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Vale terá.Escola Técnica
dentro de mais dois anos
o diretor da Escola

Técnica Federal de Santa
. Catarina, A/feu Herme
negildo, prometeu se em

penhar para que até 1993
esteja pronta para fun
cionamemb a futura ex

tensão da Escola, em Ja

raguä do Sul, especiali
zada a ntve! de �f! Grau,
atendendo reivindicação
ántiga das comunidades
do Itapocu, Alleu foi re
cebido em almoço, no

Parque Malwee, dia 14,
e assegurou toda a viabi
lidatk da' implantação da
Escola nos cursos das
áreas Têxtil, Eletroele
trônica, Mecânica e Ali
menucia, destacando que
a'microrregião comporta
o mercado de trabalho
tkJs futurosformandos.
-----P4gina4�

Escolha o idioma que
você deseja/lliar _

INGLês·· ALE.AO
FRANCês
ESPANH.OL
ITALIANO --...
Aprendizado
garantido
Fone: 7270294

Prefeito Adernar Duwe garante doação de terreno à Escola

Ivanldo, Gerson e Fran.cisco: apolo consoldado

. Gerson tem apoio do
"Correio do Povo"

o adeta Gerson dos Sanux: éo atuai
recordista estadual na prova dos ]]0 me

tros com barreira, e também estáaté agora
na ponta do ranking dos JASC, com recor

de batido no ana passado. A concretização .

do patroctnio aconteceu no dia 10 (data em
que o Jornal comemorou seus 72 anos de

fundoção), coroando o esforço do atleta,
treinado atualmente pelo professorIvanil-

.

ATLETISMO.

ASSINATURAS
It

ANÚNCIOS
FONE: 72·0363

Juventus homenageia
no Jubileu de Prata

Com a presença do presidente da
Federação Catarinense de Futebol; Delfim

.

de Pádua Peixoto Filio, do prefeito em

exerckio, Adernar Duwe, dirigentes, joga
dores e comissão técnica do Giimio Espor
tivo Juventus homenagearam 26 pessoas
que prestaram relevantes s�Íf0s ao Qube,
no seus 25 anos de história esportiva, O
treinadorU Carlos, comratado neste ano

paro dirigir a equipe ao Certame de ]I! Di
visão, entregou uma dasplacas comemora
tivos ao Jubileu· de Prata a .ex-esposa do
ex-presidente do Juventus - por duas
gestões consecutivos -, A�nio José Gon
çalves (in memorian). Na foto de Luiz Car
los Chaves, o momento em que U Carlos
faz a entrega solene à diretoria do Correio
do Povo, Yvonne Gonçalves.

do de Souza Pinto. "isso é o inido, Espera
moi agora que outros empresas contribuam
com o Gerson,.�dt[vído uma certeza de
medalhas em qualquer competição que par
ticipa", solicitou Ivanlldo .

-----\�
Oalgodao longa vida. f � 'Q' '\

�-{
FONE (0473)72-3200
TELEX 474- 519

'FAX (0473) 72-0304
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·EDITORIAL
"Diarinho" . sofre atentado

o Diário do Litoral, ameaças à sua integrida
vibrante jornal de [taja' de,

que serve também aos inze- Joãozinho Vieira
resses de Balneário Cam- adota uma linha redatorial
boriü, Tijucas, PortoRelo, ousada, o que lhe tem va

Itapema, Oambortü, Nave- lido alguns poblemas com,

gantes; Penha e Piçarras, as pessoas neles retrata
acaba de sofrer um vio- dos.
Tento atentado às suas Ainda recentemente
instalações ftsicas, dnifi- não se conformava com os

cando o seu equipamento. rumos que o INSS tomava,
Até o instante em que dizendo em seu recado

redigiamos esta nota, ain- que" o Brasil inteiro deve
da eram desconhecidos os estar espantado com a

seus' autores" .que infligi- burrice 'dos dirigentes da
ram prejufzo de grande alta cúpula do [NPS. Os
monta ao confrade' da éi- caras são o supra-suma da
dadepraiana, . ignorância, da burrice,

Segundo nos foi dado coisa que,está sendo por
observar, Joãozinho Viei- todos constatada com as

ra, seu atual editor, inicia- cagadas que os caras vem

ra um combate sem trégua ,,fazendo".
ao tráfego de tóxicos, além . O brava jornal está
do seu empenho em, identi- sendo impresso em . outra

ficar o ou os autores da gráfica e, em' breve deve
morte de um dos integran- estar 'voltando a pleno ya
tes da relojoaria Labes, por- em busca do tempo

. onde também' recebera perdido
J

� De nossa parte, la
mentamos' os atos de van

dalismo que algumas
mentalidades retôgradas
procuram adotar para ca

lar a boca da imprensa li
vre e desatrelada.

Como este semanário

tÇJ!11bém vem sofrendo as

agruras desse tipo de

mentalidade, sofrendo '

ameaças a todo o instante,
embora procurando a me

dida econômica para atin
gir os seus fins.. podemos

.

dizer ao bravo companhei
ro de trincheira que não
retrocedemos da nossa li
nha de conduta, que se

pauta nas postulados da
busca da verdade, doa a

quem doer. Desta redação
partem os votos de solida-

.

riedade ao Joãozinho Viei
ra e sua brava equipe re

datorial, Avante, compa
nheiro!

CARTAS

IA REPERCUSSÃO,DO
NOSSO ANIVERSÁRIO

Rio de Janeiro (10-05.91) Via
TELEX .

"Felicito esse jornal pela Ilas
sagem de mais um ano de vida. Mui
los anos foram verdadeiramente ár
duos, desde Artur Mueller, seu fun
dador, até os dias atuais,

O "Correio do Povo" que
acompanho desde menino, dtirante
anos caminhou por estrada sinuosa,
hoje andando em estrada asfaltada.

Foi sempre um jornal coeren
te; nuncà faltando com a verdade,
acima de tudo. Atua com elegância
dentro da imprensa modema, cada
vezmais, conse�indomaior êxito,

Tudo fOI obtido' com muita
luta" esforço, dêtiodo e muito trabä
Ihõ, sob um comando sério, e compe
tente. Parabéns, Eugênio!

Tenho acompanhado as novas

colunas do jornal com artigos de co
Iaboradores jovens e muito bem redi
gidos. A sociedade é bem comentada.
O esporte me chama especial atenção
e fico satisfeito com os resultados do
Juventus, que em breve espero conhe
cer nogramado. Jaraguã- merece ser

Bem representada' dentro do fIl.tebol
catarinense.

Cumprimento 'o "Correio do
"

.

{'ovo" por mais um ano de existência.
A sua díreçãe e a todos os colabora-

UM MILAGllli NA
SEMANA SANTA
Catedral Metropolitana de

Florianópolis, 26-04-1991.
J "Venho P.9r meio desta agra-

decer-lhe a gentileza do seu magãni
mo coração, entregando aqui na Se
cretaria Paroquial, o "Correio do Po
vo", o mais antigo jornal do Estado.
Por meio dele fico ciente dos aconte
cimetos de Jaraguá do Sul.ibem como
das cidades circunvizinhas. Jaraguá é
um nome que está 'profundamente
enraizado dentro de mim, pois desde
pequeno ouvia papai dizerfvou a Ja�
raguá. Papai, residente e comerciante
em Luís Alves, duas vezes por sema
na, .se dirigia a Jaraguá para seus ne

gõcios,
Cumprimento a equipe do jor

nal, especialmente ao diretor, Eugê
nio Victor Schmöckel, pela 60a
apresentação e os mais diversos as
suntos do jornal. Um assunto que me

chamou a.atenção;.« creio, par.a mui
los outros leitores, foi o do Gregório
Lopes, intitulado: "Um milagre na
Semana Santa". .' .

Almejo-lhe saúde e felicida
des, bem como à toda a família e à .

equipe do jornal, acompanhado das
mais ricas bênçãos de beus. Ante
,ciosamente' (ass) Pe. Pedro José
Koehler, Reitor daCatedral" .

---CORREIO-
-=» C> ..C»" c::.
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dores um abraço muito especial. (ass.)
.
EGON EHMKE".

.

'JARAGUÁ 2010

A imprensa local já se mani
festou sobre o �onunclamento do

��rt���o d�d�bun�gnj! Z?e�blli�
Legislativa o Projeto JARAGUA
2010, que tem por objetivo promover
o desenvolvimento da região, preser
vado a qualidade de vida da comuni
dade. Udo Wagner se posiciona favor
da livre iniciativa, mas contra osmo
nopólios e oligopõlios, ele mesmo foi
paínelísta no l� Seminário promovi
ao pelo Projeto, sobre o tema, Co
mércio e Serviços.

.

Até aí tudo muito bem. Elo
giável o trabalho de divulgação de tu-
00 quanto acontece dentro do muni-,
cípió de Jaraguá do Sul.

_
'

.
Acontece, no. entanto, qu� o

.

Gabmete de Imprensa, ao

redli
e

Filtrar as manifestações em I11en '0,
no BOLETIM DA ASSEMBL IA,
n�. 04/91, da semana de 22 a 26 de
abril/91, não deixou bem claro o im
portante conteúdo do pronuncia
mento do jovem e ilustrado fllpre
sentante jaraguaense lio plenáno da
Assembléia e lascou a seguinte inusi
tada frase que. embaralhou )Odo o

meio docampo: "JARAGUA 2010
- A importAnc,ia do Projeto �a
ragu' promOVido pela'Asocla
ção

.

Comercial c' Industrial de'
JoinviUe, Fundação E�ucacio
nal, Centro Empresarial e Cen
tro de, P..ofisslonais Liberais,
foi destacado pelo deputado
Udo Wagner (PDS}",.

Ora, da forma como está, não
podíamos silencia!' diante do ocorrido
lapso, quer nos parecer,mas a sen'nos
silelites, poderiam os inC$ustos supor
que continuamos comei 2� DISTRI
TO do Municfpio de JoinVille de onde
nos emancipamos pelo decreto n�
565, de 26-03-1934, assinado pelo
InterventQr Federal no Estado de
Santa Catarina - Aristili,IßQ Ramos,
publicado na edição n� 22 de
27-03-34, do Diário Oficial. .

Modéstia a parte, este sema
nário teve como uma das bandeiras de
luta, a emancipação. desta �rra que,
num crescendo e porsucesslvasgera
ç<Jes chegar3JIl ao. atual estágio, cada
um dos nabltantes colocando o seu

tijolinho de esforço� beneficiar o .

bem comum. As entidades acilJla ci·
tadas. são todas de JARAGUA DO
SUL e genuinamente jarll�nses,
realizado no anfi-teatro àa WEG.

,

CORREIO__
-=» c::» ..C» '-'. c::.

Confira a
. história

"A História de nossa

gente não pode ficar só ria sau

dade".
.
O Passado SÓ'é impor

tante se o seu tempo foi bem em-

pregado.
-

CONFIRA A HISTÓRIA ...

Barão de ItapocK

• •• HÁ50ANOS
Em 1941, o reverendlssimo podre Alberto Jacobs, digno e pre
zado vigário da paróquia procedia numa manhã de quinta-feira
a bênção daredação e das oficinas do "Correio do Povo", em
presença do diretorHonorato Tomelin, exma. esposa.filhas e do
corpo gráfico. Eram gratos ao querido vigário da parôquia por
esse"gesto cativante de bondade e deferência, trazendo em boa
hora o amparo espiritual de que necessitavam pra vencer as di

jfceis etapas de sua missão, com os olhos postos em Deus e nos

destinos de nossa terra.
O dr. Arno Pedro Hoeschl, Juiz de Direito da Comarca de Ja

raguâ, fazia saber aos que o presente edital vissem, com oprazo
de 30 dias, que havendo sido designado o dia 26 de maioprô
ximo vindouro, para realizar-se a 2� sessão ordinária do Tribu
TUlt do Júri, foram sorteados os seguintes jurados que tinham de
servir TUl referida sessão: Bernardo Grubba, Werner Buhr,
Hans Loss, Alfonso Schoondemarck, BonifáCio"Gonçalves, Luiz
Sani, Ernesto lfessmann, Paulo Theis, Álvaro Bertoli, Alfredo
Klug, Bernardino H. da Silva, João Karger. VictorHardt, Leo
poldo Mahnke, Rodolfo Meyer, Waldemar Grubba; SOvino Pia
zera, Oswaldo Buch, Paulo Sohn, Willy Wensersky e Pedro
W�.

