
depois fazer o repasto. Felizmentfl ainda existem outros ho
menS nesta terra. O "Correio do,Povo" traz consigo um pas
sado que é nosso grande orgulho, nünca usamos o subterfúgio,
desoneStidade e de tapeação para se manter. Começamos ()
ano 631 " ,f

ApÓio: IndUstrias Reunidas JaraguáLtda.

Jaraguá do Sul, de 10 a 17/05/91
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Câmara aprova subvenção de Vereadores P_Mti� de .

Cr$ ,18 -, -I"bõe J.' tu Encontro Latino-Americano
, mi s ao; uven' S, Jaragu� doßul - �Í-ês áreas _de :fron�ira � a posse

"

'

" vereadores jaraguaenses es- d� pnmeira diret_?fla do �o-
JaragWl do Sul - Na ,clube, Antenor Galvan. essa contribuição, mas todos tão desde ontem' na cidade mitê de Integraçao e solida-

semana em que.,o Grêmio E dentro de 60 dias sabemos que existem outras de Santa Maria (RS), onde ri�e. dos parlame�tos
Esportivo Juventus comemo- devem estar concluídas as nove equipes amadoras de participam do 12' Encontro ,mUDl�ipats dos países latino-
ra ,seu Jubileu de Prata, a obras das novas arquibanca- Latino-Americaao de Ve- amencanos serao os outros

Jaraguá do Stil, que neces- te bord d
.

CAmata de Vereadores aca- das, a serem erguidas ao la- sitam . dessa mesma ajuda. readores no Centro', de mas a a os por pame-

bou aprovando.um projeto 'do da arquibancada atual. Di Eventos' do Itaimbé Palace : Iistas representantes dos paf-
;J Gostaria de pedir que ii - dU'

.

Ar' tino
...I.. Lei do Executivo que é Os serviços serão executa-

' Hotel. Toda a "Organização ses o ruguai, ' gen a,
\,"' visão Municipal de Esportes f

. '. Chile e P a ai além do
de suma ímportãncíaparao dos pela empreiteira Cassol, também estenda a colabora- pol tíco-administrativa

-

e a i. ar gu ,
"

tn·colorJ·araguaense: ii con_ de Florianõpolis. "Se todos ' ',. estrutura do Poder Legislati- B.�sil. "Apesar de t� as

tribuição financeira no valor nos empenharmos nesta
ção a, esses outros clubes.

vo a Nível Nacional, Esta- dificuldades em administrar

de Cr$ 18 milhões. para que campanha, Ei c,ada dia o Ju- Em seguida, o vereador Al- dual e Municipal"; a "Im- minhas três empresas, estou

plantação de Políticas de participando deste .Encontro
o clube construa mais duas ventus vai melhor represen- miro Antunes Farias Filho

Desenvolvimento e Integra- por. considerá-lo �-
arquibancadas (cada uma tar Jaraguá do Sul no cenä- (sem partido) informou que ção para a América Latina" tíssnno:, pela abrangência
com 26 metros deextensão e' rio esportivo catarinense" , duraste encontro,com o pre- foram os dois primeiros pai- de seu programa de debates '

capacidade paramil torcedo- discursou o vereador José feito em exercício Adernar néis, no dia 9 no evento' e .pela interação do' Cone
res). Ramos dé Carvalho. Duwe, recebeu .informação q!;le conta com' a participa� Sul", afumou O .presidente

A sessão do dia 6 foi ,O projeto de : Lei de que todos os clubes filia- çao de vereadores dê todo o da Câmara, Heins Edgar
acompanhada pelo. presi- (27/91) também teve apro- dos à Liga Jaraguaense de Cone Sul. Raeder, que viajou a Santa
dente do Juventus, Aristides vação do vereador Luiz Futebol vão receber auxílio, Turismo e as estratégias Maria, " juntamente C()ID os

Pansteín, pelo diretor de fu- Zonta (PDS)'que, no entan- através de novo Projeto de de integração para as rela- 'vereadores José Ramos de

tebol, Angelo Margute,. e to, fez questão de ressaltar: Lei a: ser' encaminhado à ções bi e multi laterais entre ,Carvalho (PRN) e Evandrö

pelo diretor financeiro do' "É uma satisfação aprovar Câmara para aprovação. os poderes legislativo das Tomazini Liscano (PFL).

APPpede ,ajuda para &cola de Rio Molha'
lu.gd do S.I- Um grupo

de representantes da AssociaÇão de
Pais e,Professores da Escola Isolada
�ibeinto Molha compareceu fi !lésslO
do dia 6 da CAmara de Vereadores,
para reforçar o pedido feito através'de
Indicação do vereador José Ramos de

Carväihõ, para quê o 'GoVeI'!10' do'
Estado'e Prefeitura Municipal auxi-:
liem na melhoria das condições fIsi-
.ces e educacionais da E�la. Res
ponsabilidade do Governo Estadual, a
Escola Isolada,'em Rio Molha, possui

apenas uma sala, onde estudam 54
alunos de I! a 4! séries, em dois tur
nos.

Mas os problemas são muitos.
"Eu mesmo andei pregandocadeiras ,

de palha", conta o presidente da AFP,
Osmar,' Souza. Na falta de uma fun
cionária merendeira, a conSelheira da

Associação, Naide Tereza Oliveira
Bassani, tem se encarregado'de cozi
nhar a merenda escolar aos alunos.

Com absoluta falta de espaço, as Ii

derailças do bairro acabaram encon-

tt-mdo a solução na Gruta de Nossa
Senhora de Lourdes, que vem sendo

utilizada por um grupo de alunos, há
seis meses, graças à Parõquia São Se

'bastião, que cedeu as instalações do
salão da Gruta. A indicação do verea
dor Ramos (PRN) foi aprovada por 13
votos. O vereador Balduino Raulino

(J?MDB) comunicou que em breve to
das as escolas isoladas deverão Ser

, municipalizadas, o que é intenção da

própria Prefeitura. Ramos também
solicitou a, instalação de uma creche
no Ribeirão Molha.

,

'

Blunk envia projetos de Lei para Cultura
Cetrãpi - o prefeito Er

nesto Felipe Blunk enviou nesta
semana dois importantes projetos de
lei para a melhoria do setor cultural
do município" que inclusive já to- ,

ram lidos e devem ser votados na

proxiJria sessio, do Legislativo. co
rupaense, Blunk vem solicitando
que- os Vereadores aprovem o alu-

guel de uma CI!Sll, na rua NereuRa
mos, para ser usada pela Fundação
Cultural de Corupã, onde também
deve ficar localizada a Escola de
M\tSica.

'Ernesto Blunk solicitou ain
da que se oficialize a criação da Es
cola Municipal de Mdsica, sob o

nome de "Jazz Band Elite", como
ho.menagem ao antigo nome da
banda municipal, nas décadas de 50
e 60.! A escola de mdsica já conta
atualmente 'Com 40 alunos, que en

saiam duas vezes por semana, no

Departamento de Educação, sob
coordenação do maestro J� Slu
minski.

RESNER
Comércio de M6veis' e

Eletrodomésticos' Usados
.Oornpra - Venda - Troca

Rua João Franzner, 173 - Jaraguá Esquerdo
.

defronte a Com. São LlJiz Gonzaga
'

,

Fone pl recado - 72-3252

4�'!e
ON. v.......O"1'oInl Ora. Stela F....anl
DIa. SolangeCatllho PS/COLOGA

FISIOfEFIAUPEUTAS Ora. SoIIInge PIIInI
FONOAUDIOI..OGIA

R..W.... .......,., 358 próximo
daCIf_ Santa ÇecAIa.

FOne:72-�

FUNILARIA
JARAGUÁ LTOA.

Calluu eAquecedor Solar_
R. Felipe Sclrltúdt, 279 - FOIle:

,

72-0448,

JaTtip4 do Sul '-sc

Serie·examinados Itens como, Amortecedores d'ianteiros
e traseiros, Buchas dianteiras e traseiras, Estabilizadores,

, Mo"s, Pinos demesa, Tenninal de direção, Guardapó, Rola
mentos, Pastilhas e lonas de freio, Cilindros de freio, Flexí· Válid,o até 31.05.91veJs, e o Alinhamento de rodas.'

'

SPÉZIA .& CIA� LTOA.
Serraria e Sérviçps 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

I'

I'

'I,

I

I:
�------------------------------------------�

FARM,ÁCIA DO SESI
Amplas instalações e com La
boratório deAnãlíses Clínicas
anexo, para melhor atendi
mento. Av. Mal. Deodoro, SM
(defronte o CoUgio SIio Luú-

'. Fone 72.IJ561 '

,

Jarag1l4 doSul, de 104.17/05/91 r P4gina3
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Marisol SIA leiloa 6,4% do
seu capital global, DO Rio

o governo autorizou à'
indústria eletroeletr6nica a

refljustar seus preços em 6%
- o Ultimo reajuste havia sido
concedido em 30 de janeiro -,

o que significa aumentos nos

preços de eletrodomésticos,
equipamentos de som, mâqui
nas de escrever,' de calcular,
de

.

costura, motores, 'rädios,
entre outros. Material elétri
co, condutores elétricos, pi
lhas especiais, lIifnpaàas, e

lunúnárias poderão' receber
um reajuste de '1% - aspilhas
comuns aumentam.6%.

-.-.-.-.-.

o SENAI/CETIQT, do
Rio de Janeiro, inaugurou no
dia 29 de'abril o Laboratôrio
CAD/CAM, um birõ que
presta serviços no corte, risco
de tecidos, criação de mode
/os e estampas, desenhando
os na tela da mâquina, dlém
da gestão de produção, vol-

I tados ao aperfeiçoamento das
pequenas e médias empresas
do setor thtil. Tudo isso ba
seado em um dado: entre as

35 mil confecções de roupas
no Pafs, cerca de'80% são de
médie e pequeno porte e

deste grupo apenas cinco
empresas usam sistemas com
putadorizados para desenho
eprodução de peças.

�-.-.�.-.-.

o coordenador da V
Feira da Malha, "Ariovaldo

evarejo
Xavier, o Arizinho, est4 oti
mista quanto aos resultados
do evento, para este ano - de
12 a 28 de julho, no Parque
Municipal de Eventos Agro
pecuário. Ele acredita. em um

faturamento superior a Cr$
150 milhões e já adiantou
uma série de novidades em

relação ao ano passado: as
compras serão feitas direta
mente nos estendes das em

presas' e a rainha da Feira
será escolhida entre as fun
cionárias das empresas expo
sitoras. Arizinho deseja rece

ber idéias de todos, até "para
que erros e méritos sejam di-

'

vididos,

-.-.-.-.-.

resultado do sorteio
beneficente realizado . pela
APAE, dia 27 de abril: o se

nhor lulmir José Rozza foi o
segundo sorteado, com o ml-

.
mero 386, e o/primeiro néme

,

ro (478) não foi vendido.Um
freezer Consul-Yertical; 280'
litros foi sorteado, pela Lote-;
ria Federal.

-.-.-.-".-.

o prefeito de Corupá,
Ernesto Felipe Blunk, conce
deu reajuste de 30%, no mês
dé maio, aos 116 servidores
do munic(pio, elevando o t0-
tal da Folha de Pagamento
para Cr$ 11,7 milhões - O·

que representa 40% do total
da arrecadação mensal.

RuaReinaldo Rau,632
Fone: 72·1599

TUBOS SANTA
HELENA' LTDA.
Divisão® concreta (tubos e artefatos de

concreto).
.

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

Divis�o de P/�ticos (tubós de PVC - 8letrodutos/
linha esgoto - tubos depolietilencl�a

.

preta). ' '.

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

R. Cei. Procópio Gomes, 99 - Fone: 72-(J()66

Jaraguá do Sul,.. A
Marisol SIA, Indústria do '

Vestuário, leiloou no dia 1�
.

deste mês, no Rio de Janeiro
um total de 19,17% do seu

capital volante,' o que cor

responde a 6,4% do capital
global. Os valores da opéra
ção chegaram a Cr$ 432,3
milhões e foram feitos pela
Fator Corretota de Valores e

.

Câmbio, daquele Estado,
com a corretora Walpires, de
São Paulo. Porém, mais de
60% das ações ordinárias da

Marisol ainda, permanecem
sob controle dos sócios ma

joritários, Pedro Donnini e

Werner . Schuster,' segundo
informou, ao jornal "Gazeta
Mercantil" (Edição do dia 2)
o diretor administrativo-fi
nanceíro da empresa jara
guaense, Devanir Danna. .

Eles estimou,que a Ma
risol deve manter neste ano

o desempenho alcançado no

ano passado, quando a em

presa' registrou um fatura
mento de US$ 140 milhões.

