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Criciúma em J'ara,guá diantQ do J,uMentu,s
viou na zagá, enganando o goleiroZé Car
los. Na quarta colocação do grupo "B" da

Taça Governador, o Juventus enfrenta às
15h3dmih deste domingo (7) a equipe do
Criciüma, campeão da.Copa do Brasil. 3
habilitado a enfrentar a Taça Libertadores
da América,

.

a Pçirtida deve reunir grande
público no João Marcatto, com poss(vel
recorde de renda.

.

.

Mas.cedeu a vantagem logo aos 9.uatro mi
nutos, através de umaperfeita cobrança de

falta pelo, volante Machado - a bola des-

A equipe do Grêmio Esportivo Juven
tus chegou a sair na frente do.marcador,
aos dois minutos daprimeira etapa, diante
do Joinville no estádio "Ernestão", emjo
go realizado na noite do dia 3 de julho.
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Cr$ 70,00

Kleínübing libera recursos
aos hospitais jaraguaenses

O governador Vil
son Kleinübing mobilizou
lideranças de 12 munict
pios das regiões Norte e

Nordeste do Estado, no

dia 27 de junho, durante
visita feita à microrregião.
A comitiva passou a maior
parte do tempo em Jara
gOO do Sul, onde Kleinü
bing liberou Cr$ 120 mi
lhões para _ as obras de
conclusão do Hospital Ja
raguâ, aquisição de apa
relho de Raio X e reforma
no refeitório do Hospital
São José, "Jaraguâ do Sul,•. .... I111!1 ...l agora não apenas um

pólo . econômico, 'como
também um pólo polttico",
afirmou o deputado Udo
Wagner, realizado com a

visita' do governador e

com os -resultados alcan-:
çados. À noite, no Clube
Atlético Baependi, Kleinü
bing .

foi homenageado
com jantar de confraterni
zação. PdgÚUl1•.

Escolha o idioma que'
você deseja ftilar

.

.INGLês·-At.E_lo
FRANCês .
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Apre,ndizadO
garan!i4o
Fone: 72-0294
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No
Baependi,
o gover,nador,
atendeu
a pedidos
de prefeitos

ACAMPAMENTO FOLCLÓRICO
Prossegue até o final

da tarde deste domingo (7)
o "Z" Acampamento Folclô
rico de Jaraguá do Sul",
uma promoção de grupos'
Rio da Luz, Regenwalde
e Sünnros Volkstanzgruppe,
que acontecei simultanea
mente' com apresemaçôes
em cinc-o locais da cidade,
O evento reúne 33 grupos
representantes de vários
municipios gaúchos e catá-

. rinenses. Os locais de apre
sentações serão o Colégio
Divina Providência, Holan
do Marcelino Gonçalves,
Escola Alberto' Bauer.:
Salão .da Comunidade
Cat6lica, l?m Santa Luzid, e
Ginásio de Esportes Arthur
MüDer•.

,

,I
'

I

integrantes do GruPQ folclórico germânico de Jaragu� do Sul, que
participam do Acampemenlo Folclórico.

94!! Aniversario de fundição
.

,

33!! Aniversário de Emancipação
PÓlftica·

ADMINISTRAÇAo: BLUNK I MOLLER

Corupá festeja
sua fundação

no ,dia 7
Uma alvorada festi'Va, se

guida de culto ecumênico na

Igreja Matriz - com participação
. especial do COrai de Corupá e

Polska Orquíestra Kaméralna -

.

marca o fnfelo das festlvidades
pela passagem dos 94 anos de fun

dação e 33 anos de emancipação
pólítica de Cotupá - comemorados

.

exatamente no dia 7. Município
promissor não apenas pela sul.
produção de Bananâ - que chegou
.a.72 mil toneladas no ano passado
-, Corupá começa a' se desenvolver
a partir de-öutra indústria, ainda
menos poluente: a do Turlsmo;
através do Parque Ecológico �
Rota das Cachoeiras. Para abrl
Ihantar ainda �ais a festa, a

.

equipe de 120 artistas da Rede
MilDchete filma desde qumta-tel-

"

ra cenas no Seminário. Coração �e ,

Jesnsç-para a novela "Ana Raio e .

Zé Trov�o. Pliginas 7,10,11 e 12

PrefaJto·Ernesto Blunk
.

comanda a programa�o feslva

FONE (0473) 72-3200
TE LEX' 474 - 519

FAX (0473) 72-0304
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Treinamento' para o profissional de compras
.' ra da propria empresl!o tenha'
.

melhores eoódi�ões «Ie aoequar o.

Ouxo de caixa ãs suas 'propostas.
. PesquilÍas efetuadas mos- E not6rio que os vendedores da

tram que 40 a 60% dos custos da empresa são, em geral,mais bem
produção, namaioria das empre- tremados que os eompradores de
sas

. do !le�r industrial, são. da matériltS-pnmas.
-

responsabilidade do eomprador
.

E p'reciso estar atento à
da _'atéria-prima, cheg,ando a importincia dos eonhecimentos
90% a �rflcipaçio 'deles' nas

.

de matemática rmaäceira para o

eompras dos materiais que ea- desenvolvimento dos trabalhos
. trani 'na prodbçio� 'Mas ser' que dos conwradores. Por isso� o se-
es eompradores das empresas ,tor de--"l'reinamento deve Dlinis
estão atualizados e preparados, trar cursOs que visem, princi-
para negociações eomercrais? Pa- palmente, à reciclageDl sobre os
ra que esse eomprador tenha eonceitos:Juros, deseontos, 'taxas
conc!içóes de preparar uma es-, e suas aplicações. DesSa maneira,
trategla destinada a. cada forne- ,o eompradót estar' em eondiçóes
cedor, é necessário que ele esteja

. de efetuar �ulos (o Val,or pre-informaclo de todas as eondiçóes sente e o valor f'!lturo); séries uni-
de mereado e da propria empre- fOrl!les. de pa&l!lI!entos, a equa.li-sa. zaçao das eonQiçoes de pagamen-

Portanto, õ treinaménto tos, . é4lculos de taxas, taxas -in-
nó setor de eompras é indis- (ernas de ,retomo, formular e

pens'vel para que este profissio- discutir propostas rmanceiras
nal, eom ÇGnhedmentos 'de ina- eoIP seus fornecedores e, inclusi-
teniática financeira e de infor- ve; usar de ar�entos em re-

maçõeS sobre a situação financei- IaÇão às taxas de juros eobradas.

Adinete Tavares deMel�* o� ,deverá ser condu
zido de tal forma que, mesmo
sem, nenhum conhecimento', de
matemática financeira, .0 eom
prador da'· empresa esteja em
condições de fazer todos os cálcu
lös necessários paFa ·uma nego. ..

dação. Convém mcluir, também,
�

..

exemcios pr'tieos eom casos
. reais iIobre compras, onde o

ÇOmprador da empresa se fami
liarize com o uso 'das calculadO
ras (tant0!ls tradiciC?naisz quanto
as rmancell'8S). AsSim, ele �sa
a ter um dolllÚlio sobre as calto
Iadoras estando Dlais apto a fUB
qualquer· negocia�o. e eonti'a
pro�r aos Degoaadores a me

�r forma PQssfvel'� q�e a

einpresa obtenha o máximo de
lucro Íló que'diz respeito à com- .

pra dematérias-primas.
'

,'" Adinete Tavares de Melho 1

8::1: �1V;;�/'�=
mantid(lpela indústria:

•
,

.

�'�
'(0 deserto e seus xerôfilos

'1 ".

SERTO v� de latim desertus. que produzem sem saberpor que.'em 1rO-

significa lugtp" solitário. relação onde ca de um fnforrq' salário. O mundo
,faltq água para as manifestações vi- passa a existir em fuhção de capital.
tais. lugpr iiu:ulto e estlfiI. Assim IJa- de lucro e do dinheiro. Os. operários
raguá; éidade que possui umpovo ór- perderam suas consci2ndas. dos ho-
deiro e trabalhador. fdcil de serenga- mens ·-guardani somente as apar2n-
nado'e 'explorado por empresários aS- tiaS. há tempo perderam sua IibertJa-

.

tutos. Aquifalta água (e pensturl{tnto) de. lJgora são máquinas. Neste deser-
para que as coisas novaspos�nas-, to os sentimentos humanos mDis eIe
cer. mer 'e desenvolverem-se. agui

.

'mentaTes não,existemmais. tais como
falta vida. N(JSSaS pulsações não, se a solidariedade. o amor. S6 existem
tomam realidade. somas énclausÜTa- .porquep,Jsamseuscoraç6es. ,

.

des den'tro de umafábrica epensamos Execrados serão todos qqrieles
lJIle estamos bem, que somos o mtfxj- que pregam qJle o, trabalhe (de latm. ..

mo"por conse�uir um. emprego lias
.

• tripaliUm., castigo que arranca as' vis
empresas da cidade. grande coisa;·· c;eras) I o·pion:astigo. como o nome '

não serve para nada. isso só faz nos., su,gere. qúe sePode impingir contro os
dlienamws mDis dojá somos.AquHm-

'

luimens. No deserto em que ,ViVenW6
Iouquecemos. vegetamos e trabalha- poucos vencem, muitos· ttaballuim,
mos. lugar para os' outros valóres [J!)UCOS lUcrdm, muitos são�rados
imanentesde ser humano não existe. emanipu!ados.

