
II
PORTE PAGO

DR/Se
-ISR 58 -161/81

.

Agilização
no trânsito

Preocupado com as constMtes pa
radas de trens nas passagens de níveis
de Jaraguá do Sul, provocando enormes
fias de veículos no centro da cidade, o
vereador Helns Edgar �aeder visitou a

agência local da RFFSA juntamente com

os vereadores Marlno Lenzi e Luiz Zonta.
O agente prometeu viabilizar a solução do
problema•.
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-----VIOLÊNCIA EM CORtJPÁ-----

Mulher prepara armadilha
contra menores inocentes
AtO de sadismo

praticado-pela viziiihaEm
ma Adam contra dois me
nores está revoltando a

comunidade de Corupá.
Para impedir que os me

nores utilizassem os fun
dos de seu terreno como
atalho. Emma simplesmen
te preparou uma armadi
lha contra os garotos, ca
muflando duas tábuas on-.
de foram fixados mais de
500 pregos pontiagudos e

esmerilhados. Vinicius e

Eliseo, ambos com nove

anos, sofreram 24 furos
nos pés ao pularem o mu
ro da casa vizinha. O caso

foi parar na Policia. A ------------------ •
trama foi armada por
Emma e sua filha Erica,
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Escolha o idioma que
,
'Você dt!J!eja falar
INGLES·- ALE_ÃO
FRANCtS
ESPANH.OL
'",ALlANO
Aprendizado
garantido
Fone: 72-0294

'

Corridas e Leilão

valor�. cavalos
Os cavalos serão exaitado)em toda a sua imponência, neste

final de semana, com a realização de dois eventos de raça, em Ja
raguá do Sul. A.partir t: 10

hora�e hoje, inicia o "1'1 Leilão do
Cavalo Mangalarga", no Parque nicipal de Eventos Agrope
cuário, contando com o presügio de ()() criadores do sul do Pais.
Desfiles e provas de agilidade serão apresentados ao público, que,
se reune às 20 horas de domingo para a realização do leilão de 35
animais de raça. Paralelo a tudo isso, o Jockey Clube Colonial
(Barra do Rio Cerro, próximo ao ParqueMalwee) realiza uma cor

rida de cavalos, com participação de jôckeys de Itajai; São Fran
circo do Sul e competição de cavalos como "Nanico", "Nego Bom"
e "Xirú". A corrida acontece a partir ÓßsJ6 horas de domingo.
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FONE (0473)72-3200
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___________________OPINIÃO

"� diz Antonio Chí
mango, na 4!.Ronda: "Pra
dar volta do caminho muita
coragem é preciso. Não é
tanto o prejuízo e a vergo
nha que se passa! Com mais
gosto a gente abraça uma

cascavel de guizo" •

'

E diz' o inolvidável
poeta Guilherme, Schultz

EDITORIAL
II
I,
I, o valor da tradíçâo

.

Tio Amadeus� no

Chasque Nativo, coluaa que
integra a "Folha do Oest�:
do nosso presidente da AD
JORI - Dàrcy Schultz, sem
pre apresenta alguma coisa
que lembra o uso, a crença e

o costume de um povo. Co
mo temos uma grande colô
nia gaúcha em nosso meio,
vale a pena a transcrição do
trabalho que ele chamou -

PARA FRENTE GAU
CHADA:

Filho, no seu livro GAL
PONEIRAS: A amplidão
dos horizontes, na vastidão
da planura, cinzelou a nobre
figura, dos campeadores
pampeanos que, desde os

primeiros anos da História,
foram pioneiros, marchan
do, sempre altaneiros, na

frente, como vaqueanos.
Tradição não é voltar

fazendo o que já fqi feito,
e só nos impõem respeito
aquilo que do passadomere
ça ser perpetuado por seu

.

valor permanente. A tradi-
ção é a .semente de um fruto
já sazonado.

Tradição 'é correnteza,
é rio sempre em movimento,
é seiva, é vida, é fermento '

que muda guardando a es

sência de um povo em seu

evoluir, sementeira do por
vir, acervo de uma expertên-

o descaso com a

cultura catarinense
o DESCASO COMA

CULTURA CATARINENSE
Em consideração.ao tem

po que vivi nessa. cidade, sinto
me cidadã jaraguaense, e como
tal não poderia deixar de regis
trar minha tristeza ao tomar co
nhecimento de certos aconteci
mentos:

I) a paralização do trans

porte férreo que ligava Jaraguâ
do Sul a algumas cidades vizi
nhas;

2) a descaracterização do
prédio principal da Estação Fer-

.

roviâria, com a alocação de
duas atividades "comerciais" -

que não adequam-se a finalida
�eprimeira dessa instituição.

. Toda cultura' tem sua

identidade construtda através de
sua história; cabe a cada cida
dão tomar conhecimento, parti
cipar de seu .desenvolvimento,
bem como preservar seu patri
mônio artlstico-cultural. Um po
vo sem história não tem identi
dade.

A ferrovia faz parte da
histôria de Jaraguâ do Sul, e seu
significado de patrimônio 'cultu
ral deve serpreservado.

Sugiro às autoridades
competentes que:

- o prédio principal, ou

seja, a Estação Ferroviária sofra
uma restauração e receba o Mu
seu Emüio Silva com suas infor
mações acervo ampliados' e so

mado à história do serviçoferro
viârio da cidade;

- sejam agrupadas todas
as atividades comerciais no pré
dio secundário, onde inclusive
urna"já estâ em funcionamento
há alguns anos.

Com isso, a Estação Fer
roviâria se constituõâ em um

importante patrimônio, não só
arquitetônico como histórico,
dessa progressista cidade, que
inclusive poderá sediar eventos
culturais de relevância.

É esta a minha contribui
ção para a preservação da his
tória e da cultura jaraguaense.
Florianópolis, 03 de maio de

1991
Maria Aparecida Fa->

chin;, graduanda do curso de
Ciências Sociais especializando
se em Antropologia pela Univer
sidade Federal de Santa Catari-
na.
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cia.
Tradição não é re

gresso, é impulso que revi
gora, é o acicate de espora
que nos empurra pra frente,
que do passado ao presente e

do presente ao futuro, im
prime o rumo seguro de um
povo sábio e prudente.

,

Aquilo que foi não é, e
o' que é já não mais será.
Entretanto ficará na paleta
das idades a .marca da eter
nidade dos valores essenciais
que perduram nos anais de
uma coletividade •

Preservar esses valores
e eternizá-los no tempo para
que sirvam de e�emplos no

presente e no portir, é o que
nos cabe cumprir na guarda
das tradições, transmitindo
esses padrões äs gerações que
hão de vir" •

"Parabenizo to
da equipe conceitua
da CORREIO DO
POVO por mais um

aniversário de funda
ção. Ass. Zulcema
Povoas Carneiro".

LBV - SUClFIo
rianópolis-SC

"Parabéns por
mais um aniversário.
Esse é o sincero dese
jo da LEGIÃO DA
.BOA VONTADE, em
nome do seu Diretor
Presidente, José' de

.
Paiva Netto, autor do
pensamento que nesta
oportunidade tão es

pecial lhe dedicamos:
"Felizes daqueles que
não desanimam nun

ca, e que, nos inver
nos da vida, esperam
as andorinhas em sua

volta" . Salve:
lO.05.91!" •

I.
I'

II

OS 72 ANOS
00-" CORREIO
DO POVO"
Câmara dos De

putados, Brasßia -

DF
"O Profissional

de ÜDprensa que
exerce 'sua atividade
pautado pelos inte
resses da grande
maioria da popula
ção, terá realizado
sozinho, mais que
muitas instituições
juntas. "Aproveito a

passagem do aniver
sário do CORREIO
DO POVO para pa
rabenizar funcioná
rios e direção pelo
trabalho realizado em

prol da nossa comu

nidade jaraguaense\'
Cordialmente, asso

Deputado Eduardo
Pinho Moreira
(PMDC-SC).

Florianópolis-
SC

li
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"A História de nossa gente não pode flcar'só na saudade"
O Passado só é importante se o seu tempo foI bem

empregado
CONFIRA A HISTÓRIA ...

Barão ae ltapocll

. . .HÁ50ANOS
,
- Em 1941, a Rede de Viação Paraná-Santa Catarina

inaugurava em sua rede de transportes a depassageiros, entreHansa e São Francisco, uma "JARDINEIRA' , para 16pessoas,
além do condutor e auxiliar. O novo veiculo desenvolvia uma
velocidade de 55 quilômetros horários efoi constndda nas ofici
nas da Metalúrgica Otto Bennack, de Joinville. A partida era de
Corupá, às 9h30m; às 9h52m de Jaraguâ e 'ehegada às IIh30m
em São Francisco. Regresso às 15h3Om e chegada à Hansa àsI

17h3Om. Era pensamento adotar em breve modernas e confortá- .

veis litorinas, diariamente, entre São Bento e S. Francisco.
.

- O "Correio do'Povo", ao ensejo de sua mudançapara 1\
instalações novas, na Marechal, comemorando o 22� ano de
existência, incluia a inauguração do retrato do Presidente da
República, Getúlio Vargas. Um exemplar chegou até o Palácio
do Catete. Getúlio leu e gostou e se manifestou: "Palácio do
Catete, Rio, 15 - Srs, Honorato Tomelin e João Crespo, direto
res "Correio do Povo" - Jaraguä. Presidente da República
agradece homenagem lhe prestastes por ocasião comemoração
aniversário esse jornal. Cordiais saudações. asso Decio Coim
bra, OficialGabinete".'

•..HÁ40ANOS
.

- Em 1951, Guilherme A.C., Alvino e Harry Gaedke co

municavam à Praça que venderam seu estabelecimento ao sr.:
Vitório Lazzaris, o qual ficava isento de qualquer ônus perante
credores. \

- A tràtiicional Festa do Rei, do Clube Atlético Baependt,
alcançava amp� sucesso, comparecendo pela manhã, incorpo
rados, à casa dd�ei Lotbar !jonnenhohl, onde foram servidos
doces, sanduíches e bebidas. A noite, antes da premiação, reali
zou-se uma homenagem ao Dia das Mães, falando sobre a data
o diretor social, Eugênio Victor Schmõckel e a senhorita Renate
Burow, além de diversas alunas, tendo a Rádio Jaraguâ trans
mitido a festa. Logo depois, o prefeito ArturMüller proclamava
os vencedores: Rei, Ouo Hiendlmeyer; 1� Cavalheiro Adolfo
Emmendoerfer e 2� dito CarlosHass.

- No dia 29 de maiomarcava a passagem dos 25 anos de
vida sacerdotal do Padre Alberto Jacobs, virtuoso vigdrio da
paróquia de Jaraguá do Sul� ,.;.H/i 20 ANOS

- Em 1971, curioso fato ocorria no dia 13-05 quando a

Companhia Financeira de Investimentos Cofinance, encaminha
va ao Cartôrio de Protestos e o escrevente juramentado Hilário
Álido Schiochet elaborava uma longa lista de nomes, que totali
zava 57 pessoas, que deviam à financeira sediada em Florianó
polis (pasmem I) 360 Notas Promissórias para serem protesta
das por falta de pagamento das ditas vencidas dos sacados
abaixo relacionados, dando-se aos mesmos o prazo de 3 dias
para pagarem ou darem razões porque não o faziam. Quanto
importava? Não deu tempo de somar com a máquina.•. Mas era
preocupante a factlidade como se passava' a mão no dinheiro
tão faCilmente numa região onde o pessoal anda direitinho nas

conformes. No dia da libertação dos negros, os brancos presos
a juros e correções escorchantes..• '. .

.

- O prefeito Hans Mayer, assinava Decreto de 29-04-71,
exonerando, a pedido a sra. Zenaide M. Espezim; do cargo em

comissão de Inspetora Escolar Municipal, a partir do dia 1� de
maio.

'

•..HÁI0ANOS
- Em 1981, Jaraguâ do Sul era o 1(j!·consumidor de

energia elétrica no Estado, liderado pelo munictpio de Joinville
e seguido de Blumenau, Criciâma, FloriaMpolis, Lages, ltajal,
Brusque, Tubarão e Concórdia.

.

