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Expotaíner na í�egiã9.
'Permanece em Jaraguâ do Sul ati o dia I!! de julho o

"&potainer - Exposição Mdvel de'Produtos e Serviços para.
AutQmaÇão Industrial do Festo - fluejd recebeumais de 2.5()()
visitantes desdi! que chegou ao Brasil. 'no'infcio âe aJ,ri1. Por
jora, o Expotàiner I um caminhão como outro quakJ�. mas
ele se trànsforma em.um grande !!stande de exposição de 70
mettos quadrados com produtos em juncionarne1llO e apr,e
sensações audiovisuais sobre novas tecnólogios e aplicàgões e' .

sistema completo de rreinanrento em alitomoÇão industriçl.
O.F;xpetaÍner foiprojetpdo e cormru/do na AJemanIu;J

ór.ide estd a matriz do Festo Máquinas. e EquipQmentos
Pneum4ticos Ltda.

.

.»

r.

PaUlo'
Protâsío

prQfere
:paIestra

o preside1ile da As

sociação. Comercial e In
dustriá/ do Rio de ·Jáneiro.
advogado Paulo Manoel
Lenz Cisar Protäsio, estará
'em Jaraguâ do Sul no dia
I!! de julho para proferir
paJeStra aos participantes
40· projeto "Jaraguâ

.

2.01(1', a 'Partir das .

19/pOmin, no auditôtio do
Sindicato das, Trabalhado
res nas Indústrias do Ves
.tuãrio; Paulo froufs;o deve

enfocar o tema' "Desenvol
vimento Econômico .Sus:
tentdvef'. O 'palestrante e
preSidente da Associaçõà
Brasileira, das Empresas
Cornerciai� Exportadoras
(Alece) e coordenador do

.

grupo 7'da comissãO em

presarial dec"mPetitividáde .

.

do ministlrio da economia,
, fazenda e planejamento.

�_·i
,

Escolira () idiO!flil que _

você deseft.l filiar
'.

.

INGLI!S'_ ALEMÃO
·,FR.cê$

.

ESPANHOL'
."TALIÀNO .

Aprendizaáô-:--- ,

:'J:-:e�t.02�
,

ASSINATURAS
I!'

AN,(JNCIOS
FONE: 72-0363

Juvéntus. ein Caçador,

�ontra Chápecoense
A equipe.do Grêmio,Esportivo Juven

tus eTifrenta às 15 horas deste doTitingo a

Chapeeoense, no Estádio Municipal de Ca)
çador, onde a equipe de Chapecó cumpre
pena imposta pela FCE. Na noite de quar-

. ta-fêira, Q tricolor jaraguaense obteve sua

primeira vitória na Taça Governador. no
EstAtlio João Mareaso. onde detrQtou cio'

. Figueirense pelo êscore de 2 x O, gols de'Il«
-

. ton.(19 minutos da primeira etapa) eDenil
SQn' (10 minutos da etapa final), ambos
marcados de cabeça. Na noite festiva. o

preside� do Juventus, Ari$tides.-('anstein;
anun(iou a contratação doponta esquerda
Gerson, 25. que atuava há três anos na

Sulfa, apôs jogar no Olaria e no São
Cristóvão (RJ). >.

.J
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MAlWEE MALHAS
,

-üata-
- 5 � 7,Julho.91,

,

.

-Local-
. Parque da Mlllwee .

• Jaraguá do .Sul. ·S�_

I .

PROMOÇÃQ- GRUPO jöOLC. GER RIO DA
/ LUZ-G. FOLe.�EGI;:NWÁLDE-SUNNf()S

VOLKSTANZGRUPPE - MP.MALWEE

:Acampaménto folcIóricó
, �

'integra estados do sul
Dânçarinos. representantes de

três' estados do sul participam de 5 a
.

7 de julho
.

do 2� Acampamento
Folclôrico deJaraguâ do-Sul, uma in-

'

. tegração que vai reunir pelo m!!ntfs
750 pessoas e23. grupos folcló�os,
que se apresentarão simultaneameme
em cinco locais: o Colégio Divina
Providência, Holanda Marcelino .

'Gonçalves; Escola'Alberto Bauer;'
salão da comunidade católica; e

ginásio de esportes 'da .ARMalwee.
TotJos devem acampar no Parque
!4alwee.

'

,

\

FONE (0473)72-3.200
TELEX 474-,519
FAX (0473) J2.-Q304 .

.I.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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EDITORIAL
Novos políticos carismáticos e

telegênícos da Améric�· Latina.'

"

Maria Luiza Dias
de Almeida Berger

A crise polftica dos parti
dos da América Lati..a, na dêea-

" da de 90, decorre, segundo Ge
rhard Kornat, dentre outros fa
tores da atuação dos novos polfti
cos de "proríSsão", emergidos do
discurso populil!ta, com "O auxOio
de frases simples e' prontas,
compostas para o homem do po
vo, decepcionàdo com as promes
sas eleitorais.
.

Na Am�rica Latina estão
-se desgastando 'rapidamente os

porta-vozes dos partidos demo
cráticos modergizadores, que
hodiernamente e durante os vinte
anos anteriores, provocaram o

apll(uso e' o apoio internacional.
'

Para Komat, neste processo de
empatia com a massa, definiram
sejovenspolfticos aficionados, de
estilo nitidamente moderno e te

legênico, muitos deles, inclusive,
com procedência do. mundo da
televisão. \Em busca do carisma
que lhes ou�oJ:"gue, expressivo

I

apoio popular" utilizam-se, não
raras vezes" de "experts" em re

laçõês p6blicas, que estilizam
suas imagens para o consumo

televisivo.
'

•

Gerhard Kornat reporta
se à fragilidade do sistema parti
dário latino-ámericano, como

expressa nitidamente na apatia e

desilusão do p6blico, facilitando
o avanço de novos poUticos ca

rismáticos, telegênicos, e obceca- ....

dos em assumir o poder pelo po
der, como profissão, o que pode
rá levar as sociedades latino
americanas a pagar um àlto pre
ço. Sim, o polftico de protissão -

identifica Max Weber, é aquele
!Jue' vive da polftica, como fonte
de renda, e para satisfazer sua
aute-embrtaguea-de poder. Asse
vera Weber que, em se configu
rando este descomedido desejo de
poder, o mesmo deixa deser ob
jetivo, para transformar-se em

',uma valdade vulgar, ao invés de

�locar-se a 'serviçO de uma eau-

sa.
"

éom . muita propriedade,

refere-se Weber às qualidades es-
'

senciais para o político, a saber: a
paixão (como um autêntico ideal
a uma causa), senso de responsa
bílídadee senso de proporções. '

A trajetória .da maioria
des polfticos modernizadores foi
agravada pela vultosa divida ex

terna, um dos fatores que im�le
(tem no continente latino-ameri
cano, uma sólida evolução demo
crática propulsora de- condições
de vida, que oportunizem à po
pulação empobrecida a real par
ticipação nos dji'ei�os humanos
fundamentais. '

Para que -as nações da
Amérli::a Latina sejam governá
veis é mister que surjam estrutu
ras políticas e organizativas no
vas, com partidos de massa, que
abranjam os segmentos infor;
.mais da sociedade, em uma prá
tica democrática e participativa. '

* Maria Luiza Dias de Almeida
Berlfer ! professora-titular dé
SOCiologia e Politica e colabo
radora da Agência Planalto.

,

I

A Tribuna Regional
completa, 1.5 anos

No dia 6 dejunho o v.aloroso
semanário A mmUNA, da legen
dária Lapa-PR,' completou três
lustros de existência, sob a direção
sempre firme do jornalista Ara
_i. Ger.õki_ A edição n! 709,
de 09-06-91 comemorou a efemê
'ride, a que nos associa�os praze
rosamente, cumprimentando a

população que se estende também,
, aos municipios de Contenda, Ab
tonio Olinto e Campo do Tenente
pela força que dá ao "pequeno
grande jornal da região". No seu

. editorial, AraiDis comenta este-es

pa'ço percorrido, enfrentando "to:.c'
das as vissicitudes, desde proble
mas econômicos naturais na im

prensa do interior, até persegui-
'

ç6es polfticas ou·politiqueiras".
',Do valoroso jomal temos

_ transcrlt� seguidas noticias POF
que historicamente o trem de fetrO
nos fez participe da "gtJema do
contestado", com a, lutá do ale
_i.zi••• (Henriq'úeWolland), de
Hansa, hoje Corupá, OU do tempo

da 'Revolução Federalista, do Ion
ginquo 1893/94 e as memórias do
dr. Angelo Doúrado e suas anota
ções da passagem pelas matas (Ie
Jaraguä, da colun:a Gumercindo
Saraiva, de que se originou o livro
"Volun"rios doMartino". '

� Copiamos de suas pägmas a
frase - "ó pinto pia, o gato mia e o

povo .ehia", sempre que cabe uma
critica, quando a administração
p6blica falha nos justos anseios da
comunidade, nascendo dai outra
eêtebre frase que bêm cara,cteriza a
vontade do povo: "Quando os que
mandam perdem a vergonha, os

que obedecem perdem o respeito":
Nada mais verdadeiro.

Ao bravo Araniis
...
Gorbiski e

sua equipe os cumprimentos pelo
IS!! aniversáFio. Um abraço do'
"mais antigo �emanário de Santa

Ca.tal'ina" e os cumprimentos, da "

ADJORI - Associação dos Jornais
do Interior - Região Norte de Santa
Catarina�

--CORREIO-II
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Ecologia
"Água dona da vida, ouve

esta prece tão comovida .•.", este
treco de fflasica nos faz lembrar ,

que o nosso planeta t formado
de maior quantidade de água,
assim como nosso corpo. Isto-é,
sem ela não sobrevivemos; Mas,
ao que parece nem' todas as pes
soas pensam assim e sujam as'
águas por interesses comerciais,
sempre pautados no desenvolvi

mento, no crescimento, name
lhoria de vida para -a população.
Aqui cabê uma pergunta até

quando teremos água potável,
porque ninguém está se preocu
pando com isto. Ecologia iam
bém é água. Lembramos dos ma
res azuis, verdes, de águas ltm

pidas. Hoje vemos uma paisa
gem meio àmarelada, quando
filio preta e nas férias escolhe

mo� as praias' mais limpas, pqr
que [(mpida não existe·mais.

Se não retomarmos' a

atenção especial para tentar re

cuperar' a-água, em pouco tempo
mo"er_emos porque não teremos

uma gota nem para beber. Esta
recuperação'está intimamente li

gaçia a programas de cunho po
lftico-empresarial-populacional,
caso �ontrdrio_ se continuarmos

ego(stas, não consiguiremos sal
var nem a própria pele..

Diiem que de boas inten

.ções 'o inferno está cheio e de

lindas frases e cqrtazes sobre a

conservação da água o m�ndo
está eheio, mas de efetivo mes·

mo, quase nada.

E(liitrara Osael"dci.
,

colunista' da Tribuna de
São José, de S . .José dos Pinhais
-PR.

CORREIO_
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I 'A História de nossa genie não pode ficar só na

saudade' , .

'

,
O passado só é importante se o seu tempofoi bem '

empregado /
, Barão de ltapocu

Confira a história
•.. HÁ50ANOS

-Em 1941, napreliminar dojogo entre aS.C. Brasil e o
Glória, de Joinville., no campo da' Rua Marechal, jogavam as

equipes das firmas GOSCH e GRUBBA, vencendo este pela
'

,

elástica contagem de 11 x 1. Alguém comentou em alemão: "S-
chuster bleib' bei deinen Leisten". .

'

.: O-Interventor Federal, Dr. Nereu Ramos, nomeava'
Prefeito Municipal de. Blumenau; o dr: Affonso Rabe, em substi
tuição a José Ferreira da Silva, historiador radicado na vizinha
cidade.

-

- O Ministro da Hungria Nicolau de Horty Jnr.; acompa
nhado do Cônsul dr. Lojas Boglar, visitava Iaraguâ, em visita à

, colônia húngara da Sandssima Trindade, na estrada Garibaldi. '

Recebido pelo prefeito Herbster seguiu para a região, sendo
saudado pelo prof. ,Ayroso e o ministro dizia de sua alegria em

reverpamcios, mas que era dever de cada imigrado adaptar-se
, e atender voluntariamente as leis do pais hospitaleiro, Seguia â
Florianõpolis onde visitaria o dr. Nereu Ramos.'

••• HÁ40ANOS '

, - Em 1951, pela Lei ng 15 o prefeito Artur Müller ficava,
autorizado a vender terrenos do Patrimônio Municipal, terrenos
dados por aforamento e pertencentes ao Patrimônio Municipal,
ao preço mlnimo de sessenta centavos o:nfl na RUa Quintino ,

, Bocaiuva e um cruzeiro nas demais, escriturado em "Receita
Eventual' e aplicada na indenização de terreno de Lothar
Sonnenhohl. na construção da Av. Getulio Vargas, aquisição de'
terreno e ampliação .da Estação Rodoviária e melhoramentos
das ruas que servem os-terrenos a serem vendidos.

.: O Cidadão Erico Blosfeld; Juiz de Paz em exerctcio do
cargo de Juiz de Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, por
edital tornava público que Frederico Neumann, natural da Rús
sia, nascido em Andrefka em 04-04-1894, filho de Lodovico
Neumann e Carolina Neumann, dentista, domiciliado em Coru-

,

pã; desejava renunciar a sua nacionalidade de origem, afim-de
obtera cidadania brasileira, na forma da Lei. n<.! 818/49.