O dinheiro' t(}rnou-s60 a mola ' As qspirações des xer6filos (*J
,mestra da evolução das pessoas. dos são'aúnais banais possfveis: passar o '

xer6fi1os (*Jque vagueiam pela cida- verão em Barra Velha. cmnprar uma
4 De casa.parâ o trabalho. 'de b"a- I?icicleta. comprar·umgUQTtia-chuva e
balhe para o bar (recreatiVa; quan'do

'

trabalhar na empresa des tijolos ama-
11Wito) e de bar para a cosa. e assim r�los.E s6 isso que.resta?E� isso que
por iliante. num,ciclo vicioS'oqúesó� '.' o deserto tem a6ferecera.seus habi-
encerra com a morte de nosso prota- tantes. a seus xer6ftúJs (*). queman-
gonista. O lucroJndividUalI o íInico' cabdzios· sobrevivem 4r' custas. de um

est6nulo capaz de mantl-Ios vivos. O salário injusto (eu jáme e�hi de tudo
-pensamento e a ação das pessoas tem o que voei diz. da tua cara deprofeta

. un:t objetiVo traçado desde a. infdncia: lá da Praça Paris••de teu jeito de ser
o lucro e o dinheiro. f'orImSão, /w- aguiJo ,que voei queria ser mos não
mens totalmente desominizddös. Xer6- é•••• OsWaldoMontenegro)� r
filos <r). 'isso é que são. Omáximo que .

No leer o pensamento é re-

conseguem é um emprego. são zum- clíaçado. 'assim como os que pensam.
bis•.Mancabazio�. Se perg""tava Slf-' As coifas noVas e diferentes. causam
bastüm Gomi/fl\há tenypos atrás: "o . �de nesta.populoÇãofantasmag6ri-
que seria de espmto humano sem a ca. A frase "tenho que trabalhat'· éa

, rebeldia?", mDis ouvida e1Úre: os xer6filos (*);
.

.
'-, alhn de um etenio puxa-saquismo de

- ,E eu me P!!"�unto. onde� o patrão, por parte des suditos aliena-
espfrito de rebeldia de po�o Jl1!a. dos. As pessoas são tris(es., sem rumo.
g"_!lense? Com certeza que 1Ill!J fPCIS!e. sem destino. 1Íáo sabempar(l onde ir e
na,o encontra lugm:� ca,beças em- 'muitomenospor que 1140. st?�.

'

botadas de betoneuas. ",,!tf!res. ,ma- Aqui, s6' encpntranw.s mentq
lhas. para�os. q� ,cotidiaTlD111e,nte obtusas. que, só Pensam em dinheiró.

,', ,
' , xer6fi1os . arrwrfos que são tangidos,

....---------.-;----�--""'!"'------"!'.,��, como gadopor seus chefes. E.'assim.

C··'O'R"R'EIO pqssivainentel:iip11lOrrercomoospa-
"

.

." •

tJuiflermes:. Seus nomes somente cons-
-- -----�-' ..:.,_ tafão na lápide de um cemitério qual-

'.,tió -=- «>� c:> quer. Em ilÍSa s6 serão lembrados por
. . polIticos, que, lhes pedem autorizaçãoFundado e. laceie maio d�1919: ' para rqilbt!-Ios. porempresáriosasttl-

Diretor:' Eugenio VictôrSc�kélDRT/Se-729' :so:;"q'je n::%!:C:;�= '

]ómalista RespOns�vel: Sérgio'HonJrlcltDRTIRS- 5596. Serão 1embrados•. q1ia1ldô iítu#o. em

Repórter: Yvo�eA.Siõ GODçalvesDRT/SC- 2.19 um 2 de novembroporfamiliàresmais
, c/wrosos. para os xer6jiJOs (*J jara-� Dept2 COlnercial: J� BÍ-ank pRTIse- �7 guaens(fS q Vidap(lSSou batida..
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AssOCiado a A'djori e Abrajori. '

.

*;"Xet6fi/os: planta que �e,no
.

Os artigo,s.,assinados 'não, n(fletem ,a oAinião do Jornal" {ieserjo.1iãbpreCisa de4guaJl{!T'a.so-
r breyiver. '. .

.

•

'Circula na Ínicl,"Orregião � AMVÀLI e em mais 93 cida- Anéel...o �orn�r., pro:' ,

des do Estado� do 'País e do Exterior. fessor, fo�adö elJi 1Jist6ria
pelaFnrj_

.

r

(era um' cidadão comwn, des
ses que se vaNI rua••• Belchidr)

Ob�ervqções e conversas me

, levaram' (l .escrever este artigo. Nm,

guém. em sã co�ncia. teria a co

mgem de negar as belezasnahiràis de"
uma cidade como JaráguádoSul. on-

.

de a natureza foi de U1(1a gentile7!l
bastante grande.Fazendo uma obser- ,

WlÇão mDis. acurada da cidade e de
seus lug(Íres pitorescOs e singulares
pot/e1rws concluir que aqúi também
�ttm sete�. (nem .todas
advindas da natúreza). que jXissä a

enumerá-Ias:' O pico de Jaraguá' (na
cionaJmentf f�). o Parq,ue da .

MaJwee. op! da Serra Geral (de uma '

estonteante beleza); o time dó Júven
·tus., �o Portal de Jaraguá (mecenas
City). -o Lpurismo e finalmente a naite;
Jaraguaense (onde a indiglncia men-
tal é visfvel). .

-

AJgllllUlS delas realmente oSão
"maravilhas da. fI(l,tureza". Outras,
.delas produtos cultUrais voltadóspara
Il obtenção de'lucros; Outras retra
tam, em deSf! acentuada, o racismo.
OutraS são direcionadas para a re

.produção dOs'relações sdciajs vigentes
',em� cidade (perife/liadaperiferia
tio capitalismo). Até aqui nada de,no
vo no front. As coisas começám a se

passardàquipara.afre1l'le. c
Isso aqui tudo é um enorme

deserto. mesmo"e levand.o em conta.
suas beleztis naturais. tlio exaltadas é
inal cuidadas. vivemoS num 'deserto.
Aqui o pensamento não,poäe.existir.
aqui, 'para a maioria ifa popu!açãosc$
sobra"a fllÚUl ",.IHUUI, vegetam em

lugar de viver.. ,Aqui algunspoucos se
,áeram bem e são Usados como exem
plo para explicil1' que trabalhando é
qlie se consegue as coisas. Puros alei-�
'I\?SÚlS.

çomo sabemos a palavra DIJ-

P4gilf'2
(

<

. ,

. .

uA História de nossa gente não podeficar só 1J4
saudatk',· ,

.
O Passado só é importame se o seu tempofoiõem

. empre,gado Birio de 'Uapocu'

Confira'a história
.

HASOANOS
- Em 1941, tmpiamava-se a siderurgia. no Brasil. O Te-:

sOuro N(Jßional:fkav.a solidariamente responsável; na qualido.cl,e'
de jiodor, pelo pagamento das letras promiss6rias que a Com
panhia Siderurgica Nacional.lria emitir. O Presidetue 'Getúlio
Vargas assinava decreto-lei nesse sentido. ,

.

- O dr. Amo Pedro HoeschJ, Juiz de-Direito do. Comarca
de Jaragu4 era removido pâra a' Comarca de ltaja(, depois de
seis anos, '(giando se deu o ato.-do.lnterventoria;·Em portaria o

"magiStrado ,élogiava os SJfs. Ney Franco. Mario Tavares. Anui:
Müllet e WdldemaTLuz.' ,

.

.

.

-Na'cançha do. Soco dos-Aiiradores o S.C. Brasll enfre".;'
tQva

.
o Cruzeiro de Joinville, sagrando vencedor Q 'Conjunto'[o.

calpor47 a 13. Os quadroszl« -Harhs. Willy,Doubrawa, Ingo,
,

e MarqUflTdt, 2f! '- ]'orge. $chwanke, Wühelm, 'Amo' ê Sprung.
EmIiora ·tratados cOm urbanidade e consideração, os colegas
tiA Noticia sob o tftulo "O CRUZEIRO VOLTOU DECEP
'ClONA1)()", um dos entrev.iifados dizw' que "nunca jor{Un !(lo

'/ desconsiderados'. demonstrando sua mágoa de não terem ven-'
iiJo_

.'

_._HÁ40ÀNOS
. -Em: 1951. o prefeito ArturMüller encomendava 2 comi::

,

tihões basculantes para atendei melhor a conservação das' es-
trodas_

' .

- Era nomeado escriturãrto da Prefeitura, na vagá détxa- :.
,

do. pela exoneração de Luciano Demarchi, o sr, Octadlió Ra- .

,

mos� que tonrblmfoi ·deSignado direJqr do Departamento de Ex:.
,

pedimte, Educação eAss4tência Social. , )
- O.dirt?tor do. UDN era r.f!organizado e chefiado pelo sr.

