
Catarinense inaugura
��a base operacional

Em solenidade festiva a direção do Grupo Auto Viação
Catarinense inaugurou no dia 17a sua nova base operacional
e filial de cargas e encomendas, em Jaraguâ do.sul, gar:antin-
do emprego para mais 50 pessoas. Atuando hoje em sets esta

dos brasHeiros, a Catarinense se orgulho em ocupara segun
da colocação do Estado em faturamento e quantidade de li-,
nhas: Na foto abaixo, apresentamos o ônibus "Jardineira",

.

fabricado em 1928 e queficou exposto nesta semana, na nova
ag2ncia.

'

.

,
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Protesto tem sucesso e DNER

garante segurança na BR-280
municfpio impuseram umprazo limi
te ao engenheiro do DNER para que
a questão fosse solucionada o mais
rápido posstvel, Nesta. "cartada", a

,

Prefeitura .se comprometeu a desem
bolsar Ctr$ 700mil pra a confecção
das placas de sinalização. Em 20
dias o serviço será executado. Ltde
res, como o deputado Durval Vasel,
tamIJbn se engajaram noproblema

-_------- Página3_

reHo de 'respostá e .nt.nd.u d. nlo' conce
d.r o .....ço r.cl.....do, porque ultrapassa-
ra os limites.

.

Com· todo respeito .,.nscrevemos o tre- '

cho da sentença da MMa. Juiza, Ora. Hlldemar
Meneguzzl:

,

o·Ent.ndo, pol., que o pedido de
re.po.t., .pre..ntado I. fi•• 07 • 10, pa
re ..r publlc.do no ,Jorn.1 Corr.lo do

. Povo, deve .er p.rcl.lm.nte deferido, el.
que o requerente, I. f'.. 07, unr.p•••a
o. IImH.. d. legitim. def... , ., con...
qü.n.....nte uHr.p••••ndo o verdadeiro
dlreHo d. re.poeta, .0 revld.r ataque.
pe"o.l. contre a pe••o. do diretor do
Jorn.I, Sr. Eugênio Victor Schm6ckel".

Assim, ,o DR. IVO KONELL, prefeito munI
cipal de Jaraguá do Sul, perdeu uma excelente
oportunidade de mante r-se calado.

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

- Jaragll4 do Sal. de 25 a 31 de lllliio de 1991 -

" .

'�chmöck�llança repto a Ivo �Konell

o engenheiro-chefe do DNER,
em Joinvilie, João José Vieira, con
firmou na terça-feira (21) a cons

trução de um trevo rotatório na

BR-280 (entrocamento com à

SC413), colocação de três sonori-:
zadores, 400 metros de "gelo baia
no" e 18 placas de sinalização, no
trecho que compreende o perlmetro
urbano de Guaramirim. E começou
a solucionar na prática os constan
tes acidentes com vttimas fatais
ocorridas -foram nada menos de 13

mortes, entre janeiro a maio deste
ano.

Mas, acima desta atitude rápi
da e eficaz do DNER, ficou clara
uma constatação: somente a força
da mobilização comunitária pode
resolver uma série de questões. Há
duas semanas, os moradores de
Guaramirm (cerca de 300 pessoas)
interditaramporduas horas a rodo
via BR-280, em protesto contra a

'

violência no trdnsito e em favor da
vida. Respaldados, as lideranças do

,
.

, ,

��!,. ,

Este jornal nãO recebe da
prefeituramat&ia

oficial para pubHcaçio.
Depois de uma provocadora entrevista a

um jornal dWrlo da regllo, nosso diretor reptou
ao prefeito, neste espaço, nas edlç6es 3.618. e
3.619, de 08 e 14-�2.,go, para que provasse em

público outras ligações com a SALVITA que nlo
à sua qualidade de s6clo, e 'tue se calasse, caso
nlo pudesse prová-lo.

Nlo s6 nada provou como ainda atacou
o violentamente, numa· página Inteira de A GA
ZETA, ed. 947, de 14-12-90, "estando a merecer

um novo jantar de jomal sem água para .ajudar a
dlgest4o", 'illém de dlfamá-lo, calunlá-Io'e Injuriá·
.lo.

Não satisfeito, Ingressou na Justiça para
ter direito de resposta, gratuitamente, neste es
paço, e DEU-SE MAL.

Solicitado a dar explicações, em 'juizo, do
porque da não concessão do direito de re!fljlo.
ta, reconheceu a ilustre magistrada que o prefe�
to IVO KONELL extrapolara no seu suposto dI-

Escolha o idioma que
você desejafa/ar :.
INGL�S'- ALE.AO
FRANC�S
ESP.NH.OL
ITALIANO__
Aprendizado
garantido
Fone: 72-0294

Su;e/mercatkJs, padarias e lojas
.comerciais estfjt!1 engajaiJos nq campanha,
desencadeada pela Associação dos Pais e

Amigos dos Excepçionais (APAE) de Jara
guá do Sul, numafeli: idéia duilia1"ofim de
um problema [a discussão pelo troco) ao
inicio da solução de outro (afalta de verbas
\na Associação). A campanha I, bastante
simples: todo o consumidorpoderâ, volun
tariomente, receber o ticket APAE, nos va
lores de Cr$ 1,00. Cr$ 5,00 Cr$ 10,00 e

Cr$5IJ.OO, em lugar das costumdras balas,
,

chicletes e caixas de f6sforos, que acaba
ram' substituinÍJo literalmente as cédulas de
Cr$ 5,00 e de Cr$10,OO. Uma ajudaprâti
ca aos 110 alunes da APAE, que atende
Jaraguá doSul, Corupâ eSchroeder. "

"Se voc2'nuncaprecisoudoAPAE,I
hora de dar o troco", diz o apelei feito pela
Associação, que providenciou a colocação
de urnas coletoras de tickets, aprincfpio nas
redes Breithaupt e Sesi (SupermerCados e

Farmácias), Supermercados Lenzi e Jara
guá, Livrarias GratiPel ePena & Pauta Pá

nijicadora Ideal e Jiãdaria Rio Branco. "O
desgaste pela dificuldade emfornecero tro
co I tão �rande, que essa�hha certa
mente VQl se tomar simpdtica' , agradece o

, gerente do Supermercado SESI (Centro),
Egon Sieves;

p---------------�

FONE (0473)12-3200
TELE?, 474 - 519

FAX (0473) 72-0304

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



______--------- OPINIÄO

EDITO.RIAL
Comarca de Jaraguá completou 57 anos

No dia lOde maio Rios, Guilherme Abry e

prõximo passado a Co-
.
Ivo Guilhon Pereira de

marca de Yaraguá do Sul </Melo, respectivamente jui�
completou o seu 5'7! ano zes de direitos das comar
de instalação'. cas de Jaraguá, Joinville e

Tudo aconteceu a São Bento.
partir das 10 horas de uma Convidava, também,
quinta feira da manhã de os drs. João Carlos Can-
10 de maio de 1934. O diago e Flávio Tavares da
"SalãoBuhr" , festivamen- Cunha Melo, promotores
te enfeitado abria às suas públicos de, Jaraguá e

portas para as autoridades Joinville.Óo dr. João Acá
que aguardavam na rua cio ClDmes e José Bauer,
Cel, Emüio Carlos Jour- prefeitos municipais de
dan a hora para a audiên- Joinville e Jaraguá.
cia de instalação da nova Da mesa faziam parte
comarca de Jaraguâ. Sob ainda, Aristides Rego, re

a presidência do dr. Plâci- presentante da Ordem dos
.

do Oltmpio de Oliveira, Advogados de Joinville,
secretário do Interior e Ney Franco, escrtvao e

Justiça, como representan-
.

Mário Tavares, tabelião
te do Cel. InteryentorAris- da nova comarca.
tiliano Ramos, deu-se inf- Durante os 57 anos

cio aos trabalhos. passaram pela comarca

Aberta
.

a audiência juizes e promotores de
convidou para a mesa os grande saber jurtdico, al
drs. Francisco Machado guns ilustrando oTribunal

de Justiça de Santa Cata
rina, um deles recebendo o

nome do prédio do novo

Forum, o saudoso Dr.
João Thomaz Marcondes
de Mattos. Em recente,
pesquisa, acompanhamos
a brilhante trajetôria do
·dr. Tiago Ribeiro Pontes,
juiz de direito da comarca

de Jaraguá e seu extraor

dinârio trabalho, comen

tando o Côdigo PenalBra
sileiro, em 1942.

AQ ensejo da lem

brança da passagem de
mais . um aniversário da
comarca de Jaraguá do
Sul, queremos cumprimen
tar õs , senhores juizes,
promotores em exerctcio
ou seus substitutos, assim
como o seu grande corpo
de auxiliares, pelo muito

que tem feito pela tranqüi
lidade desta Comarca.

Correio do Povo

72 anos dedicados à comunidade Jaraguaense
Em maio de 1969publiquei no

"Correio do Povo" o artigo de t(t1ilo e
subtitulado, respectivamente,
"1919-1969" - Meio Século De
Existência" ,.fazendo alusão aos então
50 anos de vida do referidojornal.'

Esse artigo estâ na página n�
102 do meu livro "Da Terra E Do
Cosmos", e do qual pelá passagem,
agora, dos 72 anos do "mais.Antigo",
transcrevo, lembrando esses 22 anos

passados, os trechos que se seguem: -
"Jâ se disse milhares de vezes, mas
não é demais repetir, que a imprensa é
o 4� Poder de WI'{Q Nação, formando
logo depois do Executivo, do Legisla
tivd e do Judiciário. Na verdade, a.im
pensa é um extraordinârioPoder mas
pode funcionar como faca de dois
gumes, pois, se bem orientada e ho
nesta, pode trazer excepcionais be
neflcios d uma comunidade.e nação,

, mas se desorientada (! desonesta pode
gerar o descontentamento, a revolta,
o caos. Afestd a razão por que a im
prensa deve e precisa estar nas mãos
de pessoa equilibrada, honesta, capo
citada e pátriota. Equi/jbrada e }ZQ
Msia para não transformar o jornal

em veiculo de. calunias, de coação e

até de chantagem coma é o caso da
tristemente famosa "imprensa mar

rim", capacitada para evitar os escri
tos .errados, sensacionalistas e, não
raro, atentotôrio d moralpâblica, pa
triota para criar, difundir e conservar
entre o povo e principalmente nas

classes f)ovens o espírito do naciona
lismo, civismo, patriotismo enfim. Um

';jornal que consegue atingir 50 anos de
publicação ininterrupta certamente
tem obedecido. ao longo desse meio
século, essas diretrizes de equilfbrio e

honestidade, de capacidade e pátrio
tismo, pois do contrâriojd terio deixa
do de existir, ou então existiria mas
sem nenhum conceito no seiodo
povo e da imprensa honesta. exem
plos temo-los às manchelas de jornais
que desaparecerampela falta desses
princlpios" .

.

Finaüzando, porabenizo o

"Correio do Povo" pelos seus 72 anos
de vida dedicados aos interesses da
comunidade jaraguaense, esclarecen
do que por motivo de viagem não pu-'
de cOTTl{!_areceraosf!ste.fr2.s do dia 10.

José Castilho Pinto..

--CORREIO�
� <» .. c:»" c:.

Fundado em 10 de maIO de 1919.
Diretor: Eugênio Victor Schmöckel ORT/SC - 729
Jornalista Responsável: Sérgio Homrich DRT/RS 5596
Rep6rter: Yvoime A. S. GonçalvesDRT/Se-219
Dept2. eomerc�: Jaime Blank DRT/Se - 17

Redação, administração e publicidade:
Rua Marechal _ Deodoro, 122 - ex. Postal .}9
Teiex - 4'75-055

_ Fone (0473) 72-0363 Jaraguá do Sul.,. SC.

Diagramação, Composição e Impressão: Jornal da Noite.
-- Fone (0473) 22-2945 - Blumenau - SC
Revisão: Eliane Marcelino Pamplona'
Associado a Adjori e Abmjori.
Os artigos a,ssinados não refletem a opinião do Jpmal
eirGula na micrórregião da AMYALI.e em mais 93 cidades
do Estado, do País � do Exterior.
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Congratulações
ao "Mais antigo"
IImo.Sr.
Eugênio Victor Schmocke!
Diretor do JornalCorreio do Povo
Jaraguâ. do Sul

No momento em que o Jornal
Correio do Povo comemora os seus 72.
anos de existência fazendo do, jorna
lismo uma veiopora informar e educar
o povo do Vale do Itapocu, porabeni
zamos sua diretoria e seu corpo editoj
riai, desejando sucesso permanente aO

primeiro semanário do Estado de San
ta Catarina. Parabéns, Co"eÜJ do
Povo.
MiguelA"gelo Sedrez
Chefe da Asses.soria de Relações Em- .

presariais da Eletrosul.
ACADEMIA rrAOCARENSE DE
LETRAS
Adali"", etbo""",

Com subida á1egrio, cumpri
mentamos prezado corffrade EUGE
NIO VICTOR SCHM(}CKEL - ex

poente integrame de nossa Arcddia e

dedicado amigo - pela possagem do
72� aniversdrio de fundação do COR
REIO DO POVO, balußrte das sagra
das tradíções de Jaragud do Sul,jarol
'de luz intensa refletindo· aos quatro
can.tos da Nação a luminosidade de
sua inteügência privilegiada, glória in
conteste da imprensa brasileira.

