
Dois assessores do Ministlrio da Économkl, Fazenda e

Planejamento da Secretaria dé C;2ncia e Tecnologia dapresid2n
da dQ repâbãca abriram Q curso "Especializaçdo em gestão da
qualidade e produtividade", dia 18, noauditõno do G,EJAS, em
Jaraguá do Sul, com o tema ação governamental.Renato Pedro
so Lee - Departamento de Indústria eComirdopara assuntos da

qualidade do Ministlrio da Economkl - falou aos alunos-Jun- .

cionârios de 35 empresas locais sobrea "Politica Industrial' da
governo Collor. Reinaldo Dias Ferraz - Divis40 de Gestão Tee
nológica da Secretaria e coordenadordoprogramade tecno1ogÜl
industrial�a - abordou o terna "Capacitação Tecnológica" •

'Iêcníeos do governo_.
abrem curso no CEJAS

PORTE PAGO" "
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Governador na região para
,

assinar futuros convênios
Vilson Kleinübing e

-

uma co- Em seguida, se dirigem ao

muivq de . secretários começam. o . teatro da seAR que permanece
roteiro de visitas para contatos com obras em ritmo lento•.por fal
politicos e administrativos às 11 ta de recursos. Lideranças polúi
horas do dia 27 (quinta-feira), cas e empresariais dos munictpios
quando oficializam em Barra Velha de Schroeder, Corupä.,Massaran
o reintcio das atividades da draga, duba, Guaramirim, São Francisco,
visando o desassoreamento da la«

'

Araquari, Campo Alegre, Itapoä,
goa de Barra Velha. Após almoço Garuva e Jaraguâ do Sul começam
a caravana governamental segue a despachar com o 'governador ViZ-

.) para Jaraguâ do Sul, onde visitam son Kleiniibing, no Clube Atlético
os dois hospitais: às 15 ;horas, o 'Baependt, às 17h3Omin. Às 20 ho- -

.

São. José e. às 16 horas, cumprem ras acontece o jantar de confrater
solenidade de inauguração da nova nização, no mesmo local. No final
ala do Hospital e Maternidade Ja- da noite, a comitiva, viaja a Join-
raguä..

-

ville

"

'.

CoÍJfinnada palestra com' Paulo Protásío
-,' ,� ,

o advogà{Jo e presidente -

da Associaçõa Comercial eIn
dustriaJ do Rio de Janeiro,
P4Ulo Manoel 'Lenz Cesar
Protásio, confirmou' - desta
vez em definitivo - sua vinda a

Jaraguâ do Sul' para proferir
palestra aOs participantes do

..

"

projeto "Jaraguâ 2.010", so

bre' o tema "Desenvolvimento
Sustentável" .

"Dom Bosco Shows"
mostra patinação
no Àrthur Müller'
u... total. de SS artistas se revezam na apresenta�lio da desfilam com exuberAncia em um espet'c�lo acompaD�do de

beleza sobre patins, 4urante o show que o "Dom 1J0st0'- mos- equipamentos sofisticados,- com muitas luzes e canhões de ilu-
tra no ginlÚio Arthur Muller, It partir' �II;S 2Oh3Omin do dia 22 ' minação. ,. "."

.

.

.

(hoje). O ptiblieo poder' assistir a exibição de Um grupo que j' _.. o
O Dom BosCo Show foi fundado DO dia 10 de junho

Cónquistou . �is campeon!i"toS de âmbito nacional, com duplas de 1974, através do círculo de pais e mestres do colégio, sediado
pré-mirim e mirim; Soli$tas,coristas, malabaristas e cômicos em Porto Alegre.

Escolha" o idioma que ,

você deseja fl/.wr
INGL�S·.. ALE_lO
FRANCtS'
ESPANH.OL
,ITALIANO .' .'

AprendizadO---
gdrantido
Fone: 72-0294

.

"

.

"ASSINATURAS
It

ANÚNCIOS
FONE: 72-0363

Multivacinação teve

excelente resultado

A' campanha nacional de multivadnação,
. desenvolvida dia 15 em mais uma tentativa de er

radicação das doenças como coqueluche, polio
mielite, tétano; sarampo e ·difterio, superou as ex

pectativas. Massàranduba; Schroeder e Jaraguá
do Sul conseguiram superar os tndtces estabeleci
dos pela SecretariaEstadual da Saâde, EmMassa

randuba, foram vacinadas 289 crianças, sendo
270 delas com menos de um ano de idade. Em Ja

raguá do Sul, a cobertura vacinai atingiu 123 por
cento -foram imumzadas 9.549 crianças, quando
previsão era de. 7,748. Ao todo foram vacinadas
6.867 crianças de üm ti cinço anos, e 1.604 com

menos de um ano.•Ar dosesforam adquiridas pela
Fundação Rotary e Distribuldas ao Brasil através
da Organização MUndialda Saüd« (OMS).

FONE(0473)72-320e i.

TELEX 474- 519

"FAX (.0473) 72-0304
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EDITORIAL

o que significa' produtividàde'
A prodsaividade é

apontada como � caminho'
para a sobrevivência ,da
empresa e pode levar a um

conceito (equivocado), de

que basta cortar pessoal
at[fti, ou agilizar matéria
prima ali" e promola em-

,

'

'presa e�d e'nxuta e bem

produtiva. .Nõo é bem Q$

sim. Aliás nem 'todas as

empresas sabem, exata

mente, o significado da

produtividade .

Produtividade signi-:
fica, alcançar a máxima

produçãO, na menor uni

'dQde de tempo e com os

, menores custos, sem exigir
esforços sobre-humanos do
trabalhador. Essa utiliza

ção, eficiente dos recursos,
produtivos émedidaobtida

Faleceu ein 13 de ju
nho de 1991 o cidàdão Al..
bano Kanzler e na tarde
de 14 foi sepultado no ja
zigo da fanúlia" no 'Cemi
tério Municipal de Jaraguá
doSuI.

O Seu desaparecimen
to teria passado desaper
cebido não fossem os fa-'
.miIiareS e �; grupo pe-
queno e restrito número de
amigos e admiradores que
lhe homenagearam pela
derradeira vez.

O falecido foi um dos
preearséres da modema,
edifiCàção em nosso meio,,

com obras que desafiaID os
'

tempos, como construções
'na Ind. Reunidas Jaraguá,
reforma da então igreja

, pelo resultado de uma di

visão entre a produção fi-
I '

sica de uma' unidade de

tempo (como o' mês ou

ano) por .. um dos fatores
empregados na produção, ,

como a força de trabalho
ou o capital. No geral, o
cálculo é feito principal-

'

mente pela equação entre
o trabalho humano e, os

"

meios deprodução.
Quando a empresa

decide fazer um projeto de
" \

produtividade, a primeira
impressão é de que vão'

rolar cabeças. Entretanto,
os

-

empregados podem'
permanecer os mesmos

com poucas alterações,' O
que muda é justamente

'

o

que eles fazem., Há áreas,
por exemplo, em que os

Albano Kanzler
Sta. Endna, o então salão
CristO Rei, a Divina Pr0.
vidência, Hosp. São' J()Sé
(I!! parte). Colégio dos
Maristas, a Menegotti Veí
culos, a Weg I, edificações
existentes e já demolidas
,dó Parque Àgropeéuário
"Ministro João Cleo- ,

phas", 'a projeção 'dbs
"Correios" de Florianó
polis, Joinville e Blume
ruiu, 18 igrejas católicaS e

evangélicas de Rio da Luz,
Garibaldi, Rib. Grande do
Norte, São Joao,' Sta. Lu
zia, aI!! igreja da Assem
bléia de Deus, aI!! igreja
de Guaramirim,' igreja N.
S. do RoSário, de' Nereu,'
parte nova do Seminário',
de Compá, Noviciado das

--CORREIO-
",4C> FI- 4C>.....,.'�
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prazos de fabricação p0-
dem ser reduzidos; nou

tras, o volume de
'

'doeu-
,

mentos se reduz,
Para qJU! esse traba

lho' em equipe seja eficaz,
é necessário que todos,
passem por um processo
de educação e treinomen
to, 'que vai devolver a ap
tidão de trabalhar em gru-

'po e ensinar as técnicas a'

serem utilizadas na solu

ção dos problemas. A Ion-
'

g(J prazo, obter-se-á a

melhoria da qualidade e a

redução de custos para a

empresa, melhorando o

seu poder de competição.
De outro lado, as condi

ções de emprego serão
-

melhores para os empre
gados.

'Pedras Brancas, o CoI.
',Salesiano de Rio dos Ce
dros, colégio Abdon Batis-,
ta e grupos Euclides da
Cunha, de Nereu e JoSé
Bonifácio, de Pomerede,
entre muitas outras edifi
cações que comprovam a

Sua capacidade profiBo
nal, além de atividades li

gadas ,à agricUltura e ao

horto florestal.
Nos tempos aureos

ele foi homenageado Pelas
obras que' realizava e che
gou a ouvir discunos e

mais discursos lembrando
.a sua passagem como cons-

trut,or e"a�trador de
,

obras. Prefeitos" seóad...
res, deputados federais e

estaduais, govemadoÍ'es e

até um futuro presidente'
da República apertaram a

mão de AlbaQo' Kanzler,
te(oIihecendo o seu mérito
e sua capacidade de filho
de austríacos. Chegou a

"

ser o Destaque da Semana,
,.do semanário Mensageiro
de Jaraguá';Jaraguá Bote,
n2 16, que contou a ,SPa
preciosa vida� ,

Um pequeno grupo
compareceu aos seus, fune- '

,rais e o seu enterro se deu
em cerimônia, sem pompa
e 'sem discurSo. Aasün' é a

vida! Saudades, p..ez.;to
Albano!'

"

HA Histôria de nossa gente nãàpode ficar s6114"
saudade"

O Passado'sâ é importante se.o seu tempofoi bem
empregadQ_

, ,

Confira a história
.•• HÁ50ANOS ,

"

.;;. Em 1941, o Spol1Club Brasiljogava contra o "Glôria",
na Marechal e vencia o jogo Por 4 x 1 •.0 quadro:Mahnke, Mo
retti, .Hadlich; Arduino, Orestes, Mathias, Haroldo. Lourenço.
Jorge, Btzlloch ePatSch., ,_,' '"

- Yendie-se ou alugava-se U11Ul casa prôpria pata 1w.tel
, (HOTeL BRASIL): com bom pedaço. de terrenoc à . tua Cei.

,
EmIlio Jourdan; situado bem no centro desta cidade; Tratar com,
o.procurador dos herdeiros, na QettUiO Vargas, 160.,

- Procôpio Pereira Lima Junior e JoslAlbus, então atual
,
e' ex-proprietário do "Bar e Cafl Catarinense", conviäavdm'

, .frequentadores para-domingo, entre 17 e 19 horas tomarem um'
1mu:he de despedida e apresemaçãa do estabelecimento. '"

- A Casa Ma'r,ly, estabelecida na Mal. Deodoro, 637 -Jo
ne 55 (Seme Matar?), linha grande estoque de fazendas, 'Cha�
péus, calçados e camisas. Comprava e vendia produtos colo- '

núUS. "

� O HOTEL JARAGUÁ. de AngeloBt{netta.traMferia seu
hotel e restaurante do antigo prédio do Hotel Wensersky, d,e
propriedade de Angelo Rubinipara a mesma rua, 587. em amo

pio prédio adaptado especialmente pdra hospedagem e serviço
de restauranie. ..

.•• HÁ 40ANOS
- Ern 1951, o governadorBornhausen removia osprofes-

, sores Marió Mello e Vanda Sohn Prestinipara a Escola de Tres
Rios do Norte e Inormina e Maria Veiga para Vila Chartres, O ,

dr. Pedro Zimmer era transferido de Curitibanos para a Pro-
.

motoria da Comarca de Jaraguá e O dr. Prtamo Ferreira do
Amaral para a Comarca. de Curitibanos. Era 'nomeado, adjunto
do dr. Promotor Pâblico desta Comarca o sr, Paulino Pedri,

j

então gerente do "Correio do Povo".
'

,

- Falecia Henrique Piazera; em 04-06, um dos pioneiros,
de JARAGUA, residia aqui desde 1898,foi Juiz de Paz e 9 anos

Intendente ,do distrito de Jaraguá, pertencente à 'Joinville, e
prestou serviços inestimáveis} sua terra e de seusfilhos.

o

•

..J!. 20ANOS
'

.

- Em 1971, a RECEITA FEDERAL da � Região Fiscal,
sediada em Curitiba-PR, pelo Superiniendente Nelson das Ne·
ves Brandão, agradecia ao "Correio do Povo" a cobertura jor-
1Iillfstica oferecida e desenvojvida durante todo o desenrolar diz
primeira fase da "OPERAÇAOlMPOSTODE RENDA/71".

