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Seminário Prossegue
com segundo painel

OprojetO "!arágu4
2.010" prossegue a partir ÍIIII ..----...�----_-_------__-_..
do dia 10, com a reaõ-:
zação do segundopainel
"Desenvolvimmo Social,
Educação, ,Habitação,
Cultura, Esporte" A,v
sistência Social e Segu
rança, Pública serão 08

temas abordados pelos
palestrantes : convidados
j pela comissão. central or

,ganizqdora, presidida por
,GiJmar Antonio Moretti.
PàJestras e debates conti�
nuam ati o dia 13, no au
dit6rio da Weg. Apa1estra
de encerramémo dopainel
""Desenvolvimento '

Bconõmico", prevista pa
m a noite de ontem, não "

tlCOnteceu, porque, o pre
Ildente da Associação
Comercial do, Rio de' Ja
neiro, Paulo Manoel Lenz

, Cesar Protasio, não p6tle
comparecer.

_.ij
Escolha o idioma 'que,

, você desejafalar _

INGL�S'- ALE.AO
FRANC�S
ESP�NtiOL
ITALIANO
Aprendizado
garantido '

Fone: 72-0294

"

CULTURA

, ,

encontro evangélico
Jaraguâ doSul vive a euforia. da valorização cul- ,

tural, desde a semana passada, quando a Banda Sinfo
mcade Chicago se apresentou na Igreja Evangélica,com
promoção 'conjunta da Scarl Prefeitura Municipal e ,

apoio das. Indústrias Reunidas. Composta por 37 inse- .

grantes, a banda pertenee ao Moody Bidle Institute efoi
regida pelo maestra Henry Hecht (foto Chaves), Para
complementar as atividades culturais, 30() hlstrunumds
tas se confraternizam de 14 a 16, no ClubeAtlJticoBae
'pendi, durante o XI Encontro de Conjuntos Instrumen-

,
tais das escolas evangélicas. Onze cidades doRio Gran
de doSul eSanta Catarina estarão representadas.

Orquestra )araguaense li comPosta por, 42 alu-
nos-múSlcos •

---------P.....7-
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ANÍJNCIOS II

FONE: 72-0363

e bicicross

ESPORTE

"

Recordista de Atletismo, Gerson dos

�antos tem apolo do Correio do Povo.

Atletismo,

são destaques
(

. .,

naoonais

Jaraguá do Sul também vi
ve a euforia das conquistas es

portivas. Os atletas Gerson dos
Santos (recordista sul-brasileiro
nos 110 metros com barreira),
Olavo Reali (tiunbhn medalha
de ouro no lançamento de mar
telo), Waldir Giese (prata, no

salto com vara), e Beatriz Elia
ne Horst (100m e 200 metras
rasos obtiveram tndices e parti
cipam do Troféu Brasil, de 14 a
16, de junho, ,

no Ibirapuera
(SP), Beatriz integra a, Seleção
Catarinense. Juvenil. O sucesso
também esteve presente no Gran
Prix Insernacional de Bicicross
(1� e 2 de junho, em Campo
Bom - RS), onde os pilotos da
equipe Malwee conseguiram ex

celentes resultados, auxiliando o
Brasil na. conquista,do segundo
lugar no certame, que teve a

participação do Chile . (cam
peão), Argentina, e Uruguai. "

,

.' I

FONE (0473)72-3200
'TElEX 474- 5�g

FAX (0473) -t2.:.o3,04
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__________________OPINIÃO

'EDITORIAL
. �-

( Onde 'está a verdade?
Honório Tomelin *

Para inicio de conversa,
. tomemos como exemplo duas

amostras, Supostos marajás da
Previdência, cerca de 315 pen
sionistas, ganhariam proventos
milionârios. Esses desmentem.
Mas, ao que tudo indica, venha
de onde, vier, mais uma vez os

cofrespúblicos são saqueados.
Outro caso, o da Minas

Caixa. O rombo parece real,
tando que se exigiu sua liqui
dação. Ma� uma vez a socie
dade civil, representada por
funcionários, aplicadores e

correntistas, paga o pato.'Cor
rentistas em boa pane, repre
sentados por já sacrificados
funcionârios públicos esta

duais. Em muitos casospessoas
foram confiscadas? em suas

economias, duas vezes em um

ano. Contudo, apergunta deci
siva - quais são os responsá
veis? - fica sem resposta. As
ameaças de inquérito enchem
as páginas dos jornais. Pratos
do dia. Cardãpio variado, até
emfrancês: "Bateau Mauche".

A semelhança do alimen-

to, esses pratos são digeridos
rapidamente por um processo
cultural, sedimentada; de obli

teração coletiva (memória cur
ta). O problema é social, na
cional e muito grave. Chega a

ser de natureza ontológica,
identifica-se transparência com .

opacidade, criam-se eufemis
mos, desmentem-se na véspera,
decisões tomadas na calada da

noite, que serão anunciadas na
manhã seguinte. Vêm a propó
sito algumas reflexões, por si
nal, profundas, de Karl Jaspers
(1883 -1969), "uma inteligên
cia lúcida e flextvel a serviço
de um apaixonado e gemdno
interesse pela vida humana "no
dizer' de William Barret. Se

gundo Jaspers - e até parece
que o filósofo alemão se referia
ao Brasil - pouca coisa pode
ser vista com uma aparência de
verdade em que se possa con-

fiar.
'

Por exemplo - diz Jas

pers - as opiniões correntes

são, 1Ul sua maioria, ex

pressões de necessidades de
um certo tipo de amparo: as

pessoas se apegam a alguma

coisa firme muito mais com a

finalidade de se pouparem de
maiores penas, por terem que
pensar;do que enfrentam o ris
co e o esforço de pensar, inces

santemente, numa linha' de
maior extensão. Mais ainda, a

, maior parte das coisas que se

afirma é imprecisa, e sua apa
rente clareza 'é primordialmen- ,

te a expressão de interesses de
ordem prática escondidos, Nas

questões de ordem pública há

tão pouca confiança na verda

de, entre os homens (no nosso "

.
caso, entre os brasileiros), que
não se pode agir sem a ajuda
de um advogado afim de que a

verdade possa prevalecer: A
pretensão à verdade transfor
ma-se em arma até mesmo pa
ra a falsidade. Se a verdade
houver de prevalecer, isto de

penderá, como parece, de

eventos favoráveis da sorte,
e não da verdade como tal. E,
no final, tudo acaba diante do

imprevistvel.
* Honório Tomelin é di
retor-executivo da UNA e

colaborador da Agência
Planalto.

Filatelia

Tarifas de 1� porte: 1898 - 1938

'VIG�NCIA-TARIFA 11! PORTE-AlTERAÇÕES DEVIDO À(O):

.1898- s 200 -

• 1910- $100 - Lei 2.210, de 28.12.09

.1921- $150 - lei 4.230, de 31.1 t.20

.1922- s 200 - Lei 4.440, de 31.1.2.21
.

.1928- $,300 - Lei 5.353, de 30.11.27

.02.1931- s 200 - Decreto nl! 19.621, de 23.01.31

.06.1934- $ 300 - Decreto nl! 24.226, de 11.05.34

.1936- $ 400 ?
,

• 1938- $400 -lei 537, de 11.10.37
/

"
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Roberto João Eissler

, Colocamos a püblico as in
formações que dispomos acerca das
alterações'da tarifa' equivalente ao

primeiro porte, M esperança de que
este trabalho-possa vir a ser efetiva
mente completado, (Ver tabela ao

lado).
.

Desta maneira, soücitamos
aqueles, que porventura, puderem,
nos auxiliar nesta tarefa, que TWS es

crevam a fim de esgotar esse assun- ,

to.

Esta tarifa de primeiroporte,
.dava curso às cartas destinadas.a
qualquer ponto do território nacio
MI. Sendo que, havia ainda, apartir
de 1905 (1), uma tarifa 1TIeTWr às
correspondências destinadas de e

para 'dentro dopertmetro urbano•

.

o peso ,'máximo da corres

pondência, para alcançar o valor
equivalente aC' primeiro porte, era
de 15 gramas oufração.A lei 4.440,
de 31.12.21, a/t/'{l do valor da tari
fa, alterou também o peso mâximo
para o primeiroporte, passando dos
15pará 20 gramasoufração, .

Infeü7J1lente não posso asse

gurar com absoluta certeza, de que
o valor da tarifa em 1936 seja mes
ma de 400 réis, haja visto as cópias
dos docU1'l1i!ntos que, possuo niio
mencionem a lei ou decreto que,alle
ra as tarifas pàra esse ano, havia
apenas, entre .os documentos, uma
tabela com a data (1936) escrita a

caneta, e esta tabela difere das em

vigor em '34 e '38! Desta maneira,
tudo leva a crer que seja meS1l1() da
aTWmencionado.

A necessidade deste, estd ba
seado M import/incia de escolher,
para as TWSSQS coleções, as sobre
cartas com a tarifa de acurdo com •

ps vigentes M sua época, em detri
mento das com um porte substan
âalmente maior devido a razões fi
laté/,icas.

'

Correspondências para:,Av.
Mal. Deodoro, 165. (89250) Jara
guádoSul-SC.
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HA Hist6ria de nossa gente não pode ficar sõ na í
saudade" ".i

O Passado sô é importante se o seu tempo foi bem i
,

empregado

r ,

'Confira a história
\

Barão de Itapocu
'

._.HÁ50ANOS .

<

-Em 1941, a S/A Pemanibuco Powder Factory =Fâbrica de Pol
vora de Jaraguá, avisava que ficava terminantemente proibida a pessoas,
estranhas a entrada em suas propriedades, sem licença especial, não se

responsabilizandopelo que pudesse acontecer.
_:. O Curtume Jaraguá, de Amoldo L. Schmitt comprava qualquer

quantidade de peles silvestres (WildfeUe), couros secos de lontras, gato do
mato, nutria e lagartos. Recomendava pregar os couros para secar na

sombràpara darmaior valor aosmesmos, Os lagartos deviam ter a largura
mlnima de 0,22m (22 centônetros),

,

- França Vosgerau, tesoureiro, avisava o término para cobrança
em Jaraguâ e na Intendência de Hansa da T= de Fiscalização de Servi

çosDiversos (ILUMINAÇÃOPÚBliCA).
�A Sociedade deAtiradores JARAGUÃ·,face renúncia dopresiden

teArturMüller, reunia-se emAssemõlêia, elegia TWVÖpresidenteMario Ta,
vares da Cunhà MeUo e, na sede social, eram aclamados como sócios de
honra José Emmendoerfer, Paulo Neitzel eAlvinoEnke, pelos seus25 anos
como associados, de uma sociedade que já tinha mais de 35 aTWS, de

, existência.