, Com sua valorosa equipe,.
aceite nosso abraço e votos de longa
vida ao mais antigo semandrio catari
nense, repositório de sua histório.
Itaocara (RYJ, lO demaio de 199J
Sebastião'Kleber da Racho Leite

, BaI. Camboriú, 10 4emaio dO99J
Carfssimo EUGENIO SCliMOCKEL
D.D. Diretor do CORREIODOPOVO
Jaragud do Sul.

Cumprimento-o e aos demais
dirigentes e, fundondrios desse (1(1-
mirdvel órgão de imprensa, pela pas
sagem, nesta data, de mais um ani
versdrio defundação. Parabéns. Cor
dialmente.
DarioMaj:iel ,

Dr. EUGENIÓ VICTOR SCHMOC
KEL

Na pess6a do seu diretor cum
primento CORREIO DO POVO, L�o
po/,dina Jour:dan Ribeiro Dias Costa
RÜJ de Janeiro

CORREIO......_
II:::» <» .. c:»"O

,;

� Confira 'a história I

"AHistória de nossa gente nãopodeficar só na saudade"
O'Passado só é importante se o seu tempofoi bem empregado

Barão de Itapocu

,

__o HÁ 50 ANOS
- Em 1941, estava previsto para a próxima quinzena de

junho a inauguração oficial do palácio da Prefeitura Municipal
a maior obra da gestão de Leonidas Herbster. Ao. ato deveriam
comparecer o Interventor Federal dr. Nereu Ramos e altas auto
ridades do Estado; No mesmo dia seria também inaugurada a

herma do Coronel Emtlio Carlos Jourdan. fundador de.Jara-
�. -

.

- Era comemorado 'o sétimo aniversário de instalação da
Comarca de Jaraguá, no governo no interventor Aristiliano
Ramos, tendo sido 'primeiro Juiz de Direito, o dr, Francisco Ma
chado Rios. Na ocasião achava-se a frente da Comarca o dr.
Amo Pedro Hoeschl, depois desembargador, a quem a impren-
sa apresentava cumprimentos.

'

- Noticia ganhava espaço em Jaraguá de que o CeI. Do
rival de Brito obteve autorização do Ministro da Viação para a

construção da nova estação de Jaraguá, - velha aspiração até

agora sempre adiada - e realização de obras de ajardinamento.
Conseguia, também.. autorização para instalar estações de ra

dio-telegrafias em Jaraguâ, Joinville e São Francisco, o que re
presentava muitopara o aperfeiçoamento dos serviços.

• •• HÁ40ANOS
..-'

- Em 1951, o prefeito Artur.Mül.ler assinava Portaria n!'
41, de 10-05-51, dispensando Luciano Demarchi, do cargo de
Diretor do Expediente, Educação. e Assistência Socialpara ficar
à disposição da Agência Municipal de Estatlstica, em substi-
tuição ao escriturário Egfdio VoltaUni.

'

I
- O diretor do DSG Emtlio da Silva comunicava que se

, achavam à disposição os Registros de Serrarias de 46 em

presas estabelecidas no distrito sede e no distrito de Corupá, ex-
pliJrando o ramo de serraria. ,

- Armando Taranto, Agente de Estattstica avisava que
terminava a 30 de maio oprazopara entrega do Registro Indus
trial; que poderia 'ser procurado na 'repartição, na Prefeitura
Municipal. Itiformava que oformulário havia sido muito simplifi
cado, ficando isentos ,as alfaiatarias, latoarias, carpintarias, fer-
rarias, sorveterias e tanoarias. .

- E Emanuel Porto Machado continuava as suas criticas
à equipe do ESPORTE P-9 a 'quem não ouviu seu comentário,
que não'admitia sob hipótese alguma, censura e respeito de seus

ditos pelo microfone, "verdadeiro ésptrito ditatorial, querem di
'zer tudo, sem medir seus disparates", concluindo que "o que
mais lhe falta é mentalidade, sobrando-lhes tão somente, micro-
fone".

.._ HÁ 20ANOS
- Em 1971, o deputado Octacüio Pedro Ramos-pedia ao

governador Colombo Saltes a construção da ponte sobre o ria
ltapocuzinho, ligando os municipios de Jaräguâ e Schroeder,
velha aspiração do vereador e presidente da Cômara João Lü-
cio da Costa.

.

.

- Chegava-se ao final do concurso promovido pelo Ro
tary, entregando ao municipio, o HINO DE JARAGUÁ DO
SUL. Treze concorrentes encaminhavam Seus trabalhos, quefo
ram examinadas e julgadas pela comissão composta de: Prof
Paulo Moretti, Irmã Rosira, Irmã Cleonice, dr. Mario de Sousa e

dr. Mário Tavares. As letras vencedoras foram às seguintes: 1'1
lugar - DR. RODOLFO HUFENUESSLER, 2'1 lugar - PE-

-

DRO MACHADO DE BIITENCOURT, de Si-Bento e 3'1 lugar
- SRA. ZENAIDE MARQUES ESPEZIM, ex-diretora do Grupo
Escolar Abdon Batista. '

- A Biblioteca Municipal "Ruy Barbosa", recentemente
reinaugurada, estava recebendo generosas doações, em quanti
dade e em qualidade. O Grupo Escolar Abdon Batista, enviava
os exemplares em duplicata e recebia a doação de livros do sr.

dr. WALDEMIRO MAZURECHEN, cidadão honorário de Ja

ragucí do Sul,.o quefazia um bem para os estudantes.
\

.. _ HÁ /O ANOS
, - Em 1981, o.ministro do Trabalho cumprimentàva de

Brasflia-DF, o "Correio do Povo", pela passagem de seu 62'1
ano de existência: "Momento assinala transcurso esse concei
tuado jornal, apraz-me cumprimentar sua valorosa diretoria e

demais colaboradores, augurando que continue oferecendo seu

ínestitnßvel concurso defesa melhores CallS(lS nosso Pats. Cor�
diais Saudações. ·ass. MUR1LLO MACEDO"; O ex-Sena_dor e
empresário Otair Becker, o jornalista jarag!laense Reinaldo
Soures, d'A TRIBUNA DECIANORTE -PR, Lauro Caldas, de
Gaxias - RS e o Coronel Art. Carlos Augusto Gomes, Chefe da
16'! CSM, de Florianópolis -

... "possa e CORREIO DO POVO
manter a mesma seriedade no noticiário e cultivar o mesmo en

tusiamo em busca da verdade na híta pelo desenvolvirnento da

região de Jaraguá do Sul".
\ _

- O prefeito Sigolf Schiinke mandava pla_ntl!r 173
árvores na Rua Rodo(fo Hufenuessler, 202 na Rua J?mville, 74
na João Piccoli, e por indicação do Vereador-presidente J?s4
Alberto Klitzke, fossem plnntadas em tarno de 120 palmeiras
reais na avenida que dá acesso ii FERJ.

I,;

�t:sJ.POiO INDÚSTRIAS REUNIDAS
JARAGUA S.A.

J�raguá do·Sul. de 25 a 31/05/91
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Deputados se úoem em busca
de asfalto para Rio da Luz
Jaraguä do Sul - o

prefeito em exercício de Ja

raguá do Sul, Adernar J?u
we, e os deputados Dur'val
Vasel (PMDB) e Udo Wag-

.

ner(P-DS), estiveram dia 15
com o secretário dos Trans
portes, Paulo Gouvea da

Costa, reivindicando
:

asfal- .

tamento da estrada de Rio da
Luz até o acesso com a Ce
val. A obra, orçada a um

mês em 250 milhões e que
teve licitação efetuada ainda
no governo do PMDB, até
agora não teve liberada ver-

Riolando Petry
preside o PT
Jaragu' do Sul - o nome de

Riolando Petry foi confirmado como

(, novo presidente do diretório do
Partido dos Trabalhadores (PT), no
município, durante convenção reali
zada no domingo (dia 19), na sede da
Câmara de Vereadores. A chapa,
composta por 19 membros, recebeu a

aprovação dos 57 eleitores petistas
que compareceram à votação - das 9h
às 17 horas. Ap6s encerramento da

Convenção o novo diretório reu

niu-se para a escolha da Comissão
Executiva do Partido, que ficou assim
constituida: Riolando Petry (presi
dente), Cynthia Maria Pinto da Luz

(Vice-presidente), Luiz Hirschen (Se
cretário Geral), Gilmar André Pereira
(Secretário de Finanças), além de
Francisco João Lessa e Antônio Odo
rizzi Neto (Suplentes), Ainda foram
eleitos o delegado efetivo. (Riolando
Petry) e o suplente (Francisco Lessa).

"Ampliar o nämero de mia
dos, atualmente restrito a 262 pes
soas, para pelo menos 300 militantes
ativos; estruturar o PT em toda a Ja

raguá e construí-lo na microrregião;
organizar e realizar o 12 Congresso do
PT (marcado para 1991), além de dis
cutir as. eleições municipais de 92,
contando com candidaturas prõprias"
são algumas das metas destacadas
pelo presidente Riolando Petry à
frente do PT jaraguaense.

ba para seu início.,
Na �ncia, que

contou ainda com a presença
do deputado Marcelo Rego,
o prefeito Ademar Duwe
comunicou que a Prefeitura
de Jaraguä do Sul está dis
posta a arcar com 40% dos

gastos e o duputado Marcelo
Rego ficou de tentar conse

guir participação da Ceval
no custeio da obra, uma vez

que aquela empresa será a

principal beneficiada,
Segundo Vasel, a es-

trada, além de beneficiar di
retamente o parque indus
trial da Cev.al, que pretende
ampliar suas instalações,
"beneficiará também toda a

comunidade daquela área ja
raguense, eminentemente
agropecuária" .

. O secretário
ficou de visitar o local e dis
se que tudo dependerá de .

autorização do governador,
mas os três deputados pre
tendem reforçar o pedido
env.iando indicações para a

.

realização da obra.

Udo intensifica apoio

para ri setor cultural

Deputado UdoWagner (POS)

o deputado pedessista Udo
Wagner começa a trabalhar in
tensamente em uma de suas ban
deiras de campanha, com o apoio
decisivo à área cultural. No dia 14
deste mês, ele esteve reunido com
uma comissão de lideranças do
setor, no Estado, para colher sub
sídios, visando a apresentação de
um Projeto de Lei, na Assembléia
Legislativa..0 grande objetivo .é
de conseguir íncentívos fiscais
para a área Cultural - Udo, inclu
sive, defende a criação de algo
parecido c!,m a chamada Lei Sar-
neY,Já extmta. .

Todas as áreas estiveràm
. com o deputado Udo Wagnerr-e
maestro José Acácio Santana (re
presentando os corais), Flávio
Cardoso (Letras), Harry Laus
(Artes Plásticas), Dalmo Vieira
(Patrimônio), Beta. Westphal
(Teatro), Gilbero Gerlach (Cine
ma), Marta 'Mansinho (Dança),
além da coordenadora cultural 10-
ne Otto (Técnica Cultural - Pla
nejamento). A 'comissão tem o

objetivo de trabalhar na elabora
ção da Lei estadual" que abra es
paços para a arte e a cultura, para
,programas culturais eruditos e

populares, estimulando a criativi
dade e a defesa da identidade cul
tural de Santa Catarina", destaca
UdoWagner.

Vasel se engaja na campanha.

contra a violência na BR-280,
GUilramiriill - o depu

tado Durval Vasel (PMDB) se

engajou decisivamente na cam

panha desencadeada pela po
pulação de Guaramirim, contra
a violência na BR-280, que já
fez 10 vitimas fatais em dois fi
nais de semana. Durval Vasel
apresentou requerimento na As
sembléia Legislativa para ser

expedido. ao mimstro da Infraes
trutura, João Santana, ao díretor
geral do DNER, Antônio Carlos
Perruci Alves e ao Engenheiro
chefe do 16'1 Distrito Rodoviário
F'ederal; em Santa Catarina, pa
ra que as providências sejam
tomadas o mais breve possivel,

"Considerando a grave
. situação que atravessa omunici-

pio, que há muito reivindica pro
vidências para a construção de
um trevo em rótula na BR-280,
com a rodovia SC-413", além da

"necessidade de construção de
.

passarela para pedestre ao lado
da ponte que liga Guaramirim a

Jaraguâ do Sul 'e da implantação
de sonorizadores e tachões em

todo o trecho desde o posto da
Policia-Rodoviâria Federal até a
diviSa com Jaraguâ do Sul, na
BR-28(l', o deputado peemede
bista solicita medidas emergen
ciais.

A mobilização dos guara
mirenses deve continuar atl que
alguma providência seja tomada,
advertiu o prefeito em exerctcio,
Francisco Herbert Schorck.

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

qualidade e com pronta entrega

Rua BemardoDombusch, s/n'!, prâximo da Marisol.
Em cada cliente, um novo amigo.

CLíNICA VETERINÁRIA
SCHWElTZER

Dr. Waldemar Schweitzer .

Cltnica de pequenos e grandes animais,
cirurgias, vacinaçês, raio x, internamentos e
boutique. R. joinville, 1 .178 (em frente ao

Sup. Breithaupt) - Fone: 7�-3268
Jaraguá do Sul- SC

RES,NER
Comércio de Móveis e

Eletrodor;nésticos Usados
Compra.:.. Venda - Troca

Ru" João Franzner, 173. - Jaraguá Esquerdo
defronte a Com. São Luiz Gonzaga

Fone pl recado - 72-3252

.