- A Irmã Izabel (Barbara Leitholdt} completa,va no dia
0(t-05-1971. o seu jubileu de ouro, tendo trabalhado com os

Padres Henrique Meiler e dr. Pedro Francken; em 1911. Nasci
, da em 09-06-1883, reviu a esposa do sr, Eml/io da Silva, de
quem era amiga Intima; quando da passagem de seu jubileu. : ,

- 'F'erdinando Piske escrevia na imprensa 'local artigo,CRlnCA NEGATWA; abordando gozação lnserida na edição
de 20-05-71,.do JORNAL'DE J01NVILLE, achando. a coorde
naçõo da exposição "um contra-senso sem tarnanho",natural-

. mente desconhecido o crltiCo as disposições do decreto 63.672.
E o bravo Ferdinando pis1ce defendia � SALVITA, em longo ar
tigo, elogiando a capacidade intelectual e de organização da
gente do Vale do Itapocu; dizendo a certa altura: "ORA, O
PARQU_E AQROPECUMlIO, ONDE SE REAliZARÁ A EX
POSIÇAO, É DE PROPR1E_DADE DA SALVrrA. LOGO NA
DA MAIS SIMPLES E JUST:@ DO QUE COMETER ·A ESSA
esrmso« A INCUBtNCIA DE DIRIGIR, COORDENAR,
ADMIl'{/� E PROMOVER A'EXPOSIÇÃO, EM COLA
BQRAÇAO COMA PREFErrURA MUNICIPAL EASSOCIA
ÇAO COMERCIAL E. INDUSTRIAL". ''E a 13'! EXiJAfoi um
tremendo sucesso. Hoje, um adminstrador teima em desmentir
U11Ul verdade que ainda não conseguiu convencer ningifém.

"

•••HÁlOANOS
- EM 1981, Schünke comunicava que dentro de diàs a

municipalidade lançaria concorrência pablica para o a.rfalta�
mento de 46 !Uas do perlmetro urbano, UJn total de 17 quilôme
tros, com largura que vias qUe variavam entre seis e 12 metros e

80.
- O governador Jorge Konder Bornhausen inStalava o

governo inteçrado em Jaragud do Sul, reunindo prefeitos, ve
readores e lzderanças polfticas da região, inaugurou o F6rúm
no bairro da Vila Nova junto com o desembargador 1vo SeU e a

inauguração da maiOr ponte de concreto armado do riwniclpio.
li ponte "Alberto Bauer'� em Nereu Ramos, com 129 metios de
extensão. Sigolf Schünke, vice-prefeito em exerc(cio, destaéou
'que um npvo desafio administrativo foi vencido, através'dil Se
cretaria dos Transportes e Obras, que os céticos não acredita
van" e que a ponte era um marco hist6rico no desenvolvimento '

do bairro de Nereu Ramos. Esceridião Amin. Secreflfrio dos
Transportes'C8m a comunidade' 'que representa uma auto-ajir
mação do esforço conjunto entre este municlpio e O Governo do
Estado".

INDÚSTRIAS,REUNIDAS
JARAGUÁ-LTDA.

'

,
, Jaragu4 do.S.l. de 22/06/91 a 28106/91
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.Vasel critica prívatízaçäo
do Porto' de São Francisco
A privatização do Por

to de São Francisco do Sul,
pretensão' anunciada pelo
secretário dos Transportes,
Paulo Gouvêa, foi duramen
te criticada no plenário da

Assembléia Legislativa pelo
deputadQ Durval Vasel

(pMDB). Segundo o parla
mentar, é injustificável pas
sar pata a iniciativa privada
wo órgão público que dá lu
cro e que apresenta pleno
desenvolvimento operacio
nal.

Para Vasel, "está ha
vendo uma verdadeira sín
drome de privatizações, pas
sando pela Usiminas, na

área do Governo Federal, e

chegando a esta tentativa
contra o Porte de SãoFran
cisco do Sul". Ele lembrou,

que .além de ser responsável.
por ,80% do movimento
econômico daquele municí

pio, o porto é a maior fonte
de absorção de mão-de-obra,
o que fará com que sua pri
vatização represente um du
ro golpe na economia muni

cipal e gerará muito desem

prego.
O deputado 'contestou,

da tribuna, afirmações 'do
secretário dos, Transportes,

Musaranduba - Liderada
pelo Prefeito Dávio Leu e com a,

presença do Secretário da Edu
�ão, Deputado Federal Paulo
Bauer, uma comitiva de Massaran
duba foi recebida semana 'passada
pelo Governador Vilson Klemübing
com a finalidade de reivindicar par
ticipação financeira do Governo do
Estado para a execução de obras que
Íl Adniinistração Municipal está
realizando no presente exercício,
COmo: Terminal 'Rodoviário de Pas
sageiros, Ampliação da Unidade,

Paulo Gouvêa, segundo as

quais os altos salários, que
estariam sendo pagos aos

funcionários do porto, entre
os quais conferentes e esti

vadores, estariam inviabili
zando sua administração.
"Multiplicaram por 20, o

salário real' dos conferentes,
mostrando dados irreais para ,

enganar, a opinião pública e

jogá-la contra aqueles que
realmente produzem, traba

lhando, muitas vezes, sem

folga semanal e sem feria

dos", criticou Vasel, refe-

rindo-se às afirmações de
Gouvêa.

'

Citando a passagem da
Carta Testamento de Getúlio,

Vargas, que denuncia "for

ças e interesses contra o p0-
vo coordenados", Vasel
afirmou que "há, no ar,
cheiro de pressões empresa
,riais junto ao Governo do

Estado para que ocorra esta

privatização, contrariando os

interesses do próprio Estado,
do povo catarinense e prin
cipalmente daquele municí

pio".

Empresários defendem

privatização do Porto
JGTGgu6 do Sul - Os em

presâriõs jaraguaenses representados
, pelaAssociação Comercial e Industrial
decidiram enviar ao deputado Durval
Vasel (PMDB) uma nota em que.con
testam as afirmações do representante
da Microrregião da AMVALI na As
sembléia Legislativa, sobre tispossibi
lidades da privatização do Porto de
'São Francisco. ,A manifestação dos

empresários será feita através de oft
cio.

Outra reivindicação 'apre
sentada e também de grande im
portância para Massaranduba foi a
construçâo de uma barragem de ir
rigação do Rio Massaranduba, na

4�!a1!2!!
Ora. V.... G."1ognL Ora. Stela F....clnl
Ora. SoIMge CaitflhO PSICOLOGA

FISIO'rERAUPEUTAS Ora. Solange Palnl
FONOAUDIOLOGIA

R..W....MarqUll'dt,'356 próximo
di Clfnlca Santa CecßIa. '

FoM:72-�

Abertamente favoráveis à pri
vatização de um modo geral- e, de
forma especifica, do Porto de São
Francisco do Sul -, os empresários
consideram que o deputado Durval
Yasel nãofala em nome dacomunida
de daquele municfpio e daAMVALIao
se pronunciar.

Na opinião da classe

empresarial a privatização do Porto
evitaria salários avütantes atualmente
pagos a algunsfuncionários.

MUDANÇA DE RE�IME

Liderancas têm

opiniões diversas
CorupálGúaramirim - As posições das lideran

ças da microrregião da AMVALl são as mais diversas,
com relação à possível mudança no regime de Governo,
passando do Presidencialismo ao Parlamentarlsmov-
lima discussão que vemsendo discutida com intensidade
a cada dia, em todo o País. O prefeito .de Corupá, por
exemplo, se revela um Presidencialista convicto, sim
plesmente porque acha que é impossível se implantar o
Parlamentarismo em um País como o Brasil: "Se isso
acontecesse, toda a semana mudaríamos o Primeiro Mi
nistro, bastando que ele discordasse das posições do

Congresso nacional", exemplifica Ernesto Felipe Blunk.
Considerando o Brasil como um País com "cultura

de barranco", Blunk cita os países da Europa como

exemplos onde o Parlamentarismo teve sucesso, "graças
ao respeito que lá se tem à autoridade". Por tudo isso, o "

prefeito de Corupá considera que a mudança de regime
de Governo no Brasil, ao menos atualmente, "seria re

gredir no tempo".
Mas esta não é a posição do vice-prefeito de Qua

ramirim, Francisco Herbert Schork, que vê o Parlamen-
"
tarismo no Brasil "com bons olhos". Schork opina que
O Presidencialismo "tem provado que não funciona nes

te País", e considera ótima que o Congresso Nacional
fiscalize a atuação do Primeiro Ministro: "Se o Governo
não serve, desbancamos", argumenta.

Mesmo assim, Francisco Schork desconfia de .al
guns políticos que de uma hora para outra começam a

defender o Parlamentarismo com convicção: "Essa mu

dança'de comportamento realmente me intriga, parece
que alguns políticos têm medo de que outros venham se

destacando, deixando clara a Intenção de mudar o regi
me e depois daro golpe", conclui.

'Aulas particulares
'II

II 1° e 2°Graus
II

localidade de Fundos Sueco, que
beneficiará uma área que produz
aproximadamente 80 mil sacas de
arroz, obra esta que estä sendo soli
citada desde a Gestão do Governo
anterior, mas que infelizmente não
foi realizadii. O Govemador
Kleinübingprometeu ajuda e solici
tou ao Prefeito a adaptação do Pro
jeto e o orçamento atualizado. A
execução desta importante obra terá
a partícípaçäo do Governo do Esta
do, Prefeitura Municipal e agricul
tores.

'

Português, Inglês, Matemática, Ciências, Biologia, Alemão Ffsica
Qufmica, Lfteratura, Filosofia, Latim ouras.

' , ,

, 'Ofere�emos: Aulàs particulares, cursos, taballws de pesquisa,
correspondênçía em gera� cartazes, serviços gerais e acompanhamento
de alunos com dificuldades dei aprendizagem.

'

" Endereço: Rua Leopoldo Jansen, 62 (ao lado da Carinhoso Con-
fecção) "

Horários: a combinar, manhã, tarde e nofte.

Dávio Leu relata prioridades a VK,
,

)
Sanitária e construção de uma Ponte
de-Concreto na localidade de Braço
Seco, interior do Município. Foi
solicitado também o recapeamento
da Rodovia Guilherme Jensen e as
faltamento da Rodovia SC-474 -

interligando os Municípios de Mas
saranduba e Barra Velha. '

FUNILARIA
,JARAGUÁ lTOA.'

,

I

Calluu e Aquecedor Solar.
R_ Felipe Sclunidt. 279 - Fone:

72-0448

JQTQgruf do SMl .,_SC

.

FARMÁCIA DO SESI,
Amplas instalações e com La
boratório de Análises Clínicas
anexo, para melhor atendi
mento. Av. Mal. Deodoro,507
(defronte o Colégio Stio LuIs -

Fone 12"()561I

•

COM A MOREI'I

JGragq do s;", tk 22/06/91 a 28/06/91

Morettl, Jordan & Cla. Ltda. 1
P4gi1UlJ

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Udo .Wagner pede revogação.
de medida, sobre o COmércio

Atacado e varejo
Ap6s sua pamCipação na

Feira Nacional da Indústria Thtil
(4tYt FEN/T), a Malwee Malhas,
realizou a sua Integração Nacional
deRepresentantes, na ltajara, lan
çando a sua esperada Coleção de
Verão 91/92.

.- .. "'.-.�.-.- ...... -.-

Com investimentos de US$
3,5 milMes, a CaJema Partici
I!qções e Emoreendimentos Imobi
Unos e a EB Participações e Em
preendimentos iniciaram a cons

trução de umShopping Center no
centro de Joinvik. Com estacio
namento coberto, escadas rolan
tes, elevadorpanartJmico,e praça
de a6mentaçao - totalizando mais
de seis mil metros quadrados de
ârea -, o Shoppin� serâ construi
do entre a Avenida Jusceêno Ku
bãscheck: e rua 9 de Março. En
quanto isso, Jaragud da Sul pla
neja o seu prõprio Shapping Cen
ter, para umfüturoprôximo«; '

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

o empresârio Ronald
Köhntopp será empossado festi-

'

vamente, juntamente com toda a

sua diretoria, na presidência do
Clube dos Diretores Lojistas de
Jaraguâ do Sul, em sUb�,·ujçãoao emprestirioSlrgioRubens Zon
ta, o evento acontece às 20 horas
do dia 26, no Clube Atl.éticp Bae
pendi.

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

A Fundação Bducacional
Regional Jarapuaense proipove
emjulho oSemiiIdrio sobre "Etica,
Empresa e Sociedade", com obje
tivo de "analisar, refletir e debater
a contribUição da ética para a eji_
ciência t!f'!Fesarial e formação dacidadania' • O evento estä dividido
em três conferências e as ins
crições dos candidatos encerram
se 'dia 28 de junho. São 70 vagas
6milf:lda.sr qo preço de Cr$ 20 mil,
pormscnçao.

o Grupo W!B ji distribuiu
ao 11U!!'TCada o pe1J1l da adminis
tração de suas empresas na ano de
1990, em uma 'revista de aha qua
lidade grdjica e perfeitos dados,
técnicos e informativos. Na publi
cação, o Grupo Weg 'relata em de
talhes os desempenhos das empre
sas Weg_Mótores Ltda, WegMd
quinas Lula, Weg Acionamentos
Ltda, Weg Automação Ltda, Weg
Transformadores L� Weg Quf
mica Ltda, Weg l!.xporiailora
Lula, W;eg Florestal e Weg Pesca
dos Ltda, Allm de todo o balanço
social do conglomerado nas âreas
de treinamento, serviço, médico,
aêmentação, esporte e lazer e ser
vço sodal,

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

O prefeito Ademar Piske,
de Schroeder, e Luiz Gomes, de
Joinville, devem assinar nesta se

mana convQmo para construção
de uma ponte em concreto ria 10-

, calidade de Itoupava Açu, na divi
sa entre os doismunicfpios esobre
o Rio Bracinho, Com vão de 15
metros e 8, fi metros de largura, a'
futura ponte substiudrâ a atual, de
madeira, e serâ custeada pelas
duasprefeiiuras .