'

..•HÁ 20ANÓi
- Em 1971� opresidente e o vice, da Assembléia Legislati- '

va, dep, Nelson Pedrini e Aldo Pereira de Andrade visitavam
Jaraguá, de passagem para São Bento. No Itajara foi-lhes ofe
recido almoço a que compareceram o vice-prefeito E.V. Sch
mõckel, dep. Octacüio Ramos, dr. Milton Cunha, Juiz de Direito,
SigólfSchünke, preso da Câmara, dr. Gert Edgar Baumer, preso
do Corpo de Bombeiros Voluntários, dr. Rodolfo Hufenuessler,:
preso da ACIJ, o gerente do Banco do Brasil, dr. Cicero Ferrei-

. ra, membro presidente da comissão 'da 13<!' EXtJA (Exposição
Agropecuária é Industrial de Jaraguá dó Sul), o ex-prefeito e

industrial Victor Bauer e os empresários Eugênio lost da Silva
e Vicente Donini. Ficava assentada visita às principais lndüs
trias euma conferência em torno do Projeto Catarinense de De
senvolvimento.

� Portarias eram assinadas pelo prefeito Mayer parafor
mação da Comissão Municipalde Esportes:Milton Adotar Stan
ge, A.40lpho Mahfud, Valdenir Luiz Freiberger, Getúlio Barreto
da Silva, José Alberto Klitzke, dr. Max Roberto Bomholdt, dr.
Alexander Otsa e dr. Baldur Grubha.

'
,

- Miss Jaraguá 1971 - Maria Helena Piccoli concorria
com-as demais, na PROEB, ein Blumenau, na conquista do t(
'tulo Miss Santa Catarina. Diánte de fanta beleza reunida, no
",eio de todas as beldades Maria Helena foi II 4'.! l'TUJior beleza
da bela e Santa Catarina.

,

... HÁ 10ANOS ,

'- Em 1981, o Irmão Ático Rubini, de Curitiba, comunica
vá o falecimento de seu ir;mão Faustino, e'!l 18-06-8/, lembran
do ria ocasüio o que elefez quando·da co,nstrução do edfffcio do

,

Gin4sio São Luis, largando o trabalho para, ;:'0 S(!_II jeep, co"er
estradas e tifas, no incansável afã c/é recolher donativlJs Oll co

brar subscrições, não sem dissabores. E talfo;'sell empenhf! que
um dia o prefeito ArturMíilkrperguntou ao Angelo Rubini: "di
ga-me: que interesse filWnceiro'fúturo tem o Fallstino na cons

trução do Sâo huis?" E o velhó'Angelo tramjl'iiÜzou-o, dizendo
que o Faustino fazia aquilo por amiiade pelos I'TUJristas e pelo
bem da comunidade. Um belo e raro exemplo de dedicação dt;�
sinteressada e ajuda, à obra da educação.

."'" _Sigolf Schünke, ,sancionava a Lei n'.! 8/818/, de
16-06-81, dando o nome de "ÁLBERTO BAUER" à ponte de,
r:oncreto sobre o Ria /tàpocu, situado' lW localidade de Nereu
Ramos. " '

.

.

- O pr.efeitó tambtm' sanciollavq a Lei n'! 8/9/8/. am

pliandoo Per(metro Urbano do Munic(pio de laraguá do Sul.

�Ii*l '

��apOiO; , ,

INDÚSTRIAS REUNIDAS,
JARAGUÁ LTOA.

JaragUtJ do Sul, de�29/06/91 a 05/07/91.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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----.........-NOVO"ESTADODOIGUAçu-""""----

.Tentatíva de .garantír maior
,representatividade nadonal

.

Novame�te volta a-questão da
criação do Estado do Iguacú. Desta
feita levando em consideração a re

presentativi�e popularno Congres-
so�acionai..

�

EdiSfliprandi, deputado fede

J8] pelo POT, garante que vai conse
guir na 'Câmara Federal a aprovação
do decreto legislativo que autoriza a

realização do plebiscito, na, região
compreendida entre o Sudoeste de

· 'Sania'Catari lia e Oeste ,do Paraná. Diz
o -pãriamentar que é "tranqüila" a

-NlLDA � ',' l

É tão di/(cil admitir que tupartiste.É tão triste pensar que às quartas-fei-
ras nãomais '(lOS veremos. .

'I " ,.
. 'Há 1� anos que contâvamos'com tua presença ámiga, amável e eterna.

Como era bom ter-te entre n6s, querida amiga.. .

, Representavas o eqúilfbrio; a ponderação, a palavra consolaa;n-a e exata.

Erasa amigaJiel com quem sempre se. podia contar: .' .•..

'Tuas respostas nunca eram impensadas: ApóS um breve süêncio, 'vmham
.cheias de verdades, de otimisno e fé.

.

;>

,

.. '. Nilda, foste para nóS um exemplo de fé, doação e amor.. Em nenhummo-

distorção: "Q Brasil tem 27 estados, .' mento te vimos'desolada. Sabiamos que tinhas em Deus as forças para suportar
20 deles estão identificados como' pacientemente as provaçõespelas quds passavas, e mesmo sofrendo, nos lâbios '

Nor1e e Nordeste.' Eles têm 60 seua- sorrindo, li resposta:
dores, .e detêm 14% do PIB do país. =Essoubem:
Nós, no Centro-Sul temos 70% da Partiste.Quantassaudades. ,

população, 86% do pm e temos 21, ,Nossosencontrpsficarãocomuma/acunainsubstitulvel, temas certeza.
sen3dores""justificou. Todos nos aprendemos a te amar, tanto e tão profundamente que não há

, Com toda essa representação palavras quepossam expäcar. .'

no Congresso. Ngcional, o 'Norte e o'. '

Nilda, tua presença se foi, mas o teu testemunho de sida ficou nos nossas
Nordeste canalizaram os recursos que

-

corações.'., ".

poderiam ser' destinados ao Sul, pro- .' Que la do Céu olhes-por'nôs e ajude-nos amanter.a Unidade da n(JSSa tur- ,

testou o deputado. "Durante décadas, ma de lanche, E, acima de tudo, que ajudes a suportar esta dor tão profunda da
·através·da Sudam e Sudene, 50% da tua partida.
arrecadação do ímposto de renda da

. País foi parar no Norte e Nordeste",
citou. Ele argumentá apontando que
enquanto São Paulo com 33 milhões .

de habitantes possui três senadores;
Roraima' com cem mil- habitantes
.também tem três senadores.

.

O Sul - diz -precisa deixar de
lado o "sentimentalismo", abrir mão
de um pedaço, de território e assim
gl,IJlOO mais força política, "Nós te
nI.os que dividir para governar:'. A
proposta é dividir São Paula e Rio
Grande do Sul em quatro estados.O
Paranä em Três (Iguaçu, Paranapa
nema e Paraná), Santa Catarina fica
ria menor éedendo um pedaço para o

estada do Iguaçu, Minas ganharia o
.

estado 90 TriânguloMineiro e o Mato
Grosso do S ui também seria reparti
do. Resta aguardar o pronunciamento
dopovo. \

aprovação porque não depende de
sanção do Presidenteda RepdbJica.

Siliprandi vai aRresentar uma
emenda de revisão rerritprial do paíS"
propondoa criação de novos estados
'no Centro-Sul.jilétn de��lecel' a

, proporcionalidade de representação
· dos Estados no Congresso Nacional.
A proporcionalidade do número de
deputados e senadores deve ser· se

-

gund.o o número de habítantes.
..

'-'

A proposta de novos eslados
no Centro-Sul pretende 'reparar uma.

Vase) adverte sobre a'
, \ "

•

I
•

\ .' I

'crise na Educação
;

. -
.

Càso persista o, atual quadro
saIa,riai e de sucateamento de equipa
.mentos e de laboratórios, a UDESC, e

· com �la a Faculdade de Engenharia
· i!e-J9inville, poderá feçhar. O alerta
foi dado pelo deputado Durval Vasel
(PMDB), em pronunciamento feito da
tribuna· da Assembléia Legislativa,
qualÍ.do criticou. a defasagem salarial
dos funcionários da UDESC e ii dis
mpAnciaexistente entre sua folha de

pagamentos e. as de outras instituições
congêneres, como a UNICAMP e a

UFSC.. I

"Um professor da Faculdade '

do Engenharia de Joinville, em início,
.

de carreira, ganha hoje pouco mais
.

que um salário núniIIio e menos que o
salário recebido por funcionários en

carregados da limpeza da UNICAMP
e daUFSC, também'em início de car
reira", destacou Vasel ao citar o qua
_dro·equiparativo .de salários que'mos
lia um piso de Cr$ 26.971,06 para os
profess'QfC& _!ia UDESC" .contrã Ci$

.32.570,00 e Cr$' 29.529,�2 recebidos
pelos servidores. do nível de apoio,
mpectivainente na, U�ICAMP e na

UFSC.· "

O mesmo quadro, mostra pro
fessores com p�-graduâçã,o e em fi-

· Da! de carreira, recebendo salärio de
Cr$17.968,78.contraCr$475.040,67 .

· e Cr$ 470.498,.89 recebido 'por cole
gas seus, nas.mesmas condições fun
.clonais, Da UNICAMP e na UFSC.

Para o deputado Durval VaSel,
.

o, ÇlOVefno do Estado deve pri9rizar o
pagamento do funciona1ismo público
ao invés' de destinar verbas estaduais
para pagar as dfvidas com o Governo
Federal. "Se isto não'está sendo feito
deivido àos juros que o Estado tem

I que pagar, estão se esquecendo que ao
· receber seus salários com àtraso o

funcionário público também paga
suas contas 'com juros. Q que se teiD.

que fazer primeiro, é cumprir' e res

peitar' a Constituição Estadual, pa�
gando os sàlãriös até o dia 30 de cada'
mês. '

E pagando salários justos; sob
pena de se ver evadirem-sé os exce-

·

lentes e indispensáveis. professores de
ensino supenor de Santa Catarina",
reclamou o-parlamentar,

'-

Agradecimento,
Os familiares enlutados do sàudoso

.

I .

e ser_npre lembrado
II

II
" ALBANO KANZLER

.

,

,comuni.cam com pesar o seu falecimento ocorrido no dia 13

de junho de 1991 e vem por intermediodeste :semanário manifestar

. o seu agradecimento a todos os parentes, amigos e conhecldos que

envlaramflores e coroas e a�s que acempamaram o.extnto até a

sua ú'ftima morada. Agradecem em especial ao Pe. Äluísio Boeing, '

ao Dr. luis Carlos Bonilauri e as enfermeiras do Hösp ..Mater. Jara�

,Quá, que o assistiram. por,sua dedicação, zelo e despremlimento. '

Jaraguá dO- Sul(SC)"junlio de 1991 ;

/
.

Jaragu4 dO S..I- SC
.

.
�

'CORREIO_'"
IK> <> � c:> ,,� 'e:»

'Quantas saudades,'

Tua turma de lanche .

I' lrlneu Stahelin

I! .

e Farflilia
II.

. ainda-profundamente .consternados, vem por este intermédio,
comunicar o falecimento da-qeenoa e sempre lemb"9da.

.

MARIA·NILDA SALAI STAHELIN
com idade de 44 anos, ocorríde as 6 horas, do, dia 22 de jUlilfip

.

de �991, no Hospital "Erasto Gaertner", em Curitiba. '

Agradecem sensibilizados a t@9(i)S aqueles Que enviaram' flg
res, coroas e telegramas, aos que proferiram palavras de-coníorto e

cue acompänharamo seu corpo até-o campo santo.

Convidam, outrossim: para a Missa-de 72 Dia, a ser ceíe-.
brada às '19h30min, desta sexta-feira (28): na Igreja Matriz de São
Sebastião. -.

Jaragt@ do Sul (SC), junhifdé' 1991.

.) AGR�OECIMENTO·
.É CONVITE - PA_RA MISSA,

. )

II

4""
'

• jaraguá
.

. .- Clínica (je fisioterapia

FUNILARIA,
JARAGUÁ LT'pA.

DIa. v...... G."TognL
,DIa.,SoIiIngI c:utllho
..FISIO'rEFIAUPEUTAS

Calhas e Aquecedor Sola,...
R_ FelipeSc-.uJt. 279�Fone:

72-0448·

•

'Aula�. particulares
1� e 20 Graus'

Portl,lguês, Inglês,: Mat�má(ica, Ciências: Bioloqia, Alemão, Flsica,
Qurmica, �iteratura, l"il0Sofia, latim outras.' ..

. .

', Oferecemos: Aulas particulares, cursos, trabalh'os de pesquisa,
.

correspondência em gera� cartazes, serviços gerais é acompanhamento .

€Ie alunos com dificUldades de aprendizagem.
f Endereço: Rua Leopoldo Jal'lsélà, 62 (ao lado da Carinhoso'Cbn-
fecção)

,
- ..

Horários� a combinàr, manhã, tarde e noite.
, "

[í--II

r
,

Ora. Stela Farraclnl
.

PSICOLdGA
0... Solange PlIZlnl

.

FONOAUDIOLOGIA'
RueW....�1Irdt,� próximo

.