Isso graças aum criterioso
projeto de modernização de
sencadeado em 1989, visan
do maior competitividade no
mercado externo, O objetivo
dos diretores é de elevar pa
ra 25% o volume de vendas
de toda a sua produção ao

mercado exte�o, até o finaI
de 1992 - atualmente apenas
.6% é exportado. A Marisol é
à quarta maiof empresa têxtil
do País - ramo de confec
ções - Segundo pesquisa da
revista Balanço Anual.

.

CETIQT oferece Curso de Técnico no ramoTêxül
J.rag�' do Sul .: Fiação e

Tecelagem, Malharia e Confecção do
Vestuário, Química e Acabamento
Têxtil são as habilitações profissio
nais oferecidas através de novo curso

a ser ministrado pelo CETIQT, com
sede no Ri'O de Janeiro, e para 'O qual
se mantém abertas as inscrições ao

� teste de seleção, ,

"As informações PQ
dem ser 'Obtidas com precisão no SE

I NA! - Centro de Treinamento de Ja
raguã do Sul -, .onde 'Os candidatos

poderão se inscrever .até 'O dia 31 de
maio,

O CETIQT 'Oferece modalida- .

des diferenciadas de duração dos
cursos, de acordo com 'O grau de ins
tr.uçã'O dos candidatos. Para aqueles
que possuem apenas 'O primeiro grau
completo, 'O curso será regular - com
seis semestres - e para quem possuir 'O
segundo grau será decaräter Especial,
com quatro semestres de duração, Há
ainda um período de estágio profis
sional de �50 horasde duração, .

As provas serão de P'Ortuguês,
Matemática, Ciências Físicas e 8i'Oló.
gicas, com reaIizaçio prevista para 'O

dia 19 de junho ( 8 horas), para o pe
ríodo regular. Os candi�tos a'O curlio
especial realizam as provas no dia 20
de junho, mesmo horãrío, nas disci
plinas de P'Ortuguês, Matemática, Fí.
sica é Química•.

As provas acontece
rão no .Departamento Regional do
SENAI de Santa Catarina, em Floria
nópolis.

Varig e Disney lançam pacote exclusivo
A Walt Disney WGrId e a

VARIG acabam de lançar a pro
moção "O Mundo Disney comG
você nunca viu", que inclui pas
sagens aéreas, estadia em hotllis
localizados dentro da Disney e
um passsaporte especial para
entrada ilimitada em· todas as

atrações e todos os parques
Disney durante oito dias..

Além da garantia de uma

viagem programada nos seus

m(nimos detalhes, a promoção
tem um atrativo especial: o pre
ço,..Q pacote individual para adul
to, por sete noites no menino,
custará a partir de 1.580 dólares
e para crianças com idade atll 12
anos, 1."311 dólares. A extensãq
do pacote para adultos demGns
tra o interesse-que há em Incenti
var o tur.ismo adultG poderá des
frutar, não só do mundG da fan
tasia, como de uma série de 0u
tras atrações pára a sua diver
são.

Para concretIZar a prGmo
ção, a Walt Disney World esco
lheu a Agaxtur, Monark., Belair e

. Stella Barros como operadoras e
a venda será feita por todos 'Os

!lgentes de viagens. é a primeira
vez que a Disney se assoCia a
uma companhia aérea latino
americana para oferecer; com

exclusividade, os seus produtos.
Segundo o Diretor de Marketing
da Walt Disney, Carlos Gonzales,
para a América Latina "-' a asso

ciaç.ão com a VARIG representa .

uma grande 'Oportunidade de
trabalharmos com a cGmpanhla
aérea mais importante da Améri
ca do Sul". Omesmo entusiasmo
foi revelado pala VARIG que há
anGS sonhava com essa asso

.clação.
Os representantes das

quatro operadoras de turismo,
que venderãG'os pacGtes através
dos agentes de vlagem_, acredI
tam que a inlciativà dará um im
pulso positivo ao turismo com
destinG à Disney, destacandG a

qualidade e 'Os preços cGmpetitl
vos do pacote. Eles têm a expec
tativa de que, até 'O final ee ane,
10 mil pessoas deverão utilizar a
prGmoção. ISSG representa um

incremerito de 25 por centG nas
vendas das empresas do setGr

para aquela região.
Para a elaboração ee pa

cote, que visa principalmente 'O
públiCO em· cGndlções de viajar
fora dGS meses de férias escGIa
res, tqdas as partes envolvidas
GferecerãG a garantia dGS seus

serviços e facilidades adlclGnals,
Incluindo o bloqueio de um'slgnl
flcatlvo númerG de vagas nGS ho
téis e a instalaçl'lG de uma linha
telefônica especial na Dl8nev, pa
ra 'O atendimento,� português
aos turlstas.braslleiros.·

. Na foto, ladeando 'O Dlre
tGr de Vendas da VARIG, OttGrino
Bruno, Carlos GGnzale8 e Nancv
Grav, respectivamente Diretores
deMarketing e,de Vendas daWaH'
Disney, duránte 'O lançamento do

. pacote em SiG Paulo.
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CARROCARIASHC,

HORNBURG Ind.Carroçarias Blindadas Ltda.
, .

- . ,
CARi'foçARIAS BLINDADAS - F,RIGORfFICAS -ISOTtRMiCAS - TREILLER'S COMIiRCIAIS - ESQUADRIAS -'PORTAS'

.
.

AV. MAL. DEODORO DA FONSECA, 1.419 - FONE: (0473) 72-2511 - TELEX 475.056 -
FAX 72-2130 - JARAGUÁ DO SUUSC.

JaragwJ"do Sul. _10 a i7/05/9Í
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Muitas queixas contraS�
, Jaraguã do Sul - Os

conswmdores 'de água do

município estão surpresos e

indignados' com os valores

abusivos dos recibos de

água emitidos pelo Serviço
Autônomo, de Agua e Esgo
tos (Samae), principalmente
nos meses de fevereiro e

março· '

Em alguns casos, o

consumo duplicou e, o total

cobrado pelei, Samae prati
camente triplicou, como foi
o caso de um estabelecimen
to 'comercial pröximo à Pre-

'

feitura de Jaraguä do Sul:

seu proprietário pagou' Cr$
20 mil, no mês de janeiro,
para um consumo de 93 rne- \

tros cúbicos de água, e, no

mês seguinte, o valor subiu
para Cr$ 50 mil - consumo

de 180 metros cúbicos. "Is
so significa que consumimos
seis mil litros de água por
dia, o que é um absurdo";
reclama o usuário ,Samae,
que não quis se identificar.'

A grande queixa dos
consumidores é quanto aos

relógios medidores, muitos
instalados há 25 anos - um

problema inclusive admitido
pela direção do, Samae, que
"ainda não deu solução à

questão", segundo denun
ciam os consumidores preju
dicados. Existem casos até
mesmo de prédio demolido -

Hotel Central -, onde seu

proprietário, .Diílcio Lenzi
Filho, pagava apenas a taxa
de ligação, mas em fevereiro'
recebeu o recibo com valor
"de Cr$ 15.(,)25,00, Dúlcio
não pagou a conta, até por
que o prédio foi demolido
em novembro do ano passa
do.

Frei Zanini profere palestra sobre sexo
\

"

,

Jaraguã do Sul - O ,sofia e Sagradas Escrituras e

frei Ovídio Zanini profere. \ vem proferindo palestras e

palestra às 20 horas do dia casais e jovens de todo o

15 (quarta-feira), no Salão 'mundo. Segundo ele, o'mi

Paroquíal; sob o tema "Se- mero 'd� desquites e sepa
xo, Bloqueios e Desblo- rações vêm crescendo acen

queios", e voltado mais es-,' tuadamente em Jaraguä do

pecificamente a: casais e Sul.

noivos. Com 32 anos de sa- Desde o dia 3 de abril,
cerdöcio, Frei, Zanini, per- o Frei Ovídio Zaniní está'

tence à Ordem dos Padres passando pelas escolas do

Franciscanos Capuccinos, é município para falar aos es

formado em Teologia, Filo- tudantes sobre o tema Edu-
I

DIADASMÃES
,(Acróstico) .

WALTER FRANCO
\

o significado deste dia é
profundo pertence a quem nos pos
nomundo.

DlscordAnclas existem
mas, em percentagem Insignifican-
te, . _

Influências talvés, de erta-:
turas revoltadas pela adversidade
constante,

A mercê de uma vida sem

��, quase sempre como um erran-

Oevéras a estas criaturas,
raz6as devemos Ilfes conferir.

Em virtude dos traumas,
que os Impedem até de serrír, '

HA entretanto, na vida de
cada um sempre 'uma oportunklade,

Oriunda de' um sagrado
des(gnlo, um milagre talves,

Justificando, a existência
da felicidade, '

Encrustrada na jóia da
consciência pura, que nos dé cora

gem e altivez.
,

E refletindo que tudo se,es·
clarece: a tua existência mie, nos

,

envaidece.
Seja a tua mie polire, Inex·

presslva, sem vaidade, -\
Esquecida pela famma pa

renles e pela sociedade,
'

Uma sagrada virtude ela
polsue, ela te deu a vida, a luz da
verdade.

, Meu amillo, neste dia, se
tua mie ainda vfve, abrace-a cart-
nhosamente,

"

Ao contrArio, se ela ié par·
tlu para o além, eeneentra-te numa
prece,

Memorlae·a se ao nasee

res, ela faleceu Incontinenti,
Acredite, ela trocou a vkla

dela pala tua, Isto a enobrece,
E prova que mie é sempre

, mie, creio que tudo Isto se escla·
rece.

cação Sexual - 18 escolas já
foram visitadas pelo pales-

, trante, que atuálmente reside
em Florianópolis, Ele pre
tende permanecer em Jara
guá do Sul até o dia 29 deste
mês. A palestra "Sexo. blo

queios e desbloqueios" é
uma promoção conjunta en

tre 19!! VCRE e Secretaria
Municipal de Educação -

orgao de Orientação Pe

dagógica.

Falecimentos

, FRIT�I VOGEL FIEDLER

Faleceu no entardecer (18,30 hs) do dia 01-05-1991, a veneranda
senhora Fritzi Vogel.Fiedler, aos 80 anos e meses de idade. Seu corpo
foi velado na ertpta da Igreja Matriz e foi sepultado no dia sêguínte no

jazigo da família, no Cemitério local.

Ela era viúva de Max Arthur Fiedler e deixa os filhos Fritz Car.'
los, �onaldo Adolfo (Spitzer), Max (filho) e os adotivos Leane Pap- ,

pendíck Hasse e Adolfo Walz, netos e bisnetos. Sua vida foi muito ati
va e muito participativa na comunidade.

Uma série de coincidências a ligam ao nosso jornal: ela é a ültí
ma filha de Fritz Carlos Vogel, que colaborou estreitamente na re

dação alemã do "Correio do Povo", que, nesta data completa os seus

72 anos, pelos fatos participativos na comunidade, ela mereceu da
parte do Mensageiro de Jaraguä (Jaraguä-Bote) o Destaque da Sema
na n2 7, que foi publícado na edição n2 7, de 28-02-1990, exatamente
'na passagem de seu aniversário e o fato do registro de seu desapare
cimento, agora na edição que comemora mais um ano do semanário
mais antigo de S. Catarina. Aos familiares as expressões de nosso pe
sar.

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

,

Remendo novo

'em roupa velha

Tudo à que se tem

feito, até hoje, foi colo
car remendos, numa es- ,

trutura social injusta e

esfarrapada. Mas adianta
remendo novo em roupa
velha?

Mudar o Brasil é

mexer na estrutura social
existente. É tirar os su

per-privilégios de alguns,
dando a todos direitos e

deveres iguais. It impedir
a apropriação injusta e

fraudulenta do produto
do trabalho do trabalha

dor.pelos exploradores, É
se lembrar que todos so

mos filhos de Deus e que
somos todos iguais.

RICHARD BUERGER

,

Faleceu, também, a uma hora e 10 minutos de 06·05-1991, em
sua residência o sr, Ricardo Büerger,aos 87 anos emeses, seádo dado à
sepultura na tarde do mesmo dia. Deixa a esposa ida Rahn Buerger,
filhos, netos e bisnetos. O ilustre extinto mereceu ser distingüido na

coluna FI.aber da cidade, n2 46, ed. 3.565. 0.12. de 18 a 24-11-1989
sob o titulo "OPA CACHIMBO", UM BÜERGEH.QUE VENCEU NA
VIDA, relatando a sua fascinante vida de homem simples que, lutan
do e regando com o seu suor o pão de cada dia, conseguiu vencer na

vida, pela sua honestidade e aplicação no trabalho. Richard ßüerger
vem a ser o avô do genro de nosso diretor. Desta redação partem os

pêsames à familia enlutada.
.

Jaraguá doSul, de 10 a 17/05/91

�)

dispensáveis se o mal fos
se atacado pela r_aiz.