. .

.,

-Jaragua
c.línica de fisioterapia

DnI. v..... G. TognL
DnI. Solange CUtllho
FISIO'fERAUPEUTAS

FARMÁCIA DO SESI.
Amplas instalações e com La
boratório de Análises Clínicas
anexo, para melhor atendi-·," "

mento. Av. Mal. Deodoro,561
(defronte () Colégio São LIds -

, Fone 72'()561
.

Ora. Stela F.m.c.nl
PS/COLOGA

Ora. SÓlange Palni
FONOAUDIOLOGIA

RUI W•...,Mm'qunt, 356 próxlino
di!Clfna SIInta Cecm••

Fone:72-�

Serão examinados itens como, AmortecedOres dianteiros
e traseiros; Buchas dianteiras e traseiras, Estabilizadores,
Molas, Pinos de mesa, Terminal de direção,Guardapó, Rola
mentos, Pastilhas e lonas de freio, Cilindros de freio, Flexí-
veis, ec Alinhamento de rodas. i.

Não estão incluídos na promoção, serviços extras e peças de
reposição ..

Válido até 31.05.91 Moretti, Jordan & Cia. Ltda.
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Confederação da Indústria
promove Curso inédito

Atacado e varejo
LEILÃO MANGALAR

GA - Jaraguâ do Sul sedia pela
primeira vez a "Festa do Cavalo
Mangalarga", dias ]-'1 e 2 de ju
nho, no Parque de Eventos "A

gropecuârio": Trinta e cinco ani
mais (entre machos e fêmeas) des
filam pelo centro da cidade às llJ
horas e começam a' ser visitados
pelo ptibäco a partirdas 15 horas.
Às 17 horas ospuro-sangueMan
galarga serão apresentados para
LeiIiJo aos criadorese, no intcio da
noite do dia I'!, inicia o grande
Leililo jaraguàense do çavalo
mangalarga, O encerramento da
festa estâ previsto para as 15 ho
ras do dia Z;

Aos criadores interessados
emparticipardo Leüâo, vai um re

cado importante: os animais po
derão ser pagos em 12 parcelas
mensais corrigidos ou seisparcelas
iguais, sem juros, Embora se ima-'
gine que os preços mlninws dos
cavalos sejam de Cr$ 500 mil, o
fato I que o Mangalarga temMO
valorizado mais do que o dôlar,
nos dItimos anos. Somente uma

cobertura do garanhão Elmo 10
foi vendida dia II, durante Leilão
no interior de SãoPaulo, aopreço
de Cr$ 4milhões.

DOLARIZAÇÁO - Em
bora o presidente Collor tenha

reafirmado que a economia brasi
leira não corre o risco do dolariza
ção, o fato I que nas ruas omovi
mento de compro e venda de d6_'
lares I um negôcio que vem cres-:

cendo de firma acentuada. Aber
tura do mercado ao exterior, .pri
vatização de estatais e dependên
cia econômica são indtcios claros
de que dôlar está cada dia mais

, rentável.

Estado de Santa Catarina,
empresário Milton fett. '

Além do objetivo geral
de possibilitar aprendiza

gem com vistas ao aumento
da competitividade da Em

presa -, o CUfSO Especiali
zação em Gestão da Quali
dade e Produtividade tem
um objetivo específico: "a- ,

tender às exigências, neces
sidades e expectativas cria
das pela Política Industrial e

,
de Comércio Exterior, edita
da recentemente pelo Go-
.vemo Federal". O CUrso está
dividido em 16 mõdulos que
se inter-relacionam, e conta
com material didático como

roteiro e referencial.
'

Palestrantes de conhe-

Jaraguá do Sul - A

Confederação Nacional da
Indústria escolheu o municí
pio para a realização de um

curso inédito a nível de
.Santa Catarina e ocorrido
em apenas outras cinco ci
dades do País: "Especializa
ção em Gestão da Qualidade
e Produtividade" é o título
do curso, dirigido a geren
tes, supervisores e profissio
nais de nível superior que'
têm atuação nas áreas de
chefia (adminístrativa, de

produção ou de prestação de
serviços). A solenidade de

lançamento acontece nesta

segunda-feira (27), no Clube
Atlético Baependi, com . a

presença do presidente da
Federação das Indústrias do

cimento técnico aprofundado
no assunto foram convida
dos para ministrar os módu
los do Curso. Entre estes
temas, destacamos "Polttíca
Governamental, Sistemas de
Qualidade, Estatística Apli':
cada à Qualidade, Admínis
tração da Produção, de Es

toques, de Custos, de Recur-

sos Humanos, Qualidade em

Marketing, Análise' de Con
tratos e o C6digo de Defesa
do Consumidor (Aspectos
Legais da Qualidade)". O
Curso será ministrado em

320 horas/aulas, e foi trazi
do para Jaraguá do Sul com

empenho conjunto entre

ACUS e'SENAI, em articu

lação com aFIESC.

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

ROBERT HAPPÉ - Ao
preço de US$ 95,00 d6lare; �

pauco mais de Cr$ 29 mil -, os

jaraguaenses paderão assistir ao
ciclo de palestras do filósofo ho
landês RobertHappê, dias 24,25 e

26, na Associação Recreativa da
Weg (Arweg), em Jaraguâ do Sul.
�le vai abordar o tema "A Com
preensão e sua Expansão dentro
da Consciência da Unidade" •

subdividido em sete seminários
'distintos. Inscrições ainda podem
ser f�iJas no SER (Serviços Espe
cializados e deReabilitação). .

Dirigido de forma especial
a empr�s4rios e a todasaspessoas
que procuram "sabermais sobre o
movimento das coisas e sobre si
mesmas", o Seminário deve abor
dar "a necessidade que agora se

apresenta de despertarmos para a
verdade de .,IOSSO ser e deacobrir
mos a nossa verdadeira identida
de; a natureza -da mente e da
consciência; o desenvoMmento
espiritual e como trabalhar com
ele diariamente e diretamente; a
aus2ncia da a1mo e como ela se

desenvolve; a polarüÍade luz e

sombra; e tlcnicas de meditaçlIo
para expandir apercepção", entre
outros.

Viação Catarinense inaugura nova base operacional
Jaragd do Sal -Mais de

50 novos empregos devem ser gera
dos com a inauguraçiio da nova

Agência Operacional da Auto Via
ção Catarinense, festivamente inau-

. gorada na noite do <lia 17 -e- rua

Bpítãcío Pessoa, 1207 -, em Iara
guã'do Sul. Com uma área de 373
metros quadrados e contando COlD

espaço para estacionamento demais
de três mil metros quadrados, .a no
va sede vai abrigar a base operacio
nal da Empresa, além das filiais de

cargos e encomendas, e conta com

todos os recursos da informatiza
ção, sistemas de radiocomunicação
e pessoal treinado devidamente.

.

Durante a inauguração da
sede houve sorteios entre os clientes
de tres passagens de ida e volta, para
Campo Grande (MS), São Paulo e

Foz do Iguaçu, "Estas novas insta
lações da Catarinense são suficien
tes para suprir a necessidade do flu
xo da Empresa nos próximos três

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

INDÚSTRIA EM IIAS- '

SARANDUBA «Instalada naSC-
413, área industrial de Massaran
duba, a lndtistria de Plâsticos Z1J
notti Ltda, jáestáatuando nomu
nicfpio, apôs se transferirde Jara
guâ do Sul. Inicialmente com 20
funcionários, a Zonotti ocupa uma
área de 900 metros quadrados Il
produz peças injetáveis pat-a mo
veleiros, construção, civil; setor

automobillstico e produtos eletrô
nicos.

A nova miai deve gerar 50 novos empregos.

anos", segundo avlilia o gereute da Grande do Sul, além de Mato
miai jaraguaense, Sérgio, Peters. Grosso do Sul. Em Santa Catarina,
Atualmente, a Auto Viação Catari- a Empresa passoua atender também
nense atende aos estados do Rio de no Oeste, com a inauguração de

janeiro; São Paulo, Paraná e, Rio mais uma filial, em Chapec6.
Rua Reinoldo Rau,632

Fone: 72·1599 Governo prorroga prazo para o pagamento do IR
jurídicas não foram altera
dos. Para as empresas que
declararem sobre lucro pre
sumido ou arbitrado, ·0 prazo
de entrega do formulário já
venceu no dia 15 deste mês.
A primeira cota deveria ter

sido paga até 15 de abril, e a'
segunda até o dia 30 de
abril.

As microempresas, so
ciedades civis e filantrõpicas
têm prazo de entrega até 28
dejunho.

o Ministério da Eco
nomia divulgou no dia,21 a

prorrogação do prazo paraa
entrega, 'da ,declaração do
Imposto de Renda das pes
soas físicas e empresas tri
butadas no lucro real, Iíte
ralmente tirando muita gente
do sufoco. O novo prazo'
agora é 10 dejunho, quando
também termina o prazo para
pagamento da cota única ou

primeira parcela' do imposto
devido apurado na declara-

ção. A medida baixada pelo
ministro Marcfiio Marques
Moreira atende a pedido
feito pelos líderes dos parti
dos que apóiam O' governo,
sob justificativa de que a

maior parte dos assalariados
recebem seus pagamentos no
início de cada 'mês e a data '

original de entrega causaria
muitos problemas.

Entretanto os prazos
para o pagamento do im

posto de renda das pessoas

TUBOSSANTA
HE'LENA LTDA.
Divisão de concreto (tubos e artefatos de

Concreto).
R. Joinville, 1.0.16 - Fone: 72-1101

Divisão de Plásticos (tubos de PVC - eletrodutos/
linha esgoto - tubos de poHetilenolmangueinJ

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

Escritório Geral
R. CeI. Procópio Gomes, 99 - Fone: 724066

·CARROCARIAS.He
, '

HORNBl!JRG Ind.Carroçarias Blindadas Ltda.

CA'RRoçAR/AS BLINDADAS - FRIGORfFICAS -ISOTtRM/CAS - TREILLER'S COMERCIAIS - ESQUADRIAS - PORTAS

AV; MAL. DEODORO DA FONSECA, 1.479-FONE: (0473) 72;'2511-TELEX 475.056-
FAX 72-2130 - JARAGUÁ DO SUI-/SC. I,

Jaraguã do Sul, de 25 a 31/05/91Página4
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



__---------GERAL
.

CORRE,IO,....,;,;;,;;;;;;-------------
-=- <> F» C>" C>

------

Davio representa a AMVALI
em Encontro de Concórdia

MATUTANDO
------------·Egon L. Jagnow

/

Formas de dominação
/

Massaranduba - o

prefeito Davio Leu repre
sentou a Associação dos

Municípios do Vale do �ta
pocu (AMVALI) no Encon
tro Estadual de presidentes e

secretários executivos de as

sociações de municípios ca

tarinenses, realizado até o

dia 23 de maio, em Concór
dia, Oeste do Estado. Entre
os temas debatidos durante o

encontro; destaca-se "a ela
boração de uma minuta, es-

tribuição de . recursos do
ICMS". Davio Leu foi: indi
cado para participar do En
contro de Concórdia. "pelo
fato de ter sido secretário
Executivo da AMVALI, e

integrante de urna comissão
constituída pela Secretaria'
da Fazenda, à época do Go-

. vemo. de Esperidião Amin, .

para a realização de estudos
sobre es critérios de distri
buição do anterior denomi
nado IeM". I

tabelecendo novos critérios

para distribuição do ICMS,
correspondente aos 25%

consignados pela Constitui
ção Federal, e vinculados
à legislação estadual, para o

-rateio entre os municípios",
conforme Davio Leu.

de dominação depende das
seg.uintesfatores:

a) Da publicidade (i
deolôgica), Épreciso "fazer a
cabeça" daspessoas.

b) Do ocultar os ver

dadeiros objetivos. Aos que
se quer dominar deve-se es

conder o que se quer deles ou
comeles.

c) Da falta de um senso

crttico. Os visados não devêm
ter um senso crftico acurado,

, não podem "ver além do na

riz" e não devem "ler nas en
trelinhas": (Diga-se de pas
sagem qui'a educação brasi
leira está toda orientada nes

te sentido: formar bons pro
fissionais, mas sem senso cri-
tico).

'

d) Em fazer com que os

que se quer dominar percam
sua identidade ideológica e

histérica, formada ao longo
do tempo. Alguém que' não
sabe de onde veio, para onde
vai e O que quer é fácil de
dominar.

No Brasil esta última
forma de dominação é a que
está em evidência.

É preciso ainda deixar
claro que o poder, em si, não
é algo nocivo e perverso. A
autoridade precisa existir. o

/

- que é mau, porém; é o exerci- _

cio do poder ou a dominação
.

daqueles que não são autori
dade, bem como o abuso e..

manipulação do poder.

,

O poder, segundo Gal
braith, pode ser exercido 'de
três formas diferentes: através
da punição, retribuição ou

persuasão.
Estas formas de exer

cer o poder não são utiliza
das separadamente, mas se

conjugam. Mesmo conjuga
das, no entanto, uma se so

bressai. E no correr da histô
ria, se alternam na hegemo
nia.

O poder exercido por
punição utiliza-se da força,
da intimidação, da ameaça e

do castigo para obter obe
. diência. Desobedecer, neste

caso, é sempre uma experiên
cia dolorosa.