- Corupá e Guaramirim entravam no ciclo de palestras
sobre a cultura catarinense, A Secretaria da Educação levava a
todo o Estado, e até mesmo à cidade de Curitiba,,,nos a,!"s
70/71, o curso ''furu;Iornentos da cultura catarinense • O CIclo
de palestras "Identidade Catarinense", apresentava um con

junto de quatro palestras, sobre os seguintes temas: "A real�
de histôrico", tendo como conferencista Walter Fernando'Piaz
za; "A realidade geográfica", com o professor Victor AntolÚ!'
Peluso JUnior; "A realidade cultura", com o professor Celesti
no Sachet e "A realidode econômica". Jaraguá do Sul jâ tinha
recebido os benej(cios desse ciclo de palestras, com forneci-
mento de Certificados de Freqüência. .

- O Prof: Paulo Moretti escrevia o artigo FÉ EM DEUS.
, E••.PÉ NO ASrALTO, saudando a nova rodovia que liga Gua
ramirim -à Blumen.au. ,Novinha em folha, ela convidava para
viajar e Df.!ecior.a paisagem que ficava ainda mais bonita aos

olhos do 'tu1'istd' made in Jaraguâ, Ele concluia: "Só assim te
rã sentido o homem dedicar generosamente o seu tempo, seu

trcibaoio, seus suores e suas conquistas nesta estrada da existên
cia humana em que, mesmo com o pé no asfalto, épreciso terf'
em Deus", ..

II

.INDÚSTRIAS REUNIDAS
JARAGUÁ LTDA.

,I'

II

Jaraguâ do Sul. de 1'1 a 07/06/91
JAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Lagoa .de Barra Velha volta
a ser dragada após 4 anos

Barra Velha - O Go
verno Estadual reinicia neste

dia 6 os trabalhos de draga
gem da lagoa de Barra Ve

lha, paralisados desde 1987
e que vêm sendo reivindica
dos pela população do mu

nicípio há. muito tempo. A'

p�ira parte da_draga, que
estava em Tubarão, chega à

cidade esta semana; graças à
"

gestão do deputado Udo

Wagner (PDS) e do prefeito
de Barra Velha, José Brug
nago, junto à CIOASC. Com
o desassoreamento da lagoa,
Barra Velha pode recuperar
uma de suas mais importan
tes atrações.

"Assumi com a cidade
o compromisso de fazer re-

tomar os serviços da draga",
afirma Udo Wagner. "Sendo
o turismo a principal. ativi
dade econômica do municí

pio, atualmente, com a visita
de milhares de pessoas du
rante a alta temporada, a

solução do problema de as

soreamento poderá contri
buir para o incremento do

setor", resumiu.

--------------DESfL�ÇÃO--------------
Reno abandona PDS e critica Governo
Jaraguá cio Sul - A

bancada do Partido Demo
crático Social (PDS), no

município, perdeu o verea

dor Reno Schwarz, que soli
citou junto ao F6rum o pe
dido de desfiliação da sigla
semana passada, "pela falta
de apoio que tem encontrado
no partido". Descontente
com algumas medidas ado
tadas pelo governo Estadual,
Reno criticou, por exemplo,
as extinções da Delegacia

-

Regional de Polícia, do
Posto Avançado da Fatroa
(que deve ser reativado em

breve), e os possíveis fe-

CORREIO
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ANUNCIAR
. CONTINUA

SENDO
OMELHOR
NEGÓCIO

FONE: 72-0363

chàmentos de escritórios
como Acaresc e lpesc, em

Jaraguá do .Sul, Ele também

opinou que está faltando re

presentatividade política
junto ao governo estadual.

o deputado Udo Wag
ner (PDS) reagiu em segui
da, afirmando que vem in-

r, tercedendo junto ao gover
nador Vilson Kleinübing em

nível de obras que precisam
ser realizadas na Região.
'''Sou a favor de que se di
minua os gastos do Estado
para sobrar recursos a obras
e serviços", argumentou

Udo. Quanto às extinções de
.

. órgãos, . Udo reforçou que
Reno Schwarz esteve reunido
com o secretário da Segu
rança Pública, Sidney Pa

checo, juntamente com ou

tras 20 lideranças da região,
quando foi assegurada a ma

nutenção dos serviços da
extinta DRP. E finalizou:

"Espero que .o vereador Re
no reconsidere sua decisão e

retome ao PDS". Reno Sch
warz disse que deve perma
necer sem partido, adotando
uma postura neutra em rela

ção aos governos municipal
e estadual.

, ESTETICISTA
.WURDFS E DARIA

Massagem Manual
Massagem Eletrônica
Fomo Bier
.Isométri_ça

Crioterapia e Termoterapia
Gesso - Sauna,

Pipolo - Facial - Capilar
limpeza de Pele - Produtos da Natura

R •. Bernardo Dombuch. 1578- Fundos.

clij!al!e
0rI. V.NrIa O"Tognl 0rI. Ste.. Ferr.clnl
_. SoIMge Cutllho PSICOLOGA

FISIOfERAUPEUTAS Ora.�nge PIIiinI
fONOAUDIOL.OGIA

R..W.............. 358 próximo
di CIfnIca s.nta Cecß... .

FoM: '72-38JI

RESNER
, Comércio de M6veis e
Eletrodomésticos Usados

.

Compra - Venda - Troca
Rua João Franzner, 173 - Jaraguá Esquerdo

defronte a Com. São Luiz Gonzaga
Fone pl recado - 72 -3252

Durval Vasel solicita
asfalto a Rio da Luz

Indicação de autoria do
deputado Durval Vasel, pe
dindo o asfaltamento da Ro
dovia JOS-452 e JGS-473,

.

que liga a Ceval e o distrito
de Rio da Luz ao perímetro
urbano de Jaraguä do Sul,
foi encaminhada ontem pela
Assembléia Legislativa ao

secretário Paulo Gouvêa da

Costa, dos Transportes.
A indicação, que con

tou com o apoio dos deputa
dos Marcelo Rego e Udo
Wagner, visa o alfaltamento
de um trecho de 5.043 me

tros, que há cerca de um mês
estava orçado em Cr$ 250
milhões, 40% dos quais a

própria Prefeitura Municipal
.
de Jaraguá do Sul se com

prometeu a investir. A Ce
val, dada a importância da
obra para a ampliação de seu

parque industrial, ficou de
estudar uma fórmula de par
ticipação no custeio.

Ao encaminhar o pedi
do, o deputado Durval Vasel
justificou que aquela estrada
é de suma importância pata
o desenvolvimento econômi
co tanto do distrito de Rio
da Luz quanto para o pró
prio município de Jaraguä
do Sul, por se tratar de uma

ärea de grande produção
leiteira e de abate de fran
gos.

PACAM será reativado
Jaraguá do Sul - o extinto Posto Avançado de Controle Am

biental da Fundação de Amparo à Tecnologia e ao Meio Ambiente (Pa
camlFatma) deve ser reativado nos prõxímos dias, conforme garantia dada
pelo governador do Estado, Vilson Kleinübing, durante audiência que te-

.

ve com o deputado Udo Wagner (PDS)... O governador me assegurou a
,

assinatura de um convênio entre a Fatma e a Assöciação dos Municípios
do Vale do Itapocu, com posterior repasse de recursos para contratação de
dois técnicos, ainda nestemês", observou Udo. .

A princípio, por solicitação do pröprío deputado, devem ser con
vidados para assumir a chefia e a administração do Pacam os mesmos fim
cionãrios que trabalhavam no órgão 'antes da extinção. Com isso, é bas
tante provável que o engenheiro sanitarista Cesar Arenhardt retome às
atividades, desenvolvendo em poucos meses a segunda avaliação pãblica
do importante Programa de Proteção e Recuperação Ambiental da Bacia

Hidrográfica doRio Itapocu. O Pacam será administrado diretamente pela
Amvali, que também deve abrigar a sede do Posto.

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE JARAGUÁ
DO SUL

ELEIÇÖES SINDICAIS
Será realizado eleição no dia 12 de julho de 199�, na sede deste

Sindicato, para composição da Diretoria, Conselho Fiscal e Oelegados
Representames, devendo o registro de chapas ser apresentado à seereta
ria no horário comercial, no periodo de 15 (quinze) dias, contados da data

II da publicação Ijeste aviso resumido. Edital de Convocação da eleição en-
II' contra-se afixado na Sede do Sindicato, à Av. Getúlio Vargas, 621, nesta

cidade.

Jaraguá do Sul-SC, 28 de maio de 1991.
Bruno Breithaupt

Presidettte

Sel-äo examinados Itens como, Amortecedores dianteiros

eMtraselros, Buchas dianteiras e traseiras, Estabilizadores,
ol�s, Pinos de mesa, Terminal de direção, Guardapó, Rola

" mentos, Pastilhas e lonas de freio, Cilindros de freio, Flexí
veJs, e o Alinhamento de rodas.

FARMÁCIA DO SESI
Amplas instalações e com La
boratório de AnálisesClínicas
anexo, para melhor atendi
mento. Av.Mal. Deodoro, 501
(defronte o Colégio São Lall -

Fone 12'()561

JIII'tIn4 do Sill. de 11 G 07/06/91

Não �s!ão incluídos na promoção, serviços extras e peças de
reposiçao,

Válido até 31.05.91 Moretti, Jordan & Cia. Ltda.

P4gina 3
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E o governador Vilson
KleinlJbing deve vir a Jaraguá do
Sul ainda nestemês de junliõ, para
participar da inauguração solene
(Je um andar da nova ala doHos
pital e maternidade Jaragud.
ACOTfJP'l1l_hado do secretário da
Satide, João Ghizzo, KleinlJbing
tamõêm devemanter contatos com
·a nova·diretoria do Conselho de
Administração do Hospital e Ma
ternidade São José, presidido pelo
empresárioDécio da Sava.

...-.-.- ..

Os empresârios jara-
guaenses ainda não conseguiram
convencer o diretor regional da
Empresa de Correios e Telllf1:afos,
Fernando Caldeira de Andrade,
da necessidade urgente de instala
f_ão de 500 caixas f!O.stais e de um

Fac-Sfmile nomunidPl'!, na agên
cia local da ECT. Cä/deira justifi
cou por .aPcio. apeTlflS que as c�
xas exigtnam tnvesttmentosmulto -,

altos, informando que o Fax ele
trômco serd instalado dentro de
poucos dias, Evidente que a classe
empresarial não se contentou com

a resposta e enviou novo oficio
afrmändo exatamente isso.

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

Associação Comercial e In
dustrial e Clube dos Diretores Lo
jistas de Jaraguá do Sul vão unir
esforços para tentar a instalação
de uma Escola do Serviço Nacio
nal do Comércio, no munidf'!o.
Nosprdximos dias as duas entida
des devem pedir audiência com o

presidente 'da Federação do Co
mércio Lojista, AirtonMüDer, par_a.

-.- - -

O prefeito em exerctcio de
Jaraguâ do Sul, AdemarFrederico
Duwe, concedeu ontem um rea

juste de 10 por cento aos venci
mentos dos servidores públicos
municipais, elevando o total da
folha de pag_amentos para Cr$
120 milhões. 'Com o novo aumen

to, .0 menor 'salârio da.llrefeitura
jaraguaense fica em Cr:) 53 mil.;
sendo que os salários passam a re

presentar 28por cento da arreca
dação mensal. Desde janeiro até
agora, a administraçao municipal
ja concedeu 58 por cento de rea
justes aos seus 1.420 servidores.

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

O prefeito deMassarandu-
00, Dâvio Leu, concedeu no mês
de maio um reajuste de 20% nos

.

vencimentos dos 140 servidores do
municfpiu, elevando o total da
Folho de Pagamentos para Cr$
14,05 milhões, Com o novo au

mento, o menor salário fica em

Cr$ 38.880,00. Agora, a folha de
pagamentos representa 30 por
cento da arrecadação mensal da
administração pública de Massa
randuba,

Rua Reinaldo Rau,632
Fone: 72·1599

TUBOS SANTA
HI:LENA LTDA.

Divi�ão de concreto (tubos e artefatos· de
.

concreto).
R. Joinville, 1.016 _ Fone: 72-1101

Divis�o de Plásticos (tubos de PVC _ Mltrodutásl
linha esgoto _ tubos de poHetilentJlmsngueira

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

Escritório Geral
R. Cei. ProCópio Gomes, 99 _ Fone: 72-00ti6

A Weg está lançando a sua Ii-
.

nha de fusíveis e começa a comercia
lização na primeira quinzena deste
mês. Como promoção sorteou uma

viagem a Miami, FI6rida, ganha por
Evandro dos Santos Silva Matos, da

.