Quando a nova

Constituição do Brasilfoi
.elaborada teve-se a espe

rança que, finalmente, o

povo brasileiro veria dias
melhores, com mais justi
ça social. Mas ficou ape
nas na esperança. Os

avanços foram insignifi
cantes. A estrutura social
viciada não foi atacada.
E os avanços que houve
ainda' estão à espera de
<leis complementares que
viabilizem sua aplicacâo,

Também o governo
E isto é sabido. Collor parece não dten

Também as nossas auto- der o povo mais uma vez.

ridades sempre conhece- Cheio de boas 'in
ram o problema e sua tençôes e promessas as

origem. Contudo, con- sumiu o gove17'lO_. mas

tentaram-se, até hoje, em parece estar impotente
apenas desviar a atenção para atacar. e solucionar
da real causa e em ado- o problema da miséria
tar apenas medidas pa- em que vive a maioria do
leativas e não, terapêuti- povo brasileiro e aos

caso Em outras palavras, 'ídescamisados" permite
nossos governantes só se

,

tirar deles o restante da

lembraram que o povo roupa.
existe por ocasião das

eleições, colocando-se,
depois de eleitos, ao lado
e a serviço dos domina

dores.

É por isso UUnbém

que até hoje não houve

,

uma mudança substancial
e profunda na estrutura

social brasileira. Con
tentaram-se em amenizar,

as conseqüências, tor

nando-as suportáveis,
mas as raizes do mal não
foram atacadas.

Programas como o

do leite, da merenda es

colar, do vale transporte
e tantos outros amenizam

apenas o efeito" mas não

atacam a Causa. E seriam

o problema do Bra

sil de hoje é só um e se

chama problema' so
cial. Tem suas raizes na

exploração, levada a

efeito por uma minoria

dominante, ,à qual a

grande maioria do povo
brasileiro está submetida.

Esta exploração é

responsável pela mortali
-dade infantil,' pelo anal
fabetismo, pelo desem

'prego, pelos colonos sem

terra, pelos sem teto,

pela inflc!ção galopante,
pela dtvida externa e in

terna, etc.
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Homenagem às mães

A AssoéÍQÇão Atléti
ca Breithaupt promove
neste sábado, tendo por 10-
cal a SER Yieirense, com

infcio as 22h3Omin, o baile

em homenagem as Mães,
com a Bandinha Aurora.
Meia hora antes., haverá
uma . apresentação de dan
ças folclóricas com o grupo
"Neue Heimat". O asso

ciado e o público em geral
está sendo convidado para
mais este evento na Soe.
Yieirense, que contará com

mais uma novidade espe
cial. Cada uma das mesas

estará ornamentada com be
los brindespara as mães.

'-te -te * -tt -te Aniversariantes da
(

-

A lua .1eg�ncIt
começapor
tora.
VI.ta

Moda Sempre
(ietúlio Varps, SS

N�ste mundo onde á compe-
i

tição e o tempo assumem di
mensões. surpreendentes, talvez
reste-nós pouco para expressarmos
os sentimentos mais sublimes.· Mas
nada mals sincero do que prestar
mos nossa homenagem a quem,
acima de tudo, resume toda a pure-
-za de sentimento através-da VIDA:
Obrigado MÃE!

Esta é a mensagem da
) \

Düz II/OS - Anita Buerger,
Marian ·M. Henschel, José C. Gesser,
em Concórdia, ZiJda Schmõckel, em

Curitiba - PR, LUis C. Brugnago e

JoséA. Neto;

Dia 13105 - WaldemarA. Vi
AiJélia Gascho Schwanz; Solan
Duarte Bunn, João ··Mannrich
Atalanta, Ordeli O. Rafaelli R�
gues, . Santino Rita, em Petrópolis.

r
RJ, Ademir Sérgio Bonominie, MIllr.i
Krueger: Dia 14/05 - Albano Kan.
zler, Hortência Satler, Ivo Bemer, Ve.
ra Lúcia Marearini, Mârio José Krl/jj.
se e Eny Herbst Stamati, em BuelliJl
Aires e Ana Paula Hornburg; Die
15105 - Mônica Hufenuessler, EIUi.
des Sllveira, Rudi Lippinski, Rudi Po-

·.ÔTICA:
HERTEL

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

. * Precisão e qualidade.
Av. Getúlio Vargas, 15
Fone: 72-1889

CÂMARA MUNICIPAL

DE VEREADORES

D.E JARAGl)Ã DO SUL

Heins Edgar Raeder
Presidente

Dia 12/05 -JoséPeters, Ma
ria Mayer, Mário Roters, Werner
Meier, Alzira wolf Raduenz, Clau
dinéia D; Ristow, Harry Porath,Mar
co A. Roenau, em Campo Bom - R�,
Adolfo Marschaü, em Corupâ, Magda
da Süva Rau eAna C. Piskei

. Quem está trocando de idade neste sábado é o nosso amigo I
companheiro de trabalho, Jorge Mattar. Ao "tucano" os nossos pa.
rabéns e o desejo de ummilhão de felicidades e muitos anos de vid«

ROTARY: XXXI CONFERÊNCIA DO 11-465

A XXXI Conferência
do Distrito 465 de Rotary In
ternational, em Joinville al
cançou um sucesso sem igual,
a maior de todos os tempos
realizada no distrito, com a

presença de 785 pessoas. Rea
lizada na AA do Banco do
Brasil, na "Cidade dos Prínci
pés", abordou nos dias 26 a 28
de a:bril de 1991, assuntos pal
pitantes da atualidade, lotandô
as assembléias, com intensa
participação da platéia. A foto
fixa um instante da concorrida con
ferência anual, vendo-se da direita
para ·esquerda, o ex-presidente do
R.C. Florianópolis - Leste, rotariano
Sérgio Moreira, o ex-Governador do

. 0-465, Luiz Roberto Franco, de
Joinville, designado pela cónferência
para integrar o Conselho de Legis
lação de R.1. e já em viagem como

AcademiaCor.po e Saúde

"team leader" do Grupo de ln-
.

tercâmbio de Jovens, que seguiram!
Alemanha, nosso diretor, rotariaIlQ'
do ...,R.C .. Florianópolis - Leste e

Eugênio Wegner, rotariano do Rotary
Club JoinviIIe - Sul. Ao· fundo uma

faixa que mostra a preocupação dIJ
Rotary em relação à BR-JOJ. Pa·
rabéns ao Governador Ary Buzzi!

Rua Vlclor Konder, n!! 81 .

De 2' à 6' fel� e aos sábados até as 11:00 horas e
outros dias das 7:30 horas 11:30 horas e das 13:30 horas
as 20:30. Massagista: Valdir dos Santos - (Bié) - Pome
rode-'SC

Parabéns pelas novas instalações.

.. _--

TJ9�9kz.
Demonstre todo o seu amor

II
neste Dia das �ãe8 adquirindo

- um lindo p'resente para ela
em

- �II"'I;:;I"'J(;:;){;;;'I"I"iI�'- -LANZNASTER- -----
"

-

Porcelanas Schmidt, Cristais, Inox e Artigos p/Deco;açao
. ,

i
o seu relojoeiro

AV. MAL. DEODORO DA FONSECA, i83 •
.

GALERIA DOMFRANCISCO - SALA 01 Av. Mat Deodoro, 391 - Fone: 72-1267

Moleton, moletinho, malha mereerlzada •
, coton lycra.

Rua Walter Marquardf,'102 - Fone 72-0099
.

�. Jaraguá doSul- SC "

t�ltJt/� MALIlAS LTDA.

Malhas para confecção

A ROUPA INFANTJL
·Página6 Jaraguã do S"J,
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72 ANOS DE
INFORMAÇÃO. /

Jaraguâ do Sul, de 10 a 17/05191
/

Correio do Povo: patrimönio
hístôríco dos catarinenses

Modernização. do as

pecto. gráfico., atualização. da
linguágem editerial, com

nettelas narradas em frases
curtas e sempre na ordern di
reta. v ocabulárlo si rnples e

de fácil compreensão, E ab
soluta imparcialidade nas in
fermações. Em seus 72 anos

dedicados à comunidade do
Vale do Itapocu, o Correio
do Povo vem procurando o

. aperfeiçeamente, mérito. .

mai er. para um veículo. de

comunicação. que alcançou-a
credibilidade da oplnläo pú
blica e, especialmente, e

respeite de seu leitot assí
duo,

Poucos [ornais desse
Pars tiveram e privilégio. de
infermar tantos aconteci
mentes decislvos desta Na

ção,
Na edição. do dia 9 de

açosto de 1930, por exem':
plo, ·oCorreio do Povo
ainda questionava em edite
r+al

'

"Porque Reveluçãe?",
comentando ás dificuldades
de se· obter lntormações e

até sende forçado a tratar
cem distanciamento. e assas

si nato de João Pessoa, na

Paraíba.
G t'l' Ve u io argas

consollda e gelpe de Estado.,
e o mals antigo semanário.
catari nense registra na edi
ção. do dia 8 de novembro. a

.

posse do nevo presidente da
República e a censequente
formação de seu. rnlnlstér!o.
Uma semana após, Getúlio.
Var ças ocupa mals de meia
'págima no [ornal, em entre-

\ Nas ofici
nas tipográficas
do Correio do.
POYO, ainda em

atividades, já foi
Impressa gran
de parte da hls
t6.rla deste Pars
e, de modo es

pecial, do Vale
do ltapocu. Nes
tes 72 .anos de
existência, o

semanário' mais
antigo de Santa
Catarina já vis-

, lumbra o futuro
da comunica
ção, 'totalmente
embasado na

tecnologia.

e
e
@
e
@

vista cencedida a jornallstas,
no Palácio. do Çatete, Rio. de
Janelro.

-

dente da Câmara des Oepu
tades, Rainieri Mazzili, na

presidência da República.
Para desfeche des acontecl
mentes, ós teltotes do Vale
leram pelo Correio ale Povo
do dia 18 de abril, que "O'
General H urnberto Castelo.
Branco. estava eleito. presi
dente da República". Acima
de qualquer questionamento,
e Correio do Povo repre-

.

senta heje não. apenas uma

empresa de comunicação, e

que j� é um orgulho, mas

também um patrimônio. his
tórico. dós catarinenses,

O Correio do Po
vo também narrou o. suicídio
de Gét(ilio Vargas, em 1'954
e 'contou aos Isttores todos
es aconteclrnentos que ante-

.

cederam outro qol pe de Es
tado. no País, comandado
peles militares, em 1964;
"Presidente' João Goulart
dei xou a

.

presidência",
constata e edltorlal, no dia 4
de abril de 1964.' Cita em

seguida a posse, do presi-

o compromisso de informar a opinião pública
é, sem qúvida,.a causa mais importante'das trans
formações sociais.

Parabéns a toda a equipe do Correio do Po
vo, veículo de comuniçação que ostenta com mere-.
cimento o título de Semanário mais antigo do Esta-.

.
do de Santa Catarina.

.

Ao Correio do
.

Povo, o
reconheCimento

do

Deputado
Durval, .

Vasel

I

e @@
e
e
e

e e

e eee ee e
. A Menegotti Veículos, saúda o

Jornal CORREIO DO POVO,
.

que em '12 anos cumpre sua
,

vocação de comunicar e integrar.
\

@@@@,@@@

Menegotti Vefculos

1976 1991

A REVENDA
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A difícil história narrada por
nossa imprensa esquecida

, 'Assim manifestou-se A NO
TiCIA, na colunaOpinião, de 20-01-
81. Naquele tempo a época também
era de crise que atingia em cheio a

imprensa, dela não escapando os se
manários.

Dizia o confrade: "Pelo visto,
a pronta respota que demos aos

S.O.S. lançando ao ar pelo "Correio
do Povo", de Jaraguá do Sul - soma
da ao seu pröprío apelo às clqsses
produtoras de sua cidade e à solida
riedade de outro jornal da Capital -

'

parece quesurtiu resultados positivos,
não [mportaa quem pertença oméri- ,

to. É que o tradicional hebdomadário
do município vizinho voltou a circu
lar neste final de semana com alguns
centímetros de anúncios a mais em

suas colunas.
Mas isso s6 não basta. É pou

co, muito pouco. B é bom deixar bem
claro que não se trata de esmola. E
enquanto não for modificada a men

talidade de setores financeiros ligados
ao Governo e às empresas privadas
(Indústria, Banco e Comércio) a pro
pésito do papel primordial dá .Im
prensa, tudo ficará restrito a uma "

quota circunstancial de alguns centí
metros a mais de publicidade - pro
telando por curto espaço de tempo a

hora da insolvência final,
Voltamos a insistir noassunto

não sõpela convicção de que a imi
nência do risco de fechamento do se

manário jaraguaense ainda não pas
so�, mas sobretudo pelo hist6rico fato
de que essa situação é extensiva à
maioria dos jornais brasileiros, parti
cularmente da valente Imprensa inte
riorana que continua sobrevivendo sõ
Deus sabe como.