'

PaUlino Pedri. João Lúcio do. Costa era eleito membro do di- .

ret6rio_ (Jentro de dias o escritório iniciava a feitura de reque- ,

rimenIos paTa isenção 40 imposto .temtorial para lavradores',
commenos de 20 hectares ck temis.

e .

I •

- Era transferido a Inspetoria de Jaragudpara Guarq.mi-·
rim oprof. JoãoRomárioMoreira, e de Capinzalpara {araguá, "

o inspetorAleixoDellalJÍ'ustina. ' '.
'

- Sob orientação do engenheirO dr. Santa Rifa. eram ini-,.
dados os serviços de locaçãO do. estrada Corupá - São Bento
do Sul e o prefeito Artur Mül,lef telegrafava ao governador lri- .'

"eu Bornhausen,' congratula�se pelo inicio dos 'f!abalhos
dessa importante rodovifl, que seria de grande impUlSo à eco
nomia norte catarinense. Hoje, 1991. ela deverá ser co�lufda e .

interessa nJjo s6 o Estado conw ao pataguai. '(l1Itigo sonho do
CeLEmflio Carlos Jourdam (que queria umaferrovial). alimen
tando o Corredor de exportação para'omelhorporto do Sul do
BrasiL Dos vivos. o Comendador Alvim Seidel I o que prestou
os mais relevantes se'rv;ços na concretização des�e sonho em'
vias de virar realidade. Guardem este nome! . , .

,
• __HÁ20ANOS, .

- Em.1971, os debates daS itMias sobre coisas jaraguaen
ses, que 1IOS dizem resPeilo. não eram exceção. Em 1971 �e de
batia o destino do trAJARA TÊNIS CLUBE (hoje Companhia
Melhorllllfento de Jaraguá do Sul - e não I 6rgão do governo!)
e o jornal "A NOT/CIA". sob o tftulo HOTEL VOLTAAO DE-,
BATE, faze'ndo com que Josl Carlos Neves, presidente do. enti
dade respondesse com A FALÊNCIA D� SOCIEDADES, na
ed. 2.637, do "Correio do Povo", com veetMncia nos termos em

que éokx:ados. Ferdinartdo, Piske, na ed; 2.638. ainda no "Cor
reio do Povo". usava o mesmo espaçopara dar a sua colherada
110 assunto. Hoje I uma. empresa comercial, explorando o rámo
hoteleiro, em que entre grandes empresários a,l(conw acionistas

.

'.� ações ira formo. ''ha/JitUlll para ter. maior partici
pQçõo, figura tonrblm o acionista Eugênio Victor Schmõckel
C(JfJI;U1IIIl participação minima man patrimßnio que tanrMnf tem
recursós l)dvi1tdo do. municipalidade, sem que, algum '{ia se le-
vtlIitt.Use d4vida sobre a legalidade do. operação.

.

.,'
, .

HÁlOANOS .'

,

. ':'::Em 19,81; noVf,lS rua� recebiamilumi1lO;Ção pdblica,. in-
fo.nnt:wa o prefeito SigolfSchünke,. ao mesmo tempo que adian
tava tomblm que assumip. a chefia do Escrit6riti da CEJ..ESC,
em Jaragu4 do Sul. o sr. Udo Staatz, em substituição a Oswaldo
LiIuJwth (Bibe); pelo pouco caso no atendimento às reiyindi�
mçôt!s domunic(pio e de.competência dáqUlJla estatal.

- O .rotariano Josl Alberto Barbqsa comparecia todo. a .

8t!tIIIl1I4 na imprensa local com a COLUNA RQTÁRlA DA
ECOWG/A, apr;.esentando o àr!igo QUANDO NAOSE VEN-
-DEA TERRA MAE. '. .

.
'.' -Jaragud do SUl era 'sede de Encontro Estadual de Pro
fr!ssores, 110 CIP r�uni;,do cerca_de 170professores, tkstacando
a pröf. Iris Barg Pidzera, diretora d!l1� VCRE a importlJ.ncia ,

tIo Q/O�/Prestigiavam, os atos oprefeito SigolfSchünke e o depu-·
lDIJo OCtôcmo Ramos. O Coral do Collgio EstadUalAbdon Ba
,tistJl,-aob a r!gência tkiprof, Maria Eunice Dellagiústina Barbo-

. .'so, (lpresentava três 1IÚ1nßros.h01Jll!nageando ospresentes,

INDÚSTRIAS REUNIDAS
JARAGUÁ LTDA.'"

.

'"

�Jaraçu4 do Sul. de 06 a·12/01/91'
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Governador 'libera recursos
.
aos ·Ilospitais . jaraguaenses

custar aproximadamente Cr$ 800mi
��_O_çC!ltrc? Cultu!!ll_de �araguá
do Sul lerá a capacidade para 15,0 lu
gares, e a� agora as dificuldades fi
nanceiras têm impedido o bom anda
mento das obràs.

Uma solenidade apartidária,
voltada exclusivamente ao Interesse
comunitãrío, marcou a inauglD'ação
solene da nova àla do Hospital, que
aumenta a capacidade de leitos à co
munidade. Kleinlibing IiberouCrâ 80
milhões para a conclusão das obras,
solicitando ao prefeito jaraguaense
que cobrisse os outros Cr$ 20milhões
restantes. "Temos qUe _ muúicípalizar

_� Sadde não para que a c!>�I!Í�de
pague tudo, mas para que a adminis
tração funcione efetivamente", afir-
mou o governador.·

.

Entre as 17 horas e 20 horas
do. dia 27, o governador Vilson
Kleinlibing despachou com prefeitos
de toda a microrregião, da 'Região
Norte e Nordeste do Estado, atenden
do pedidos de liberação de verbas, as
sinando convênios para a construção
de casas populares e a municipali
zação da Saüde em alguns muaící
pios. Para finalizar o diamovimenta
do, a comitiva foi homenageada em

jantar, no Clube Atlético B�Pc:ndi.

laragd' do Sul - Acompa
abado de tr& secretários estadlllliil -

Educação, Agricultura e Sadde - o

JO�mador Vilson Kleinübing visi
toll a microrregião no dia 27, oom
objetivos definidos de estreitar os la

ços com o eleitorado que o elegeu
ClOm�de marJCm de diferençados

, demaIS adversán08, no ano passàdo.
Durante as mais de seis horas que
permaneceu em Jaraguá doSul, aten
elendo a.prefeitos e liderançasmicror
regioJUiis; Kleinl1bing desembolsou
Cr$ 120 milh6es para auxflio aos dois

,

oospttais jaraguaenses, prometeuem
penho na construção do futuro Teatro
da SCAR, e garantiu. réCUlSOS, convê-
aios e obras a()S prefeitos.' .

,

A v.isita da comitiva governa
mental transformou o trAnsito da ci
dade. Por volta das 16h30min, o go
vernador chegou ao Hospital e. Ma
lel'llidade SioJosé. on�já era aguar
'dado por dezenas de populares e lide
ranças. Ali mes�o reafirmou o cha
mado plano "SIM" '- liberando de
mte-mio Cr$ 40 milhões ao Hospital
810 José, para a compra de um apare
lho Raio X (Cr$ 15 milhões) e refor
ma do refeitótio (Cr$ 25 milh6es). O
JrUPo percorreu as dependancias- do
Hospital, atualmente administrado
por um Conselho, presidido pelo em
.presário Décio da &ilva.

Antes de chegar ao Hospital e
Matemidade Jaraguá, Kleinl1bi�g pa
.!OU nas obras de. construção dq Teatro
da SCAR, prometéu agilizar convê- j .�.

aio com a Fundação Banco do Brasil o

e BESC para conseguir recursos. Pe- ....
t

los atlculos aproximados, aobra deve ,'NoHo"".' J.raguli, Klelnüblng falou de seu compromisso com a Saúde .

Udor=Jaraguâ está se

.tornando 'pólo político,"
Ao final dO encontro entré o político, além do centro industrial",

governador Vilson Kleinlibing e lide- complementou Udo.
l1IIÇas das regi6es Norte e Nordeste . ResPMS4vel direto pela vinda
do Estado, o' deputado Udo Wagner de Vilson Kleinlibingàmicrorregião,

, (PDS) se dizia "realizado como par- o deputado Udo Wagner considerou
lamentar". Ele lembrou que a visita de sumà importância o fato da comi-
feita pelo govemador a dois hospitais tiva ter percorrido também a rodovia
"foi histcSrica", também consideran- SC-474 -liga o Vale do Itajaí ao li-
,do da mesrna importáncia o envolvi- torai Norte catarinense -, entre Barra
mealo em um ónico dia de prefeitos, Velha e Massaranduba, num trecho de
1e1'eadores dos municípios de Barra 30 quilômetros. "Além disso tudo, o
Velha, Corupá, duaramirim, Massa- governador cumpriu um' de seus

IIDduba, Schroeder, Campo Algre, compromissos assumidos na campa-,810 Bento do Sul, Garuva, Itapoá, nha eleitoral, acionando ã draga na

Araquari, Sio Francisco do Sul. "Ja- Lagoa de Barra, -Velha, resgatando
raguá do S.ul está se tomando um p6Io uma dívida antiga", concluiu.