Coldex, sediada em Diadema, na re
gião metropolitana de São Pau
lo."Este tipo de promoção, pouco
comum no setor industrial, foi um su

cesso, alcançamos um retomo de res
postas em 24%", frisa Vicente Doní
ni, superintendente da Weg Acíona-.
mentos Ltda., empresa que apresen
tou a nova linha de fusíveis recente
mente na Feira da Eletroeletrônícà,
em São Paulo.

�O resultado do sorteio e a i!!
presença marcante da Weg na Feira, iisendo um dos estandes mais visitados, JSanimaram ainda mais Vicente Donini -
a acreditar no bom desempenho mer
cadológico dos novos produtos. "Os
fusíveis Weg podem ser comparados
aos melhores do inundo em termos de
tecnologia e qualidade, realmente se

guem padrões internacionais", asse

gura.
Com este lançamento, a Weg

amplia a sua linha de componentes
elétricos, formada também por con
tatores, relés de sobrecargae relés in
dustriais. "Agora dispomos de um

pacote e a Weg firma-se ainda mais
no mercado como fabricante de ma

teriais elétricos de baixa tensão com

ótima qualidade", garante o superin
tendente.

CORREIO .
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Os fusíveis Weg estão sendo
fabricados de acordo com a mais
atualizada tecnologia européia e se

guem padrões internacionais, dentro
denormas de conceituados institutos
de normalização como VDE, IEC e

DIN. Simultaneemente, á Weg de
sencadeou o processo de certificação,
para abtenção do selo NBR.

Serão comercializados os fu
síveis do tipo D, de 2 a 63 amperes e o
modelo NR, na faixa de 2 a 630 am
péres, nas tensões de 500 V, classe gl-

gG, e seus acessórios. "A nossa polí
tica será de produzir a contra-esto
que, pata garantir entregas rápidas",
afirma Donini.

.

.

A Weg Acionamentos, uma
das 10 empresas do grupo Weg, além
de fusíveis, contatores, relés de so

brecarga e relés eletrônicos, produz
chaves de partida, conversores
CAlCC analógicos e microprocessa
dos, conversores de freqüência, tam
bém digitais, paineis elétricos e cen

tros de controles de motores.

Atacado e .varejo Grupo Weg ingressa. na área

=7'=� ��;;A.:�"':f! de fabricação de fusíveis
financeiro na semana 1'assada, base para a Educação, ao mesmo
CWlm a liberação de Cr$ 4,5 mi- tempo em que atenderia aos co-
/h6es pelo governo do Estado, re- meiciârios também na ârea so-

ferentes ao convênio que estava ciaf',justificou.
em atraso desdejaneiro.Atéagora
foram pagas três parcelas, mas o -.-.-_. -.-.-.-

governador garantiu aoDeputado A Exatoria Estadual, em
Udo Wagner (PDS), durante reu- Jaraguâ do Sul, registrou um au-
nÍá<!1 o repasse de recursos de mento de 67por cento na arreca-abril emaio, nos'prôximos dias, dação do ICMSjunto as empresas,

_._._._._._._._
nos primeiros 24 dias do mes de
maia em comparação com o mes
anterior. O exator Zeferino Ku
klinski ja contabilizou que as in
dâstrias paguaenses recolheram
mais de 75por centodo total arre
cadado entre janeiro e abril deste
ano. De acordo com o último re
gistro feito pela Exatoria Estadual
o volume de impostocbegou a Cr$
1.116.580.180,61 bilhão, em
maio.

Agência do Itaú pode abrir Banco 24 horas
Juagu' do Sul -A agência

do Banco Itaü, no município, pode
ser a primeira a instalar o chamado
"Banco Eletrônico 24 horas", se fo
rem atendidos os pedidos feitos pela
Associação Comercial e Industrial e

pelo gerente local do Itaü, Francisco
Brune Sobrinho. Ele participou da
redniäo da ACUS, no dia 27, e soli
citou que a entidade também se en

gajasse na conquista desse importante

benefício, "O Banco Eletrônico agi
liza a vida nos finais de semana, evita
problemas de cheques sem fundos, e
até recebimentos de cheques roubados .

em postos de gasolina ou supermer
cados", explicou Francisco. Estes
"caixas automáticos" já existem em

cidades como Blumenau, Joinville,
Itajaf e Florianõpolis,

Todos os saques de dinheiro
podem ser feitos com a utilização do

Cartão Magnético, que o cliente do
futuro Banco Eletrônico deverá rece
ber, com sua senha individual e se

creta. Francisco disse que geralmente
a direção do Banco Itati considera
como parâmetro o nt1mero de contas
de pessoas ffsicas, no município, para
liberar a instalação do banco 24 ho
ras. "Mas com pedido feito através da
ACUS tudo fica mais fäcíl", com
plementou.

Presidente da FIESC lança Curso inédito
Jaraguá do Sul·_ O presi

dente da Federação das Indãstrías do
Estado de Santa Catarina, Milton
Fett, lançou oficialmente na manhã
do dia 27 de maio, no Clube Atlético
Baependi, o curso "especialização em
gestão da qualidade e produtividade";
com início previsto no dia 18 de ju
nho, e duração de 322 horas/aula.
A solenidade também contou com a

presença do membro do comite bra-

sileiro da qualidade e produtividade,
lançado no final do ano passado pelo
Governo Federal, empresário Eggon
João da Silva.

Promovido pelaConfederação
Nacional da Inddstria (CNI), com in

. termediação da Fiese e Senai, o curso
gestão da qualidade e produtividade
conta com apoio da Associação Co
merciai e Industrial de Jaraguã do Sul

e de todos os sindicatos patronais do

município.Totalmente estruturado
em 18 modulos de estudos, o curso

tem o objetivo específico de "atender
as necessidades e expectativas criadas
pela política industrial e de comércio
exterior, editada pelo governo Col
lor". Até hoje existem apenas cinco
cursos deste tipo, a nível de Brasil;
e Jaraguá do Sul e a linica cidade a se

dia-lo em Santa Catarina.

I' Baile dos Contadores e Poesia neste sábado
Muaaranduba _ o grupo

musical "Os Sonatas" , de São
Bento do Sul, comanda a animação
do Baile da TUrma "A", dos alunes
do curso Técnicoem Contabilidade,
no Colégio Estadual General Ron
don, no município, com início pre
yisto para as 22 horas deste sábado
(l!! �e junho). O baile acon� no
Pavilhão Municipal, centro da cida
de e já se transformou em evento
tradicional em Massaranduba.

CARROCARIASHC
,

HORNBURG Ind.Carroçarias Blindadas Ltda.

. A arrecadação dos lucros
desta promoção será revertída.ä co
bertura . .das despesas COD;l a .viageJp
que a Turma do Colégio General
Rondou pretende realizar no final
do ano, a São Paulo, Rio de Janeiro
e Minas Gerais, como confraterni
zação.

A mesa para o baile está sén
do vendida ao preço de Cr$ 4 mil,
podendo ser reservada com os alu
nos do Colégio.

SBSI
Às 19h3Omin de hoje tam

bém acontece a solenidade de pre
miação dos classificados no IICon

.
curso de Poesia do Trabalhador,
promovido pelo SESI, em Jaragui
do SuL O evento ocorre no audi
tISrio do SESI - Walter Marquardt,
835 -, e ainda conta com o prestfgio
das a{>resentações da Orquestra
Sinfônica Polonesa, de São Bento

. do Sul, e da Banda Musical do SE
SI.

CARßoçARIAS BLINDADAS - FRIGORfFICAS -ISOTtRMICAS - TREILLER;S COMERCIAIS - ESQUADRIAS - PORTAS

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

FAX 72-2130 - JARAGUÁ 00 SUl:/SC.
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Armadilha causa ferimentos
em dois menores, em Corupá

Corupá - Duas tábuas
com mais de 500 pregos es
merilhados -e. pontiagudos
camufladas sobre folhas e

papéis velhos. Esta foi a ar
madilha montada por Broma
Adam, 62, e sua filha Erica,

'"

para evitar que 'os menores

vizinhos utilizassem o fundo
do pátio de sua casa - Rua
Nereu Ramos, em Corupá ....:.

para atravessar até a re

sidência ao lado. E acabou
ferindo violentamente os

menores Vinicius e Eliseo,
ambos com nove anos de
idade, na manhã do dia 21
de maio. Ao pular o muro,
Vinicius caiu com os dois
pés sobre a tábua e teve 15
furos ao todo. Aos gritos de
dor, ele chamou seu amigo
para ajudá-lo e Eliseo aca

bou sofrendo outros nove

furos nos pés. O caso já foi

comunicado à Polícia, o in

quérito concluído e encami
nhado ao Fórum de Jaraguá
do Sul,

Indignados, avós das

crianças, Onildo e Jenuária
Ramão'\"querem justiça con

tra o q'ue consideram uma

"safadeza" da vizinha. No
mesmo dia, Onildo prestou
queixa, policial foram ao

local e fotografaram as duas

Médlco,e
enfermélras
fazem'
curall!O'
emElseo

tábuas, com muito sangue,
indiciaram a senhora Eroma
e sua filha Érica, iniciando o

Inquérito, "Pulei para ver

porque o Vinicius estava

gritando" tanto de dor, e

também pisei na tábua, por
que não enxerguei nada no

chão, contou o menor Eli
seo. Os dois garotos foram
liberados dos tratamentos
médicos somente no dia 27.

CMT retira as lombadas na Joinville
Jaraguâ do

.

Sul -

Atendendo a pedidos e att
mesmo a exigênciaspara o trá
fego em uma T1Ul que ao mesmo

tempo t uma BR, a Comissão
Municipal de Trânsito decidiu,
durante sua última reunião, re
tirar duas lombadas da Rua
Joinvüle, rebaixar outra e

manter inalterada a lombada
defronte à Kuki, apenas. Sono- '

rizadores e placas de sinali
zação - com advertência ao

motorista que ingressa em

penme.,o urbano, densamente

'habitado - foram as altenativas
para substituição das indesejá
veis lombadas, que já somam

63 em toda a cidade.

A medida foi recebida
com satisfação na última reu

nião semanal da Associação,
Comercial; após relato feito
pelo representante da AC/JS'
na CMT, Oswaldo Pereira;
Depois que os funcionârios da
Prefeitura concluirem o' trevo
rotatório próximo à Ponte Ab
donBatista, a lombada existen-

te a poucosmetros dali será re
tirada. No acesso (.lOmunictpio
de Schroedera lombada será
rebaixada.

Por estar próxima
ao Colégio Heleodoro Borges,
a lombada defronte à Kuki será
mantida intacta, ao menos por
enquanto. Muitas lombadas es
palhadas pelo munictpio se

quer passoupela aprovação de
Comissão df Trânsito,' que re

conhece a e�stência de Iomba
das desnecéssârias e fora dos

padrões, na 'cidade.
'

Vereadores vão à RFFSA para resolver problema
Jaraguá do Sul- Para teDtaJ

solucionar os constantes problemas
ocasionados pelas paradas dos trens
nas passagens de níveis, no centro da
eidade, que tem se tornado rotina, o
presidente da Câmara de Vereadores,
Heins Edgar Raeder (PL), e os cole
gas de Legislativo MariDO Verdi Len
zi (PMOB) e Luiz Zonta (PDS), visi
,taram a agência local da Rede Ferro
viária Federal S/A, na semana que
passou.

"Enquanto os vagões eslão
lrafegando não·há tanto problema,
mas o pior é quando o-condutor para a

motriz, causando irritação para quem
precisa passar", justificou o vereador
Raeder. "No horário de maior movi
mento isso causa sérios e incon1áveis
prejuízos à população", completou.

O agente da RFFSA, em Jara

'guá do Sul, Juarez de Jesus Ferreira,
alegou que "a rede lem permissão de
ficar entre.ã a 10 minutos quando
chega nas passagens de níveis, mas
que devido ao milnero de vagões que
cl1ega a 33 muitas vezes, o atraso Dio
tem como ser evitado". E continuou:
"ExiStem normas internas que os

condutores dos trens precisam respei-

tar, comei

p.�
em rrente à Estação

loéal, obedece do sinalização exposta
na plataform da Rede". Juarez
também afirmou que existe-significa
tivo aumento de cargas ultimamente,
especialmente da Comércio e Indäs
rias Breithaupt, que recebe grande
quantidade decimento vindo de Apiaf
(SP).