'

Agem mesmo 'o õrgão paulista
"A Tribuna", de Limeira, informa
através de um artigo' asinado pelo
pastor Roberto Themudo Lessa que
väríos jornais do interior bandeirante
estão se preparando para fechar as,

suas portas diante da' falta de apoio de
seus anunciantes, inclusive do Gover
-no Federal que aplica 80% de sua

verba publicitária nos canais de tele
'visão, 20% para os chamados grandes
jornais e zero por cento I?am os res

tantes.

Exemplo: a publicidade rela
tiva às datas de 7 de Setembro, o 15
de Novembro, o 31 de Março, o 12 de
Maio ou sobre promoções de Turis
mo, Poupança e Agricultura. E, por
mais irônico que seja, são os jornais
da província que dão maior destaque
a esses assuntos, gratuitamente, por
pura patri6tica ingenuidade que lhes
está custando muito caro;

São 'também 'esses mesmos

jornais injustamente esquecidos pelos
senhores rnanipuladores das verbas
publicitárias oficiais e particulares -

os que se constituem numa eminência
parda' ,- que continuam promovendo é

'aplaudindo o sucesso das graudes in
dústrias, que continuam estimulando
supermercados e o comércio em geral
a ganhar cada vez mais dinheiro; tudo
isso na base de um idealisino sem res

posta.
Tudo faz crer que esse absurdo

alheiamentq seja fruto da ignorância
do que representa um.jornal para uina
comunidade, conforme as inspiradas
palavras do Pastor Themudo Lessa:
"O jornal de uma cidade não .é uma

emprçsa capitalista como outra qual
quer. F um patrimônio cultural, um
registro hist6rico, uma utilidade pú
blica, um centro de bom humor, uma
forma de desprovincianizar a cidade.
Claro, pois através dele ii cidade se

projeta extra-muros",
Mas essa projeção não tem ti

do nos últimos anos o devido retomo

para It contabilidade' dos jornais do
interior, que continuam tentando fa
zer um milagre aritmético no qual o
sinal de subtraçâo é.a referência'pre
ponderante. E o fato de alguns 6rgãos

"

ainda se encontrarem circulando tal
vez possa ser explicado com dois ar
gumentos já um tanto fora qe,moda:
primeiro pela fidelidade «ío jornal à
comunidade da qual é força jnerente:

segundo por pura teimosia, idealismo
ou loucura de seus proprietários - já
que fazer jornalismo sério neste País
corresponde a semeai' prejuízos.

- Mas até quando continuará de
pé esse idealismo?

"

Desde então se passaram DEZ
ANOS!

-E isto que nos ocorre quando
entramos

.

para ,o ano 73 de nossa

existência e justamente quando os jo
'vens administradores do lugar pro
curam respostas de como caminhar e
que providências tomar para atingir o
ANO 2.<;>10. '

Fritz von Ja�gu4

Pelos 72'anos de

Comunicação,ativa do

Jornal Correio do Povo, os

nossos sinceros parabéns

e votos de 'contínuo sucesso

Kusz
'Artefatos

de Couro Ltda.

No momento em que a Comunicação assume grande poder
de mudanças na socledadé, o CORREIO DO POVO mostra-se

, (ntegro, verdadeiro e sempre lntorrraüvo.

Parabéns pelos 72 anos de fundação.

Rua CabO Harry Hadlich, 865
Fone: '(0473) 72-0682
Jaraguá do Sul':'" SC

CORREIO DO POVO. A
história de nossa gente passa
por estas páginas, há 72 anos.

,

Parabéns à toda a equi pe
deste veículo de comuni'cação. '.

ENGETEC�
ENGETEC

(J

EngenharJa e

Tecnologia da
Cons trução L tda

Parabéns Correio do Povo

Há 72 anos

bem informando

.'

a comunidade

Equipamentos para Escrit6rio Ltda.
,

Tudo para séu �rit6rio
'

parabeniza ojornal

Correio do Povo que sempre
contribuiu para o

desenvolvimento de Jaraguá do
'\

Sul e região,

PARABÉNS,. CORREI'O DO 'POVO PELOS

,72 ANO$ DE CONTíNUÀ INFO'RMAÇÄO
Metalúrgica Erwino Menegotti Ltda

Jaraguâ do -Sul, ik 10 a 17/05/91
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Imprensa perde a' guerra no Golfo
A ANJ, de abriY91, n2 43 traz uma inte

ressànte nota com ci título acima, em que de
monstra o quanto se subtraiu informações do
"front" de guerra que em menos de oito dias já
tinha perdido o Interesse como noticiário. Diz a

nota, a certa altura que, "findo o conflito no

Golfo 'Pérsico, a imprensa. norte-americana se

volta para uma análise mais detalhada do espaço
que lhe 'coube' no cenário da guerra. Ao que tu
do indica esse espaço não resultou de nenhuma
conquista, ou vitóriadamídia mas, ao contrário,
foi imposto pelo Pentágono. A maioria dos jor
nalistas, que participaram, direta ou .indireta
mente, da cobertura das ações bélicas concorda
em um ponto: a censura venceu a guerra" ..

. Benjamin C,. Brandlee, diretor-executivo
,doWuhington POlt, explica.que' o Pentãgono
Jleutralizou a imprensa, limitando o acesso dos

jornalistas aos fatos e às fontes de informação na
linha de frente, servindo-lhes as notícias dos

atáques aéreos que queria divulgar, emmonóto
nas entrevistas coletivas. As poucas imagens e

textos enviados pelos rep6rteres, que cobriam os

combates terrestres, .só eram liberados pela' cen
suramilitar, após se tomarem notícia velha. "A
guerra estava ganha. Os generais haviam batido
Saddam Hussein e a imprensa", disse Brandlee,
acrescentando que "não vimos uma. fotografia
de iraquiapo morto civil e milhares de iraquia-

nos morrerem e as primeiras imagens divulgadas
foram árabes libertando árabes, como se os

americanos não tivessem tido nenhum papel, não
.

estavam matando ninguém, nem sendo mortos,
I nem sequer libertando ninguém. Foi.uma "luta
invisível", comenta o diretor do Washington
POlt, onde.as imagens da guerra {oram substi
tuídas por medfocres sucedâneos, documentos.de
arquivo, maquetes, mapas. relatos deespecialis
tas, debates e testemunhos telefânicos, Tudo,
menos o registro da pröpria guerra.

'

A idéia do Pentágono foi a de mostrar
uma guerra limpa, sem sangue, nem mortes e
sem vítimas,

Assim já foi em outras intervenções béli
cas, resultado de um aprendizado no Vietnã onde

.

as imagens eram limpas, soldados.corretose a

violência, sempre que possível, ausente.
,

"Não se viu violência quando Israel in
vadiu o Líbano em 1982, quando a Inglaterra
invadiu as Malvinas, quando os EUA ocuparam
Granada, em 1983 e o Panamá em 1989".

"No Golfo o controle das notícias foi to
tal, mas nós vamos descobrir ri que eles não nos

deixaram vér e a verdade será resgatada pela im
prensa", promete o diretor-executivo do Wa
shington Post

o CORREIO DO PO
,va já registrou: grande parte
da história do Vale do Itapo
cu Aperíeiçoamento.. .atualt
zação 'e 'constante, compro-
misso com a 'informação fize-'
ram deste .. semanáno o gran-

, ,de formador de opinião, dig'no
das mais sinceras hornena
gens.

Prefeitura Municipal de Schroeder

Ade.mar Piske Prefei_to Municipal
Ademir Fischer Vice-Prefeito

NESTA OPORTUNIDADE EM QUE O "COR
REIO DO p'O\ÍO" COMPLETA SEUS'72 ÁNOS

\ ' .'

DE INFORMAÇÕES REFERENCIAMOS O
PIONEIRISMO DE SEUS FUNDADORES
ENALTECENDO A CONTINUIDADE DE SEUS
'PRÉSTIMOS DEDICADOS À COMUNIDADE',
ATUANDO DENTRO DA VERDADE EM PROL

.

DA CULTURA E DA TRADiÇÃO.
,/

BRADESCD
Adrninistração e Funcionárias

, , "

I'

11 II Parabéns ao11 ,

u

I' Correio do Povo11

I'

Há72
11

anos'
11

I'

II
,

"

,

mantendo o
)

povo bem
.

,

11. '

, ,

informado I,

I' 11

11 ,

I' Prefeitura

I' Municipal�

I'
' � de Corupá•

Ernesto Felipe Blunk Prefeito Municipal

José Norberto.Müller Vice-P,refeito
II

�

Jaraguá do Sul, tk 10 a l7/05/!!1'

Prefeitura Municipal
de Massaranduba

. A�ministração Dávio Leu·

Raimund"Zlmdars

Página3
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72 anos ,de informação
, Reconhecimento da cobertura no �rojeto "Jaraguâ 2.010",

, "Rio Branco do Sul-PR, 23 de nã-Ios, Dos pioneiros Grubba Brei- '_------------------------------------abril de 1991. thaupt, Weege, Hertel e outros: nevas ,

,

.

Quando recebo o "encarte" gerações construíram a dinarnismode '

I
'

JARAGUA' 2.010, me surpreendo um povo� sejam aí nascidos ounao.
com a desenvÓItura com que os con- Me emociono cada vez �ue ouça ou

ferencistas abordam os mais diversos vejo os nomes "WEG', "KOHL-

aspectos do "Desenvolvimento Eco- BACH", "MARISOL", "MAR- C'âma"'a Munl·cl·p'alIlÔmico" projetado para o futuro CATTO", "BRETZKE", "DAL- I', •

CELIS" e outros nos jornais, nas rá-
dios e nas televisões, sabendo que es
sas marcas são exemplo de perseve
rança, de qualidade, de honestidade.
E orgulho-me disto.

A iniciativa do JARAGUÁ
2010, certamente é um ponto de par
tidade para novo "salto" no futuro. E
nada como se projetar o futuro, com
planejamento, com diretrizes que vi
sem o homem, antes.de tudo. Ao de
senvolvimento tecnol6gico deve-se
aliar a defesa da qualidade de vida dos
cidadãos.

'

Certamente Jaraguã do Sul
será um exemplo para a comunidade
brasileira, o que muito nos orgulha.

Meu caro Schmöckel. Se ti
veres a oportunidade, manifeste ao

Baumer eao Don'ini, em especial, os
meus aplausos pelo brilhantismo com'
que defendem suas teses, pelo discer
nimento manifestado em suas 'pales-

, tras e pela flagrante preocupaçao que
tem com o futuro. Sim com o futuro
dos homens, antes de tudo. Um gran
de abraço do (ass.) Rupert Mayer".

Gerd Edgar Baumer, ex-cole
ga de trabalho na BuschIe & Lepper
em Joinville, e Vicente Donini, com"
panheiro do "velho" Baependí, di
C01're� sôbre assuntos de ,tanta

atualidade, que a gente se sente para
do no tempo e no espaço, sem saber o
que o futuro nos reserva. Mas não,
antes de tudo, objetivos e realistas. S6
mentes desse quilate é que poderão
assegurar aos nossos descendentes vi
das decentes e condizentes com a rea
lidade que vem por aí. Se todos assim

ec;nsassem se não houvessem os
'Gersons,1 da vida, certamente este
Brasil seria outro, mais humano, mais
compreensivo. Vislumbro na pri
meira página do "Encarte',', a velha
AvenidaGetúlio Vargas, com a I�ejaEvangélica ao fundo, os antigos 'cà
sarões" a sempre atual Estação Fer
roviária, e me situo na atualidade da
minha terra natal. Quantas mentes

iguais às do Baumer e do Donini são
responsáveis pelo incomparável pro
gresso alcançado? Impossível nomi-

de Vere'adores de Jaraguá do,Sul

{MFJ ,FIEDLER Despachante

•• 'p.
ESTA REGIÃO TEM O

, PRIVILÉGIO DE'ESTAR 72
ANOS BEM INFORMADA
PARABÉNS CORREIO DO
POVO

•••

eee
.,.,., nutrl�tGI S.G.
��.� indústria e comércio de alimentos

O; Poder Legislativo
de jaraguá do, Sul, cum
primenta o semanário
"CORREIO DO POVO"

, ,

pelo transcurso dos 72
anos de sua fundação.
Mobilizando a inteligência

-

e primando pelo di$cer
nimento, o "CORREIO
DO POVO" tem feito da
função de informar um

comprometimento sema
nal para com seus leito
res, tornando-se respei
tado órgão de comunica
ção ein nosso Estado.

Nada mais justo
pois, do qLJe o reconhe
cimento e as homena
gens pela'. trajetória do
passado refletida no pre
sente, em . benefício da
cultura de nossa terra.

'

Jaragua do Sul, 10 de
maio de 1991

d

HEINS EDGAR (iAEDEn
Presidente

Pafabéns ,Gorreio do Povo

pelos 72 anos de existência e bons serviços
prestados em prol da comunidade de Jaraguá
do Sul e toda a região.