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

Piske concedeu rejuste de
10% aos 45 servidores do munict
pio de Schroeâer, para entrar em

vigor a _partir de ]� de junho; A
Folha de Pagamentos representa
atualmente 30% da arrecadação
mensal.

'

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

A Federação das Asso
ciações Comerciais e lndustriais de
Santa Catarina (FACISC) realiza
sua reunião daRegionalNorte, dia
20, em Corupd,· onde Gilmar
Ant6nio Morem. (ACIJS) entreça o

cargo de presidente da regional
junto à Federação.

RuaReinaldoRau,632
Fone: 72·1599

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

concreto).
,

, R. Joinville, 1.Q16 - Fone: 72-H01
Divis�o de Plásticos (tubos de PVC - eletrrKJutosl

linha esgoto - tubos de poHetilenC1lmangue;ra. ,

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

Escritório Geral ,

R. Cei. Procópio Gomes. 99':" Fone: 72-()()66

/

I,

Aberto Curso sobre Gestão da Qualidade

Deputado UdoWagner (PDS)

, lRraguá do Sul - O assessor
de politica governamental, em Brasí
lia, Reinaldo Dias, Ferraz, ministrou
no dia 18, na ACIJS, o I?nmeiromo
dulo do', curso "Espl:cJaIização em
Gestão da Qualidade e Produtivida
de", lançado compioneirismo no BI
tado pela Confederação Nacional da
Indóstria e FIESC, em conjunto com
o Centro de Treinamento do SENAI
em Jaraguá do Sul e Associação Co
mercial e Industrial, Reinaldo Ferraz

A pedido do deputado
Udo Wagner (PDS), a As
sembléia Legislativa do Es
tado encaminhou esta sema
na ao ministro da Justiça,
Jarbas Passarinho, telex em

que pede a revogação da
medida que' permitiu o au

mento da quota de 150 para
250 dólares nas compras
.efetuadas por brasileiros nas

cidades paraguaias localiza
das próximo à Foz do Igua
çu, no Paraná. A alegação
do deputado, que já presidiu

,

a 'Federação de Diretores,
Lojistas do Estado, é de que,
mantida a nova quota, ha
verá grandes prejuízos para
o comércio feito dentro do
País pôr empresários que ar

cam com todos os custos e

.encargos devidos e ainda
contribuem para a manu

tenção do nível de empregos
e salários.

No texto enviado ao

abordou o tema .'

Ação Governamen
tal", com 8 horas de, duração.

A E_articipação no curso
"Gestão da Qualidade e Produtivida-

,

de" está limitada a apenas 35 vagas
a maioria delaspreenchidas pelas em
presas locais. O modulo"Ação Go
vernamental" en&lobou conteddos
com a "nova politica industrial e de
comércio exterior - programa brasi
leiro da qualidade e produnvidade,

produção". Além disso, o evento pre
rende apresentar o "método de esfor
ço de produção (UEP), resaltando
snas principais aplicações na gestão

, industrial".

o Seminário será apresentado
pelo mestre em Engenharia da Pro
dução pela UFSC, Alfredo Iarozinski
Neto, que já realizou doutorado em

ministro," Udo Wagner dis
corda da justificativa de que
haverá incremento turístico
na região de Foz do IguaÇu
e diz que a medida oficial
acabará estimulando o con
trabando, _que "assume as
sim proporções notoriamente
alasmantes, em detrimento,

do comércio legalmente es
tabecido". A. medida do G0-
vemo Federal -é classificada
de "precipitada" e "in)ustió
ficada" porajudar o chama
do comércio ambulante, "na
realidade clandestino,e ile
gal, que prolífera crescente
mente por todo o País",

Centenas de novos ônibus
não-licenciados, pelas auto
ridades policiais e fazendã
rias passarão a trafegar nas
rodovias do Centro-Sul, es-

,

timulando "um sistema tão
.
'informal' quanto a mercado
ria que transportam",

'

programa de competitividade indus
triaI -, além de topícos como a "Pro
priedade Industrial", o "Código de
Defesa do COnsumidor" e os diveISOS
mecanismos de fomento aos invesli·
mentos e pes2uisaS. O objetivo do
modulo é de • conscientizar os parti,
cipantes da atual necessidade de
maior poder de comp,etitividade das
empresas brasileiras', O seg_lUldo
modulo do curso será sobre a "Evo
lução da Qualidade".

,

FIESC. promove Seminário de Controle da Predeçäo

f..IORNBURG Ind. c,arroçarias Blindadas" Lt,da.

Engenharia pela UFP, em CUritiba.
Alfredo é consultor das empresas Re
nar Móveis Ltda, Imaribo Móveis
SIA e'RisotolândÍa - Serviços Ali
mentares. O seminário é dirigido a

diretores, gerentes industriais ou de
produção, gerentes de custos, contro·
ladores e demais proíJSsionais envol
vidos na ,área de planejamento, coo·
trole e custeio da produção.

Presidente da Varig é benemérito
NO seu discurso d'e agradeci

mento, ,Rubel Thomas disse que se
sentia muito honrado com a homena·
gem, que aumentou ainda mais suas
resp\)nsabilidades e ressaltou as P9-tencialidades turísticas do Estado do
Rio 'de Janeiro, lembi1mdo ainda o
permanente trabalho de divulgação e

promoç�o que sua empresa faz do Rio
no exteÇlor .

A solenidade, realizada 00
Plenário da Assembléia Legislativa,
comparecerilm a Primeira Dama do
Estaao, Dona Neuza Brizola, repre
sentando o Governador; autoridades
civis e 'rpilitares,' políticos, 'emJ:lresá
rios, agentes,de viagens, além (Ie di
retores e funcionários da VARIG.

,

\ .

CARROCARIASHO'

, "

Jaraguã do Sul - A Fede
ração das Inddstrias de Santa Catarina

promove conjuntamente com o Cen
tro de Treinamento do SENAIßS o

Seminário sobre "Custeio e Controle
de Produção (UEP)", no dia 25 deste
mês (terça-feira), com o objetivo de
,"discutir as vantagens decorrentes da

realização do gerenciamento. e do
controle uni ficado de prócess.os ç1e

Em sessão solene, realizlÍda na
...Assembléia Le_gislativa, o Presidente
da VARIG Rubel Thomas recebeu
o título de Benemérito do Estado do
Rio de Janeiro. A iniciativa da con
cessão do título.,. também uma ho
menagem à VARIG -, foi do Depu
tado Jorge Leite, que destacou a car
reira empresarial do homenageado,
nascido no Rio' Grande do Stil, e' a
amação da VARIG, uma empresa
brasileira reconhecida ,�lo seu traba
lho e eficiência em tõdo ô Mundo.
,Falou também o presidente dá As
sembléia Legislativa, Deputado José
Nader, que enalteceu a capacidade de
lide�a no trabalho demonstrada
por Rubel Thomas e destacada por,
todos.

'
,

CARPr09ARIASBLINDADAS - t=RIGORfFICAS - ISOTtRMICAS - TREILLER'S COMERCIAIS - ESQUADRIAS -: PORTAS "

AV. 'MAL. DEODORO-DA FONSECA, ,1.479 - FONE: (0473) 72-251'1 - TELEX 475.056 �

FAX 72-:2130 - JARAGUÁ DO SUUSC.

JarG8114 do Sul. de 22/06/91 ti 28/06/91

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Lançamentoda sa.'Feira,da
Malha 'marcado parádia 29

Jaraguá do .Sul - Rotar-y
Clube, empresãrios-do setor do Ves

tuário, e poder público lançam ofi

cialmente às 20 horas do dia 29, no
Clube Atlético Baependi a 5! Feira da
Malha, evento 'que neste ,ana vai reu
nir mais de '40 empresas, durante os

diás 12 a 28 'de julho, no Parque de

Eventos "Agropecuãrio", Oito can

didatas disputaram na noite de ontem

(21), na Boate Marrackech o título de

-Rainhá da Feira da Malha (concurso a

ser divulgado na próxima edição). O
, coordenador da Feira; Aríovaldo Xa
vier dos Santos, estima um fatura

mento de Cr$ 150 milhões em vendas

a serem feitas para visitantes de 100

cidades de todo o País.
Ao todo, a Camisão Central

Organizadora da 5! Feira da Malha
determinou espaço para 54 estandes
dentro do pavilhão do Parque. "Agro
pecuãrio" onde os feirantes vão ven
dar as malhas de alta qualidade, a pre
ços de fãbrica, A divulgação dó even
to está sendo intensificada nos estados
de São Paulo, Rio Grande do Sul, Pa
raná, além de Santa Catarina. A 5!
Feira da Malha acontece novamente.
durante os festejos do aníversãrio de

fundação de Jaraguá do Sul, que está
completando seus 115 anos.

tura, Esporte e Turismo (SECET)
vem realizando urna série de contatos
para garantir bons-eventos paralelos
durante a Feira. Antecipando a expo
sição de malhas, o músico ValdirAn
zolin do RS, comanda a animação du
rante a. "Prima Notte Italiana", na

noite do dia 20, com jantar, baile e

muito vinho. Para comemorar o Dia
da Atirador a Associação dos Clubes
e Sociedades de Caça e Tiro do Vale
do Itapocu promove baileno dia 24
de julhe" ,

.

As 17 heras do dia 25 e can
tor Sérgio Reis canta no "Agropecuã
rio", seguido de um show cem "Boz

zo", do SBT.. Per isso, a Secretaria de Cul-

. '. ,

Feira Agr�industrial lançada em 5, de julho
Guaramirim - Ainda na . sua montagem para o setor de pe-

primeira quinzena de julho acontece cuãria;
.

o lançamento oficial da 3! Feira
Agroindustrial de Guaramirim, Distribuídas em uma área de
marcada para es dias 23 de agosto a cinco mil metros quadrados as em-

12 de setembro, no Pavilhão Muni- presas de máquinas agrícolas devem
cipal de Exposições Prefeito Ma- expor seus produtosno Pavilhão;
noel de Aguiar. A Comissão Central enquanto 62 estandes na área inter-
Organizadora começou a se reunir na já estão devidamente comerciali-
quinzenalmente para definirospre- zados. A CCO da Expôl91 definiu
parativos do evento. Nos próximos que es serviços de lanches e souve-
dias devem começar as abras de ar- nirs serão comandados por entida-
meção da áreaexterna do Pavilhão e des filantrópicas, come APAE,

AADAV, Rotary e Alc06latras
Anônimos. Para e dia 25 de agosto
está prevista a realização de. um
grande desfile cem a presença das'
escolas do município, come anteci

. pação ao des�i1e de 7 de Setembro.

A princípio, a 'lançamento oficial da
3! Feira Agroindustrial de Guara
mirim serä feito juntamente com as

comemorações pelo. aniversário da
Associação Comercial, Indústrial e
Agrícola (ACIAG), dia 5 de julho.

SINDICATO
no COMÉRCIO
VAREJISTA
DE JARA6UA
no SUL

. ELEIÇ"f)ES SINDICAIS
, AVISO

". Em cumprimento' ao dis-
posto no art 12; parágrafo 12, da

. Portaria n2 3.150, de 10 de abril
de 1986, do Ministro do Trabalho,
comunico que for registrada a se

guinte chapa como concorrente à
eleição que será realizada ·neste
Sindicato, no dia 19 de julho de
1991, conforine Aviso' Resumido
publicado no jornal de 01 a 07 de
Junho do corrente ano•

.

PARA A DIRETORI.<\.
-Eletivos

1t��EITHAUPT
RONALO KÖHNTOPP
- Suplentes
MAUROKOOH
ILDa DOMINGOS VARGAS,
·UDOWAGNER
PARA O CONSELHO FISCAL
- Eletivos
RUFINO SOHI,JLZ
MARIOPAPP
LUIZ LANZNASTER
-Suplentes
RAFAEL DIMAS NAZÁRIO
WALOEMAR BEHLING
GllMAR ANTONIO MORETTI
PARA .A DELEGAÇAO' FEDE
RATIVA
- Eletivos
BRUNO BREITHAUPT
IVOEWAUl
- Suplente.§
RONALD KOHNTOPP
WALOEMAR BEHLING

De acordo com o mesmo

-dIspositivo legal citado, fica aberto
o prazo de 05 (cinco) dias, a partln
da Pllbllcação deste IllIlso, para
!tnpugnaçllo de candidaturas.

Jaraguá do Sul,
1.8 de junho de 1991.
Bruno Brallhaupt

Presidente

CORREIO�
';>�. F»C»��

'SE,VOCÊ'
NUNCA
PRECISOU
D,AAß\.E,
EHORA·

(lWTW:CO.
�

.

.
.

.

MATUTANDO'

.. 1

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

.

Nepotismo, a discussão
do secundário

Está crescendo a discussão a respeito da nomea

ção de 'parentes pará preencher ás chamados "cargos
de confiança", na administração pública porparte da
queles que detêm cargos eletivos. Isto se deve a um

projeto de lei, que deu' entrada na Câmara Federal,
querendo proibir a nomeação destes, indo ao encontro
do propósito de moralizar e recuperar à imagem da
mesma perante à opinião E.ública, pretendido por seu
presidente, o deputado Ibsen Pinheiro ..E Cl discussão já
se alastrou aos Legislatives estaduais e municipais e
tainbém ao Executivo:

.