HÁ40ANOS
Em 1951, o prefeito ArturMüller, emma dltima viagem a

Florianópolis teve oportunidade de falar com o governador Iri
neu Bornhausen e bem assim com o Eng. Schmiegelow, diretor
do DER, ficando assentada a construção da ponte sobre o Rio
Jaraguâ, TUl Estrada Jaraguâ-Blumenau, que havia catdo com 2
caminhões que seguiam para Porto Alegre, devendo a ser ini
ciada dentro de 30 dias, quando uma turma especializada em

cimento armado terminasse uma ponte no Sul do Estado. Era d

ponteperto do Vailatti.
O prefeito A. Müller também reabria o cemitério interdita

do por Leonidas Herbster. TUl Estrada Itapocü, administrado
pela Sociedade de Cemitério "Bruestlein", perto do Salão Sohn.

O governador Bornhausen comunicava ao prefeito que
mandara projeto de lei à Assembléiä Legislativa, que manda re
ceber por doação, um terreno em Vila Chartres, parti constru-
ção de uma escola.

.

Eram removidos os Fiscais da Fazenda Estadual: Henri
que de Arruda Ramos, de Jaräguâ para São Bento e Eduardo
Yirmond.de São Bento para Jaraguâ,

••• HÁ 20ANOS

Em 1971, pelas leis n<.! 301 e 302, o prefeito Hans M�yer
'desapropriava áreas de terras, amigável ou judicialmente, para
alargamento e retificação da Rua João JanuârioAyroso e a rua

Angelo Rubini, o primeiro no Jaraguá Esquerdo e o segundo 1UJ

Barra doRio-Cerro,
. .

< A firma Hildegard B. Scheidemantel, de Timbó, requeria
ao dr. MiltonCunha, Juiz de Direitoda Comarca de Jaraguâ do
Sul, a falência da Construtora Hewokra Ltda., os sócios e en

carregados da administração Luiz Ferreira da Silva e Celso
Antonio Henning.

_

,

Decreto !lssiTUldo pelo. governador Colombo Machado
Salles, discip[iTUlva a distribuição de bolsas de estudos a filhos
de ex-combatentes e alunos reconhecidamente pobres. Estavam
previstas a distribuição de 20 mil bolsas em todo o Estado de
SC, que eram parciais ou integrais, destinadas'exclusivamente a

, alunos matricuwdos em cursos de n{vel Básico e Médio.
J

••• HÁ.I0ANOS
Em 1981, o prefeito em eXerc{cio Sigo}fSchün_ke baixava

decreto criando ZoTUl industrial, do Loteamento Centenário (a
pós o Parque Fabril WEG II) até 4 divisa com Guaramirim, TUl

fab«J do Rio Itapocu com a linha da Rede Ferrovw.ria Federal,
com vantagem para escoamento da 'produção, dada a proximi
dade com a SG,30l, atual BR-280. TamQém assinava contrato

�

para_a construção do 2<.! reservatório da SAMAE, ng Morro do
. Carvão. Contratos de aterr� à nova ponte, em Nereu Ramos,
alargamento,do pontilhão e reparos no acQstamento da ponte
Abdon Batista até a divisa com Guaramirim. Jaraguá do Sul
eram·uma das 9 cidades de porte médio a receber recursos da .

esfera federal, atrav4s da EMPRESA BRASILEIRA DE
TRANSPORTES URBANOS - EBTU, ligapa ao Ministério dos

T'ransporte$, fazendo-se o prefeito representar, na recepção ofe
recida na Capital aoMinistro Eüzeu Rezende.

Uma man.hete na imprensa jaraglUlense demonstrava o

desossossego do empresariado�do muniç(pio: EGGON: '0 TE
MOR DE DESEMPREGO NAO É TAO ACENTUADO. NA
WEG,NORMAL",'

.

Jaragud do Sul, de 18 a 24/05/91Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.Preteítos solicitam apoio
direto a Vilson Kleínübing

Corupá - o prefeito
Ernesto Felipe Blunk conse

guiu, importantes conquistas
. em sua primeira audiência

junto ao governador do Es

tado, Vilson Kleínübing.>
ocorrida no dia 15.• em Flo

rianópolis" Acompanhadodo
deputado estadnal. Udo

Wagner (PDS), Blunk obte
ve garantia da assinatura do

convênio para a construção'
de duas novas pontes na

comunidade de Ano Bom,
sobre os rios Humboldt e

Ano Bom, com '6Offi e 25
.

metros de extensão, respec
tivamente.

Os resultados'positivos
do encontro também foram

obtidos com a promessa da

implantação do Programa de

construção de casas popula
res no município de Corupá .

, A previsão é de construção
de 50 casas,' embora a pró
pria COHAB/SC tenha feito
uma pesquisa junto à comu

nidade e constatado a neces

sidade de mais lOI residên
cias a serem construidas pe
lo Governo do Estado. No
setor viário, o .governador
Vilson Kleinübing assegu
rou a continuidade das obras
de asfaltamento da rodovia
SCIBR-280 - ligando Co

rupá e São Bento do Sul,
além da construção do ter

minal rodoviário de Corupá.

Dávio: 'Discriminação do governo anterior'
Massaranduba - o elétrica nas áreas urbana e

Prefeito Dávio Leu conse- .. rural, construção da nova

guiu o apoio dos presidentes Estação de Tmtamento de
,dos diretörios do PDS, PFL Água e o urgente recapea
e PRN, da Câmara de Ve- mento da Rodovia Guilher
readores e Associação Co- me Jensen" .

mercial e Industrial, para so

licitar do Governo do Estado
a execução de obras consi
deradas prioritárias' à comu

nidade de Massarandubá.
Dávio dividiu o rol de pedi
dos nos quatro anos em que
Vilson Kleinübing estiver à
frente do executivo estadual,
solicitando para este ano

"empréstimo de máquinas e

equipamentos; auxílio finan
ceiro para a construção do
Terminal Rodoviário de pas
sageiros, ampliação da Uni
dade Sanitária, construção
da ponte ligando São José a

Braço Seco, além da am

pliação das redes de energia

"Compreendemos a

difícil situação financeira do
Estado e todos os problemas
em governá-lo", justificou
Dávio, por isso relacionando
as prioridades que podem
ser atendidas no 'prõxímo
ano: "Asfaltamento da
SC-474, de Massamnduba a

Barra Velha, do acesso e

Guarani-Mirin; implantação
da SC-413 de Massanmduba
a Luís Alves; auxílio para a

construção de pavilhão no

Centro Esportivo Municipal
e de quadras esportivas; e,
por fim, a ampliação do
Colégio Estadual General'

RESNER·
Comércio de Móveis e

Eletrodomésticos Usados
Compra - Venda - Troca

Ru� João Franzner, 173 - Jaràguá Esquerdo
defronte a Com. São Luiz Gonzaga

Fone pl recado= 72-3252

Rondon, com consequente
criação de novos cursos" .

"As, obras e serviços
reclamados para serem exe
cutados em parceria com a

Prefeitura Municipal são o

atestado fiel da discrimi
nação com que o povo e o

município de Massaranduba
. foram tratados pelo governo
anterior", manifesta Dávio
Leu, que ainda listou outras

reivindicações para serem'
atendidas até 1994: "asfal
tamento da rodovia MBA
070 - Massaranduba a Ben
jamin Constam -,auxílio fi
nanceiro para a construção
do novo Centro Administra
tivo municipal; incentivo pa
ra a instalação de novas

indústrias, e urgente am

pliação da central Telefônica
de Massaranduba" .

.

Transferência do ponto de

táxi gera polêmica na Câmara
Jaraguá do Sul";' O vereador pefelista Célio Alberto Eiljenhut

acabou sende obrigado a retirar do plenatío o seu pedído de indicação pa
ra que fosse transferido o ponto de táxi da rua Marechal Deodoro da Fon

seca, junto ao trilho da RFFSA, centro da cidade, durante a sessão realiza
da no dia 13. A indícação gerou polêmica, até porque alguns taxistas

acompanharam a sessão, na expectativa de que os vereadores votassem

contrários.
Os vereadores José Ramos de Carvalho (pRN), Marilze Marquardt

(sem partido), Evandro Tomazíni Liscano e Balduino Raulino se mostra

ram contra a indicação, justificando inclusive que "os próprios taxistas
não foram consultados a respeito do' assunto". Balduino afirmou que a

Prefeitura Municipal já assumiu o compromisso de transferir todos os ta
xistas daquele local para o futuro terminal rodoviário jaraguaense, "Reti
ro a indicação, embora tenha certeza do perigo que aquele ponto de táxi

representa à população", reconsiderou Célio Eisenhut.
.

Raeder (presidente) e
Ramos,

L-.........�L.-�.;;_.J..,-..
. no.detalhe foram ao Encontro

Vereadores unidos
na América Latina

Jaraguá do Sul- Até mesmo
.

_ -intercãmbio na área dé Informática,
a possibilidade de adoação de uma problemas e potencialidades comuns

Cédula de Identidade comum a todos entre os paises do Brasil, Uruguai,
os habitantes dos paises da América Paraguai, Chile e Argentina", contou
Latina foi díscutida durante o 1� En- o vereador José Ramos de Carvalho".
contro Latino-Americano de Verea
dores, realizado no final de semana,
no Centro de Eventos do Hotel
Itaimbé Palace Hotel, em Santa Maria
(RS), onde estiveram os vereadores
jaraguaenses Heins Edgar Raeder
(PL), José Ramos de-Carvalho (PRN)
e Evandro Tomazini Liscano (PFL).

"Discutimos também a possí
vel unificação das universidades, a

questão do Meio Ambiente e tôdo o

Entre os palestrantes do encontro es

tiveram os políticos Pedro Simon e

Esperidião Amin (ex-governadores
dos estados do Su!), além do deputado
Nelson Jobim (RS), relatou Ramos. O
Encontro teve a participação de 1.320
vereadores latino-americanos que,
incl usi ve, já marcaram o pr6ximo en
contro para o Uruguai, em 92, em da
ta aindaa serconfirmada.

Jaragu4 doSul, de 18 a 24/05/91

Serio examinados itens como, Amortecedores dianteiros
e trase,lros, Buchas dianteiras e traseiras, Estabilizadores,
Molas, Pinos de mesa, Terminal de direção, Guardapó, Rola
mentos, Pastilhas e lonas de freio, Cilindros de freio, Flexí-
veJs, e o 'Alinhamento de rodas. .

Válido até 31.05.91

FARMÁCIA DO SESI
Amplas instalaçõese com La
boratório de AnálisesClínicas
anexo, para melhor atendi
mento. Av. Mal. Deodoro, 567
(defronte o CQlégio Stio Luú-

,

Fone 12"()561

4'·
- ,

, Jaragua
clínica de fisioterapia

,Ora. v..... G. Tognl'/ Ora. Stela Ferraclnl
Ora. Solange CUtllho PSICOLOGA

FlSmERAUPEUTAS: Ora. SoIans.e PIIInI
FONOAUDIOLOGIA

R.. W......Mlrquardt, 358 próximo
.

di Clfnlca Sinta CecßIe.
Fone: 72-3659
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Atacado e Varejo
A cirando entre a equipe

econômica do GovernoFederalfoi
intensa e animada nos últimos
dias, colocando sem disfarces os

desencontros passfveis quepossam
existir entre (os comandados. Pri- ,

meiro, a ministra Ulia Cardoso de
Mello pede demissão ejá começa a
se apresentar como candidata a

algum cargo eletivo, A partir da[,
tOdo "".iido veio abaixO. No
meado como ministro, Marcflio
Marq!U!s Moreira se sentiu à von-,
tade para traçarmetas à sua ma

neira, cumprindo determinações
"superiores" . Durante uma sema
na assistimos estupefqdos uma
verdadeira crise econômica, que
acabou sendo levada para o lado
social, emotivo e alienante da,
questão, graças a Um serviçomui
to, bem feito pelos vefculos de co-
municação demassas. '

'

...-.-, - ...

A SANTUR' ainda vem re

cebendo inscrições de empresas
que quiserem participar da "4�
Feira de Inverno", que acontece
de 7 a 16 de junho, no Centro de
Promoções da 'SANI'UR, .munict
pio de Lages. A Feira é aberta a

todos os expositores do setor, no
Estado, evidentemente com pro
dução destacada aos artigos de
inverno. A aquisição dos estandes
pgde ser feita na sede da SAN
TUR, 'com Hamilton Farvesani,
pelosfones(0482)24-63oo.ranml

227.
-.-.-.-.-.- ....... -.-

Nosprimeiros quatro meses

deste ano a Carteira i10 Comércio
Exterior do Banco do Brasil, em

Jaraguâ do Sul, registrou ummo-

, vimento de US$ 15,05milhões, um
acumulado que foi complementa
do com os valores reßistrados em
abril: US$ 4,77 milhões.A nlvel de
importação as empresas estão res
sentidas quanto à estabilidade
econômica e não vêm conseguindo
maiores investimentos. O movi
mento foi de US$ 1,6 milhão, em
,abril, com acumulado nos quatro
meses de US$ 2,48 milhões. No
mesmoperiodo (Janeiro a abril) do
ano passado, os valores já esta
vam em US$ 5,7milhões.