• __HÁ 40ANOS

- Em 1951, o governador Irineu Bornhausen apresentava TWRio de
Janeiro, ao presidente Getúlio Vargas os pontos principais de seu governo
e o chefe do executivo federal os aprovou eprometeumandarfinanciá-las
até a importância de 260milhões de cruzeiros, Ospontos eram os seguin
tes: 1 - pavimentação asfâltica da estrado de rodagem Curitibanos - ltaja!;
2 - pavimentação asfá1tica do rodovia Porto União - São Francisco do
Sul; 3 - rede de transmissão de energia elétrica, ügàndo Florianópoüs a Ja
raguá do Sul; 4 - ampliação da capacidade energética da Empresul, de
JoinviJJe; 5 - ampliação das usinas da Empresa força e LuzSanta Catari
M, de Blumenau; 6 ...: linha de transinissão de Criciâma à Araranguá; 7 -

ampliação das usinas hidroelêtricas de Porto União, Lages, Curitibanos,
Caçador, Videira, Piratuba, Joaçaba, São Joaquim, Tangará, Concórdia e

Chapecóe 8 - serviço de abastecimento de águapara Itaja!e JoinviJJe.

•••HÁ20ANOS

- E1I1 /971, a Rodovia do Litoral-� BR�101 -, amaior estrado do
Brasil que começa em Natal, TWRio Grande doNorte e termina err;_Osório,
TW Rio Grande do Sul, como a Via Dutra, recebia, também uma 'denomi

nação. Costa e Silva, então Presidente da Repüblica oficializava aBR-101
com o nome correto de VIA PRESTESMAIA, em homenagem ao ex-prefei
to de São Paulo, sancionando a Lei nr! 5.335, de 12-10-1967, pub#C;ada
TW dia seguinte no Diário Oficial, que dizia: "Faço saber que o Congresso t
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1 - Passa a denomi
nar-se "ViG PrestesMaid' a rodoviaBR-I01, doPlanoRodoviário Na
cional' • A Lei e o nome da estrado nuncaforammencionados, nemmeS11JO
nas solenidades de inaugurações de trechos, d. Maria PrestesMaia, viúva
do ex-Prefeito, enviava telegrama ao então presidenteMédici, lembrando
do dispositivo legal para que o nome de'seumarido não fosse esquecido•

São as.tqis l.ElS que foramfeitaspara não serem cumpridas. PobreBrasü!
Por issos6a chamam deRodovia daMorte.

•••HÁIOANOS

- Em 1981, a WEG doava um "traüle7" à Policia Miütar; em pre
sença do Cei.AriOliveira, Secretário daSegurança e-Informações, dopre
feito SigolfSchünke, do dr. Hantifton PIfnio Alves, Juiz de Direito da Co

marca, do vereador JoséAlberto Kützke, Preso do Câmara de Vereadores e
outras autoriilmJis, dando-se ao ato o significado do aumento de efiçácia
do poIiciomento emais tranquilidade e segurança à comunidade, Belo ges
to, Eggon!PrincipaJmerite a inscrição TW vefculo: "Doação da WEG inte-

graçiiopovo/policia" • É isso ai!
.

,

- Para destoardo acontecimento acima, ao lado bom da vida, apa
recia na imprensa uma nota - o lado mau -� Um ex-delegado de Jaraguâ
do Sul era preso como falsário e ladrão. Um tristemente "dekga" nomea
dopor bobeirapelo governo do Estado, deixou marcas amargas em JA
RAGUÁ, dando autoridade a um chefe de quadrilha de automóveis que
"legalizava" documentos e envolvia inacentemente pessoas do lugar, que
custoUmuito tempo para provar que estavam sem 'culpa em cartório. Este

, "cavalheiro" que entre outros nomes atendia por JOSIAS CAVALCANTE
SENA, dude 1965/67 continuava �prqntt,lndo ainda em 19ß1"preso emS.
Paulo. Quase assassiTWu o diretor ,do "Correio do Povo", em frente da

firmaMarcatto, mas se deumal t' acabou swnindo destasplagas, só se ou·
vindo osmales quepraticava.Pobre Jaraguá que, de vez em qiumdo, tem a

desdita de ser sérvido por pessoas que não tem amlnima serventia. Opovo
que se ÍZcmúele!Não é, "seu" Eugênio?

�1::sJ.PO� 'INDÚSTRIAS REUNIDAS
JARAGUÁ LTOA.

.Jaragud do Sul, de 08 a 14/06191.
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Lula apóia parlamentarismo,
mas a base do PT questiona

Jaraguä do Sul' - sidencialismo 'ao Parbime. tório nacional do PT, em

"Antes de discutirmos ou tarismo, que foi defendida .Julho. Jair, no entanto, con- .

reálizarmos plebiscito sobre .publicamente semana passa- sidera que o lançamento de

possível mudança do sistema da pelo presidente nacional Um plebiscito agora é preci-
de governo para o Parla-' do· PT, Luís Inácio Lula dav, pitado, justificando que

mentarismo, devemos solu- Silvá, pouco antes de em- «não adianta mudarmos o

cionar os problemas graves
,- barear em viagem à Alema- sistema de governo se' as

em que o Pafs atravessa". '
.

nha.
. älíanças entre as pessoas que

Esta' posição foi' assumida ainda estão no· governo se

pelo secretário de Política Candidato derrotado à perpetuar", Ele considera

Sindical da Executiva do Presidência da República. que o' único fato positivo
plU1i<io dos Trabalhadores -:-

'nas últimas eleições, Lula desta mudança, neste rno-

DireOOrio Municipal -, Jair pretende propor uma.moção mente, "seria a antecipação
Mussinato. Ele se confessa de, apoio ao parlamentarismo do final do mandato do Pre-

favorável à mudança do Pre- na próxima reunião do dire- sidente Coltor".
•

'

','
I

.

"

Associação municipais se reúnem com Governo
A Associação dos Mu-.

nicípios
_

do Vrue do ·ltapocu
.

(AMVAU) foi representada
pelo seu presidente em exer

cício, José Brugnago, pre
feito de B� Velha, 'pelo
membro da Federação dos

Municípios de Santa Catari

na, e prefeito de Massaran

duba, Davío Leu,e' pelo seu
secretärio executivo, Bal
duino Raulino, durante en

contro mantido na- tarde do'

dia . Ó, com' o governador
Vilson Kleinübing. A au

diência teve a presença de
todas as associações de mu

nicípios catarinenses, que
levaram suas reivindicações
e sugestões ao Governo Es
tadual.

Para concretizar o rol
de pedidos, os prefeitos in

tegrantes da AMVALI' se
reuniram ordinariamente no

município de Barra Veiha,

/
no dia 4 e, .éntre outros as-

suntos discutiram "os crité
rios que o Governo deve

.

adotar para fazer a distribuí- -

ção de maquinários às asso

ciações, como o governador
já prometeu, como também a

municipalização de alguns
setores, e a nota fiscal do

produtor rural. Na manhã do
dia 6, as associações se reu

nimm com o presidente da

FOCAM, Odacir Zonta.
,

.

IENCONTRO
CORDIAL

Na tentativa t[e aproxi
mar o Executivo do Legislati- .

vo jaraguaenses, o prefeito
em exerctcio, Adernar Frede
rico Duwe, recebeu a visita
de alguns, vereadores repre
sentantes' da oposição da
Câmara na manhã do dia 3.4
O encontro aconteceu no ga-

'

binete doPrefeito, em "clima
de cordiaiidade"', como des
tacaram Adernar Duwe e. o

presidente da Câmara, Heins
EdgarRaeder. (Foto) .

,RESNER
Comércio, de Móveis e

Eletrodomésticôs Usados
Compra - Venda - Troca

Rua João Franzner, 173 ...,. Jaraçué Esquerdo
.

.

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

CORREIO-
I[> <> F» <> "V' c::»

Deputado UdO
W�gne�se.

-

engajou na

melhoria
daECT

Caixas. postais são

-mstaladas pelos Correios
Jaraguä do Sul - Ele imagina que es-.

No início desta semana o tas primeiras 200· caixas
diretor regional da Em': sejam remanejadas de

presa Brasileira -de Cor-. muitas agências da Em

reios e Telégrafos, Fer- presa que estão sem utili
nando Caldeira de An-' zação há bastante tempo.
drade, solicitou· que .. o . Satisfeito, Santiago crê
chefe da Agência da que' 20%' do atual con

ECT, Antônio. Carlos gestionamento de corres

Santiago, oficializasse o pendências existentes na

pedido para a instalação 'agência começam a Ser

urgente de mais 500 cai- solucionados a partir, da
xas postaís à' agência, instalação das novas cai-

,

conforme havia sido soli- xas postais. Quanto ao.�.
citado por empresários pedido de Fac-símile ele

reunidos na AÇUS, e re- . trônico, Fernando Caldei
centernente pelo deputado ra de Andrade respondeu

. Udo Wagner (PDS), que ao deputado Udo Wagner
teve seu requerimento que a "a ECT .aguarda o

aprovado pela Assembléia recebimento de Fac-símile

Legislativa. Em duas se- Automático - Grupo' III,
manas pelo menos. 200 para substituir o modelo
novas caixas chegarão' à hoje utilizado pela agên
agência, segundo aguarda cia de Jaraguã do Sul -

Santiago.
.

aparelho manual ..

...... .

'

,

Jaragua,
,

,clínica de fisioterapia'
.
Ora. Stela Ferraclnl

PSICOLOGA
.

Ora. Solange Pulnl'
FONOAUDIOLOG/A

A..W......Mlrquafdt. 3S6 próximo '

di Clfnlca Sinta CacOIa.
Fõne:. 72-36�

0... Valérll G. Tognl
0... SolangeCutflho
FISIOf1i_RAUPEUTAS

FARMÁCIA DO, SESI
Amplas instalações e com La:
boratório de Análises Clínicas
anexo, para melhor atendi-'
mento. ÂV. Mal. Deodoro,597
(defronte o Cplégio São ·ÚIlS -

Fone 72-6561 -,

Moretti, Jordan & Cia. Ltda.

FO COM A MORE'II

J"'aguá, do Sul, de 08 a 14/06191.

�
P4gina3
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SilencioSo traseiro para Corcel Il/Belina III
Del Rey /Scala após, 05/81
à vista 4.000, ou

4x 1.282, TotaI5.128,

P4gitla4

Amortecedor Cofap plVW 1300L/1500/1600
dianteiro (un.).
à vista 5.000, ou .

-. ,,".

,4x 1.603, TotaI6.412,

Para VW 1300L/1500/1600 traseiro (un.)
à vista 4.500, ou

4xl.443, Total 5.772"

{
Macaco Schuler HU 12/230
'à vista 21.000, Otl

- \

4x:6.730', Total 26.920,

Para Brasília traseiro (un.)
à vista 5.500, ou

.
.

4xl.763, Total 7.052,

Encerado 1 tx&'n Lona 8
à vista 99.'000, ou

4x 31.726,' Tot� 126.904,

Mola Fabrini p/Chevette dianteira e
traseira (un.) .