'Sinceramente

Parabéns

Confecções

, ,

São 72 anos com o pOVO�
�

"

.

Página4 .
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Carla Schreiner (Diretora da

) Nelson Eniebnann, Domingos
'sandy Simone Eggert, Lauro

,

eMarlise Krueger; D,ia 16/05
", Aldrovandi, ValnwrRibeiro,

, Konell, Leslie Daniele Zanella e

Horst Jr.1
Dia 17/05 -Alei-

ome/in, Nery José Buchmann.
Nagel, RolfRoberto Pietsch,

n losé Peixer, Wigando Behling,
ia Olska, Marli Rowe e Lllly
r, em Curitiba -PR.

•• Quem aniversaria no dia 13
io é a dra, Zi/á Rodrigues Leite,
e advogada, jornalista e inté
ede entidades culturais de ttape
- RJ e da Academia Fluminense
Iras. A dra, Zilá é a perfeita em
tnz da afetividade jaraguaense
ado do Rio de Janeiro na sua

natal, em Campos e em Itaoca
nde representou recentemente o

diretor na posse da Cadeira n�
da Academia Itaocarense de Le
tendo como patrono o emérito
,Melhem Bey Lahard, À dra, Zi/á
nosso afetuoso abraço e votos de
osanos de vida!
** Nesta eillade o grupo de

os de Affonso Buhr cobre-se de
, pela passagem na mesma data,
u SUl ano de vida, especialmente
tegrantes do Az de Ouro B.C., de
grupo é membro expoente. Buhr
borador do "Correio do Povo"
Mensageiro de Jaraguâ, o Jara
Bote, dando sua contribuição
a manutenção da cultura alemã
sso meio, já que a região é co-

,

como dotada de forte corren

'grat6ria alemã. Fi/ho de tradi-
I fG/1U1ia local, onde sobressai
g Buhr, com o seu famoso Salão
e seu restaurante, que serviu du
longos anos de salão de baile, de
o e de cinema, motivo da criação
hilariante peça teatralSALÃO

R, da atual jovem guarda da ci
.preocupada na preservação das
ões culturais da cidade. Pa
III ao querido amigo Buhr pelo

so- de seu octagésimo ani-
,

!

" A GERAÇÃO
DAMALHA

Uma grande festa de
confraternização marcou,
ontem (dia 10), os 25 anos

de fundação do Grêmio Es
portivo Juventus, clube que
em apenas um ano de reati
vação de seu quadro de fu
tebol, já ingressou no cer

tame da Primeira Divisão
Catarinense, e está entre os

quatro melhores do Estado.
Paralelo a isso, o novo pre
sidente Aristides Panstein
vem intensificando as pro
moções sociais e as demais
modalidades esportivas do
Clube do bairro Jaraguá
Esquerdo. Nossos sinceros
desejos de pleno sucesso ao

tricolor jaraguaense em

mais esta "empreitada" lU1

Primeirona.

...-.-.-.- o- 0-.-.-.-

Massagem estética,
terapêutica, ginástica, {orno
de Bier e placas. São as

principais especialidades da
Clínica de Josefa Massa
gens, que atendecom toda Cl

competência na rua Affonso
Bartel, 316 (fone 72�2636)
- entrada defronte cl ARG,
Materiais de Construção.

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

A SER Yielrense
presta homenagem sincera
tis mães, neste dia 12 de
maio, em sua sede social,
com um delicioso buffet.
Faça sua reserva até às 18
horas de hoje (dia 10), pelo
fone 72-1544, com Renato
ou Marli.
\

-',-.- .-.-.-.-.-.-.-

o Sr. Steinert voltoll
a atender com molduras e

outras coisas mais, na Rua
Alagoas nr! 283, rua ao lado
do Supermercado Vailatti,
lateral da R. José Theodoro
Ribeiro, começo da Ilha da
Figueira. Fone: 72-2864.

F"J FIEDLERD�te
de

Max Fiedler Filho <,

Veículos com placa final 5

Pagame.to do IPVA

Pagamento parcelado até 10/05/91
Cota única até 31/05/91
Ate.demos a domicílio

Rua Domingos R. da'Nova, 31� 417
TEL-FAX: 72- 17-J.,agu6 do:Sull-SC

LANCHONETE

)
o A L L A' S

Agóra em novo endereço
Av. Mai. Deodoro, sln2,

deíronte as

Lojas Torres

---- $ ----
Lanches, sucos,
vitaminas, filé
duplo e salada.

Vestindo Gerações

Pon06 de Velltla
Av. Mal. Deodoro,

1.085
RuaReinoldoRau,

530
Fone: 72-3311

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

seu bom gosto.

Mal. Deodoro, 819 - Jaraguá do Sul
SC

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

58 _. Guaramirim

í

VIAÇÃO
CANARINHO

Há ,20 anos transportando
os artífices do nosso progresso.
AV. MAL DEODORO DA FONSECA, 987,- FONE 72-1422

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Nome: RosaneHupka
'Nascimeruo: 23/12/71'

Cidade: Corupá
Signo: Capricórnio

, Profissão: Modelo,
manequim
Autor:RichardBack
Livro: Fernão Cam-

,
pelo Gaivota
Ator: UMA DUAKI'E
Atriz: Marüia Pêra

Momento marcante:

Festa da Studio FM
Homens: Sinceros e

educados
Filme: Greemilins II

Me_nsagem: QUE O
HOMEM CONTI

NUE A PRESERVAR
ANATUREZA, PARA
QUEA BJ:.LEZA DAS

FWRES CON17NUE
DESABROCHAR.

ALTAFPE�NCIA
____-_byChico Rodrigués

* PANTERAS DO NORTE
Este é o. nome da promoção que estarei realizando no

mês de julho, em lugar indefinido com à presença das meninas
mais bonitas da região. Mais de 5 cidades terão representan
tes e farão eliminatórias.

* PROMOÇÃO
Continua nesta semana promoção DO YOU SPEAK EN

GLISH?, da wizard. Ligue para 72-0294, responda esta e

mais 4 perguntas para concorrer a uma camiseta. Breve, a re

lação dos ganhadores.

* AGRADECIMENTO
Gostaria de agradecer ao coral e a orquestra de cordas

da SCAR, Escola de Cultura Edi, Filhos de Rinção, Seres Vi
vos, Radical band, ArcoIris e a todos que participaram e co

laboraram para que a festa do trabalhador em frente a studio
FM fosse um sucesso.

)

* ATITUDE
Gostaria que todos soubessem que desde o último dia J

di? maio não mais faço parte do quadro de funcionários do
Studio FM. A partir de hoje, estarei me dedicando a Ramo de

Propaganda e Marketing, onde também pretendo atuar na

área de Produções e Eventos. Se não fosse Studio FM ter

acreditado em mim e apostado no meu trabalho isso não seria

posstvel. Agradeço todos os colegas e a direção daquela emis

sora, pela oportunidade.

POR DENTRO E POR FORA'

:g
::!
�
o

�
�--�------------------------------�
Corupá; mostra a sua cara.

********* * TRILHA

Uma música saiu do outro lado do planeta, via
jou, viajou e chegou por aqui. Primeiramente fazia
parte somente do repertório alguns DJs, mas agora é

uma marca estampada nas rádios de norte a sul do

pais, só da ela: ENIGMAI SADNES.
\

* VERDADE OCULTA

Este é o nome do no

Vo LP da Banda Ave de

RAPINA da cidade de La-
, guna. A banda ficou co

nhecida com a música

Sons, baladas e blues que
arrebatou quase todos os

prêmios do PUC (FEST/
VAL uNNERSrrÁRIo DA

CANÇÃO) de Blumenau.
O destaque deste novo dis
co é a música verdade
oculta que leva uma per
formance exuberante do
João Rodrigues nos vo

cais. Além dele a Banda é

composta de Jair, teclado;
Marcelo, guitarra Gero,
violão Samir no baixo e

Edu na bateria. Abra esta

porta e entre.

. Pâgina S Jaraguâ do 'Sul, de 10 a i7/05/91
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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BR-280:.UID
·novo

Corredor
da.MOrte
A madrugada de s4bado pará

domi,ngo (05-05-91)' foi especial
IIICDte trágica no trecho Jaraguá até a
BR-lOl, ceifando nada menos de 7

vidas até o momento em que redigía
mos a nola; posto que ainda existiam
2 vftimas em estado grave. j

o primeiro acidente verifi
cou-se em frente ao portão da

BNERGB, logo ap6a o viaduto da

RFFSA (e não no. trevo de Guarami
rim, como noticiou a imprensa fala

da), resultando com 6 mOrtes. Às.3
)JoraS da- madrugada, no Km 56,2
deu-se violenta colisio, envolvendo
um Monza, placa JX 2082, conduzido
por Artur G. Wierges (42) e o Opala,
placa XL 1365, de UberIAncia, con
lIzido por J0s6 Josmar Silva (31),
lei. a Rua J0s6 Teodoro Ribeiro,
2647, nesla cidadé. Bm conseqüência
do choque morreram no local José
Jotmar Silva (31), Artur G. Wiegers
(42), Alberto Valentini. (68), Jueella
Maria Zimmermann (27) e Terezinha
V�tini (63) e uma menina, ao da-

'

mo entrada no hospital. Existem in
ternados ainda feridos gravemente.

Na mesma rodovia, às 3,30hs
da manhã, Do Km 36,8, verificou-se
o capotamento de Sérgio Luiz Quin
tino (20) com suamoto, placa KK 61,
morador -à l'UIl Londrina, 293, em

Nova Brasßia, Joinville, tendo'morte
_)DstantAnea.

,

TUPY AGROENERGÉTICA S.Al'

Wfupy Rua Ademar Garcia, 111 - caixa postal D-019
fone(0474) 22-7036 - telex 474-145 TUPfBR
CEP 89200 - Joinville - SC - Brasil

, Dispõe para venda no estado em que se encontram:

* 1 camlonete Toyota ano 1.988
* 1 camlonete Toyota ano 1.985
* 1 PIck-up Ford Pampa 4x4 ano .1.987
* 1 Camlnhlo Chevrolet D-6O ano 1.984
* 1 Trator Valmet 85 anos 1.978
* 1 Trator Valmet 65 anos 1.981
* 1 Trator Valmet Ford 4600 ano 1.980
* 1 Micro TratorTobatla 13 CV 1.982

. * 1 Micro TretorTobatt814 CV 1.984
* 1 carreta Agrfcola pl Tobatla
* 1 Enchada Rolllitiva PI Tobatla
* 1 Roçadelra
* 1 Roçadelra pl Trator

. * 1'Grade c/24 discos pl Trator
* 1 Tretor de Pobre (Implemento pl Tobatla)
* 1 Arado de Dlsço pl Trator
* 1 Grade 28 discos 18" pl Trator

.

* 1 Jogo de Rodas pl arado (Tabatla)
* 1 Arado cl 2 alvecas pl Trator

o. Interessados poderão procurar o sator de compra ou pelo
telefo�e (0474) 22-7788 - clSr. Ademir no horário comerciai.

. Própostas por escrito deverlo ser encaminhada ao· endereço
acima até o dia 21/05191.

A empresa fica reservado o dlreHo de releRar as propo�s que
do lhe convierem.

Proclamas deCasamentos
MARGOT ADELIA GRUBBA LEH�

MANN, Oficial do Registro Civil do 1'1 Distrito .

da Comarca de Jaraguâ do Sul, ESUJdo de Santa
Catarina, Brasil faz saber que compareceram
em Cartório exibindo os documentos exigidos
pela lei, afim de habilitarempara casar:

EotTAL N917.708 de 29-04-1991
ALTAIR Bl7TENCOURT DE S()UZA E UTJA
SIJIONEDEBORBA
Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Piracáia,
São Paulo, domiciliado e residente na Rua Campo Ale
gre, em Ilha da Figueira, neste distrito, filho de Carmo
sino Lima de Souza e Laura Bittencourt de Souza.
Ela, brasileira, solteira, comerciária, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliada e residente na Rua Campo Alegre,
em Ilha da Figueira, neste distrito, filha de Maurício de
Borba eMaria Kotehelle de Borba.

.

EDITAL N917.709de 29-04-1991
. Cópia recebida do cartório de Guaramlrim, neste
Estado. ".
RENArO CESARMANUSEJUClLENEREIHERT
Ele, .brasileiro, solteiro, almoxarife, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliado e residente na Rua Friedrich Wi
!helm Sonnenbohl, 550, nesta cidade, filho de Renato
Manus e Custodia Fagundes Manus.
EIa brasileira, solteira, bordadeira, natural de Guarami
rim" neste Bstadb, domiciliada e residente. em Tibagi,
em Guaramirim, neste Estado,. filha' de Afonso José
Reinert e Rosemar Reinert.