• CIf.... SIIi1tII Cecß...
Foné:l2-�

II

FARMÁCIA DO SESI
Ampla�- insta_laçóes e tom La
boratório de AnálisesQínicas
anexo, para �elhor a!endi
ment0. Av. Mal. Deodoro, 561
(defronte,o Colégio StW LuIs-

: Fone' 72-0561
.

.

,

-

-
.

COM/A MOIEI'II.

/
,

Moretti, Jordan & Cia. Ltda.

Pd,i�J
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



"

____----------------ECON�IA
'\

FACISC

Associações do.Vale levam
proposições à SOO Plenária

o�Atacado e varejo
, '

A aglncia local da Caixa
EcoiWmica Federal caiu.na onda
de São .[_040 e proporcionou ver
dadeira J�sta junina, aos seus clien
tes, durante uma semana. com di
reito apipoca, quentlJo e atimasi
ea ao vivo. O gerente local, inclu
sive, coordenou a decoração do
prldio, desejando que "cada
cliente se Jinta em casa e usufrua
de 'um atendimento qualificado".
Exemplo disso I que a agênda
inaugurou segunda-feira (dia 24)
uma sala, na ârea externa, para
atendimento das arrecadações
(FGTS Seguro Dde1Jf1J"gOJ,
llcllm de pagamentos de dgua,1uzr.em q_'!Olquer horârio comercia.
"As ,ª-as acabaram", comemorou
EmoGjQnesini,

626. Trata-se de uma experência
inovadora atãcada simulsanea
mente tim JOiilviOe e Blumenau
também, A prestação de serviços
da agencia englolia toda a coleta
de.documentos, ati as 17 horas,
entretanto sem entrega, telex e te
legramas. "Nõs 'encaminhamos
tudo à, aglncia, evitando que o'
cliente tenha que se deslocar ati o
centro", explica o "representame
comercial Renato da Silva, res

ponsâvelpelaACS.

-.

Lages - O Conselho
Diretor da Federação das
Associações "Cómerciais e

Industriais de Santa Catarina
(FACISC) permanece reuni
do até hoje (29), em Làges,
onde acontece sua 8()'l' Reu
nião Plenária. O evento foi
aberto oficialmente ontem

pelo governador Vilson
Kleinübíng,' que esteve na
rmcrorregião na quinta-feira
(27)., Neste sábado os ,repre-

sentantes das, Associações
=Comercíaís analisa, entre
outras propostas, aquelas ti
radas durante a 22! Reunião
Regional, ocorrida em Co-
o11ipá, no dia 21. .

A Associação Comer
cial, Industrial e Agrícola de
Corupá sugeriu "maior fis
calização sobre os ambulan
tes, além de maior segurança
na BR-280, perúDetro urba-_
no de Corupá, através da- co-

/'
'

locação de tachões, em Jara.;
guá do Sul (até a FERJ) e do

\ trevo 'de acesso a Corupá at6
a filial daMarisol S/A". p�
la ACI1S, Jaraguá do Sul,
seguiu .idéia de "isenção do
ICMS sobre os bens do ativo�
imobilizado (mäquínas). A'
Associação Comercial, ln.

o

dustrial e Agrícola de Gu�
ramirim solicitou o aSfalfa�
mento da Estrada do Sul,
GuaramirimlJoinville.

.- "' - ...

, A Consul eomeçou a veicu
lar em toda o Pars uma campanha
l?ublicitdria que vai éUlmi1uir cQm
IlIvestimentos. em tomo de Us:$' 4
milhõe$, nos ]JT6:ximos 40is meses -

chegando a -US$ 12 milhões ati o
firuil do ano. O objetivo I iniciar
plano de diversificação dosprodu
'tos eletrodomésticos - aMm de no
va linha 'de refrigeradores comde
signmais avançado,

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

,

PROEBdeve

'produzir cbopp
em Blumenau

Vestuaristas se
...

preparam a

1ª febratex
Entre os' grandes expositoJ;es'

que já definiram a particípeção na

primeira FEBRATEX - Feira Bra
sileira para a Inddstria Têxtil, que
acontece em Blumenau (SC), de 23
à 28 de julho próximo, está a Bro
ther Intéramerícana de Máquinas e

Acessórios, de São Paulo. Segundo
o gerente da Brother em Blumenau,
-Arlim Dettmer, na feira a empresa
vai centralizar ãs atenções nas má
quinas de costura reta, máquinas de
cobertura e overloque, máquinas de
ponto fixo com painéis eacessõríos
eletrônicos, bem como as máquinas I
de trieo "que merecem igual desta
que já que a região do 'Va!e.do Itaja!
também é bastante propicia a este

tipo demáquina", complementa.
A Brother Interamericana

Máq uinas e Acessöríos Ltda está
instalada no Brasil há cerca de 30
anos e sua existência nasceu de uma
"Joint-Venture" 'entre, Elgin Má
quinas S/A de São Paulo, e a Bro
ther. Internacional Corporation, do
Japão. Com uma fábrica em Mogi
das Cruzestfílgin Brother Industnal
Ltda), em, São Paulo, e outra em

J\1Ilnáus (Elgin Indústrial da Ama
-zonia SIA), no Amazonas, a empre
sa comercializava.mäquinas de éos-,
turn industrial para .jndustríal de
confecção em geral, incluindo seus

acessõríos, peças sobressalentes e

outros, bem como máquinas 'de
tricô.

\ Ö Clube dos Gourmetsde FIo·
'

rian6polis, na 'edição CHEF de ju
nOO/91, traz uma interessante nota do,
Cônsul Honorário da Alemanha, em·
Blumenau, Hans Prayon. o

Segundo ele, a cozinha de
Blumeneu deve ser reciclada. Seis
maitres alemães apresentario um
programa sobre a moderna cozinba
germânica no Clube Tabajara, de
monstrande que tudo que 'se faz hoje

.

está ultrapassado, limitando-se ao
chucrute e ao eisbein. CozinIleiroa
consagràdos vêm ao país para ensinar .

as novidades da modema gastronomia
alemã; especialmente no Rio de Ja- '

neiro, Porto Alegre e Btumenaa. '

. O chope passará a ser fabrica- .

do na vizinha cidade, inst;l1ada,dentro
da área da PROEB, cpm paredes en
vidraçadas, permitindo que as pessoaí
(especialmente os turistas) acompa
nhem todo o processo de fabricação,
dochope.

" Ao contrário da cervejaria;
que é poluente, a choparia ganha em

.Iimpeza pois não ocorre a esterili-
zação e lavagem de garrafas e o tráfe
go de centenas de caminhões carre-

,gandoengradados, "

O produto terá o nome de
Belco Bier, empresa que se habili
.tóu a implantar o negöcío, a conheci
da Belco Cerveja Monte Alegre, se
diada em Monte Alegre, no Interior,
paulista. Os ptoprietários da empresa
são primos dos donos da fábrica de
cervejas Schincariol, de Itu, e já im
plantaram outras-pequenas cervejarias
e choparias assumindo os riscos do
empreendimento e' garantindo a qua- -

!idade do produto.
A choparia deverá funcionar I

partir de 1992, com investimentos da '

Iniciativa privada e apoio da prefeitu
ra e �o empresariado local.

,

O chucrute. o eisbein já não '

.

fazem ,mais parte da cozinha ,al�i
contemporânea, diz o Cônsul e é_pre·
ciso oferecer mais aos nossos visItan
tes. E logiou oQube dos Gourmets de
Florian6polis,

.

comparando-os aos

que co�ceu na Europa em organi
zação e respeitabil�dade. Comer e be
ber bem é digno de um povo culto,
assim como a ,'culinária e culturà.,

Jaraguá do Sul tam�m deve·
ria adaptar-se àmodernidade da co�
rtha germânica, aumentando a vane
dade que não da bisteca de Wrco. da
salsicha,,do chucrute e do eiSbein.

o Diretor-presidente do·Grupo Ciuma; Alclro Cozzarin, durante as

comemorações pelQs 10 anos_do Grupc>.
A diretoria da Ciluma Cozinha Industrial Ltda, encabeça-o

da pelo empresário Aleiro Cozzarin, reuniu grupo de convida
dos; nanoué do dia �I de junho, no Clube Adético Baepenâi,
para comemorar fostivamente seus, I (J anos de fundação, com
atendimento especializado na ârea. o'

'

Luiz Ghilardi é gerente comercial
da Empresa de Feiras e Empreen
dimentos Promocionais Ltda.

EFEP, em�a que promove o
evento, Lelis Cunha, a feira deverá,
contar com a presença de 100 expo
sitores, aproximadamente, sendo'
que os negócios .deverão girar em
torno de US$ 10 milhões. A FE
BRÀTEX'será realizada. no pavi
lhão C da Proeb - Fundação Pro
motora de Exposições de, Blume
nau. O,horário para visitação serä
das,15as2J horas.

Maiores informações e, es
clarecimentos podem ser obtidos
junto a EFEP, pelos fones (0512)
43.6195 e 43.948$ ou pelo FAX
(0512) 42.9346 e TELEX 511485,
em Porto A legre, RS,

flua Reinoldo Rau,632
Fone: 72-1599 EXPECfATIVA

De acordo com o diretor da

Indicação de Dertel.foi rejeitadà.
TUBOS'SANTA
HELENA LTDA.

levaram-na para o lado político", cri
tiCa HiImar.

"

o, vereador pefelista havia in
sistido junto aos colegas de Legislati
vo, afi�ando que "o pedido é justo,
haja ,vista que as entidades são forma
� por cidadãos' que já contribuem
mensalmente' com a TlP". Hertel

analisa,que � Igreja tem fins exclusi
vamente filantrópicos, muitas vezes

ligados à Assistência Soeial. Para O

vereador, "o povó perdeu". Sua indi
cação teve quatro votos favoráveis e

cinco contrários.
'

. Schroeder - O Ifder do PFL
na Câmara Municipal, vereador Hil
mar Rúbe!lS Hertel, está incanforma
do com o n;suitado da votação feita
no dia 17 de junho, quando foi rejei
tada sua lndic;ação que ,solicitava ao

prefeito municipal ii isénção da co

brança da Taxa de I1l1minação Pdbli
ca (fIP) a�cias as igrejas, comunida
des religiosas e sociedades recreátivas
legalmente constitu!óas no 'munic!-o
pio. ;.Apesar dos objetivos purainente
sociais eÓl�utidos nesta indicação, a

maioria dos ve�dores' situacionistas

Divisão de concreto (tubos fi artefatos de .

•

concreto).
R. JoifJville, I.QI\6 - Fone: 72-1101

Divis� de P/�sticos (tubos de PVC - eletrodutosl
linha esgoto - M)os de polietilefJalff'lllngUeira

.

preta). _

R.Bernardo Dornbusch, 858 - Fone: 72-3025
Escritório Gersl

R. Cei.,Procópio Gomes, 99 - Fone: 72-(J()(Jß
,

I:

CARROCARIA�HC, ' .

HOR'NBUR� 'Ind.Carroçarias Blindadas Ltda._ ,

!

CARROçARÍASBLINDADAS - FRIGORfFICAS -ISOT�RM/CAS - TREILLER'S COMERCIAIS - ESQUADRIAS -'- PORTAS

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

',. ., ,

FÁX 7�-2I30 - JARAG.UÁ D9 SUL/SC. ' -,

Jaragud do Sul. tk 29/06/91 a 05/07/91•.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Grupos. jaraguaenses sediam
o .2� .Acampamento Polelõríeo

Jarap" 40 Sul - Pelo me
nos 750 dançarinos devem participar
do "2� Acampamento Folclórico",
uma promoção dos grupos folcl6ricos
"Rio. da Luz" , "Regenwalde"· e
"Silnnrós Volkstanzgruppe", que
acontece de 5 a 7 de julho, no Parque
Malwee. Durante todo o dia 5 e ma
ohã do dia 6 ocorre a recepção aos
grupos representantes dos estados de

S8llta Catarina, Rio Grande do Sul e
do Paraná - .23 gruposjá estão con

firmados para esta integração cultu
ral, que será aberta oficialmente äs 14
horas do dia 6.

De acordo' com a programa
�o, i\s 17h3Otnin do dia 6 ínícíam Í!5

apresentações simultâneas dos grupos
em cinco locais distintos, na cidade -

Colégio Divina Providência, Holanda
Marcelino Gonçalves, Bscola Alberto .

Bauer, Salão da Comunidade Cat6li-·
ca, em Santa Luzia, e ginásio 'de Es
portes da Armalwee. Ainda no mes

mo dia está prevista a "Lanternan-
.

sug", um desfile em volta dó lago, no
Parque 1rIalwee, seguido das apre
sentações dós grupos. de Ibirama e

Jaraguä do Sul. A noite encerra com

baile folclõrico nas churrasqueiras do
Parque, animado pelaBandinha "A
legria", de Vila ltoupavá.

Para a manhã do dia '7 es.tá
pregramado um culto ecumênico, sé"

guido de lazer "Cross Country" a

cargo de professores. de Educação F!-
.
sica e Academia de Dança. O Con
junto Instrumental do Cel\tró Educa
cional Evangélico se apresenta ãs 12
horas, pouco antes do almoço. À tar

de acontece uma ati,,?dade ecolögíca.

Para encerrar o 22 Acampamento
. Folclõríco de Jaraguá do Sul, todos os
participantes se integram na limpeza
do Parque Malwee,.sendo premiada a
equípe- que conseguir coletar maior
quantidade de lixo. O Acampamento
tem o apoio das Indästrias Reunidas,
Mariso], Crismar, SESI e Frigumz.