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

Já estão circulando pelas
mão dos usuários do transporte
coletivo novos papéis que valem
'dinheiro, ou nem tanto: os "va
les-troco", uma altemativa en

contrada pelo gerente administra
tivo da Viação Canarinho, Décio
Bogo, para acabar com as recla
maçõesjustaspelafalta demoedas
de Cr$ J,oo e Cr$ 10,00 - substi
tutas inexistentes das cédulas de
mesmo valor, Pelo menos os co
bradores não precisam mais tra
balhar com os caixas cheios de ba
las, chicletes e caixas de fôsforos,
poupando os usuários,

E a VARIGfoi
escolhida como a

transpottadora oficial
do vn Congresso
Sul-Brasileiro de Or
topedia e Traumato
logia, em Joinvllle, A
Empresa inclusive
participou com a ins--:
talação de um estan

de, na Expoville, ofe
recendo toda a co

modidade aos passa
geiros, em reservas

ou remarcações para
outros vôos.

Rua/Reinaldo Rap,632
Fone: 72-1599

TUBOSSANTA
HELENA LTDA.,
Divisão de concreto (tubos e artefatos de,

concre(Ó).
R. Joinvil/e, 1.016 - Fone: 72-1101

Divisão de Plásticos (tubos de PVC - .trodutosl
linha esgoto - tubos de polietilenCImangueira

preta).
R.Bernardo Dornbusch, 858 - FQM: 72-3025

Escritório Geral
R. CeI. Procópio Gomes, 99 - Fone: 72-()()fJ6

Escôla ··Tecnica Federal·pode
,

,

ser' realidade em dois" anos (

Jaraguá do Sul - É
bastante provävel que o mu

nícipio ., e toda a microrre
gião -'- .poderão dispor de

,

uma extensão' da Escola,
Técnica Federal de Santa
Catarina até o ano de 199�,
atendendo as áreas de Me

caruca, Eletro-eIetrônica,
Têxtil e Alimentícia.'A ga
rantia foi dada pelo diretor
da Escola Técnica, .professor
Alfeu Hermenegildo, du
rante almoço realizado pela
Associação Comercial e In
dustrial de Jaraguä do SuJ,
no dia 14, no Parque Mal
wee, quando o presidente
Gilmar Moretti entregou a

reivindicação da classe, por
escrito, e com todas as justi-

ficativas. '

"Quero deixar Clara
minha, verdadeira intenção,
de atender a este pleito, não
sö na implantação de uma

Escola Técnica' em Jaraguá
do Sul" mas, também de
transformarmós o muníeipio
em um pólo irradiador de
mão-de-obra especializada",
prometeu o diretor da
ETFSC, completando: "Ja

raguá do Sul está centrada
em. grandes pólos consumi
dores e ainda não fornecedo
res dessa qualidade de mão
de-obra. Assim, vamos bus
car meios legais possíveis,
via respaldo técnico-opera- \

cional, que o município
certamente dispõe".

Alfeu
'

Hermenegildo
reforçou aos empresários -

presidente de sindicatos pa-
,

tronais � e também ao pre
feito em exercício Adernar
Duwe, que "a' região. tem

potencialidade-s em termos

de mercado, de trabalho",
prometendo levar o. pedido a

Brasília, junto ao. Ministério
da Educação , já nesta se-.

mana.
O preféito Adernar

Frederico Duwe, inclusive,
entregou na mesma ocasião,
o compromisso por escrito
da Prefeitura em doar uma

área de terra para que seja
construída a futura Escola
Técnica - uma área de 10
mil metros quadrados.

SPC informatizado .dentro de 60 dias

VARIG ANUNCIA NOVA LINHA PARA' SÃO FRANCISCO

Jaraguä do Sul
Dentro de 60 dias o Serviço
de Proteção ao Crédito (S
PC) do município estará to

'�ente informatizado, para
agilizai as informações
prestadas' diaiiamente aos

lojistas. A garantia foi mani
festada pelo presidente do
Clube dos Diretores Lojis
tas, Sérgio Rubens Zonta,
que deixa o cargo em julho
deste ano, satisfeito com o

aumento. significativo no

número. de associados ao ór

gão: "Crescemos 29% nesta

gestão, contando atualmente
com -125 c:;sociados o que,
em uma época de crise, é de

Até porque o sistema a.

ser implantado pelo SPC -

os equipamentos inclusive já
foram adquiridos - vai pe:r
mitir que os grandes lojistas
possuam dentro da própria
loja um terminal em contato
direto com a central, ope
rando por uma funcionária
da empresa.

"Somos o 32

Parque indústrial e o 102 no

ramo. do comércio, em Santa
Catarina. É necessário segu
rança em uma estrutura des

tas", afirma Zonta. Atual
mente o SPC dispõe de 60
mil fichas, manipuladas por
oito. funcionárias.

Los Angeles. Um destes novos

vôos lerá escala em Manaus, que
se tomará mais um "portão de
entrada" brasHeiro para os turis
tas provenienles dos Estados
Unidos.

A VARIG anuncia, ainda,
outra novidade a partir de 26 de
maio: a Implantação dà terceira

heqüencla semanal para Chica

go, às segundàs-feiras. AtuaF
mente, os vôos Plua aquela cI
dade são às quartas e sábados.

Tamb4m a partir de 24 de

junho, a VARIG aumentará as

suas freqüenclas para os Esta
dos Unidos e Europà. Com rela

ção aos Estados Unidos, será In
troduzida a quarta freqüencla

suma importância", resume'

Zonta.

O· novo sistema COID-'

putadorízado do SPC é mais
um passo na concretização
do grande objetivo do Servi
ço: "Antigamente, o lojista
precisava de um avalista, o
que também dificultava a vi
da do cliente e, hoje, o SPC

garante isso, protege as

compras e o comércio" ,
analisa Sérgio Zonta, enfati
zando que "o cliente não

gosta de esperar". Com a in
formática no atendimento ao

setor, o contato será feito em

segundos.

semanal para Chicago, operada
às sextas-feiras, e o acréscimo
de mals, dois vôos aos 11 já ex Is- �lentes para Miami. Estas alle� ,

çl)es possibßltarão diversas e

novas opções de itinerários ,

CCiITIO ligações diretas São Paulo
Miami e melhorias consideráveis
nas Igações com o Norte e Nor
deste brasileiro, com vôos dire
tos entre Belém; Manaus, Recife,
Salvador e _MIami. ("

Paril a Europa, aV�RIG
aumentará de cinco para oito as

,_freqüenclas para, Lisboa e Porto
e terá vôos diários para Paris. A

Empresa planeja, ainda, para
breve, vôos diários para a Espa-

,

nha.

A VARIG completa 64
anos de fundação no próximo
dia 7 de maio, anunciando a

inauguração do seu vôo para
São Francisco , na Calfornla, a

segunda cidade da Costa Oeste
servida p'ela Empresa e a quinta
nos Estados Unidos. A nova lI
nha, que será uma extenção dos
vôos de Los Angeles, comecerá
a operar a partir do dia 26, com
avi6es DC-10, e lerá quatro fre

qüenclas semanais, aos dom in-.
gos, lerças, quintas .e sextas-fel- _

ras.

AI'm da Inauguração do
novo serviço para São Francis
co, a VARIG aumentará para se
te o número de freqüenclas para

II
II,

II
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Comandante da PM é contra
a implantação de lombadas

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

"Lágrimas de crocodilo"
Jaraguá do Sul - "Não te-

11105 que parar o tempo, mas' sim

acompanhar o desenvolvimento. Pre
cisamos criar mecanismos de auto

defesa, �ue garantam a segurança no
tlinSito' . A análise é do comandante
da 3! Companhia do 82 Batalhão da
polfcia M ilítar; capitão Setgio Luiz
de Oliveira, que considera a constante
solicitação pará colocação de lomba-,
das na cidade "um absurdo". "Lom
bida e um buraco de cabeça para bai
'xo", critica o comandante, enquanto
na Câmal1l de Vereadores o vereador
Célio Alberto Eisenhut (PFL) eotrou
com mais um pedido de lombada,
desta vez defronte à sede do Sindicato
dos TrabalhadoresMetaldrgicos.

-Frontalmente contrário a este

tipo de indicação na Câmara, o ea

pitão Sérgio adverte que"Jaraguã do
Sui tem que entender que já não cabe
lllais vir de bicicletas pam o centro da
cidade, porque temos de nos preparar
para uma vida mais rápida". Ele in
clusive considera os ciclistas que cir
culam pelo anel central da cidade

legítimos "candidatos a presunto";.
Dentro de poucos dias a Comissão

Municipal de Transito (CMT) - da

qual o capitão faz parte - deve insta
lar mais uma lombada, desta feita de
fronte à Escola Jangadinha, rua

Epitácio Pessoa: "Não adianta lom- .

bada 114 frente dos colégios, temos,.
isto sim. que ensinar as nossas crian
ças para conviverem com o desenvol
vimento", acrescenta o comandante
da PM.

A cada reunião, a Comissão

Municipal de Trânsito analisa pelo
menos três pedidos de colocação de
lombadas na cidade, segundo o Ca
pitão Sérgio, que ao invés disso suge
re que seja feita uma ampla campanha
de ensilllimento junto a colégios, en
tidades, para que "não continuemos a
isolar Jaraguá do Sul do resto do
mundo, que caminha a passos rápi
dos". Ele lembra que Jaraguá do Sul
já é uma cidade de medío porte, tem
cérebros invejáveis, grandes indlis
trias e uma população produtiva".
Para concluir, o comandante da PM
cita o artigo 144 da ConstituiÇão Fe
deral: "Segurança Pública é dever do
Estado, direito e responsabilidade de
todos".

Na ciranda do
exerctcio do poder e da

hegemonia uns sobem,
enquanto outros caem.

OU, para uns subir, ou
tros precisam cair, pois
os interesses, apesar de
semelhantes, são antag6-
nicos entre si,

O poder, neste ca

so, também não está nas

mãos dos governantes. E
a ascensão ou queda não
são resultantes da com

petência ou incompetên
cia de determinado go
verno ou de algum mem

bro deste.
"

E a ex-ministra Zé
lia Cardoso de Melo pa
rece ter sido vftima - se

éposstvel usar esse termo
- desta luta surda pelo
poder, travada nos basti
dores, pelos que o exer

cem ocultamente.
Há alguns fatos que

nos levam a pensar desta

procuram minar a polúi
ca econômica adotada. E
a queda da ministra da',
economia, para eles, era
questão de honra.

E as manisfestações
de alguns deles, feitas de
forma demagógica, dão
suporte' à' tese anterior.
Dizer que

I 'a Zélia era

uma mulher de fibra", ou
"unhamos os nossos atri
tos, mas lamentamos a

sua saida" são apenas
.

uma forma de driblar a
opinião pública e escon

der sua -atuaçâo e suas

verdadeiras intensões. É
fazer a

I 'arte'! e depois
querer passar por "bom
'ménino". É chorar "lá
grimas de crocodilo" .

.

Dá para sentir que
há uma verdadeira tra

ma. Está se procurando,
aos poucos, minar as ba
ses do governo atual
(como de todos os gover
nos que vierem a contra

riar os seus inzeresses) e
diminuir sua capacidade
de resistir. Há uma ver

dadeira batalha sendo.
travada nos bastidores.

Portanto, antes de
aplaudir ou lamentar a

queda deste e a ascensão
. daquele, é preciso saber
o que se passa "atrás do
pano".

I
.

Capltlio 84'1110:
..Não podemos pa

rarotempo'

----------BAEPENDI .........------

A tradição da Festa do "Espírito Santo"
Nesta data, a partir das 14 ho

ras, o tradicional clube da cidade, pe- .

Ia 85! vezcumpre o ritual da busca do'
rei, dos cavalheiros, da minha e das
princesas que se sagraram "majesta
des" durante as competições que an
tecederam as festividades do "Espíri-
to Santo". .

. No seu desenrolar constam a

marcha dos atiradores e bolonistas, as
festiva recepção pelas majestades do
período de 1990/91, a proclamação
dos vencedores do período 1991192 e

tudo culminando com um grandioso
baile na sede social.