à vista 3.800, ou

4x 1.218, Tot�4.872, TELEQUALIDADE
(9 0192) 31-8666

Rua Reinoldo Rau, 304 � Fone. 72�1823

Jartlgrllf dD sril; de 08 a141ti6/91.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ronald Köhntopp preside o

Cíube de Diretores Lojistas
Jaragoá do Sul - Os jistas, durante jantàr dan-

associados ao Clube dos Di- çante.
'

retores Lojistas de Jaraguá
,

Ronald Kohntopp pre
do Sul elegeram dia 5 Por tende discutir com os empre
aclamação, durante reunião- sários lojistas jaraguaenses
almoço no Clube' Atlético algum plano que reduza,os

Baependi; o empresário Ro- .' altos índices de inadimplên
nald Kohntopp à presidência cia verificados no comércio
da entidade, em substituição local, atualmente' - no mês
ao atual presidente, empre- de abril o (ndice chegou a

sário Sergio Rubens Zonta. 120 por cento. "Esse é o

Ronald volta ao cargo que problema ligado diretamente
ocupou há 15 anos, já que à. questão salarial, mas creio
presidiu o. CDL por ocasião que se não tivéssemos tanta

do centenário do município. interferência do governo na

Sua posse - ainda sem data economia a situação seria
definida - deve acontecer . outra, .afinal, precisamos
em reunião festiva. com a agir com nossas pr6prias
presença de esposas dos lo- mãos", avalia o futuro pre-

sidente do CDL, que assume

o cargo até junho de 92,
contando com uma entidade

praticamente informatizada,
através do Serviço de Prote

ção ao Crédito; "Rapidez,
eficiência e precisão são as

grandes conquistas viabili-

,iadas pela informatização",
resume. Na reunião-alnioço
de hoje,ainda serão escolhi
dos o vice-presidente - que
assume automaticamente a

presidência no pr6ximo ano

-, tesoureiro, os diretores

secretário, social, relações
públicas, do SPC. Sergio
ZoIita será o diretor sem

pasta.

Malwee investe em tecnologia no seu Parque Fabril/JS
laragu" do Sul - Com o

objetivo de agilizar a produção e re

duzir o desp<;rdecio, a Malwee Malhas
Ltda. adquiriu e já instalou uma série
de equipamentos em seu parque fabril
de Jaraguá do Sul. Dois sistemaS
Lectra foram instalados no setor de
Modelagem (Creative Design) e na

Texógrafia, permitindo melhor de-

Mauro Koch
participa da
VI Convenção
daVW'

Jaragu4 do Sul - O diretor
daMenegotti Verculos S/A, Mauro Ko
"h, representou a Região VII (integra
os Estados

d�anta
Catarina e Para

ná) na 111 Co venção Nacional dos
Distribuidore Volkswagen, ocorrida
de 5 até ontem (dia 7), no Hotel Inter
continental, no Rio de Janeiro. Mauro .

Koch foi eleito presidente da Região
VII da Associação Brasilira dos Distri
buidores VW, no dla 26 de abril, sen
do empossado no dia 15 de maio, um
feito inédito a n(vel de Estado, 'perante
a Volkswagen. Juntamente com Koch
foram eleitos os conselheiros 'Renato
Augusto Biey Curial da Voupar Co
mércio de Automóveis Ltda., em Curi
tiba, e AntOnio Carlos de CastroOos
ta, da Norpave - Norte do Paraná
Verculos, de Londrina (PR).

Durante as futuras reuniões
mensais, em Curttiba e Florianópolis,
a prlncrplo, Màuro Koch pretende de
finir uma fonna de atuação conjunta
entre as regionais,. para solucionar a
carência de verculos no mercado de
automóvéis. "O mercado está com

prador, mas devagar em tennos de
entrega dos verculos. Tivemos 36-dias
de paralisação do setor, em abril e
maio, provocando baixa na produção,
muitos consorciados ainda estão à
espera e pelo menos três meses de

.

cotas já estão vendidas", analisa Ko
ch, estimando que "dentro de 90 dias
o mercado de\tà..se normalizar". O
seu mandato à frente da Região VII da

r ASS09RAV expira em 93•.

senvolvímento e aperfeiçoamento
durante o corte, feito por computa
dor, através de cinco monitores alta
mente sofisticados.

. Uma terceira m�uina italiana
de compactação (Sanfor Knit) já está
em fuucionamento no Parque Fabril,
couseguindo o mfnimc possível de
encolhimento à malha, princípal-,

mente apõs flanelada - onde o tecido
é esticado. O equipamento é moder
nfssimo, assim como o super-atuali
zado laboratório químico para o setor
de Tinturaria, responsável pelos testes
da matéria-prima em geral e de tin
gimentos. O laboratório conta com

inÚInC?19s computadores e aparelhos
espectais,

Fundação Ru�m. Berta
elegeu 'Rubel Thomas

Reunido em Assembléia
,Geral Ordinária, em Porto Alegre,
o Colégio Deliberante da Funda
ção Ruben Berta elegeu, por um
perfodo de 5 anos, o sr. Rubel
Thomas para a presidência e o sr.

Joaquim F. dos Santos para a vi
ce-presidência, os ,mesmos car

gos que ocupam ma VARIG.
Rubel Thomas já vinha

exercendo, desde abril de 1990, a.
presidência da Fundação Ruben
Berta, complementando o man
dato de Helio Smidt, que faleceu
naquele mês. .

A Fundação Ruben Berta é
hoje a controladora do Grupo
VARIG, com um contingente de
41.700 empregados, composto,
além dela, por'22 empresas: uma
empresa-líder, a VARIG; e 21
empresas subsidiárias controladas
direta ou indiretamente pela Fun
dação.

Durante a Assemblé,iao sr.
Rubel Thomas fez uma detalhada
exposição destacando a extensão
dos diversos auxRios e beneffcios
proporcionados pela Fundação
Ruben Berta aos f1,Jncionárlos da
VARIG, ,no ano de 1990, e que
totalizaram Cr$ 3 bilhões em be
netrelos diretos (auxRios, serviço
médico, ,restaurantes,. esportes
e recreações e assistência fami-

Da esquerda para a direita 0'5
srs. Rubel Thomas e Joaquim
F. dos Santos

liar) e Cr$ 374 milhões em benetr
cios indiretos (suprimentos, - em

préstimos, fianças, avais e outros).
O sr. Rubel Thomas fez

ainda uma 'detalhada. exposição
sobra as atividades das empresas
do Grupo, no Illlimo exercrcio, ve
rificando-se, através dos nllmeros
e das estatrsticas, progresso e de
senvolvimento em todas as ativi
dades.

, O que fazer contra a falta
'de troco no cOfhércio da região?
Esta indagação foi levantada du
rante a IÍltima reunião da ACIJS
(dia 3), principalmente para redu
?ir o desgaste que tis' lojas e co

merciantes vem sofrendo com o

. problema. Ironicamente a casa da
moeda, em Brasllia, fabricou ape
nas 90 milhões de moedas de Cr$
5,00 e de Cr$ 10,00, retirando as

cft!uIas destes valores de circu
/áção.lsso significa que niIo existe
uma moeda para cada brasikiro"
no mercado. Imagina como ficam
as cidades da interior? Oprôbiema
está no dia-a-dia.

.
,

CORREIO----,-
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O direwr da Malwee Ma
lhas, Wandel- Weege,. assegurou
nesta- semana'o patrocfnio parcial

'I ao GrbniQ Espor-tivo Juventus,
para a temporada de 199/, con
cedendo subvenção mensalde Cr$
1,5 milhão para pagamentos da
folha de pessoal da clube, O gesto
foi lembrado durante reunião da
ACIJS pelo conselheiro do Juven
tus, lldo Domingos Vargas. "Com
apoio desse tipo ganhampsforças
para formarmos uma equipe'de
que realmente represente Jaraguâ
do Sul com dignidade" , agradeceu
lldo.

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

EaMalweetambhnestá
investindo. fundo na tecnologia da
produção. A empresa mandou 10
representantes para participarem
da "IBM - Feira Internacional de
Máquinas para Conecção" � que
acontece até hoje (dia 8) emColô
nia, Alemanha. O evento relÚle
mais de 600 empresas de 27 pai-;
ses, que apresentam as últimas no
vidades em mâquinaria e acessó
rios, visando. omáximo deproduti
vidaiie:Pelo menos 34mil visitan
tes devem circular pela feira, que
acontece paralelamente ao 2(J!
Congresso de Técnicas de Con
fecção do Instinuo Técnico de
Confecções de Moenchengladba
eh,

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

Mas o setor vestuarista
ainda se mobiliza para participar

'

da 4(J!Feira Nacional da Indústria ,

Téxtil(Fenit/91), ae IOa13deju
nho, no Anhembi, em São Paulo,
com apoio da Associação Brasilet
ra do Vestuário (Abravest),

.... '

.... -.-.-.-

Atacado e varejo

CARROÇARIAS'He
HORNBURG I,nd.Carroçarias Blindadas ltda.

'Marlsteu Fernando Pinto
(35), assumiu neste mês de ju
nho a diretoria Comercial de
Allmentfcios Sasse Udà. Con
sultor empresarial formado no
eixo Rio - São Paulo, há 4 anos
atua 8!11 nossa região.

Gerenciou diversos pro
jetos de Consultoria pela Audit
Consultores (Joinville). Na em

I presa Allmentfcia Sasse Uda,
atuou 18 meses Implantando
sistemas de controle gerenciai,
sistema de produtividade e re

estruturação da área comercial.

Rua .Reinoldo Rau,632
Fone: 72-1599

/

II

TUBOS'SANTA.·
HELENA LTDA.
Divisão de concreto (tubos e artéfatos de

concreto).
R. Joinvi/le, 1.Q16 - Fone: 72-1101

Divisão de Plásticos (tutJOs de PVC - .trodutO's/
linha esgoto - tuooe de poHetilenaimanguBira

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

Escritório Geral
R. CeI. Procó�,Gomes, 99 - Fone: 'l2..()()66

I

CARÀDÇAR/AS BLINDADAS - FRIGORfFICAS -ISOT�RMICAS - TREILLER'S COMERCIAIS - ESQUADRIAS - PORTAS

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

FAX 72-2130 - JARAGUÁ DO SUL/SC.

Jaragu4 do Sul, de 08 a 14/06/91. Pâgina S
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KADRI
puraemoção

§)§]§J!ãlm91 RN-'�_ß��9�nOm, a vene-
BÜfger, nascidaRahn, de tradi
/IOWo de Rio Cerro Il, em

"portanto com 84 anos, um

�nto deu-se 23 dias de
marido, RichardBürger. Soo
iJ mente humana muitas vezes

harnes àfamlJia enlutada!

CO F. FISCHER
corrente completa o seu 9fr-,

o estimado comabêista Francis
de famflia pioneira que aqui se
ligou�sepor laços de casâmen
[#ineÚ'a, a dos Piazera, e foi o
estabeleceram nesta terra com

i/it}ade. Pela sua atuação na
ne e na polftica, ele mereceu

.

ao ser entrevistado pelo \se
eÚ'0 de Jaraguâ - Jaraguâ

'o "Destaque do Semana", n!!
9O.Suafilha eftJ.ho, genro e no

e 5 bisnetos haverão de cum-

ançe de tão longevos anos. Es
m. para desejar que ele se res

ressa posstvel de 'uma delicada'

gm. ocorrida no último dia
, do Povo", sente-sé honrado
pela grata efeméride, acres-
pronto restabelecimento.