Mas, mesmo que amesma sejaaprovada, é posst
vel afirmar, de antemão, que a mesma 1JÕO surtirá os

efeiros desejados. Primeiro, porque. só aborda par
cialmente o problema, a nomeação de parentes, e es

quece das nomeações por favores polúicos. Segundo,
não vai à raiz do problema" ou seja, discute o secundâ-
_rio. Em vez de se discutir se é ou não ltcito e moral
nomear parentes para cargos de confi=nça; deveria-Si!
discutir se os chamados "cargos de confiança" são
realmente necessários e, se o são, quais e quantos deve
haver. .

.

.

Aliás, sabemos que muitos cargos de confiança
existem apenas como "cabide de emprego". E diga-se, .

o último que restou legalmente, depois da obrigatorie
dade de concurso para ingressar como funcionário na

administração pública.
.

Em vez de se discutir se é ou não posstvel e moral
nomear parentes, deveria-se fiscalizar o que fazem os

.
detentores de tais cargos; para ver se são ou não ne

cessários. ,

" Se um deputado nomear, por exemplo, um-parente
seu para um cargo de confiança e este não comparecer
ao trabalho ou exercer atividade não condizente com o

mesmo,
.

está provado que tal cargo nãoprecisa existir.
Caberia à sociedade, neste caso, mobilizar-se para ex

tinguir o cargo, visto tratar-se. de desperdtcio e mal
versação do dinheiro público. Se, no entanto, um par
lamentar ou mandatário polúico preencher o cargo
com um familiar qualificado e que trabalha, "o repú
dio pela' decisão não

. ultrapassa os etreitos limites (ia
inveja" - afirma Wianey Carlet, comentarista polúico
da Caldas Jr. de Porto Alegre,

Se, efetivamente, quisermos a moralização das
instituições dp poder público {!_ Q emprego 'criterioso do
dinheiro público, � preciso ir às raizes dos problemas e
atacä-los em toda a sua amplitude. E não querer "ta
par o sol com a peneira", discutindo o secundário.

CL.íNICA VETERINÁRIA
SCHWEITZ;ERA APAE de Jaraguil do Sul' e estabelecimentos conveniados, esll.o.unidos em uma

campanha vi.sando angariar fundos para a mãnutençio dos lrabalhos do. Centro de

Desenvolvimento Humano de nossa cidade. '

.

Se ndora do troco lhe for olerecido balas, fósforos, chicletes ou mesmo dlnhei_ro,
lraque.os por um ticket "TRDCD APAE"- 6 deposite na uma colocada n� própriO es-

tabelecimento conveniado. DI! o. troco para a APAE.

'.�
.'

.. Apolo hieg Cofàboraçlo �.

Dr. Waldernar Schweitzer
Clinica de pequenos e grandes animais.,

cirurgias, vacinaçês, raio ,er,
.

internamentos e

boutique, R."joinville, 1.178 (emfrente ao

Sup . Breithaupt) - Fone: 72-3268

Jaraguá dó Sul-SC

, ,.,. menter sua boa fonne: com todas as qualidades do leite. chegou Sant'Ana D iet! Totalmente
.....i1iz.du. e desnatado. tem durabilidade d,e até 6 meses, mesmo fora da geladeira. Voc�

.

encontra S.nt'Ana Diet em práticá garrafa de 1litro, como os melho,.es similareseuropeus •••

L.lte S.nt'An. Dlet Garante a qualidade�m as dispensáveis gordurin�asl

Jaraga4 tlD Sal. de 22/06/91 a 28/06/91 P4gill4 5Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CIN� JARAGUA

,MADRI,' Filme: Dormindo com
o Inimigo (Sleeping with the
Enemy) Direção: Joseph. Ru-

, ben, Roteiro: Ronäld Bass.
'Fotografia: John W. LindJey.
Com Julia Roberts, Patrick
Bergin e Kevin Anderson, ,

Censura: 12 anos.
Aparentemente o ca

samento de Laura, BUTneY_
(Juüo) comMartin (Bergjn) "'I
dosmais feüzes. Na verdade,
Laura apanha continuamen
te do marido, epara escapar
dele, foge pana outra ciddde,
onde assume a identidade de
Sara Waters, umamulher in
dependente e bem sucedida.
Lá conhece Ben (Anderson),
que fazSara mudar sua opi
nião sobre os homens. Mas

seu ex-marido reaparece e

transforma.sua vidi:I em um

pumrew .

'

- SÃBADO - 22.06.91 .

-20:15hs-Dormindocomo
-

Inimigo - 12 anos, 22:00hs -

Filmi Erôtico =Lõ.anos.
DOMINGO -

23.06.91 - 20:15hs - Dor
mindo com o Inimigo, .

, SEGUNDA
24.06.91 - 20:15hs - Dor
mindo com o Inimigo,
\ ' TERCA - 25.06.91 -

20:15hs - Dormindo, com o

Inimigo,I

,QUARTA _ 26.06.91
-20:15hs--Dormindo,como
!J' .'

1I117IlgoQUINTA _ 27.06.91
-20:15ns-FilineEr6tico.

Pura emoção,

§I§J§I���
. América do Sulr

,

Destacamos nesta semana e temos
como sugestão

ArgeiltilUl
Segunda cidade mais populosa da

. �rica Latina Espanhola, Buenos Aires I
uma maravilhosa metrôpole cosmopolita,
centro financeiro de importância interna
cional, ativo porto e laborioso poto indus
trial. Possui um variado comércio que tem
no binômio bom gosto/qualidade um forte
motivo para justificar parte da grande de-.

,

manda turtstica que provoca não apenas
nos brasileiros, mas tamblfn na maioria dos
demaispovos sul-americanos.

Buenos Aires é

agitação noturna com

dezenas de excelentes espetáculos 'Sendo
apresentado' diariamente, atendendo as

mais variadas tendências e aos mais varia
dos gostos. Seus interessantes museus e

, suas modernas galerias de arte são uma

fonte de cultura latino-americana. A forte
influência européia exercida por centenas
de milhares de imigrantes que alegram sua

"casa", especialmente espanhois e italia
nos, deram-lhe um toque de cidade do velho
mundo (alguns de seus bairros como San
Telmo e La Boca são mundialmente conhe- ,

cidos).
'

Aproveite e peça' informações sobre
.

as várias excurções que temos a vossa intei
ra disposição.
***********************************

"Flagrante do
332 Emaús Masculi-
'no" , realizado de 13
a 16 de junho, 'pelo
Centro Shalon, em

Jaraguá do SUl. Na
da menos de 60 jo
vens confraterniza
ram, questionaram
e muito aprenderam .

neste encontro.

A sua eleg'lICIa
começapor
fora.
VI.'a A GERAÇÃO'

DAMAlHA
FESTA DE
SÃO JOÃO

Vai daqui nosso convite
para que todosprestigiem a festa
da Comunidade São João, que
acontece hoje (22) e amanhã,
com o objetivo da construção da
futura nova Igreja. Às 18 horas
de hoje acontece uma missa, se
guida de festejos, com tradicio
nal fogueira, a ser acesa às 22
horas, juntamente com o inicio
do grandioso baile, animadope
Ws Filhos do Rincão - entrada
franca. Às 10 horas de domingo
ocorre outra SantaMissa, com a

benção da pedra fundamental,
cantada pelo coral do Seminá
rios de Corupá. Logo apôs, a
festa continua, com quentão, pi
nhão, churrasco, marreco e o

gostoso strudel.,

, este é mais um

pierre Alexander
décimo aniversä-Aniversariantes do mês NIVER,

Estará, trocando de idade na

prôxima segunda-feira, dia 24, oSr.
João Avelino Fagundes, sõcio-pro
prietário da Marmoraria Granisul
Ltda, Ao Sr João, os nossos pa
rabéns e o desejomuitasfelicidades.

,

Dill 22 =Isdde Mohr Vargas, '

Delibet T. Schmitt, Dirce Tomelin, Ro
sita'Seideí, em Corupâ, Dr. Mauro
Luiz Cubas .Moura, Cintia Helena

, Tomase/li, Dr. Victor' Bauer Jr., em

Curitiba ePaulôRobertoPereira; Dia
23 - Olga Fischer, Yalério da Costa,
Fritz Lemke, Briglte Püttjer, Cristiane
Porath, Rosane Loewen e Yaleriano
Zanghelini; Dia 24 - Joanira Hafer-:
mann Bruch, Odemir Eggert, LiJian

Eggert, ÁureaMariaAratât; Nàir Wolf
Quadrods, João Scheuer, Eleonora
Stern Steingraeber, Joãó Prim, João
Felipe, Eleine Alicia Stüpp, emBlume
nau e Patrfcia Martins. Dia 25 -

Fausto Reiner; Carlos Gielow, Marcos
Paulo Morbis, Sérgio Luis Krause,
Marlise Grott, Humberto Conti, sav�-

.

rio Hamburg, Marcos AlexandrePof
fo, Alvino Grütsmacher e George,

,. Marschal; Dia 26-Ewaldo Bernardo
Schmõckel Jr., em Curitiba; Waldemi
ro Martins, Ludgero Tepassé, em

Schroeder, Albano. Picolli, Idia Kres-
" sin, Bruno George Marschal e Wanda

Meier; Dia 27-Maria da Graça Fer
razza, {rene Lúcia Bortolini; em Lapa'
(PR), Ursula Rahn Braunsburger. em
Curitiba (PR), NewmariBeneua; Ta
tiana Stam, Taita MicheIe Maba e

Everaldo Scheuer; Dia 28 - Adele
Henschel, Mário Mello, em JoinviJle,
Germano Behrens Jr., Gustavó Lan
ge, Pedro João Pedrotti, Pastor Ingo
Piske, Jolmir J.ósé Rozza e Adelson
Mais.

Parabéns ao amigo-e
funcionários da VARIG Car
gas, Luizmar Rogério Stin
ghen, que aniversaria neste
dia 26 (quarta-feira), come
morando a passagem da da- r

tá intimamente. com a. mu

lherMairian e a filha Caroli
neo Nossos desejos de que o.

grande amigo Luizmar con
tinueeom esta simpücidade e

sinceridade marcante em sua

vida. Feticidadest

ModaSempre
Getúlio Varaas, ss

Nossos cumprimentos
ao arquiteto Otaviano
Eduardo Pamplona; um dos
coordenadores do bem-su-

; cedido Projeto "Jaraguâ
Muito concorrida a tarde 2.0](1'. Coordenador do

de jogos promovida pela Rede evento junto aos Profissio
Feminina de Combate ao Cân- nais Liberais, Otaviano não
cer, dia 12 no Clube AtMtico vem medindo esforços para .

Baependi, encontrar tempo - tão dijlcil
Está marcada para o, dia - à dedicação ao Projeto e,

6 de julho a eleição da Garota por conseguinte, a toda a
Malweel91. MaúJres detalhes comunidade do Vale do Ita-
nasprôximasedições.' pocu.

I

Informativo Varig/Cruzeiro RiiJ-Sli"
Facilitando as condições de paga

mentos, a Varig/Cruzeiro Rio-Sul estão
concedendo uma promoção no pagamento
das passagens aéreas nacionais, três vezes

sem juros, uma entrada e o saldo em 30 e

60 dias, A franquia de bagagem aumentou
de20para 30 quilos.

ones
"E,RT�L,;

'"e Vestindo Gerações
.

, '.

VARIG·).(:.:. CRUZEIRO /

POst06• V�JIda.r
Av. Mal. Deodoro,

1.085,

'.
Rua ,ReinoldoRau,

530
Fone: 72-3311

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

Nossos parabéns II jo
vem Cenira Weber, que comemo
rou aniversário no d/a de ontem
(21 de junho). A festa realizada
em sua residência, teve a pre
sença alegre dos pais, tios, av6s
e primos. A/êm dljl homenagem
desta Coluna 'Gente & Infor
mações" segue daqui muitos de-

'

sejos de felic/dades porparte dfi
'seus familiares Cenlra.

N6s, Gustavo e Isaljel, comunicamos o nascimento da
irmã SARAH FEUCffAS LARSEN, em 11-06-1991, às
8h3Om., no Hosp. e Mat. JARAGUÁ. Ela pesava 3Kg 350
gramas e media 49 centfmetros. Nossos pais chamam-se
Rolando (G,ina Baratto) Larsen. Avós matemos: Hildrio
(Inlferuth Mahnke) Baratto. Av6spaternos:Alfonso (Renate
.

Welk) Larsen. Bisavôpatemo: Gustavo Welk. Cumprimen
tos desta folha!

Muitos anos de vida epa
rabéns também à mef!ina Deysi
Mery Starosld, que cOmpletou
seus nove anos bem vividos no

dia 19 dejunha. Deysi, incluSive,
é filha do nosso colega da VA
RIG Cargas, o competente Air
ton Staroski. Toda força a voe2
Deysi.