EDITAL N917.710 de 29-04-1991
ADILSONJOSEFACHINIEJANETESABEL
Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de escritório, natural
de Timbö, neste Bstado, domiciliado e residente na Rua
537, em Barra do Rio Cêrro, neste distrito, filho de Er-

.
vino Fachini eClélia Fachini. '

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de cartório, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua José
Emmendoerfer, 688, nesta cidade, filha de Manoel Jacó
SabeI e Ivone Klein SabeI. I

EDITAL N917.711 de 30-04-1991
ROGARIODEMARCHIE SALVELINA DA SILVA
Ble, brasileiro, solteiro, laboratorista, natural de Jara
guá do Sul, domiciliado e residente na Rua Ana Zacko,
100, nesta cidade, filho de Albano Demàrchi e Benta
Bisoni Demarchi.
Bla, brasileira, solteira, costureira, natural de Lontras,
neste Estado, domiciliada e residente na Rua. Ana Zac
ko, 100, nesta cidade, filha de Santino José da Silva e

Tereza da Silva. .

EDITAL N917.712 de 30-04-1991
CARLOS ABEL DA SILVA ROSA EMARGARETE
MÁRCIAPLEBANI
Ele, brasileiro, solteiro, comerciário, natural de Jaraguã
do Sul, domiciliado e residente na Rua Paulo Neitzel,
20, nesta cidade, filho de João Maurí Rosa e Julia Maria
Rosa.
Ela, brasileira, solteira, professora, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliada e residente na Rua Frederico Curt
Alberto Vasel, 546, em Vila Nova, nesta cidade, filha
de Marcos Plebani e Terezinha Dirce Nair Stinghen
Plebani.

.

EDITAL N917.713 de 30-04-1991
VALMORRAlMONDIEMARISA ZIPF
Ele, brasileiro, solteiro, oper.ário, natural de Guarami
rim, neste Estado] domiciliado e residente na Rua Fran
cisco Zacarias Lenzi, 8,0, nesta cidade, filho de José
Raimondi e EuláliaMoretti Raimondi.
Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Jaraguá do
Sul, domiciliada e residente em Garibaldi, neste distri-'
to, filha de Afonso Zipf e Maria Kitzberger Zipf.

E para que chegue ao conhecimento de
todos, mandei passar o presente Edital, que será
publicado pela imprensa e em Cartório, onde
será afixado durante 15 dias.

ORREIO
� -=- <>''V' c:.

ANUNCIAR
CONTINUA
SENDO

O MELHOR'
NEGÓCIO

FONE: l2 -0363

Conhecida do Acre ao RS
Furgões simples" isôtermicos,
plásticos, frigorlficos, trailes
e carretas de 1, 2 e 3 eixos.

Equipamento de refrigeração
e 3<1etxo (truek), .

Fone: 72-1077 - Ru.: Dr. Enilt:o FetmI.'" 113 - r-'u:47".,

•

- JAfiAGllA Ill) '-,1 II c,'

JaragU4 do Sul,' de 10 a 17/05/91

CORRE,IO__
., <» IPI"C» 'V C»

.
.

Informativo'paroquial
. CASAMENTOS: ,

11105 - 18hOO - Barra - SIDNEIROBERTO CORREJA ESILVI
NHA S;'KASMlERSK/

.

11105 - 17hOO - Matriz - AMARIUJO FRANCENER E CEU
GRlEPKLEIN.

.

11105 - 18hOO - Matriz - AMARILDO DE SOUZA EADRIANA
FERNANDES

.

11105 - 17hOO - Molha - EDSON uss VEGINl E MONICA
CRISTINA FAGUNDES

.

11105 - 20hI5 - Figueira -JAIRO USBOAENORMAAPARE-
ClDAPEIRJ

.

11105 -I8hOO -Matriz-PAULOROBERTOJUNGEADtuA
FENRlCH'

11105 -I0h30 - Matriz - DIJAlME ONDINO LOPESEROSEU
JARACESK/ "

'

11105 -I7hOO, - Nereu Ramos - ANTONIO GIOVANIDA SILVA
ElLlANEATANAZIO

,r_
MlSv.$:S.lUiADO

19hOO - Matriz, 18hOO - São Luiz Gonza8!'J 19h30 - Silo Judas
Tadeu, 19hOO São Francisco, 17h30 - NS. de Fdtima, J4hOO - Santa
Luzia;I7h30-SãoJoão,I9h30-SlloJosl; J4hOO-Mptriz(CrlançasJl

. DOMINGO: .
.

07hOO - Matriz( 09hOO - Matriz, 19hOO � Matriz: 08hOO - São
Judas Tadeu: 09h30 - São Luiz (Sta Ana); 08hOO. - Santa Cruz, 09h30-
Santo Estevão;09h30-NS. déFdtima (FESTA); OBhOO-SS. Trindade;
IOhOO - São 'Pedro: 09h30 - Perpétuo Socorro; OBhOO - São Be1U!dito:
OBhOO-NS.RciinhadaPaz; .

NOSSAMENSAGEM:
.

"Comemorando o Dia dasMães e pensando o que ela Ipara ca"
da um de nós percebemos que nada I 140 manifestqçâo de Deus como -

aMIIe� .

Ela I a oração do lar, I ternura, IDeus aRindo 7W seio da famJlia!
A mãe concebe, gera dá a luz a vida iJojiJho. Ela ama e esse

amor transforma, frutifiCa e'"J,;;;a e salva. Voc2 jdpensou nesse amor e
como correspondera ele?

Sempre I tempo para amar••• Neste dia dasmães, tambIm, fica .

bem a gente seperguntar:Porque hâ tantasmães que sofrem? TalvezSe
ja porqye muitosJUlWS não sabem serfilhos, emuitos esposos 1140 sabem
ser pau. Vamos tentar mudar esse quadro? E certamente muitas mães
reaprenderão a sorrir. Hok e sempr« te dizemos obrigado, Mãe, mulher
do nosso.caminho!PARABENS, FEUCIDADES! .

m Curtume Ârnoldo $chmltt Ud••
""JARAGUA"

Fone: .DDD (0473) 72..0670

Coluna Evángélica�'
CULTOS: Neste sábado - às 18:00 horas em João

Pessoa e à! 19:00 horas no Centro. Neste domingo - às 18:00
horas no Centro, Estrada Nova e Santa Luzia, às 9:30 horas
no Centro, Sede Par. Ap. Paulo e Rua Joinville, às 19:00 ho-
ras no Centro.

.

ENCONTRO DE IDOSOS: Reúne-se neste domingo
'às 15:00 horas na Ilha da Figueira..

LEMA DA SEMANA: "Cristo diz: Quando eu for le
vantado da terra, atrairei todospara mim mesmo. João 12:32.

MENSAGEM E LErrURA DIÁRIA:
Dia - 12 - Amor não fala muito, ele age. Ele não pro-

mete muito; elefaz algo. Marcos 2:3-5
'

13� Onde houver vinte diabos, ai também há cem
anjos. Se não fosse assim, já teriamos sucumbido.IJoão 3:8,
Romanos 5:20,

14:..- Na comunhão com Jesus temos apossibilida
de de vitôrías. Numeros 24:18

15 - Mãos que oram também devem se transformar
em mãos que ajudam, a fim de que' em algum lugar outras
mãos que esmolam, se transformem em mãos que oram.lICo-
rintios 9:12 1

16- Submetei-vos à autoridade de Jesus, então es
tais intimamente libertos de autoridades humanas.11 Corintios
7:23

17 - Uma vida em comunhão Intima com Jesus dâ
paz, alegria e poder.1I Timoteo 1:7,10

18 - Quem tem-Deus, este tem eternidade, e quem
te",. eternidade, este tem tempopata Deus e os homens.João
6:51

.

r.- PERFLEX P.r...n.. Hortzonlala.V."1c:aII

PEaF-WEW SOlI plBMhelro- DIwIIIo SanIoIIacI.
� .A TorcIDa· Aclflcoe -c._ •Eequed......

PERFLEX
.

EmA .....1n1o

18 Anos A�iço� Comunidade _

Rua JoinvUle, 1839 - FORe: (0473) 72-0995 e 72-3320
JARAGUA DOSUL-SANTA CATARINA

Página9
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____---------------,GERAL
EDITAL

AUREA MÜLLER GRUBBA. Tabeliã e .Oficial de Tttulos da
Comarca, de Jaraguâ do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma
da Lei, etc. "

Faz Saber a. todos quanto este edital ...irem que se acham
neste cartóriopara Protesto os Tttulos eontra:

'

AF ELETRO'MECANICA. LTDA - Rua: João Marcatto,
135-NESTA _

HELMUTHERDMANN - Rua: Estrada Isabel "":CORUPÁ
HUMBERTO lOSÉ DE PAiVA -r- Rua: Helmuth Hansen, 92 -

NESTA ,

JORGEDE SOUZA - Rua: Tufie Mafud, 50 - NESTA
LORIVAL GUMZ-Rua: 7 deJulho,140-CORUPÁ
LORENISILVESTRE TORRES -Rua:Ana Karsten, s/n'! '-NES-
TA

"
'

PAULO FACHINI- Pe. Gabriel Lux, 92 - CORUPÁ
SANDRO NORBERTO MOREITI- Rua: João Picolli; 165-
NESTA
VILSON ROBERTO SCHELLEMBERG - Rua: Estrada Nova,
s/n'!-NESTA
-.-.-.-.-.-.-.-.-.- ....

ImobiJiária Jardim
Jaraguá Ltda.

RU!l,Reinoldo Rau, 585 - 89250 - JARA·
GUA DO SUL - SANTA CATAR.íNA
FONE: (0473) 72-0768 - CRECI 512.J

TERRENÓ c/600m2, centro.
TE�RENO c/600m2, pr6x. Pte. Maria Grubba..
TERRENO c/420m2, Ilha da Figueira. _

TERRENO c/500m2, centro,
TERRENO c/lSx35m, Vila Báependi.
TERRENO c/18x37,5Om, lat. R. Joinville.
TERRENO c/15x6Om Jaraguä Esquerdo.
TERRENO c/3.38Om2, R. Joinville-Guararnirim.
TERRENO c/28x60ini Ilha da Figueira.
TERRENO cl7 .13Om ; Vila Nova.

CASA DE ALVENARIA eil 20m2, Tifa Polvora-Cr$
10.000.000,00.

"

,"_
CASA DEALVENARIA cll20nf,Jguá Esquerdo-Crâ

8.500.000,00.
CASA DE ALVENARIA c/140m2, V.Nova-P/Financiada
CASA DE ALVENARIA cll48m2,Vila Baependi.
CASA DE ALVENARIA eil 60m2, VilaNova. '

CASA DE ALVENARIA cl170m2, V.Nova-P/Financiada.
CASA DE ALVENARIA c/200m2, em Schroeder.
CASA DE ALVENARIA c/250m2, terreso c/1.40Om2•
SALA c/40m2, centro.
APARTAMENTO c12oOm2, centro.
APARTAMENTOC/19Om2,centro.
APARTA.MENTO c/150m2, centro.
APARTAMENTO c/135m2, centro.
APARTAMENTO c/HI8m2, centro.
APARTAMENTOc/105m2,centro. "

APARTAMENTO c/9Om2,centro.
APARTAMENTO c/80m2, centro.
APARTAMENTO c17Om2, centro.

- TEMOS OUTROS IMÓVEIS
,

VISITEM-NÓS
------�---II----------

..AGORA TAMBÉM PLACAS E PAINÉIS
FONE: 72-0768' I'

"

----"--.--11----------

INTERIMÓVEIS '

Intermediária de
Imóveis Ltda.

R. JoãO Piccoli; 104 - Fone
72-2117 '

Jarm' do S,OI -.,. SC -
CA 0914-.1

CASA DEALVENARIA - com 220ni, terreno
com 76fhriZ, situada na Rua Onelia Horst; 109, Vila
Lenzi - Nasproximidades da Weg I.
"CASA DEALVENARIA -com230rr1, terreno
com 850rrl, Situada na Ilha da Figueira. Apôsa

ponte peneil.
CASA DEMADEIRA -com 160nl, terreno com,
sso«, situada na Rua Amazonas, próximo � Scar.
TERRENO -com 954n1, situado na Rua Venâncio
Silva Proto,

APARTAMENTO -com iso«. contendo3
dormitórios - Ed. Chiodini - Apto 32, 3'1 andar.
.ALUGA-SE

APARTAMENTO DE 3 DORMrrÓRIOSNO
eotrtao C/\RVALlfO.

PdginalQ

RestaLnnte
e

lanchonete
o

Canal

Lanches, Pizzas,
Sorvetes.
Petiscos
e Bebidas.