-,

M�idas prevetttivas centra
. -

'motoristas írresponsáveís
Jaragll4 do Sill. quatro rodas $e sentem donos do

10 de jrullW de 1991 mundo-ou pelo menos das ruas, não
. Venho por imermedio desta veem motocidlsta, ciclista e muito

manifestarmmha opiniiio, apelar de: menos pedestre, e diga-se de passa-
o cada um ter a sua prõpria, sobre a gem que cada um deveria por lei ter
matéria publicada neste jornal no . assegurado o seudireitô de ir e vir

.

exemplar da semana de Ir! a 7 de ju- com segurança, Quem está de carro
nho de 91, no quadro "Matutan-. anda. com pressa, eu particular
do". Em primeiro lugar I bastante mente aprendi que quando sé quer

. notável que não são minoria osmo-o chegar a um· certo lugar na hora
'1fJristas irresponsâveis, como diz o certa deve-se programar pára sair
ilustre colunista, pois sefossem não mais cedo e trafegar normalmente e"
existiriam as lombadas, uma vez que

( não sair em cima da hora atrope
as mesmas creio que foram adota- lando meio mundo inclusive a lom
das emcarâter d!!medidapreventiva I batia.
Para amenizar .um pouco as loucu- Sim, senhor motorista, não
ras do trânsito; Por outro ladõ não quero ser cntico de ningubn esim
basta ensinar as nossas crianças a parabenizar o I llustre colunista por

" -oanviverem com o desenvolviinento ter abordado um assunto de tama-
e aprenderem leis de trânsito nas es-' ) nha imponância, pois .vale aquidizer'
cotas;se os adultos não são um bom que eu sou usuârio das viaspúblicas,
exemplo em cumprir estas leis. Seria -porém d.e bicicleta, portanto estou

a mesma coisa que um paifumante falando por mim, e tenha 'Visto as
'

� , dizer a seufilho �uefumar éprejudi- coisas acontecerem deum outro tin-
. cial a saúde. Na verdade a lombada guio. E. a matéria publicada me

I o espelho que reflete o comporta- chamo'u atenção, motivo pelo qual
mento. dos usudrios do, trtinsito. estou me T1Úlnisfestando, espero que
Para modificar- esta situaçi10 antes tenha chamado atenção, de mais
tde remov2-las, é preciso ,qUi! os pessoas principalmente as que t2m
motoristas ße conscientizem, fàÇâm influência e o voto da _coinunidadi,

.

uma auto-análise, deixem aflorar para que se unam e juntas viabilizem
realmente o. bom senso e,assumam recursos e maneiras de'melhorar o
um comportamento exemplar no comportarriento e a correta utiliza
trt2nsitQ, sem arriscar sua vida e as ção das vias de trdnsito. Que sejam'
dos outros tamblm; coisa' que não respeitados os sinais existentes nas

ocorre atualmente. Nota-se, quase. viás. Por exemplo: tem empresas na
que a totalidade dos motoristas, há cidade que pot medida de precau-.
as exceções, quando estão sobre ção colocam cones sinalizadores e

plqcas de velocidade reduzida nos

locais de travessia de seusfuncioná
rios nashoras de troca de tumo dos
mesmos; eu desafio que se faça um

levantamento .nestes locais quantos
motoristas respeitam a volocidade
mâxima recomendada. Outro exem
plo, em alguns cruzamentos de vias
a ciclovia acompanha a preferen
cial, porém pode-se contar nos de
dos' os motoristas que. respeitem a

preferencial, Vai ter aquele que dirâ
a prioridade I dos carros,'para este

para que voltemos ao assunto, lom
bada nele, ati que se ooncientize que
o respeito I· o primeiro dever social.
Portanto até que os usuârios em

geral não estejam suficientemente
educados e concientes de seus di
reitos e deveres ao. utilizarem vias

.

públicas, as lombadas devem conti
nuar proporcianando menor risco'
de acidentes. Acho que a vida vale
mais .do que o' desgaste de 'um ver
culo pois neste existe a possibilidade
de reparos e lO1Ía vida não.

'

Finalizando, espero que algo
realmente seja feito paramelhorar o
trtinsito, afinal a

.

nossa cidade é
bastante desenvolvida em inúmeros
setores. Vamos pois (principalmente
os adultos) nos desenvolvemws com
uma educação exemplar no trtinsito.
Vai valer a pena, acreditem.

Semmais,
.

Cordialmente
FridholdR. da Silva .

II
CLUBE DE .CANOAGEM KENTUCKY

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDlNÁRI'A
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

. São convocados através do presente todos oS.senhoresmembros
do Coriselhp Deliberativo, dirigentes e associados deste Clube, para. a
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, dia '13de julho de 1.991, sá-
bado, às 14:00 horas, em sua sede, nesta cidadé.

.

.A ordem do dia,será:
1 - prestação de contas f

.

2 - eleição nova diretoria
3 - assuntos gerais ,

Jaraguá do Sul, 25/06/1.991
Jdlio R. Rodrigues

,
Presidente'

VENDE ..SE·

Expositores, mane
quins, biombos, pratelei
ras. c�bides, provadores,
balcão, todos novrssimÇ>s
e 'prontos para montagem.
deloja.

".

Tratar até o dia
10/07/91 pelo fone:
72-3772.'

li
II
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MATUTAND,O'
--------------EgonL. J�ow-

Triste destaque
'para o transito

Um fato chamou' a atenção na semana passada: bastou\ ,

.

....

chover para, em menos de vinte e quatro horas, ocorressem na-

da menos que dez acidentes de trânsito na área central de Jara
guá doSul.

, Culpar a chuva como a causa dos acidentes! primário.
Revela; isto sim, doisoutrosfatores: Primeiro, que há motoristas
que não tem o devido cuidado ao dirigir vetculos. Cuidado este
que deve ser redobrado em condições desfavoráveis - na chuva,
na neblina e à noite. Qualquer descuido, ! bom.lembrar, pode
ter conseqüências trágicas•.

Segundo, que há ruas com pavimentação inadequada pa
ra o volume de trãnsito. que precisam suportar. O'paraleleptpe
do jâ não apresenta boa aderência em diasseços e em dias de
chuva vira verdadeiro "sabão", Note-se que a maiorià dos refe
ridosacidentes ocorreram em ruas calçadas com paralelepipe
do. Não estaria na hora de pensar em dar uma pavimentação
alfáltica às ruas centrais de maior.fluxo d� veiculos? Isto benefi
ciaria a todos que transitampela área central da cidade.

í

SANT'ANA-DIET
'a... menter sua boa fonna�'com tod� as qualidades do leite,.chégou Sant'Ana Diet! Totalmente

. esterilizado e desnatadq, tem du...�ilidade de atê 61'11e5�, .mesmo fora da geladeira..,você
'

encontra SaAt'Ana Oiet em pr6trca gan:afá de 11itr.o, como .os melhores similares europeu$ ...
Leite SIÍIm'Ana DleI: Garante a qualidade sem as dispenNveis gordurlnhàsl. •.

-���������� .

. Apesar de algumas medidas tomadas em relação'ã segu
rança na BII. 280, trecho Guaramirim, como a modificação do
cruzamento que dá acesso ao centro �e Guaramirim e a Massa-
,e

.randuba, implantando-se ali Um trevo, a imprudência e a irres"
ponsabilidade continua ceifando vidas.

Outras medidas, como, a colocação dos chamados "ta

chões', são necessárias. Mas, notem, são tudo-medidas coerciti
vas, ou seja, que obrigam os condutores de vet�ulós a permane
cerem dentro de certos limites.

Como medidas emergenciais, at! podemos àmtordar.·
Mas, acima de tudo, épreciso.prepararmelhor os condutores de
vetculos, para que não sô: tenham uma carteira de habilitação,
mas estejam realmente habilitados. AMm disso, a conc�ssão da
carteira deveria obedecer crit!rios mais rigidos. E, em certos

casqs, a .cassação definitiva da mesma.
Analisando as esiatfsticas dos acidentes de trânsito, de di-

'. verso� pa(ses. ver?fica-se que o número de acidentes··é direta
mente proporCional·ao estado das vias de trânsito e ao preparo
dos condutores. Enquanto aqui n(J Brasil MO alterannos estes

dois parâmetros, optando pelo milÍs .barato e peld mais fácil e
menos incômodo, ostentaremos o triste tftulo de recordistas em

acidentes,de .trâl]Sito e continuaremos chorando pe,llls'v(tirrias
mas que não precisarÚJm ter sido vjtinuidás. _ ,

F'l�Ol�Ij\Nl
II

�quipameDtos pará Escrit6rio ttda_
Tudo para seu escrit6rio ,

Completa linha de sup'rimento.�
para (:omputlldores.

,

Fone:. (0473) 72-1492,e 72-3868

Jm:�� d9.Sul- SC

��� .

��agll4 doSul."de 29/Ö6I91· a 05/07/91_
.

1,
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M,oda Sempre
Getúlio Vups, ss

.

,/

.. Laboratório óti�o
especializado
* Há mais de 50 anos
atendendo você .

* Precisão e qualidade.
Av. Getúlio Vargas, 15
Fone:' 72-1889

OTIC;A�'
"ERT�L'

A Escola de CultumArtfstica&li
mantém. abertas as i1lSC1'ÍfÓU a dois
cursos: dias 5,6 e 7 dejuJhoacollUao
CU1'so para Secretária eReapcionisla
incluindo boas maneiras, etiquetas e

-postura, Para os dias 12 e 13 dejuJho
ocorre o Curso para Empregada
Doméstica, AS inscrições poderúo $O'

-, Dia'29.06 - Edna Hermann em Rio 00 feiias no CoMgio São Luiz, com a pro-
Sul, Luiz Prestini, Tereza W. Müller, Elfri da fessora Edi..Ao jinoJ do ,CIITMJ ser4 oIe-
Hoejt, Terezinha da Costa, Trapp em Joinvilk, reciOO certificadeJ.
Olga Meyer, Ezeram Neckei, SérgiO P. Stepha-

'

iii, NiNa Beckhensr:, Pedro JaimeMartins. ,-------------

Dia 30.06 -Eunice dosSantos, Norber-
"

10 Fi4Jer, 'em Rio Negro, Ana Vic_ente, Adilo
Kamchem, MdrciO L. KrJ!eger, Idizia Mais.

Dia 01.07 - Ast1it L. Schulz, EdelnUra
Grubba, JairMurara, Valdemiro Pe/Jins, Ursu�
Ia H. Rengel, Janisleide Pereira, Laércio Ran- \
thum, MarcelyKamchem. ,

Dia 02.07 - Adulino Baumann, AJvino
K. Schvedler,

-

Célio, Gascho, Dra. Elizabete
Grubba Richert, em Joinvilk, Renato Krause,
OSni M. Ayroso, em Rio 00 Sul, Werner W.
Krueger,MarcoA.M. dos Santos.t>

Dia 03.07 - Marta R. J.Hpertel em /bi- '

,

rama, Ana 1.M. Scharehark emParand, Carlos
Schiojini, Erniklo Rowe, 'Eqzangela S. de Souza
em Joinvilk, Fldvio Fischer, Elisa Luerders,'
ZoraideRozza, João Tarcisio Rech.

Dia 04.07 - Margareti Töwe, Sueli da
Costa, Luiz Pinter, Francisco Papp, WaJier
Weller, Silvio C. Fagundes, WaltraudH. Zenke.

, Dia 05.07 - Silvia M. Fructuoso, LeQ
marRowe, WaldemiroBaumann, OlindaMeyer
Fischer, Felipe Schmitz, IldemarBartei, Dinael

.

J.Machado.

E a CKAT comanda na noite do
dia,6 de julhO o concurso "GarotaMal
wee/9I", no Pavilhão "A" doAgrope
cuârio, Um total de 14 candidatosduft
la apresentando toda a beleza dasmIl
lheresjaraguaenses,

'

Uma festa de arrombamarr:ou o
aniversârio de Plgo Seil, ocorrido dia 23
de junho. Ingo é diretor da WegExpor

: tadora, Parabéns desta có1una.
..........�.- ....-.-

A Maquiladora renomada CItfu
dia Cerri chega a Jaragud da SlIIpara
dirigir um Curso na Ckat, de 8 a 11 de
julho. As inscrições podem ser feitas na
cu« ReinaldoRau, 366.

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

Retomando da cidmJe potiguar
de Natal via-Yarig os vereoJo"!SReal
dino Moser, Mario Sasse, AbiIo Zanotti
e Jacob Kasmírski, todos deMassamn
duba. Os representantes do Legislalivo
massarandubense participarom de um

importante Congresso NocioN:Il de Ve
readores

CORREI'O
.., c:> F» c:> ",'e>

ANUNCIAR
CONTINUA
SENDO

OMELHOR
NEGÓCIO

FONE: 72 ..0363

É grande a alegria do casal Il
da Vailatti e Marcos. Vailatti pelo
nascimento da filha, ocorrido dia 20
de junho, no Hospital São José, pe
sando 3 quilos e meio. A emoção
tambéin tomou conta da irmãzinha
Ketlin, oito anos.