'.

Entretanto o agente promereu
levar o assunto ao coabecimeato do
chefe da malha catarinense da Rede,
Rodrigues Lopes Costa, e do superín
tendente, José Amaldo Clirneiro Lo-
bo.

.

r

Jaraglld do Sul. de 1� a 07/06/91
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crucis' de vinte e oito
lombadaspara ir e vir do
trabalho, ler declarações ,

como as do Capitão Sér

gio L. de Oliveira, co

mandante da 3� Cia. do
� Btl. da PM e 17J01lbro
da CMT, feitas neste jor
nal há duas semanas, é

algo muito bom. Como é
bom também para a

grande maioria dos cida
dãos jaraguaenses res

ponsâveis, que são pena
lizados por causa de uma

minoria de motoristas ir

responsáveis.
Uma coisa todos

querem: que se humanize
o trânsito da cidade, que
se coiba o abuso dos
motoristas irresponsâveis
e que se discipline ofluxo
de pedestres nas áreas de
maior movimento e con

centração.

MATUTANDO
-:

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

Sim, senhor Capitão.
ção do ar e sonora nos

locais das lombadas?
Por outro lado, a

lombada sâ oferece segu
rança ali onde se encon
tra, enquanto os outros

pontos da cidade conti-
nuam tão perigosos
quanto antes. Adotar a

lombada como solução é
desconhecer ou ignorar a

.

verdadeira causa dos
acidentes de trânsito.

Por isso" o que mais
vale destacar nas coloca-

,

ções do comandante Sér

gio é a educação para
o trânsito, defendida por
e/e. Educar motoristas e

pedestres. Em vez de se

colocar lombadas na

frente dos colégios, deve
se "ensinar as nossas

crianças para conviverem
com o desenvolvimento" .

E as auto-escolas
que pnparam, ou, pelo
menos, deveriam prepa
rar os motoristas, o que

\ fazem? Não seria impor-
Mas adotar a lom- tante exigir que não so

bada como solução é, se- mente ensinem um moto

gundo o Capitão Sérgio, rista a operar um vetcu
"um absurdo" que "i- lo, mas que o eduquem
sola Jaraguá do Sul do para conduzi-lo com res

resto do mundo" . E todo. ponsabilidade?
pessoà de bom senso há E não seria ,bom
de concordar. exigir dos motoristas ir-

E vamos analisar: responsáveis, flagrados
Este verdadeiro festival

'

em delito de trânsito, pa
de lombadas, que trans- ra que possa reaver a

formou Jaraguá do Sul carteira de habilitação,
numa verdadeira "lom- .que façam uma reeduca

badolãndia", tem resol- çõo para o trânsito e

vide? O preço que paga- aprendam a dirigir com

mos não é alto demais responsabilidade,
para poucos resultados? E, por fim, espera
É justo penalizar uma

-.mos que os nossos verea

população inteira por, dores criem leis que con
causa de uma minoria ir- corram ,para a educação
responsável? Já se fez o.t .

no trânsito. E que, a

cálculos do quonlo se'· exemplo daquilo que vai

'gasta em combustfvel e ocorrer na Rua Joinville,
desgaste de vetados, e o as lombadas possam ser

quanto aumenta a polui- banidas de nossas ruas.

Para quem precisa
erifreTJ1ar, diariamente,
uma verdadeira "via

FUNILARIA
JARAGUÁ ·LTOA.

,CalIuu eAquecedorSolar_
R_ Felipe Sclurtült. 279 - Fone:

72-0448

JtII"4p4 do SIIl-SC
,
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§J,§J§JeJ§)§)
LuísaChiodini

para voei, cliente
PierTe Alexander;
ainda não teve a

de conhecer a sua
deprodutos,
qllintas-feiras a

'ßQIKfII",,'rena estâ a sua

Centro deDistri

araglUf do Sul, a
.

rcindo da Silva,
para uma demons

oJequado de sUa

lIII4qtdture de produtos,
amente na ârea

, esteé mais l1l7I I

pierre Alexander
d/cimo aniversâ-

felizes, também, os avós ma- cados de grande alegria pelo grimas de contentamento não rio,
temos Helâdio "I" Chiodini e nascimento de Luísa as três debwram de correr, depois ..-----.-
Maria (Ita) Gonçalves Chio- bisavós, Ida Chiodinipelo 10- que tudo saiu apleno conten
dini e os paternos Brunhilde do materno e Olga Henschel to, E viva a LUISA a mais
Mahnke Sckmõckel e Eugênio Mahnke e Ida Zettel Schmõc.;. nova integrante da famüia
Vi' t S hmõckel A' da 1< kel, pelo lodo oatemo. As 16- Chiodini-Schmöckel!
\
tctor c '. tn 0- y-'

"Equipintã,o" (2f! lu-
gar). "Ekicaipira"
(3'!). "Bebibagunça"
(4!! colocada), e "Equi
.pe JK", que ficou na

quinta colocação final.
A Comissão Organiza
dora' e a direção do
Colégio Estadual Ho
/ando Marcelino Gon
çalves estão parabeni
zando as equipes por
toda a - dedicação e or

dem com que prestigia
ram a Gincana, e já
adiantam que existem
boas chances' de que
uma nova Gincana se

reali.ze ainda neste ano.

A sua eleg'ncIa
começapor
tora.
Vis"

ModaSempre
Getúlio Vargas, ss

Schmöckel
O' pessoal deste. se

manário, tiA Comercial e

VARIG-Rio Sul foram sur

preendidos na noite de do
mingo passado, 26-05-91,
com o nascimento; às
21h40min., no Hospital eMa-
.temidade "São José", de
LU/SA, a primogênita do ca

sal Cintia Chiodini eEugênio
Vitor Schmõckel Filho, ele
trabalhando com os colegas
nas áreas acima menciona
das. Luísa veio ao mundope
las mãos hâbeis do grupo de
médicos Dr. Antonio Beleza,
Dia. Scheila e Dr. Moacir
Zanghelini, pesando 4 quilos
e 130 gramas, meécjlrdo 53
cenumetros. Cintia é o "Ge
ninho" não cabem dentro de
si, tanta é a alegria depois (Je
uma longa espera, deixando

••••
4ª 'Gincana HOMAGO foi total sucesso

II
II

Uma grande con- propostas pela COo,
fraternização marcou o missão Organizadora:
encerramento festivo da
4tJ Gincana HOMAGO, Mas, sem dúvida..
na madrugada de sâba- a maiorprova do SlICeS

do, Com baile no Grê- so da Gincana HOMA
mio Esportivo Juventus GO esteve no desfilepe
sob animação do Musi- Ia rua MarechalDeodo
cal Transamérica. Des- ro, ocorrido dia 24 de
de às 20 horas de sex- maio, quando toda a ex
ta-feira, a mobilização tensão da avenida prin
dos mais de 300partici- cipal da cidade ficou.
pantes das cinco equi- tomada pelos partici
pes concorrentes, trans- pantes da Gincana_
formaram as ruas do Como resultado final., a
centro da cidade em Comissão premiou o es
uma s6 festa, na tentati-

'.

forço e a competência
va de matarem cada 'da

, "Equipégasus"
uma das "clulradas" (primeira colocada), da

*****

ui, para ultimar
à Rainha da
'So marcado pa
junho, na Boa
ch. Todas as

serãO indicadas'
•

iS expositores da
-

como trajes as
produzidas pelas

de Yestuârio,
desfile (malhos,
A CKAT vem se

exclusividade

organização do
Rainha da 5tJ
ha. Na pr6xima

sen>Ulll1tmraor publicar as
.

iras candida.,.

II

OTICA
HEBTEl

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

À garotinha Patricia
Andréia aniversaria neste
sábado. Ela 'completa 6
anos e é filha do casal
amigo Fl4vio.. José (Odila)
Brugnago, A "Pati" , os

nossas parabéns, felicida
des e muitos anos de vida.

Amanhã também está"
de aniversário o garoto
Marcelo Hiendlmayer, Pa
rabéns e milhões de felici
dedes aoMarcelinho,

No Dia dos Namorados
presenteie com um lindo

presente
de

LANZNASTER Malhas para confecção

tas.

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

A GERAÇÃO
DAMALHA

I Muitas felicidades e

muitos anos de vida ao garo
to Istvan de França, que
completou seus nove anos no

dia 29 de maio. Aluno da 3'1
série no Centro Educacional
Evangélico (CEE), lstvan é
filho do colega jornalista Gil
van (Rose) França, que já
estão impacientes à espera do
quartofilho. Parabéns Istvon.

Leonides e Jutta

Schadeck viajar.n neste

sábado (1�) para Cuiabá,
para poder dar uns bons

beijos na netinha Maria

Jutta Schadeck, filha do

casal Leandro (Maria
Dolores) Schadeck. Feli
cidades aos avós e todos

, osfar.niliares.

FJ FIEDLER Despachante
de

Max Fiedler Filho
Veículos com placa final 5
Pag.meato do IPVA'

Cota ánica até 31/05/91

.
Atendemos a domicßio

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

o seu relojoeiro 1IoIefon. moIelinho, malha mercer;zada e
,

colon lYcra.
Rua WalterMarquârdt, 102 - Fone 72-0099

.

Jaraguá doSul- SC

EXEMPLO DE
TRABALHO

PERSEVERANTE

Honra-nos noticiar e'

dar-lhe o devido destaque junto
da comunidade, a passagem do
35'! ano de trabalho numa s6

empresa jaraguaense, do SI:...
MARIO EMMENDORFER. Ele t
filho do saudoso Edmundo Ar
'rwldo Emmendõrfer e de OrDia
Rabocb Emmendõrfer, um dos
sôcios fundadores da importante
émpresa jaraguaênse que, por
sucessivas transformações, hoje
atua com a razão social de EM
MENDÖRFER COMÉRCIO DE
VEfCULOS LTDA., estabelecida
à Rua M.al. Deodoro da Fonse
ca, nesta cidade, Nascido em

31-05-1940, desde os 12 anos

trabalha na empresa, sendo ofi
cialmente registrado no dia 7 de
junho de 1956, onde ainda hoje
exerce a sua atividade de ferra
menteiro, um profissional com
petente que honra a sua catego
ria pela perseverança no traba
lho que engrandece os homens.
O primário ele fez com as irmãs
da "Divina providencia" e ab
solveu o ginásio no Coligia Es
tadual UHolanâa Marcelino

Gonçalves" • Ainda estámapea
do para fazer especializações em
cursos que estão sendo agenda
dos pela GM (General Motors).
Mdrio é omais velho da famllia e

• tem mais três irmãos, o Márcio.
que t falecido, a Antsia, casada
com o dr. JuarezMey de Souza e
Ademar,

Ao MARIO EM-
MENDÖRFER os nossos cum

primentos antecipados pela pas
sagem de too imponante data na
sua vida projissiona� com os vo

tos de que continue colhendo
outrps tantos louros pela dedi- .

caçoo ao trabalha.

'lbrismo

no Brasíl
'Destacamos nesta semana.e te..

mos como sugestão a
'Pol4SQda doRio Quente
O maior Parque Hidromineral

do Mundo, com uma temperatura de
37 a 42 graus, água abundante e cris

talina, que corre formando riachos,
piscinas, grutas, duchas e saunas na

turais num conjunto de rara beleza.
Na Pousada do Rio Quente'

voei encontra 48 mil metros quadra
dos de muito verde, tecnologia e !{l
zer, proporcionando momentos ines

quectveis,
Três hotéis asseguram todo o

conforto a quem deseja descanso ple-
no.

Além dos hotéis confortáveis,
chalés para acomodar até quatropes
soas, a Pousada do Rio Quente'
oferece ainda uma programação de

entretenimento completa, com espor
tes aquáticos, quadras de tinis, fute
bol de salão, voleibol, pesca,

\

barco,
snooker, passeios a cavalo, boate
Piano-Bar, etc,

Na Pousada do Rio Quente
você jamais cairá na rotina!