IAS MARIA STEIN
e atraso' tomamos conheci-

no, em 27-03�1991. do muuo
plffÕiju,ialde Guaramirim,

n/eitores �o
izinho munic.{piOs somas de ões e sacriftcios

e a conuni de guaramirense
dt hoje. Foi um /lderinconteste

'.'
sem ofensa e sem

fi='aJsopu-tra. ao mesmo tempo o e
.

homem tinhá aS suas VÍ1: s

queosteve!).agr�·ndoedepdlftica (porque t �m tinha
iedade (quando ,ovelhas não
IM pOT ele traçados). no esporte

·

pe/à cai'ni$a de seu clube).
que erguia a sua batina e pe-
te que ele noo reJugava .. Tinha
I). O "Correio do Povo" era
divulgava a.r suas opiniões e

complicavam na sua adminis-
ltigos que às vezes queriam sa

• ele vinha aconselhar-se, em
,rio IIA Comercial e, quando a

lhefavorecia, os seus olhos bri-
10 de saber que trilhava o

seus fi&. As obras nÕb preci
s. Elas estão ai para serem

a coragemque poucos têm. E
.

A enas não conseguiu
-que-segur07dbia-tritugIir

tmorrer. Ele valtou duas vezes
. .

a, onde nasceu - a casa dO
à ca.!ll doPai celeste.
que naquele dia 27' demarço,
amigo eministro de Deus esti

_... ",·m·,o e repetisse em suSsurro
Ailmmecerei na Senhor.e o Se

· E iuavemente-::1entamente,
tios justos, adomiiceu. E foi

-

Muita. emoção. e. um clirf!a 1: co_nfratemizaçãl? marcaram o. casamento. dDS jovens
Carlos e Eliane, ocorrido.no dia 1- de ]Unho, na IgrejaNossa Senhora das Graças, em.Ja
raguá do Sul, com posterior recepção. aos convidados, na Recreativa da WEG. O casal é
filho de Gire Wanda Fernandes: e de �ilfviD e Margit Vailatti (foto), Esta coluna deseja
que o casal-preserve por toda a vida àfeliçidade do matrimônio, \

A beleza de Cristiane Rfgimi
Pedrotti é apenas umamostra

daI1iJIllidade. que promete ser o con urso

"Rainha da 5!! Feira da Malha' , que
acontece no próximo dia 21, na oate

Marrackech, sob a coordenaç da
Ag2ncÚl C{(AT. Esbanjando simpatia,

'

Cristiane vai representar a Efetiva
,

Malhas no Concurso. Nas pr6xfrnas
edições �publicaF as fotos das
demais ca

.

I
as. .

A lua eleg'ncIa
começapor
tora. '

�,.ta

\ .

Moda Se,npre
(ietUIio Vargas, 55

Falando. em beleza, a

CKAT ápresenta neste dia 8 (sá
bado.) o desfile de modas para a

Eletiva Malhas, na "NDite dDS
NamoradDs ',da Marrackech".
BDnitas manecas e 'um visual ar
rDjado das belas criações da
quela cDnfecção setãD mostra
'dDs ao. público. que deve /otar as

" ,dependências, da Boate.

. I

Esta é para voci, cliente
dos produtos Pierre AlexDlUÜ!r,
e você, que ainda não teve a

oportunidade de conhecer a'suá
jáfamosa linha dé produtos_

Todas as quintas-feiras a

esteticista'Marilena está a sua
, d�sposição 110 Centro deDistri�
ouição. de JaragUá do SJíl� a

Ruá Exp_ Gumercindo diJSilva,
9() ..,.. Sala 3, para' uma 'demons
traçáO do-�culequado de SUD
grande Wifiediple de produtos.
mais especificmilentti--,ur-�
demaquilagem.

"

Aproveite, este é mais iun
prese,.te· da ' Pierre, Akxmtder-
110 ano do -;'eu décimo aniv�.!'sá-

.'

rio_

Parabenizamos o prejiifõ?m-exerGfcio
de Jaraguá do,Sul. Aderruzr Frederico Duwe,
que aniversaria no dia iI (terça-feira) deste
mês. Candidato potencial à sucessão munici
pal, no pleito do próximo ana. Duw� assumiu
ÍIUeIi1lil1'i'Ite :rcargo Jepi-ejeito e soube con-
duzir o bom andGlTULnto das obraspublicas.A
Coluna "Gente.& Informações" deseja mui
tasfelicidadesao vice-prefeitoAdeniarDuwe.

OTICA
fiERTEt

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

, ,

A GERAÇÃO
DAMALHA

Que a data de lü de junho .

se repita pormuitos e muitos anos
.na vida do jovem Cesar Luiz We
oer, que deve reuntr Sf!UJ tios; pi i- ..

mos e demals familiares para uma

festa em camemoração tio flni
versârio, A emoção de Cesarê
compartilhada de perto pela sua

namoradaMaria Aparecida Alves,
nossa colega tiA Comercial, que
jd estd pronta para "emendar'
a festa até a comemora.ç_i!.o pela.
passagem do "DÚl dos Namora
dos' (12 de junho). Parablns <l

voc2Cesar.

.
�araMns a voc2 Tiago,

que completou seus dois aninhos
de,vida no dia 2 de junho e jd co

meça a "acontecer' .nesta vida,
'como gente b(}nita 'e cheia de
vontade .que �. Os desejos demui
tas felicidades .também são exten
sivos aos seus jxzis, amigos Jorge
Pedroso e J,;uiza�osa.

NASCEU A
.

PEQUERRUCHA NATANI
.

PeSando 3 q�iJos e 200
-gramas, 1flISCe1T-em�'

•

deste anO, no Hospital erm-
dade JARAGUÁ· nina que de-

.

verti c�;';;'NATANI TEIXEI
RA .. filha de Valmir e Betnadete
Luísa Reiser. Junto Con:l os pais,
partilhando da mesma alegria os

avós João Reiser Jurrior e Úrsufa
,E. 'Reiser" ele o afamado barbeiro
da Galeria Dom Francisco, a( na
Marechal Deodoro. Parab�ns à
Natani, aos pais e av6s!

tJ;ltJtj� MALIlAS LTDA.

, I

. FIEDLER Despachante'
,
de

Ma� Fiedler Filho
.

\)1eículos com placa' f"mal 6
/ .. Pag.meato do IPVA

Cota única até 28/06/91

Atendemos a domicßio
Rua Domingos R. da Nova, 316

TEL-FAX: 72-1411-'Jar ddoSul-SC

Mo/eten, moletinho, malha mercerizada e
coton lycra.

Rua Walter Marquardt, 102 - Fone 72-0099
'. Jaraguá doSul- SC .

,

No Dia dos Namorados
presenteie com um lindo

,

presente
de

,
'

LANZNASTER Malhas para coofecçao .

Porcelanas Schmidt, Cristais, Inox e ArtigoS p/Decoração
AV. MAL DEODORO DA FONSECA 183
GALERIA DOMFRANCISCO - SALÁ 01

o seu relojoeiro

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

M.J.M�'
Maria José

A mais conce�uada esteticista
de Jarag�ádo Sul

Aniversariantes
Prestamos nossas sin

ceras homenagensa todosos
aniversariantes desta semana
e publicamos abaixo a rela
ÇOO de alguns leitores asSf-

I duos do "mais antigo" que
comemoram esta data tlío

importante. Parabéns a to

dos,muítos anos de vida•••

'Iarismo
noBrasíl

Agora em novo endereço
Av. Mal. Deodoro, sln!,

deironte as
.

Lojas Torres

Dill 08.06 - Dr. lrineu

Peters, em Curitiba,:Francis-
co Fieber; NeUy L. Sc:hrnitt;

,

BernardoPerstaedt;
'

Dia 09.06 =Osmar.Oi Na
ge�' Iracema Meier: Leopol
do Malheiro Jr.; Invaldo
temJce; Antonio FortunLu:io
Angelo; Marta Satler; Alice

, Momeiro; Alice Picolã; Sel-
mar L. Gretter; Adriana B.
Conti; Luis C. Stinghen; Sa-
mir Tomelin.

,

Dia 10_06 - Carmem
Zimmermann; Waldemar
Lf!I1tNe;

.

Terezinha 'Weil/er
Scaburi; Rudolfo Kressin;
Maria,de L. Barrel; Maria A.
Krause; Sônia M. Stavis;Ro
naldo Fiedler: em Curitiba;
Lucy Maria Cag1iÓni; Edina

.

P. Cezârio, /

Dia II .06 .... Yaléria Dor
nbusch Batalha-;Rio de Jã�
neiro; Waldir Funke; Maria
Tomaselli; Adolfo Wache-,
rhage; Isaura Z. Piasezchi;
Sandra S. Bonamini; Anêsia
Gorges.

' .

Dia 12.06 - Karim Haake
Boehm. Joinville; Aur�a
'Müller Grubba; Roberto

Brtithaupt; Francisco Leier;
Marcos Silva;AlcirMomrich;
AmarIkJo A. Fagundes; Ta
tiana Moura; PrisciOa M. Silo
va.

Dill 13 .06 - Mtzrta Schrnö-,
chel Warhafting,. Curitiba;
Hüda Silva; Verejuny Mas
carenhas, São Päulo;_Iô/an
daR. Fachini.

Dill 14.06 - Roberto Fun
ke Filho,. Carmem Piazera

Br�upt, Andy Corr2a;'
Mdguida Pfeiffer Karan,
Curitiba, -Ailiih"-cL-;-l'orath,
Adernar Mahnke, Augu.sto
Schmidt, WibnaBeJ4eràin.

'.

nlicidodes ao cOlega
da Vàr;g, em FlQrian6polis,
Gilson Gonzaga dos Santos,
que aniversariou no dia 3 de

junho,
'

DESFACAMOS NESTA SEMANA E
TEMOS COMO SUGESTÃO:

-

CLUB MEDfTERR'ANEE

iltaparica - Urna ilha de 35 hectares,
CDm toda a magia e encantamento. da Ba
hia. Lazer e alegria a beira-mar, em meio.

,
ao verde e sob sol sempre generoso,

Vilage - todos DS quartos são elimati
zados; com fechaduras nas portas, equipa
dos CDm frigobar e cofre individual. Volta-

gem22Ov! '

.

Esportes aquâücos= natação na pis
cina DU mar, vela, laser, windsurf; passeios
marttimos de saveiro. e ginástica aquática.

· Esportes terrestres - Tênis (17 qua-
'

dras), squash, volei, basquete, han ball, fu
tebol de campo e salão, pingue-pongue.ar-

.

CD e flecha, equitação, ginástica, sala de

musculação, E agora você também pode
·

praticar gDlfe em um circuito. de 9 buracos,

Crianças -, O mini-clube recebe

crianças de 4 a 12 anos. CDm (gemil orga
nizadares) especialmente treinados cuidam
-desde.a. alimentação até a organização de
atividades esportivas e culturais..