. UdoWagner'

lhões nas obras de am

pliação do Hospital, previsto
para quatro pavimentos. No
segundo andar será. cons
truído o Centro Círurgíco e

Obstétrico - dentro de 60
dias, estima Schuster ,-, en
quanto no terceiro piso fi
cará outra ala de internações
com 13 apartamentos. As
verbas liberadas também vão
garantir a aquisição de quase
a .totalidade dos equipamen-
tos:

.
. _. .

-

mesas cirúrgicas, auto-
. claves, incubadoras, apare
lho de Raio X e processa
dor, camas Fawler. Nosso
compromisso agora será o de
"melhorar a remuneração
dos nossos-funcionários, me
lhor treinamento de pessoal,
visando' melhor serviço" ,

- concluiWerner Schuster.

,CORREIO_
II>C>. PC>" C»

.- .

Ampl��ç�o do, Hospital
Jaraguá pronta em 91

-:- ..

Os recursos liberados
pelo . Governo do Estado
(0$ 80 milhões), .além dos
outros Cr$ 20 milhões asse

gurados pela Prefeitura Mu
nicipal vão garantir a con

clusão das obras .de am

pliação do Hospital eMater-
. nidade Jaraguá, "possivel
mente até o final deste ano",
vibrou o presidente do Con
selho Administrativo, do
Hospital, empresário Werner
Schuster, que proferiu um

discurso emocionado às lide
ranças, médicos presentes à
-solenidade de inauguração
da nova ala de internações
do Hospital, onde já está em

. funcionamento o Pronto So-
corro Infantil, além de 11

apartamentos e duas suítes.
Até o momento já fo

ram investidos Cr$ 59 mi-

COHAB assina' convênios

Áulas particulares
1° e 2° Graus

,

Português, Inglês, Matemática, Ciências, Biologia, Alemão, Ffsica,
.

QufmlCa. Ltteratura. Filosofia, Latim outras. -

.

Ofere�emos: Aulas particulares, cursos, trabalhos de pesquisa,
correspondêncla em 'ge�� cartazes, serviços gerais 'e !lcompanhamer:1to
de alunos com dificuldades de aprendizaçem,

.

Endereço: Rua Leopoldo Jarsen, 62 (ao laão da Carinhoso Con-
fecção) ,

.

Horários: a Cómbin�, manhã, tarde e noite.

Pelo me� três municfpios
foram incluídos nos convênios entre a

COflAB/SC e Prefeituras, durante a;
, visita feita pelo governador Vilson
Kleinlibing. O diretor de Operações
da-Companhia de Habitação, Ademir
Izidoro, comandou a assinatura dos
convênios para a construção de 60
unidades habitacionais no município
de Barra Velha, onde a Prefe� já
providenciou a doação de terreno.

O mesmo procedimento já foi
adotado pela Prefeitura de Jaraguá dó

.

. .

Sul, onde devemo ser construídas as

outras 55 casas populares, como parte
da segunda etapa do Programa Habi'
·tacionaI capitaneado pela Companhia
Habitacional de Jaraguã do Sul (CO- .

HAJAS). O Executivo doou uma área
no bairro Itapocuzinho, com toda a

infraestrutura exigida pela . CO
HABISC. A rua João T6zini servirá' .

de local para a construção de 50 casas,
em Corupá. O terreno também já foi
adquirido pela Prefeitura, e doado à
COHAS.

II:

FUNILARIA
JARAGUÁ LTDA.

Ora. Stele Farraclnl
PSICOLOGA

Ora. SolInge P8IInI
t=ÓNOAUDIOL.OGIA

........MIrquIr,dt, -1ftX1mo
eil CIfnIc8 se. c.cn...

Fone: 72-3IJ8

DIa. v.... O"1'ognl
�.""",Cutllho
FISIOrERAUPEUTAS

Calluu e Aquecedor Sollu_
R _ Felipe Sc""Pdl. 279 - Fone:

72-0448

. FAR.MÁCIA ,DO SESI
Amplasinstalações e com La
boratório. de Análises Cínicas '

anexo, para melhor atendi
mento. Âv. Mal. D�odoro, 5IJ1
(defronte o Colégio São LuIs -

, Fone '12-0561

I

I
I,

•

FO COM A MORETTI
Moretti, Jordan & Cia. Ltda.

P6,gi1UJJ'
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Atacado '>� varejo
A Liga Italiana de Coo

perativa -

-

COMEXPO - está
'oferecendo linha de crédito
de US$ 500 milhões para in

, vestimentos privados no Bra
sil,na área de alimentação
agroindüstria, com produção
aos mercados interno e exter
no, e prazo de pagamento de
vinte. anos e cinco 'anos de
carência. Como exigênciá
para este financiamento, a

COltfEXPO pede análise de
cada projeto com aval do
Banco do Brasil SA., o qual
já adotou providências inter
nai para cooperar no seu

acesso. O contato brasileiro
pode ser efetuadg no Rio de
Janeiro, com o Sr. Giacomo,
através, dos telefones (021)

,

224-0707, 287-2621,
237-2417. (Informativo
ACIJS):

- .-.- .-.-:.-.� .:\.-
Entre 8 e 26 deste mês

o Centro' de Treinamento do
SENA/, em Jaraguâ do Sul,
realiza Curso' de Hidráulica
Básica, com' total de 60 ho
rastaula. O objetivo do, curso
I de levar os participantesa
conhecer os princ(pios fun
domemais de Hidráulica, in
terpretanâo circuitos hidrâu-

.

licos, e projetando-os. Pode
rão se

.
inscrever mecânicos,

,tlcnicos, projetistas e profis
sionais ligadas à área mecâ
nica, indicados pelas empre
sas. O valor da Inscrição I de
Cr$5mil. '

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

E a Prefeitura de Co
rupâ investiu Cr$ 8 milhões

,

'para a aquisição do terreno
01Ú/e será constnddo o pri
meirp lote de casaspopulares
em .convênio com a CO
HAB/SC. A administração
BlunklMüller, inclusive, 'já
referendou a doação da área
de terra (Rua João Tozini) à
COHAB" e a construção. das
50 habitações inicia em bre-
ve.

-

"c-;;,;,·��·-�;.,u,a do
Mercado Comum no Cone
Sul o setor agropecuário da
região sul do Pars vai ter que
se 'tecnijicar urgentemente,
caso contrário MO vai con
seguir competir com a agri
cultura dos patses do Prata".
Esta afirmação. I do enge
nheiro agrônomo João Fran
cisco de Mattos, Presidente
da Associação de Bngenhei-.
ros Agrônomos' de Sama
Catarina - AEASC que estará
promovendo nos dias 25 e 26
de julho o I Fôrum da Pe
quena Produção'e Desenvol
vimento Agroindustrial,em Cha
pecô-Stl: Mattos revela que a
maioria dos pequenos pro
dutores rurais ainda está ali
jada do processo de agroin
dustrialização o que acarreta
uma série de desvantagens,

,

não só pata o produtor, mas
para o setor agropecuário
como um todo. O F'ôrum I
também promovido pela So
ciedade de Agronomia do RS
- SARGS' e pela Associação
das Eng. Agrônomos do Pa
raná-AEAPR.

Rua Re�noldo Rau,632
Fone: '72-1599

,
,

TUBOS SANTA,
'HELENA LTDA.

,
Divisão de concreto (tubos e artefatos de

concreto).
R. JOinViI/e, 1.Q16 - Fone: 72-1101

DM,� de P/cjstfcos (tubOs de PVC - eleltOdutoSl
linha esgoto - tubOs de pofietilent1lmangueira

preta). ,

, R.Bernardo DQrnbusch, 858 - Fons: 72-3025
,

. Escritório Geral
R. Ce/. Procópio Gomes, 99 - Fo,rItt: '12,.()()fJ8

,
'.

. /'

� ,.' . I.', I. I .