Av. Marechal Deodoro,
122, 22 andar

FONE (0473) 72-0091
- TELEX 475 055

Felicidades sinceras à mem.
na MicheDe Jane Fuzão, que com

pletou se'lfS nave anos de vida na dia
14 dejunlw. MicheDe éfilha do ccqal
Altair e Beti Fuzão. Muita saúde I o
qlie uta Coluna deseja a lIoc2 Mi..
cheDe! ,

'FIEDLER10�te
•

dei

Max Fiedler Filho
Veículos c,om placa final 6
Pag.meDto do IPVA

Cota única até 28/06/91

AteDdemöI a domicßio
Rua Domingos R. da Nova, 316

TEL_I'": 72-1417- doSai-Se

',.

t�lí'Jll� MALHAS LTDA. M�J.M.
Maria José

• CORPO pÊRFEITO
Dr. João Edmar Galvanin - CRM 5339

EMAGRECIMENTO
IßESOTERAP·IA - Tratamento especializado para Celulite

, gordura localizada. '

EST�TlCA CORPORAL e FACIAL
Rua Exp. Antonio C. Ferreira, nº 295
Fone: 72-2307 - Jaraauá do sul-se

··TJg��. Jóias, relógios, instrumentos musicals
e os mals lindos presentes

você 8f1Contra em

LANZNASTER- ,Ii)IIC�IIIL-

'

Malhas para confecção
,

TROFÉUS ..... ARTIGOS ESPORTIVOS
ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO

(�e segunda à domingo)
Rua Cei. EmlDo C. Jourdan, 62

(próximo ao ClIWII8) - Fone: 72-3563

Porcelanas Schmidt, Cristais, Inox e Artigos p/Decoração

AV. MAL. DEODORO DA FOf..isECA, 183
GALERIA DOMFRANCISCO - SALA 01

o seu relojoeiro

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

Mol.t'on, moletinho,·mafha merceriada •
coton lycra. .

RIJa Walte,Ma'quardt, 10.2 - Fone 72-0099
.

Jaraguá cioSul- SC _

I,
II

II

"lAÇA0
CANAR'I.N.HO ",

Ha 20 anos t,a".ponail�o "

,

os a"Nlce. :do.nosso pregf8S1o.
AV. MAL 'DEODoRo DA FONsec� "7�- FONE'·72..1422

,

,-

/.
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byChicOR��

DEMOCRACIA.

Durante a realização do Projeto Jaraguâ 2010 a c�

munidade tá tendo a oportunidade'de discutir seus proble
"as e sair em busca de solução aos mesmos. O crescimento
é inevitável, mas não iremos muito longe sém estrutura, se
ria o mesmo que um corpo sem alma: A educação, a

criação de altemativas para aprendizado profissional, as
.

condições de vida para cada cidadão e a infraestrutura do
munictpio, são os principais assuntos discutidospor autori
dades locais que têm por obrigação fazer de Jaraguá um

lugar bompara se viver.

PERIGO
\

Em menos de um mês, vários arrombamentos foram
notificados na cidade de Jaraguâ. Os ladrões têm preferido

.

atuar no centro e seus alvos são as Lojas de Eletrodomésti
cos é brinquedos.

FRASE

"Toda a cobertura da imprensa na guerra do Golfo
Pérsico foi abjeta, ignóbil e cruel. Algumas pessoas ainda
acham que os soldados são heróis. Na verdadeç eles são
cretinos. Usar capacete é ridiculo" =Jean Luc Godard, ..:..

Cineasta Francês.

CRISE

A crise [X!kJ, qual atravessa (J Juvemus depois da satda
do técnico Zé.Carlos, já começa arefletir no seufutebol. A
derrotá para o Blumenau foi o começo. A responsabilidaâe
está nds atitudes, de alguns dirigentes e nós, torcedores,' es
tomos de olho. Vamos cobrar!

I.

ABSURDO

. Uma' noticia veiculada submeter suas, três mil operâ-: calcinhas e sutiãs. Se algU1l1Q
na imprensa durante esta se- rias a wn ritual des mais ço- estiver usando um produto da
mana, põe em pauta wn novo nhecidos do submundo traba- De MiUUs, terá que apresentar
tipo de crise. O Juiz da 3'?- va- lhista brasileiro: a revista na nota fiscal de compra. E vejam
ra criminal do Rio de Janeiro salda dafábrica. Em grupos de só quê parbarúlade: Quando
assinou uma sentença inédita 30, as moças são encaminha- elas estão menstruadas, são
dias atrás. Ele condenou um , das até as cabines sem-cortinas obrigadas a mostrar a pomi
empresário, dono da fábrica . e recebem ordens para levan- nha do absorventepara provar
De Millus, a pagar uma multa tar as saias, abaixar as calças que não há nada escondido ne
de 17 milhões de cruzeiros por até o chão,.ou levantar as blu- le. O empresário disse que. vai

, "Crime de constrangimento Ue- saspara que as guardetes pos-, aceitar o processo, mas que

g,,:f' • Ele foi condenado por sam ver as etiquetas de suas não vai acabar com o ritual.

Num clima super descon-\

tratdo, foi realizado na noite de
ontem (21); nas dependências da
boate Marrakech, o concurso

que elegeu a Rainha da Sr! Feira
da Malha. Jane Lennert, Adria-

, na .Schmitt e Vanessa Angelis de
Souza, . representando suas res

pectivas empresas, deram um

show- à parte. Na semana que
vem uma matéria especial com a

rainha.. Por enquanto fiquem
com a simpatia destas três feras
que arrasaram na festa de on

�.'
.

CONCURSO

Adriàn8
Schmitt

representou
80almar

FEIRA
.

Outro problema
que vem afligindo os 10-
gistas de Jaraguâ do Sul'
são os cheques sem fun
do. Na euforia da venda,
eles acabam acreditando
na lábia de certos guias
e acabam entrando pelo
cano. Enquanto uns tem

que esperar para .rece

ber por wn prazo maior
que o estipulado, outros
nem conseguem rever os

valores. É aquela histó
ria: "os bons pagam pe
los maus",

Os grupos Abril e Ma
chline acabam de colocar no

ar, em São Paulo, a t:VA.'
Trata-se de um sistema de TV
por assinatura. Operando no

sistema·UHF, eles estão dando
uma

. canja grátis na capital
paulista, mas em breve .0 teles
pectador somente poderá rece

ber o sinal por assinatura e

terá a sua disposição inicial
mente cinco canais diferentes,
cada um especializado num ti-

. po de programação. Nos Esta
dos Unidos, o sistema por TV a

cabo já existe .hâ algum te+po
e faz o maior sucesso, e no

Brasil nada .se cria, tudo se co-
pia.

.

Jane
Lennert,

da
Selva

NOVIDADE
VOADORES

João Marcelo Alves, da
IYAraújo Propaganda, tem

bons 1,1IOtivO$ para acreditar no
sucesso da S!! Feira da Malha.
A referida agência da Capital
do estado é' responsável pela
comunicação e Marketing do

-

evento que acontece de 12 a 28
de julho. JoãoMareelo garante
que neste .. ano haverá muito
mais agilidade nas informações
relativas ao movimento finan
ceiro, circulação e' atendimen
to. Uma das deficiências ob
servadas no ano passado foi o
setor de pacotes, Tem que me

lhorar,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



_-----------------·GERAL

Proclamas deCasamentos
----------------------------------------------------------------------------

MARGOT ADEUA GRUBBA LEHMANN,
(}jicúll do Registro Civ� do 1ft Distrito da Comarca de
Jaragud do SUl, Estado deSanta Catarina, Brasilfaz sa
ber que compareceram em Cart6rio exibindo os docu
mentos exigidospela lei, a fim de habilitarempata casar:

EDrrAL N917.764 de 1()'06-1991
• LEOMAR HILGER e MARIA DAS GRAÇAS DA
SILVA '

.

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natUral de Mer
cedes - Marechal Cândido Rondon, Paraná, domicilia
do e residente na Rua 305, n2 409, em Vila Lalau, neste
distrito, f�ho de Norberto Hilger e Marlene Asmann Hil
ger.

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Re
eWe, Pemambuco, domiciliada e residente na Rua Ma
thias Ruysam, 182, em "ha da Figueira, neste distrito, fi
lha de Severino Antonio da Silva e Saverina Lopes da
Silva.

EDITAL NI! 17.765 de 1().()60.19!U
• ADILSON MARTINS eMARJORTE CLEDIANE
DEARAUJO ..

Ele, brasileiro, solteiro, pedreiro, natural de Ja
raguá do Su� domiciliado e residente em Três Rios do
Nate, neste distrito, filho de Tomé NataHno Martins e
Olinda Martins.

.

Ela, brasileira, soItera, operária, natUral de Ja
raguá do Su� domiciliada e residente na Rua ltapocuzi
nho, nesta cidade, filha de Manoel Godofredo de ArauJo
e Maria de Lonis de Araujo. ,

.

,

EDrrAL N9 17.766 de 1()'06-1991
Cópia recebida do cartólto de Guaramlrlm, neste
Estado .

.

• ROBERTO CARLOS WEHRMEISTER eISOLE
TEVALANDRO

Ele, brasileiro, solteiro, eletricista, natural de Ja
raguá do Sul, domiciliado e residente na Rua Maria
Ubelina da Silva, 401, em Vila Lenzi, nesta cidade, filho
de Amo Wehnneister e tene RiberoWehnneister.

Ela, brasileira, solteira, industriária, natur,al de .

Guaramirim, neste Estado, domiciliada e residente na
Rua Pastor Lorens Hahn, 368, em Guaramirim, neste
Estado, filha de Nelson Agostinho Valandro e Maria Ma
dalena Valandro.

EDITAL NI! 17.767 de 11-06-1991
./vALDO KATH e IVANIR ZEH

Ele, brasileiro, solteiro, pedreiro, natural de Ja
raguá do Su� domiciliàdo e residente na Rua Daniel
Rumpel, 143, nesta cidade, "filho de Walfridó Kath e
Laura Jungton Kath. .

Ela, brasileira, sottera, costureira, natural de Ja
raguá do Su� domiciliada e residente na Rua Carlos
Eggert, 637, nesta cidade, filha de Artur Zeh e Reinilda
Pellense Zeh.·

EDITAL NI! 17.768 de 11.(J6-1991·
.ILARJOGUETZ e IRACILEITHOLDT

. Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Ja
taguá do Su� domicifiado e residente em Garibaldi,
neste distrito, filho,de Wendelin Guetz e Vali Bast Guetz.

Ela, brasileira, soleira, operária, natural de Vila
Nova - Toledo, Paraná, domiciliada e residente em Es
tada Garibald� neste distlo, filha de Angelina Leitholdt
Baader.

EDrrAL NI! 17.769 de 11-06-1991
• PAULO SERGIO SBARDELATI é ROSELIPIN
TER

Ele, brasileiro, solteiro, comprador, natural de
Jaraguá do Su� domiciliado e residente na Rua Hermi
nio Mafra CardQso, 189, nesta cidade, filho de Alidio
Sbardàlati e Otilia Vieira Sbardelati.

Ela, brasilera, solteira, costureira, natural de Ja
raguá do Su� domicifiada e residente na Rua Conrado
Riegel, 58, nesta cidade, filha de Henrique Pintere Ce
cilia Vokrnann Pinter.

EDITAL N9 17.nO de 11-06-1991
·

•NELSONRICK e SONIAALVESDE SOUZA
Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de San

b Gristo, Rio Grande do Sul, domiciliado e residente na
Rua Francisco Hrusehcka, 1.186, em Jaraguá-Esquer
do, neste distrito, flho de Ervino Rick e Rosa Keler Rick.

Ela, brasHeira, solteira, do lar, natural de sao
José do Cerritl, neste Estado, domiciliada e residente·
na Rua Francisco Hruschcka, 1.1.86, em Jaraguá-Es
querdo, neste dis.trito, filha de Pedro Alves de, Souza e
Hortencia Alves de Souza.

EDITAL NI! 17.771 de 11-06-1991
e

·JOstANTONIOMAJOLO e SUELIPATERNO
· Ele, brasilero, solteiro, comerciário, natural de
E'l()a Vista de .Burk:á, Ric.1 Grande do Su� domiciliado e
residente na Rua Bruno Schúster, em Barra do Rio Cêr
ro, neste distlo, fMho de Edgar Majolo e Selmira Majolo.

.. Ela, brasilera, solteira, do lar, natural de Rio do
Oeste, neste Estado, domiciliada e residente na Rua

·

Bruno Schuster, em Barra do Rio Cêrro, neste diSlrlto, filha de João Paterno e Eduviges P�terno:
EDITAL NI! 17.772 de 11-06-1991

:li:ffSON JOSÉ SPEZIA e CLiAUDIA REGINA

Ele, brasileiro, solteiro, ferramenteiro, natul'al de
Jaraguá do Su� domiciliado e residente na Rua Eduardo
Kreisch, 36, nesta cidade, filho de José tirieu Spezia e
�ez NicoluzziSpezia. .

.

. Ela, bra�;ileira, solteira, auxiliar de escritório, na-
tural de Jaraguá do Su� domiciiada e residente na Rua

JbO� Piccoli, 166, aplÇl. 102, nesta cidade, filhe, de An
. nKil Le-onarde Klein e Marta Pavanello Klein.

EDITAL NI! 17.773 de 12-06-1991
•L DIZCARLOS STELA eDOLORES ZELFELD

Ele, brasileir:o, solteire, operador dI) máquina.
naturál de Doutor Camargo, Paraná, domiciliado e resi
dente na Rua 639, lote 189, em Jaraguá-Esquerdo,
neste dISlrio, filho de Joaquim Stela eMaria Pereira dos
Santos Stela

Ela, brasileira, soltera, operária, natural de
senroeder, neste Estado, domiciliada e residente em

Estrada DuasMamas, em Schroeder, neste Estado, filha
de Guilherme Zelfeld e �Ia Tecla Rubini Zelfeld.

EDITAL NI! 17.n4 de 12-06-1991
• SILVESTRE GELSLEISCHTER e IARA ILtO

Ele, brasilero, solteiro, operador de máquina,
natural de Barra Velha, neste Estado, dcmiciliado e re
sidente na Rua Max Eggerl, em Ilha da Figueira, neste
distrito, filho deJsidoro Gelsleisehter e Lucia Kuczkonsc-
ki Gelsleischter.

.