Consulte-nos para maiores in

formações, de 09 a 30 de junho -

Festas Juninas na Pousada,

'.
'

VAR IG .).<� .:. CRUZEIRO

, R!9�!!!!wO-
,

Av. Marechal Deodoro,
122, 22 andar

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

M.J.M.
Maria José

A mais conceituada esteticista
de Jaraguá do Sul

LANCHONETE ,

D ALtA' S

Agora em novo endereço
Av. M.ai. Deodoro, sln2,

defronte as

Lojas Torres

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

..

Postos de Ve1Ul4s
Av. Mal. Deodoro,

1.085
RuaReinaldoRau,

530
Fone: 72-3311

::.S'�
II Vestindo GefaçóeS'

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

(Rua do Besc)

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

58 _- Guaramirim

tl};líJt/� MALIlAS LTDA_

Porcelanas Schmidt, Cristais, Inox e Artigos p/Decoração·
,

' \

AV, MAL. DEODORO DA FONSr;CA, 183
GALERIA DOM FRANCISCO - SALA 01

A ROUPA INFANTIL

Jaragu4Página� I! a07/06/91

,
VIAÇ'ÃO

CANAR'IN,HO
-

Ha '20 anos ',an.portando
os art/"�8 do nossoprog".,o.
AV. MAL DEODoRo DA FONSECA, .7':' FONE··72-...

P6gjIUJ rAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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* TROCA DE IDENTIDADE
A enigmática entrada da Zélia Cardoso de Mello no

,PlyT de São Paulo está provocando divergências internas na
cúpula do partido, A idéia da crowa, seria lançá-la como

candidata à Prefeitura, substituindo outra dama, a Luiza
Erundina. Sabe-se ainda que tudofoi acertado sob o aval de
Leonel Brizola que autorizou, ainda, o ingresso de toda a

equipe da ex-ministra no partido, inclusive Antônio Kandir.
Seria um Golpe?

* DECISÃO
O Criciüma joga neste domingo a final da Copa do

Brasil contra o Grêmio. Mais do que a vitória, precisamos
do túulo da competição que será muito importante para o

Estado tão esquecido pelo resto do pais. Neste dia, princi
palmente você que aposta nesse futebol, largue tudo e vápa
rafrente da televisão eenergizeemfavor do Tigre. Afinal de
contas é a nossaprimeira chance departicipar da Libertado-

, res daAmérica.

* MODERNIDADE

Para não cair no marasmo, a igreja católica está mo
dernizando. Um exemplo é o movimento carismático que visa

motivar os irmãos em função do espirito, deixando de lado

aquela história de politica. Já no Rio de Ianeiro os padres
estão sendo obrigados a contratar segurançaspara controla
rem as pessoas durante as celebrações de missas e evitar os

furtos que vêm sendo práticados quando os fiéis se ajoelham
para rezar.

Av. Getúlio
Vargas, 166
Rua
Reinoldo.
Rau; 366
Jaraguá
do Sul
SC

Neste día J2 de junho não 'deixe o seu amor na saudade.
nê um presente d'O Boticário.

\ Quem namora, gosta de receber,

_

* ANIVERSÁRIO

* EM ALTA brasileira, escolhida no final do concurso será rea-

Uma TOP MODEL ano passado pelo concurso lizado no dia 12 de julho
INTERNACIONAL, hoje, da M. Officer, assinou em Los Angeles, Calif6r..

pode faturar perto de um com a Ford Models e vive nia, A brasileira escolhida
milhão de Dâlares por hoje entre a Europa e Es- terá que concorrer com

ano. Cristina Cascardo, tados Unidos. Neste ano a modelos do mundo todo.

A exposição reuniu os melhores trabalhos

* EXPOSiÇÃO
A revista Goodyear, que completou no ano passa

do cinco anos 'de reforma gráfica e editorial, está pro
movendo zona exposição para divulgar osmelhores tra
balhos de fotógrafos de todo o pafs. São 60 fotografias
em cores e preto e branco, ampliadas em 30x40 e

40x40 selecionadas por féras como João -Farkas da

Fotáptica e Helio Campos Mello da Agência O Estado.

Aqui em Santa, a exposição ocorreu recentemente no

hall da UFSCe nos revelou verdadeiras obras de arte.

A festa da se

mana ficou por conta
do nosso jornalista e

coléga Sérgio Homri
eh. Prá quem ainda

não sabe, ele é o res

ponsável pelo jorna
lismo sério e compe
tente que semanal

mente . é estampado
nas páginas.do Cor

reio do Povo. Sérgio
aniversariou no dia

28, quando recebeu o

abraço dos amigos.

.*
*PORFORA

EPORDENTRO

Nome: GIOVANA DANIE
LA BAKUN
Filiação: OMAR BAKUN E
MARIA DA GRAÇA BA
KUN
Nascimento: 21/11/72
Cidade: Jaraguá do Sul
Signo: Escorpião
Profissão: Publicitária
Autor: Erich Von Dafliken
Livro: Coleção Cavalo de
Tróia

.

Ator: José Mayer
Atriz: Marilia Pêra
Momento: Meus 15 anos

Homens: Inteligentes
Mulheres: determinadas,
sensiveis e Que se valori
zam.

Filme: Ämor sern Fim
Mensagem: A vida é Bela.
So nos resta viver.

Jaraguâ do Sul. de l� a 07/06/91
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Proclamas deCasamentos
MARGOT ADEUA GRUBBA LEH
MANN, Oficial do Registro Civil do Ir!
Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina, Brasil faz sa

ber que compareceram em Cartório exi
bindo os documentos exigidos pela lei, a
fim de habilitarem para casar:

.

EDITAL Ni 17.742 de 21-05-1991
OSMAR RODRIGUES CAPlSTRANO E SI
VONEIDE LIMA
Ele, brasileiro, solteiro, operador demáquina, natural de
Correia Pinto, neste Estado, domiciliado e residente na .'

Rua Erich Aben, nesta cidade, filho de Albano Lopes Ca
plstrano e Maria RodriguesCapistrano.
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Mareçhal Bor
mann - Chapecó, neste Estado, domiciliada e residente
na Rua Erich Aben, nesta cidade, filha de Leonço de Lima
e Gessi de Lima.

.

EDITAL Ni 17.743 de 22-05-1991
Cópia recebida do cartório de Pomerode, neste esta-
do.

.

IR/NEUBAUER E ROSANIMAASS
Ele, brastleiro, solteiro,. pedreiro, natural de Jaraguá do

Sul, domiciliado e residente na Rua Joinville, 4.841., nesta
cidade, filho de Harry Bauer e Luci Heidecke Bauer.
Ela, brasileira, solteira, industriária, natural de Pomerode,
neste Estado, domiciliada e residente na Rua Armação,
22, em Pomerade, neste Estado, filha de Rubens Maass e
Ellina Maass.

EDITAL N217.744 �e 22-05-1991
SANDRO LUIS HAFEMANN E SANDRA
PETRY
Ele, brasileiro, solteiro, operador de máquina, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua Ricardo

Hass, 81, nesta cidade, Illho de Walfredo HaIemann e In

ge Schulz HaIemann.
Ela, brasileira, solteira, auxiliar de escritório, natural. de
Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua Sergl�e,
32, em Ilha da Figueira, neste distrito, filha de Laudehno

Amoldo Petry e Angelina Müller Petry.
'

EDITAL Ni 17.745 de 22-05-1991. '

Cópia recebida do cartório de Corupá, neste Estado.
OLAUDIO RENATO COELHO SCHAR
DUZIM EHELENAMARIA PINIER
Ele, brasileiro, natural de Ponte Alta, neste Estado, domi
ciliado EI residente na Rua Arquimedes Dantas, 197, nesta
cidadã, Iilho de Dinival Jac6b Scharduzim e Oecílla Coe-
lho Scharduzim. ..

Ela, brasileira, natural de Corupá, neste Estado, domici
liada e residente na Rua Duque de Caxias, em Corupá,
neste Estado, filha de Osvaldo Pirner.e Annita Eckel Pin

ter.

E para que chegue ao conhecimento

de todos, mandei passar o presente Edi

tal, que será publicado pela imprensa e

em Cartório, onde será afixado durante

15 dias.
I

Notificação de Trânsito
ESTADO DE SNVTA CATA�,INA POUCIAMIUTAR ff!BPM 3q CPM

,

1 - o Comandante da 3� Companhia de Policia Müitar, encarregado do policiamento de Trânsi-
to, djvulga a relação dos vetculos notificadospor infração de Trânsito, referente ao mês de ABRIL/91.
VEICULOSNOTIFICADOSNO GRUPO I
JK�029* -JS-0200-JZ-205* -HX-314* -QS-0541-FM-545* -FM-657* -HU-738* -JK-845*
QK-919* - JU-1387 - JU-2021-JK-2056 -JU-3808 -JU-4165 -JK-4337 - GN-5279 -JZ-7117-
JS-7}59 - JS-7700 - JZ-7766.

.

VEICULOSNOTIFICADOSNO GRUPO 1/
QS�Ol09 - FM-187* - NH-1000 - QS-3113 - JK-3544 -JZ-3636 - JS-4473 -JK-5559 - JU-7179-
JK-7220.
VElcULOSNOTIFICADOS NO GRUPO III
TN-0081 - JS-OHO - MS-0156 - JZ-Ol97 - UM-217* - JK-0240 -JK-0276 -JK-0283 - JK-0289-
HU-466* - MS-492* - JU-0606 - FM-611* - DD-0634 - JK-081O - HW-963* - SH-0990 -

EL-0994 - JK-1141 -JS-1515 - JZ-1706-AO-1809-KD-1910-JK-2081-JK-2130-CD-2185-
JK-2195 -JK-2529-JZ-2632 - QS-2905 - OP-2929 -JK-2988-EL-3060-QS-3070-BS-3236-
CN-3401 - JU-3586 - JZ-3762 - JZ-3946 - JW-4559 - JU-4630 - JU-4758 - JZ-5059 - JU-5084 -

JU-5269 - FA-5445 - TW-5484 - CC-5518 � JK-5774 - JK-6059 - GN-6262 - JK-6519 - GN-6550
-JK-6616�EL-6889 -JZ-7117-XJ-8381- CX-8413 -JZ-911O-JZ-9464 -AO-9608 -JU-991O.
VElcULOSNOTIFICADOSNO GRUPO IV

.

HU-040* - QS-0045 .,... JS-0055 .; EU-066* - JS-076* -IS-077* - JZ-0120 - HW-163* - JS-0177-
EU-221* -FM-229* -JU-0235 -FM-266* -EU-288* -JZ-295* -JU-300* -BU-300* -HW-306*
- QK-342* - HB-346* - Jf(-0367 - JK-0367 - HU-390* - QK-432* - FM-435* - EU-442* -

JK-0455 - FM-49O* - EU-527* - HU-532* -JK-0537 - JU-0544 - BU-636* - FM-640* � SH-666*
- HX-721* - PU-754* - CO-758* - HX-765* - JZ-0768 - EC-827* - MS-889* - FM-955* -

FM-968* -JK-969* -HX-987* -AAH-1035 -JK-1077 -QS-1241-JK-1272 -JK 1278-JK-1500
-JZ-1629 - JK-1951 - JZ-2106 - JZ-2242 - BZ-2398 - JF-2467 - JZ-2632 - JK 2672 -JZ-2738 -.
BS-2805 -IG-2963 -r- QS-3800 - QS-4000 - JU-4230 - EL-4421 - JZ-4528 - JS-4600 - JS-4679 -

GN-4730 - JU-5143 - JK-5181 - JU-5288 -'" JS-5558 - JZ-571O -JK-5855 - KA-5960 -JU-6360-
LX-6499 -JS-6792 -JK-7111 -EL-7303 -JK-7785 -JZ-7788 -JU-8093 -JZ-8338 - QS-8382 - II

JK-8409 - JK-8458 - JU-8584 - JU-8916 - JZ-9187 - JZ-9288 - JX-9303 - 1S-9412 - JZ-9494 - II

QS-9569-JZ-9804
.