Quando se usa o expe
diente da retribuição para
dominar, compra-se a obe
diência

-

e a submissão. É a

relação de autoridade que se

estabelece, por exemplo, en-
,

tre patrão e empregado, onde
o primeiro retribui (paga) pa
ra que o último execute suas

ordens.
Já o poder exercido

atravésda persuasãoprocura
convencer as pessoas que, fa- ,

zendo isto ou aquilo, ou

agindo assim, estão fazendo o
correto, o dignocou o melhor
para eles, etc. E uma forma
sutil de dominar, pois dá uma

falsa impressão de liberdade

aqueles que estão sendo do
minados. Também é a forma
mais eficaz, duradoura e me

nos desgastante. pura quem
exerce o poder, pois a pes
soa, mio percebendo que está
sendo dominada,

. pacifica
mente se submete. Além disso,
contribui para que as outras

duas formas de dominação
possam ser empregadas com

maior eficácia.
.

O sucesso desta. forma

o prefeito de Massa
randuba destaca que "os pe
quenos municípios são os

que mais sofrem com as in
justiças

.

verificadas na dis-

Ciranda dos casamentos
, 'movimenta mês de maio

"As Criadas"
I

•

. se apresenta
em JS zando 26. Do Paraná: São

João (1); Apucarana (1);
Nova Rosa - Toledo (1);
Teixeira Soares (1) e Cor
bélia (1). Do Rio Grande do
Sul, da cidade de Tuparendí
(1). Sobrenomes que se

juntam aos jaraguaenses: dos
Santos, Mantovani, Alexan
dre, Pereira, Braier, Wed
mann, Gutknecht. Alves,
Bala, Meyer, Guesser, Vol
toloni, Steierlein, Campes
trini, Kuklinsky, Hübner, da
Silva, Klosçwski, Meldola,
de Lima, Scherer, Floriano;

, Franzen, Loch, Portz, Ferra
ri, Graf, Gorges, Wulf e

Möller.
A rápida industrializa

ção da região, tendo' como
centro aglutínador Jaraguä
do Sul é o responsável da
vinda de tantos forasteiros,
em' busca de melhores
oportunidades na vida, in
tegrando-se aos nossos cos
tumes. Ou, pensando me

lhor, o povo daqui adquirin
do os costumes dos forastei
ros. Uma questaõ para deci
frar.

.

O mês de maio é o mês
de Maria - o mês dos muitos
casamentos, De 3 a 10 do
mês, entraram com 'Os papéis'

'

16 casais para habilitarem-se,
.

ao casamento. Os editais de
n!? 17.7l4 a 17.729 mais
uma vez demonstraram que
os casais genuinamente jara
guaenses estão em grande
desvantagem em relação aos

que vem de fora. Dos 16 ca
sais habilitados ao casa

mento, apenas dois são jara
guaenses puros, .o que repre
senta em termos percentuais
que 12,5% dos candidatos
são da terra e 87,5% são de
SC

.

e de outros estados da

Federação.
Um levantamento

mostrou a procedência' dos
pretendentes ao casamerito.
De Santa Catarina: Jaraguá
do Sul (9); Joinville (2);
Massaranduba (3); Rio do
'Oeste (2); Luís Alves (2);
, Guaramirim (2); Aterrado
Pouso-Redondo (1); Itupo
ranga (1); Tauara Verde (1);
Abdon Batista (1); Rio do

campo (I); Itajaí (1); totali-

Jaragu4 do Sul -

O grupo de teatro dos alu
nos da UDESC, em Floria
nópolis, realiza apresenta
ção única às 20h3Omin, no
anfiteatro da Sociedade
Cultura Artfstica (SCAR),
com a peça "As Criadas" -

texto âe Jean Genet.> A
montagem do texto pelo
grupo iniciou em agosto do
ano passado, durante o pe
rfodo letivo, através da dis
ciplina de Encenação I, o

cargo dá professora Vera
Collaço. O espetáculo é in
timista, encenado a um pú
blico máximo de 100 pes
soas. e tem um objetivo es

pec(jico: resgatar a capaci-
I dade que o teatro tem de
aglomerar pessoas, em prol
de interesse �co, 01lÓ!! os
homens possam descobrir o
prazer de descobrirem-se a
si próprios" segundo diz o

escritor Jean Genet, faleci-
do em abril de 1986. '

A peça "As Criadas'
tem no meta- teatro (perso
nagens que representam
personagens) à Sua grande
força. A cena de apresenta
ção começa com as duas
criadas brincando de ser

uma a senhora e a outra'
a irmã; a cena se desarma e

o público percebe que eram

suas criadas encenando a

patroa e a criada.
,

Jean Genet é um au
tor que se enquadra. dentro
do Teatro dp Absurdo, que
prega o Teatro da Crueldade
e esta peça conta com ape
'!'Js três personagens. Os
Ingressos para "4s Cria
das" estão à venda na
SCAR, aos preços de Cr$
400,00 e Cr$ 200,00 (estu
dantes e associados). '

E no Brasil, infelizmen
te, o podermaior ou boa par
te do poder não está nas

mãos do governo. Mas 4
exercido de forma não insti
tucional "atrás dospanos". E
para que haja democracia
plena I preciso que o go
verno tenha poder sobre o
poder.

SPÉZIA & elA. 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 -0300 - Jaraguá do, ,Sul -
sc

FUNILARIA
'JARAGUÁ LTOA.

I,

II

.,

Calhas eAqucedor Solar.
R.,FelipeSç�t. 279-Fone:

,

72-0448
.

Jaragll4 doS"l-SC
/

R4I '

�rR��.()I.. ·.� . u,
. 11\ II ..

�.
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A SER Ami
zade convida a to
dos para o baile
pablico que .farâ
realizar na noite
deste sâbado. A
música estä a car

go de "Os Yilane
ses": O intcio I as

I

23 horas.

F&ias de julho/91 - aproveite uma des�
sas opções para suás f&ias

.

A GERAÇÃO
DAMALHA J

5 dias/4 noites
6 dias/S DOites

9 dias/8 noites
14 dias/13 noites

5 dias/4 noites
3 dias/2 DOites
4 dias/3 noiteS

. Buenos AIres em grande eStilo
Buenos Aires eMontevideo
P� fanUstico em grandees
tDo
ChUePeru e.BoHvia
Santiago e Viõa deMar
Travessia dos Lagos Andloos
Lima CUZCO eMachu Picchu

II

eiNE JARAGUÁ
FILME: TEMPO

DE DESPERTAR (A
WAKENINGS) - DIR.:
Pennyl Marshall. Com
Robin Williams e Ro
bert de Niro. Cens.: Li
vre. Médico pesquisa
dor (Williams), vai tra
balhar num hospital
psiquiátrico e descobre

que alguns pacientes
são vitimas sobreviven
tes de um surto epidê
mico de doença do so-·

no nos anos 20 e inicia
um tratamento para
acordá-los. Excelentes
atores em um filme
emocionante, (
SÁBADO - 25.05.91 -

20:15hs - TEMPO DE
DESPERTAR (Livre) e
22:00hs FILME
ERÓTICO (18 anos)
DOMINGO - 26.05.91
- 20:15hs - TEMPO
DE DESPERTAR
SEGUNDA - 27.05.91
::- 20:15hs - TEMPO
DE DESPERTAR

TERÇA - 28.05.91 -

20:15hs - TEMPO DE
DESPERTAR
QUARTA - 29.05.91 -

20:15hs - TEMPO DÉ
DESPERTAR

QUINTA - 30.05;91 -

20:15hs - TEMPO DE

DESPERTAR

IJOgem a ter

participaram
eminino, ocor-

no Cemro
a 19 tk maio,
s - Jaraguá do "

.

'''ncia sem dü

'Otificante aos

nnntilill Felicidades a

.
Solicite folhetos e informaçõesRferente

temporada de\ ski em'Chapelco - San Martin
de Los Andes - Argentina

.

LANCHONETE
A sua eleg'ncIa
começapor
fora.

'

VI.ta

Quem esteve de
aniversário dia 15 foi a
gatinha Cristümi T. da
Silva, que recebeu os

cumpriméntos de seus

muitos amigos. Muitas

felicidades e sinceros

parabéns a você Cris
tümi.

Sinceros votos de

feliz aniversário e vida

repleta de felicidades as
SYls Elza K. da Silva e

MariaSalete de Campos
(funcionárias daEmpre
sa de Correios e Telé
grafos, AgêncÚl de la
raguá do Sul-SC, ocor
rido dia 14 de maio). A
elas desejamos muitas

felicidades, ParalJéns.

DALLA' S, -.-.- -

omundo Disney ee- .

mo voei nunca viu 8 diasn noiteS
Florida Fly anel Drive
ao seu gosto ,

8/12 dias e 7/11 DOites
. Disney Especial 12/19 dias e 11/18 noites
Disney V.I.P. (com
hot6is dentro da Dis-
ney) 8/11 dias e 7/10 noites
Disney com cruzeiro
de 7 dias pelo Caribe 19 dias/18 noites

Temos ainda vúias programações a sua
escolha, venha conferir...

Agora em novo endereço
Av. Mai. Deodoro, sln2J

deironte as

Lojas Torres

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

OS 80,ANOS DE·
, '

ALFONSQ ,BUHR
.................

Conheça o BrasD...
Porto�: 8 diasn noites pacote

completo.
.

I
.

Passagens Ú'eas Sio Paulo/Porto Segu
ro/ São Paulo, '_Iojameato com caf6 da manhi
e meia pensão traslado chegada e safda. Pas-

.

seios a ddades hist6ricas, Cabralia e Coroá
Vemaeiha. . .

Club Meditemmee: Pacotes de semana
completa ou.de fIiD de semana.

VOIage ltaparica - Salvador
ViUageRio das Pedras - Rio de Janeiro
Pantanal: Excunões com hospedqem

e caf6 damanhi, locaçio de barcos para pesca·
ria,locaçlo de equipamento pua pesca •

,

Outras opç6es... .

.
Viva Rio de Janeiro, viva Macei6, Viva

Fortaleza, SalvadorlMacei6 eNatal, Salvador/
Recife e Fortaleza.

Al&it desSas muitas outras temos,para
oferecer' oferecer. Venha aU ilOSSa loja emonte
HU ro"" pref�do.

. .
. .

O artista Érico da Silva
realiza mais uma exposição de
seus trabalhos no dia 28 deste
mês, prolongando-se' no anfi
teatro da Sociedade Cultura Ar
tCrtica ati o dia 7 de junha. A
promoção da "Exposição de
Oleos sobreTela" I da SCAR e

da Creche Constância Piazera,
com apoio cultw-al de Malhas
Malwee. "Durante 30 anos a

trdnsformação temâtica da obra
de Érico da Silva tem Sido gra
dual; sem desnecessârios saltos

mortais". comenta o artista liJ'�ídaá,

dolfo Bell em relação ao tral»
Ihodo artistaÉriro.

Como membro de trodicional
tronco farriiJiar o notaJfcio do dis

tinto cidadão AIFONSO BUHR. re
percutiu intensamente na sociedade
'local e adjadncÍllS. Nascido aos 14
de maio de 1911, o vetemno em

.preSdrio jarag�nse' foi alvo de

homenagens por parte .do RotiJry
Club de Jaraguâ do Sul. de onde I
um dos sâciosfundadores, aconteci
do em 14-03-19�2, concorrendo
,com bons sàvifosprestados emprol
da comunidade, Foi homenageqtJo
nanoite de 14-05-91.

O ÁSDEOUROB.C.,filiado
ao ClubeAtllticoBaependl, /undado
em 08-05-1948, tambbnprestollao
seu sôcio significativa reverencia
durante o jantaracontecido na noite
de 15-05-91. recebendoUlnaplDca
dé prata comemorativa de seus 80
anos de idade.

Finalmente, na noite de 18

do co"ente, nos salões de festa do
Restaurante Bompani, o 1IIJtaJidante
recebeu seus fcunilkues e amigos 61-

limos para um jantar, comparecen
do parentes de B(umenau e deJoin
vi1Jé. Nas solenidades mencionados
esteve acompanhado de seu filho

.

Claus Bernardo e a nora Janice e,

na reunião familiar compareceram
o� seus netos:

ModsSempre
(ietúlio Varps, 55 "'-"-10-.-.--.-.-.-.-.-

Outra-boa dica I fre
a Loja Alex Novidades,
Dona Ant8niç, 404, em
do Sul. Administrada
Carla Braatz, a Loja

,. iembranças de ca

,festas epresentes, aJhn
vegetal.

Os empresârios lng
Schünke e Plâciso Gorges ab

.

ram oficialmente e com o

pique a galeria Leopoldo S

mitz, o mais novo Centro
.
mercial de Guaramirim, A c

'

mônia aconteceu ds 18 horas
dia 17, seguido de um coq

OTICA
HERTEl.. Muitas felicidodes aos

pais Leandro (Maria DoIoNS)
Scha!hck, pelo ruiscimellto do

ji/hinJrIl Maria Jfltta Sc��,
ocorrido as 16 horas do dia 14,
em Cuiob4, os av6s LetJnidas .e

Jlltta estilo irradiando alegrias.,
muita sallde e força a Maria
Jutta.

N40 percam dit.z 08 de�
nho a festa junina do Collgio
Divina Provü:Uncia. qlllJdl:iJha e

muita alegria man:om a festa, a
partir dos 15 horas t;foqlll!/e dia.