A memória do espotte jara
guaenSif nos lembra que o gosto pelo
esporte-do tiro veio do começo deste
séCulo. Quando mal haviam Sido der
rubadas as frondosas árvores da área

�ue hoje é o centro da cidade, da
Capim Seite" (o lado do capim), isto'

é, olado direito do rio Itapocu, de vez
que o lado esquerdo já existia ante

riormente, colonizado pelo Domínio
"Dona Francisca" e, para distinguir
era chamado de Goiabenseite, o la
do das goiabeiras.

Pioneiros que ocu{lBram o la
do direito do Itapocu, sentiram neces

sidade de cultuar a tradição de seus

I.

maneira.
Como já foi dito, a

questão da competência
não conta. A ex-ministra,
com a polftica econômica
- acertada ou não, não
vem ao caso -,- que vinha
executando, estava ob-'
tendo resultados. Com
provação de competên
cia.

As divergências
"palacianas" , alegadas
ou forjadas como razão
de sua demissão, também
não convencem. Há mui
ta- "desculpa esfarrapa
da"'.

Por outro lado, sa

be-se. que grandes grupos
econômicos, por não se

rem 'favorecidos 'pelo
atual governo, há muito

Localonde

Iniciaram os

antigos atiradores,
em19®.
Foto de 1991.

antepassados. Coube ao Coronel ho
norãrío Bemardo Grubba a iniciativa
de doar uma faixa de terras, das suas,
para a então Sociedade de Atira
dores Jaraguä, fundada em 06 de
março de 1906, Situadas na hoje Rua
Preso Epitácio pessoa, entre o imóvel

. de Adalberto Grubba e a entrada da
Ind. de Máquinas Kohlbach S/A, hoje
propriedade do sr. Goetike, eunhado
do Comendador Hainz Kohlbach,
área de 25x IDO ms. Lá se realizavam
grandes festas de tiro, o culto da igre
Ja evangélica, antesda primeira cons
trução. De 1942 deram seus testemu
nhos Leopoldo Mahnke, José, Ber-

nardo e Antonio Grubba, Paulo Neit
zel e Max Hiendlmayer. Em 1930,no
tempo de Reinoldo Rau deu-se a

construção da sede na Rua SemeMat
tar, hoje vendida, mas cuja pedra
fundamental foi festejada pela banda
do 132 B.C. e as armgas do Mokka
Kraenzchen, bordaram a. bandeira
que hoje, juntamente com a do Bae
pendi, forma a bandeira do atual clu-
be.

.

Com a festa, oitenta e cinco
anos depois, perpetua-se a tradição da
Festa do Tiro de Rei, ao ensejo do
Espírito Santo.

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Para entender um
.

pouco do que pode estar

passando "atrás do pa
no" , napróxima semana,
pretendemos falar das
formas como o poder é
exercido. Até lá.

AGRADECIMENTO
.

FUNILARIA '

JARAG,UÁ ILTOA. /Os familiares enlutados de: RICHARD BUERGER, transcorrido no dia 06.05.1991,
vem através deste manifestar o seu agradecimento a todos os parentes, amigos e co

nheclms que enviaram flores, coroas, ao Pastor Ingo Piske e ao Dr. Osmar Andreatta,
e em especiáf a enfermeira Elvira Bayer e demais que acompanharam o extinto até a

sua última morada

CIIlIaas eAqwcedorSolar.
R_ Felipe Sclurtidt. 279 - Fo1U!:

72-M48

J",1I8114 do SId - SC
.

\. /

, '

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

Madeiras para construção e serviços de
trator com profissionais espeCializados.

R. João J. Ayroso, 772 - Jaraguá
Esquerdo

Fone: 72 -G3DO - Jaraguá do Sul
SC

II
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ModaSerJapre
, (ietúIio Varps, ss

ÓTICA'
HERTEl.,

* Laboratório ótico
especializado
* Há mais de 50 anos

, atendendo você
* Precisão e qualidade.
Av. Getúlio Vargas, 15
Fone: 72-188$

CINE JA_RAGuA

FILME: A HISTÓRIA
SEM FIM Ii - (The Never
End/ng Story II) . Dir.
George Miller. Prod.
EUA/90. Com. Jonathan
Brandis, KennyMorrison e

Alexandra Johnes. O ga
roto Bastian retorna ao

mundo da fantasta, o qual
ele entrou através da leitu
ra de um livro mâgico an

tigo. Desta vez" ele en

contra velhos e nOvOs

amigos, além de adversá
rios que ameaçam o mun

do da imaginação. Dubla_'
do em português. Cens.:
liVRE.

Sábado - 18.05.91 -

20:15hs - A HISTÓRIA
SEM Ji"IM, II - 22:00hs
EXTERMINADOR DE'
MERCENÁRIOS ( 14
anos)

Domingo -19.05.91 -

15:00 hs - A HISTÓRIA
,

SEM FIM II - 20:15hs A
'HISTÓRIA SEM FIM II

, Segunda - 20.05.91 -

20:1Shs _-A HISTÓRIA
SEMFIMII

Terça - 21.05.91 -

20:15hs - A HISTÓRIA
SEMFIMII

Quarta_ - 22.05.91 -

'

20:15hs - A, HISTÓRIA
SEMFIMII

Quinta .... 23.05.91 -

20:15hrs - FILME ERÓ
TICO (18 anos)
..

TJ;98��.
Demonstre todo o seu amor .

neste Dia das Mies adqulrlndo
um lindo presente para ela

em

- -

I
"

LANZNASTER'-w. ""'Y("'i -,.e"I"..,....."'.""'.-.;......
-......,.-

_.

Porcelanas Schmidt, Cristais, Inox e Artigos p/Decoraç40 ' J -

A V. MAL. Dt=ODORO DA FONSECA, i83 .

o seu relojoeiro

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

Muitas felicidades ao '

casal Luciano Roza e

Maristela Menel que contraem

matrimônio às 20h15min, de
'hoje (diaI8)"na Capela da
Igreja doRioMollia. Duas . ,

curiosidades: Luciano,
, aniversariou no dia 16 e

Maristela no dia 17. Parabéns
0.0 casalpor todas estas
importantes datas.

Outra atração de qua
lidade da Agência Ckat: a

modelo fotográfico e mane

quim Ivete Gesser, représen-:
tante da beleza da mulher jo
vem da sociedade massaran

dubense, [vete foi agenciada
recentemente e já desponta
em toda a sua beleza.

Destaque para a

naturalidade da modelo Ckat,
a meninaMuriel Vieira
Garcia, que participa do
Curso de Manequim e MOdelo
Fotogr4fico Infantil da
Agência Ckat. Uma
Promessa•.•

24, respectivamente. Os pa
rabéns também são extensi
vos à colega Magali Laube
Moretti, que já foifuncioná
ria de A Comercial e ani
versaria no dia 19.

, �

, �Dl\RPE

JA.'iJ A �ERAÇÃO,!l11I D. MALHA,
'" �

Tadas as informa
ções são verdadeiras; a"

respeito do surgimento de
mais uma boate em Jara
guá do Sul. Ela serä ins
talada no antigo prédio
onde-funcionava a Junta
de Conciliação e Julga
mento, ao lado do Cine
Jaraguâ, um amplo espa
ço. A iniciativa I do em

presário Cesar Silva -:

ex-proprietário da Mar
rakech, É sõ esperar e

conferir...

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

E muita, gente
acompanhou na noite·�
ontem a realizaç40 dá '.
Garota Marrakech, mais'
uma promoção que reu

niu a beleza da mulher
jaraguaense,

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

As vencedoras do
concurso foram agracia
das com uma série de

prêmios, como viagem ao
Rio de Janeiro, carteiri
nha para ingresso na
Boate por um perlodo de
um ano , jóias e flores. O
apoio do, evento foi da
RBS1V.

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

No dia 24 a Boate
Marrakech ainda promo
ve a

< 'Noite das Camise
tas Marrakech". com o

apoio da Rádio Studio
FM. Os primeiros 50 pa
gantes ao evento vão ga-

'

nhar uma camiseta exclu
siva' Marrakech. e, du
rante a noite, serão dis
tribuídas mais 50 cami
setas. Uma promoção
imperdtvel,

t�lrJt/� MALHAS LTDA.

Malhas para confecção

Moleton, moletinho, malha meteer/ude •
coton lycra. -

Rua Waner Marquardt, 10.2 - Fone 72-0099
Jaragu' doSul- SC

A ROUPA'INFANTJL
Pági1Ul6

, ,

Jo- .1 ...$
( 0.0 ejVl(l/tla.��
I, � ,

,

Moda Infanto-Juvenll para realçar eleginela ,

de seus filhos. Um carinho especial para o
seu bom gosto.

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

,

, CONHEÇA A EUROPA - "NUNCA TANTO
PORTÃO POUCO" ,

São Paulo - Madrid - Bordeus - Lourdes -

Paris - Bruxélas - Aachen - Colônia - Heídelberg
- Basilea - Lucema - Innsbruck - Salzburgo - Ve
rona - Veneza - Assis - Roma - Florença - Pisa -

Genova - Nice - Barcelona - São Paulo.
Obs.: Duração de 26 dias.

ARGENTINA E CHltE - VÁRIAS OPÇÕES
Buenos Aires HoliQay - duração de 05 dias
Argentina Especial- duração de 8 dias
Bariloche Holiday - duração de 08 dias

Lagos Andinos -: duração de 12 dias

Santiago "- duração ele 05 dias
Wia Del Mar e Santiago - duração de 06 dias

TÓPICOS

"O mundo Disnéy como você nunca' viu"

aguarda por você...
Os descontos promocionais da Varig conti

nuam. Consulte-nOs •••
Conheça também o Credivarig. Sua passa

gem pode ser parcelada em até dez pagamentos •••

INFORMAÇÕES E RESERVAS,

VARIG/CRUZElRO
RIO-SUL

Av�,Marechai Deodoro, 122, 2'1. andar

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

LANCHONETE

DAL lA' S

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

deironte as

Lojas Torres

/

---- $ --�-

Lanches, sucos,
, vitaminas, filé

I, duplo e s;dada.

'�""".',
'

'.
,

,

.

'

, Vestindo Gerações

Pon08 de Velldtu
Av. Mal. Deodoro;

1.085
Rua,Remoldo Rau"

530 '

Fone: 72-3311

J 'FIEDLERD�te
de

Max Fiedler Filho ,

Veículos com placa finaiS
Pagamento do IPVA

, Pagamento parcelado até 10/05/91
Cota única até 31/05/91
Atendemos a domicßio

Rua Domingos R. da'Nova, 31� ,

417
IL-FAX: 7l-1417-Jaraguai doiSul1-SC

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

58 _. Guaraminm

VIAÇÃO
Ç�ANAR'INHO

,Há 20 anoS transportando
esartiflees do nosso, progresso.
AV. MAL DeoDoRO DA FO�SECA; 98.7·- 'FONE 72-1422

P6gl�1
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



* CRAlERAS * GASTRONOMIA * CRIANÇAS

__-----------------�GER�AL��----CORREIO--�
�<> � c:::»"�

Jaraguá se prepara Depois do grande
para mais um aniversário. Baile das Mães; a SER

MAR/SOL realiza nesta
Até lá as obras qui a pre-

sexta, a "Noite da Polen-
feitura realiza no centro ta", com música ao vivo e

estarão acabadas e certa- vários tipos de polenta e

mente poderemos trafegar
.

saladas diversas ... Por um

mais tranquilamente, sem precinho prá lá- de cama

operigo das crateras.
. rada, prá arrematar o pa-
nelão.

A criançada se reune
durante ó dia de hoje, no

Parque de Eventos Agro
pecuário, para a li} Festa
Anual das Creches, pro
movida pela Secretaria do
Bem-Estar Social da Pre
feitura Municipal de Jara
·guádoSul.

ALTAFPEGUt�tA
____-..,......_-�.byChico RodrigUes.

* lOTO
Tá o maior comentário na cidade/a 'revelação do nome

da secretária que ganhou na loto. Na realidade, trata-se de
um homem, e chama-seManoel,

* CURSO
Já estlio abertas as inscrições à Escola de Vôo Livre

Saguel. Se você estiver interessado em sentir essa emoção de'
voar, ligue agora 72-2298 efale com oMilke.

* CEGONHA

Enquanto a equipe de esportes da,Rádio Jaraguá des

cansa, devido à paralisação do Campeonato Catarinense, o
narrador GUGU e sua esposa, aguardam ansiosos a chega
da de umBaby.

* ATÉ QUE ENFIM
.

A Banda Splitário Kid. botou a sua primeira música na

boca do povo. E a primeira amostra depois de horas e horas
de ensaios. A galerajá sentiu as mudanças. O VocalistaNi
co e o baixista Evanâro estão ofinadissimos. Este espaçopa
rá: a música regional sempre foi uma bandeira que eu defen-
GU.