II -

VElcULOSNOTIFICADOSEMMAISDE UM GRUPO
QS-0005 - JU-0008 - GN-0150 - JU-247* - QS-0250 - FM-284* - SH-309* - JU-315* - JK-0330
- H_U-386* - JU-389* - JK-0469 - HX-542* - FM-559* - HX-680* - GN-707*, - EU-708* -

JK-726* -JU-747* -JK-756* �JS-844* -GN�874* -JK-0923 -HW-924* -JK-0925 -NT-1551-
JK-2390 - JK-2425 - JK-2448 - JU-3001 � JK-3101 - JZ-4074 - JZ-4321 - EJ-4365 - JK-4644 -

BS-5075 - JK-5225 - JK-5282 - JU-5541 - JU-5808 - EL-5920 - JZ-5968 -JK-6004 - QS-6686-
EL-7357 -JK-8485 -JS-8485 -JZ-8667 -JF-8844 -JZ-8950-JU-9358.

2 - A multa será aplicada em dobro, quando houver reincidência na mesma infração e no mesmo

grupo, conformeART.l94 do R.C.N.T.
3 -Asmultas sucedidas de asteriscospertencem à motocicletas e motonetas.

SÉRGIO LUIZDE OUVElRA
Cap PM Cmt da 3�/l{! BPM

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

Equipamento de refrigeração
e 3f! eixo (truck).

Fo".: 72-1077 - Ru.: Dr. Enrlco F.,.". II' 113 - T.x: Íf74a7

Moda e Confecção
Artigos em Geral

Rua Júlio Tissi, 909

Jaraguá do Sul- SC
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Informativo paroquial
CASAMENTOS:
31lOS - I8h30 - Matriz - ROGtIuO DEMARCHIESALVÉUNA DA SIL-

.

VA
01106 - lOhOO - Matriz -lDlLSON BU1TENDORF E HELENA DOS
SANFOS
01106 -10h30 - Matriz -ANFONlO DE SOUZA EMARlLDEDEFÁTIMA
LAZZAR01TO
01106 -16h30 - Matriz - JORGE GILBERTO WEINFURTER E GENECI
PERES
01106 - l8hOO _-Barra _ CARLOS ANI'ONlO GOYA FERNAN/)ES E
EliANE VAILATI
MISSAS -sÁBADO
I9hOO - Matriz: l8hOO _ São Luiz Gonzaga: I9h30 - São Judas Tadeu;
191100 - São Francisco; I8hOO - N'Sra.do Caravagio; I9h30 _ N. Sra.

AparecUÜl:14hOOMatriz(Crianças).
DOMINGO:
O7hOO - Matriz; 09hOO - Matriz; I9hOO - Matriz; 08hOO - São Judas Ta
deu OBhOO _ N. Sra. do Rosârio; 09h30 - São Cristovão; 09h30 - Santa

Clara; 09h30 - Rio da Luz; 08hOO - SantaAna,
NOSSAMENSAGEM:

GUARDARÁS ODIA DO SENHOR!
Deus quer que todos tenham um dia de descanso na semana. Para

os Judeus esse dia é o sâbado, para os critãos é o darningo, dia daRessur
reição de Jesus.

E este dia de descanso deve também ser ocasião para o povo pres-
tar culto a Deus e à suapalavra. I

'

Neste culto se recordam as intervenções maravühosas de Deus 1Ul

histôna. Os dias da semanamuitas vezes são vividos comsuor e sofrimento,
mas, no Domingo alimemamos a esperança de ummundo melhor, onde
não haverámais nem lágrimas e nem dor. Serâ tempo de aleg"1 e depaz.

Santifiquemos o "Dia do Senhor', agradecendo e celebrando as

maravilhas doPai e praticando a caridade com osmais necessitados.

Curtume Arnoldo 5chmltt Ltda.
"JARAGUA"

, Fone: DDD (0473) 72-0670

Coluna Evangélica'
CULTOS: Neste sábado - às 19:00 horas no Rio Mo

lha. Neste domingo - às 8.-00 horas na Ilha da Figueira, em
Nereu Ramos e na SedePar. Ap. Tiago; às 9:30 horas no Cen
tro, em Ribeirão Grande do Norte e em TrêsRios do Norte; às
19:00 Culto Informal no Centro.

ENCONTRO DE IDOSOS: Nesta quarta-feira às
15:00 horas no Centro.

LEMA DA SEMANA: "Cristo diz: Quem vos der ouvi

dos, ouve-me a mim. e quem vos rejeitar, a mimme rejeita. Lu
cas 10:16.,

MENSAGEME LEITURA DIÁRIA:
, Dia - 02 - Gratidão é uma maravilhosa, e uma ajuda

eficaz contra a insatisfação.H Corintios 4:is; Salmo 92:(J1
03 - Eu pedi por uma torta até que vi alguém que

não tinha pão. Tiago 2:13,15,16.
04 - Só o amor entende o segredo de presentear

outros e tornar-se rico. Provérbios 28:27.
05 - Deus não nos "mede" pela cabeça e sim pelo

coração.l Crônicas 29: 17-19.
06 - Deus dá seu amor semmedida, mas disciplina

com medida. Habacuque 1:12.
07 - A disciplina de Deus é um bem, por isso beija

- amão que tebate. Jeremias 32:18, 19.
08 - Comece o dia com a bênção de Deus e será

sua a alegria em todos os caminhos. F'elipenses 4:4 .

r.. PERFLEX PerlÍan.. Horlzo....ta 8 Vertlc:ala
'.PERtw:''I'EX· BQI p!Bllllhelro· DMIIIo SanlDneda

� r L Toldo•• Acrflcoe • Cercu 8 Eaquadrla.

PERFLEX EmAlwn1n1o

t8 Anos A Serviço da Comunidade

RuaJoinvUle, 1839 - Fone: (0473) 72.0995 e 72-332.
JARAGqÁ DOSUL-SANTA CATARINA

-'�dgi1Ul 9.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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EDITAL

Imobiliária Jardim
Jaraguá Ltda.

Rua Relnoldó Rau, 585 - 89250 - JARA
GUÁ DO SUL - SANTA CATARiNA
FONE: (0473) 72-0768 - CRECI S12-J

TERRENO c/600�, prõx, Pte Maria Grubba.TERRENO c/42Om .Tlha da Figueira. -

TERRENO'C/50Om2, centro. .--
TERRENO c/15x35m, Vila Bae�di. II
TERRENO c/18x37 SOm,lat. R. Ioinville.
TERRENO c/464m2', R. Joinville-frente p/asfalto.
TERRENO c115x60� Jarag!Já Esquerdo.
TERRENO c/3.38Om ,R. Jôinvillé-Guaramirim.
TERRENO c/7.13�2, Vila Nova.TERRENO c/45Om ,na Barra do Rio Cerro. .

CASA DE ALVENARIA c/120m2, Tifa Polvora-Cr$
10.GOO.OOO,00
CASA DE ALVENARIA c/120m2, Jaraauã Esquerdo.
CASA DE ALVENARIA c/148m2; VilalJaependi.
CASA DE ALVENARIA c/160m2, Vila Nova.
CASA DE ALVENARIA c/170m;, V.Nova-P/Financiada.CASA DEALVENARIA c/200m2, em Schroeder,

2
.

CASA DE ALVENARI� c/250m h,terreno c/1.400m .

CASA MISTA c/127m, Rua R. LiemanD> frente p/asfalto
30,OOm Ponto Cgmereia!.SALA c/40,OOm ,centro. .

APARTAMENTOc/200,00m2; no-centro.
APARTAMENTO C/190,ÓOm2, no centro.
APARTAMENTO c/150,OOm;, no centro.APARTAMENTOC/135,OOm ,nocentro.
APARTAMENTO c/I08,00m2, nocentro.

.

����H�t1gmg�J8��2n;:O�:��·
APARTAMENTO C/80,OOm2, no centro.
APARTAMENTO f'70,OOm2 no centro. .

SITIO c1508.000m , Dila da Rgueira a 7 Km do centro.

TEMOS OUTROS IMÓVEIS
VISITEM:NOS

"AGORA TA�89r.�t��6ãS E PAINÉS"

INTERIMÓVEIS
Intermediária·de
Imóveis Ltda.

R. João PiccoIi, 104 - Fone
72-2117 .

J.ral�' do Sill ..." SC -

CRECI 0914-.1
VENDE-SE
CASA DE ALVENARIA - com 159m2, terreno com

420m2, situada na Rua João Franzner, 02403. .

CASA DE ALVENARIA - com 95m2, situada na Rua Al
fredo CarlosMayer, n2 170 próxima � Weg II.·
CASA DE ALVENARIA - com 173,34, 'terreno com

t(J7Om2 situadanaRuaAnitaGaribalde,n2136.'
CASA 'DE MADEIRA -c0Di93m2; terreno 361m2, si
tuada a Rua Henrique Marquardt n2 537, próximo ao Hospi-
tal Jaraguá. .

.

TERRENO - com 562m2, situado na Rua Ana Zaque, em
frente amalharia Lonimar.
TERRENO - com 6.saOnr, situado a Rua Leopoldo Ian-
sen.

TERRENO - com 2.8OOm2, situada a Rua Joinville, em

frenteWeg II.

Pági1UllQ

Restall8nte
e

Lanchonete
o

Canal

Lanches, Pizzas,
Sorvetes;
Petiscos
e·Bebidas.

R.CeI�
Gana,m·

c,

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

S & S COMPUTER
RepreseataDte CobraComputadores

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

ENGETEC�
ENGETEC
\J

Engenharia e

. Tecnologia da
Cons trução L tda

ÁUREA MÜlLER GRUBBA, Tabeliã e Oficial de Tftulos da
Comarca de Jaraguá do Sul; Estado de Santa Catarina, naforma
da Lei; etc.

Faz saber a. todos quanto este edital virem que se acham
neste Cartóriopara Protesto os Tftulos contra:
COM MATS CONSTR VIEIRA LTDA - Rua: Francisco Ruschk
Yn�-NESTA

'

COM PÇS ELETROFIO JARAGl.!A LTDA - Rua: Rio de Janei
ro, 263 - NESTA
GILBERTO ROTHEBARTH - Rua:Rouchinol, 220 - NESTA
LOURDES TERESINHA GASS - Rua: Av. João Pessoa, 1558-
NESTA
NA/LOR JOSE VENERA - Estr. Pedras Brancas - NESTA
R E ESTUDIODEDESENHOSLTDA ME - Rua: LeopoldoMa
lheiro, 15 - NEsrA

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 MüDer n� 78, no 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 naforma da Lei; etc.

Jaraguâ do Sul, 27 de maio de 1991.

ÁUREAMÜLLER GRUBBA - Tabeliã e Oficial de Pr�testo de
Tftulos.

COIISlrutora: lmobili'ria:
Cälculo Estrutural Compra. Venda. Avaliaç_âo
Projetos Civis Locação e Imermediação
Execução

.

de Imóveis

Rua Cel. Procôpio Gomes de Oliveira, n� 285 - Fone:
72-2679 Jaraguá do Sul- SC - CREA 2264 - CRECI934-J
VENDE:
CASA EM ALVENARIA "" Próximo ao Grupo Julio Karsten
CASA DE MADEIRA COM TERRENO DE 600'" - Lateral a WalterM.
quarelt
Casa de Alvetarfa - rua Joio PIanIcheck n96n
Casa no centro - rua Anita Garlbaldl- tetTeno cl1070,OOm2
Casa de Alvenarfa 3 qu.·tos - rua dosé Emmelldoerfer
Casa de Alvenaria sufle, 3 quartos (VIla NOva)
Apto. E� JOi'ven - sufte, 2 qtos.
Apto. Ed. Carvalho - au fie, 2 qtos.
Apto. Ed. Carvalho - sufte, 1 qto.(parte financiada CEF.)
Apto. Ed. Çhlodlnl (próximo Hospital S. José)
Apto. Ed. Maraj6
Sala comere Ia I térrea - rua Bernardo Darräusch - Cr$ 4.000.000, 00
Terreno cl2.000m2, frente pt9R-282, entre a Jaragud Flbr. e Posto
Rudnlck em Guaramlrlm.

. Lote. na Ilha da Figueira'
Lote na rua Josê Emmendoerfer - 450,00lIl"
Área com 2O.oo0m" ao lado da WEG II.•

ALUGA: ,
KITlNETÊS -: na Mal. Deodoro - Ed; MarauareIL
GALPÃO EM ALVENAIIA - PRÓXIMO A MAX WÜIEN, COM 20C1M"Cr$ 130.000,00. -

Apto. Ed. Jaragué - 2 quartos '.
.