.' O colega Silvio EWtItd
abre oficialmente a sua acade
mia demuscu/Qç40 (DICSJL).No
dia 27 de maio. A DlCSlL vai

.tuncionar de' segunda-feira a

-domingos, na 1'IUl Emüio Carlos
Jourdan.

.

Vestinde{JeraçôesCURSOS
.' .

VAAIG-)(- ••• CRUZEIRI. .

.

• A Prof. 'EDI, estará 1ninistranJo no
.

mês de junho, curso para secret4ria t! 1"t!cep
cionista incluindo postura, etiqueta e boasma
neiras.

.
As matriculas estarão abertas atL o dia

"IOdejunho. ,

Receberão certificado com 20 boroa
aula.

• Em julho a Prof. EDI, mi!üstrar6 tam
bém um curso de especializaçãopara empre
gada doméstica incluindo boasmaneiros.

As matriculas serão feiras em� Esc0-
la, no Colegio São Luis.

Receberão certificado.
Infonnaçães: 72-0656 - ou na Escola.

Posto&• Velldar ;

Av. Mal. Deodoro,
1.085

RUIJ ReinoldoRtm,
530

Fane: 72-331i

.•IO-�_..... .

,

.

.'Destaque
para a beleza da
jovem Audrey

. Cellne Knüppel,.
modelo fotográ
fico e manequim
de Säo Bento do
Sul, recentemen
te agenciada
pela Ckat.

' .

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

r

.Av. Marechal Deodoro,
122,2!andar

FONE (0473) 7U091
- TELEX 475 655.

-No Dia dos Namorados
presenteie com um lindo

.

presente
de

,

LANZNASTER

M.J.M.
Maria José

A mais concettuada esteticista
de Jaraguá do Sul

'�U'Jtl� MALHAS LTDA.. J FIEDLER Despachante
de

Max Fiedl�r Filho
Veículos com placa final 5
Pacameato do IPVA

Cota ánica até 31/05/91

Atendemos a domicflio

Rua Domingos R. da Nova, 31�
TEL-FAX: 72-1417-Jar nai doSul-Se

!II

Malhas para confecção
Porcelanas SChmidt, Cristais, Inox e Artigos p/Decoração

A V, MAL. 'DEODORO DA FONSECA, 183
GALERIA DOM FRANCISCO - SALA 01

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

, 58 _. Guaramirim

Moleton, moletinho, malha mercerizada e
coton lycra.

Rua Walter Marquardt, 1{)2 - Fone 72-0099
Jaragüá, doSul- SC

o seu relojoeiro

Av. Mal. Deodoro. 391 - Fone:�1267

Agora em ,novo endereçQ:
Rua Exp. Antonio C. Ferreira, 295

(Rua do Bescl

VIAÇÃO
CANARINHO

Há 20 anos transportando
os an/fiees do nosso progresso.
AV. MAL. DEODoRO DA FONSECA, 987,· FONE72-t422A ROUPA INFANTIL
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* CRESCENDO

________�_-----_Gu=;.;:ERA�l-__-CORREIO_.,.
.,� ,-c>"C»

\
,

o comentário é que na s�mana passada, aconteceu por
vias indiretas, uma transação envolvendo duas empresasfor
tes de Jaraguá. Todos tentaram guardar O maior segredo,
mas sabe-se que entrou muita grana no negócio. Por falar
nisso, é bem diflcil guardar segredos na cidade, hein?

, (

ALtAFRE�NCtA
____

'

__"byChicoRodrigues

* DIREITO

Mais de 150 advogados e juizes estão com prisãopre
ventiva decretada 'em função das fraudes conua o INSS.
Acredita-Se que tudo começou muito antes, numa escola on

de não era 'necessário estudar e sim ter dinheiro. Uma per
gundafica cada vezmais evidente. Em quem vamos confiar?

* SAIU NA REVISTA (veja)

o desperdicio de dinheiro com alunas que fingem estu

dar, professores que não dão aula e funcionários inúteis,
empobrece os recursos para a produção cienttfica e joga as

universidades nafalsa questão do 'ensino pago.
* SAIU NO JORlW. (Jornal da Noite),

Fiscal da prefeitura de Blumenau, Rodolfo Metsavaht
responde inquérito administrativo, .Ele é acusado de cor

rupção, abuso dipoder e embriaguês em serviço.Pode?

* ACARAí
I '

OsmarMuller, presidente daquela sociedade, comunica
que continuam a todo o 'vapor, as obras da piscina semi

olfmpica. Já se encontram a disposição dos associados na

secretaria do clube, as cartelas para o BINGÃO que serâ
realizado no dia 1'2 de Junho. Interessados já podem irse

programando. Preço 500cruzeiros.
.

* BOAS NOVAS

A partir desta semana os portos e aeroportos brasilei
ros, facilitarãà ainda mais a entrada de passageiros com

filmadoras, máquinas fotográficas, disc-lazer 'e outras buji
gangas. O governo subiu a taxa de isenção de 300 para 500
dólares com direito à mais 500 dólares de bagagem mediante

. môdica taxa.

* NASCIMENTO

Nasceu no último dia 03/05, -no hospital Santa Catarina
o menino Cristiano. Ele é filho do casal Elizete e Franzner
Roeder. A alegria na casá dos familiares é geral, pois Cris
tiano veio complementar a famüia que já conta com Roberto,
Ricardo e Francisco. Parabéns.

\ '

* DIZ QUE DIZ'

Por Fora

e por
Dentro'

Nome: Aliane Kars-
ten

Todo mundo fala em

crise, crise, crise, mas

somente aqui' em Jaraguâ
estão sendo constnddos
mais de 10 prédios resi
denciais e 5 comerciais,
que abrigarão mais de 200
novos moradores 30 lojas
e escritórios, uma boate e

três bares. Nota-se que
com a chegada da baixa
estação o comércio come

ça a ficar mais encremen

tado e gqnha mais movi
mento. E muito grande
o número de ônibus que
chegam a cidade trazendo
compradores de várias ci
dades do pais.

Nascimento: .

i 8110/70
Estado Civil: Soltei-

ra
:

Profissão: Mane-

quim
Leitura: Romance
Livro: Multidão dos

Rubfs
Autor: Sarah Hol

land -:Madeleine Key
,

Atriz: Malu Moder
Ator: Roberto Bata

glim
Música: Unchained

,

Melody
CANTOR: Righteus

Brothers
Sonho: Viajar, co

nhecer novas aventuras,

',anáar a cavalo, desfilar,
fotografar

Homem: Valorize
como mulher, seja cari

nhoso, educado, compre
enstvel. e prestativo.

,Mulher: Principal
mente honesta, se preser

. varcomomulher.
Mensaeem: Que

exista igualdade para to

dos no. 'sentido moral.
FOTO: Divulgação
CRÉDITO: Aliane,

bonita e. sensual

* DESLEAL r

Não convidem para o mesmo vôo os empresários
Osmar Fontana e Wagner Canedo da Transbrasil e
V'asp respectivamente. Fontana pretende procurar o
ministro Sócrates Monteiro, para se queixar da Vasp,
que estaria adotando práticas comerciais desleais.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Proclamas deCasamentos
�

.

,

MARGOT ADELIA GRUBBA LEH

MANN, Oftcal do Registro Civil do. 1!!

Distrito da Comarca de Jaraguâ do Sul,
Estado deSanta Catarina, Brasil faz fa
ber que compareceram em Cartório exi-:

bindo os documentos exigidos pela lei, a

fim de habilitarem para casar:

EDITAL NI! 17.730 de 13-05-1991
.

"

• D/N/LSON PESClfARK/ e EVANILDA
TERES/NHA FONTANA

Ele., brasileiro, solteiro; pintor" natural de Po,\o
União, neste Estado, dpmiCiliado e residente na Rua
Francisco Stinghen, em Safra do Rio Cêmo, neste distri·
to, filho de Antonio Pescharkl e Hortencia Pescl'larki.

Ela, brasileira, solteira, industriária, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua Francs
co Stinghen, 239, em Barra do Rio Cêrro, neste distrito,
filha de Otlavio Fontana e.Cecilia Fontana.

EDiTAL NI! 17.731 de 13-05-1991
• WOLFGANG RARDER e SANDRA MA-_
RA WULF

Ele, brasilelro, solteiro, empresário, natural de
Corupá, neste Estado, domiciliado e residente na Rua
Jorge Czerniewsky, 42, nesia cidade, filho de Guntl'ler
Arnfried R(j�ertRaeder e Hildegard Bürger Raeder.

'Ela, brasileira, solteira, vendedora, natural de
Jaraguá do Sul"domiciliada e residente na Rua Guara
mirim, 53, em Vila. Nova, nesta cidade, filha de Fridolin
Wu H e Metha Krause Wulf.

�DIÓ���I!R17iJl�':11lß�)J9! MARILENE
FERREIRADA SILVA

Ele, brasileiro, solteiro" tecelão, naturál de Join
vine, rieste Estado, domiCilia.dQ e residente na Flua,Val
dir Manfrini, !'JITl JaragUá-E$querdó, neSte d,istrito, filho
dê DelfinCil Negh�on e Mercedes Negherbbn.

'

Ela, b�asileira, sdlteira, costureira, natural.de La'"
ges, neste Estado, demicil�da' e residerife na Rua Wal
-demar Rau, .em Vila Rau; neste' c!istritQ, filha de Pedro
,Rodri!ilues da Silva e Irad Ferreirél' da S,ilva.

-

1. :....
,

.' ".,.

EPITAL,.I! .17:'733 de 13�05-1.991
•EVERALDOEGGERT e NEUZA DEPA

Ele, brasileiro,' S'oIteiro, pintor, nàtural de Jara
guá do Sul, domiciliado e residente na Rua João Pla
'ninscheck, 827, nesta cidade, filho de João Roberto Eg·
gert e Leonor Nunes daSilva Eggert.

.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de escritório, na
tural de Corbélia, Paraná, domiciliada e residente na
Rua João Planinscheck, 827, nesta cidade, filha de Ca
simro Depa e Filomena Longa Depa.

EDITAL NI! 17.734 de 14-05-1991
• ONEC/O ZIMMERMANN e CLAUDINA
HASSE

.

.

EI!!y barsileiro, soltero, induS1riário, natural dê
Toledo, li"araná, domiciliado e resídente em Ribeirão
Melha, neste dis1rito, filho de Guerino Zimmermann e
Nair Zimmermann.

.

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Ja
raguádo Sul, domiciliada e residente na Rua Benha
Weege, 110, em Barra do Rio Cêrro, neste dis1rito, filha
de Arno Hasse e Ingrfta Geisler Hasse.

EDITAL NI! 17.735 de 14-05-1991
• A,RNO WOLTER e CLEUSA TEREZI
NHADACRUZ

,
Ele, brasileiro, solteiro, oonfeiteiro, natural de

Tmbö, neste Estado, domiciliado e residente na Av.
Marechal Deodoro, 615, nesta cidade, filho de Affonso
Wottere HelgaWolter.. .

Ela, brasileira, soHeira, do lar, natural de Làqes,
neste Estado, domiciliada e residente na Rl!Ja Antonio
Bernardo Schmid� em Ilha da Figueira, neste distrito, fi-

'

lha de VergOio Córdova da Cruz e Maria dos Prazeres

EDITAL NI!, 17.736 de 15-05-1991
• ADEN/SIO SCHWIRKOWSKY e ARLE
TELE/TOLD

Ele; brasileiro, solteiro, operário, natural de Ja
r.aguá do Sul, domiciliado e residente em AHo Garibaldi,
neste distrito,. filho de Martinho Schwirkowsky e Clara
Finta Schwirßowsky.

Ela, trasileira, solteira, do lar, natural de Jara
guá do Sul, domiciliada e residente em Estrada Garibal
di, neste distrito, filha de Renato Leitold e Aregina Lei
iold.

E'DITAl NI! 17.7'37de 15-05-1991
• IRINEU KOROLL e MAR/LIM MARIA
SALVADOR

.'

Ele, 'brasileiro, soHeiro, mecânico, naMal de
'Joinville, neste Estado, domiciliado e'residente na Rua
Itapocusinho, nesta cidade, filho de Alfredo Koroll e Ire
ne Lange Korol!.

Ela, .brasileira, solteira, do lar, natural de Jara
guá do Su� domiciliada e residente na Rua Canoinhas,
110, nesta cidade, filha de Domingos Salvador Filho e

Norma Sanson Salvador.

EDITAL NI! 17.738 de 15-05-1991
L• SANDRO) TAMANINI e K�TIA INES

SCHMIDT
Ele, lirasileir.o, solteiro, técnico elelrönico, natu

ral de Corupá, neste Estado, domiciliado e residente na
Rua Arduino Pradi, 55, em Jaraguá-Esquerdo, neste
distrfto, filho dá Artur Tamanini e Edla Tamanini..

Ela, brasileira, sóHeira, indus1riária, natural de
.Jaraguá do Su � domiciliada e residente na RuàArduino
Pradi; 55, em Jaraguá·Esquerdo, nesfe diS1rito, filha de :

Ardulino 6milio Sç:hmiat e Ursula Schmidt.

EDITAL NI! 17.739 de 16-05-1991
• .ALC/RIORONC8/ e MARA RICHTER

Ele, brasileiro, solteiro, industrial, natiral de
Massaranduba, neste Estado, domiciliado e residente
em .Jacu·Açú, em Guarami�im, neste Estado, filho dá
Armando Ronchi e Au rea Belegante Ronchi.