·-.-·-·-·-·7·.-

Realmente tun espetáculo de

,

'Quando a tarde cai, e os ponteiros 00
relógio estiveremmarcando 20 horas deste dia 29
(hoje) estarão se unindo pelos laços domatrimô
nio na Igreja Evangélica Luterana � Centro, os

jovens Sandra e Wolfgang seus pais Fridolin
(Metha) Wulf, e Gunther Raeder e Hlldegard
Bürger, sentem-se honrados em convidâ-lospara
a ceritMnio religiosa e apôs 'recepcionâ-Ios na

Soe. Esp, Recreativa Yieirense - Vúi:z.Lalau.

,

Sinceros parabéns ao garoto
Djonathan Alves, que aniversariou
no dia 19 de junho, completando
seus oito anos de idade. Djonathan é
filho de Valdir José Alves (in memo
rian) e Mario Alves, Esta coluna e

seus tios desejam todas asfelicidades
a Djonathan, .

Esta é para voei. cliente
dos prodUtos Pierre Alexander.
e voei que. ainda nõo .tev« a '

tlfHJrtruaitüule de col'lllecer a sua
J4/Gmosa linha de p;'ot/Utos.' "

Totku as qMintas-feiras a

, ,fi8téticista MarileNl estä a sua

disposiçlio no-Centro de Distri
Innção. de Jaragud do SMI. a
Ru Exp. GlDIU!rcindo da Silva.
90 -ßala 3. para uma tkmpna
tração do 1U0 adeqllOdo de sua

grande varietüule de produtos,
1IUIis especificamente na ârea
de 1IUIqwlagem. ,

'

.Aproveite, este é 1IUIis um
presente da Pierre AleJUUUler
110 ano do seu tUcimo anivers4-
ria,

Aniversariantes
,I

•

da sem�na

I

Jane Lennert

é a nova rainha
A ex-miss Jaragud, Jane Lennert, é a

nova soberana da Feira da Malha de Jarag,m
da Sul. Ela foi eleita na noite do dia 21, na'
Boate Marrackech, juntamet:lle com as prince
sas Sinara WeQer, (MalhasManske) e Cristia1Íe

,

Pedrotti (Efetiya Malhas). Jane representou as

Malhas Selva, no Concurso, e recebeu uma
'

viagem ao Rio de Ja�;;o, patrocinada pela
Agencia da Varig Passagens, além de uma pul
seira de 18 quikltes, da Relojoaria Avenida. As
princesas receberam como prhnio um Jin4l de
semana no HotelDiplomata, em FIorian6polis,
patrocfnio daAgencia D'AraÚjtJ.

E o ltpIçiunento da 5! Feira da Malha

Desta VeZ é oficial. Parabéns
e muitos anos de Yida ao amigo,
f,.ui?mllr Rogério Stinghen, qUe ani
versariou no dia 2.4 de junhõ e "pa"
lf(Ju tudo" aos colegas da Varig, A.
Comercial e Correio do Povo, na
quele -dia: F�ücidades a voce a seus'
familiares Luizmar..

TJg��.
Jóias, relógios, Instrumentos musicais ,

-

, !
e osmäls lindos presentes ,i

I

você er,contr� em

- --

\ LANZNASTER�Y("l][t"II'"'''''Y''''''''I'"I � ,

I)----�
r

,

Porcelanas Schmidt, Cristais, Inox e Artigos p/Decoraçao
.

-

.0 seu relojoeiro ,

AV. MAL. DéODORO DA FONSECA, 183
"

GALERIA DOIyt F_,RANCISCO - SALA 01 Av. Mal. Deqdoro, 3$1 � Fone: 72-1267
o

FIEDLER Despachante
;-r" de
'1q

�'at Fiedler Filho
,'�. Ve'ículos com plàca final?
,::;:, ' Pagameato do IPVA
�".�

-

''''':-

•

'Cota Única� 31/07/91
Ateodemo. a dooíicOio

,

,

'Ruá Domi�gos R. da Nova, 316
-.U: 72-1417- doSal_-SC

"

Malhas para-confecção

Moleton, moletinho, inalha mercerIUda •
, coton lycra.

Rua Walter Marquardt, 10.2 - Fone 72-oot1t
. Jaraguá doSul- SC ,

.

/
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Felicidades =para
Gilmar Alves, que ani-,
versaria dia 2 de julho
(tersa-feira.), quando re
cebe a homenagem dos
-irmãos e amigos em soo

casa. Filho de ,Vicente
(Ursula) Alves, Gilmar t
colaborador modelista
da Empresa Dalmar, Su
cessos a você Gilmar!

CINE JARAGUÁ
FILME: OS PRO

FlSSIONAlS DO EX
TERMINIO (VIPER).
Com JAMES TOLION,
UNDA PURL, 'CRIS RO
BINSON e DAVID
STERUNG.

,
A ação gira em

'tomo de uma organi
zação antuerronsta : 00
governo americano, e

.que costuma encenar'
atos de terror na mani
pulação 00 jogo politico.
Uma dessas operações
leva o-codinome "Viper'
e tem no comando o co

ronel Wi/lian' Tansey
(Tokan), que não escon

de seu prazer sádico na
'

violência. Quando James
MacalJa (Robinson), não
obedece as ordens do co
ronel e é eliminado, sua

mulher, Laura (Linda),
de posse de documentos
que atestám os, hQrrores
da organização, resolve

, desmasaard-Io, sofrendeJ
10 diabo para Qkançar,

seu objetivo. Muita ação
esuspenSe.

. SÁBADO
29.06.9i-20:I5hs -OS
PROFISSIONAIS DO
�MfNlO - 22:00hs
-FILMEER,OT/CO -18
anos. DOMINGO,
30.06.91- 20:15hs -OS
PROFISSIONAIS _ DO
EXTERMiNIÓ. ..:. 14
anos. SEGUNDA
OI.Ó'l.9I-20:I5hs-ÓS
PROFISSIONAIS., DO
EXTERMINlo. TERÇA -

02.07.91--... 20:I5hs - OS
PROFISSIONAIS 'DO
EXrERMfNIO. QUARTA
- 03.07.91 - 20:I'5hs -

,

OS PROFISSIONAlS 00
EXrERMINIO. QUINTA
- 04.07:91 - 20:I5hs -

FILMEERÓTICO.

SORTEIO DOS NLNEROS
,

'

A SECET /iberou a relação dos núíneros sor
teados durante o "Show de Paünação Dom Bosco",
realizado com sucesso e reconhecimento de umpü-.
plico de cerca de 3500 pesssoas, nó dia 22 de ju
nho, GinásioArthur Müller. Os números sorteados
foram os seguintes: 118, 300,115,1986,368,1108,
�062, 037, 2980, 1670,2520,3290, 4000,86,26,-
05,384,313,476,3115,3650,3838,1519,1060,
135,298,103,209,04,01 e 760.

'

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

A Sociedade Tradicionalista de Gaúchos e

Catarinenses tra: novamente a Jaraguâ do S141 o
conceituado grupo "Os Serranos', para animação

.

de um grande fandango, hoje (dia 29), no Parque
de Evenios Agropecuário, com inicio pre�(J para .

as 23 horas. Criada há três anos,' a Sociedade con
grega atualmente 230 sócios e épresidida pelo em
presârio Ciro Cozzarin, A previsão t de que mais
de mil pessoas prestigiem o baile com "Os Serra
nos". Os ingressos estão à venda aospreços de Cr$
3 mil (homens) e. Cr$ 2mil (mulheres). _ '/

o MEU RIO NEGRO
, So.e�o - JOSÉ CASTILHO PINTO

Ah, orio Nêgrooomeu tempo
Largo,fundo, caudaloso"

, Dos vapores, lanchões, lanchas
Banhos e pesca, erapiscoso. ,

Hoje não é� aquele rio
Que naminhamocidade,
Foi uma bela diversão na
EntãoRio'Negro cidade .

,t.gora raso e de dguas turvas,
'

, Nas suasmuitas e gl'ande curvas
Não éo rio que tão bem cr;mhecia.

Quanta lefnbra"f� e saudode.
Era a alegria de inínha idade
Rio par quemme eniJevitcia.

NOTA DOAUFOR - Pelo rioNegrodOmeu temponavega·
mm Ianchões, Ilapores e lanchaS que vinham de São Ma
theus, Porto da União, Canoinhas etc. Carregados de er
va-mate cancheadeJ para ser beneficiada pelosmuitos enge-

"

.

�:�is eraA indústria domomento na cidad�; de Rio Ne-
.

José CastilhoPinto

,
'

,.
,

"

'ID�RPE'!
, I

'Ã' ,

4GERAÇAO
,

'

.. �...-
\. �

,,' M.J.M.
Maria',José

• CORPO PERFEITO'
Dr. João Edmar Galvailin - CRM �339

EMAGREC1MENTO
. MESOTERAPIA - Tratamento especializadO para Celulite

. gordu ra loca lizada. '

EST�TICA,CORPORAL e FACIAL
Rua Exp. Antonio e. Ferreira, nº 295
Fõne: 72-2301 - Jaraguá do sul-se

TROFÉUS - ARTIGOS ESPORTIVOS
ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO

- (de s�g ..nda ia domingo)
Rua Cei. Emillo C; Jourdan, 62'

(próximo ao Cinema) - Fons: 72-3563

r

Vestindo Gerações

Pon08• Velldtu
Av. Mal. Deodo,.r.o.

'

1.085
Rua ReinoldoRau.

530
Fqne: 72-3311

, ·vlAçAo
.CANAR'INHO·'

Ha '20 anos transportando ,

os artlflce8 do.nosso progl8Ug.
AV.MAL DeODoRoDA 'FONsECA, 187,· FoNE"72..�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ALTAFPEQutNCIA
_______- __-by'Chico ROdrigues

A Mãe de'uma das,'
candidatas ao concurso

�

que escolheu a Rainha da
,

Feira da 'Malha esteve na.

redaç�o do jo�aI para
reclamar o,motivo «Je

termos divulgado
antecipadamente o '

,

resultado final do

concurso, em matéria

desta coluna na semana

passada.Na verdade o
,

que fizemos foi estimular
o concurso que por

roincidência teve à bõnita
'

Jane Lennert como

vencedora. Acho que a

referida mãe, no mais
'

"

alto grau de corujissê,
não soube interpretar ,a

informação,e se deu mal,
I

Faltou cultura. Para

acalmar os ânimOs dá
,

referida senhora aqui vai
'

maís uma dóse -de Jane,

Lennert, ago�ajáRainha ------J-A-N-E-L-EN-N-,E-R-T-,
......---....-.�...

da Feira da MaIInl. EXclusiva para a coluna

/ � lURISMO * INiCIATlVA'
.

,

* PETISQUEIRA
.

Tá �de parabéns �
SECEI, que é responsável alguns amigos recentemen
pela vinda da escola Dom '

te na petisqueira do Ziriho
Bosco de Patinnrdo à Ja- '

,

'''"'"3' Batista, onde tivemos a
raguá 'do Sul.' O grupo se _''':':Ã_Ã_ de ,_LO''''opOnurUf.UMM: Suu , 't!aT '

apresentou na semana pas-
sada, no Ginásio Arthur um. excelente rodizio de.

Miizler, para um público ,frutos do mar.
,

,

de mais de 3 mil pessoas. Outra su-:

Espetáculo de alttssimo nt- gestão da casa é q sopa.de '

vel que merece bis em ju- peixe .que recebe um tem-

lho, pero exclusivo,

* No vai-e-vem' de
'�Ana'Raio, e Zé Trovão",
fiquei sabendo que Corupá
foi a cidade da região,es
colhida. pela direção da

novela para algumas ce

nas. Esta escolha com cer-
'teza v�i .ser um bom m0-

I

mento para incrementar l?
turismo da região. AfinQl,
'Corupá a ntvel nacional .
Vamos aguardar e torcer:

* RAINHA'
DA FE'IRA

"
,

/
* FINAL ...

- ,

Pra encerrar a coluna da semana, aqui vai uma dica:'Comprem o. novo disco do
,

R.E.MJOut of Time. O LP é um dosmais vendidos nos EUA e Inglaterra. É o sétimo
'

trabaJho da banda que é correostapor Michael Stipe; Brei Benny, Peter Buck e Mike
-Mills.

'

'L M.r.v.
Tai a opOrtunidade que os músicos amadores do pats

estavam esperando, A,M .T.V. coloca no ar apartir do mês
. � I -

que vem um programa exclusivamentepara clips de bandas

iniciames: ODemoM.t.V. já está com inscrições abertas e

, para participar O grupo deve mandar seu clip em VHS,
VHS Super ou UMATl�; acompanhado 'de endereço e tele
fone para contato. Uma comissão interna escolherá os me

lhores, e os selecionados receberão direitos autorais pela
veiculação. Anote o endereçopara mandar seu clip: DEMO
M.T.V., Av. Professor Alfonso Bovero, 52, Cep 1254, São
Paulo, SP.

' '

.'
'

ECOLOGIA

De 29 deste mês até o dia 12 de Julho estará aconte

cendo no Sesc, 'em Blumenau, II Amostra Ecológica, que
propicia à COthuniddde atividades ecolôgicas e Educativas
para U111á maior compreensão da preservação e conser

vação do meio ambiente. A promoção é conjunta entre Sesc I

e Departamento de MeiO Ambiente da Prefeitura. As ativi
dades começam neste sábado com a caminhada ao Morro
doBaú e acampamento ecolôgicos

,
,

"
* VISITA

,

, \

lvolru:i Lomõardi da Metalúrgica Lombardi Lida foi
meu anfitrião na visita que fiz àquela empresa na semana '

passada. Sempre atencioso, Nei teve o cuidado de me levar
,/

as áreas de criação, produção 'e expedição, Sen) deixar um
detalhe em branco. A vlsitafoi prodiaivà porquemefez ver
de perto o motivo do sucesso do grupo.