.

* pROGRAMA lEGAL

E outra opção' da Rede Globo para conquistar audiên
cia já está no ar. Trata-se do Programa Legal, que tem co

mo protagonistas Regina Qasé e Luiz Fernando Guimarães

que; com muito bom humor, mostraram que o prestigio do
Funk continua emAlta.

, * BOM DE"TACO
Numa das minhas visitas a Guaramirim encontrei com

o Daniel Lucena. Ele me falou do sucesso dos shows que a

-Banda Expresso realizou em Floripa e Lages, e garantiu que
desta re-união do grupo vai sair um LP. Daniel continua
bom de taco, em meia hora de sinuca.me ganhou cinco. Vai
ter revanche.

* FRIOZINHO
Com a aproximaçõo _

do inverno, a cidade ganha um

tom mais:escurecido e a temperatura começa a baixar. As
pessoas mudam de hábito e é hora de trocar a cerveja pelo
vinho, o lenço/pelo cobertor e pormuito ROCk inRoll na vi-
trola.

.
.

.

* GOL
r

o Clube do GOL está aberto. Entra quem quer, basta
ter um transado GT 1.8 com motor afinado. Não importa a

cor� S6 que ospegas naReinoldoRau, deixaprá lá, né,

""""-'�---�-- --'--- -����- �---- -:.._..------�- ='_ -
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Proclamas deCasamentos
,

MARGOT ADELIA GRUBBA LEH-
MANN, Oficial do Registro Civildo ii! Distrito
dO Comarca de Jaraguâ do Sul, Estado de Santa
Catarina, Brasil faz saber que compareceram
em Cartório exibindo os documentos exigidos
pela lei, afim de habilitarem para casar:

EDITAL N217.714 de 03-05-1991
• AIRTON DOS' SANTOS e MARCIA CRISTINA
ANDRADEMANTOVANI

Ele, brasileiio, solteiro, pedreiro, natural de São
João, Paraná, domiciliade e residente em Schroeder I, em
Schroedc�.rl neste Estado/ filho de Abilio Rodrigues dos
Santos e Maria Batístela aos Santos.

'

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Apuca
rana, Paraná, domiciliada e residente na Rua José Theo
doro Ribeiro! 3.311, em Ilha da Figueira, neste distrito,
filha de Gera do Mantovani e Ana Alice Andrade Manto"
vani. '

EDITAL N2 17.715 de 0:H)5-1'991
• GILMAR rosé ALEXANDRE é TERESINHA
MARLIPEREIRA

,

Ele, brasileiro, solteiro, tecelão, natural de Mas
saranduba, neste Estado, domieiliado e residente na Rua
Germano Wagner, 310, nesta cidade, filho de Calixto
Alexandre e Ana Dorothea Cisz Alexandre.

Ela, brasileira, do lar, natural de Joinville, neste
Estado, 'domiciliada e residente na RuaItapocuzínho,
1.008, nesta cidade, filha de Olívio Manoel Pereira eMa
ria da 5 iiva Pereira.
EDITAL NI! 17.716 de03-05-1991
.JOÃO BRA/ER eRUTH ED/TH WEDMANN

Ele, brasileiro, solteiro, comerciante, natural' de
Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua Ana Kars
ten, 45, nesta cidade, filho de Stanislau Braier e Anna
Braier.

Ela brasileira, solteira, OJl!l!"ária, naturahde Nova
Rosa - To!ed\), Paraná, domiciliada. e residente em Lo
teamento Rosá, em Barra do Rio Cêrro, neste distrito, fi
lha de Ernesto Wedmann e Elvira Wedmann.
EDITAL N!l17.717 de 06-05-1991 \

• ROBERTO CARLOS GUTKNECHT e ISOLENE
ALVES

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Jara
guá do Sul, domiciliado e residente na Rua João Planins
check, 618, nesta cidade, filho de Ivo Gutknecht e Alzira
Larsen Gutknecht.

Ela, brasileira, solteira, doméstica, natural de Rio
do Campo,' neste Estado, domiciliada e residente na Rua

, Walter Marquardt, 1.943, nesta cidade, filha de José Se-
bastião Alves e Maria Alves. '

EDITAL N217.718 de06-05-1991
• YUSSEFBAKR eMAfRA MEfER

Ele, brasileiro, solteiro, representante, natural de
Joinville, neste Estado, domiciliado e residente na Av.
Marechal Deodorol 903, apto. 205, nesta cidade, filho de
Fayes Ibrahim Manmud Abu Bakr e Maria Marlene Ro-
chã Bakr, '

Ela, brasileira, soltem, secretária, natural de Jara
guá do Sul, domiciliada e residente na Rua Adão Noros
chnv. 87, em Vila Lenzi, nestacidade, filha de Teo Sieg
bertMeyer eAurea Harnack Mever.
EDITAL NI! 17.719 de 07-05-1991
• AMILTON RIBEIRO DOS SANTOS e ROSALINA
GUESSER' x

:

Ele, brasileiro, solteiro, carpinteiro, natural de
Teixeira Soares, Paraná, domiciliado e residente na Rua
Emilio Stein, 60, nesta cidade, filho de Maria Jandira dos
Santos. ,

'

Ela" brasileira, solteira, do lar, natural de Massa

ranEdubai, neste Estado, domiciliada e residente na Rua
milio Stein, 60, nesta cidade, filha de Léo Guesser e

Laura Feiler Guesser.
EDITAL N!l17.720 de 07-05-1991

'

•LURDIVAL VOLTOL/NI eMARLISTEIERLEIN

)
jaf, neste Estada, domiciliada e residente na Rua Goiás,
294, nesta cidade, filha de Romano Kuklinsky e Maria
de Lourdes Cordova. ' .

EDITAL NI! 17.722 de-07-05-1991
• SELMAR HÜBNER e ADRIANA ANDRÉIA DA
SILVA

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar financeiro, natu
ral de Tuparendf, Rio Grande do Sul, domiciliado e resi
dente na Rua GUilherme Wackerhagen, II, apto. II. nes
ta cidade, filho, de Armelindo Valdi Hübner e IloneWo-
hlenberg Hübner. .

.Ela, brasileira, .$�lteira, bancãria, natural de
.Corbélia....Paranã, domiciliada e residente na Rua 322:, em
Ilha da r-rgueira, neste distrito, filha de Manoel Aniceto
da Silva e Valdeti Jordina da Silva.

'

EDITAL Nl! 17.723 de 07-05-1991
• ALOISIO KLOSOWS/a JUNIOR e MERABE
WEISSMELDOLA

Ele brasileiro, solteiro, auxiliar de contabilidade,
natural de iaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua
25 de- Julho, r35, em Vila Novahnesta cidade, filho de
Aloisio Klosowski e Elzira Schioc et KlosowskI.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de escritório, na
tural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Av.
Marechal Deodoro, 429, apto, 205, nesta cidade, filha de
Daniel Meldola e Rovenilda Weiss Meldola.
EDITAL NI! 17.724'de07-05-1991
• JA/R ANTUNES DE LIMA e MARIA LUCIANI
SCHERER

Ele, brasileiro; solteiro, operário, natural de Ab
don Batista, neste Estado, domiciliado e residente na Rua
Carlos Eggert, 45, nesta cidade, filho de Antônio Antunes
de Lima eLenir Antunes Branco. '

Ela, brasileira, solteira, operária,' natural de Luís
Alves, neste Estado, domiciliada e residente em Vila No
va, em Guaramirim, neste- Estado, filha de Valdomiro
Scherer e Luzia Apolonia Pauly Scherer.
EDITAL N217.725 de 08005-1991

��CIMAR FLORIAlfO e WANDERLAlNI FRAN-

Ele, brasileiro, solteiro, comerciário, natural de
Rio do Oeste, neste Estado, domiciliado e residente na

Rua Chile, 130, nesta cidade, filho de Antônio Floriano e

Maria Floriano.
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Jaraguä

do Sul, domicilíada e residente na Rua Itapoçuzinho, 403,
nesta cldade1 filha de Osni Franzen e Luiza Franzen.
EDITAL Nl! 17.726 de 08-05-1991 '

• PEDRO LOCH eGLACEMI TEREZINHA PORTZ
,

Ele, brasileiro, viúv'o, metalúrgico, natural de Itu
IJOranga, neste Estado, domiciliado e residente na Rua
São Francisco, 53, em Ilha da Figueira, neste distrito, fi
lho de Huberto Loch e Paulina Loch.

Ela, brasileira, divorciada, comerciária, natural de
Taquara Verde, neste Estadohdomicíliada e residente na
Rua São Francisco. 53. em II' a da Figueir:!lz neste distri
to, filha de José Anodio Portz e Dejanira Maria do Vale
Portz.

'

EDITAL N217.727 de 08-05-1991
• BENTO FERRARI eARLETE GRAF

Ele, brasileiro, soiteiro, vendedor, natural de
Guaramirim, neste Estado, domiciliado e residente na

Rua Aguas Claras, 52, em Ilha da Filgueira, neste distrito,
filho de Carmelo Ferrari e Honorata Ferrari.

,

-Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Luís
,Alves, ,neste Estado, domiciliada e residente na Rua
Aguas Claras, 463, em Ilha da Figueira, neste distrito, fi
lha de Aristides Iris Graf eMaria Karner Graf.
EDITAL NI! 17.728 de 08-05-1991
• EDUARDO GUESSER eANA ROSELI GORGES

I

Ele, brasileiro" solteiro, metalúrgico, natural deAterrado - Pouso Redondo, neste Estado, domiciliado e

residente na Rua José Theodoro Ribeiro} nesta cidade, fi
lho de Abrahão Guesser e Florentina Junkes Guesser.

Ela, brasileira, solteira,' costureira, natural ,de
Guaramirim, neste Estado, domiciliada e residente na
Rua Mathias RUy'sam, 90, nesta cidade, filha de João
G9fEes e Maurina Petronilha Junckes,
EDITAL N!l17.729de 1Q.05-1991
•MARCOS WULF e SANDRA DENISEMÖLLER

Ele, brasileiro, solteiro, operário natural de Jara
guá do Sul, domiciliado e residente em Ribeirão Caval�
neste distrito, filho de Luiz Voltolini e Amalia Fischer
Voltolini.

Ela, brasileira, solteira, costureira" natural de Ja- Ele, brasileiro solteiro, esCriturário, natural de
'raguá do Sul, domiciliada e residente na Rua Joaquim Massaranduba, neste Estado, domiciliado e residente ria

SFra!lci� de. Paula, nesta cidade, filha de Francisco Rua Amazonas, 245� nesta CIdade, filho de Harry Wulf e

Etélerlem e Elisabeth Mahs Stelerlem., Lonka KruegerWub. '

DITAL Nil 17.721 de 07-05-1991 Bla brasileira, solteira, industriária natural'de Ja-

K• EVANILDO CAMPESTRINI e ELISABETE KU� raguá do Sul, domiciliada e residente em Estrada Nova,
LINSKY "ne,ste distrito, filha de Bernardo Möller e Leonilda Bento

, ,Möller.
'

. Ele, brasileiro, solteiro, C«?n:t�rciário, natural de ,E para que chegue' ao conhecimento de
RIO do Oeste, neste Estado, domiciliado e residente na.l_ _.I • Edi l: dRua Henrique Marquardt nesta cidade filho de Honório toaos, man",el passar o presente ,lta, que ser

Campestriru e Amolda cámpestrini.' , publicado pela 'imprensa e em Cartório, onde
Ela. brasileira. solteira. enfermeira, natural de Ita- serâ afixado durante 15 dias;,

•

- JIIH AGllI, [)I ) '-,1 II C;

ANUNCJAR
CONTINUA
SENDO

OMELHOR
NEGÓCIO

FONE: 72-0363

Conhecida do Acre ao RS
Furgões simples, is6tennicos,
plósticos, frigorljicos, .

traíles
e carretas de 1, 2 e 3- eixos.
Equipamento de refrigerarão

e 3� tdxo(truck). ','

Fone: 72·1017 - Ru.: Dr. EntféoF.",.� 1.13 ... Tela:�741i31

Jaragud do Sul, de 18 a 24/05/91

CORREIO_
Il> c:> F» c:»" c::::.

Informatívo paroquial
• \' •. t� .