Bares e restaurantes - 2, bares e 3
restaurantes: churrascaria, cozinha italiana
e internacional.

Atividades nortunas - a noite você
· descansa' assistindo. aos ShDWS é espetáculDS
qzte o. club MED prDduz. DepDis vDcê ainda

pDde dar uma esticadinha dançando no.Ni

ght-Club.
'

E. também ... Além de todas essas

Dpções de Inzer, vDcê ainda tem a s�a dis
posição.: atelier de arte e pintura, salão de

jDgDS e bridge: piqueniques, boutiques, alu
'guel de carrDS e bicicletas e salão. de con

venções.

LANCHONETE '

o ALtA' S

---- $' ----
Lanches, sucos,
vitaminas, fUé .

duplo e salada.

'- ' .. ' '-

:'ARIG· ).(� .:. CRUZEIR

. Vestindo Gerações .

Post06 de VelNltu
Av. Mal. Deodoro,

1.085

Rua,ReinaldoRau,
- 530

FOT1/!: 72-3311

Av. Marechal Deodoro,
122, 2� andar

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

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

(Rua do Besc)

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

58 _. Guar�mirim

Pági�6

,.'
,

A ROUPA INFANTIL

.1"""1.

,'VIAÇÃO
CANAR'IN,HO

Ha 20 an
.. os. tran.•. ·.�po.'rtan

..d.O.' .... /..•.,os arflflces do nosso prog�?..: '

A�. ,MAL DEODORO DA FONSEÇ� -r-- FONE'72:-.... ,.
.
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ALTAFP€�NCII\';
___---_-byChico Rodrigues

TELEMALVAD�ZAS
As imagens geradas dia

'riamente pela televisão, nunca
estiveram tão comprometidas
com a decadência, Está no ar a
"Stndrome da sacanagem". Na
novela das ôh, a nudez de Sa
lomé misturada com (JS aman
tes de sua mãe. Na das 7h,
Diego' Miranda ataca de ga
lante espanhol e aterroriza o

coração' das donzelas, come

tendo desilusões e provocando
adultérios.

Às 8h o Ricardão é
substituido .pelo Filipão que é. '

mais esperto, veloz e, desbrava
dor aos olhos dos telespectado
res que assistem tudo e nãodi
zem nada. Sexo, drogas, homo
sexualismo e traição são pro
-blemas que afetam a sociedade
J! devemos discutir em comuni
dade, mas que também deve
mos ver com nossos próprios
olhos e' não com os olhos da
televisão.

'

cer um�:r:o:: :���o;!:.
lo Fernaades, lOcutor da Stu
dio FM que tàm�m acumula
a funç!io de programador.
Para ouvir sua comunicação
ba!lta,ligar o rádio no horário
da!l 11 as 15 horas. De$J;I9is do
'horário Paulo se entrega de �'

corpo e, alma na
. progra

mação" onde emprega uma fi
losofia superatuaHzada e de
bom gosto, que mantém a

nossa 99.1 nã vanguárda.
,

NOME: PAULO CE-
SAR FERNANDES

Nascimento: 30/10/66
Cidad�: Bela Vista do

Para(so
Signo: Escorpião
Proflssãc; Radialista
Bom Momento: Happy

Hour
Livro: O Escaravelho

deOuro _

Autor: 'Carlos Dru
mond' de Andrade, Edegar
Alan Póen

Ator: Ney Latorraca
Atriz: Merylin Monroe

'

Filme: Ben-Bur
'

Mulheres: inteligentes
Homens: Longe
Cantor: Rod Stewart
Música: Bom Humor 1

Kledir Ramil
Mensagem: Viver Sept

ter a vergonha de ser feliz

* SORTEIO,'

,Foi realizado na úl
tima quinta-feira nas de

pendências do 'Instituto de
idiomas Wizard, o sorteio
da promoção Alta Pre

quência "DO YOU SPEAK '

ENGL/SR. Participaram
todas as pessoas que liga
ram e responderam as. 4

perguntas formuladas pelat ,

escola durante o mês que
passou. A seguir vai a re

lação dos ganhadores:

TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA

Jaraguâ do Sul estámais pais, como Marinha, Hering,
perto do que chamamos de tec- Bradesco, 3M, entre outros.
nologia de ponta. A Compusis Esteprograma já vem com cor

Sistemas Dedicados col'?fa no 'reção qrtogr4ficq e assistência
mercado todo um Know garantida.' Na Area de Com
How" no desenvolvimento âe putação Gráfica, a, Compusis
programas, editoração eletrõ- se dedica (is áreas de criação,
nica e comercialização de pro- "layout", diagramação emidia
gramas' consagrados e att impressa, podendo gerar em

mesmo premiados, como'é o poucos minutos os mais sofisti
caso do FACIL que recebeu o cados fotolitos, catálogos, ma
prêmio ASSESPO 89, e é utili- nuais técnicos, livros utilizando
zado por empresas de todo o poderosos recursos de digitali-

zação de imagens e altlssima
resolução a cores, recursos

que 'diminuem os custos em

mais de 40%. Os mecanismos
utilizados 'para impressão
"Cannon CX' vão -de 300 até
2.840 pontosporpolegadas e à
impressão Laser. A Empresa
Compusis Sistemas Dedicados
é dirigida pelo experienteMár
cio Carvalho e está sltuada à
Rua Emilio Stein, 99 - fone:
72-1442.

MORGANA FEUPPI
ANDREA BONATO
CARLOS JUNKES
ALOISIO FRANZ-

NER

DENISE SALVES
JOUBER FERREIRA
OS INTERESSADOS

NOS CURSOS OFERECI
DOS PELA ESCOLA DE
vERÃo SE DIRIGIR À
RUA EXPEDICIONÁRIO
éARLÓS FERREIRA 68
OU LIGAR 72-0294.

PRESENTES
II

,

Neste dia dos naT11Q

�ados a Casa dos Enfeites
que fica na Getúlio Var-

,

gas, 158, está oferecendo
ótimas sugestões em pre
sentes finos. Um beijo e

um abraço são nescessâ

,riOs, 11I4S um presente cai
muitomelhor, a lembrança
é eterna. A sugestão é da

-

1 Odila e do Doia.

A partir desta edição es

tarei divulgando o roteiro so

cial e cultural de Jaraguâ e re�
gião. Os clubes e entidades que
estiverem interessados em di

vulgar suas promoções devem
encaminhar . correspndência
para a redação do Jornalaté

segunda-feira impreterivelmen
te ou ligar 72-Q363.

,

- Neste sábado baile dos
namorados no Juventus

:

com

animação das bandas 4':! Re

denção e Flerte. Promoção
Shoping.

- Festa Junina na Ar

weg, a partir das 17 horas com
apresentação de danças caipi
ras, 'queima da fogueira e mui
ta animação ao som do Musical
Cruzeiro.

- Boate dos namorados
na Marrekch, com o sorteio de
uma moto O km.

- Em Timbó estará
acontecendo o Festival Sulbra
slleiro de Vôo Livre 'com a par
ticipação de pilotos Jara

güaenses.
- Em Corupá o Agito é

na Switer Som todos os sába
dos e domingos.

Por hoje é só. Bomfinal
ele semana. '
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Jara'guá do Su�
agora tem DPaschoal.

Jaraguá do Sul ganhou sua loja DPaschoal. E quem ganha com isso é você:
agora os melhores produtos e serviços para carros, caminhões e tratores já estão

ao seu dispor.
Um brinde à qualidade.

Na OPaschoai você encontra pneus Goodyear, amortecedores, escapamentos,
baterias, rodas, sam, acessórios, encerados Locomotiva e coberturas Lonil.'

Produtos de qualidade consaqraoa e garantia comprovada.
Um brinde ao profissionalismo.

Serviço profissional é com a OPaschoai : alinhamento e eaanceemento de rodas,
alinhamento de faróis"rodízio de pneus, colocação e instalação de produtos

e acessórios. O profissionalismo que o seu carro precisa.
Um brinde ao bom atendimento.

Na OPaschoai você é atendjdo como 'realmente merece: com seriedade e rapidez.
'

.

Além,disso, conta com orientação completa sobre os produtos.
E um atendimento amigo que só a DPaschoal oferece.
Conheça a DPaschoal. E leve o nosso sornso de brinde.
Sempre que precisar conte com a gente. E dirija'feliz.

TnJ:QUALIDADE
(, 0192131·8666

Rua Reinoldo
Rau,304

Fone: 72.1823

Jfliflguá do Sul, de 08 a 14/06/91.

, ,
'

MEIO AMBIENTE

Fiscais realizam
/

blitz e embargam
UflB desmataßBento

Jaragd do Sul - Fiscais da Secreta
ria de Planejamento do município apreende
ram, no dia 29, 64 palmíteiros; uma motos

serra e embargaram uma área de aproximada
mente 100,hectareS que estava prestes a ser

desmatada pelo madeireiro Rudiberto Winter,
na localidade de São João, Vila Chartres. O
infrator foi pego em' flagrante Pelo fiscal da

prefeitura Ivo Hass e pelos policiais militares
cabo Fischer e soldado Sadi, a partir ele denän
cias de moradores da localidade.

O madeireiro foi multado em 500% do
UFM - Unidade Fiscal Municipal, o que, se
gundo o fiscal Ivo, não ultrapassa Cr$ 20mil.
Os palmitos foram distribuídos entre as cre

ches e a motosserra será enviada ao lhama. De
acordo com o fiscal Ivo, os desmatamentos
ocorrem sempre em finais de semana ou antes
de feriados prolongados, como foi o caso desta
vez. ·A Secretaria de Planejamento mantém '

dois fiscais e realiza em média 5 autuações por
desmatamento ao meso \

,

.,' Apesar do mímero reduzido de fiscais,
Ivo Hass garante que a região.de Jaraguä do
Sul está bastante preservada. "O, desmata
mento é proibido em toda a região, mas os ma
deireiros não se convencem da necessidade de

preservar o que ainda resta da Mata Atlântica" ,
enfatiza o fiscal.

Posto Behling:
uma nova opção
Jaraguá do Sul = Os motoristas jara

penses estão 'abastecendo seus automóveis
em mais um posto ,de abastecimento de com

bustíveis, que abriu há três semanas, em um

ponto estratégico demovimentação, na cidade.
Trata-se do Posto Behling Ltda.,localizado na
esquina das ruas Procópio Gomes de Oliveira,
com José -Teodoro Ribeiro, a caminho do
bairro Ilha da Figueira, onde o fluxo de veí- �

culos tem aumentado a cada dia. "Ap6s a con
clusão da nova ponte, na Ilha da Figueira, o
movimento deve aumentar ainda maís", ac�
dita o proprietário do Posto, Jaime Behling,
satisfeito com os primeiros dias de serviços.