J,aragu4 dó Sul. tk 29/06/91 a 05/8719.
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Proclamas deCasamentos
'MARGOT,ADEUA l;RUBBA LEHMANN.

OftciJJl do Registro Civi do l� Distrito do Comarca de
Joraguá do Sid,.Estado de Santa Catarina, Brasilfaz sa
ber que compareceram em Cartório exibindo, os docu
mentos exillidospela lei, a fim de habilitarempata casar:I I O"

te ,

EDrrAL N1117. 782 de 14-06-1991
•HENRIQUE JACOBI e INGRID GEHLEN .

Ele, brasileiro, vltlvo, funcionário público, natural
de It>upava - Blomeriau, neste Estado, domiciliado e

residente na Rua Waldemiro Schmitz, 77, em Jar�guá
Esquerdo, neste distr�o, filho de Alberto Jac;obi e Au-

gusta Eichstaedt Jacobi. .

Ela, 'brasileira, divorciada, do lar, natural oe
B'lumenau, nesta Estado, domiCiliada e residente na
Rua Waldemiro Schmitz, 77, em Jaraguá-Esquerdo,
neste distr�o, filha de Pedro Benno Gehlene Elsa Ge
hlen ..

�r1jfto�Hil8A1t4;"Ji1'lkNE lrtAIUA ZQZ
Ele, brasileiro, solfeiro, técnico mecânico, natural

de São Martinho, neste Estado, domiciliado e residente
na Rua Alberto Piccoli, em Água Verde, neste distrito, fi
lho de Alfredo Lémonje e Emilia Heinzen Lemonje.

Ela, brasileira, solteira, do 19", natural de Jara
.guá do Slt� .domiciliada e residente na Rua Alberto Pie
.•coli, em Agua Verde, neste distrito, filha de Germano
Paulo Zoz e Gerlrudes ZiehlsdorffZoz.

'. �Dlh"!1i�7��'Jt2i1S:1ZENAlDE LUCIA KO
CHELLA

Ele, brasileiro, solte;o; operário, natural de Reil
léza, Paranä, domiciliado e residente na PfJa José
Theodoro Ribeiro, em Ilha da Figueira, neste distrito, fi
)ho de Altamiro de Souza e Catarina Gonçalves da Silva.

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Ja
raguá do Sul, domiciliada e residente .na Rua José
Theodoro Ribeiro, em Ilha da Figueira, neste distrito, fio,
ha de Martim Kochella e Cecilia Junckes Kochella.

EDITAL NIl 17.785 de 17-06-1991
. • ARNALDO PROVESI e CLEUNICE APARECI
DA SCHELER VARELA

Ele, brasileiro, solteiro, estampador, natural de
Lufs Alves, neste Estado, domiciliado e residente na
Ruä José Narloch, lote 266,- em Jaraguá-Esquerdo,
neste distrito, filho de Antonio Domingos Provesi e APO
Ionià Provesi.

Ela, brasileira,' solteira, operária" natural de
Corrêa Pinto, neste Estado, domiciliada e residente na
Rua José Nar1och, lote ?66, em Jaraguá-Esquerdo,
neste distrito, lllha de Carlino Soares Varela e Terezinha
ScheIer Varela.

EDITAL NIl 17.786 de 18-06-1991
.ARILDO ULLER e ROSANA CAETANO

Ele, brasileiro, solteiro, operador de máquina,
natural de Jaraguá do Su� domiciliado e residente na
Rua João Carlos Stein, em Jaraquá-Esqaerdo, neste.
distrito, filho de Mário Uller e Jandira Uller.

.

Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de
Barra Santa Salate - Manoel.Ribas. Paranä, domiciliada'
eresidente na Rua João Carlos Stein, em Jaraqué-Es-

.. querdo, neste distrito, filha de Cecilio João Caetano e
Generosa Magel Caetano.

.

EDITAL NV 17.787 de 18-06.1991 '
.

• GIOVANNI LEUTPRECHT e LUCIENNE HAS·
SE

. Ele, brasileiro, solteiro, c.omerciante. natural de
Jaraguá do Su� domicifi�o e residente na Rua Gumer
cindo da.Silva, 555, apjo, 41, nesta cidade. filho de EIi·
saldo Leulprecht e MarcyM,ªra de Carvalho Leutprecht.

Ela, brasileira, solteira, estudante, natural de
Joinville, neste Estado, domiciliada e residente na Rua
Felipe Schmidt, 221-, nesta cidade, filha de Ivo Fritz Has
se e Iise Fiscl'ler Hasse.

EDITAL NIl 17.788 de 18-08-1991
.

.

• BENO EDSON BEHLING e HANE LOUJSE
BALLOCKPEREIRA

,Ele, brasileiro, solteiro. cirurgião dentista, natural
de Jaraguá do Su� domieiliado e residente na Av. Mare
dlal Deodoro, 353, apto. 05, nesta cidade, filho de Bru-
no Betiling e Isolda Lenz Behling.

.

Ela, brasileira, solteira. gerente comercial, natu·
ral de Jaraguá do Sul, doniici&ada e residente na Rua

. �ba:to Streb�, 39. nesta cidade, fil�a de loland.o Pedro
ereIla e Mana Helena Ballock Pereira.

,

EDITAL NIl 17.789 de 19.08.1991 .

,.

C6D1I �eblde do cartório de .....ar.ndub•• neste Est.do.
·LAelRMENEGHELL/ e LANIKLOSOWSKl.

Ele, lrasileiro, solteiro, laboratorista, natural de
'Rio do Campo, neste Estado, domicililtdo e r.esidente

nesta cidade, filho de Nilton Meneghell; e, Nilta Mene-
, ghelli.

.

.,

Ela, brasil'eira, solteira, encarregada, 'natural de..

Massaranduba, neste Estado. domiciliada e residente
em Massaranduba, neste Estado, filha de Hipolito Klo·

I sowski e He.lena Lubawski Klosowski.

i��'ircib"1J7k1W1lJlllim1eMhclA aÜTHS _

Ele, 'brasileiro, solteiro, mecânico, naíural de
Rodeio, neste Eslada; domiciliado e residente na Rua
199, em VUa Nova, nesta cidade, filho de Herclrio Me·
nestrina e Madalena Menestrina.

Ela, brasileira, solteira, baléon ista, natural de Ja
iaguá do Sul, domiciliada e residente na Rua Cabo Har
ry Hadlich, 526. nesta cidade. filha de Ewaldo Güths e
Hosalna Fiores�üths.
EDITAL N111'I'.791 de 19-06-1991
Cóp'ia recebida do c.rtórlo de Gu....m IrilJlb"este Est.do.• 'PEDRO JONECIR CRISTOVA e MARIA EMI
LIAPEREZ

Ele:brasileiro. solteiro, comerciante. natural de
Blumenau. neste Estado. domiciliado e residente na
Rua João Borchardt. Vila Progresso. em Guaramirim.
neste. Estado. filho de Ezair Cristovão e Odete Amélia
Cristovão.

_

Ela. brasíteira, solteira, tuncionárta' pública, ne
turat de Guaraniaçu, Paraná, domiciliada e residente na
Rua José Alves Pereira, 60, nesta cidade, filha de Celso
Perez e 'Prima Maria Perez.

'
.

EDITAL NV 17.792 de 20.06.19;11 '.

• EDEGAR VIL/MAR MERTENS e IVANICE ER
CEGO,

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Ma- •

rechal Cândido Rondon, Paraná, dom ici liíldo e resíden-.
te na Rua Albert Schneiaer. em Barra doBio Cêrro, nes
te distrito, filho de Teodoro Merten� e Anilda HelgaMer·
tens.'

Ela. brasileira; solteira, doméstica, natural de
Nonoai, Rio Grande do SU�.domiciliada e residente na
Rua Albert Schneider, em Barra do Rio Cêrro, neste dís

,

trib, filha de Mario Ercego e Maria Machado .

i�'tlJPJPJS� 'i1lfBLDI e OSLl DA CON-
CEIÇAO DESOUZA.' .

, Ele, brasileiro, divorciado. i1dustriário, natural de
Rio des Cedros, neste Estado, domiçiliado e residente
em Estrada Nova, neste, distrito, filho de Orestes Bertoldi
e Carrnela Bertoldi.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Piên,
Paraná, domiciliada e residente em Estrada Nova, neste
distrito, filha de José Martins de Souza e Lourdes Silva
de Souza,

.

EDITAL,NII17.794 de 20-06-1991

C.6p�!l11ltl!'/t1tltll!I:Cj'r(8e ':;Jli'floiUJGINA
COLLA. . '.

Ele, brasileiro. solteiro. técnico 'contabil, natur�1
.de Otacilio Costa, neste Estado. domiciliado e residente

.

nesta cidade, filho de Carlos Schauffert Junior e Maria
tuea Schauffert.

Ela, brasileira, solteira. secretária, natural de Ti·
jucas, neste Estado, domiciliada e residente em Ascurra•.
neste Estado, filha de Oscar Colla e Carin Moser..

iorr�i.tdrJV'l13-01i}rkRT e 'MARIA VALCIR
SOUZA DOSANJOS '

/
.

Ele. brasileiro, solteiro,' torneiro mecânico, natu-
ral de Jaraguá do Su� domiciliado e reskíente na 'Rua
'Acre, 253, nesta cidade, filho de-Ireno Ehlert e Maria
Helenà Cidral Ehlert.

Ela. brasileira, solteira; costureira, natural de Ja
raguá do Sul. domiciliada e residente na Rua Luiz Gon
zaga Ayroso, 566. nesta cidade, filM de Santinor Souza
dos Anjos e Slavanira dosAnjos.
EDITAL NIl 17.796 de 21.06-1991
• ARLINDO AFONSO BOOS e FRANÇISCA.
CARDOSO

.

Ele. brasllelro; divorciado, bmeiro, natural de
Nova Trento. neste Estado. domiciliado e residente na
Rua Richardt Plske, 599, Resta cidade. filho de Arno
Boos e Ignez .Sgrott aoos.

Ela, lrasil.eira, solteira, operária, natural de Dou
tor Pedrinho. neste Estado, domiciliada e residente na
Rua Richard Piske. 559,. nesta cidade, filha de Sebas·
tião CardOSO e Augusta Cardoso.

, \ .

.

E para ,que chegue.ao 'conhecimento de todos;
mandei passar oprésente Edital, que serápublicado pela
imprensa e em Cartório. onde será afixado durante 15
diizs.

-

'- ,

FESTA

JUNINA

,\ ,

•

" JAfiAGlll\[)()'-,IJI C;'

Grandiosa Festa Ju-·
�a dia 06 de Julho na Es
'Cola Básica E.i:lclicles da
i Cunha. em Jaraguá do Sul.
'Bairro Nereu Ramos.

: Conhecida do Acre ao RS
Furgões simples., is6termicos,
plástiCqs_, frigorlficbs, trailes
e carretas de 1, 2 e 3 eixos. -

\ EquipamentQ de r�frigeração
, e 3� eixo (truck)... ".

Fone: 72-1()77 - Ru.: Dr. Enrlco FermiNff 113 - T-': tf1t11137

.
,

-

-",114 tÜ! Srd� de 29/06/91 a.05/07/91.

CORREIO-
D'C> -=- C>" c::»

Informativo Paroquial
CASAMENTOS:
28/06 - 18h30 - Matriz ';'LIDIO JULIODA SILVEIRA E NAIR

CORRÊA
.

29/06 - 16h30 - Matriz -IRINEU KORO[L E MARILlM MA-
RIASALVADOR·. ._

29/06 - 17hOO - Matriz - VILMAR JOSÉ STOINSKI E VANIA
'CRISTINARONCHI
29/06 - .18hOO - ,Matriz .,.' GILMAR ZAPELLA E DENISE

APARECIDA STAEHEu_.N
-

MISSAS:
SÁBADO:

_

19hOO - Matriz; 18hOO'- São Luiz Gonzaga; 19h30 - São-Judas

Tadeu;19hOO - São Francisco; 14hOo.-Matriz (crianças);
DOMINGO:
07hOO - Matriz; 09hOO - matriz; 19hOO - Matriz; 08hOO - São

,

. Judas Tadeu,�.09h30 -Santo Estevão; 16hOO -São Francisco;
NOSSA MENSAGEM:

,

Afesta de São Pedro e São Paulo nos fala-de testemu

nho de fé e. confiança em Deus, de fidelidade a- toda prova! de
perseverança até ofim! _ .

"Combati o bom combate, terminei a minha carreira,
guardei a fé" .

.

.

, Estas palavras de São Paulo demonstram o ardor e a

'paixão com que ele anunciou o Evangelho e o abandono total
MS mãos de Deus. ,

'
.

-

A nós fica o exemplo destes doisfiéis seguidores de Jesus.
Modelos de coragem, perseverança no bem-e luta para fazer o
Reino de Deus conhecido.

.

,Dia�te dos Santos Pedro e Paulo, devemos nos perguntar:
como está a nossa fé? .