CASAMENTOS:" ' " ; ",_, ,

17/05 - 20hOO - Barra - MARCIO BUZZ/EREG/NA ANTON/US
17/05 - 20hOO - S. Luiz Ganzaga -MOACIR PRADIESIMONEMARIA

GONÇALVES �

.'. <<',
,

/7/05 - 18h30 - Matriz -iWJl;MAR CASTRO E MARU SEBAST/ANA
, PERREIRA CASTRO ,

'. ,

18/05 - 181100 - S; Fco. de Asru - NANROBERTO VENERA EAURE-
LlABUTZKE '

18/05 - 16h30 - Matriz � ELIa JOSÉ ROSA E TEREZJJljHA ELVIRA
SCHMITZ
'18/05 - 18hOO - Barra - VENIE/NG EANGIAMARIA LENNERT
18105 - 20h30 - Barra -EDILSON DOUBRAWA E GJOVÃNAKRET-
ZER

'

18/05 - 20h15 - Molha - LUCIANOA. ROSA EMARISTELAMENELL
18/05 -17hOO -Matriz-JAIR ClRICO EMÁRCIA SCHWARTZ
18/05 - 161100':"Matriz -ALTAIR BflTENCOUR'FDESOUZA E KATIA
SIMONEDE BORBA

'

18/05 - I9h30 - Santa Luzia - JOSÉ LlJIZ HERMANN E CLAUDIA
LUISA GORGßS

'

MISSAS: SÃBADO '

19hOO - Matriz; 18hOO - São Luiz'Gonzaga; 19h3Q - São Judos Tadeu;
191100- São Francisco; 141100 -Matriz(Crianças);
DOMINGO:
07hOO - Matriz; 09hOOMatriz; 19hOO - Matriz; 08hOO - São Judas Ta
deu; 09h30 - N. Sra.Aparecida; 09h30 - SãoRoque; 09h30 - Câravâg-
gio (Festa); 09h30-SãoCristovão;

,

NOSSA MENSAGEM:
-,

, "Com o dia Pentecostes Deus entrega seu Esplrüo a todo a hu
manidade, representada pelo pequeno grupo 40s disdpulos reunidos.É o

inicio do Ilf".eja, que deverá continuar amesma obra começada por Je
sus. O Esphiu» Santo assiste a Igreja e a renova continuamente através de
seus dons":

'

É o nascimento da Igreja, É o surgimento do novoPovo de Deus,
o povo do Nova A6ança. A Igreja, representada pelo grupo dos disctpu
los, deverá continuar a prática de Jesus. E o Espirito Santo, que é dina-.
mismo, se encarrega de acompanhar a caminhada do Igreja ao longo do
histõria. O Esptrito Santo vem para lembrar a.nôs os ensinaníÍ!ntos e as

ações de Jesus, Serfielao Esptrao Santo é ser a Jesus Cristo" .

rn Curtume Arnoldo Schmltt Ltda.
"JARAGUA"

Fone: DDD (0473) 72-:0670

Coluna Evangêlíca'
Comunidade Evangélica Luterana: de Jaraguá do Sul

CONVITE

Convidamos V. Sa. e Exma. famüia pana a nas

sa Tradicional Festa Anual, a realizar-se nos dias 18
e 19 de maio de 1991, junto às dependências da Igre
jaEvangélica Luterana - Centro.

Dia 1.8/5 Sábado - 17 horas - Churrascada,
Molho Pardo, Strudel e Bingo.

Dia 19/5 - Domingo - 9,30 horas - Culto
10,30 Horas - Reinicio das festividades, com

Churrascada e serviços deRestaurante, Bar, Cozinha
e jogos diversos.

Mús!ca ao viVo Sábado e Domingo.
Pela sua presença e participação, antecipamos

nossos agradecimentos.

Ã ComissãoOrganizadora

PE,RFLEX Persianas Horizontais e Vertléala

P·EHFLEX BCIC plBanhelro· OlvlalO Senlon.da
,

, Toldos - Acrflcae • �ICU • e.�drtu
PERFLEX, EmAlwnln10

18 Anos A seI-viço da Q»m�nidade
Rua JOiDvi,lIe, 1839 - F� (0473) n..0995 e 7z,,3320

JARAGUÁOOSÚL-SANTACA'l'ARINA "
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EDITAL

ÁUREA MULl-ER GRUBBA, Tabeliã e Oficial de Tttulos da
Comarca de Jaraguâ do Sul, Estado de Santa Catarina, naforma
da Lei, etc.

Faz saber a todos quanto este edital virem que se acham
nesteCartórioparaProtesto os Titulos contra:
ARIOVALDO SCHIPIJOSKI - Rua: Loteamento Borba II -

NESTA
ARISTIDES SILVA =RuatPe.Alberto Joacob, 758-NESTA
BECKUS PROD AUDIO E VIDEO LTDA = Rua: Visconde de
Taunay,119-NESTA
MECANICA ÍAHN LTDA - Rua: Dona Francisca, 2815 -NES
TA

MENETRIER,IMPLEN RODOV LTDA - RuatTeodoro Ribeira
s/n'!-NESTA
PAULO KINERT - Rua: TeodoroRibeiro s/n'! -NESTA
RECRUSUL SA VIATURAS E REFRIGERAÇÃO - Rua: Av.
Luiz Pasteu, 1020 -NESTA

'

WALDEMAR OLSKA ME - Rua: Pref. José Bauer, 1645 -NES
TA

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se

recusaram a aceitar a devida intimação, faz por intermédio do

presente edital; para que os mesmos compareçam neste Cartório
na Rua: Arthur Müller n'! 78; na prazo da Lei, a fim de liquidar o
seu débito, ou então dar razão porque não o faz, sob a pena de

'

serem os referidosprotestados na forma da Lei, etc. ,

ÁUREA MULLER GRUBBA - Tabeliã e Oficial de Protesto de
Tttulos

Imobiliária Jardim
Jaraguá Ltda.

,Rua,Reinoldo Rau, 585 - 89250 _ JARA
GUA DO SUL - SANTA CATARiNA
FONE: (0473) 72-0768 - CRECI 572-J

TERRENO c/600m2, pröx. Pte. MariaGrubba.
TERRENO c/420m2; Ilha da Figueira. -

TERRENO c/500m2, centro. '

TERRENO c/15x35m, Vila Baependi.
, TERRENO c/18x37 ,5Om, lat. R. Joinville.
TERRENO c1l5x6� Jaraguá Esquerdo.
TERRENO c/3.38Om ,R. foinviHe-Guaramirim.
TERRENOcl7.13�2, VilaNova.TERRENO c/450m na Barra do Rio Cerro.
CASA, DE ALVENARIA c1l20in2, Tifa Polvora - Cr$
10.000.000,00

'

.'
CASA DE ALVENARIA c/120m2 Jaraguá Esquerdo.

'
'

CASA DE ALVENARIA c/14Om�, V. Nova-P/Financia-
da. '

CASA DE ALVENARIA c/148m2, Vila Baependi.
CASA DE ALVENARIA c/160m2 Vila Nova, ,

CASA DE ALVENARIA c/17Om'Z, V, Nova-P/Financia-
da "

CÁSA DE ALVENARIA c/200m2, em Schroeder,
'

CASA DE ALVENARIA c/250m2, terreão c/,l.4oOm2.
SALA C/40m2 centro.
APARTAMENTOc/200m2,centro.
APARTAMENTO c/190m2, centro.
APARTAMENTO eil 50m2 , centro,
APARTAMENTO c/135m2, centro.
APARTAMENTO cll08m2, centro.
APARTAMENTO c/l05�2, centro.APARTAMENTO c/9Om ,centro.
APARTAMENTOc/8Om2,centro.
APARTAMENTO r;j7Om2, centro.SfTIO C/508.000m , Ilha da Figueira, a 7 kmdo centro.

'TEMOS OUTROS IMÓVEIS
VISITEM-NOS

"AGORA TAMBÉM'PLACAS E PAINÉIS" '

FONE: 72-0768

(

INTERIMÓVEIS
Intermediária de
Imóveis Ltda.

R. João Piccoli, 104 - Fone
72-2117
Járaguá do Sul - sc -

CREQ 0914-.1 '

,

VENDE-SE
CASA DE ALVENARIA - com 23onr, 'terreno com

2:52o"r, localizado na Rua Joinville apõs trevo de SÓIROE-
DER. '

,
'

CASA DEALVENARIA - com zzo«. terreno com 76Orr1,
siluadanaRuaOnJlioHorst i09,proximidadesda Wegl.
CASA ,DEALVENARIA

_

- com23Otri, terreno sso«, si
tuada naRuaAntonio KochaU, na Ilha da Figueira.
CASA DEMADEIRA - com 16Orr1, terreno com 85onr, si
tuada naRua Amazonas,pr6� a SCAR.
TERRENO - com 9.()()(),,( pr6ximo aCüuma.
TERRENO - com 5321r1, situado naRuaRgo Guesser,
APA,RTAMENTO - cem 144"r, contendo 3 dormaõrios

(su(te), noEd. Bardo doRio Branco.

AhlBa-.Je
SALAS COMERCJAJSEMDIVERSOSPONTOSDA CIDADE.

PáginalO
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I

Restall'8nte
e

Lanchonete
o

Canal

Lanches, Pizzas,
Sorvetes,
Petiscos
e Bebidas.

R. CeI ProcópIo
Gona,J:l1

� ..

ENGETEC
\.J

\
O Cobra X386s Oferece o.Melhor dos Mundos

MS-DOS e Xenix.

s " S COMPUTER

RepnNIdaDte Cobra Computa'êlores

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

ENGETEC

I,

Engenharia e

Tecnologia da
Cons trução L tda

Compra - Venda --: I,II/I'Q'1'en/u e Admimstruçao de tmoveis
CGCMF: 786595440001-92 - Creci 852-1
Av. Mal. Deodoro. 141 � Fone: 72·2010

VENDE
- Dois terrenos.em sC1i!roe

er I.
- Terreno com 9.000,

.

de frente e entrada do Rodeio Criolo,
- Terreno com 702,0 pr6xuno ao Juventus, '

- Dois lotes no loteamento SáQ Luiz. '

- Chácara com 105 .000,OOm", emNereuRamos. '

- Casa
_ d, madeirá com galpão de alvenaria, terreno com

3.500,OOrrr na entrada do Rõdew Criolo,
- LoteamentoSantoAntonio, temosd venda.
- Uma casa com dois terrenos em Schroeder, com 15,00 x
3000m '

- Casa de alvenaria com saio comercial com dientela formada, «IlJ
rua OnJlio Horst, nf! 109- VilaLenzi.

.

- Terreno na ·rua Erwino Menegotti, na esquina da entrada da
Samae.'

'

ALUGA:
- 13 apartamentos novos na'Av. Marechal Deodoro, de frente as
Pernambucanas. '

- 02 apartamentos de OI quarto encimo do Koerich, na Mare-
chal. ...

- 01 apartamento de 03gUartos encimo do Unibanco.
- 09sãJas comerciais e Kitinetes noprédio daMP, naMarechal.
- 02 salas comerciais cem divis6rias noprMio do Unibanco.
-01 sala comercial, naliui Pres.EpitdCioPessoa, nf! 733.

COlWrulora: Imobiliária:
Cálculo Estrutural Compra. Venda, Avahação
Projetos Civis Locação e Intermediação
Execução

,
de Imóve"

RUa Cei. Procõpio Gomes de Oliveira, nf! 285 - Fone:
72-2679 Jaraguá do Sul - SC - '=REA 2264 - CRECI 934·J

VENDE:
Casa de Alevenarla - rua João PIanicheck nl! 6n.
Casa no centro - rua Anita Garlbaldi c/terreno de
1.070,OOm2• '

Casa de Alevenaria 54,OOm2 - estrada p/Schroeder Cr$
3.600.000,00

'

Apto. Ed. Joverli - suite, 2 quartos.
'

Apto. Ed. Carvalho - suite, 2 quartos.
Apto. Ed. Carvalho, suite, 1 quarto (parte financiada
p/CEF).

.

Apto. Ed. Chlodlni (próximo Hospital S. José).
Apto. Ed. Marajó
Sala comercial térrea - rua Bernardo Dornbusch - Cr$
4.000.000,00 Área com 20.000m2 ao lado da WEG II.
Terreno c/2.00Om2, frente p/BR - 282, entre a Jguá Fabril e
Posto Rudnlck em Guaramirim.
Terreno na rua Watter Marquardt.
Lotes na Ilha da Figueira. ,

Lote na rua José Emrnendoerfer - 450,00m2 - Cr$
3.200.000,00.
ALUGA:
K I TIN E T E 5 NA MAL. DEODORO - ED. MARQUARDT.
Sala Comercial na rua Mal. Deodoro - Galeria Ed. Picolli.
Apto. Edif(cio Jaraguá c/sufte, 2 qUartos e dependência

, p/empregada. "

.

Casa pequena no Bairro Francisco de Paula.
'

Casa na Ilha da Figueira.
'

Salas Comerciai.s na Berril!rdo Dornbusch.