O posto Behling dispõe de duas bombas
• álcool, duas à gasolina, uma a diesel, além de
estrutura de serviços como lava-rápido, borra
charia, polimento. Até o final deste mês, Jaime
ainda pretende 'abrir ao público uma lancho
nete. Ao todo, quatro funcionários atendem no

Posto Behling, que permanece aberto das õh às
21 horas, com exceção de domingo, quando fi
ca fechado. E Jaime já está pensando em reali
zar alguma promoção para atrair ainda mais
clientes: "Só estou esperando como vai reagir
omercado", adianta,

SENAI/CETIQT
realiza' Curso
O SENAI/CETIQT tnantém abertas até

o dia 10 (segunda-feira) as inscrições para pre
eochimento das vagas ao curso de "Estilismo
em Confecção Industrial", a ser realizado no

legundo semestre deste ano, no Rio de Janeiro.
Os dandidatos terão que preencher uma série
de requisitos para efetivarem a inscrição, aci
ma de tudo necessitando serem portadores de

diploma ou certificado de conclusão do 22
.grau.

O processo de seleção é bastante rigo
roso, até porque o curso está limitado a 20 va:'

ps: o objetive é de "selecionar candidatos que ,

evidenciem aptidão e potencial' para o exercí
eíe da profissão de Estilista em Confecção In
dustrial, que tenham capacidade de compre
ensão e expressão escrita em lígua portuguesa e

inglês ou francês, conhecimento de fatos bis
,t6ricos, políticos, econômícos e culturais bra
síleíros". O processo de seleção ocorrerã no

SENAIICE'FIQT, com provas a nível de 22
grau �Ungua Portuguesa, Estrangeira e Estu
dos Sociais), habilidade específica, além de
entrevistas.
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VENDE
TERRENO c/780m2, R. WalterMarquardt,
TERRENO c/600m2, prõx, Pte MariaGrubba,
TERRENO c/420m2, Ilha da Figueira. --_ /
TERRENO c/500m2, centro. '

TERRENO c/15x35m, Vila Baependi. .

, TERRENO c/464!ll2, R. JoinviIIe - frente pl asfalto.
TERRENO c/ I 8x�7 ,SOm, Jat. R. Joinville,
TERRENOc/15x6�Jaraguá Esquerdo.
l1ERRENO c/3.38Om ,R. JoinviIIe - Guaramirim.
,TERRENO c/7.130f12,Vila Nova. .

TERRENOc/.450m na Barra do Rio Cerro.
CASA DE ALVENÁRIA cl 120m2, T,ifa Pólvora � Cr$
10.000.00000 "

CASA DE ALVENARIA c/120m2, Jaraguá Esquerdo.
CASA DEALVENARIAc/148m2, Vila13aépendi.
CASA DE'ALVENARIA cl 160m2 Vila Nova.
CASÀ DE ALVENARIA c/170m1, V. Nova - PlFinan-
ciada, ,

' ,
'

CASA DE ALVENARIA c/200m2, em�chroeder.
CAS� DE ALYENARIA c/250m2, terreno c/IAOOm2.

,

CASA MISTA C/127m2, R. R. Ziemann, frente p/ asfal-- tOI 30m, Ponto C�mercia •

.

SALA c/40 DOm centro
APARTAMENTÔ c/200,OOm2, no centro.

'

APARTAMENTO c/135,Oüm2, no centro.
APARTAMENTO ClI08,00m2, no centro.
APARTAM.ENTO ,cl 105_t00!y2i no centro.APARTAMENTOc/80,uOm ,nocentro.
t\PARTAMENTOS/70,OOm2, no centro.SITIO c/ 50S.000m , Ilhá d!l Figueira, a 7Km do centro,
CHACARA.c/ 88,OOO,00m , RIO Certo - 12 Km do cen-
tro., '

.: TEMOS OVTROS IMÓVEIS -

. VISITEM-NOS'·.
"AGORA TAMBEM PLACAS EPAINÉIS"

FONE: 72-0768

Imobiliária Jardim
Jaraguá Ltda.

Rua. Reinoldo Rau, 585 - 89250 - JARA·
OUA DO SUL - SANTA CATAR.íNA

'

FONE: (0473) 72·0768 - CRECI 512.J

INTERIMÓVE'IS
Intermediária de
'Imóveis Ltda.

R. João Piccoli, 104 - Fone
72�21l7 "

Jaraguá do Sul SC -

CRECI 0914-.1
,'ENDE-SE'

CASA DE ALVENARIA: Com 159,OOIl'f e terreno com

42o,Oom2, SituiUilo nà Rua João Franznet, n2 403.
' '

CASA DE ALVENARIA: com 173,OOm2 e terrene com

1.070,OOnf, situado na'Rua Anita GaÍibalde,'n2 136

VÁRIAS, CASAS DE AlVENAR.lA E MAo�IRA - situa
do Aa Eslrada Rio Màlllla. Pr6x. à Gruta.
CASA MISTA - com 100m2, terreno 560m2, sito à Rua

CampoAlegre, �2 135 -Ilhada Figu�ira.
'

,

T�RRENo. - cem 416,OOm2, situado na Barrado Rio
Cerno - Pr6x. à Ciluma.

,

-

APARTAMENTO. - com 144,OOm2, 2 dormit6rios, suite Ei

oulras dependêcias - 22 andar - Ed�iQ:ßtarn:o-. -

.

'f;EMOS VÁRIOS IMÓVEIS, CONSULTE-NOS.
,
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ÁUREA ,MÜLLER GRfJBBA, Tabeliã e Oficial de Tftu
los da Comarca de Juraguâ do Sul, Estado de Santa Catarina' na
forma da Lei,etc.'

, ,

,

' faz saber a t040s quanto este edital virem que se acham
neste Cartóriopara Protesto os Tttulos contra:
ANTONIO DE SOUZA - Rua: Três Rios do Sul, sln'! -NESTA
AUTO MECMINAITI ,-<TDA ME - Rua: Joinville, 934 - NESTA
eLAUDIA BACHMANN - Estrada Rio da Luz 111- NESTA
GERCILIO DOS S,ANTOS - Rua: BR 280 KM 32 - NESTA,
IND COM FRUTAS CAUI LTDA - Rua: Três de Outubro sln'!-
NESTA ,

"

INGO VOGÉL - Rua: Schroeder - NESTA
MARLI LlNDEMANN - Rua.Ponte Pensil 57 - NESTA
AUTOMECMINA1T1 LTEJA - Rua: lofn;ille, 943,- NESTA
AUTO MECMINti1TI LTDA - Rua: Joinville, 943 - NESTA .

OLIVIA ANTONIOMINA7TI - Rua: Joinviüe, 934 - NESTA
'

B, como os ditos devedores não foram encontrados ou se

recusaram a aceitar a devida intimação, faz por inteimédio do
presente edital, para que os meS1rUJS compareçam neste Cartório
na Rua: Arthur Müller, n'! 78, Tioprazo da Lei, afim de liquidar o
seu débito, ou .então dar razão porque não o faz, sob a pena de
serem as referidos protestados naforma da Lei, etc.

'

'. Jaraguâ do Sul, 03 de junhode 1991.
ÁUREA'MÜLLER GRUBBA - Tabeliã e Oficial de Protesto de

Tftulos.

Restall'8n1e
e

.

Lanchonete
o

Canal
: Lanches'; Pizzas,

Sorvetes,
Petisco�
e Bebidas.

..�
'�
R. CeI ProcópIo
Gomes.nt

\
'

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

S & S COMPUTER

Rua Domingos, da Növa, 145 - Fone: 72 ..3839

RepnseataDte Cobra Computailores

ENGETEC--.�
ENGETEC
V

Engenharia e
, Tecnologia da ,

Construção Ltda·
C_rutora: ImObiJ"rlai: ,

Cálculo Estrutural .:' Compra, Venda; Avalia�jo
Projetos Civis Locação e Inlermediaçä'o
Éxecução

.

de Imóveis
.

Rua Cei. Procõpio Gomes de Oliveira, nr! 285 - Fone:
72-2679 Jaraauá do Sul';'" SC - CRE� 2284 - CRECI 9.34-.1.

VEN!)E: J;,
Casa do alven�rla (centro) - Rua João Plarilschek, riv 677
Casa de.alvenaria (centro) • Rua José EI11mend6erfer
Casa de alvenaria· Suile + 3 quartos • (Vila Nova)
Casa de alvenaria (Terreno com 1.070m2) ': Centro· Rua AnIla
Garlbaldi

' '

Casa de alvenaria· Vila Rau
Casa de alvenarta » lateralWaller Marquárt
Casa d.e madeira' LaleralWalle'r Marquart
Casa de madeira· Rua Angelo Rubini
AjltV• Ed. Joverll • (Su(le + 2 quartos)· Cenlro
Aplv. Ed. Carvalho· (SuIte + 2 quartos) - Centro
AptV• Ed. Marajó • (2 quartos) • Centro

Aptv• Ed. Chiodlnl· (Próximo ao HospItal São José)· Cenlro
Lole na Rua José EmmendöeHer· Cr$.3.580.DOO,OO
Área de 2O.0DOm2 ao lado da WEG II

"

L9les na Ilha da FIguei;a
Terreno com 3.5(1,Om2 • Rua Eplácio Pessoa

, Sltlos DIversos . <

ALUGA:
Kltlnetes • Ea; Ma.quartl • Cenlro

')\pto• Central· Ed. Centenário· (Su(le +. 2 quartos),
Casa próximo a Arte Lage (Vila Lenzl)
Casa na Ilha da FigueIra

'

.

Galpão PróxImo a. BRAHMA· (200m')
Salas comerciais· Rua 'Jolnville e Rua Bemardo Dombusch
Salas 'comerciaIs· Centro (Rua João Plcolll)

,

Sala Comercial· Rua José Emmend6erfer

, /

,

Cal' l1tlol)'eis
; Jaraguó'

E::=== .atäa.
,

, Compra - \!I.'ndá, -. i"tt'II""nto t :AlI,,;inist':"râo dt Imóvtir
CGCNlF: 78 659 544,0001-92 -Crecl·852.1

"

Av. Mal. Deodoro. 141 - Fone: 7�-2010 ','

VENDE:

- 01 Chácara com 240.000,OOm2, na Grota Funda. .

'

- Terreno com 9.000,OOm2 'de frente e en�a do Rodeio Crlolo.
- Dois lotes no loteamento São Luiz. -

i-Chácara com �05.000,OOm2. em Nereu Ram •

- Loteamento Santo Antonio temos à venda. -

- Casa de madeira com galpão de aI enarta, lerreno com

3.500,00 m2 na entrada. do Rodeio Criolo.
- Casa de alvenaria com sala comercial com cllentela formada, na
'rua On�lià Horst.

'

- Uma casa COIl1' dois terrenos em sehroeder, 15,00 x 30,OOm.
- Casa no loteló\lTJenlo ítapoeuzlnho.

'

- Terreno peno tlil Edsui, ria rua Francisco de Paula.
- Casa na rua Francisco Hruschka. '

"

ALUGAi
\ . .