Protáslor'Vamos preparar
RevoluçãodaModernidade'

','Mania, de servir bem"

Jaragui do Sul -Racionali
zar a produção, fixando a idéia de que
a procedência dQII produtes fabrica
dos em Jaraguá do Sul emicrorregião
é de alta qualidade,,..especialmente
através da valorização e treinamento
dos Recursos Humanos, Criar canais'
propícios de Comunicação para di
vulgar esta nova realidade", foram as

sugestões apresentadas pelo advogado
e presidente da Associação Comercial
e Industrial do Rio de Janeiro, :>àulo
Protãsio, durante palestra proferida
na noite do dia I!! de julho, no audi
tório do Sidicato do Vestuário. "Esta
proposta representa um passo � fren�
em relação a todas as cpmunidades

CILUMA

brasileiIas" , constatou.
'Protásio veio a Jaraguá do Sul

para fecbar o painel "Desevolvi
mento Económico", dentro do Pro
jeto Jliraguá 2.010, considerado por
ele 'como "a antevisão 'do futuro",
Eie destacou a' importância do' 'Mer
cosul para a atividade econômica, ca
da dia mais crescente, 'lembrando que .

timdamental é a preservação "do pa
drão dos produtos e serviços aqui ge
rados'? Comple1ando: "Não se trata

apeoas ,de fazer melhoramentos, mas
de realizarmos uma revolução de
Modernidade, através de conheci
mento e COIISCiência de si mesmo".
Tudo isso, segundo 'ele, "não serä

,"Parece que foi ontem. mas
já faz 10 arios, quando surgiu a idéia
de construirmos em Jaraguá do Sul
uma cozinha industrial", discursou
o diretor-presidente daCilumll.AI
círo, Cozzarin; dUrante Solenidade
'Lue JDIlICOU as comemorações pelos
10 anos de fundação da Empresa.
"Mania de servir-bem" foi o lemae
o caminho' trilhados pela equipe,
que passou desde então a fornecer
refeições Sadias, consistentes e sub

.

vencíonadas - estas, com ação do
Governo Federal,

'

Mas, para' "manter os 110-
mens bem alimentados e 'capacita
dos, por isso, à produtividade, a

Ciluma enfrentou -os sofridos ..�-
'

cotes econômicos", com'muitas di-'
ficuldades, além da "concorrência
pior, que não está sujeita u lI'Js do
mercado", frisou Cozza.t;in. Mesmo
assim, aEmpresa foi crescendó, ad
quirindo sua unidade industrial,
com prédio em área coberta, de '

1.300 metros quadrados, e um qua
dro de 112 funcionários.Outra uni-

. dade (alugada) em São Bento do
Sul, fomentou a filial naquelacida-
de. '

,

"Agora, desejamos iniciar
uma nova jornada, ampliadora,' e
,que resulta da propria eVQlução do
mercado,.onde verificamos empre
sas' se modernizando"; "PfOSSCguiu

.

Cozzarin' em seu discurso, '�ta..,

uma transformação feita pelo �
do Estado, mas de uma açao comuni.
tária, rumo ao SéculoXXI".

Nada mais "caí no colo de
nhuma comunidade do Brasil,
que �la trabalhe", advertiu Protási
lembrando que o consumidor,
pregado, m'Õrador, contribuinte, em
preSário devem sempre ter co

centro de atuação o indivfduo.,FinaIi
zando o palestrante aconselhou
-presentes 'no audit6rio: "T�os
pousar nossa, proposta em cima

verde. da Ecologia. � no interior
Brasil que vai se processar a in�
�ionàlização do capital".

,

1 -,Trânsito, aduaneírn
.
'. -

slmpltf ícado 'dtmlnuí �os custo.s
,

Com o apoio da Secretaria' gas da VARIG, empresa que movi.-
Executiva do Pr�oma Nacional de menta anualmente mais de 250.001
�gulamentação e da Coordena- toneladas de carga aérea, esse llC»'i
doria de Controle Aduaneiro da Re- sistema possibilitará aos im}X>rtadOftl
ceita Federal, acaba de ser implantado contar com prazos de tranSporte bàí
o Sistema de Trânsito Aduaneiro dormidos através dos se1'V1ÇOS V

S�lificado, que Beneficia substen- RIG, permitindo aumentar suà
ciaIõJente o proseguimento iJa car�a ciêÍ1C1a e rapidez. ':
internacional �rtada por vía A facilitação ora

autog, aérea até o seu destino final Dos aero- pelas autoridades aduaneiras, tem
.

portos do.Rio de Jan�o, Sã\>Paulo, sicamente reflexos sobre a dimin
, Belo HOriZOnte, Curitiba, Vuacopos ção dos custçs das importações
em�nas, Porto Alegre Manaus, ,

'zadas por Via aérea, eqw�'t
BmSOia. Salvador, Recife o Belém. nosso País com padrões similares

$e�do o sr. Andres Lauters- vigentes na Europa, Estados Uni
'

�. Superintendente Geral de Car- Japá\).

C111ím8.: sincera confraternlzaçio.
\

'

canelo a nova fase da Ciluma:"
"Coo�& In. esta será a nova eis-

,

peciaIizaçlo. criar pessoas e atender
a empresas que teliham 'seu pr6prio

,

!*abelecimento de prepl!l'RÇão ,
de

, aIimcatos. assumin<Io tõdo o prO
Ceao. Sa;emos uma preStadora de
serviços ampliados, onde a descen

�,é a tßnica,�ue é. pre--CISO eDcaIltar o consumidor. Com
__� da cODCOnência, a quali�

. dade é. que fma diferença'�, finali
zou CQzzarin. Para finalizar, ele
agradeceu aos rdhos Joni

.

Alberto
(direlOr rmànceil:o) e Alan Paulo'
(diretor técniéo), Wolfgang Riedt
mana (diretor administrativo),
Ubirajara Bairros (Chefe de Cozi-
nhil), Rose Macedo (�rvisora'
chefe), Evaldo Greschuski (gerente
deCompras) e ElieteMüller: (supel'-
visorajunto u empresas).

,

·6ARROCARIAS.·HC.···-

, '
�

......".. ": \-t-

HORNBURG Ind.Carroçarias Blindadas' LtçJa.
CARllfoçARIASBLINDADAS - FRIGORfFICAS -ISOT�RMICAS"': TREILLER'S COMERCIAIS 7" ESc:)uADRiAS ;,:POFiTAS',

AV. MAL. OEODORO DA FONSECA, 1.479'- FONE: .(0473) 72-2511 ..:. TELEX47S.056 �

FAX 72-2-130 - J,ARAGUÁ DO SUL/SC.
"

r,

Jaragu4 do Sul, de 06 a 12/07/9
/ .
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,DIA DO SOMB'EIRO

:,Corpo de Bombeiros: ' ,

mais Voluntá�rios .em JS
-'-_ ).-'

_-

laraga' do Sal - Clasaifica
dO pomo calégoria 2 - em conljiçóes
de atender a uma populaçio de 200
mil habitantes - segJIlldo o l)stituto

, iIe Reseguros do Brasil (lRB), o Cor
po de Bombeiros Vol,untários de: Ja-

'

mg.40 Sul ainda encontra dificul-
, daâes devido a seu reduzido quadro'
de pessoal, ""A: populaçãö jataguaense
paga ,hoje 40 por �nlO a menos de

prêulIo seguro, graças à estrutura

exi$lente no corpo debombeiros ,da
, cidade", lembra o presidente da enti
dsde, 'empossado em agosto do ano

passado, José Carlos Neves, que re
força a necessidade de cOnfratar pelo
menos rollis cinco plantoniStas (bom
beiros efetivos) à "corporação". •

Fundado e reconhecido como
•

l
.

�

Joinville

.amplta
,

aeroporto
loiD_ville �o superintenden

e regional da Infra&o, Ivan Ferraz
Ramos, vem nos próximos lIias a

'Joinville ps,ª a assinatura com o-pré
,feito Luiz Gomes da minuta dó
convênio para reforma e ampliâção
do terminal de pasageiros e cargas do
Aeroporto de' Joinville. O'projéto do
novo aeroporto já foi aprovado e tão,

Ioger seia assinado o convênio a pre»
feituta de Joinville deverá dar 'início
ao processo de licitação da obra com,

iDício ,previsto para o pnSxi:momês de
.,oSto, .j

,

�

O anl1ncio da visita da diri.
gente do orgão, cOm sede, em �orto
Alegre, foi feita ontem p�lo c:leputàdo
Adelor V ieira e confll'iDada pelo su - ,

perintendente da Infraéro nomunicf
pio, Antl'lnio Dion(sio da Rosa. O
projeto prevê aO\)Ilstrução de umam-,

pio saguão de pasageiros�m área de.
�te do atual prédio, mell!oranien-
1D$ nâi semços·de euibaIque e de
sembarque de cargals. e amPJiação das
iDátalaçóes de operação e controle de
vOos.

.

,

Depois de conclufda as obras, '

o terminal, atualmente com 586m2,
,passará ter uma ,área,construfda' de
aproximadaménte 2.000m2, o sufi
cienle para atender a atual demanda'
,de passageiros, e cargas. COnstrufdo

,

em 1971 para servir llO fluXo aério do
IIIIlJIicfpó até o ano'200S, hoje o ter
minal já não cOmportámais o volume
de cargaS e passageiros.,

.

VE"OE-SE
Expositores, mane-,

'

quins, biombos, pratelei
r,as, cabides, provadores,.

. balcão, todos novrssimos
'

e prontos para rrontagem
de loja. '

'

.

,Tratar até' o dia
10/07/91 lpek> fone:
72-3772.·

entidade atuanle desde 1969, o Corpo
de Bombeiros Voluntários de Jaraguá
do Sul conta. hoje com apenas nove '

bomseíros efetivos, que precisam, se
dividir nos três turnos, para garantirem

.

IüncionamenlO ininteirupto à organi
'zação, além de outros 21 homens vo-
luntários, que trabalham nas empresaà.
jaraguaénses, com o compromisso. de

.

particíparem dos treiname'ntos sema

nais, sempre às 8 horas de quarta-fei
ra. "Com mais cinco plantonistas, po-.

deriamos sair com dois carros, de
imediato, para controlar os íricênc
dios", garante Gê Neves. ,

Embora estrategicamente lo
calizado no centro da cidade, o prédio
do corpo de bombeiros acaba sendo
empecilho para o combale a ineên-

.