'

Ela,. brasileira, solteira, auxiliar de contabilidade,
naturéll de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na
Rúa 'Procópiö'GOmes de Oliveira, 1.667, nesta cidade,
filha de Curt Richter e Ingrn Behling Richter.

EDITAL NI! 17.740 de 17-05-1991
• ANTON/O ODORIZZI NETO e SANDRA
SCHMIDT

Ele, brasileiJ:o, ·solteiro, tomeiro mecânico, nats
ral de Doutor Pedrinho, neste Estado, domiciliado e re

sidente na SR-280, Km 70, nesta cidade, filho,de Albino
Odorizzi e Ama Ida Odor:izzf.

.

Ela, brasileira, solteij:.a, professora; natural de
São Bento do Sul, neste Estado, domiciliada e residente
na Rua Tijucas, em São Bento do Sul, neste Estado, fi·
lha de Alidor Schmidte Alcinifa Rosa Schmidt.

EDITAL NI! 17 .741 de 20-05-1991
• WERNER SCHELLER JUNIOR e TANIA
GIOVANELLA

Ele, brasüero, soHeiro, cornerclante, natural de
,Jaraguá do Su � domiciliado e residente na Rua teopol
do Mahnke, 72, nesta cidade, filho de Werner Scheller e
Maria Helena Cordeiro Scheller.

'

Ela, brasileira, solteira, secretária, natural de Ja
raçuä do Sul, domiciliada e residente na.Rua Rio Bran
co, 373, nesta cidadé, filha de Geraldino Giovaneäa e

Julieta Tissi Giovanella.

E para que chegue ao conhecimento
de todos, mandei passar Ó presente Edi

tal, que será publicado pela imprensa e

ein Cartório, onde será afixado durante
15 dias.

Conhecida do Acre ao RS
Furgões simples, tsôtermicos,
plásticos, frigorfficos,- trailes
e carretas di! 1, 2 e 3 eixos.

Equipamento de refrigeração.

I

e 312 eixo (truck).
Fone: 72-1077 - Ru.: Dr. Enrfco F,erinlHg 113.- T"ll: 474637

TELEFONE

d ",

Troco teletone prefixo
· 22 em FlorianópOlis,

.

,por outro de prefixo 72
em Jaraçuä.

Tratar pelO fone: .

72-1889.

•

JARAGUA [)r I �UI sc

./

'Jarag� dó Sul, de 25 � 31105/91

'CORREIO_
,'C» <> .- c>" c:=-

"-

Fone: non (0473) 72-0670

Informativo paroquial
CASAMENTOS:
24/05 -lSh30-Matriz-ARfBUCHMANNE PAULAKLEINRIBEIRO
25/05 -19hfJO - São Fco. de Assl!' -Al)lLSONFAGUNDES EADEUTA
ARENDT
25/05 - 18hOO - S. Judas Tadeu - CARLOS A. BUCCI E MARCIA T.
PLOSZAI
25/05 -181130- S. Judas Tadeu -DEONISIO SCHUTZEROSJMERER.
DESOUZA
25/05 -18hW-Matriz-NOELMARIN0 QUELlNSIQUEIRAEJANßTE
KUNZE
25/05 - 20h30 - Barra - CHARLES FERREIRA DA SILVAE ROSILENE
SPENGLER
25705 -17h20-Ban:a-LUIZCARLOS PERONE SANDRAFERNANDES
25/05 - 18hfJO - Barra - JOSÉ BELEGANTE E MARLI WAGENCKNE.
CHT
25/05 - 18hOO - N. Ramos -JOSÉ NARCIZO ZIMMERMANN E INÊS
PICCINIVANINI

.

MISSAS -SÁBADO
19hOO - Matriz; 18hfJO - S. Luiz Gonzaga; 19h30 - São Judas Tadeu;
19hOO São Francisco; 17h30 - São Pedro; 17h30-SantoEstevão; 19h30
- Santa Cruz; 14hOO - Matriz (Crianças);
DOMINGO
07hOO - Matriz; 09hOO - Matriz; 19hOb �Matriz; 08hOOSão Judas Tadeu;
OBhOO São Judas Tadeu; 08hOO - N. Sra. deFámw; 091130 - Santa Luzia;
OB}{)O - São João; 09h30-SãoJosé; 09h30 - N. Sra. Aparecida; 08hOO
N. Srá, Rainha da Paz; 16hOO - Perpétuo Scocorro; 09fi30':' SS. Trindade
(Festa); J

'

NOSSA MENSAGEM
.

ODEUSEMQUEMCREMOS
"A festa da Santtssõna Trindade émal!' uma ocasiãopara que todos

pensemos no Deus em quem cremos. A imagem que fazemos de Deus pode
estarmuitas vezes deturpada, e l!'SO é umproblema básico para nossa fé. O
Deus vivo e 'verdadeiro a quem adoramos não pode ser um falso Molo fa
bricado pela nossa maginação ou pelos desejos: Muitas vezes Deus é visto
somente como um ser que pune e castiga. Deus não é visto em sua, divinda
de,.mas é instrumentalizado em fu"fão das necessidades humanas. Desta

.

forma Jesus de Nazaré viveu a sua fê: Ele não pedia ao Pai pará serpou
pado dos sofrimentos, tias lutas e das dlficiddades, mas pedia que fosse
sempre fiel à vontade doPai que está 110 céu".

m Curtume Arnoldo Schmltt Ltda.
"JARAGUA"

é'

Coluna Evangélica
CULTOS: Neste.sábado - às 19:00 horas na Sede Par.

Ap , Paulo e na Rua Joinville; às'20:00 horas emJoão
Pessoa. Neste domingo às 8:00 horas no Centro e em

.

Santa Luzia; .às 19:00 horas culto informal no Centro.
LEMA DA SEMANA' "Santo, santo, santo é o Senhor
.dos Exércitos; toda a terra está cheia.da sua glória".
lzaias 6:3

.

MENSAGEM E LEITURA DIÁRIA:
Dia - 26 - Confia no Senhor, mesmo que tenhas que
esperar por sua resposta e ajuda. Habacuque 2:3; Lu
cas 18:7,8'
27 - Quem quer realmente orar eficazmente tem que
ouvir diligentemente a palavra de Deus" II Samuel
7:18,25
28 - Pecado é como arame farpado entre Deus e nós.
Isaias59:1-2
29- Vá com as dúvidas à Jesus. Mateus 11 :2-4
30 - Um homem é tão grande quanto a sua esperança;
nossa esperança é o Senhor- Jesus Cristo. Romanos'
15:13
31 - Sem Jesus não temos paz na vida, consolo na mor
te, e perdão de pecados. Efésios 2:12-14
01 - O importante no outono não são as folhas catdas,
e sim os frutos que virão. Salmo 92:13-15

..

18 Anos A Serv� da Comunidade_
Rua Joinville, 1839 - Fone: (0473) 72·0995 e 72-3320

JARAG�Á DO SUL-SANTA €ATARINA
I '

,

\
'

Página9

I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



______----�-------------------------GE�L
(

E D.l.1 A L

Imobiliária Jardim
Jaraguá Ltda.

Rua. ReillOldo Rau, 585 - 89250 - JARA
GUA DO SUL - SANTA CATARiNA
FONE: (0473) 72-07� - casei 512-J

" '

VENDE
-

TERRENO c/600m2, pröx. Pte Maria Grubba.
TERRENO-c/420m2, TIha da Figueira.
TERRENO c/soOm2, centro.
TERRENO c/15x3Sm Vila Bae�ndi.
TERRENO cll8x37 SÔm, lat, R. Joinville.
TERRENO c/464mt, R. Joinville-frente p/asfalto.
TERRENO cllSx6O� Jaraguá Esquerdo. ,

TERRENO cl3.38Om , R. Joinvillé-Guaramirim.
TERRENO c/7.13�2, Vila Nova:TERRENO c/450m , na Barra do Rio çerro.

'

,CASA DE ALVENARIA ell20m , Tifa Pólvora-Cr$
HWOO,OOO 00.
CASA DE ALVENARIAcIl2Om2, JaraID!á-Esquerdo.
CASA DE ALVENARIA c/148m2, Vila"Baependi.
CAS A DE ALVENARIA c/160m2, Vila NOVa.
CASA DE ALVENARIA ell70m2, V.Nova-P/Financiada.
CASA DE.ALVENARIAc/20Om2, emSchroeder.
CASA DEALVENARIA cl2Sôm2, terrenöcll.400m2.
CASA MISTA c/127rrr, Rua R. Ziemann, prõx. ao Doering.
SALA c/40m2 centro. ','"
APARTAMENTO c/200m2 - centro.
Ai>ARTAMENTO c/Í 90m2 -ccentro,
APARTAMENTOc/1SOm2-centro.
APARTAMENTO c/13Sm2- centro:
APARTAMENTOc/108�-centro.
����t�tl��tg���I1]--�::�·
APARTAMENTO c/80m2 - centro.
APARTAMENTO c170m2 -centro.
SITIO c/S08.00om2, Ilha da Figueira, a 7km do centro.

TEMOS OUTROS IMOVEIS
VISITEM-NOS ,J

I' "AGORA TAMBÉMPLACAS EPAINÉIS"
FONE:,72-0768

INtERIMÓVEIS
Intermediária de
Imóveis Ltda.

R. João Piccoli, 104 -'- Fone
72-2117
Jarag,uá do Sul .....,. SC .:
CRECI0914-J '

CASA DE ALVENARIA - com 159ni, terreno
com 420m2, situada na.Rua João Franzner, ,t! 49.
CASA DE ALVENARIA -com 173,34ni, terreno
com 1.070,90ni situada na Rua Anita Garibalde, n'l
136.
CASA DE ALVENARIA - com 95ni, situada na
Rua Alfredo Carloa Mayer, 170 próximo a Weg 11.
CASA DE ALVENARIA - com 220ni, terreno
com 760m2• situada na Rua Onélia H'Qrst, n'! 109-
próximo a Weg 1. '

'

,

TERRENO - com 60omz. situadopróxi.mo ao Aca
rar.
TERRENO - com 562ni. situado na Rua AnaZa
que em frente Malharia Lonimat, aceita-se ,ca"o ou

moto no negócio.
'

TEF.RENO -com I.400ni, situado no BetirroJoão '

Pessoa.
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RestalAnte
e

Lanchonete
o

Canal

Lanches, Pizias,
Sorvetes.
Petiscos
e Bebidas.

R. CeI ProcópIo
,GoIM8,m

o Cobra X386s Oferece o Melhor eos Mundos
MS-DOS e Xelilix.

ÁUREA MÜLLER GRUBBA, Tabtfliã e Oficial de T(fU:
los da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Ca
(mim, naforma da Lei, etc.

Faz saber a todos quanto este edital virem que se

acham neste Cartóriopara Protesto Os Túulos contra:
HELENA KAZANOWSKl NICODEW -e- Rua: Exp. An
tonio C. Ferreira nq 1617 - NESTA
HPAUTO CFNTER - Rua: Reinaldo Rau, 805 - NESTA

E, como-os ditas devedores não foram encontrados
ou se recusaram a açeitar a devida intimação, faz por
intermédio do presente edital, para que os mesmos con

pareçam neste Cartório nà Rua:ArthurMüller nq 78, no '

prazo da Lei, a fint de liquidar o seu débito, ou então'
dar razãoporque não afaz, sob apena de serem os refe
ridosprotestados na.forma da Lei, etc.

"

,: Jaragiâ do Sul, 21 demaio de 1991.
ÁUREA MULLER GRUBBA - Tabeliã e Oficial de

Protesto de Tftulos.

CORREIO__..
Ir.> <> -=- C> '" c:::»

s " S COMPUTER
Representante CobraComputadores

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

ENGETEC

CO..lrulo•• : Imlibililiria:
,

Cálculo Estrutural Compra, Venda"A,ahaçâ<)
Projetos CivIS Locação c Intc,mcdiaçJo
Execução

'

de' 'Im,hel<
RUIJ Cei. Procôpio Gomes de Oliveira. rl� 285 - Fone:
72-2679 Jar.au. do Sul- SC � t;REA 2264 - CRECI934-J

VENDE,:
Cesa de Alverarl. - rua Joio Pla,.check n9 677
Casa no cenlló - rua Anita Garlbeldl-Ierreno c/1070,OOm�
Ca.a de Alvenal1a 3 quartos - nla José Emmendoerfer
Ce .. de AIv,enarla sufte, 3 quallos (VIla Nova)
Apto. Ec!. Jorvell - suite, 2'qtos. '

Apto. Ec!. Carvalho - suite, 2 qtos.
Apto. Ed. Cervalho - suite, 1 qto.(parte financiada CEF.)
Aplo. Ed. OIlodlnl .,róxlmo Hospital S. José)
Apto. Ect. Maraj6
Sala comerciai térrea - ruã Bernardo DOI'I'ausch - Cr$ 4.000.000,00
Terreno ,cl2.00om2, frente pt9R-282, entre a Jaragué Fabril e Posto
Rudnlc k em GUaramirimo

'

Lotes na Ilha da Flgue�a
Lote na rlHl José Emmé'ndoerfer - 450,00m2
:Area com 20.000"" ao 'lado da WEG II.