- 13 apartamentos DOVOS na Av. Marechal Deodoro, de frenle as

Pérnanbucanas.
:.. 0,2 apartamentos de 01 quar:lo em cima do Koetlcli, na Marechal.
- 01 apartamento de 03 quartes'em cima do Unibanco,
- 01 apartamento no Edifrclo Schiodino.-
- 09 salas come'eiais e Kitlnetes nó pré<!io da Mt> na Marechal •.
- 01 .sala comercial com divisórias tio,prédio do Ulii!>anco.
- 01 sala comercial na Rua Pre�. Epitácio Péssoa, ,n9733. ' '.

CHALÉ
Imobiliária e

Representações Ud.
Rua Reinoldo Ra'(J, 61 - fones: 72·'l390 e 72.1500
Jaraguaj do Sul - SC - CRECI,643-J

CHA,-,t .: IIIGBIL,Mla - ALUGA

TEMOS PARA LOCAÇÁO: APARTAMENTÓS .'CASAS,· TELEFÓNES;
CliAlI� - IMOBILIÁRIA. VENDE

APAR'fAMENTO, Kitinele, Edil. Minner, Centro;
APARTAMENTO· 02 Otos, Edil. Jar!lguá, Centro;
'APARTAMENTO· 02 atos, Edif. Menegoti, Centro; Ent. + Fln.
APARTAMENTO·03 atos, Edif. Mannes, Centro;
APAR1AMENTO • 03 atos, Edil. Rua: Adélia Fleher, Pröx, Artex:
APARTAMENTO ··01 surte, @2 ·Otos, Dep. Emp, Edil. Florença, Av.
·Mal.;

.

CASA.MISTA. c/100m", ter. 375m2• Rua: Amazonas, Centro;
CASA·MlSTA· ri 150m2, ter. 454m2• Rua: Helmulh Hansenn;
CASA·MlSTA· cl, 238m2• ler. 525m2, Rua: Mareelo Barbi;

,

.CASA·ALV:· c/100m2, ter, Rua: Bertha Weege, Lar.:
'CASA·ALV•• 120m2, ler. 406m". Rua: Ernesto Lessmann;
CASA:ALV•• 080m2, ter. 450m2• Rua: Domingos Rosa;
CASA·ALV•• 098m", ter. 665m". Rua: 677 .. Vila Nova;
CASA·ALV�·114m2;-ter. 349m2• Rua: 'liheodoro Roeder, 77;
CÁSA.ALV•• 120m2, ler. 400ni", Rua AlbertQ Wagner, 102;
CASA·ALV.·206m", ter. 11.000m". Rua: Oito Mayer;
CASA.ALV.· 150m2, ter. 314m". Rua: Felipe.Frenzel, centro,
SALA·COMERClAL· Rua: João PiéJ9Il, cl Área de 114,OOm2•
Rua; Av. Mal Deodoro, cl Área de 84,OOm2,

, Rua: Joinville, clÁrea de 140,OOm". Térrea, e 140,OOm" 29 Piso.;
TERREN<).COMERClAL· Av. Mal Deodoro, cl Área de 800,OOm".
Walter Marquardt, cl Área de 106,OOm2•
TERRENO • Rua: Leocâdill C. da Silva, Vila Nova, cl Área .de
5.316m2 •

Rua: João Januârlo Ayroso cl Área de 5.000m2.;
. TERRENO·RESIDENCIAL. Av. Mai Caslelo Branco, Schroeder.
B. Água' Verde, cl Área de 424m2•
B; Jaraguâ· Esquerdo, cl Área de 453m".

EMP'AEENDIMENTOS
IMOBILIARIOS '

MARCATTO LTDA.,
Av. "el. DeodorO, 1.189 - Fone 72-11•• 72-'411
Je,"I1u' dQ S(I{;_ .se:.....; C8ECI Oll

.

RBLACÃO DOS IMÓVEIS A VENDA

" '
-

Loteamento Ana Paula m e Lot. São

CriStovão, linanciamelito em até 25 pa
,gamentos, lotes prontos para construir.

.. '

JaraglU1 do.S,,'.'. 08 414106191.,
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Botafogo vence ao· Juventus Esporte em revista_
-------------Jaime Bl�

te
-

Anderson e do poriteiro
direito Ilton.

,

Apenas o jogador To
to ainda conseguiu boas
jogadas na equipe do Ju"
ventus, que voltou ao ce

gundo tempo ainda em pior
situação. Bem marcada" o

tricolor jaraguaense foi sé
dendo espaços ao Botafo

go, que chegou aos 2 x O
logo aos cinco minutos' da
etapa final, com golaço de
vivinho, em grande jogada
de corpo, deslocando o la
teral Cassio e chutando no

canto direito do goleiro Zé
Carlos. O zagueiroValmor
ainda conseguiu cabecear
uma bola na trave do goleí-
10 Ricardo Cruz, aos 32
minutos, em uma das pou-

cas intervenções do goleiro
carioca durante toda a par-

tidaÓADOS TÉCNICOS
Juventus .,.' Zé Carlos;
Mareio, Valmor e Cassio,
Ado (Denilson) Isaac, Al
tivo e Toto, Ilton (Rosset
ti), Anderson (Marcinho) e

Marinho.
Botafogo - Ricardo Cruz, '

Paulo Roberto (Vanderlei),
André, Jeferson (Mauricio)
e Renato Martins, Carlos
Alberto, Pingo e JJ:uninho
(Cosme), Vivinho, Bujica
(Marcelo) e Pichetti (Gus
tavo).

Jaraguá do Sul - A

equipe 40 Botafogo uso.u
de habilidade e boa apli
cação tatica para vencer ao

(jremio Esportivo Juventus

peló escore.de 2 x O, �m
partida realizada n.a no:te
do dia 4, no Estädio Joao

Marcatto. O bi-Campeão
carioca foi se impondo
desde os primeiros minutos
de jogo, especialmente �os
contra-ataques, até que JU
ninho abriu, o placar, aos

20 minutos, aproveitando
excelente jogada de Pichet

ti, pela po�ta esquerda.'O
Juventus ainda chegou .a

crescer de produção no fi

nal do primeiro tempo, mas
encontrava falhas graves
nas jogadas do centroavan-

,

Patrocínio
o Juventus era o único clube da II! divisão dofu

tebol catarinens.,e que ainda não tinha patroctnio em

suas camisas. Graças a sensibilidade do grande em

presário e desportista Wander Weege, desde o dia jl!

de junho a Malhas Malweepassa a emprestar nova
mente a sua logomarca para que o Juveraus a aplique
em seu uniforme ofiéial e de treinos. O patroctnio não é

exclusivo, dando direito ao clube de fechar contrato
com outros patrocinadores. A Malwee pagará a im

portância de Cr$ 1 milhão e 500milmensais (reajustá
vel), até 31 de dezembro. O acerto veio em boa hora,
para reforçar o "caixa" do clube, que enfrenta muitas
dificuldades para manter o atual elenco e investir em

novas contratações.

Local - Estádio João Mar
catto, em Jaraguá do Sul.

Gerson, Reali e Giese
presentes ao lroten BR'

nicipal,
Mas o suoesso dos jaraguaen

ses no Campeonato Brasileiro de
Atletismo não ficou somente com

Gerson dos Santos/Correio do Povo.
A delegação comandada pela Divisão
Municipal de Esportes ainda assegu
rou medalha de ouro comOlavo Rea
IIi, no lançamento do Martelo (52,74
metros), além de medalha de prata,
com Waldir Giese, nos salto com Va
ra. Os três participantes do. Troféu
Brasil. Luis Roberto Pereira ficou em
quarto lugar nos cinco mil metros, e
Ademir Roesler obteve a sexta po
sição nos 400 metros com barreira.rA.'
atleta Beatriz Eliane Horst ainda corí
seguiu convocação para participar da
seleção catarinense juvenil, que com
pete durante o Ca�eonato Brasilei
In ... 7. Q """,-M.nII'"

-VOLEIBOL__;""

DME/Darpe
consegue

classificação
Jaraguá do Sul - A

boa equipe de voleibol in
fantil feminino da D,ME/Ma
lhas Darpe conseguiu classi

ficação para participar da fa
se final do Campeonato Es

tadual, previsto para agosto;
na cidade de Blumenau, jun
tamente com a equipe do,
Blumenau Volei Clube. A

classificação foi obtida nos
dias I!? e 2 deste mês, duran
te a realização da fase elas

sificat6ria, no Ginásio Artur

Müller, onde também dispu
taram as equipes da Socie-

, dade Ginástica Joinville e o

Colégio Bom Jesus.
A equipe jaraguaense

formou com Tatiana, ,Melis
sa, Mel, Miúda, Cristiane

Cyntia, Mara Isa, Tatiana

Lombardi, Fabiane, Daniele,
Luciane, Thiana, sob o co

mando técnico de Jean Carlo

Leutprecht e Carlos Roberto
Neves Coelho. As demais

equipes classificadas à final
foram a Sadia, São Ludgero,
Elase e Bandeirantes. No

próximo dia 12 acontece o

congresso técnico dos Jogos
Microrregionais des Jogui
nhos Abertos, a serem dis

putados pelas cidades de Ja

raguá do Sul, Corupä, São
Bento do Sul, São Francisco
do Sul, Campo Alegre e Ga
ruva. A modalidade: Futebol.
de Salão, nos dias 5 .a 7 de

julho, no ginãsioArtur Mül
ler, em Jaraguá do,Sul. .

DESTACANDolaraguá do Sul-O atletaja
raguaense Gerson dos Santos conse
guiu á proeza de bater o recordesul
brasileiro na prova dos 110 metros
com barreira - mantido desde 1983-,
durante o Campeonato Brasileiro de
Atletismo, realizado dias 1� e 2 deste
mês, em Criciüma; Com patrocmio
do Correio do Povo, Gerson obteve .

nesta prova a Classificação e índice
para participar do Troféu Brasil,
marcado para os dias 14, 15 e 16, no
Ibirapuera (SP). O sonho maior agora
é a sua presença no Campeonato Pa
namericano, sendo necessário pelo
menos a classi ficação entre os três
melhores tempos, no Troféu Brasil.
Fato que ele próprio e o treinador
lvanildo Pinto acreditam serpossível,
• o adelaCOlllOauirauiorapoiomu-

Destaque maior pa
ra a equipe de atletismo
de Jaraguã do Sul. que
participou do Campeona
to Súl Brasileiro. em Cri
ciüma, Duas medalhas de
ouro, com Olavo José
Reali e Gérson dos San
tos. e uma de prata. com
·Waldir Giese, vale
tambtm destacar a convo
cação da atleta Beatriz'
Eliane Horst. para a Se

leção Catarinense de
'Atletismo que vai disputar
o Campeonato Brasileiro
Juvenil. de 7 a 9 de junho.
em Maringd••• Com um bom

prestigiamento de público e

um Indice técnico dos melho
res terminou no domingo,
mais uma fase do Campeona
to Estadual Infantil Feminino
de Vôlei., As equipes do.
DM.EIMal�s Darpe e Blu-