"

CHALÉ
Imobiliária e

Representações Ud.
Rua Refnoldo- RaIJ. 61 - Fones: 72-1390 e 72-1500
Jaraguá do Sul - SC - CRECI 643-J

CHALa! - 11I081L1AR1A - ALUGA

II

TEMOS PARA LoeAçAo: APARTAMENTOS - CASAS - TELEFONES;
APTO: Kltlnéle - Edlflclo Mlner;
APTO - 02 aios - Dep. emp. Edlflclo Menegolll;
APTO - 03 aios, Edlflclo Mannes;
APTO - SOBRADO: 01 Sulle - 02 atos, Rua: José Emmendoerfer;
CASA - MISTA: 150m2• Rua: Helmuth Hansenn, "9122, Jguá-E.sq.;CASA - MISTA: 100m2• R�a: Amazonas, n9 140; Próx;: SeAR.;
CASA - ALVENARIA: 80m • Rua: Domingos Rosa, Morro Boa Vlsla;
CASA - ALVENARIA: 98m2• Rua: 665. Lat. 25 de Julho;
CASA - ALVENARIA: 150m'. Rua: ;::ellpe Frenzel, fundos SUPER
Jguá.;
CASA - ALVENARIA: ('5m2• Rua: Arqulmédes Dantas, n9 184, Vila
Lenzl:
CHAC�RA: Com área de 152.400m2, Rio MOLHA c/02 casas de alv.;
GALPAO - INDUSTRIAL: .c/área de 156m2 + 99m� em const., Laleral,
Fr�nclsco Hruska, Jguá - Esquerdo.
SALA - COMERCIAL: Av. Marechal Deodoro, c"rea de 84m2;
SALA - COMERCIAL: Rua: João PlcoJl, c/área de 114,OOm2;
PONTO - COMERCIA!.: SUPERMERCADO em funcionamento com
eslóque, Barra do Rio Cerro, (MAlSTER); ,

CARRINHO DE LANCHES: com chapas, freeser, Rua: Domingos da
Nova;
TERRENO - COMERCIAL: Avenida Marechal Deodoro, c/800,OOm2;
TERRENO _ COMERCIAL: Waller Marquardl, c/520,OOm2, com casa
de Mad.;

,

TERRENO - RC:SID�NCIAL: Rua Albano Faquinl, Vila Nova,
c/6l5,00m2; ,

TERRENO � RESID�NCIAL: Rua: José Marangoni, Vila Nova,
c/625;00m2; ,

TERRENO - RESID�NCIAL: Rua: Frederico Curt A. Vasel,
c/6l5,00m2;
TERRENO .. RESID�NCIAL: Rua: Euzéblo Depouy, Vila ,Nova,
c/420,OOm2; ,

TERRENO - RESID�NCIAL: Rua: 355; Pró�. POSTO MARCOLA,
c/424,50m2;
TERRENO - RESID�NCIAL: Rua: Leopoldo Malhelro, c/390,OOm2;
TERRENO - RESID�NCIAL: Rua: 687, Jguá-Esquerdo" Próx. Es!.
Jardim;' ,

,

TERRENO - INDUSlRIAL: ÇOM ÁREA DE 135.000,OOm2, EM GUARA·
MIRIM, Próx. DA WEG - QUIMlCA;

EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS

MARCATTO LTDA.
Av. Mal. Deodoro, 1.189 - Fone 72·1136. 72�1411
Jaraguá do Sul - SC - C8ECI ou.

,

RELAÇÃO DOS IMÓVEIS À VENDA '

Jaraguá doSul, de 18 a 24/05/91
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Correio do Povo patrocina
"

'

o atleta "Gerson dos Santos
jaraguá do sul

o Correio do Povo garan
tiu nesta semana o seu apoio
ao atleta medalhista Gerson

dos Santos, .atual recordista

estadual dos 110 metroscom
barreira - marca obtida mês

passado, em Criciuma,

quando conseguiu o tempo
de 14 segundos e dois déci

mos. Além disso, Gerson foi
o recordista da mesma prova
nos Jogos Abertos/90. "Es

temos assegurando patrocí
nio de divulgação e finan

ceiro dentro das necessida

des e nossas possibilidades,
ao menos até que outras em

presas e órgãos públicos que
atualmente vêm 'apoiando o

futebol profissional e ama

dor, também, dêem força ao

atletismo, especialmente aos

iluminados atletas meda

.lhistas", afirmou Francisco

Alves, do Correio do Povo.

Gerson dos Santos vem
encontrando dificuldades sé
rias para realizar os treina

mentos, porque simples-

mente não dispõe de tempo,
Ele leciona a disciplina de

Educação Física na Escola

Jaraguá, nos dois turnos -

onde desenvolve excelente
trabalho esportivo - e 'ainda
está sendo .prejudicado com

as condições da pista do
Clube Atlético Baependi,
onde treina quando pode.
"Daqui pra frente vamos ter

que treinar em Joinville ou

em uma pista sintética, por
que precisamos de aperfei
çoamento", adiantou o trei-

I

Começa o 2º Turno da LJF
Iaraguá do Sal -As equipes

da Amizade, Alvorada e Cruz de

Malta largaram na frente no segundo
turno do Campeonato da .12 Divisão
da Liga Jaraguaense de Futebol. Na

primeira rodada, domingo passado,
Amizade goleou o Malvice por 5 x O

(2x2 nos Juniores), Alvorada fez o

mesmo no Botafogo, 3 x O (IxO), � o
Cruz de Malta venceu ao João Pessoa

pelo escore de 2 x.O (OxO entre os Ju-

niores). Importante: Amizade e Al
vorada já estão classificados ao qua
drangular final da competição.

O João Pessoa já assumiu a

condição de finalista no certarne Ju

niores, 'nös 40 jogos realizados até

agora (fimdo 12 turno). No eertame

Seniors, as equipes do Cruz de Malta
e da SER Alvorada também assegu
raram as duas primeiras vagas ao

quadrangular fmal.

Clube de Xadrez elege diretoria
Iaraguá' do Sul - O enxa

drista Walter Sonnenhol é o novo

pn:sidente do Clube Jaraguaense de
Xadrez desde o dia 29 de abril, quan
do aconteceu a assembléia geral ordi
Dária da entidade. Ele comanda o clu
be até o próximo ano, com a tarefa
"de projetar com intensidade a mo=
daliáade de Xadrez aqui praticado, no
Ambito estadual". Para quemnão sa
be e pretende se aperfeiçoar no es

porte o Clube Jaraguaense de Xadrez

fileca na rua Emflio Carlos Jordan,
03.

Sonnenhold tem como seus

.colegas de diretoria executiva ainda
os seguintes membros: Henrique
Wolff (vice-presidente), Durval Mar
catto (diretor de sede), Marcos Lucht
(12 secretário), Eigi Norissada (:�2 se
cretário). Aldo Prada (12 Tesoureiro),
Amo Deretti (22 tesoureiro), além da
Comissão Técnica, formada por AI
ceste Berri (presidente), Moacir Boc
ck, José Luiz Custódio, e do Conselho
Fiscal, 'por Bilton Carlos da Silva,,.
Siegfried Kreutzfeld e Marcus Mah
fud.

,

Equipameatos para Escrit6rio Ltda.
Tudo para seu escrit6rio

Completa linha de suprimentos
para computadores.

,

Foneo (0473) 72-1492 e 72-3868
Jaraguá do Sul - SC

.Safari
! •

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

TEL.72-1389

JARAGUA DO SUL - SC

laraguá do Sul, de 18 a 24/05/91

nador, Ivanildo de Souza
Pinto.

"Gerson é um atleta de

alto nível e precisa do apoio
de empresas e Prefeitura,
são valores que para ele va

lem muito, mas para as em

presas são irrisórios", apela
mais uma vez o professor
Ivaníldo. O recordista esta
dual dos 1101 metros 'com

barreira participa do Cam

peonato Sulbrasileiro, dias
I!? e 2 de junho, em Criciu

ma, no troféu Brasil de

Atletismo, em junho, em São
Paulo e, após, começa o pe
ríodo de recondicionamento

básico, como preparação aos

JASC/91. Talvez antes dis
so, ainda participe do Cam

peonato Panamericano, pre
visto para agosto, em Cuba.

BICICROSS

Malwee divide

liderança com

Bandeirantes'
Iaragu' do Sul' - As equi

pes Malwee, de Jaraguá do Sul, e

Bandeirantes, de Brusque, ficaram

empatadas na contagem geral dos

primeiros lugares, durante a primeira
etapa do Campeonato Catarinense de

Bicicross, aberto oficialmente na tar

de do dia li, em Brusque, com a par
ticipação de 119 pilotos catarinenses.
Para efeito de classificação, no en

tanto, a equipe Malwee largou na

frente na tabela do Campeonato, por
que conquistou oito primeiro .lugares,
nove segundos lugares, superando
a representação da cidade-sede, que

, obteve ires segundas colocações, se
guida de Rio do Sul, com vitória em

duas categorias.
'

"Os pilotos da equipe fizeram
uma apresentação razoävel, porque a

pista estava bastante pesada, princi
pamente para as categorias infantis.
Muitos pilotos sofreram quedas e

sentiram bastante a distância da pista
que é longa e com muitos obstácu

los", avalia o treinador Adolar Mo

retti, que reinicia amanhã os treina
mentos, visando a �gunda etapa do

Campeonato Catarínense, marcada
para o dia 22 de junho, em Rio do

Sul.

CORREIO
� <> If» C> " C>----

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

Comunicado

Foram furtados '

de NEUSA CALAFIORI
RESENDE os taloná-
'rios de cheques dos
Bancos Itaú e Brades

co, AgênCias de Jara

guá do Sul, confonne

B.O. 122f9r de
10.03.91 � B.O. 123/91
de 10.03.91. Não se

responsabiliza por per
das, e'danos causados

a tercei ros.

Juventus, na chave "B"

,da Taça'Governador

"Uma apresentoção raz6avér. Foi assim qlU! o
t�cnico Adolllr Moretti, da Equipe Malwee de Bicicross,
qlUllijicou a performance de seuspilotos � I!! etapa do
campeonato catarinense da modalidade, disputada no

stfbado (11), na cidade de Brusque. nA pÜlta pesada",
segundo Moretti, lÚÍo permitiu um melhor desempenho,
mesmo assim a equipe ficou em l� lugar ..Amanhã, o
Parque Municipal de Eventos Agropecuário será palco do l�
Festival de Tênis e Xadrez MasclFem ... ProsseglU! neste do
lllingo, com'a realização da 3!! rodada, o IX Campeo
nato Mll1Iicipal äe Futebol Varzea,.o. cujos locais e jo
gos são os 8eg",intes: Esttfdio do, Malvice: 8h3Omin -

Portuguesa x ConlÚU!ntal; lOh - Olaria x Lojas Lili;
Est4dio do Internacional: 8h30min - Cohab x Interna
cional; lOh - Cosmos x Vila Lenzi; Est4dio do Alvora
da: 8h30min - Santa Luzia x Vila Fôfa; lOh - Krüger x
Atl/tico... A equipe de futebol de salão do Colégio São Lu(s, de
Jaraguâ do Sul.formada por alunos nascidos em 1978/79, par
ticipam em Curitiba, neste final de semana; do torneio promovi- ,

do pelo Colégio Marista "Santa Maria"... Walter Sonnenhol

foi eleito o novo presidenteído Clube Jaraguaense de
Xadrez. A eleição e posse da nova diretoria, para o

biênio 91192, deu-se na noite do dia 29 de abril: Suces

so, é o que desejamos... A equipe DME/ Darpe de voleibol

infantil masculino classificou-se, júntamente com Xanxerê, na li!
fase do campeonato estadual realizado nos dias 9, 10 e 11 de

maio, em nossa cidade. Apenas mais uma vitôria separa a equi
pe, para ficar entre as quatro melhores do estado ... Muito bo
nita, a festa programada pela diretoria do JuventIUpa-,
ra comemorar o seu Jubileu de Prata. Muitos foram tn

convites expedidos, mos, nem todos compareceram. Se
rtf que a ausência deu-se porque algu/m deu UIIUI,nbola

fora" ao anunciar que o chu"asco seria cobrado'!... Já
os jogadores juventinos, que curtiram uma folga de onze dias,
reapresentaram-se na manhã de quinta-feÚ'a (23), para reiniciar
os trabalhos com vistas a taça Governador do Estado, que co-,

meça dia 3 de julho. Os novos-contratados, Ilton e Mtfrcio jtf tem
condições de jogo. Na pr6zima semana poderemos ter novida
des com telação a contratação de mais um goleiro e um /ateral

esquerdo. Com isso, podertf haver dispensas.