....,-
,

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

R. CeI ProcópIo
"

Gomea,J27

E, como 'os ditos devedores 1140 foram encontrados ou se

recusaram a aceitar a devida intimação, faz por intermédio do
preseme eduàl; para que os mesmos compareçam neste Cartório
na Rua: Arthur Müller n'! 78, no prazo da Lei, afim de liquidar e
seu débito, ou então dar razão porque, não o faz, sob a pena de
serem os referidosprotestados na forma da Lei, etc.

Jaraguâ do Sul, 06 de maio de 1991.

ÁUREA MÜLLER GRUBlJA - Tabeliã eOficial de Protesto de
Tttulos.

S & S COMPUTER
Reprelelltaate Cobra ComputaêloareS

/ ,
'

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

ENGETECAt
ENGETEC
\)

Engenharia e

Tecnologia da
Construçâo Ltda

Ceastrutora: ". Imobiliária:
Cálculo Estrutural Compra, Venda, Avalia�âu
Proieros Ci v ,\ Locação c Intermediação
Execução : de Imóveis

Rua Cel, Procópio Gomes de Oliveira, nq 285 - Fone:
72-2679 Jaraguado Sul - S� - _:-REA 2264 - 9RECI 934-J

VENDE
Sala comercial térrea _ Rua Bernardo ,Dornbusch _ Cr$
4;000.000,00 '

Área com 20.000m2 ao lado da WEG II
Terreno cl 2.000m2, frente p/ BR _ 282, entre a ,Jaraguá
Fabril e Posto Rudnick em Guaramiri.".
Terreno na RuaWalter Marquardt
Lotes na Ilha da Figueira

Lote na Rua José Emm@._ndoerfer- 450,00m2 _ Cr$
,

3.200.000,00
\ Apto. Ed. Joverli _ suíte, 2,quartos
Apto. Ed. Carvalho - suíte, 2 quartos
Apto. Ed. CarvalhO _ surte, 1 quarto
Ap�o. Ed.·Chiodini (próximo Hospital São José)
Apto. Ed. Marajó .

Casa de Alvenaria 54,OOm2 _ Estrada p/ Schl'oeder _ Cr$
3.600.000,00 , '

Casa no centro '_ Rua Anita Gar.ibaldi _ terreno c/
1.070,00m2

ALUGA

KITINETES _ NA MAL. DEODORO _ ED. MARQUARDT
Salas _ Rua José Emmendoerfer '

Duas salas comerciais - Rua Bernardo Dornbusch
Sala comercial na Rua Mal. Deodoro _ Galeria Ed. Picolli

Casa Alvenaria c/3 quartos - próximo à Arte Laje _

fundos WEG I "

"

Apto. _ R.ua Joinville (perto Pedra Jaraguá)

Cumpra - Venda - l.otrameruo 'e Administraçao de tmoveis
CGCMF: 78 659 5440001-92 - Creci 852-1
Av. Mal. DeodoJo, 141 - Fone: 72-2010

VENDE

- Terreno com 9.000,OOrrt defrente a entrada doRodeio
Cri%.
- Terreno com 702,OOn?-prâximo ao Juventus.
- Dois lotes no loteamentoSão Luiz. .

- Chácara com 105.000,OOnI, emNereu Ramos.
,

- Casa de madeira com galpão de alvenaria, terreno com
3.500,OOnI na entrada do-Rodeio Criolo.
- Loteamento SantoAntonio, ternos à vendá.

, ALUGA:

-'13 apartamentos novos na Av. MarechalDeodoro, de frente
asPernanbucanas,

" '

- Oi apartamentos de 01 quarto em cima do Koerich, na
Marechal., '

- 01 apartamento de 03 quartos em cima do Unibanco,
- 09 salas cõmerciais e Kitinetes noprédio da MP, na

Marechal. I

- 02 salas comerciais com divisõrias noprédio do Unibanco,
,

Atenciosamente.

CHALÉ
- Imobiliária e

Representações Ltda
Rua Relnoldo'Raia, 61 - Fones: 72·1390 e 71-1500
Jaraguá do Sul - SC - CRECI 643-J

CHAL' - IIIOBILMRIA - ALU�

lEMOS PARA LOCAÇAo: APARlAMENTOS - CASAS. TELEFONES;

APTO: Kltlntlte - Edlflclo Mine,;
�PTO - 02 atos - Dep. emp., Edlflclo Menegottl;
APTO - 03 Qtos, Edlflclo Mannes; ,

APTO - SOBRADO: 01 Suite -'02 atos, Rua: José Emmendoerfer;
CASA -

MIST.A: 150m2• Rua: Helmuth Hansenn, nV 122, Jgu6-EII4.;
CASA-MISTA: 100m2• R�a: Amazonas, nV 140; Pr6x.: SCAR.;
CASA - ALVENARIA: 80m • RUa: Domingos Rosa, Morro Boa Vista;
CASA-ALVENARIA: 98m2• �ua: 665. Lat. 25 de Jul!lo'CASA - ALVENARIA: 150m. Rua: Felipe Frenzel, fundos SUP�R
Jguâ.;
I!:ASA - ALVENARIA: 75m2, Rua: Arqulmédes Dantas, nV 184, Vila
Lenzl; ,

CHAC4RA: Com ärea de 152.400m2, Rlo'MOI,.HA� c/02 casas de alv.;
GALPAO - INDUSTRIAL:' clárea de 156m" + 99m em eenet., Lateral,
Francisco Hruska, Jguti • Esquerdo.
SALA - COMERCIAI!.: Av. Marechal Deodoro. clérea de 84m2;
SALA,-COMERCIAL: Rua: João PicoU, c�'rea de 114,OOm2;
PONTO - COMERCIAL: SUPERMERCADO em funcionamento com
eStóque, �arra do RIo. Cerro, (MAlSTER); ", '

CARRINHO DE LANCHES: com chapas, freeser, Rua: IiIomlngos da
Nova;
TERRENO - COMERCIAL: Avenida Merechal Deodoro, c/�OO,OOm2;tERRENO - COMERCIAL: Walter Marquardt, c/520,OOm , com casa
de Mad.; ,

TERRENO - RéSIDêNCIAL: ,Rua Albano Faqulnl, Vila Nova,
c/615,00m2; -

TERRENO - RESIr;>êNCIAL: Rua: José Marangonl, Vila Nova,
c/625,OOm2; ,

TERRENO - RESIDtNCIAL: Rua: Frederico Curt A. Vasel,
c/615,OOm2;
TERRENO - RESIDtNCIAL: Rua: Euztlblo, Depouy, Vila Nova,
c/420,OOm2;, ,

'

TERRE;NO 2- RESIDtNCIAL: Rua:' 355,' Pr6x.: POSTO MARCOLA,
ct424,50m,; , '

TERRENO - RESIDtNCIAL: Rua: Leopoldo Malhelro, c/390.00m2;
TERRENO - RESIDtNCIAL: Rua: 687, Jguti-Esql!erdo, Pr6x. Est.
Jardim; ,

TERRENO � INDUSTRIAL: COM ÁREA DE 135.000,OOm2"EM GUARA·
MIRIM, Pr6x. DA WEG - aufMICA; "

EMPR,EENDIMENTOS
,

IMOBILIARIOS '

MARCATTO LTDA.'
Av. Mal. Deodoro, 1.189 - Fone 72·11•• 72·'411
Jaraguá do Sul ..... sc._ C8ECJ QI3.

RBLAÇÁO DOS IMÓVEIS À,VENDA

Jaraguá do Sill. de 1.0 (l 17/05191
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Juventus reúne convidados
e festeja Jubileu de Prata
Jaraguá do Sul _'Diri

�ntes, comissão técnica e
. jogadores, imprensa, convi
dadós especiais e torcedores
de coração festejam a partir
das 20 horas de hoje (dia
10) os 25 anos de fundação
do Grêmio Esportivo 'Iu
ventus ocorridos no dia I!!
deste mês. As comemora

ções acontecem em sua sede
social, no Jaraguá Esquerdo,
com um churrasco de con-

.

fraternização, e muitas pes-

soas devem ser solenemente
homenageadas pelos direto
res do "moleque travesso",
que tomou aos campos de
futebol no ano passado e s6
trouxe gl6rias a seu fiel tor
cedor.

Como se não bastasse
o recorde de renda obtido no

campeonato da 2a. Divisão,
'em 90, a equipe tricolor ja
raguaense ainda conseguiu a

sua vaga à Primeirona, supe-

rando discussões ne "tape
tão", injutiças nos gramados
e irregularidades de adversá
rios. Contratações de nível,
como a do técnico Zé ·Car
los, dedicação integrar de
um planteI selecionado e um

trabalho de base junto à

equipe de Juniores segura
mente devem garantir que o

Juventus jamais desative seu

Departamento de Futebol, a

exemplo do que ocorreu há
quase nove anos.

__----------FUTEBOLAMAOOR------------

Amizade dispara na frente e vence turno
Jaraguá do Sul _

.

A

equipe da SER Amizade sa

grou-se campeã do primeiro
tumji> do campeonato da
primeira divisão da Liga Ja
raguaense de Futebol, so

mando 13 pontos positivos e

tun salde de 21 gols quase o
dobro do segundo, colocado
no turno, a equipe do Alvo
rada, que marcou 11 gols,
conquistando também 11
pontos ganhos. Até agora já
foram marcados 90 gols nos

I

36 j090s realizados no cer

tame - média de 2,5 por par
tida. Os centroavantes Mafra
e Edu, do João Pessoa e da
Amizade, são os. artilheiros,
com 9 gols. A amizade tam
bém tem o goleiro menos

vazado, Osvaldo, que divide
as glorias com 'Jair, do Cruz
de Malta. Cada um sofreu
cinco gols.

No certame Senior, as

equipes do Cruz de Malta
.(campeão e do Alvorada (vi-

ce) venceram o primeiro tur
no e. já estão classificadas
pará o quadrangular final da
competição, que teve até
agora 67 gols convertidos.
No campeonato Juniores, o

João Pessoa assegurou a li
derança do turno', com .14
pontos positivos, seguido
pelo Cruz de Malta, com 12
pontos. O jogador Jairo, do
João Pessoa, é o artilheiro
do certame, com cinco gols
marcados.

--------B'CICROSS---------

Equipe Malwee reinicia luta para o tri
Jaraguá do Sul _ Com

uma delegação de 35 pilotos
inscritos em 19 categorias, a
equipe Malwee inicia no dia
ll.mais uma caminhada na

busca do tri-campeonato es
tadual de bicicross, que abre
oficialmente às 14 horas, em
Brusque. "Nossa equipe está
com preparo excelente e já
tivemos possibilidade de
sentir

.

o nível técnico do

grupo na última etapa do

interescolar, onde conse

guimos conquistar 11 dos 23
. títulos disputados", garante
o treinador da equipe, Ado
lar Moretti que, 'inclusive, já
contratou alguns pilotos de
outras cidades, que ainda
não tinham equipe definida,

. Mais de 100 pilotos
devem disputar a primeira
prova do estadual de bici-

\

Equipamentos para Escrit6rio Ltda.
Tudo para seu escritório

\ \

.Safari

cross, .representando as ci
dades de Lages,. Chapecõ,
Rio do Sul, Blumenau, Ita
jaf, Florian6polis, Joinville,
Jaraguá do Sul e Brusque. O
departamento de bicicross da
Federação Catarinense

:

de
Ciclismo vai distribuir tro
féus aos primeiros colocados
de cada categoria, e meda
lhas aos segundos e terceiros
colocados na prova.

.

CORREIO_
e. <> .-<>" c:»

.'

Esporte 'em revista
-------------Jaime lIlank

Uma goleada para
um grande .público
o público que compareceu ao EstâdioJoão Marcatto,»

mais de 5 mil pessoas - no dia 1'1 de maio, para ver Juventus e

Marcüio Dias; com portões abertos, saiu ao final do jogo com

a "alma lavada", pois dois motivos. O primeiro, porque viu o

Juventus imporuma sonora goleada, de 5 a 2, no bom time do
Marcüio Dias. O segundo, porque viu o seu timepelaprimeira
vez mostrar um grandefutebol em seu estádio, o que não havia
acontecido até então. Tôto e Dunga - o aniversariante do dia -

foram os grandes destaques da partida.

De_ vez deu Caçadorense
Juventus e Caçadorense haviam se defrontado em três

oportunidades nesta Copa Santa Catarina. No primeiro jogo,
2 a O para o Juventus. Nos dois jogos seguintes, empate em

dois gols. No jogo de domingo (5) realizado no Estádio Muni

cipal de Caçador, a Caçadorense venceu por 3 a 1. Um re

sultado justo, para uma equipe que soube explorar muito bem
às falhas do setor defensivo do "moleque travesso" - que an

dou muito mai-, e também da sua meia-cancha, que vinha se

constituindo no ponto alto da equipe, nos últimos jogos. Essa
derrota, praticamente deixou o tricolor jaraguaense sem chan
ces de fazer a grandefinalda Copa Santa Catarina.