"., (\

dios, 'nos bairros; príncipalmeate pelo
grande ndmero de lombadas exísten
tes na cidade. Até por isso Gê Neves
tem planos· definidos, infelizmente
ainda engavetados' por falta de recur
sos:

..A 'Malwee nos doou um terreno
de cinco mil metros quadrados, na

Barra do Ri? Cerro, onde pretende
mOS construir um sub-quartel, Nos
falta ainda o mais diffcil, que é um
caminhão auto-bomba, com preço
médio deCr$ 30 milhões". O corpo

'. de bombeiros recebe mensalmente
verba estipulada pelo convênio com o

�ovemo do estado, além de auxflio da
IIldústria e do comércio, jaraguaense,
No iniçio do ano a prefeituramunicí
pai ainda doou Cr$, I'milhâo à entida-
de.

'

"

\
�.

.

. .

'

Novos investimentos

para·a 3ª·Expo-Feira
laragá' do Sul - Já' em sua:

'terceira edição" a Expo-Feira
AgroiDdustriai de Gtiaramirim tem
uma história de sucesso. :Em 1983, a
Associação Comercial Indústrial e

Agrícola; na gestã9 do preside�e
Francisco- SChork,levantou díscussão
sobre a necessidade,4e Guaramirim
divulgar a sua produção e potenciali
dade econômica e, ao mesmo tempo, ,

despertar e incentivar o empresária-
, do, idéia que foi amadurecida e leva
da ao então prefeito José de A,guiar,

I recebendo de pronto o apoio '1 viabi
ização. A primeim feira ficou acer

tada pam o ano seguinte, entre os dias
27 de abril e .!! .de maio,de 84, mon-'
tada na Rua João Buttschardt, em um

'

balão inflável, duas lo",,"s-ciroo e ou

tras instalaç6eS provisórias constru(
das especialmenle para Q evento.

Foi um grande,,sucesso, que
moti:vou a segunda edição, quatro

anos depois, quando definiu-se' que,
dai! por diimte, a suá realização seria
trienal, Aquela feira aconteceria em I

IOCII,) prõprio, as margem da BR-280,
numa,área de 31.00Om2, onde er-

\ gllllU-se um pavílbãe coberto com .

I.4S0m2 de área construída além de
. colocar mais

: 5.000m2 pata expo
sições externas. Aprimorada, superou
as expectativas dos organízaêores.

O sucesso da terceira Expo
Feira Agroíndustría! é expectativa da

. comissão ofgahiiailora e,expOsitores.
\ Não se rem dúvidas disso. O trabalho
de cada comisSão selOtiai comprova a

seriedade com qué ,vem sendo tratadá.
Ainda na última semana, a CCO deci-'

. diu pela construção de lII,!l ,galpão
,

pré-moldado de 15x3Om, para abri
, gar a amostra e' exposição de gado,
que será erguido nas proximidades do
restauranIe. ..

'

,

SINDICAT0-DAS INPÚSTRIAS DA'CONSTRUÇ�O
. E DO MOBILIÁRIO DE JARAGUÃDO,SOt. ,

. ,-'

-eL'ElçOES SINDICAIS
,,'

. '
Aviso '.' , ,

, ' SerA realizada, elelçlo no dia 09 de agosto de 1991', na sede
de..ta entidade, para coinposlçló da Diretoria, Conselho Fiscal e Dele
gado. Repre.entante., devendo o registro das chapas ser apresentado
l Secretaria .. ' no lIor'rlo comerciai. no perlodo de 15 '(quinze) dias a
contar da publlcaçAo deste Aviso, Ed.!tal de Convocaçlo da elef'çlo en-

c,ontra-se afixado na sede 'desta enlldà'd".
'

, JaraguA do SU I, 05 de lu Ihd de 1991. '

José Carlos Neves \,
, ,

Presidente
,

'

, CLí'NICA VE'TERINÁRIA
SCHWEIT:ZER.

CORREIO------
C>�' ...� ",e:»

,
"

,Dr. Wal�emar Schwei�er
,

,

Cl(nica de pequenos e grandes animais,
cirurgias, V�!naçés, raiox, internamentos e

, boutique. R,. joinville, 1.178' (em frente ao

Sup. Breithaupt)-Fone: 72-3268
Jaraguá do Sul - SC

'

,M�TUTANDO \

-_-_-----......-··E�L. JàgDów-
, .

.. ,

Trânsito ., um problema
.de ocupação de espaço I'

, ít bom ver quando a �ociedadç'�ça a reagire
.enfrentar sos problemas, opinando, procurando solu-

, ções e-tomando atitudes. E o que, por exemplo, o pro-'
blema do trânsito estavaprecisando.

' ,
.

,

: E perdoem-me os caros leitores se 1I01to a bater
na mesma tedla. O que" porém, não pode mais conü
nuar 1 pagarmos um preço tão alto em vidas, inválidos
e danos materiais por causa de um trânsito desorgani-
zado e perigoso. '

'

.

,

p, quando se fala em trânsito; normalmente, pen-:
'sa-se só em automóveis e caminhões' que circulam em

nossas ruas e rodovias. Esquece-se da outra parcela,
das motos, bicicletas e pedestres que, em boa parte,
são tão mal educados (no sentido da palavra) como
U1'17Íl parte dos,motoristas. E, nos acidentes, têm tanta

culpa quanto osmotoristas.
.

. .

.

A regra prepondérante em nosso trânsito ainda é
esta: em nome da pressa e da vantagem qualquer regrá
de circulação e s(!gurança nas vias públicas pode ser

abolida, , tantopor motoristas, motociclistas. ciclistas e
, pedestres.
','

. ,particultirmente, acredito que sobre a, ciroulação
, dos vetculos automotores não hâmais ",Uito a conside
rar. Resta analisar kz questãodos cicl�.e pedestres.

Como classificar os . ciclistas: como vãimas- ou
causadores de acidentes? E o mesmo se aplica aos Pe-
destres.

-
.

,

.

Verdadi! _ I, em função 'dos vetculos . serem mais
.tmponenses, não 1 deixado o devido espaço. para ci
clistas e pedestes, de que necessitam e que lhesperten
ce. E, na tinsia � necessidade de ocupdrem o seu espa-:
ço, ,muitas vezes, expõem-se ao perigo'e abusam dos
seus'direitos e daprópria sorte. ".' .

.

O q�1precisa ser feito é o que já'sefez em outros'
pa(ses e o qUe se está tentandO fazer no.Rio de Janeiro:
'ordenar o fluxo de vefculos, 'bicicletas e pedestrés. E
este ,ordenamentó inélui.medülas educatiVas e punitj,vas
para tQdo's, nãO, importando a que classe. de' transeunte
se' pertença, para que t6d0s ocupem. o e��o q� lhes
.pertéTice,·e somente o espaço que.lhespertence.

.

• Além disso. este ordenamento inclui a criação de
espaços, principalrrJente para ciclistas é pedestres, on
de estes niio existem. Só assim teremos a segurança que
necessitamos no trdnsito. _

.

,

A questão dos.ciélistas, levantada na carta do sr.
Fridhold R. da Silva (á quem agradecemos pt:li:zs consi
derações), dirigida a ,este jOT7'lál e pUblicada na edição
anterlQr; merec(!· uma análise -maior, a qual faremos'
optJrtunamente.

. ,

Eq-àipameDtos pára EKtitério Ltda.
Tudo para Ílea escritér.io

,

,

, /,

Completa linha de suprimentos
.
para computadOres; .

FOD�' (0473) 72-1492'e'72-3868 "

Jaraguá"dO Sul - SC
.

.',

,.,. InIntlrsu, boa fonna� com t�1S IS ql,lalidad.s,Clo,léite, chegol,! Sant'Ana O iet! Tótalmel1te
eatill:IIIZ1do e desnatado, tem .durabllidade de atê 6 meses, mesmo fora da geladeira. Você

encontnl Sant'Ana Diet em pritiCi garrafa de " litro, como os melhores similar,. europeus •••
,Lêlte Sant'AnaDIK Garànte a qualidadeMm" étl......val. gordurlnhasl
.

.,' -

\. _', '

::--...
.

I.�"--�,,���----�------------------�==
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ALTAFPEGUêNCtA
______...__-----.__byChicoRodrigues

*GêI'ota Malwee

o concurso que, vai escolher a Garota Malwee 9/

acontece nesta sexta dia Ô6, no pavilhão A do Parque de
Eventos. A animação é domüsical Caravelle de Porto Ale

gre. 14 candidatas representam os mais diversos departa
mentos da empresa e o evento deverá contar com um g�an
de número de pessoas e que-certamente vibrarão muito com

suas candidatas.

� . f,,:·tt'" -, ·l·

����:�' :':
-. �

-
-

.

Jaime Monjal'din esteve com OI prefeito Ivo Konell e o �cretárlo
, .>

Leonel Florlane. ,
,

'

*Não deu/

A falta.de estrutura turistica foi um dos princi
paismotivos que levaram OS diretôres da novela "Ana

Raio e Zé Trovão" aoptarem por Joinville. Sem con-

_ tar com o elenco a' equipe de produção é composta de

mais de,150 componentes e as exigências das estrelas
assustaram até omais abonado empresário local. Mas
prá nosso consolo eles goJtaram da nossa paisagem e

.

certamente virão �

. .