Ap,o. no Ed. Jaragué - suite, 2 quartos e dep. empregada
C..a - Bairro Ilha da Rguelra

. Casa na Vila Lanzl (próx... Arte Laje)
Casa Mllta c/galpão na rua Bernardo Dornbusch
Casa Alvena�1a e galplo narua JoInvlle
Salal comerciais - Rua Jolnville

Cor Imóveis
Jaraçuä

.ctaa.
Compr« - Venda. - Loteamento (' .Administrarào de Imóveis.
CGCMF: 78 659 544.0001-92 - Creçj 852-1
Av. Mal. DeGdoro. 141 - Fone: 72-2010
VENDE:
- 01 ChIIcara com 24O.ooo,OOm", na Grata Funda.
- Terreno com 9.oo0;OOm21!l11 frente a entraele do Rodeio Crlolo.
- Doia lotea no loteamento 510 Luiz.
- Chllcara com 105.000,00m2, em Nereu Rall1Gs.
- Loteamento Santo ,4Inlonlo temos .. vencia;

.
.

- Casa de made Ira ' com ,galplo de alvenaria, _rreno oom
3. 500,00m2 na entrada do RodeioCrfolo.. .

- Casa de alvenaria com sala comerciai com cllentela formada, n.
."

rua·On"la HonIL �

., Uma cala éIe com dois terrenoe em Sclvoecler, 15,00 x 30,00111.
- Cala no loteamento ltepocuzlnho.
- Terreno perto da Edsul, na rua Francisco ele Pilula.
- Casa na rua Francisco Hruschka •.
ALUGA:
- 13 apart.nientos novos na Av. Marechal Deodoro, em frente a.
Pernambucanas.
- 02 aparta!ßllntos de 01 quarto em.cima � KIIerIch, na Marech.l.
- 01 apartamentode 03 quartos 'em cima do.Unlbanco.
- 01 apartalll!lnto no Edlffclo SChlocllno.
- 09 salas comercllila e Kltlné.s no prédio dallP na llareclial.
- 01 laia comerciai com dlvl8ór1al no pr6d1o do ltllbanco.
- 01 sala comerciai na rUI Pres. EpIIltC;1o h_a, nll 733.
- Ca..s residenciais em diferentes pontos da ddade.

CHALÉ
Imobiliária e

Representações Ltda
RiJa Refnoldo·Rara, 61- Fones: 72·1390 e 72-1500
Jaraguá do Sul - SC - CRECI 643-J

.

CIIAÚ - ...,.ILIARIA - ALU�
TEMOS PARA LOCAÇAO: APARTAMENTOS· CASAS - 1'ELEFON�S;
APARTAMENTO - KitinMe, Ed. Minner, Cenlro;
APARTAMENT<;l-02 aIOS, Ed. Menegoli, Centro, Enl + Flnanc.;
APARTAMENTO - 03 atos, Ed. Mannes, Centro;
APARTAMENTO - 03 aIOs. Rua: Adélia Ficher, Próx, Artex;
APARTAMENTO-O! Sufte, 02 aIOS, Dep. Emp. Ed. Florença, Centro;
CASA - MIS;rA - cI100m" ler. 375m2 Rua: Amazonas, Centro;
CASA- MISTA - d150m" ter. 454m2 Rua: Helmulh Hansenn;
CASA - MISTA - c/238m2 ter. 525m" Rua: Marcelo Barbl:
CASA .,.ALVENARIA - 100m" ler. 465m" Rua: Bherta Weege, tat.:
CASA - ALVENARIA -1.2Om" ler. 406m" Rua: Ernesto Lessmann;
CASA - ALVENARIA - 080 m" ler. 450m" Rua: Domingos Rosa;
CASA- ALVENARIA - 098m" ler. 665m" Rua: 6n, Vila Nova;
CASA- ALVENARIÀ -114m" ter. 349m" Rua: Theodoro Roeder, Ti;
CASA- ALVENARIA -120m" ler. 400m" Rua: Alberto Wagner, 102;
CASA-ALVENARlA-206m2Ier.11.000m"Rua: OttoMayer, VilaLen-
zl;· .

CASA -ALVENARIA -150m" ter. 314m" Rua: Felipe Frenzel; Centro;
SALA-'COME"RCIAL: Rua: Iloão Picol� dÁrea de 114,OOm2;

, SALA-COMERCIAl: Rua: Av. Mal. Deodoro, dÁrea de 84m2;
SALA - OOMERCIAL: Rua: Jolnvllle, dÁrea de 140,00m2, Térrea, e

140,001022'1 Piso;
TERRENO �COMERCIAl: Av. Mal. Deodoro, dÁrea de 800,OOm" Cen-
tro;

.

TERRENO - COMERCAl: Walter Marquard� dÁrea de 106.0oonf
.. ir

TERRENO - Rua: Laocãdio C. da Silva, Vila Nova, clÁrea de 5.316nf;
.TERRENO- Rua: João .IanuArio Ayroso dÁrea de 5.000m";
TERRENO-RESIlÊNClAc Rua: Av. Mai. Castelo Branco Scheroeder,
d616m";
TERREi'D - .RESI�NCIAl: Rua: 355, B. Água Verde, dÁrea de
424m2;.
TERRENQ - .. RESlDê>lc1Al: Rua: Frederico C.A. Vasel. clÁrea ·de
615m2;

EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS

MARCATTO LTDA.
Av. "",. DeodotO, 1.1. - Fone 72·11•• 72·'41'
j.,�uá dO SI,It -.SC:....; CBECJ ou. .

RELAÇÃO DpS IMÓVEIS A VBNDA·

Loteamento
.

ADa Paula UI e Lot. São

CristovãO, financiamento em até 25 pa
gamentos, lotes prontos para construir.

Jaraguá do SU', de l� a 07/06/91
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Juventus perde o treinador

Zé Carlos e o atacante Cuca
]araguã do Sul - Em

duas semanas a equipe do
Grêmio, Esportivo Juventus

perdeu duas "figuras" im

portantes para enfrentar o

difícil Campeonato Catari
nense de Futebol: o treina
dor Zé Carlos pediu de
missão do cargo, para retor
nar à sua cidade de origem,
Juiz de Fora, onde treina o

Tupy e foi recebido sob

aplausos - pela primeira vez

neste ano os torcedores do.
"Leão" como é conhecido o

clube mineiro lotaram o

estádio para assistirem ao

treino, comandado pelo ve

terano Zé Carlos, agoramais
perto de seus familiares e,
suas raizes. Em Jaraguá do
Sul, a direção do Juventus

conseguiu contratar o trei
nador Nazareno em menos

de 48 horas após a saída de
'li, Carlos. O novo técnico,
inclusive, já está comandan-

, do a equipe.
Mas o tricolor ainda

perdeu o atacante Cuca, 25
anos, que solicitou seu afas
tamento para poder retomar
a Porto Alegre, onde vive a

sua familia - mulher e dois
filhos. "Não tenho queixa
contra o Juventus, eles cum
priram com tudo o que pro
meteram, mas não estava

conseguindo conciliar parti-

das às quartas-feiras e aos

'domingos, que não me per
mitiam sequer visitar minha
família", justificou Júlio Ce
sar Lobato, o "Cuca", que
precisou jogar como lateral
boa parte do tempo em que
atuou pelo Juventus: "Mas
jogador de futebol não pode
ficar bitolado em posição,
ele tem que saberjogar", re
sume e se despede Cuca.

Cresce prestígio do jogador Toto
Jaraguá do Sul - O jogador Sandro Luiz Schmitt, 23, o "Toto';, aca

bou se transformando na grande revelação do Campeonato Brasileiro Inter-se
leções, ap6s a goleada que o selecionado catarinense aplicou sobre a seleção de
�a�o Grosso do Su�, peJo escore de 3 x O. Toto converteu em grande lance in
dividual o segundo gol da partida, no final da primeira etapa, e foi o responsá
vel pelo Ianç.amento doprimeiro gol, feito por Jones, e ainda pelo pênalti sofri
do, aos I� nunutos do segundo tempo, e convertido novamente por Jones.

.

A sel�o catarinense foi até mesmo vaiada no Estádio Orlando Scarpel
h, mas o mela Toto foi aplaudido pelos torcedores. O prestígio do jogador vem
crescendo e.já se discute a sua possível contratação através do Figueirense - um
dos clubes mteressados no passe do jogador. Devidamente classificada a se

leção estadual retorna aos jogos do Inter-seleções em janeiro do prõximo ano,

--VOLEIBOL INFANTIL-

Jaraguá do Sul sedia o

Campeonato feminino
Jaraguá do Sul - Quatro equipes participam desde

ontem (até amanhã), do Campeonato Catarinense de Volei
bol - categoria infantil feminino -, com promoção da Prefei
tura Municipal, SECET, DME e Federação Catarinense de
Voleibol. Os jogos começaram às 19 horas de sexta-feira,
no Ginásio de Esportes Artur Muller, entre as equipes da
Sociedade Ginástico x Blumenau V. C., e às 20 horas, entre
a DMElMalhas Darpe x Bom Jesus.

Na tarde de sábado jogam as equipes de Bom Jesus x
Blumenau e às 17 horas, da DME/Darpe x Sociedade Ginás
tico. As competições encerram-se na manhã de domingo, en
tre as equipes do Bom Jesus e Sociedade Ginástico e da
DMElMalhas Darpe x Blumenau V. C .. A equipe jaraguaen
se venceu seu último amistoso, domingo passado, frente à
boa equipe de Brusque, pelo escore de 3 x O.

Equipamentos para Escritório Ltda.
T_do para se_ escritório

Completa linha de suprimentos
para computadores.

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

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

TEL.72-1389
'

JARAGUÁ DO SUL - SCi

Ivagiuf do S"I. de je a 07/06i91

í:...

Etapa do

Estadual de Vôo

Livre é sucesso
Jaraguá do Sul- Um grupo de

38 pilotos de todo o Estado e do Paraná

competiram e se confraternizaram nos

dias 25 e 26 de maio, na 4� Etapa do

Campeonato Estadual de Võo Livre,
realizado a partir do Morro da Antena,
em Jaraguá do Sul, com Pouso na llha
da Figueira, onde a Prefeitura Munici
pal assegurou distribuição de brindes,
serviços de bar e muito som. Na prova
de Cross Country o piloto Dalvio Tu
bino , d� Florianõpolis, ficou em pri
meiro lugar, seguido pot José Mariade
Queiroz (Ploríanõpolís), Newmas Mo
reira (Joinville), Cesar Gerônimo Cha

gas (Florian6polis) e Antônio Weinfurt
(Joinville). N a prova Cross Country
Iniciante, o piloto Douglas Bretzke
ficou em primeiro lugar.

Durante os dois dias ainda fo
ram realizadas provas simultãneas e

"pouso", sendo que o representante de
JoinviUe, Irineu Exel Oliveira, ficou
em primeiro no sábado, e o piloto jara
guaense e presidente do Jaraguá Clube
de VÕO Livre, Mareio Milke (Marmil,
Metalúrgica e Comércio), obteve o

primeiro lugar no domingo. Os vence

dores das provas receberam da Prefei
tura Municipal prêmios de Cr$ 10 mil,
além de troféus.

Esporte em revista
-------------Jaime Bl�

A saída de Zé Carlos

----DESTACANDO----

tiba I poderá vestir a camisa
do "moleque travesso" jara
guaense. A esperança au

mentou, principalmente de...

pois da desclassificação do
Coritiba, das finais da Copa
do Brasil. O que aM agora
era somente um sonhopoderá
tornar-se realidade. E só es

perar para ver.

Taça Governador
O presidente da FCF,

Delfim de Pádua Peixoto Fi
lho deve reunir na próxima
semana, os 14 clubes, na sede
da Federação, para realizar
o sorteio dos jogos da Taça
Governador do Estado. A

competição que deveria co

meçar somente em julho, teve
o seu intcio antecipado para
o dia 16 de junho.

Segundona
,

O presidente da Liga
Jaraguaense de Futebol, o

nosso amigo'RalfManke, en
caminhou-nos esta semana,
uma côpia do regulamento e

da tabela de jogos do cam

peonato da 2!! divisão de
Amadores e Asptrames de
1991. A primeira rodada. do
turno de classificação'está
marcada para o dia 30 de ju-
nho.

'

Bicicross

Dentro de aproxima
damente vinte dias, serão ini
ciadas as obras de constru

ção da nova pista de bici-.
cross, no Parque Malwee. A
pista terá 350 metros de ex

tensão e a sua conclusão estâ
prevista para o mês de agos
to. Só para , relembrar, o

campeonato brasileiro acon

tecerá este ano em Jaraguâ
doSul.