Ela, brasileira, solteira. bordadeira, natural de
Guaramirim, neste Estado, domiciliada e residente em
Rodovia �-413; Km 04, em Guaramirim, neste Estado,
1llhadé Hern "Mo e Gerudes Hilda Bublilz liMo.

EDITAL N!l17.nS de 12'()6-1991
• JOVELINO MENDES e ANA LUCIA BEZ DE
AGUIAR

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Ara
quarl neste Estado, domiciliado e residente na Rua Ana
Zacko, em Barra do Rio Cêrro., neste distrito, filho de
BrasiDnc Mendes e Edite Gomes Mendes.

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Pes
caria Brava - Laguna, neste Estado, domiciliada e resi
dente na Rua Ana Zacko, em Barra do RioCêrro, neste
distrito, filha de Antonio Cardoso de Aguiar e Marina Bez
.deAguiar.

EDIT�L NIl 17.:776 de 13-06-1991
.ADAJRKRDGEReMARTASCHULZ '

Ele, brasileiro, seReiro, eletricista .. natural de Alto
Santa Fé - Palotina, Paraná, domiciliado e residente em
São João,'neste distrito, filho de Egon Krüger e Gerda
·Krüger. , r

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de
Apiúna, neste Estado, domiciliada e residente em Vila
Nova, em Guaramirim, neste Estado, filha de Vigando
Schulz e Berta Lopes Schulz.

'

EDITA�, N!l17.777 de 13-06-1991
Cópia recebida do cartório de Schroeder, neste Es- ,

.. tado.
.

• WILMAR KRUTSCH e VALtRIABEHUNG
Ele, brasileiro, solteiro, industriário, natural de

lI(:aripá - Palotina, Paraná, domicifiado e residente na
Rua Marechal Castelo Bram:o, 5.070, em Schroeder,
neste Estado, filhe de Leopoldo Krutsch e AnnE! Bors
chardt Krutsch.

Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Ja
raguá do Sul, domicißada e residente err, Eslrada Santa
Luzia, neste distrito, filha de Evalino Behling e Inge Ruth
Behling.

.

EDITAL N!117.778 de 13-06-1991
.ARNALDOROSAeMARIStTEANACLETO

Ele, brasileiro, solteiro, almo�arife, natural de
São Francisco do Sul, neste Estado, domiciliado e resi
dente em Estrada Nova, neEte distrito, filho de Concilio
Rosa e Eil Romualdo Rosa.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Jara
guá do Sul, domiciliada e residente em E�lrada Nova,
neste distrito, filha de Antonio Anacleto e lolanda Ro
mualdo Anacleto.

EDITAL NI! 17.779 de 111-06-1991' ,

• FABIANO RQGtRIO DOS PASSOS e L/LIANE
'

RIEDTMANN
.

•

.

Ele, brasileiro, solteiro, representante, natural de
Joinville, neste Estado, domiciliado e residente na Rua
Horacio Pradi, 280, em Jaraquâ-Esquerdo, neste distri
to, filho de Sebastião Mllitino dos Pastos e Nilza Mene-
gollo dos Passos. _

..

Ela, brllsileira, solteira, secretária, natural de
São Bento do Sui, neste Estado, dcmiciliada e residente
na BR-280, Km 84, em Corupá, neste Estado, filha de
Aldo Riedbnann e Uria Greipel Riedbnann.

EDITAL N!117.780 de 14-06-1991
Cópia recebida do cartóríc. de Rio do Oeste, neste
Estado.
• EDSON LUIZDEP/Nt e SOLANGE DE SOU-
ZA

.

Ele, brasileiro, natural de Catanduva, neste Es
tado, domiciliado e residente em Rio do Oeste, neste
Estado, filho de Almir Sávio Depiné e Matilde Depiné.

Ela, brasileira, natural de Rio do Su� neste Esta
do, domiciliada e residente nesta .eldade, filha de Fran
cisco de Souza e Terezinhade Souza.

ÉDlTAL N9 17.781 de 14-06-1991
Cópia rece.blda do cartólto de Garuva, neste Esta-'
do.

_ .

• JOAOSTONOGAeELISABETEPETRY
Ele, brasileiro, softeiro, policial militar, natural de

Garuva, neste Estado, domiciHado e residente na Rua
Lourenço -Kanzier, nesta cidade, filho de Estanislau Sto-
noga e Catarina Riteiro Stonoga.

--

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

randuba, neste Estado, domiciliada e residente l1a Rua
Castro Alves, em Garuva, neste Estado, filha de José

.. Pe.1!Y e Lucia Marcelino Petry.
E para 'que chegue ao conhe�nto de todos,

mandeipassar opresenteEdilal, que serdpublicadopela
ilJlprensa e em Cart6rio, onde serd afo«it:lO durante 15
diäs.

1"'4gl14 do Sul. de 22/06/914 28/06/91

CORREIO_,_
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Informativo Paroquial
CASAMENTOS: .

22/06 -Barra -17hOO-AD/LSONJOStFACHINIEJANETE SÁBEL
22/06:'" 18h30 - S. J. Tadeu - ANTONIO ODORlZZl NETO E SANDRA
SCHMll)T .

.: 22106 - l7hOO - Matriz - rossAIDELON SCHMEJER ERqSINHA SA

CHT
22/06 -10hOO - Matriz-OSMARRODRIGUESCAPISTRANOESIVONEI
DEUMA

.

22/06 - 191140 - Toledo - ALENCAR iost: DALLAYENEROSAUGAT

TO
22/06 - 18hOO - Matriz· - ADEM1LSON ioss DA MAIA EMARlNHDA

GORISCH .

22/06 -18hOO-Miusaranduba - ALCIRIO RONCHIEMARARICHTEB
22/06-09h30-Matriz- W/LDYMARTEZAVATIEEUANE SERUTl'!.
MISSA :Sdbado:

.

19hOO -Matriz; 18hOO _. São Luiz Gonzaga; 19h30-SãoJudasTadeu;
19hOO - São Francisco; J7h30-SãoPedro; 19h30-SS. Trindnde; 171JO
- Santo Estevão; 19h30 =Santa Cruz; 18hOO-SãoJot!o (Festa); 14hOO
Matriz (Crianças).

.

DOMINGO:
.

07MO -Matriz; 09hOO-Matriz; 19hOO-Matriz; 8hlJO =São Judas Tadeu;
09h30 - N. Sra. Aparecida; 16MO � Perpétuo Socorro; O8hOO -: N. Sra.

RainhaDa Pazt I01100 - São João (Festa); 10h30 - ULTREYA; 081100 - N.

Sra. de Fdtima; 09h30 - Santa Luzia; 09h30 - São José,

NOSSAMENSAGEM:
.

Acalmando a tempestade e aplacando afuna domar, Jesus nos en
sina que não precisamos submeter-nos com f(ltalismo e resignação aos re- ,

veses da vida.
. Mostrou que I posstvel vencer o sofrimento e a doença, a fome e a

injustiça, a de�gualdodde e a marginalização - assim como I posstvel
amansar as tempestades e acabarcomo domÚlio damarte.

O grande mal nosso I que muitas vezes pensamos coma os apõsto
los. Temos a impressão de que Deus "Dorme" dentro de nós e não escuta
os tarnentos de seusfilhos.

Peçamos ao Senhor que nos dê uma féfirme, mesmo nosmomentos
de tempestade" •

..

rn Curtume Arnoldo Schmltt Uda.

Fone: DDD (0473) 7200670

Coluna Evangélica
CULTOS: Neste sábado - às 19:00 horas na Sede Par. Ap.
Paulo; às 20:00 horas em João Pessoa. Neste domingo às'&OO
horas no Centro, na Rua Joinville; às 9:30 horas no Centro, na
Vila Nova, em Santa Luzia e às 19:00 horas Culto Informal no
Centro.
ENCONTROS DE IDOSOS: Nesta quinta-feira às tsoo ho
ras no Centro,
LEMA DA SEMANA- "Levai as cargas uns dos outros, e assim
cumprireis a lei de Cristo". Gálatas 6:2.

MENSAGEME LEITURA DIARIA:
DIA - 23 - O único "jogo" que quando venço não faço os ou

tros de perdedores l o "jogo" da fé, do amor e da esperança.
Corintios 13:1
24 - Nunca me compreendo melhor do que quando estou diante
de Deus, nunca vejomais dó que quando euolho napalavra em.

Jesus Cristo. Salmo )19:105
25 r: Quanto mais escura a noite, tantomais brilham as estrelas.
Quantomaior operigo, tantomaisperto está Deus. Salmo 23:4
26 - O Senhor se preocupa conosco, issq é consolo em todas as
situações. João 21,:5
27 - Deus, que envÍ(l nuvens e temporais, também deixa nova

mente brilhar o sol. Naum 1 :3,7·
28..,. Para os filhos da luz é dia claro no meio da maior esCu
ridão. Salmo 139:12
29 - Eu transformo o dia, enquanto eu agradeçopor ele. Salmo
59:16; 118:24

.

'I�..
PERFLEX Per.nu HoIIzonlall.V.rtlcall

PE·•.FLE"
.

Bar �lIIhelro- DMIIo 8anIDnada
. � ToldDs-Aclflcol-c.-'Eequadrlu

PERFLEX '&mAIIn,*

18 Anos A Serviço da Q,muoidade
Rua JOiDvUle, 1839 - FHc (0473)72-0'" e7l-33i.

,fARAGqÁDOSUL":SA�A.CATAàINA

P4güra9·
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



________-------- � GERAL

INTERIMÓVEIS
Intermediária de

'

Imóveis Ltda.

R. João Piccoli, 104 - Fone
72-2117
Jaraguá do Sul .....,. SC
CRECI0914-.1

,

'

",

Procura-se grande area

CORREIO---:.
a:>,<> �<>,,�,

S 81 S COMPUTER

\

O Cobra X386s Oferece o Melhor dos Mundos
,-

MS-DOS e Xenix.

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

Repre......nte Cobra COIÍÍputaílores

A INTERIMÖVEIS procura área residencial de

10.000,00 à 15.000,00ril2 em zona central, ou próximo ao centro,
paracomprar ou permotarcorn área construída.

Os interessados poderão entrar em contato pe,lo telefone 72-2117,
ouna Rua João Picolli, 104.

Jaragwá do Sul, -17 de Junho de 1991.

'Imobiliária Jardim
Jaraguá Ltda.

Rua,Reinoldo Rau, 585 - 89250 -- JARA·
GUA DO SUL - SANTA CATARiNA
FONE: (0473) 72·0768 - CRECI 5'Z.J

, VENDE
, TERRENO cl 780m2, R. WalterMarquardt,
TERRENO c/600m2, prõx, Pte Maria Grubbar
TERRENO cl 420m2, Ilha da Figueira.
TERRENO c/500m2, centro.
TERRENO cl 15x35m, Vila Baependi,
TERRENO c/464m2, R. Joinville - frente p/ asfalto.
TERRENO cl 18x37,50m,lat. R. Joinvílle.
TERRENO c/15x6� Jaraguá Esquerdo.
TERRENO cl 3.38Om ,R. JoinviUe - Guaramitim.

TERRENOcl,7.130�7, Vila Nova. '

TERRENO cl 450m na Barra do R!o Cerro.CASA DE ALVENARIA cl 120m, Tifa P61vora - Cr$
10.000.00000

' ,

ÇASA DEALVENARIA e/ lZ0m2,Jaraguá Esquerdo.
CASA: DEALVENARIA c/148m2, Vila13aependi.
CASA DEALVENARIA c/160m2 Vila Nova.
CASA DE ALVENARIA c/170m2, V. Nova - P/Fiinan-
cíada.:

'

CASA DE ALVENARIA cl 200m2, em S_çhroeder.
CASA DE ALVENARIA c/250m2, terie'lío cl 1.400m2•

,
CASA MISTA C/127m2" R. R. Ziemann, frente pl asfal-,tol 30m, Ponto C�mercia •

'

SALA cl 40 00m centro
'

APARTAMENTÓ.c/200,OOm2, no centro,
APARTAMENTO c/135,OOm2, no centro.
APARTAMENTOc/108,aom2,nocentro.
APARTAMENTO cl 105.tQO�2, no centro.APARTAMENTO c/80;UI:IlD ,no centro.
APARTAMENTO çj 70,OOm2, no centro.SITIO cl 508.000m', nha� Figueira, a 7Km do.centro.
CHACARA cl 88.000,OOm , RIO Cerro - 12 Km do.cen-
tro.,

'

- TEMOS OUTROS IMÓVEIS -
,

VISITEM-NOS "

..AGORA TAMBEM PLACAS E PAINÉIS"
FONE: 72-0768'

'

EDITAL
ÁUREA MÜLLER GR.UBBA, Tabelião e Oficial

de Tttulos da Comarca de Jaragu4 do Sul, Estado de
Santa Catarina, naforma da Lei, etc '

Faz saber a todos quanto este edital virem que se
acham neste CartõrioparaProtesto os Tttulos contra:

'

ARISTIDES SILVA - Rua: Pe; ALBERTO JACtJB, 758,
��A

'

,

ANISIO SILVA - Rua: JOÃO PLAN/NCHECK. 694 -

��A
' ,

'

,

LOUR./VAL GUMZ - Rua: ESTRADA GERAL FELIPE
SCHMIDT, S/f<r- - CQ-RUPA '

, MOACIR. JUNKS - Rua: ANI'ONIO B SCHMITZ, 430 -

��A
METALSER.RAs /ND COM E R.EP LTDA - Rua: DOM

, DEMARCHI 465 - NESTA
' '

SILVIO Lvii KUMKOWSKI - Rua: ÁGUAS CLARAS,
S/f<r- - �STA

E, como os ditos devedoresMOforam encontrados
ou se recusaram a aceitar a ,devida intimação, fazpor in
temildio do presente edital, pdm que os mesmos compa
reçam neste Cart6rio na /?Iia: Arthilr Müller, n'! 78; no,
prazo da Lei, a.fim de liquidar o seu dlbito, ou então dar
razdo parque não o faz. sob a pena de serem os referidps
protestadOs naf0171l4 da Lei, etc�

,

JaraguddoSul,I8 dejurlhode 1991.'