ALUGA:
KITINETES - na Mal., Deodoro - Ed. Marquardt.
Galplo c/200m2 (próximo à BRAHMA)-'Cr$ 140mlVmês
'ApIO. Ed • .Iaragurl - 2 quartos
Apto. no Ed. Jaragurl- suite, 2'quartos e dep. empregada
Casa - Bairro II� da Aguelra
Cesa na Vila Lenzl (próx. à Arle,Laje)
Casa Mlsla c/galplo na rua Bernard9 Dornbusch
Casa Alvenaria e galpio na rua JoInvlle
Salas comerciais - Rua Jolnvllie
Salas eemerc Ia Is na rua Bernardo Dombusch
Sala'cQmerclal na rua MaL Deodoro - Galeria Ed. PlcoUI

Â
ENGETEC

\J

Engenharia e

Tecnologià da
Construção Ltda

CHALÉ
Imobiliária e

Representações Ltdl
Rua Reinoldo Rab, 61 - Fones: 72-1390 e 72-1500
Jaraguá do Sul - SC - CRECI 643-J

CitAU! - IIIOBILIARIA - ALUGA

TEMOS PARA LOCAÇAO: APARTAMENTOS - CASAS - TELEFONES;
APAÁTAMENTO - KHinéJe, Ed. Minner, Centro;

,

APARTAMENTO - 02 aros, Ed. Menegoti, ,Centro, Enl + Financ.;
APARTAMENTO - 03 OIos, Ed. Mannes, Centro;
APARTAMENTO - 03 atos. Rua: Adélia Ficher, Próx. Artex;
APARTAM,ENTO..., 01 Sufte, 02 Otos, Dep. Emp. Ed, Florença, CentrOf
CASA - MISTA - 0/1 00m" ter. 375m2 Rua: Amazonas, Centro;
CASA - MISTA - a'150m" ter. 454m2 Rua: Helmuth Hansenn:
CASA - MISTA - cf.!38m" ter. 525m" RUI!! Marcelo Barbl;
CASA -ALVENAÀIA -100m" ter. 465m" Rua: Bherta Waage, tat:
CASA - ALVENARIA - 120m" ter. 406m"'Rua: Ernesk) Lessmann:
CASA - ALVENARIA - 080 m" ter. 450m" Rua: Domingós Rosa;
,CASA - ALVENARIA - 098m" ter. 665m" Rua: 677, Vila Nova;
,CASA - ALVENARIA - 114m" ter. 349m" Rua: Theodoro Roeder, 77;
CASA - AtVENARIA -120m" ter. 400m" Rua: AlbertoWagner, 102;
CASA - ALVENARIA,;- 206m2 tel,. 11.000rn> Rua: Oito Màyer, Vila LeJl
zi;
CASA - ALVENARIA - 150m" ter. 314m" Rua: Felipe Frenze'l; Centro;
SALA - COME9CIAl Rua: João Picol� clÁrea' de 114,00m2;
SALA - COMlORCIAL: Rua: Av. Mal. Deodoro, dÁrea de'84m2;
SALA - COMERCIAl Rua: JoinviUe. clÁrea de 140,00m2• Térrea, e

140,OOm22" Piso;
,

TERRENO - COMERCIAL: Av. Mal. Deodoro, a'Área de 800,OOm" Cen
tro;
TERRENO - COMERCIAL: Walter Marquardt a'Área de 106.000rn>;
TERRENO - Rua: leocâdio C. da Silva. Vila Nova, clÁrea de 5.316m';
TERRENO - Rua: João, Jan!lário Ayroso a'Áreaqe 5.000m2;
TERRENO - RESI[!)ÉNCIAl Rua: Av,' Mai. Castelo Branco Scheroeder,
d616n'l';

,

TERREi'O - RESIDÉNCIAL: Rua: 355. !lo Água Verde, clÁrea de

424m2;
TERRENO - RESIDÉNCIAL: Rua: Frederico C,A, Vasel, c/Área de

615m2;
,

Cor Imóveis
Jaraquá

Ctäa.

:EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS

,

MARCAnOLTDA.
Av., Mal. Deodoro, 1.189 -'Fone 72-1136.72-1411
Jaragua do Sul- SC� CBECI083

RELAÇÃO DOS ['MÓVEIS À VENDACompra- - Vrndu - lotrumentn f' .'vdmimstraça» dr lmovetv
CGCMF: 786595440001.92 - Creei 852-1
Av. Mal. Deodoro, 141 - Fone: 72-2010 ,

VENDE
'

- Dois terrenos em

sc�roe
er I.

- Terreno com 9.000,0 defrente e entrada dó Rodeio Criolo,
- Terreno com 702,0 próximo ao Juventus,
- Dois.lotes no loteamento SãQ Luiz. '

- Chácara com J05.oo0,OOrrt, em Nereu Ramos. '

- Casa_di; madeira com galpão de alvenaria, terreno com

3.5oo,OOm" na entrada do Rodeio Criolo,
- Loteamento Santo António, temos II vem/a.'

,

- Uma casa com dois terrenos em Schroeder, côm /5,00 .r

3000m .'
- Casa de alvenaria com sala comercial-com cliente/a formada, na
"ud Onéüa Horst, n� 109 - ViliI Lenzi. '

, - Terreno na rua Erwino Menegotti" fUI esquina da entrada da
Samae.
ALUGA:
� 13 apartamentos novos na Av: Mareclwl beodoro; de fr.ente a8
Pemambucalias. '

'

- 02 apartdmentoli de 01 quarto encimá do Koerich, fUI Mare-
chal. '

- O/apartamento de 03 quartos encima do Unibanco.
'

- 09 salas comerciais e KlIinetes no prédio da MP, na Marechal.
- 02 safos comerc;iais com diVisórias no prédio do Unibànco.
- 01 salti comercia� na rua Pres,Epitácio Pessoa, n� 7J3.

Jaragu6 doSul, de 25 a 31/05/91
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Asas deltas sobrevoam' céu
do Vale ne final de semana
Jaraguä do Sul

Mais de 40 pilotos de todo o

estado de Santa Catarina

participam neste final de

semana da 42 Etapa do

Campeonato Catarinense de

Vôo Livre, que acontece p.
partir das Wh da,manhã de

hoje sábado, - dia 26 na

rampa do morro da Antena,
em jaraguä do SuL A prova
Cross-ct>untry é a única vá

lida para o campeonato, mas
os pilotos novatos podem
participar de uma prova

-CANOAGEM

Pilotos viajam

para Estrela (RS)
laragu' do Sul - Os ca

DO{slas Argemiro Hornburg, Hadey
Manske. Odilon Manske, Lorenor
Mànske e Ademir Reggert participa
ram de prova de canoagem realizada
no dia 19 de maio. na cidade de Es
trela (RS). Com o patrocínio de Ma
lhas Darpe, sob a direção do compe
tente Afonso José Cunha. O Clube de

Canoagem Kentucky vem crescendo
em muito a firmando-se sobre SÓlidas
bases. já iniciando inclusive a campa
ilha para construção de sua sede pró
pria, no terreno que foi doado pela
Prefeitura Municipal de Jaraguá do
Sul. com aprovação dos vereadores

municipais. "a quem manifestamos
publicamente nossos .agradecimen
los", faz questão de destacar o presi
dente do Clube. :Tdlio Rodrigues.

"Estamos colhendo agora os

fnltos de um trabalho iniciado em

1988, quando fundamos o Clube de
Canoagem Kentucky que. atualmen
Ie, é o dnico representante catarinense
e jaraguaense 111 modalidade". res
lIaha e agradece Jülio Rodrigues, re
forçando: "Somos um dos poucos
clubes catarinenses de Canoagem fi
liados à Confederação Brasileira de
Canoagem (CBCa)" .

'

aberta de pouso-mosca.Ou
tra novidade é que a cada
meia hora um caminhão es

tará subindo o morro, o que
possibilitará vôos em curto

espaço de tempe. "Desta
forma sempi:e haverá um

piloto no céu", explica o

presidente do jaraguá Clube,
de Vôo Livre, Márcio Milke.

No campo de, campo,
localizado Ha I1;ha da Figuei
ra, haverá serviço de bar e

som. Os pilotos com corpo
receberão um auxílio para

combustível no valor de Cr$
2 mil, transporte até a rampa
e alojamento. Cl primeiro
colocado na prova cross

country (distância Iivre) re

ceberá um troféu e Cr$ 10
mil. O segundo colocado um

troféu e Cr$ 7 mil, o, terceiro
colocado um troféu e Cr$ 5
mil e o quarto e quinto colo
cados apenas .um- troféu. O
piloto que realizar o melhor,
pouso será' recompensado
com um prêmio de Cr$ 10
mil.

-----ATLETISMO----

Vicente Alves busca

título em Curitiba

Vicente Alves em busca de vitória,
em Curitiba.

Eqaipámentos para Escritório Ltda_
T..do para se.. escritório

Completa linha de suprimentos
para computadores. \

Fone; (0473) 72-:1.492 e 72-3868
J81'aguá do Sill - SC

.SaFari
CAÇA - PESCA - CAMPING - NÁUTICA

AV. MAL. DEODORO, 583
TEL.72-1389

JARAGUÁ DO SUL - SC
>

I"'agllá do Sul, de 25 a 31/05/91

Jaragu' do Sul - O atleta
fundista jaraguaense Vicente Alves,
veterano na competíçãé .aos 52 anos,

participa amanhã (domingo). em Curi
tiba, do VIII Troféu União Juventus de
Atletismo e X Campeonato de Corridas
Rústicas da Prefeitura Municipal de

Cunitiba, come pane dos festejos pelo
93� aniversário da Sociedade União Ju
ventus. "Seu" Vicente vem treinando
diarilimente. na pista da ARWEG, no
acostamento da BR-280 - com per
curso médio de 17 quilômetros -

, pára
se preparar às competições até o final ,

doano.
Em, seu calendário de preten

sões, que só podem ser: confirmadas em,
caso de apoio financeiro. o que não
aconteceu ainda, seu Vicente pretende
participar ainda da Mini-maratona e

Maratona. em julho. em Blumenau, e
também da tão sonhada Corrida de São

Silvestre. no final deste ano (Reveilon),
O VIII Troféu União Juventus de Atle
tismo está dividido em 12 categorias e

'

deve tér a participação de mil atletas de
todo o País. Troféus. medalhas e prê
mios em dinheiro serão oferecidos aos

vencedores da competição.

Amizade e

Alvorada lideram'
Jaraguä do Sul - As

equipes da Amizade e Alvo
fada já disparam na liderança
dá 22 fase de Campeonato da
I! Divisão da Liga Jara
guaense de Futebol, ambas
com duas vitórias e antecipa
damente já classificadas ao

quadrangular final da compe
tição. A Amizade ainda conta
com o goleiro menos vazado,
Osvaldo (cinco gols sofridos)
,e o artilheiro do certame ,

Edw (com 11 gols converti
dos), e também ainda lidera o

Campeonato Junior - já na 2!
fase.

'

A equipe do Internacio
nal. lidera o Campeonato Sê
nior --' 2! fase -, onere também
estão c1assificadas ao qua
drangular final as equipes do
Grêmio Esportivo Cruz de
Malta (campeão do 12 turno)
e da SER Alvorada, respecti
vamente campeã e vice da
primeira fase do certame.

'

Rosseti

Esporte em revista

o Cricirlma EX. j4 I
fi_lüta da Copa do Brl1:nl.
ap6s e1imüulr o Remo. emjo
gos de UIa e 'Volta. Agora
a8_rda' tão sO_lIte a defi
nição de leu �ers4rio. que
acontece na tarde de hoje. IW
jogo que farão Gr2mio e Co
riti8a. IW E.tUio Olfmp'co.
em Porto Ale8re. Se o Cri
ci6rul for o campeão. diJIpu
tará a Taça Libertadores da
AlMrica em 92_ Dá-lhe ""Ti-
gre'"...

Os juniores do Gremio Es

portivo Juventus iniciam suaparti
cipação no campeonato estadual
da categoria, enfrentando ao

Brusque F.C., as 16 horas, no

Estádio João' Marcatto. Vá- ao

campo. e prestigi« a garotada...
Co", a desiJIt2ncia de

Timb6. o manü:fpio de Bal
neário Ciunborid sediarä os

Jogos Regio_is Leste/Norte.
de 6 alO de agosto... Com re

ferência aosRegionais, vale desta
carque a seleção jaraguaense de
basquetebol, orientada pelostêc
nicas Vicente e C(cero, continuam
treinando num ritmo bastante

forte para esta competição ...
Neste fi-I âe st!llUlnà tem

competição de voõ li'Vre. em

Jaragll4 do Sul_ É a 4! etapà
do, campeonato cataTÜlense...
As ''feras'' do atletismo de Jara-

--------------Jaime Blank

Juventus contrata

zagueiro do Coritiba
Sentindo a necessidade de reforçar sua equipe,

para torná-la mais competitiva e com chances reaispa
ra brigarpor uma das vagaspara o quadrangularfinal
da Taça Governador do Estado, "o Juventus acertou a

contratação do lateral-direito André (28 anos). ex-Co
risiba. Campeã paranaense e brasileiro pelo "coxa
branca'", recebeu passe livre após 12 anosde clube. É.
portanto, um jogador bastante experiente e que por
certo dará uma maior consistência ao setor defensivo
do "moleque travesso". Mais quatro-á.. cinco contrata

ções estão sendo prometidas pela diretoria. ao técnico
Zé Carlos, dentre elas. uma de "peso". Vamos aguar-

. dar;

Sem maiores chances no time titular do Juventus;
o ponteiro-direito Rosseti, cujo passe pertence ao di
retor de futebol, Ângelo Margute, foi emprestado ao

Canoinhas, até o dia 3' de dezembro deste ano. A

princtpio o jogador não tinha o menor interesse, em

transferir-se para o 'Canoinhas, por ter que voltar a

disputar o campeonato da segunda divisão. entretanto.
acabou aceitando a proposta e optou pela transferên
cia. Rosseti, este ponta veloz e de dribles curtos terá à

oportunidade de mostrar aos canoinhenses o seu belo
futebol, porque no time de Zé Carlos continuaria por
certo "esquentando o banco" . Coisas de futebol!