'

.

. Somos Cristãos animados, corajosos na implanzação do
,

: Reino de Deus?

Curtume Arnoldo-Schm-ltt Ltda.
"JARAGUA"

. .FOne: DDD (0473) 72-0670

\ Coluna �vangélica /

CULTOS: Neste' dOmingIJ,- às 9:30 horas noCemro e

.
19:00 horas Culto Informa? no Centro .:

LEMA DA SEMANA: "Pela graça sois' salvos; me
diante a fé; e isto não vemde v6s, é dom., de Deus" .

ERsios2:8
MENSAGEM E,LErrU� DIÁRIA:
'DIA - 30 - Se cremos tudo em nosso redor começa a

.

brilhar: a ter sentido. Atos 8:38,39
OI - Orações ao Senhor são oásis no deserto deste

mundo de incertezas. Daniel9 :20-23
.

02 - Jesus Cristo é a resposta para as três perguntas I

capitais do honem.Poç que vivo?'Donde venho? Para
onde vou.?
03 - Paz no ',mundo? Ela i�icia no meu, no seu co

ração .. J622:21
04 - Jesus é o cami1fho - o úmco, que (ira dopecado e,.
culpa e conduz para Deus. Romanos 3: 17,22,23 .

05 - Jesus'é a verdade a - a única, que sempre é boa.
Joo08:32
06...,. Jesus;é a �ida � a única que nunca termina. Atos'
3:15

I�' .

PERF'�EX Persiana. Hortzontall e V�rtlcall .

PER'FLEX BQI �lIlIhelro· OIviIioSenlonad.·
Toldo•• Acrl1cOl � Cercu e Ea�.drla.

PERFLEX /

.

EmAhriln10

18 Anos'A Serviço da Comunidade
,

, � �

"

I
.

Ruà JoinvOle, 1839 - Fo.e: (0473) 71-0995 e 71-3320
.

JARAG"lÁ DOSUL-SANTÀ CATARINA
I

Pdg(na 9

-'

\�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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INTER'IMÓVEIS
Intermediár,ia de
Imóveis Ltda.

R. João Piccoli, �04 - Fene
72-2117' , ,

Jaraluá do Sul -= sc -.
CREQ 091'4-J :

'

/

.

, '

-

, -'

Procura-se grande' area

, A INTERIMÚVEISprocura área residencial de
,

-10;000,00 à 15.000,OOm2 em zona cernrat.ou próximo ao centro;
,

'_ para comQrar/oti permutar co� área construída.
-

. Os interessados,poder�o entrar em contato pelo telefone 72-2117,'
ou na Rua João Picolli, 104,

Jaraguá do �I:JI, 17 de Junhp de 1991.

,,'

/
,.'

Imobiliáriâ ,Jardim
, Jaraguá Ltda.

Rua Relnoldo Rau, 585 - 89250 - JARA·
GUÁ 00 SUL - SANTA CATARiNA
FONE: (0473) 72"0768 - CJ{ECI 512-J

V,ENDE

TERRENO cl78Onr, R, WalterMarq,;m.dt.
'

TERRENO cl6OOriiZ, prôx, PteMaria Grúbba.,
TERRENO c/42omz,I�muJa Figueira.
TERRENO c/500tri, centro.
TERRENO,cI/5x35rn, ViklBaependi.' '

TERRENOC/4(j4"r, R. JoinvüJe -/rentep/asfalto,
TERRENO c/l8x37,5Om, lat,R. Joinville.,
TERRENO cII5x6!!m1 JaragudEsquerdo.
TERRENO c/rJ8urrr, R. Joinville - Guaramaim.
TERREND c/7.I3o;,?-, Vikl Nova.

, TERRENO c/45o;,?-, Barra doRio Cerro, ,

CASA DE!&LVENARIA clI2o;,?-, 'Tifa Pôivora,
C4SADEALVENARIA c/12ófriZ, JardguâEsquerdo,
CASADEALVENARlAcl/60nr, ViklNova. •

CiSADEALVENARIA c/170ir?-,:V. Nova -p/jinanciada.
CASADEALVENARIA cl2.00mz, em Schroeder,

'

0tSADEALVENARIA c/250tr1, terreno c/ 1400tri. '

CASA MISTA c1/27"j_, R. R. Zimrann, frente pl tisfalto,
30; Ponto Comercial. ' .,.',

SALA c�40,OOit(, centro. .

APARTAMENFO c_1200tri - centrp., •

'

APARTAMENTO cl/27,So;,?-, Edíf. S(! Terezinha - cen-
�.

'

APARTAMENTQc/I081rt - centro. '

,APARTAMENTOcI/05"r =centro, ,

APARTAMENTO cl80,ao,,; - centro. '

�ARTAMENTO cl70,OOtri � centro. o,

,Sfi'IQ c/508.fJOniZ, Ilha da /figueira a 7km do centro,
'

, CHÁCARA, C/88.Q()(),oomz, Rio Cerro a 12 km do centro.

- TEMOSOUTROS IMÓVEIS-
, VISITEM-NOS',

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

"AGORÀ TAMiJÉMPLACASEPAINÉIs"
,

FONE: 72-0768
'

EDITAL
, AUREA 1Iilu.Eft GRUBBA. TabellA e Oficiai de mulas da Co-

'

marca de Jaragu. do Sul, Estado de Santa Catarina, ,na forma da
�� ,

" ,
,

'faz saber Ia todos quanto este editai virem que se acham
neste Cartório para Protesto os Tflulos contra:
AUTO MECANIÇA IZABEL LTDA � Rua: ·lrmAos Leandro 692 - CO-'

'

, RUP!., ,-,' ,; , .

BQRGES COM DE DEC E REP LIDA - Rua: Cei PrllGOplo Gomes 3 ,

, ':'NESTA,
BIANCHINIVERGUTZ E CIA LTDA - Rua: ParanA SIN" - NESTA,
DALFORTE IND COM CONF LANChiO � Rua: Loteamento JD Fran-
cisco 293 - NESTA, ,

aFINA KRUGGER JUNGTQN LTDA - Rua: Alberto Schneider -

NESTA,
"

,.K>SÉ SEIl. - Rua: Isabel \fila I,sabel � CORUP.I'.,
LUIZ COM DE PNEUS LTDA - Rua: Mal Deodoro 1.475 - NESTA,
MECANICA IZABI;l": Rua: Felipe SchmldtSM! -' CORUPA,
SIMONE �Rl NASS - Rua: Loteamento Borba" -'NES'FA,
TRANSPORTADORA TRANSGUARANI LTDA - Rua: EST. Guarani

, Açu,cs/� Massaranduba,
" '

WALDEMAR UNSMEIE -!'IESTA. ,,'
�-- __ _._..,_.., �.._._---- _ _�

_ ,E, clima os ditos deveClores não foram encontrados ou se
recusaram a aceitar a devida Intlm�Ao,,!1!" por intermédio do
presente editai, para que os mesmos Cofl1pareçam neste :Cartórlo
na .Rua: Arthur Müller nI1 78, no prazo da 'Lei, a fim de liquidar o
seu débito, ou entao dar razão porque nAo o faz, sob a'pena de

ser,em os re!érldos pro,testados na !Ornl� da Lei, etc., '

•

,

,

Jaraguá do Su'I, 24 d� junho de 1991.

ÁureaMüller Grubba - TabellA'e Oficiai
de Protesto de TItulas.

P4g�,lO

\
dO Cobr�oX386s Oferece o Melhor oos Mundos

-

MS-DOS·e,Xenix:'

• Rua Domingos da Nova, 145 - Fone: 7-� ':3839 ,

/
,

"

ENGETEC
Engenharia e
Tecnologià da
Construção Ltda

S & S COMPUTER
RepreteiltaDte Cobra ComPlltaê1ores

Cor/móveis
Jaraauá

'Ctda.

CO.,lIrutor.: Imobiliária:
Cálculo Estrutural Compra, Venda. A.aha"áo

"

Projetos CIVI� Locação e'lnterm�diaçáa
Execução de Imóve "

'Rua Cei, Procópio' Games de Oliveira, n� 285 - Fone:
72-2679 Jarall,ulÍ do Sul -' SC ,- 0REA 2264 - CRECI 934-J

VE N D E!
Galpão com 3ßOm2 de alvenaria - Rua Joiriilille
Casa de alvenaria (centro) � 'Rua João Planischek, n9 677
Casa de alvenàrià (centro) - Rua José Em,mendõe(ler
Casa de alvenaria (Suite ;I- 3 quartos) - Vila Nova ,

'

Casa ,de alvenaria (Terreno com 1.070m") - Centro - Rua Anita Gari·
baldI

"

Casa de' alvena.ia (Terreno com 1.404m")- Rua Walter Marquardt
Casa de alvenaria - Jaraßuá Esquerdo - Lot. São Luis •

'Casa de alvenaria, c/240in - terreno c/3.300m" - Itha da Figueira
Casa de madeira - Terreno c/600m2 - Lateral Walte[ Marqul!rdt
C$sa de madeira -t Rua Angelo Rubln1 ,\ , '

,

Casa de madeira - Terreno com '1.038m" -',CAMPO ALEGRE-SC -

FRÁGOSOS .

..

"

Sobrado de alvenaria - NA PRAIA DE ITAJUBA - SC. ,
'

Apt9 - Ed. Joverll - (SuIte + 2 quartos) - Centro
Apt9 - Ed. Carvalho - (SufIe + 2 quartos) - Centro
Apt9 - Ed. Marajó - (2 quartos) - Centrc;l
Apt9 - Ed. Chiodihi - (Próximo;to Hospital SAo José) - Centro
Lote na Rua José Emmendöerfer - Cr$ 3.580.000,00 '

Lótes na Ilhá da Figueira: ' -'
TerrenQ com 3.500m2 - Rua EpltAclo Pesso!! "

Sflio em Schrõeder (10,5 margas), Casa c/185m" - Alvenaria'
$Itlos Diversos" .

Chêcara com 48 - morgos (121.000m")
, "A'L IIG A:

'

Kltlnetes- Ed. Marquardt - Centro
'

Apt9 - Central - Ed. Centenário
Casa nli "ha da Figueira - Alvenaria
Casa'na Vila Rau - Mista
C4sa lia JaraguA Esquerdo - Alvenaria (2 quartos)
Sala Comerc;lal- Galeria Ed. Pieolll
Salas Comerciais - Céntro (Rua JoAo Rlco"i),

Sala Comercial - RUI! José Emmendõerfer

,

Compra - �'l'nda --:- Loteamento e Administraçâo de Imöveis
CGCMF: 78 659 5440001-92 - Creci 852-1

'

Av. Mal. Deodoro. 141 - Fone: 72-2010

.. VENDE:
'

,

- ;terreno COj1l720,OOm2, comú2 casas no-toteamento Ana PI!U'la I.
"

- Terren,o com 10.000,OOm2, na BR 280.
'

,
- Terreno em Nereu Ramos. ,

- Terreno com 9.000,00 de frente a entrada do Rodeio Crlolo.
- 01 chAcara com 24Ó.000,00m"; na Gruta Funda.
-02 lotes,no loteamento SAo Lulz. •

-ChAcara'com 25.000,Oom" em CorupA. _

-Châcara COrill05.000,OOm",'emNereú Ramos.
Terreno com 574,OOm", na ruaJacob Gesser, atrâsdo Tilolio de Ma-
1edals de Construção. -

-Casa com 120,OOm", 'na rua -Ernesto Lessmann.
- Uma casa com 02 ferrenos 11m Schroeder com 1'5,00 x 30,OOm.
- Casa no loteamento ltapoc;uzinbo.
- Casa na rua Franciseo,Hruschka.

,

ALUGA: '
,

- apa'Í1amentos novos na :A)I. Mal. Deodoro da Fonseca, de !rente' as
Pernambucanas.

'

"

- 0,1 apartaml!nto no Edi!loio Caetano Schlodlnl.
- salas eomerclâls e kltlnetes no prédio da MP, na Marechal.
- 01 sala comercial na rua Preso Epl,tllcio Pessoa, .nv 733.
- 01 sala comerciai com divisórias no prédio dÓ Unlbanco.

-,

- Ca,sas rllsldencials em diferentes pontos da cidade; ,

CHALÉ
Im,obiliáda e

Representações L
Rua Reinoldo Rah, 61 .; Fones: 7221390 e 72·ISOO
Jaraguá do Sul - SC -.: CR�CI 643-J
I' ,.

,
,

o

CHALl - íMOBIUARIA" VENDE
APARTAMENTO- Kltlnete, Eéllf. Mlnner, Centro;
APARTAMENTO - 02 atos, Edlf. JaraguA. Centro;
APAR1'AMENTO- 02 atas, Edil. Menagotl, Centro;, Ent. +'Fln.
APARTAMENTO - 03 atos, Edil. Manne,s, Centro;
APARTAMENTO'- 03 atos, Edlf. 'Rua: Adélla Fleher, Pr6x. Artex;
APAR:rAMEfIl1'O - 01 SuIte, 02 atas, Dep. Emp. Edil. Flo'!lnça, (Iv,'
Mai.; .