*Ainda "Ana' Raio'
,

eZéTrovão';

• Quando o JaÚTIe
MonjardÚTI chegar a Co:
rupá certamente! vaise en

cantar com a -hospisalidade
do local. Uma grande festa
esta sendo preparada pela
cidade. Enquanto ISSO o

Correio do Povo .circula
,çom um Caderno Especial
mostrando um pouco da
cultura local, assim como

suas industrias. A miss Co
rupá Jaqueline Simonea,
bem que poderia'ser convi
dada para Jazer lima ponta
na novela. Olhem e vejam
se i!!-l não tenho razão.

CORREIO
I[> <=- � c:».V C>�-_1IiI

Éserevi esta coluna
no caminho doRio Grande
do Sul onde fuipera visitar
minha famüia, em' Caxias
do SuL.' O encontro Carl. o

frio será 'ineviiavel. Ulti
mamente a serra gaucha
tem apresentado as mais
baixas' temperaturas do
Brasil, chegando a .ficar 5
.graus negativos. Também
e'starei Tui RBS,de onde re-.
cebi uma proposta de em

prego. Vou tomar muito

vinho e brindar' as ,novida
des.

o governo Argentino
entrou na justiça com um

processo côriira.a revista
satirica "HUMOR". Se

gundo ele houve "agravo
contra a investidura presi
dencial" quando a revista,
�m seu penultimo número .

publicado, ilustrou em sua

capa um - desenho onde

aparece o presidente Car
los Meném colocando, uma
camisinha na cabeça e

mais abaixo do desenho

v�m, a legenda: "Contra
idéiascontagiosas!

Vera Lucia

Neste sábado estará

faltando duaspessoas mui
to conhecidas da gente no

, meio social. Uma delas

partiu para sempre e a ou

tra certamente em seu co

ração estará desejando o

mesmo. Certos aconteci-
.metuos são para nos da�
experiências

.

e exemplos
que devemos aproveitar,
para quem sabe dar uma

reciclada em nosso modo
de viver e se comportar.

*De Volta

. O Grupo norte Ame
ricano /nformation So-

"

ciety, da .dance Music es

tará novamente no Brasil

para uma série de shows;
num total de 23.A vinda do

grupo se 'deve ao grande
sucessp de vendas 'alca".-'
çado pelo LP "INFQR
MATION SOÇIETY! Este é

Q segundo disco da Banda
e já -vendeu mais de 300
mil cóp�as.

,

. *Saudade-
,

l\'Banda Nova

Neste sábado, 5, a

estréia de uma nova banda
da ,cidade, "REK". Ela

,

estará se apresentando a /

partir das 15 horas na

Choperia e Pizzaria Shan- ,

gay. O show de abertura
estará a cargo da Banda
Seres Vivos.

Ou você dá do Boticário, ou dá' "ou

NesSedia dos pais,você não tem escolha.
-

,

' 1 ' '

.;:.' • ,-.
'l

Porque Um desses presentes combina com o seu pai, reflete o seu estilo com um perfume próprio....

'Venh� até a loja O BoticáriO e mostreque';ocê sabe es�olher o melhor presente pro seu pai, .....', ,

•

.

-

RUAGETúuo VARGAS, 188 - RUA�11IOLiJo ,RAU,'. - JARAGuÁ DO SUL - sc.
,

." "

.

.

-.

�

/ ,-

, do Boticário.,ou

P4gi�6 JtlTflgu4 doSill. de 06 a lZI07/9
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SUBSÍDIOS·HISTÓRICOS
Ao ensejo dos 94 anos de Corupá

.,

Jaraguá e Hansa, pelo,
decreto nr! 565, de

26�3-1934, .
assinado pelo

Coronel Aristiliano Ramos,
, Interventor' Federal no Es

� de Santa Catarina,
eram distritos do municfpio
de Joinville e" por possui
rem, juntos, territôrio, po
pulação e rendas suficien;-:

. tes, eram elevados à catego
ria de Municfpio, com a de

nominação de, JARAGUÁ,
com isto trazendo beneficios
incalculáveis OI) progresso e

maior desenvolvimento de

sua vida econômica.
Via o tmerventor a

identidade entre os dois
distritos que- ainda hoje
guardam as caractertsticas
comuns.

Em 1958 emancipava
se .fostcÚnente pelas causas'
determinantes de território;
população e rendas, sufi
cientes' e por ser bafejado
pelo seu progresso e maior
desenvolvimento econômico.

As fundações, segundo
metodologia do Prof. W'alter

. Fernando Piazza, de seu Ei
, vro A COWNIZAÇÃO DE

,I

SANTA CATARINA, têm
origens diferentes: a "Co
lónia Jaraguá" é conside
rada como' "outras frentes
de colonizaçõo"', ao Passo
que Hansa-Humboldt é de-"
corrente da Sociedade Co

lonizadora, de Hamburgo de
1849, um núc/e.o fundado
nas áreas concedidas no

vale do rio Itapocu, "hoje,
constitutdo, basicamente, o

munictpio de Corupâ" .

Ambos são considera-r
dos áreas de imigração ou

migroção interna germâni-
cas.' O mesmo, parece

Ar surgem certas cu- acontecer com o' vizinho
riosidades que merecem 'municfpio de Hansa, .aliâs
mais alguns estudos, porque Corupä. Teve o bafejo da

conjl#a,ntes Que ainda hoje Colonizadora Hanseática,
afloram' e questionam certos. tem fundadores germânicos
conceitos .historicamente e o municfpio int�iro é pon
admitidos. Düvidas que de- � tilhado de construções de
vem ser aclaradas. enxaimel, de uso da ltngua

,
No caso de Jaraguä, o alemã até hoje e experi

então lugarItapocu tsertão). menta Um "impulso de pro
recebeu um belga naturali- ,gresso' acentuado. Segundo
zado brasileiro, que aqui le- o Jornal do DER, Robert
vantou o Estabelecimento Gerhard, .autor da. obra
Jaraguä, em 1876, dtrigido "Dona Francisca, Hansa.
por um francês Charles und Blumenau" , conta em.

Caffier, sogro de Jourdan. Ungua alemã as suas obser-

CORUPÁ

que esteve o maior tempo
à testa das, construções, au
x,iLiádo por 54 pretos e 6

. brancos, que. 8 anos depois
não ,atingiu os primitivos
planos, não eabe discutir as
razões 40 insucesso e suas

implicaçôes polãico-admi
nistraitvas: De parte de fa
maias de origem italiana
reclamam para si a "pater
nidade" , da colonização
pioneira, vendo o episódio
do EStabelecimento Jaraguâ

. como um capttulo à parte.

v,ações em relação a Join
ville, de um lado e Lapa,
Rio Negro' e São Bento, 'dó
outro.

Descreve o autor,
também, Hansa, olhado' da

margem direita do Rio No
vo, de onde se divisa na

ponta do quadro urbano as

edificações da direção, em

passiva e,mansa existência
de plantações de- tres italia
nos, 'que podem gabar-se de

terem sido os 'primeiros co

lonos da Colônia. Hansa.
Como intrusos (Eindringlin
ge), tomaram posse de uma

área de terra sem pensar em

pagá-la, há. mais de três
anos subiam o Itapocu, na

escolha de, melhor teria.
Com o desenvolvimento das
coisas valorizaram seus

i-L-eis diante dr» fato de
.

O 7_Ã_ di. 'to doTTUJY< u.c.
, ••

'

UMMJ lrel

estarem situados em frente Itapocu interessa-nos
,

até o

ao quadro urbano, no 'co- seu afluente, o Amolar. Do
"meço da EStrada Dona Isa- outro lado estão as outroras
bel que a atravessa o'Rio posses de JoUrdan.
Novo. por uma imponente Como se vê sempre
ponte de pilar, que se pode surgemnovos contornos ql.fL!
ser mencionada de excelen- modificam conceitos, .

te. E.V.S. ,-.0719�.

�\,\"\ CATAR/NINS!
DA

BANANA

-

94º AniversáriO de Fundação e -33º
An'iversário de Emahcipação Política

.

,07 de julho de 1991'
,

. �

Dai-nos força, Senhor,
Nossa grátidão para com o passado,

afirmação, no presente
e confiança no futuro ..

Ernesio Felipe Blunk
. �refeita Municipal ce Corupá •

-

Jas,é H,arberto Müller
Vice-Prefetto

. I

"

. Capital Catarinense aa
"

produção agricolasustentada no
'

cultivo da banana, o �cfpio
de Corupá feteja seus 94'll1U!s
de fundação e 33 de emancipa-
ção administrativa, voltado a

. outro 'p'olo econômico promis-.
sor: a .Indâstria do Turismo;
com apreservação ecológica.