. menau V.C. conseguiram a

classificação para o hexago
nal final, a realizar--se em,

agosto na cidade de Blume
nau.• ., A equipe de "bola
16", do C.A. Baejlendi.
participa nest« final de
semana. em Sao Paulo. do'
"Trofes: AliUzade 'de
Bolão". organizado pela
S.E. de Bola em Prancha
Vila Mariana••• Olavo José
Reali (arremesso do martelo),
Gérson dos Santos (11Om cl
barreira) e Waldir Giese (sal
to cl vara) participam de 14 a
16 de junho, no Ibirapuera,

em São Paulo, do "Troféu
Brasil de Atletismo" ... A

conquista da Copa do
Brasil pelo CriciÚUl
E.'C•• inédita no futebol de
Santa Catarina foi muito
.comemorada por seus tor
cedores e por todo o nos

so Estado. Isso demonstra
a evolução deste esporte
TIaS éidades do interiordo
pats••• Ao queparece os dois

amistosos que o Juventus fez
com o IEÇ, em nada coniri

b_uiram para um melhor en
trosamento da equipe. Tanto
l, que o Botafogo deitou e ro

lou em cima do tricolor" che
gando fácil aos 2' a O, no

amistoso do. última terça-feira
(04). A superioridade .do bio

'

campeão carioca foi flagran
te, principalmente no toque
de bola. A renda do jogo,
pouco mais de Cr$ 2 milhões,
não foi à esperada pela dire
toria do Juventus. A razão é
muito simples. Programar jo-
.gos amistosos, mesmo com

times grandes quando o tor-
. cedor estâ com o bolso vazio,
deu no que deu. É prejuizo
certo.•. Tem prQsse&uimen
to nest« final de semana o

IX Campeonato Municipal
de Futebol VarzeallO•••

Também' os campeonatos or
ganizados pela Liga Iara':'
guaense de Futebol terão an
damento neste domingo, com

.

a realização da 5� rodada do
turno.

1

Eqaipame.tos para Escrit6rio Ltda.
T.do para se. esCrit6rio

'.

Completa linha de suprimentos
para computadores.

I'

Fone::; (0473) 72-1492 e 72-3868
Jaraguá do Sul - Sç' .

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

TEL.72-1389
.

JARAGUÁ DO SUL - SC
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ANOTAÇÕES
A W munidpal ,.rI

1.464/91, de 10-05-91, deu "vi
da" ao quep tinha existência, ao
criar o ARQUIVO HISTÓRICO
(Municipal) DE JARAGUÁ DO
SUL. A primeira, a lei n'i! 321171
de 12-08-71, dependia de decTe�
to, reguJamentaiukJ-a. Por ques
tõ,:s l?rdticas de paternidade, a

prtmetra foi solenemente extinta
para dar lugar d segunda. Mas
sempre fica a idéia de que hâ 20
anos jâ se pensava em termos de '

futuro, o que até, então não ocor
ria. Hoje, elas tem lII1i pai'e um

padra.to e, por coicidência, os
signatârios das leis não eram pre-'í feitos. Estavam no exerctcio .do
cargo. Por caminhos diferentes
chegaram ao meSIfUJ lugar. Abso
tratda a questão da ÉtICA a de
1971 foi sancionada pelo 1� vice
prefeito e a de 91, pelo 5'!. De
parabéns o nosso diretor, sr, Eu.
gênio Victor Schmõckel; e o atual
vice, sr, AdemarFredericoDuwe, '

Po;;;-,;:-·��·-�ouq"(s.i-
mo, .e tem fakulo sobre o
atentado a um confrade
no••o - o D/ARINHO, d«
Itajai, a quem rebelltartDllf a.
mAquina. para silenci4-Io_,
Mas ele e/lt4 mais forte do
q"e lI"nca, agora, porque
não 1 a força bruta Oll a eco
IIßmia que cala 0/1 seu de
safetos; Josl Castilho Pinto,
o JOCAPI, ao /laudar o. 72
ano. do "mat» alltigo" falou

_ .r- Potler tla Naçllo, tle
pou tio Executivo, Legislati
vo e J"dici4rio. E foi ° 4!! que
mau apallhou do I!!, por
que.tße. 6bvias de afirma
ção. Q_nto mais apanha"
maiJI .e afirma. O jomalista

, francê/l George de La F014-
,

chardüre j4 fazia humor tli
zendo: uHd t'rê. maneiraJI de
um homem /Ie arruinar: com
asmIlIhere. com o jogo e com
a impre_a. A primeira I a

maiJI agrad4vel tleÚlJl; a se
,

g"lUla, a lIUlis r4püla; e a

terceira, A MAIS SEGURA".
-.- ..... -.-.- .... -

.A P&M Promoções - Cur
sos Empresariais _:_,promove nos
dias 11 e 12, no Sindicato dos
Trabalhadores na Indústria do
Vestudrio, o Curso "Legislação
Trabalhista e Previdenciária",
destinado a gerentes, chefes, as
ststentes, encarregados e auxilia
res de pessoal ou de recursos 11#
manos, advogados, contadores,
peritos trabalhistas, auditores. O
programa envolve temascomo "a
admissão de empregados, o con
trato de trabalho, férias, I3'i! salâ
rio, Remuneração, Pôlftica de
Reajuste Salarial, Incidências Tri
butârias, Fundo de Garantia por
Tempo deServiço, SeguroDesem
prego, Rescisão de Contrato de
Trabalho e Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes. A taxa de
inscrição.

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

A 1� Festa e Leilão do Cavalo-da raça Mangalarga mobi- _

lizou criadores, público e' muito dinheiro, no final de semana

(dias 1� a 2 de junho), no Parque Municipal de Eventos "Agro
pecuário". Cavalos e cavaleiros chamaram atenção da popula
ção, na nianhã do dia 1�, quando aconteceu o desfile dos ani-,
mais a serem leiloados, pelo centro da cidade. Em termos de ne

gócios, o evento movimentou Cr$ 12,9 milhões - mais de Cr$
614 milfoi pago a cada um dos 21 animais comercializados.
(foto: chaves).

SPÉZIA .& elA. LTOA ..

Serraria e Serviços de Trator
·Madeiras pata construção e serviç'os de
trator com profissionais especializados.

. R. João J. Ayroso, 772 - Jaraguá
Esquerdo

Fone: 72 -0300 � Jaraguá do Sul -
SC

II B/\Cl\N/\
COM. E REPRES. de MAT. de CONSTRUÇÃO

Madeiras, tijolos, /ages pré-moldados, cimento, cal,
portas, janelas, fechaduras, forros, tudo da melhor

qualidade e com pronta entrega

Rua Bernardo Dornbusch, s/n'!, próximo da Marisol.
Em cada cliente, um novo timigo.

, Pdgina 1-4 '

CORREIO .•
.:> <> F» «>"�

localidade de Trento .na Itália, apdi
longa espera de autorização do G0-
verno Austríaco (região a qual per.
tenciam) para emigrarem a Américt
No dia 25 de março de 1876 a viaS'ID
foi iniciada sobre o oceano. Foram39
dias dentro do navio, até que a famllla
Pradi pisou o solo brasileiro, no porto
de Itajaf, dia- 2 de maio daquele aoo
da! seguindo para Blumenau, '-:
mesmo dia.

' .

Inicialmente, o casal e

cinco filhos (Beníamino, Ferdi
Abramo; Olivia 'e Eugênio) se

ram no município de Rio dos
mas, ap6s tomarem conhecimen

,

fundação de Jaraguá do Sul, deci�
Iam adotar a chamada "Pérola do
Vale" COD;lO morada, por volta de
1890; se transformando n9S seus COo
lonizadores primitivos. E da! se PIQt\
'Iongou todo o.rol de serviços presw
dos pela família Pradi - desde o PIO'
fessor Abramo Pradi, o primeilo
mestre a lecionar no município, I
parti!' de Janeiro de 1900, na Barra do
Rio Cerro - até a grande confraterni·
zação de hoje a noite. Uma sanlá
missa, as 20 horas marcou a data s0-

lene, 'seguida de apresentação di
Grupo Folclórico "Santa Notte", di
Rio,dos'Cedros, além de jantar e um
animado baile, até o amanhecer do
dia.

'II Primo Giorno Dei Pradi'
descendentes'em festa,

"

reune
laraguá do Sal - Pelo me

nos 430 pessoasdescedentes, casadas
com descedentes, netos e bisnetos do
casal Antonio (Carolina) Pradi se reu
niram a partir das 20 horas do dia I!!,
no Clube Atlético Baependi, pan

,

comemorar os exatos 115 anos de
imigração da famßia ltaliana Pradi
ao Brasil. "U Primo Giorno Dei Pradi
In Brasile" foi umà idéia surgida no

ano passado, como úriica possibilida
de de unir em grande confraterniza
ção toda a hist6ria e os caminhos tri
lbaclos peia família Pradi no Brasil
abIaImente muitos dos descedentes
es1ão radicados principalmente nos

'Estados de Santa Catarina, Rio Gran
de do Sul e Paraná.

No distante ano de 1-876, o

casal Antonio eCarolina Pradi saiu da

, Ccmfráternização reuniu desde o Pradi mais idoso, Estefano Lunelli,
86 ao recém-chegado bebê Emily Franzner.

Fotos: Chaves

Inscrições abertas a cursos no SENAI
Jaraguã do Snl. - o Centro

de Treinamento do Senai, no municí
pio, mantem abertas até o dia 21 deste
mês as inscrições a seis cursos técni
cos que tem vinculação direta com as

potencialidades de Jaraguã do Sul.

rio. A este ramo profissional também
podem ser feitas.inscrições ao "Curso
Técnico em Calçados", a ser realiza
do em Criciúma, a partir do dia 22 de
julho.

Com início previsto para o dia 22 de
julho, acontece em Blumenau o

"Curso Técnico em Confec
ção",voltado especificamente as

muitas empresas do setor do vestuã-

No dia 28 de junho está mar
eado o teste de seleção aos candidatos
que se inscreverem ao "Curso Técni
co em Alimentos", que acontece em

OJapec6, igualmente a partir do dia
22dejulho.

A gora você não precisa maís
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 preparado 'dentro do mais
rigoroso controle de qualidade e higiêne.
Para sua maior comodiliade embalamos
sua refeição em bandejas de alumínio
descartáveis que conservam a tempera
tura e. o. sabpr do alimento por·mais '

tempo.

Horário de Atendimento:-
Segunda à sábado das 10 horas às l3h30min.

SUPERMERCADO BREITHAUPT
RUA WALTER MARQUARDT, 225

Acel'-mo. I!nCome.,d. de refelç6e.:
LIgue 72-3800, ramal 313 (MIIrcoe ou Jaime)

Jaraguá doS141. de 08 a 14/06/91.

o Centro de Treinamento do
Senai Jaraguaense .aguarda inscriçõa
ainda aos CUF50S "Técnico em EI�·
trotécnica" (que acontece no munící
pio de Joaçaba), "Técnico em meca

nica" (previsto para os municípiosdé
Brusque e Joaçaba), e "Técnico em
Eletronica" ocorre em Blumenau «

todos eles com início <!ia22 de ju1ho;
Informações detalhadas podem ser
obtidas com a Orientadora Educacio
nal do Senai/Ja; Professera Solange.
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