Imperdoável

Quando um clube' ou uma sociedade comemora

uma data importante. e se deseja homenagear sócios
fundadores e ex-presidentes. deve-sé antes de mais na
da tomar O máximo cuidado pàra não esquecer nomes.
Mais recentemente este fato se v.erlflCou. quando da

comemoração do Jubileu de Prata do Juventus. O ex

presidente Agostinho Klinkoski não f.oi convidado, e

porconseguinte não recebeu a merecida homenagem.
Se foi involuntário ou não. somos de opinião que foi
uma falha irreparável e imperdoâvet:

DES'TACANDO

, guá do Sul estarão competindo
nos dias ]'1 e 2 de junho, em Cri
dâma, no Campeonato SulBrasi
leiro de Clubes. Os melhores atle
tas do sul do pais estarão presen
tes.

...0 GilUÚio de Espor
tes Artfr.ur MiiUer será palco
neste domillgo. da partida
amistosa entre as eq,,;pes de
l,oleibol infalltil ft!lllinino da
DME/ Darp« Malhas I! a CME
de ,Brruqul!_ O jogo co_ça
as J5 horas e será o dltimo
tulfÜtoso oficial antes do ini
cio do campe(lllato estadual.
qrul acontece de 31 demaio a
2 de jUlIlw. Oll nossa cida
de... Vdrias e interessantes 'atra
ções esportivas já estão confirma
dos para a "Semana de Jara

guâ"v.. Enquanto que o Bo
tafogo; da Barra do Rio
Cêrro, 'Vai ,"mal das pernas" •
no campeo_to da 1'1 divisão
da LJF • o .Amizade. de
Guaramirim 'Vai "de, vento em

popa". Outra equipe . que
'Vem fazetulo rmra boa cam

pallha I (1 Alvorada; de Rio
Cêrro Il....Continua em pleno an
damento o I'! Campeonato de
Futebol Suíço "Dia da Indésuia",
promovido pelo setor de esportes 'e
lazer do Sesi. Paralelo ao futebol
suíço, está sendo realizado o cam-

, peonato de bocluz livremasculino.
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ANOTAÇÕES
SALVITA I

c) A acusação a res

peito de familiares meus que
estariam. passando cheques
sem fundo na Salvita é mais
uma cõmprovaçõo de sua má
fé. A pessoa em questão tem

profundas problemas existen
ciais. É enteada de meu ir
mão mais velho, 'que empres
tou-lhe seu nome, pois fá era

menina em úiade escolar
quando esse irmão se casou.

A proposta (ie permuta Essa pessoa era funcionária
\

do Agropecuário não partiu 'da prefeitura há 12 anos,
de 'nôs, mas .âa própria Sal- admitida por prefeito do Par
vira, em março do ano passa- tido que o senhor representa.
do.Isso está escrito em ata dá Quanto ao suposto prejufzo
assembllia da Sàlvita reaü- aJS agricultores da região em

zada em. 20104189.. Todos os função desses cheques sem

passos dados durante a ·ne-· fundo, comprova, novamente,
gociação foram dentro dos suas intençQes nefastas.
parâmetros legais. Em nova d) Nunca disse que a

aSsembllia, no dia 18/04/90, Salvita caducou. Afirmei, e

a Salvita realizou nova as- reafirmo" que a Sociedade
semblli!l e autórizou seu pr.e- est4 em processo de falência
sidente a concluir a permuta. e não atende cOm mais 'ne
A lei aprovada pela Camara , nhum 'tipo d� programa aos
de Vereadores em 20107190 '" agricultores (/e'Jaraguá.,Não
foi a sequência do processo, ameaç016s o Sr. Ersching ,

Todos os nossos compromis- evitamos que ele vendesse
sos foram cumpridos, dentro uma máquina de cortar ração
das exigências da SaMta. que está no Agropecuário, e
Como o senhor explica, então que ele alega ser da. Salvita.
que: por que nunca oproces- Mesmo que fosse, é elementar
so foi contestado ao longo do que não poderia ser vendido.
tempo? Por que a Salvita não sem autorização da assem

impediu a prefeitura de cons- bléia da Salvita, mas, é de
!rUirpavilhões? propriedade da Prefeitura.

Por que se instalaram e) QUI;mto ao fiado que
nas novas salas se não esta- a Prefeitura tem, ou teve, com
vam de acordo? Apenas niío a Salvital Nada de extraor(ii
concordamos com o v'alor ' nário, pois revela que· temos
abusivo exigúio pela Salvita, crédito. Comprar fiado, ou a

alegando, honorários' advo- prazo é prática COTflwn de to
catfcios, pois esse não era um dos a sociedade. Além disso o
compromisso nosso. Tenta- senhor não é tão excelente
mos ainda,' negociar isso, pagador para fazer acusa
concordando com honorários çóes desse gênero. O jornal A
descentes, 'o que não foi NOTIcIA que o diga.
aceito, surgindo,então, o .im-

.

J) Duvidamos que a'

passe. Pode. ter certeza que Salvita,'o senhor, ou quem
de nossa parte não existe in- quer que seja, tenha alguma
tençóes sinistras. Promover a prova que possa macular
.iuftiça, defender o interesse nossa honr.a, dignidade e ho
do povo que me elegeu, aca- nestidade. Já, lhe provoquei,
bar com a corrupção s6 é si- através de uma carta., para
nistro para 'aqueles, ou que fizesse isso e ainda não
04uele que por puro deSTes- fez. Mais uma prova de seu

peito, ou politicagem, mente interesse em tumultuar, con
de forma tão sórdida 'como o fundir a opinião pública.

Com este tftula come
çou a convardia e o festival
de mentiras grosseiras do Sr.
EUGtNIO VICTOR SCH_
MÖCKEL, no Correio' do
Povo, em sua edição .nümero
3.618, de 08 a 15 de dezem
bro, que passamos a respon
der: a Prefeitura sempre este
ve de possepadficâdo Agro
pecuário e nunca houve con

testação da &pvita, pois todo
o patrimônio do Parque foi.

constnddo com os recursos
'do povo. Ocorre qu« em 83,
com a mudança de governo;
a diretoria da Salvita apres
sou-se em assinar um con

trato com a prefeimra, quan
do Durval Vasel assumiu. O
contrato, ou convênio, nada
tem de esquisito, e o Sr. Es
teJano não era um pobre ia- .

vrador, como foi afirmado.
Era é um� no pleno
exerctcio de sua cidadania e

esteve ciente de sua respon
sabilidade como presidente
da Salvita. Jamais houve má
fé de nossa parte; também
nunca enxovalhei a honra de
alguém. Somente demos a de
vida publicação aos fatos,
para que a comunidade tives
se conhecimento da volúpia
da ganß'ncia de 10 sócios
obrigatórios que os estatutos
da Salvita exigem, corara os

interesses de todos os habi
tantes de nossa cidade.

SALVITAII

senhor vem fazendo, Não M
nepotismo em nossa adminis
tração, Aproveitamos, so

mente, em cargo de confian
ça, minha esposa que é fun
cionária Pública desde 1.983.
Os demals funcionários com

sobrenome Konel, parentes
.

meus, ou não, estão legal
mente concursados.

SALVITAHI

a) Órgãos de imprensa
na acepção da palavra ja
mais sofrerão sanções eco

nômicas de nossa parte. a
seu jornal, que está a serviço
de uma facção poUdca, men
tindo permanemememe, ca

luniando autoridades, não
merece nosso patrocfnio.
Quando for estampada a ver
dade nos calamos resignados,
o senhor sabe disso.

b) Com a declaração
de utilidade pública ficou
perfeito e acabado, como o

senhor mesmo diz. Só após é
que iniciamos as construções,
portanto, mais uma mentira
sua.

"Corpoemas" e arte plástic
de alta qualidade, na SCAR

plantações de trigo e no litoral barri

ga-verde. "A presença do homem,
mesmo invisível, pressente-sé em ja
nelas e portas misteriosas, em lírico
espaço de flores, pássaros suaves e

transparências" , escreve e apresenta o
poeta LindolfBell, elogiando; "�rico
da Silva tem sido um catarinense in
cansável na construçiQ de uma iden
tidade artística prõpría", �rico já
reàJjzou 55 exposições nas principais
cida4les do JJJ:'aSiI, além de paises,co_mo
AJéoJlII!JIa, França, Portugal, Ingla
terra, Estados Unidos e EsplUlha.

\

Paralelo a toda e8$8 qualidade
artística, a exposição conta ainda com
os "Cerpoemas" , uma tentativa clara
de "defesá de nossa língua portugue
sa" , co� o prdprio Lindolf destaca.

laragu' do Sul' - "Pintura
em tempo de poesia" é o título da
mostra que a Sociedade Cultural Ar
tística (SCAR) e a Creche Constância
Piazera vão promover a partir das
20hJOmin do dia 28 (terça-feira), na
sede da SCAR, reunindo as obras do
artista plástico Erico da Silva com

seus: trabalhos em óleo sobre tela e os

conhecidos' "Corpoemas e a Biobi

bliografia (Edição Fundação Catari
nense de Cultura) do poeta blume
nauense Lindolf Bell. A exposição de
alto nível permanece aberta li visita
çãp p�bJica até o dj.á 7 de junho, pela
marihã e à tarde.

Pescadores, lavradores, crian
ças, coroinhas e sacerdotes são figuras
'humanas que encontra-se na obra de
�rico da Silva, entre procissões,

Ele lamenta o grande nãmero de PIO!
dutos com mensagens ou és
estrangeiras comercializadas no Bill
sil, e ainda ironiza:

" Se amaioria díí
pessoas conbecessem os signiiJCadail
das línguas estrangeiras escritas til!

c:um�tas, certame�te nio �
nam .

Lin40lf Bell ainda COIlle&1dl
um

.
importante aliado nessa difrf:il

tarefa de conscientização da
.

tância de nossa Ifngua portu
diretOr-presidente das Malhas
wee, empresárioWanderWeege,
apoiando os "Corpoemas"9Y
misetas-poema" através da.:prod
em escala industrial - a primeira
já colocou no mercado brasileiro
menos de 25 mil camisetas criati�
com a qualidade Malwee.

NOTA AOS LEITORES

cobrança ao DR. IVO KONELL, prefeito municipal
.
desta cidade.

.

5. ., Para facilitar a, assimilação do assunto a(
ao lado, lembramos que o comeâdo da coluna ANO

TAÇÕES. da edição 3.620, de 22-12-90 a

11-01-1991, põe por tetra tudo o. que se disse neste

direito de resposta, que acatamos respeitosamente,
mas que prova que foi da exclusiva liberação daSAL

VfTA, sem interferência pessoal ou como diretor deste
semanârio,

1. - Pordeterminação da Juiza deDireilo dp r
Vara da Comarca de Jaraguâ do Sul, esfpfnOs publi
cando na coluna ANOTAÇÕES, o direito de resposta
reclamado pelo prefeito municipal de Jaraguá do Sul,
deferidoparcialmente,

2 .
._ Este semanário.jd recorreu ao Tribunalde

Justiça do Estado de Santa Catarina, para ver refor
mada a decisão proferida nos autos de n� 2493/90.

3. - A negativa depublicação deveu-se:a)pelo
fechamento da edição em que se pretendia a publica
ção; b) por que a publicaçâo que se pretendia ver di

vulgada lião � a que se está publicando agom, e, sim,
uma longa matéria Ha pedido" nosemanárioA GAZE
TA, ed, 947, de 14-12-90, p4g. 3, com otltuloKo_U
dá resposta a Scllmõckel, utilizando pâgina inteira

para agredir, denegrir e achincalhar. Vale a pena
comparar os termos e formar o seu prôprio racioctnio,

4. - Tratando-se dematéria muito extensa que
extrapola o espaço usado pela SALVfTA, o excedente,
logo apôs a SI«! publicação, será apresentando para

A SALVaA publicou esta declaração, o regis
tro da ocorrência policial, apenasdeixando depublicar
os dois cheques sem fundos, por especial solicitaçâo

, dos familiares, A Salvitafez questão de declarar A
INOCPNCIA DE .SCHMÖCKEL CONTRA O DES-

.

TEMPERO DO PREFEfTO DR.IVO KONELL.
.

E o jornalfinaliza, dizendo: "Como não somos

os donos da verdade, humildemente deixamos ojulga
mento aos nossos distintos leitores. E 'temos: dito;

A gora 'v� 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, saladas e Sobre
mesas, tudo preparada dentro do mais
rigoroso controle de qualidadê e higiêile.
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:
Segunda li sábado das 10 horas às 13hJOmin.

SUPERMERCADO BREITHAUPT
RUA WAl..TER MARQUARDT, 225

Aceltllmo••nCOllHllldll de ,.feI96e8:
Ugue 72-3800, ramal 313 (MIirco. ou JaIme)
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