Pâginall

II

I

II

II

"

SíNTESE
BICICROSS - A equipe Mal

wee participa neste fmal de semana de
uma prova internacional de Bicicross,
na eidade de Campo Bom�RS): a Inter
national BMX Federation, a nível sul
americano com, as presenças de paises
como Chile, Colômbia, Venezuela,
Bolívia, além do Brasil. Os 32 pilotos
da Malwee disputam 37 categorias e O

treinador Adolar Moretti tem esperan
ças de classificar pelo menos 17 pi
lotos às finais.

FUTEBOL suíço - Com
sete pontos positivos, a Malwee assegu
roup primeiro lugarno I� Campeonato
de Futebol Suíço, Dia da Indústria,
promovido pelo setor de esportes e La
zer do SES I. O campeonato teve início
no dia 27 de março, coma participação
de 22 empresás. Marisol ficou em se

gundo lugar, Lulimar, na terceira colo
cação e Dalmar na quarta posição final.

,

Manhã de terça-feira, 21 de maio. Para surpresa
,

dos diretores do Juventus, o técnico Zé Carlos anun

ciava a sua decisão de deixar o clube. A noticia estoura

como uma bomba, as vésperas da reapresentação do

plantel juventino que vinha de uma folga de 11 dias, No

dia seguinte, Zé Carlos reune a imprensa e na coletiva
anuncia as razões da sua sarda. "Estou aceitando a

proposta de um amigo meu para treinar a equipe do

Tupi, de Juiz de Fora, minha terra natal e paralela
mente fazer um trabalho junto às crianças da FE
BEM" . Apesar de não classificar a equipe para a cha

ve "A" da Taça Governador e pelo fato que o futebol
apresentado pela equipe até o presente momento não

ter convencido a crônica esportiva e o torcedor juventi
no, entendo que o Zé deixa o Juventus num momento

inoportuno. Tomara que o meu pensamento esteja er

nulO.

Nazareno

o Juventus já está de
técnico novo., Tão logo Zé
Carlos pediu sua demissão, a
direção juventina providen
ciou a contratação de um no

vo treinador, Trata-se de Na

zare�a
Silva, ex-Inter de

Lages, onde sagrou-se cam

peão 2!! divisão em 90.

Transferiú-se no mesmo ano

para o Próspera, de onde
saiu agora para tentar classi

ficar o Juventus para o qua
drangular final da Taça Go
vernador do Estado. Trata-se
de um treinador competente,
,o que já demonstrou nas

equipes por onde passou.
Acredito que o plantel do Ju
ventus, com' mais umas três

contratações, estará pronto
para "brigar" de igual-para
igual com as maiores forças
do futebol catarinense.

Tôto

Santa Catarina estâ

classificada para as semi-fi
nais do Campeonato Brasilei
ro de Seleções que acontece
rão em janeiro de 92, no Re
cife. E graças ao grande fu
tebol.apresemado pelo Joga
dor Tõto, principalmente no

último jogo contra Q Mato
Grosso do Sul, quando foi o
responsável direto pelos três
gols marcados pela nossa

seleção. A crônica esportiva
de Santa Catarina foi unâni
me em afirmar que o jovem

" jogador 40 Juventus foi á es

trela maior do espetáculo. Só
não entendi porque o Veiga
não o efetivou desde a pri
meira partida.

Nardela

Os primeiros contatos

entre a diretoria do Juventus
e o jogador Nardela já foram
mantidos, e o ex-craque do
Jec, hoje defendendo o Cori-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Empresário carioca profere
palestra ao "Jaraguá 2.010"

____----------------------__------------------------GERAL

ANOTAÇÕES
\'

-·0 "Carreio do Po
vo" aparecia pela primeira
vez no dia lOde maio de
1919. Ao completar 72 anos,
ele circulou com a data de lO
de maio de 1991. Notaram a

diferença? Certamente' os

homens são outros, as nou
cias, também. Igual é o dtulo
e o ideal que ele abraçou. Até
os números do ana.de 1919
são parecidos com o ano de
1991. Apenas 72 anos sepa
ram as duas datas. \ Embora
ainda seja contravenção, se

jogar no bicho é capaz de
dar, na cabeça! Uma milhar,
no seco, dá uma grana fede
ral.•.

- O Posto Alvorada,
também conhecido por
Posto Becker, af na Rua
Joinvitle é o pioneiro que
vende ãlcool e gasolina,
à vista, com desconto de
Cr$ 2.00 o litro. A novi
dade de comercializar.
além de oferecer vanta
gens aos'que 14 vão abas
tecer os seus carangos,

. jd dobrou o faturamento
que até agora tinha.
Quem leva vantagem é o

consrunidor. Parabénsl

Jaraguá do Sul - O

presidente da Associação
Comercial. e Indústrial do
Rio .de Janeiro, advogado
Paulo Manoel Lenz Cesar
Protásio, será

-

o palestrante
no fechamento do painel
"Desenvolvimento Econô
mico", dentro do Projeto Ja

raguá 2.010. Seu pronun
ciamento - acontece às
19h3Omin do dia 7 de junho, .

no audit6rio do Sindicato
. dos Trabalhadores nas In
dústrias do Vestuário, no

município. A visita do em

presário foi assegurada atra
vés do Jornal "A Notícia", e
sua palestra está aberta a

empresários, políticos e re

presentantes de entidades em

toda a microrregião.

"folha" de atividades ainda
inclui a presidência e coor

denação do I Seminário In-.
ternacional de Meio Am
biente, com participação da
prefeitura do Rio de Janeiro,
ONU e Banco Mundial.

Mas antes mesmo da
'importante palestra, organí,
zadores, painelistas e conví,
dados para prestigiarem

.

Projeto Jaraguá 2.010 vãó
debater e formalizar no dia S11
as conclusões finais do pri-,
meiro painel, realizado em
abril deste ano, sob os temas
"IndústrialAgroindústria"
"Comércio/Serviços" ,
"Comunicação/Finanças
Públicas" e "Turismo/Pa
trimônio Hist6rico". Os re

sultados das avaliações se

rão reservados para posterior
publicação junto à Carta de
Jaraguá, docwnento final do
Projeto.

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

"'.-.-.",:".-.- .-
(ABECE) e fundador e pre
sidente da Associação Lati
no-Americana do CODiércio
Exterior (ALAT), o empre
sário Paulo Man�l Protásio
também coordena o Grupo
07 da Comissão. Empresarial
de Competitividade do Mi
nistério da Economia, Fa
zénda e Planejamento. Sua

Uma "blitz" foi
montada pela poltcia, sábado
passado, desde o entardecer
até além das 22 horas, pe
gando muita gente "despre
venida", na saida da Reinol- ,

do Rau para a Procópio Go
mes, envolvendo carrangos,
motocas e gente miuda na di
reção dos "possantes": Foi
muito bom o aparato que dis
ciplina a circulação das via
turas e "pesca" carros com

irregularidades. Mas sobrevi
ve a complacência com pes
soas das quais a policia vive
subsidiada pessoal ou mate
rialmente e dar, se não fechar
um olho pode custar Ó corte
de certas verbas para o seu

perfeito funcionamento. Por
exemplo: ás 18hlOm, um

Chevrolet-Kadett, sem placa,
branco, dirigido por um me

nor foi parado e descobriu-se
que era. "filhinho de papai"
daqueles que acabamos de
mencionar. Em meio de em

baraço dos que assistiam e

prõtestavam defronte oprédio
n'! 290, uma voz fardada sus

surou ao garoto surpreso -

"vai, vai, vai!' e ele escafe
deu-se. Ele atende pela alcu
nha de "Fofo". Quem o co

nhece sabe quem é o seu pai,
e os jovens ficaram revolta
dos com a impunidade ... Me-

ninos, eu vi!

Os moradores da
Rua 14 - JORGE CZER
NIEW,CZ estão feliclssi
mos com ,,;,u, recente

descoberta, que s6 foi
,

possfvel quando s« viram
lançados para pagaT. o
recapeamento da via p-'-'
blica. O Decreto n'!
2..203/90, assinado pelo
prefeito, pelo secretArio
de administraçlio � finan
ças - AntellOr Galvan e

secretârio
.

de obras -

Afonso Piazera Neto, es

tabelece no art; I'! o pre
ço por metro quadrado
"referente a pavimenta
ção as/dltica dos imóveis
da ,Rua 14 - JORGE
CZERNIEWICZ" [sie}:
Dos im6veis? Tâ faltando
gente na municipalidade
para ensinar redação aos

"homi";

Presidente da Associa

ção Brasileira das Empresas
Comerciais Exportadoras

Segundo painel enfoca Desenvolvimento Social
iaragd do Sul - A segunda

etapa do bem-sucedido Projeto Iara
guá 2.010 inicia no pröxímo dia 10,
novamente reunindo lideranças em

presariais; educacionais, políticas da

microrregião, dentro do painel "De
senvolvimento Social". Ap6s suces

sivos encontros, a Comissão Central
Organizadora Já definiu os nomes e os

temas do painel, que será aberto às
19h30min no audítörio da Weg, en
focando a "Educação". A professora
e secretária de Educação, Rosemeire

Vasel, a representante da Fundação
. Educacional Regional Jaraguaense
(FERJ), Carla Scbreirier, e o gerente
das áreas de Treinamento e Desen
volvimento da Weg. Alfiedo Cardo-

•

so, serão os palestrantes naquela uoi
te, O painel Desenvolvimento
.Social prossegue no dia.lI, com as

palestras de Alidor Lueders, Cláudio
Maier, Geraldo José e Gilmar Antô
nio Moretti, que vão enfocar o-tema
"Habitação/Culttml 'Esporte". Os se
cretários da Saâde, Amaro Ximenes

Junior, e da Assistência Social, Cecí-
.lia Konell, o médico Vicente Caro
preso comandam.as palestras na noite
do dia 12, sob o tema "Saáde/Assis·
têncía Social". O dltímc bloco do
painel Desenvolvimento Social
acontece no dia 13, enfocando o tema

"Segurança Pública", a cargo de 1086
Carlos Neves (Corpo de Bombeiros)....
do delegado Adhemar Grubba e do
Comandante da 3! Companhia do 82
Batalhão da Polícia Militar, capitão
Sérgio Luiz deOliveira.

-.-l-.-.-.-.-

- A ciclovia, na Ber
nardo Dornbusch,' depois do
Baependi; nas imediações do
Bretzke e Marisol. está muito
abandonada, principalmente
a iluminação da dita cuja,
que oferece perigo aos d
clistas nas horas ermas da
madrugada. Renovar a ilumi
nação é respeitar o trabalha
dor de pouca RENDA.

" SPÉZIA & elA. LTOA.
Serraria e Serviços de Trator

.Madeiras pára construção e serviços de
trator com profissionais especializados.

R; João J. Ayroso, 772 - Jaraguá
.

Esquerdo l
.

Fone: 72 -0300 - Jaraguá do Sul �
SC

A gora você não precisa mais

perdefi• � tempo preparando suas

re etÇOOS.
Basta passar na seção de rotisserie do
novo Supermercado Breithaupt e esco

lher sua comida preferida.
.

Oferecemos um cardápiQ variado de
carnes. pratos quentes, saladas e sobre
mesas. tudo preparado dentro do mais
rígoroso cqntrole de qualidade e higiêne •

Para sua maior comodidade embalamos
sua refeição em bandejas de alumínio
descartáveis que conservam a tempera
tura e o sabor do aíímento por mais
tempo.

n

"

II

S1\Cl\Nl\
COM. E REPRES. de MAT. de CONSTRUÇÃO

Madeiras, tijolos, lagespré-moldados, cimento, cal,
portas, janelas, fechaduras, forros, tudo damelhor

qualidade e com pronta ,e,ntr�ga SUPERMERCADO 8REI1HAUPT
·RUA WALTER MARQUARDT, 225

Rua BernardoDombusch. s/ni!, próximo da Marisol.
,

Em cada cliente, um novo amigo,
� .._....cIe .,.felç6es:
LItJIe 72-3Il10, lIIinaJ 313 (Marcos ou J,lme)

JilTagu4 do Súl, de.li! a 01/06191
\
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