ÁUR.EAMÜUER GRUBBA - Tabeliã
e OjiciQJde P,rotesto de Tft!dos.

P4gÜUlIO

Engen.haria e
,

Tecnologia da
Construção Ltda

ENGETEC�
ENGETEC
\)

, Coastrutora: Imobiliária:
Cálculo Estrutural Compra: Venda, Avaliação
Projetos CIVIS locação e Inlermediaç:fo
Execução de Imóveis

Rua, Cei. Procôpio Gomes de Oliveira. n'! 285 � Fone:
72-2679 J.ragu� do Sul � sc - i::REA 2264 � CRECI934.J

VENDE:
Casa de alvenaria (centro) - Rua João Planischek, n'! 677
Casade alvenaria (centro) - Rua JoséEmmendõerfer
Casa de alvenaria (surte + 3 quartos) - ViJa.Nova

RCasa de alvenaria' (terreno com 1.07Ont) - Centro - ua

Anita Garibaldi
Casa de alvenaria (terreno com 1.404"r) - Rua WalterMar-
uadt "

,'lJasa de alvenaria -JarafJ,.uáßs@erdo - Lot. São Luis
Casá de alvenaria CI 24únr - 'Terreno c/3.300m2 - Ilha da

Figueira '

Casa de madeira - Terreno c/ 6oorr1 - Loteral WalterMar-
uadt

"

'lJasa âe.madeira - RuaAngeloRubini '

Casa de madeira - Terreno c/l.038"r - CAMPO ALEGRE-
, SC - FRAGOSOS
Sobrado de alvenaria - NA PRAIA DEITAlUBA - SC
AJn:. Ed. Joverli - (surte + 2 quartos) - Centro '

Apf!. Ed. Carvalho - (surte + 2 quartos) - Centro'

Apf!. Ed, Maraiâ - (2 quartos) - Centro
Apf!. Ed, Chioaini - (pr6ximo aoHospitalSão José) - Centro
Lote naRua JoséEmmendõerfer - Cr$ 3.580.000,00
Lotes na Ilha da Figuçira

'

Terrenocom 3.50Oirt - Rua Epitácio Pessoa .

Srtio emSchroedert IO.Smorgos), Casa c/185rrr (alvenaria}
srtÜJsDiversos
Chácara com 48morgos (1í1.()()()nil)

, AL'UGA:
Kitinetes - Ed,Marq/Klrdt - Centro
A_pf!. Central" Ed. Cente._nário
Casa na Ilha de Figueira '

Galpãoprôximo aBRAHMA - (2oorr1j

Cal' Imóveis
� Jaroçuá
,� ,

ctaa.
/

Compra - Yenda -:- Loteamento e Administruçao de Imoveis
CGCMF: 78'659 544 0001·92 - Creci 852.1
Av. Mal. Deodoro, 141 - Fane: 72·�10

, VENDE:
'- Terreno com 720.Of!JniZ, .com 02 casas no loteamento Ana '

Patda I,
- Terreno com io.oooooe, na BR 280.

'

- Terreno em NereuRamos,
- Terreno com 9.000,OCJíf! de frente a entrada (lo, Rodeio
Criolo,

'

- 01 chácara com 240.ooo,oorr1, na Gruta Funda.
� 02 lotes no loteamento São LÚiz. '

- Chácara com 25.000,OOrri emCorupá.' ,

-Chácara com 105.000,Oö,,;z. emNereu-Rámos. \'

- Tem!,no com 574,oomz, na rua Jacob Gesser; atrdz do Ti-
jqlão deMateriais de Construção.
.:_ Casa com 120,oorr1, na rua Ernesto LeSsmQM.
- Uma casa com 02 te"enos em Schroeder com 15,00 x

30.00m. ,
ALUGA:

- 13 apartamentos novos na Av. Mal. Deodoro da F(lnsl!ca,
defrente àsPeranam:bucanas.

'

- 01 apartamento nOEdiffdo Caetano SclUOdini.
- 07 salas comerciais e 'Kitinetes no prédio da MP, na Mare-
chal.

�,CHALÉ��LEI Imobiliária e

JS ff!'L Representações Ltda
,: .

.

Rua Reinoldo Raü, 61 .,.. Fones: 72·1390 e 72-1500
Jaraguá do, Sul - SC - CRECI 643-.1

CHAl� - IMOBILIÁRIA - VENDE'
APARTAMENTO· Kllinele, Edil, Minner, Centro; ,

APARTAMEN:rO. 02 atos, Edil. Jaraguã, Centro;
APARTAMENTO· 02 atos, Edil. Menegotii Cenlro; Ent. + Fin.
APARTAMENTO·03 atos, Edil. Mannes, Cenlrl>;
APARTAMENTO· 03, atos, Edil. Rua; Actélia Flche,r,· Pröx, Arlex;
APAR;rAMEN170· 01 Surte, 02 atos, Dep. Emp. Edil. Florença, Av.
Mal.;
CASA·MISTA· c/100m", ler. 3751)12. Rua: Amazonas, Centro;
CASA.MISTA·'cl150m2, ter. 454m2• RiJa:Hélmuth Hansenn;
CASA·MISTA· c/238in2, ter. 525m2• Rua: Marcelo Barbi;
CASA·AlV.· c/106m2• ter. Rua: B�,lha Weege, tat.:
CASA.ALV•• 120m", ler. 406m2• Rua: Erneslo Lessmann;
CASA·ALV•• OeOm2, ler. 450m2• Rua: Domingos RoSa;
CASA·ALV•• 0geni, ter. 665m". 'Rua: 677. Vila Nova: '

'CASA.ALV.· 114m2, ler. 349m2• Rua: Theodoro Roeder, 77;
CASA.ALV•• 120m2, ter. 400m". Rua Alberto Wagner,'102;
CASA·ALV•• 206m", ler. 11.000m2• Rua: Otto Mayer;
CASA·AlV.· 150m2,'ter. 314m2• Rua: Felipe Frenzel, Centro;
SALA·COMERCIAl· Rua: João PIcoli, cl Área de 114.00m2•
Rua: Av. Mal Deodoro, c/ Área de 84,OOm2•
Ru,;'; Jo'lnvllle, c/ Área de 140,OOm2• Térrea, e 140,OOm" 2º Piso.;
TERRENO-COMERCIAL· Av. Mal Qeodo,o. cl Área de 800.00m".
WalterMarquardt, c/ Área de 106,OOm2•
TERRENO • Rua: Leocãdlo C. da Silva, Vila Nova, c/ Área de

5.316m2•
Rua: João Januãrlo Ayroso cl Área de 5.000m2.;
TERRENO-RESIDENCIAL· Av. Mal Caslelo Branco, Schroeder• .
B; Água· Verde,. c/ Área de 424m2•
B. Jaraguâ· Ésquerdo., c/ Área de 453m2.'

ESTETICISTA
Massagem Manual LOURDEs E DARIA,
Massagem Eletrônica
Forno Bier'

.

Isométrica

Crioterapia e Terrnoterapla
Gesso - Sauna

Pipolo - Facial - Capilar'
, limpeZa de Peie- Produtos da Natura

R. Bernardo Dornbuch.,1578-� Fund,os'_

.' - .

AVIAMENTOS. FIOS ,,'8011DADOS.' COITUlA INlUlTltIAl.
'tWSAS Df LA.MALHAI,GOLAS. '

IAIIÍRouMlLICA*'.

ICIIIDADOS: IM OIItAL
"

•.••�.DODOIINIUIH. tà. "-:72'1151

Jarag'u4.do Sul. ie Z2l06í91 a 2si06l91
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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-------- VOLEIBOL -----------

DME/Malhas Darpe enfrenta
o selecionado argentino

E5p9rte em Revista
--_-----------Jaime Blank -

, \

Deu.BOC,
de viradaJaraguá do Sul - Voleibol

de alto nível reúne 'as equipes da

DME&jjllhas D� (categoria infan
to-juvenil masculino) e a Seleção Ar
gentina, além das equipes adulto fe
minino DME/Dalmar Malhas x Se

leção Juvenil Argentina, a partir das
19 horas do dia 25 "(terça-feira), no
ginásio de Esportes Arthur Müller,
em Jaraguá do Sul. Ö evento deve
reunir grande público, até pela quali
dade dos jogos. A promoção é da,
SECET, Dalmar Malhas, Malhas
Darpe, com ingressos ao preço de Cr$
500,00.

Ainda no Voleibol, a equipe
DMElMalhas Dalmar não conseguiu '

bom resultado durante o Campeonato
'

Estadual de Voleibol Infanto Juvenil
Masculino, ficando em quarto lugar,
atrás da SER Sadia, AgroelianelGra
fica Arthur, e Colégio Barão do Rio
Branco (equipe Campeã). As compe
tições foram marcadas por excelente
índice técnico e a equipe jaraguaense
ainda conseguiu vencer a de Rio do

Sul, por três sets a dois, perdendo as

demais partidas.

,

Depois de estar vencendo por 1 a. 0, no inicio do

segundo tempo, o Juventus mais uma vez não soube
administrar essa vantagem e em menos de cinco minu
tos permitiu que o Blumenau virasse o placar para 2 a

1. A derrota sofrida domingol' lW "velho estádio"
Aderbai Ramos da Silva, não estava lWS planos dotri
color jaraguaense, que esperava trazer de lá, os. dois
pontos. Ficou outra. vez evidenciado; que a equipe ca

rece de um lider, ou seja, de um jogador de 'larga expe
riência, que transmita aos demais companheiros a

tranqüilidade necessária lWS momentos em que a equi
pe está em vantagem ou em desvantagem no marcador,

Ônibus

A Viação Canarinho
está colocando ônibus a

disposição dos torcedores
juventinos que queiram ir
à Joinville, assistir ao jo
go de sua equipe frente
ao Aval; rzo domingo. A
sarda será defronte o

Posto Marechal, a partir
as 13h3Omin, ao custo de
Cr$ 500,00por pessoa.

Apesar da excelente atuação, os jataguaenses ficaram em quarto

--------BICICROSS-------

Equipe Malwee busca liderança do Estadual
O diretor de Bicieross da fede-

, ração Valdir Moretti, garante que os

horários estabelecidos à reunião dos

dirigentes será mantido, sendo que as

inscrições para novos pilotos, e pilo
'tos não federados da cidade-sede, ini
ciarão as llh30min de sábado (dia22)
com término às 13 horas, às
t3h15rnin acontece sorteio das raias,
às 13h30min, inscrição da categoria
super-classe, e às 14 horas inicia a

prova, às 17 horas ocorre a entrega da
premiação aos campeões.

A segunda etapa do Campeo
natoCatarinense deBicicross se reali
TA hoje (dia 22), na cidade de RiO de
Sul. A competição conta Com a parti
cipação de mais de 100 pilotos, e as
presenças principais j� confirmadas -

00s pilotos campeões Sul Americano:
Rodrigo, e seu irmão, MaiconWeIter,
da cidade de Brusque, e a garotinha
Barbara Biehr, de Jaraguä do Sul.

,

A competição promete ser das
mais disputadas principalmente por
que na primeira etapa, que foi reali-

zada Da cidade de Brusque, as duas
maiores equipes terminaram empata
das em oito títulos' cada uma. As

equipes do Bandeirantes, de Brusque,
e equipe Malwee, de Jaraguá do Sul,
tem agora a .oportunidade de decidi-

'

rem em pista neutra para os dois gru
pos qual a melhor equipe do estado.

Além destas duas, a equipe de Rio do
Sul que estará competindo em sua

pista, terá grandes chances de vencer
acompetição.

'

Troféu Brasil

Foi boa a parttci
pação dos três atletas ja-

'

raguaenses no "Troféu
Brasil" de Atletismo,
realizado no último' do
mingo, em São Paulo,
Waldir Giese (saLto c/va
ra), com 4,lOm e Olavo
José Reali (lançamento
do martelo) ficaram em,

6'2 lugar. Gérson dos
Santos (Llôm c/barreira)

, ficou entre os oito melho
res do Brasil, e só não

participou das finais, por
motivo de contusão.

SER Amizade lidera os certames da LJF
60 jogos realizados até a sexta rodada
do returno, foram marcados 145 gols
- média de dois por partida, sendo
que Gilberto, do Francisco de Paula,
e Ivan Souza, do João Pessoa dividem
a artilharia, com sete gols. A SE João
Pessoa lidera o quadrangular final do
campeonato Sénior, com três pontos
ganhos, seguido do Cruz de Malta e '

Internacional, em segundo, e o Cruz
de Malta na quarta colocação.

Jaragu4 do Sul - A equipe
da SER Amizade mantém a liderança
do campeonato da I! divisão da
Liga Jaragnaense de Futebol, com
OOve pontos positivos, restando ape
nas três rodadas para encerramento do
ltturno.