Os últimos dois re- Tôto, pelo técnico Veiga,
sultados, o empate sem para fazer parte da sele
gols com o Blumenau e a ção catarinense de fiae
derrota para oMarcüio _ bol,' que disputará as

Dias por 1 a O, em Itajaf, eliminatârias do Cam

fez com que o Juventus -peonato Brasileiro de

perdesse a segunda colo-, Seleções, em Florianâ

cação na sua chave e polis, de 21 a 25 de

consequentemente a sua maio, foi sem dúvida al

vaga para a Caçadoren- gama o reconhecimento a

se, na chave "A" da Ta- seu grande futebol e o

ça Governador do Esta- "faro" de gols, que o

do, que será composta transformaram num dos;
pelos sete melhores clu- maiores artilheiros do
bes de 'Santa Catarina. A futebol catarinense, ria

equipe que iniciou bem a atualidade. Assim mes

sua participação na Copa mo, ele sâ fo-i chamado
Santa Catarina, chegan- porque o centrovame

do mesmo a despontar Kita, do Figueirense,
como um dos prováveis está lesionado. O outro

finalistas desta competi-
'

convocado para a posi
ção, de repente começou ção, foi o Iones, do In
a ter problemas de contu- temacional de Lages.
sões e cartõe, que afasta- Resta-nos torcerpara que.
ram seus principais joga- Tôto se firme como titular
dores, deixando o técnico da camisa "9".
Zé Carlos sem opções,
em função do reduzido
elenco que tinha à dispo
sição. O Juventus, por
tanto, fará parte da cha
ve "B", juntamente com

Brusque, Chapecoense,
Avaí, Ferroviârio, Mar
cílio Dias e Hercüio LUz.
Financeiramente não foi
Um bom negocio para o

"moleque travesso" .

Tôto na seleção
.

A convocação de

Amizade goleia

O Amizade, de
Guaramirim, que con

quistou o túulo do [e tur
no do campeonato da I'!
divisão da UF, já largou
com tudo na primeira' ro
dada do returno, ao go
lear o Malvice, por 5 a O.
Edü, com 10 gols é (1 seu
principal artilheiro e

também do campeonato.

DESTACANDO

PágirÜlll
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Grande protesto pelavida
interdita rodovia iBR-280\

Alvo" ao pâssaro e bailio.
(promoção é da Sociedade
Recreativa Alvorada. Vale a'
pena conferir...

'

A SUCAM divulgou
nesta semana o aparecimento
de ]4'1 caso. de Esquistosso
mose entre as ruas joinville e

Bernardo Dornbusch; em Ja
raguâ do Sul, ao mesmo tem

po em que o diretor do Servi
ço de Engenharia da Funda
ção SESP, 110 Estado, Luiz de
Holanda Bezema, garantiu
ao prefeito em exerctcio,
AdemarDuwe, que vai tentar
ainda esta semana a libera
ção de Cr$ 6 milhões, em

Brasüia, para combater o fo
co da doença iztravés da
construção de uma tubulação
na lagoa e no côrrego con

taminados pelo verme "S
chistossoma Manzont".

Transportes, Cláudio Evangelista.
"Quanto mais acidentes, mais sacrilT.
cio para nõs", considerou o p811U.
Iheiro Osvaldino Pedroso da Silva.

'

O prefeito em exercício de
Guaramirim, Francisco Schork, dis.
cursou defronte à Energe, fazendo
um histórico-sobre os pedidos enca.
minhados ao governo. "Nada foj,
feito • Queremos pelo menos lIlIIa
rotatória no acesso a Massarandubl;
sonor izadores, placas e alé lombadas,
o fato é que isto não pode continuar
como está", disse Schork, sugerindo

: a criação de uma comissão supra.
partidaria para negociar com o
DNER.

corpos sem vida da pista).
Às 9 horas nenhum motorista

pode mais cruzar a rodovia em dire

ção a Jaraguá do Sul, ou à BR-10l.
"Não é a melhor forma de protestar
contra a morte no trânsito, o Executi
vo e o Legislative devem encontrar
outras saídas", protestou o presidente
do Rotary Clube .de Corupã, Dãrío
Streit, que precisava estar às 10 horas
em Joinville. Mas teve de esperar,
porque àté às 11 horas daqueledia, a
comunidade desesperada com as oito
mortes ocorridas em apenas um final
de semana estaca: com pensamento
Irreversível. "Tem que ser feito, al
go", pediu o motorista da Wagner

Guaramirim - Quase 10
anos de constante mobilização não
foram suficientes para sensibilizar o
Governo Federal sobre os graves aci
dentes ocorridos nesse período na

BR-280 - trecho que compreende o

perímetro urbano de Guaramirim -, o
que ocasionou uma 'das maiores mo
bilizações da comunidade do Vale do
Itapoéu, "em favo, da vida". Na ma
nhã do dia U, mais de 300 pessoas
interditaram a rodovia naquele tre

cho, com apoio público de empresas
(com caminhões),poder público (ade
rindo à manifestação) e alé mesmo

I patrulheiros do posto da Polfcia Ro-
'

-dovíãría Federal (cansados de juntar

-.-.-.-.-.

E as 9 horas da manhã
deste domingo [dia 19)
acontece a solene Eucaristia
e Ordenação, Episcopal de'
Dom José Jovêncio Balestie-
ri; no Palâcio dos Esportes
Prefeito Rodolfo Jahn; em

Guaramirim. Massarandu
bense de berço, Dom Jovên- �

cio assumiu como Sua cidade
de C1"Íafão Guaramirim,

'

-.-.-.-.-.

Os bingos estão se

proliferando em todos os

cantos da cidade. Em Jara
tWá do Sul aconteceram três
em apenas Uma semana. O
maior deles, 'fio Ginásio ArtUr
Müller, dia 12. No dia 5, a
Associação Assistencial dos
Deficientes Auditivos e Vi
suais (AADAV) realizou bin
go e sorteio de 10 prêmios,
com renda liquida de Cr$
475 mil. -e o sucesso também
esteve presente ao bingo de
um chevette ano 78, na ilha
da Figueira -' prôximo ao

Salão Yitôria -, dia 12,
quando Silvério Schultz e

Edemar Oeschler dividiram a

sorte, fechando as cartelas
juntamente.

.

Os espetáculos estão aí esperando por prestígio"-.-.-.-.-.

Enquanto isso, a SU�
CAM tenta erradiar o mal da
sua forma. Oito têcnicos do
6rgão estão aplicando o pro.
duto "Bailucida", para matar
os caramujos - hospedeiros
naturais do verme - com a

eliminação do oxigênio da.
6gua do lago.' O prefe;to
Ademar Duwe determinou a

'Construção provisôria de uma
cerca em tomo do lago e do
côrrego, para evitar que a

população se banhe no local,
enquanto. os técnicos 'labora
toristas da SUCAM preten
dem realizampelo menos dois
ma exames nos moradores
prôximo«:

'Jaragu' do Sul - Pela

primeira vez nos dltimos anos, a ci
dade de Jaraguá do Sul recebe um

circo e um parque de diversões à
altura da criatividade. O Parque
Tupã, instalado no acesso à Ilha da

Figueira, e o Circo Tupy, próximo
ao PostoMarcolla, às margens da
BR-280, são dignos de serem visi
tados pOl' pais e crianças. A quali
dade dos espetáculos e dos apare
lhos de lazer apresentados ao päbli
co comprovam o bom gosto do ja
raguaense em prestigiar a diversão
que chega de fora, embora infe
lizmente ainda reste algumas restri -
ções aos chamados "sàntos de ca-

Correio do Povo - em seus 72
anos de 'informação a serviço do.
leitor -, um grupo de artistas da
"terra" apresentou um espetäculo
lIe nível lamentavelmente presen
ciado por um grupo máximo de 30
pessoas - a maioria crianças, acom-
panhadas dos pais. '

.

quenas e maravilhosas palhacinhas .

,"Panterinha e Sapekinha" diverti
ram, enquanto' os poetas Everson e

Atayde Perez Camacho deram O re

cado superíor da criatividade' espi
ritual.

O espetáculo se afinou'ainda
mais com a apresentação do sexofo
nista Ingo Reck, e da dupla country
Roger e Charly. O mágico Sylker
o colega Jacó, responsável por toda
a Noite dos Artistas - consegue fa
zer pombo desaparecer para surgir
cachorro, brotar rosas de .suas mãos
e fazer sua bengala levitar, "tudo
por amor à arte" .

O mi1sico Cesar, a
dubladora Sheila e a banda de rock
"Seres Vivos" também foram

apresentados pelo mestre de ceri
mônia Waldemar Vieira. A Noite
dos Artistas foi um genuíno "show
da terra", mas faltou prestígio, in
felizmente.

'. Artistas do povo homena
gearam o päblíco com números e

.

shows que ultrapassarem as próprias
dificuldades da falta de estrutura
como problemas de som, que preju
dicariun e .muito a dublagem da ar
tista e bailarina Taiane. Comanda
dos pelo "maestro Teddy", os ar
tistas foram subindo ao palcoe dando
o recado,com 'competência, embora,
�iludidos com a falta de apoio da
comunidade. Mdsíca sertaneja de

qualidade foi interpretadapela du-·
, pia Ryan e Cabral; 11 crianças da
academia "Ufa" dançaram livre
mente na quadra do Ginásio, as pe-

sa".
-.-.-.-.-.

Somente mesmo as pessoas
que não foram ao Ginásio Artur
Müller não puderam, infelizmente,
constatar a qualidage da arte popu
lar que vem sendo. germinada na

própria comunidade. Na noite do
dia lO,' som o apoio cultural do.

o 'professor Robert
Happé serâ o palestrante do
'seminário liA Compreensão e

sua Expansão dentro.
'

da
Consciência da Unidade",
dias 24, 25 e 26 de maio, na
sede social da ARWEG, em
Jaraguâ do Sul, Temas.como
lia, natureza da. mente e da
consciência, a essência da
alma e como ela se desenvol
ve, 'Os sete centros de energia,

,

os 12 ntveis da mente, o so

nhar, seus. propôsitos e o

despertar' serão abordados
pelo palestrante, em sete se

mindrios. Informações e ins
,criçáes na SER (Serviços Es
pecializados e de ReabilitlJ
çõo, em Jaraguâ do sul).

'

-.-.-.-.�'.

Hoje (18) e amanhã
(19) acontece a Festa Anual
da Comunidade evangélica
Luterana de Jaraguá do Sul,
com direito a çhurrascada;
molho pardo, Stmd'el e bingo ,

-'- com certeza novamente um

sucesso em presença de pú-
, blico e em vendas. Domingo
ocorre o Culto, às 9h30min.
Às 10h3Omin reiniciam as

festividades, com música ao

vivo e tudo omais...
-.-.-.-.-.

, Prossegue até 'amanhã
a tradicional j'1 Winterfest. na '

Rio Cedro Il, com as finais
dos campeonatos de Tiro' ao

Bl\Cl\Nl\ " A gora você não precisa mais

pefir�e� te�po preparando suas

re C1çoeS. .

Basta passar na seção' de rotisserie do
novo supermercado Breithaupt e esco
lher sua comida preferida.
Oferecemos um cardápio yarladO de
carneS. pratos quentes; saladas e sobre
mesas, tudo preparado dentro, do mais
rigoroSo controle de' qualidade e bigiêne.
rara sua maior comodidade embalamos
sua refeiçãO em. bandejas de alumínio
descartáveis que, conservam a tempera
tura e o sabor do alimento por mais
tempo.'

HorArio de Atendimento:
Segunda à sábado das 10 horas às 13h3amin.

COM. E REPRES. deMAT. d&CONSTRUÇÃO
Madeiras, tijolos, /.agespré-moldados, cirJll!nto, cal,
portaS, janelas, fechaduras, foiros" tudo da melhor

qualidade e cOmpronta entrega

RuaBernardoDornbusch, s1n�, próximo daMarisol.
Em cadiz cliente, um novo QlJligo.

'

4

C'LíNICA VETERiNÁRIA
SCHWElTZER

.J;I�
wut '

SUPERMERCADO BREITHAUPT
RUAWALTERMARQUARDT; 225

Dr. Waldemar Schweitzer
r,�'

Clfnica de pequenos e grandes animais,
cirurgias, vacinaçés. raio x, internamentos e
boutique. R. joinviUe., 1.178 (emIrente ao

Sup. Breitha_pt) - Fone: 72-3268
.

'Jaragud do Sul, - SC

I

AceI endl de refelç6el:
LIgue 72·Il00, I1Imll 313 (MIIr_ ou Jaime)

II

Jaraguá do Sul. de 18 a 24io5i9i
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