C8IDpeoDato Estadual. de JuDiores
A equipe de juniores do Grêmio Esportivo Juventus, que

disputará o campeonato de estadual de 91, está na chave "A",
juntamente com Internacional, Caçadorense, Joinville, Blume
nau, Marcüio Dias e Brusque. Na chave »e: estão Figueiren
se, Criciúma,

-

Araranguá, Avaf, Ferroviário, Hercüio Luz e

Chapecoense. O campeonato inicia dia 25 de maio, sendo os

jogos realizados sempre aos sábados, à tarde, com inlcio às
15h3Omin. Classificam-se três equipes de cada chave para o

'Jexagonal final. O arbitral para a definição da tabela aconte
ce neste sábado, na Federação..

DESTACANDq
O Grêmio Esportivo JII
ventils. estar4 na noite de
hoje. em sua sede social.
homelUlgeaiulo fundado
res e ez-presidentes do
clube, A comemoração·1
pela passagem do seil JII
bilee de Prata (25 anos

de fundação], Para tanto
convidoll toda a impre1l8a
esportiva de Santa Cata
rina, O presidente da Fe
deração Catari1ßt!1I8e de
Futeboi, Delfim de P4dlUl
Peixoto, tambhn estar4
presente••• A 1'1 etapa do
campeonato catarinense de
bicicross, denominada de
"Copa Malwee Estadual de
Bicicross", acontece amanhã
(11), em Brusque, Segundo
informações do diretor técni
co da Federação Catarinense
de Ciclismo - Dpto. de Bici-

·

cross - Valdir Moretti, mais
de 150 pilotos participarão
das pr�vas, nas 22 catego- .

rias, devendo o mesmo cons

tituir-se de um ntvel técnico
altissimo ... TentiilUldo o I!!
turno dos campeonatos

· da 1'1 divisão, juniores e

seniores. da Liga Jara
guaense de Futebol, j4
conhecemos os seIlS cam

peões. Na UI!! divisão". 'a
grand« campeã foi a SER
Amizade. de GlUlramirim.
Na categoria de Ujllnio_
res"; a SE João Pessoa

·

foi a campeã e na catego
ria useniors·. o Cruz de
Malta foi o campeão e a

SER Alvorada.' a vice-

cainpeã. estaiulo ambos
classificados par.. o qlUl
drangllior final.'No dia 17.
de maio; com a participação
de 10 equipes, começa 'O

campeonato citadino de fute
bol de salão, A organização
fica por conta da Liga Iara
guaense de Futebol de Sa
lão... Jaragll4 do Sill
sedia neste filUll de sema-

1Ul. a It} fase do campeo
nato estodlUll de yolei·
1IUUCllli'110 infantil em SlIIJ

.

cluzve "A". AUm da
DMEIKohlbaCh (Jaragll4
do Sill) pa11icipam ainda
a Bue"'er (BJ?Uqué). CR

.

Xa1Uerê e o CoUgio Bom
Jens (JoinviUe). Os jo
'gos serão realizados 110

Gi1UÚio de Esportes Ar
thur Müller e na AABB•..

O torcedor juventino e prin
cipalmente o presidente .Aris�
tides Panstein, está eufórico
com o anúncio da liberação
da importância de 18 milhões
de cruzeiros, por parte do
governo municipal, para a

ampliação da arquibancada
do Estádio João Marcatto, em
mais 56 metros, triplicando a

sua capacidade. O contrato

foi assinado com a Cassol
S/A, de São José sendo as

obras iniciadas esta semana e

com término previsto para
meados do mês

'

de julho,
quando serâ inaugurada, .

provavelmente, com a pre
sença de um grande clube do
futebol brasileir-o.

PtJginall

"

"

"

.AGRÂDECIMENTO

A família enlutada da querida e

sempre saudosa
.

FRITZIDÉA
VOGEL FIEDLER

falecida às 18h30min do dia 12
de maio de 1991v quando eon

tava com a idaoe de 80 anos,
.

vem por intermédio deste se

manário agradecer a todos que
enviaram Oores e coroas e

aqueles que acompanharam o

seu corpo até a última morada,

Agradecem em especial ao Dr.
Fernando Springmann, ao Pas
tor Ingo Piske e as senhoras da
OASE.

Convidam, outrossim, para o

culto que será celebrado às
9h30min, do dia 12 demaio, na
Igreja Evangélica Luterana -

Centro.

Jaraguállo Sul, maio/I991.

Completa linha de suprimentos
para computadores.

Fones (0473) 72-1492 e 72�3868
JaragUá do Sul - SC

CAÇA - PESCA - CAMPING .: NÁUTICA
.

AV. MAL. DEOQORO, 583
TEL.72�1389

JARAGUÁ DO SUL - SC

•
I'

,--------��--------------------------------�II
Jilraguá do Sul. de 10 a'17105191 / ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



� GEML

Winterfest revive tradição
germânica no Rio Cerro n

ANOTAÇÕES
nos" e, à noite, excelentes
números de danças folclóri.
cas, precedidos' de novo
baile, animado pelos "Ver.
sätéis";

.

Pouco antes do. aJmo.
ço, no último dia da Winter.
fest, acontecem as apreseJl.
tações de danças folcl6ricas.
A tarde, o conjunto musical
"Estrela de Ouro" comanda
a animação final, Toda' a

. premiação dos campeões do
tiro ao alvo, ao pássaro e do
campeonato de bolão sen
entregue às 19 horas, du
rante Soirée, com "Os Vila
nenses". O presidente da
-Alvorada, Raimundo Rahn,
pede que, todos os festem.
venham "trajados tipíca
mente".

Jaraguá do Sul - A

partir das 20 horas do dia 17

(sexta-feira), os jaraguaen
ses e todas as comunidades
do Vale do ltapocu estão
convidados para curtirem a

mais tradicional das festas
alemãs: a 3! . Winteifest,

.

promoção tradicional da So
ciedade Recreativa Alvora
da, em Rio Cerro 11, e que
reúne anualmente centenas
de pessoas; em tomo de uma .

grande confraternização,
onde não. faltam o jantar tí
pico alemão,commarrecc re
cheado, aipim frito, sch
watszauer, strudel, repolho
roxo, e muito chopp. As 20
horas do'dia 17 acontece o

primeiro grande baile, com
.

animação do Grupo musical

Calif6rnia, do Paranä.
As comemorações da

Winterfest prosseguem' no
dia 18, com o Campeonato
de -Tiro ao Alvo, tiro ao pás
(saro, além das competições
ele bolão, a partir das 15 ho-'
ras, e com encerramento
previsto para as 16 horas do
dia seguinte. Na tarde.do' dia
18 ainda ocorre a apresenta
ção do Grupo "Os Pomera-

o vereador e filho de pescador Josl Ramos� Carvalho conseguiu
uma verdl;ziJeiro proeza quando pescava no alto mar, em Enseada, âia 1!!
deste mês, Ramos e aeenas11IDjs um colega "'fIlaram um !,ubarão com na

da menos de 208 quilos e d.o/S metros e meto de compnmento (foto). Se
gundo Ramos, foram, necessários 45 minutos para tirar o imenso peixe da
dgua durante a pescaria, feita aom espinhei de 50 anz6is. Para. quem não
acredita no feito Ramos convida: "Se quiserem 'ver o peixe, ele estâ no de
pdsito" • Afinal, ele I fiJJw de pescador, Josl de Carvalho e, como dizo di
iado,fillaO de peize•••

É bastante provável
que tenha havido q,to crimi-,
noso no incêndio ocorrido no .

Horto Municipal, na madru
gada de domingo, em Jara
guá do Sul. Um prédio de
madeira com 80 metros qua
drddos e muitas ferramentas
ficaram completamente des
tnddos pelo fogo, comyrejul
zos' avaliados em Cr$ 8 mi
lhõ�s. A Policia ainda inves
tiga o caso.

o deputado e secretá
rio da Educação Paulo Ro
berto Bauer deve abrir ofi
cialmente a I Jornada da Pe
dagogia - IlEtapaCriança e

Educação, no auditório do
Sindicato dos trabalhadores
do Vestuário, às 19 horas do
dia ,15. O evento prossegue
'até o dia 17, abordando com

temas "O Educador - Res
gate Profissional', "A Práti
ca Pedagógica", "As Expec
tativas da Sociedade quanto
ao Profissional de Educa
ção". '�O Perfildo Educadór
para.a Criança Catarinense"
e "O Educador na Produção
do Conhecimento". A promo
ção é da Fundação Edúca
dionalRegional.Jaraguaense
(FERJ).

Muitas. inovações na 3a. Fenatiro
. A 3! Fenatiro (Festa Nacional

de Atiradores), que neste ano vai ocu
par o Complexo Turístico e Comer
cial da Expoville de 1'7 a 26 demaio,
irá oferecer um grande nämero de
novidades, principalmente para prin
cipiantes e turistas que quiserem co

nhecer um pouco mais dasmodalida
des do tiro.No dia 2 de maio pröxímo
a Secretaria de Turismo irá realizar o
lançamento oficial da festa, oferecen
do um coquetel na Liga de Socieda
des às 20 horas para a.comunidade
dos atiradores, imprensa e convidados
especiais. "O objetivo é a integraçäo
com os representantes dos clubes de
tiro e a mesmo tempo a divulgação de
todos os detalhes da organização. de
mais uma edição da Fenatiro", desta-

C�\1 Q Secretário de Turismo Ramiro
Greg6rio da Silva.

Dentro da ��ão da 3!
Fenatiro já está defimdo que a aber
tura da festa Será na Praça Nereu Ra
mos às 18h30min. Ap6s a solenidade
oficial 'de abertura, irá acontecer o
desfile da Fenatiro ·nas ruas centrais
da cidade, com a participação de duas
bandas, grupos folclérices, represen
tação de todas- as sociedades de atira
dores com' seus reis e rainhas. (so
mente de Joinville são 24 clubes) e

um carro de som.

A partir das 20 horas.tos con
vidados serão recepcionados na Ex
poville;: para assistirem .

o concurso

que vai eleger a Rainha da 3! Fenati-

roo As candidatas vão apresentar-e
em traje germânico e' em seguidased
realizado o 12 Baile Típico FenalÍlO,
'coni aDim�o da Bandaville. De
acordo com' a organizadora de todo o
cerímoníal de 'abertura da Fenatiro,l
Relações Pdblícas da Secretaria de
Turismo, NelciArnhold; no intervalo
do concurso haverä uma apr,esenlaçlo
da Academia Spaço, com uma core
grafia montada pela professora Fa·
6íola Bernardes alusiva a histdria do
Tiro ao Alvo e a Fenatiro. "Duraaee
desfile, as candidatas também vio
apresentar uma coreografia especial,
com o objetivo de dinamizar as apre.
sentações. No mínimo serão 24 cano
didatas Inscritas, representando OI
clubes de tiro da cidade" •

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

O vereador Balduino
Raulino assumiu o cargo de
secretârio executivo da Asso
ciação âos , Municlpios do
Vale do Itapocu (Amvali),
substituindo o colega Ruy
Dorval Lessmann."-

.

-.-.-,.-.- .-.-.-

O vice-prefeito de
Guaramirim; em exercício,
Francisco Schork, pretende
concluir durante o 'penodo
em que substitui o prefeito
Antônio Zimmermann as

obras de alargamento eretifi
cação das estradas de Brü
derthal e do Sul. Serão a no

ve quilômetros de serviços.

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

v- A senhora Nilcéia Sa-
lete Jark foi eleita por acla
mação para presidir a Rede
Feminina de Combate ao

Cancêr de Jaraguá do S�4
substituindo à Rosane Yailat
ti. A_ posse está marcadapara
o dia 10 de julho.

O bispo de. Humaitá
(AM), dom José Jovêncio
Balestieri, recebe solene- .

mente sua ordenação epis
copalna manhã do dia 19, no
Palácio de Esportes Prefeito
Rodolfo Jahn, em Guarami�'
rim, seguido de um almoço de
confraternização no Parque
Municipla de Exposições.
Natural âe Massaranduba,
dom José viveu toda a sua

infância em Guaramirim, on
de ainda hoje. residem muitos
de seus familiares.

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 cardápio. variado de
carnes, pratos quentes, saladase sobre
mesas, tudo preparado dentro de'mais
rigoroso controle de qualidade e higiêne,
Para sua maior comodidade embalamos
sua refeição em bandejas de alumínio
descartáveis que conservam a tempera
tura e o sabor do alimento por mais
tempo.

Horário de Atendimento:
�egunda à sábado dás 10 horas às 13h30min.

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

·qualidade ecom.pronta entrega
aEíUß

,

SUPERMERCADO BREITHAUPT
RUA WALTER MARQUARDT, 225

II

Rua BernardoDornbusch, s/n�, próximo da Marisol.
Em cada cliente, um novo amigo.

Ace.......-.íenda de ntfelç6ea:
LIgue 72__, I'llmal313�OÍI ...rme)
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