João Pessoa e Cruz de Malta
� em segundo lugar, com sete pon
-- ganhos - embora a campanha fa
VOreça ao Cruz de Malta. Até agorajá

foram convertidos 155 gols no certa

me, que teve 60 jogos .realizados. Os
jogadores Mafra do João Pessoa, e

Edu, da Amizade, são os artilheiros,
com 14 e 13 gols, respectivamente.

No campeonato Juniors a

Amizade também está na frente, com
10 pontos positivos, vindo em segui
da colocação a SER Francisco de
Paula, com nove pontos ganhos. Nos

Futsal

O "Citadino Urba
no Agroindustrial" de fu
tebol de salão apresentou
os seguintes resultados,
em sua 4� 'rodada: Ma

Lhas Etalan O x 7 Arweg,
Colégio São Luts 12 x 1
Dalcelis e Despachante
Cilo 8 x 5 Mannes-Glv . A
5� rodada foi desenvolvi
da na noite de ontem, no
Ginásio Arthur Müller.

·.Sarari
Prato típico

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

TEL.72-1389
'

JAR�GUÁ DO SUL - SC

A diretoria da So
ciedade Sport Club Pa

raná, da Barra do Ri
beirão Grande está con

vidando a todos para

participar do 4fl Prato

Ttpico Italiano, neste

domingo, as 12 horas.
Será servido galinha cai

pira, polenta, aipimfrito,
arroz, saladas diversas,
vinhos, não faltando
também uma boa música.
Vá e sirva-se a vontade.

Bocha

Acham-se abertas
até o dia 06de julho, no
Pavilhão da Bocha, no

Clube Atlético Baependi,
com o Arno ou Orlando,

'

as inscrições para o tor
neio de duplas na regra
oficial e outro para o jo
go livre: As competições
serão desenvolvidas si-:
mulsaneamenre, todas as

3!!s e (?!!s feiras, a partir
das 19 horas.

'

SPÉZIA 8( elA'. LTOA..

"

� . --..

DOAÇÃO AO BOTAFOGO
o BOTAFOGO FUTEBOL

CLVBE sente-se sobéjamente gratifica
do pele total apoio que vem recebendo
da Prefeitura Municipal de Jaraguá do
Sul, bem como vem externar, de públi
co, os sinceros agradecimentospele va

liosa colaboração a esta agremiação no
valer de Cr$ 3()()mil.

Na foto acima, o momento sole-
-

ne em que o então-Prefeito, Adernar
Duwe, fazia a entrega do cheque ao

Presidente, Jaime Piazera.

Serraria e Serviços de Trator
Madeiras pára Construção e serviços de
trator com profissionais especializados.

R. João J. Ayroso, 772 - Jaraguá
Esquerdo

Fone: 72·0�OO - Jaraguá do Sul
SC

-.
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.ANOTAÇÖES
. "Estar preparado para
o slculo XXI significa estar apto
a lidar com o trdfego urbano. Ne
nhuma cidade' importante no
mundo pode fazê-lo agora, Con
tudo, dentro de 50 a 200 anos te
remos o dobro do trdfego de hoje.
O assunto I urgente, nãopodemos
nos pemiitir uma p(Jlltica errada
ou .in4til. As dificuldades em se
movimentar ameaçam a prôprta
existênda das nossas cidades. De
verfamos tentar resolver o proble
ma do mesmo modo como ummI
dico trata da sadde, começando
com um diagn6sticq profissional
correto.

"i -;;;;;;u;;;,.;n;;;: "t tudo
culpa do autiJnWvef'. NIJO I. As
causas fundamentais do situaçlJO
começaram a evoluir "muito antes
do primeiro carro ter feito sua

aeariftlo. A primeira tentativa re
gistrrido de controlar trdfego ur
bano foi na antigaRoma, 45A.C.,
quando Cisar proibiu todo o trâ
fego durante o dia, exceto de ve(
culos transportando material de
construção paraßS locais de obras
em andamento.E estranho que em
muitas cidades apolfticaprodomi
nante - se assim podemos cha
mâ-la - I de obstruir o uso do
carro•••

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

..•• .Em vez de inventar siS
temas de trßnsito mais eficazes.
Essas politicas errôneas si!podem
resultar em mobiJidm:le reduzida,
que significa degradação do cida
de, tomando-a' menos atraente

para as novas empresas, que
criam .

empregos e recolhem mais
impostos. A escolha de umapoliti
ca negativa I provavelmente ba
seado numa aberração da mente
humana, particularmente da oci
dental, com o seu apego a situa
ções canflitantes e o desejo de sair
vencedor."

.

E o que constá do BRASIL
ROTÁJUO, 3/91, p.l I, por AL-
BERTG. NYMEYER.

.

F;�;;;;j;,-é-;;;;;"
Estd despertando o maior

imeresse na cidade a idlia aventa
da numa das reuniões do Rotary

- Club Guaramirim, do realizaçlJO,
aiiu:kz este ano, do I!! Cascuden
fest ou Festa do Cascudo, que de
vem ser encampado pelos empre
sdriQs locais, projetando dentro do
gastronomia regional o peixe co

mumente conhecido' como cascu

do, peixe tele6steo, Siluriforme, do
fam!Iia dos siIurfdeos, muito apre
ciado, de coloraçlIo amarela, mais
carregado. no vehtTe, com man
chas redondos. esparsas sobré o

corpo e 'as nadodéiras, que vivem
nos fundos.dos rios, de ordindrio
nos lugares rochosos e alimentan
do-se de lodo, vegetais e' restos
org8nicos em geral. Eles tem m
rios sillßnimos, como sejamGetzri.
cari. -etzri. bOi-u-,_d.
resultando doi o guacuarf (de gu
mais uacari)ou guacucuia - �
do mar. O famoso peixe poder4
ser mostrado ao forasteiro. 'E
apreciado.A CascUáenfeSf, ao que
tudo indica, poderâ ser lançado
em outubro acompanhando mais
uma opção no roteiro das festas
naregi40.

lJ!!CONGRES$ODE
REGISTROSPÚBUCOS

.

O rotariano e agora pro
fessor concursado da FURB, Os
niIdo Bartel.participou de 14 a 16
do corrente -do lf.<Congresso Re
gional de Registros Púbäcos, na

cidade paranaense -de Londrina,
com oportunas intervenções nos
debates em que I especialista. O
congresso foipromovido pelo Ins
tituto do 'kegistro lmobilidrio do
Brasil, com sede emSoo Paulo.

Ú;�·-;;;'·�"f8'! reunido
o clube provisôrio do Rotary de
Scllroeder e, mesmo sem a ad
misslO o.ficial em RI, 1d se engaja
em campanhas que beneficiam a

comunidade, como lo caso do
trt2nsito que jd começa a preocu
par no mpnictpio. O novo clube
rotârio estâ sendo patrodnado
pelo Rotary Club dé Guaromirim e

vém sendo acompanhado deperto
pelo rotariano Osnildo Bartel co
mo representante do Governador
Ary Buzzy, no atendimento. da
ComissIIo de Expansão. O clube
reune-se todas as quartas-feiras,
da 20 "horas, no Restaurante By
nemann, ejâ começa a receber re
cuperanses de .outros. clubes que
prestigiam o mais novo clube em

formação no distrito 465.
-.- .-.- .-.-.-.-.,-

E o Rotary Clube de Jara
gud do Sul empossa seu novo

Conselho'Diretor da 20 haras do
dia 25, no Restauranie ltajara,.
pata diri ir a entidade no biJnio
91192. � conselho ficou assim
constitufdo: l1doDommgos Vargas

.

(Presidente); Paulo Brisol/a TQWl
res Filho·(Vice-presidente);Mdrcio
Mauro Marcatto (Tesoureiro);
Wz Alberto Leigue (Secretdrio);
I!duardo Ferreira Horn (Pr.otoco
lo); PaUlo Tavares Filho (Seniiços
'In�ernos); 'LuizFemandoMedeiros
(Serviços Profissionais);, Mario
Souza (Serviços à Comunit:lade) e
Waldemar lJehling (Serviços Inter
nacionais).

Bl\Cl\Nl\
COM. E REPRES. deMAT. de CONSTRUÇÃO

Madeiras, tijolos, /ages pré-moldados, cimento, cal,
portas, janelas, jechoduras,Jorros, tudo damelhor.

qualidade e compronta entrega

PlIil B�mardo Dornbusch, s/n'!, pr6ximo da Mariso/.
Em cadà cliente, um novo amigo.

CORREIO_
-=» c:» ..C»" C»

Motoristas orientados para
.atendímento aos acidentes

. Jaragui do Sul - A simula
ção de um incêndio com carga IISxica

.

chamou a aténção de curiosos, a partir
. das 14 horas do dia IS, na 1118Walter
Marquardt - ao lado do PostoMime-,
em Jaraguã do Sul. A operaçio de
combate ao incêndio fez parte do

.

programa discíplinar do curso de
"Movimentação de Produtos ou Car
gas Töxicas - MOPE", ministmdo
desde o dia 7 deste mas, até o dia 29.
sempre äs sextas-feiras e sábados.
pelo centro de treinamento do Se
naiiJS. "Pretendemos com isso des-

.

pertar a consciência dos motoristas a
procurarem solucionar destes impre
vistos, que podem se transformar em
grandes tragédias", explica o agente
de treinamento do Senai, Pedro Luiz
Sasso.

Os 23 alunos-funcionários de

empresas de Jaraguá do Sul recebe
ram as orientações para "isol;ir a área
imediatamente, em caso de incêndio,
acionando o Corpo de Bombeiros. a
empresa, os fornecedores dos produ
tos, a FATMA e a Polícia F�.
por ordem de prioridades"; destaca
Sasso. Durante a simulação, os alunos
do Senai foram acompanhados e'au
xiliados pelos voluntários do Corpo
de Bombeiros de Jaraguá do Sul, que
prestou treinamentos sobre a utiliza
ção de extintores.

O objetivo do curso de movi-

mentação de produtos ou carga . tóxi
cas é de "credenciar os motoristas a

efetuarem este .tipo de transporte em

todo o territdrio nacional e de con
fonnidade com a resolução nãmero
640185 do CONTRAN". Ao todo,
são 40 horas/aula com conteddos só-

Inaugurada estrada de

Guarani�Mirim fundös
Massaraodaba - Com' a

presença do Prefeito Dávio Leu, do
Vice-Prefeito, Raimund Zimdars, e
da comunidade local, foi inaugurada
no dia IS, a estrada de Guarani-Mi
rim Fundos, que liga as localidades de
Guarani-Mirim e 02 Braçó do Norte.
As obras ali executadas constaram de
alargamento, retificação e rnacadBmi
zação da referidl;l eStrada, possibili
tando melhores oondiç6es de tráfego
paI'II o escoamento da prodllÇio alf
existente, como também facilitando a
sarda de muitos operários que traba
lham nas indástrias de Massaranduba
edaregião.

O Prefeito Dávio Leu disse
que estava satisfeito em entregar. a
obra h comunidade. Apesar das difi-

culdades financeiras da municipali
dade, mas com o apoio da comunida- .

de, foi possível realizá-la. Lembrou
ainda que a 'obra foi iniciada pelo Vi
ce-Prefeito, Raimund' Zimdars,
quando' no exercício do cargo, nas

suas férias, o que provamais uma vez
que � Administração Municipal de
Massaranduba esbt unida e cumprindo
fielmente I> seu Plano de Governo
aprovado pelamaioria dosmunícipes.
Da�o agradeceu também o apoio do
Poder Legi.slativo para com a sua ad
ministração, e o trabalho que foi exe
cutado pelos Servidores da Prefeitu
ra, coordenados pelo Diretor de
Obras, Hilário Fritzke, na realização
demais I:ISta importante obra.

Equipame.aos para EserittSrio Ltda.
T.do para seu escrittSrio'

Completa linha de suprimentos'
para computGdores.

Fone::;' (0473) 72-1492 e 72-3868
JaragWi�oSul - SC

bre "direção defensiva. - que o JnOID,
rista aprenda a conviver com im...
laridades do trânsito,. sem revidar I,
"legislação" , "combate a incêndioí",
e "conhecimento dos produtos 'IIi!-

.

ECOS e seu grau de poluição e to_
dade",

Jaragaf do Sal - O
Centro de Treinamento do SE
NAI/JS recebe entre os dias 28
deste mês e 12 de julho o "Ex·

potainer Mdvel da FESTO" -

sistema de exposição volante
que possibilita que os profissió
nais das áreas técnicas de Enge�
l)harÍa, projetos, manutenção,
suprimentos envolvidas em

Au'tomaçãó tenham acesso h,
mais 'atualizadas infoI'lDaÇÕeS
sobre comandos e controle au-

'

tomático. O Expotainer vem da
Alemanha e está percorrendo ai
priqcipais cidades <tq Brasil.

As visitas-setio feitas em
quatro � diárias (b _8b,
lOh, 14h e 16 horas), com dura

ção de 90 minutos, sempre •

orientadas por um consultor da
FESTO. Os participantes po
derl� aSsistir.b demonstraçõeS.
dos produtos em operação, es-.
clarecendo dávidas e trocando
idéias sobre aplicação e solução
dos prob.lemai na área de auto

'mação. As inscriç6es são gra
tuitas e podem ser feitas me

diante preenchimento de convi
tes disponíveis na Secretaria do
SENAI/JS; cada grupo visitante
terá nomáximo 14 pessoas.

.
Expotainer
na Região

ESCOLHA
SEU

·ALMOÇO
P4girr11.12
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