CA'SA-MISTA. c/ 100m", ter. 375m2• Rua: Amazonas, Cehtro;
CASA-MISTA - d 150m2, ter. 454m2• Rua: Helmuth Hansenn;
CASA-MISTA - d 238m", ter. 525m". Rua: Marcelo Barbi;
CASA-ALV. - c/ 1'OOm", ter. Bua:'Bertha Weege, Lat.;

,

CASA-ALV.'- 120m", ter. 40Sm". Rua: Ernesto Lessmann;
CASA-AiV. - 080m", ter. 450m". Rua: Domingos Rosa;
'CASA-ALV. - 1198m", ter. 665m". Rua: 677, Vila Nova;,
CASA-ALV. - 114m2, ter. 349m". Rua: Theodoro Roeder, 7..7;
CASA-ALV. -120m", ter. 400m". Ruà AlbertoWagner, 102;

-

CASA-ALV. - 20Snf,ler.ll.000m". Rua: OttoMayer;
CASA-ALV.. - 150m", ter. 314m". Rua:_Fellpe F.renzel, Centr.o;
SAlA-COMERCIAL'. Rua: João PIcoIl, CI Área de 114,OOm2•.
Rua:,Av. Mal D90Cloro', dArea de 84,OOm".
Rua: Jolnvllle, c/ Área de 140"OOm". Térrea, e 140,OOm" 22 Pis!!;';
tERRENo.COMERCIAL- Av. Mal DeOdoro, CI Área-de SOO,OOm",
Walter Marquardt, CI,Áre_a de 106,OOm'l.
TERRENO - Ru!!: LeoçAdro C. da Silva, Vila Nova, d Área de '

5.;316m2• '

Rua: João JanuArio'Ayroso c/ Área de 5;OOOm".;
TERRENQ-RESIDENCIAI!. - Av. Mal Castelo Branco, Schroeder.
B. Água - Verde, c/ Área de 424m".

'

B. JaraguA - Esquerdo, '! Área de '453m".

ESTETICISTA
Massagem Manual

.

'.& ....... "

Massagem Eletrônica 'LOUIU>FS E DiUUA

Forno Bier
.

� Isométricà

Criöterapia e T'ermote,rapia
Gesso - Sauna

, Pipolo - Facial- Capilar
Limpeza de Pele - Produtos da Natura

. : 'R. Bernard,o DornbjJch. 1578-- Fund�s.
,�

_' ,

�.
'- -

BORDACHIC

I

AVIAMENTOS. FIQS PI BORDADOS' COITUlA liNDusTRIAL
IWSAS Df LA,MALHAS,GOLAS,

1!A•• 11101 • Ai'LICAQOEs.
'<

abltOADOS III O"'AL,

I.•• lINÁlOODÇIRNIUSH. ta� F,72'1551

iai-agU4 do Sal. de 29/06191 a 05/07/9
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IT Trof'eu Jaraguá dé Karare
, "

Jangd do Sul - Equipes de
Santa Catarina, Paraná e Rio de Ja

: "JIIlUo participam, no dia 20 de julho
do ß Troféu Jaraguãde Karatê, uma

ptomoção da Assocmção de Artes

"M�iais e Cultura FísícaIrua Ala

goas, Ilha 'da Figueira). As COInlfti
ç6es acontecerão no ginásio dê es-

:

portes Arthur Müller e o proprio or- ,

, gani1.ador do evento, prefessor Iva-
nildo' Souza Pinto, acredita ,que pelo

,

menos 12 equipes devam participar,
aas eategoríasmirim, infantil, juvenil

I

, e adulto (masculino e feminino).'
O II Troféu Jaraguã de Karatê

tem o patrocínio das Malhas Malwee,
'da Prefeitura Municipal, das lojas,
Dic-sil e Hering, além da Federação
Catarinense de Karatê, Ö apoio é do
Jornal Correio do Povo .nes seus 72

,
anos de informação. A AssOciação de
Artes Marciais e Cultura Física está
premiando aos vencedores da catego
ria adulto com troféu e um kimono.
As inscrições ao Troféu continuam
abertas, até o dià 15 de julho, aos pre-

'LJF, comanda dois',
I

novos certames
Jaragui'do SuL- ASer

Amizade mantem il primeira, co
locação nos certames da I.! Di
visão e de Juniores, promovidos
pela Liga Jaraguaense de futebol,
na fase de retumo. A equipe, re- ,

presentante de Guaramitim está
com 11 pontos somados, um saído

positivo de. 15 gols e apenas dois

gols sofridos, no campeonato da
I! Divisão, nesta fase. No dia 23
de junho, aplicou uma goleada
sobre o Francisco de Paala, pelo
escore de 3 x O. No certame ju
níor, a equipe da Amizade está
com 11 pontos positivos, seguida

'

de perto pela Sec Francisco de
Paula, com 10 pontos positivos.

Até a terceira rodada 60
ql!lldrangul� fmal do campeonato
senior, o Gremio Esportivo Cruz
de Malta, continua ria liderança,
com quatro poiltos ganhos. 'Para
este final de semana,' este cam

peonato tem os seguintes jogos:
João Pessoa x Cruz deMalta, e In
ternacional x Ser Alvorada. Ná I!
Divisão j0811mMalvice x Botafo
go, Alvorada x Pinheiros, Fran-

cisco de Paula x Ser Comercial, e
Ser Amizade x João Pessoa. Na
categoria Aspirante e 2! Divisão
acontecem as partidas entre Vitõ
ria x Aliança, Ria Molha x Gua
rani, Ponte Preta x São Luiz e XV
de Novembro x Floresta.

,2' DIVISÃO

A Liga Jaraguaense de Fu
tebol dá início neste domingo ao

certame da 2! Divisão e Aspiran-
-

tes, ,que terá ao todo 14 rodadas
divididas em turno e returno. O
quadrangular semifinal está pre
visto para -acoraecer no dia 6 de
outubro e a fase final estãmarcada
para o día 17 denovembro, Si
'multaneamente acontecem os jo
gos do campeonato de-Aspirantes.
Os dois certames tem a partici
pação das equipes do Rio Molha,
Esporte Clube, Vit6ria, Guarani"
Aliança, Ponte Pretá Futebol Clu
be, São LuizFutebol Clube, XV
de Novembro eGremio Esportiyo
Floresta.

;,

SP'ÉZ_IA & elA. lTOA.
Serraria e Serviços dé Trator

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

R. 'João J. Ayroso, 772 - Jaraguá
.

, Esquerdo
Fone: ,72-0300 - Jaraguá der Sul-

SC
-

ços de Cr$ 3 mil (equipe) e Cr$ 1 mil
(individual),

'

,

'Paralelo a isso, o prefessor
Ivanildo promove 'aulas especiais de
karatê a' partir do dia 2 de julho, vol
tadas aos alunos já graduados '(do
quarto kyu em diante). As aulas
acontecerão todas l\S terças e quin
tas-feiras, das 20h às �lh30min, na
sede, da Associação. Ivanildo incluiu
no programa do curso "técnicas de
defesa pessoal, kendô e noções de ju-
dô,

'

Breithaupt
.' .

--

lidera

o citadino,
Jangu' do Sul - A equipe

da associação atlética' Breithaupt dis
parou na liderança do "Citadino Ur�,

\ bano Agroindustrial", somando 12

pontos positivos, bem à frente do se

gundo 'colocado, a Arweg, que está
com neve pontos, A Breithaupt ven
ceu até agora os quatro jogos, sendo
que na quinta rodada goleou ao Frio-

, gasmaq peló escore de'8 x 3. A equipe
do colégio São Luiz venceu à
Mannes, 'de Guaramirim, por 4 xl,
assumindo � terceira colocação 90
certame.

A Liga Jaraguaense de Fiitebol
de Salão marcou para este final de se
manà mais três jogos relativos à sexta
rodada (realizada ontem no Arthur
Müller): Dalcelis x Rei dos Botões,
Urbano x Çolégio São Luiz, e Malhas
Etalan' X. Mannes. O jogador Elizio

'\ Gross (Laranjinha) é o artilheiro do

citadino, com nove gols con.vertidos,
- até agora foram punidos apenas dois
jogadores - um deles, inclusive, Jo,&o
Soares, já sofreu uni cartão-amarelo,
um azül e um vermelho.

CORREI·O_
_, C> -=- <>" «>

categoria de aspirantes; às
13h3Omine nade titulçres, qs .

. lSh15min. A lI! rodada do
turno em sua fase de c/assift
caçãJ, marca estes jogos:
Yitôria x Aliança, Rio Molha
'x Guarani, Ponte Preta x São

-

·Lulz e xv de Novembro x

Floresta.
"

Estadual di Bolão

Esporte em Revista

f,laragllá doSul. de 29/06/91 a 05107/�J.

SINTESES
A seleção adulta de volei fe-

, minino .DME/MalJuls Dabnar recebe
neste final de semanaa equipe do
Circulo Militar [Campeã Paranaen
se}, No sábado, o jogo será às 1'9
horas, no Ginásio da ARMalwee. e
no doningo às 10�ras,"o Ginásio
da MOB. Amistosos.deprimeira ca
tegoria em.Jaraguâdo Sul.

-.-.-.-.-.�.-.-.

A partir do dia Jq de julho es

tarão abertas as inscnições do IXPe
ladão (Campeonato Municipal de
Futebol de Salão), promoção da Se
cretaria de Cultura, Esporte e Tu
rismo, onde podem ser feitas as ins
crições.

-.-.-.-.-.-.-.-.
t '

Neste dia 6 de julho acontece
,em Jaraguá do Sulmais zona etapa
do Campeonato Catarinense de Bi

cicr�ss. A etapa que aprincfpio seria,
realIzada em Rio do Sulfo;,suspensa
em consequencia do mau tempo, e

foi tambémanuJada dQ certame, que
agora· terd cinco etapás TUI total .

. Paralelo a isso prosseguem as orga-
nizações ao campeonato Brasileiro
deBicicroos,- compatrocinio exclusi
VO dasMalhos ",!aJwu.

---_-_----------� Jaime Blank -

�

Empate da incompetêneía
ou da raça?'

O empate doJuventus em dois gols com-o Avaf.
no jogo de domingo, iio "Emestão"; pode ser: definido
sob dois aspectos; O primeiro, é aquele já conhecido ,

dos torcedores juvetuinos.A incompetência da sua de

fesa, que continua tomando gols inadmisstveispata Um
clubéde primeira divisão. 'o segundo aspecto, e o mais
positivo, foi a raça com que seus jogadores correram
'atrás doprejuizo, nas duas vezes em que a equipe este-

ve em desvantagem no marcador, 'procurando superar
suas deficiências técnicas, C011J. um esptrita de luta fora
'do comum.

Cuca

"Lembram-se do Cuca,
aquele "neguinhõ" ibom de
bola, que por alegar proble
mas particulares pediu para
rescindir seu contrato com o

Juventus e voltar para junto
de sua famOia, no Rio Gran
de do Sul? Pois I, a diretoria
do tricolor aceitou as ponde
rações. do jogador e o libe
rou. "Mas, para a surpresa,
dias depois o atleta acabou
acertando seu ingresso na

Caçadorense. Estranho, não
I? Dizem que a sua saúJa
deu-se por motivo de desen
tendimentos havidos, com um

diretor ligado à área de fute
bol. O.jato I que a história
não está oem contada. Resta
saber quem está com a razão,
afinal.

Boa média
o Campeonato da I'.!.

divisão da UF, que teve a r
rodada do returno realizada
no domingo (23), apresenta
um total de 64 jogos, sendo
anotados 176 gols, com uma

média muito boa, de 2,75 por
partida. Mafra, do João Pes- .

soa, com 18 gols e Edu, do
Amizade, com 14, são os

principais aftilheiros. Osval
do, do Amizade, com 7 gols,
Giovane, do Alvorada, com

1 I e Jair, ,do Cruz de Malta,
com 14, são os goleiros me

nos vazados da competição.'

Segundona
Quatro jogos marcam

para este domingo, (30), a
,

largada do campeonato da 2'.!
divisão de amadores da Liga
Jaraguaense de F�tebol, na

Criciüma será sede,
- neste final de semana, do

.

Campeonato Estadual
.

de
Bolão Masculino "Bola 16".
O Clube' de Bolão 81., repre
,sentar4 a SER. Yieirense. e

o municlpio de .Jaraguâ do
Sul neste importante evento.

Varzeano
A ·2!' rodada da fase

semi-final do er- Campeonato
de Futebol Varzeano, apre
sentou estes resultâdos: Vila
Lenz! 2xO Bangú, Vila Fôfa
2xO' Lojas Lili, Vitâria @xl
Santo Antonio e Olaria Ixl
Santa Luzia. A última rodada
será desenvolvida neste do-

'

mingo (30), 'com estes jogos:
Vitória x Olaria é Santa Lu

, zia x Santo Antonio, no cam
po do Alvorada, Bangu xvu«
Fõfa e Vila Lenzix Lojas Lili,
no campo daMalvice,

'

Beatriz

Uma das gratas revelações
do atletismo jaraguaense', a jovem

_ Beatriz Eliane Horst, especialista
TUlS ]00 e 200m, acaba tk ser
convocada' para representar o

nosso Estado, nos jOgos Estudantis.
Brasileiros; a 'realizar-se na cidode
de Presidente Prudente, interior de
São Paulo. Parece que estamos

.

vendo. surgir urna nova Cornllia
ou ,zona nova Clarice.

CAÇA - PESCA - CA"PING : NÁUTICA
AV. MAL. DEODORO, 583

TEL.72-1389
-JARAGUÁ DO SUL· SC

-,
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