Parabêns Corupaenses
pOT esta determinação

Assoel·AçÃO DOS
r

MUN1Cí'PIOS.
eo VAL'E 00- fTAPOCU

AM'VA'LI
. Jaraguá do S'ul - Guaramirim

Schroeder - Massaranduba
e Barra Velha

P4gina 7
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KADRI,
Pura'emoção �
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A III- ,1eg'ncIa
começ_por
tora.

. ,

Vista

MÓdaSempre
(ietúUo Vara_, 55

OTICA
'HERTEL

* Laboratório ótico
especializado
* Há mais de 5b anos
atendendo você
* Precisão e qualidade.
Av. Getúlio Vargas,15
Fone: 72-1889

'

, III
I

F'elicidades sinceras à

garota Ana Paula Cavalcanti da

. Silva, que completou seus onze

anos de vida no dia 17/06/91.
Ana Paula da Silva é filha de
Aluisio (in memorian) e Maria
AmJIia da Silva. Afestafoireaã»
zada em sua resid2ncia, Bairro
Nereu Ramos, reunindo um bom
número 'de convidados, seus co
legas de estudos e primos. Pa
rabéns desta coluna.

Aniversariantes da semana

.outras
que co

·tule de
Colégio
vidência.
Cristina
fende o

Iando
Gonçalves,
Rafaela

•

f

"Quem aniversariou
no último dia 27 de junho.
foi a garota Michel« Alqui
ni, que completou seus onze

anos de \ vida. E filha de
Celso e (Julieta) Alquini. A
festa acontece1': na residên-.
cia de seus pais, Bairro Ne
reu Ramos, reunindo um

bom número de colegas.

MuiUJS felicidades a ami
ga MaryL6cúl Karsten, que am
Vf!rsaria no dia 8, o desejo de

que o pensomento positivo e a

certeza de que na vida tudo é

possfvel quando se quer, verda
deiramente, sejam os passos se

guidos na sua vida Mary. Feliz
aniversdrio, parabéns!

Ainda é digno de registro°
aniversdrio do colega do COm!io
do Povo, Eumm Neckei, ocorrido
no dia 29 de junJw; Circulando
pela cidade oom sua moto, cans

UJnteinente, Ezeram rupondepe/a
entrega do jomal tIOS assinantes.
como 'Mo podia deixar de ser, ele
foi intimado a "pagar tudo"" o
quefezno dia 3 destemh.

Dia #)6.07 - Maria
G. Henn, Srta. Eva;w Cat
toni, Ingoberto Braumburger
em Curitiba-fR, Julia Pritz-

. ke, Vitor Machado, Valmir
CórdeiTo, Edvino Büttgen,
ValdemarSimon.

Dia 07.07-AntoniO
Pedri, Antonio VieÓ'a, ClaCÓ'
Gesserqn Concórdia, Pedro
Schnidt, lsolde Lange, João
Nélson Stavis, Elvira P. de
Souza em JoinviDe, Eliseu
UbÓ'atam Tajes.

Dia 08.07- Werner
Vase/, 0_ Barrel, Ruth
Schneider Schmalz, em São .

BentodoSul-SC, Maria Bro
ch, Helio FeiJJer, Waldemar
Konell, Lili C. Stephani,Ma
riana licltfeld, AdiIo Krue
ger, Fdbio MarceloPscheidt,
JoeIma M. Pfccoli dos San-
tos.

Dia 09.07 - Inês
MaffermlJi, ArtIir Emmen
doerfer, JoséA. Stinghen; lza
M.M. Ziemann, WaldemarA.
Strebe, Ivonete M. Krause,
Carla Olrka, Sandro Sch
nitz,AquelinaV.Altmann em

Fpolis-SC,AIanD.Neitzel.
Dia 10.07 - Samir

MatkJr, TobiDs WarhaJtig em'
Curitiba, Zend Foram em

São Pmdo-SP, Olga Krutss
eh, &/in Roslindo, Vitorino
de Lima, Vabnor Augusto,
Julieta Pedrl, IgorKamm.em
Curitiba-PR, Hermengarda
Caglioni, FdbioN. Schmidt.

Dia 11.07 - Pedro
Klein Filho, Haroldo Hane
mann, Aristides M. Gonçal
ves, W'1lson Gerem, Astor
ga-PR, Artur Krueger,' Ivone
&ch Piva, Loni Keiser, Pe
dro NaIu, Evandro Luiz Sil-
1II(l,AirtonStarosky.

Dia 12.07 - Eliza
BertoIi, .Benedito J. Masca
renhßs�FTança, Henrique
SchmelZ4r, João Pedro Gas·
cho, lngrid Schultz Hafe·
mann, Marli Gessner, Deva
nir CrútelIi, Denise SchW
ellet, James Pereira, Sandra
Smarte' Kanzler,' Alzgelo
Henrique Rubini, Rita de
C4.airrFtIpIides;

Os adVogados Odilon
assessores jurfdicos do CElAS
nno de um Curso para info
Supervisares, na Area de Re

.

busca do aperfeiçoamento.

nedito de Campos .....

de 24 á 26 de ju
res de Gerentes e

.

e Trabalhistas. Em

- -
-

Nena foto tlpa
rê" ape� _ 4_

I fe_li _III0llYM
do. _ a"ilei4 da
CtIÍJUJ Ecollßmü:a Fe

,

tkrlll. t!III JtlTa8f14 do
Sill. fUMcid. levtIT

.

.

tI .triD tU e_-
"

rt.If;iJu pe" fHlU48t!111
de São Jolio.�rviIuIo
...die.,e. com",,;;

.

to f_"""', pipoca e
,. tIIl rmbü:a _ mo.

: St!III dti1'ÜllJ ...,. üUia
CI'itIIira tio 8ere,,"

> UIoGiIutaúd.

....... - ---

•

Jóias, relógios, Instrumentosmusicals
e os mals lindos presentes

você e.,contra em

LANZNASTER

CINE JARAGUÁ.
f

SEXTA -

.'

05.07.91 - 20:15hs -

'

OLHA QUEMESTA
FAlANDO
TAMBÉM (LOOK
WHO'S TALKlNG
TOO), com JOHN
TRAVOLTA e KIRS
TlE AILEY. CEN
SURA: UVRE. Se
quência .da histôria
do pequeno Mickey, o
bebê falante que tem

opiniões sobre tudo,
Agora, ele está

"acompanhado de ou

tro bebê, sua irmãzi
nha. '. sÁBADO -

06.07.91 - 20:15hs -

OLHA QUEM ESTA
FALANDO
TAMBÉM - 22:00hs
- FII:.ME ERÓTICO
- CENS: 18 ANOS.
DOMINGO -

.07.07.91 -.20:15hs
OLHA QUEM ESTA
FALANDO
TAMBÉM. SEGUN
DA

.

- 08.07.91 -

20:15hs - SEM
PROGRAMAÇÃO.
TERÇA - 09.07.91 -

20:15hs - OLHA
QUEM ESTA FA
LANDO TAMBÉM.
QUARTA - 10.07.91
- 20:15hs - OLHA
QUEM ESTÁ FA;
LANDO TAMBÉM.
QUINTA - 11.07.91
- 20:15hs '- FILME
ERÓTICO - CENS:
18ANOS.

. /

OS NEUMANN·
.

�CEBEMEM
S.BENTO
Muito comentada na

S(}ciedatle 1ocá1 e recepção
do distinto casal são benten
se, Roland Neumann e sra,

Sally, aos nossos timigos dr.
Omy Cubas D'Aquino e sra,
Erecê, PQr ocasião do dia de
Corpus Cristi. Em sua

agrad4vel residência reali
zau-se o almoço e o café da

.

tarde, em que d..SalIy mos
trou todos os segredos da fi
na culinária e de afamada.
doceira sempre ressaltada na
sociedade em que vive. Não
satisfeitos só com a recepção
tIO, casal jaraguaense, ainda
proporcionaram lindo pas
seio pelos bairros bem cons
mudosda cidade que ostenta
o cognome de "Suíça Brasi
leira" •

OS 15ANOSDE
DElSEELAINE

Quem almoçou do
mingo passado no Restau
rante Mokwa, no Parque
Ecológico de Corupâ, notou
uma lauta mesa que come

morava um grato aconteci
mento, com cumprimentos,
flores e fotos, Como em-taiS
casos o "faro" jornallstico
fica aguçado, fomos saber
do casal de rotarianos Amo
Celso Neuber e esposa Mar
celJi, o que ocorria naquela
festiva mesa e soubemos que
eram .eles mesmos, como

pais, estavam r,eurúndo pa
rentes e amigos para come

morar os 15 anos de uma

bonita memna-mõça que se

chama DEISE·.ELAlNE
NEUBER. Pelo aniversário
de Deise Elai1Íe, que trans-:
correu no dia 1'1 de'julho, os
cumprimentos des.tafolha,

(rJ;nJt/� MALHAS LTDA.

Malhas para, c.onfecção·
\ .

Moleton, moletinho, malha me,ce,izada e
.

colon Iyc,a.
Rua Walte, Ma,quardt, 102 - Fone 72-0089

Ja,aguá do$ul- se

•

A renomada nuzquiodora Cláudia Cerriproferepalestra � CUT

so a convite da CKAT, com infcio às 19 horasdodia8(segunda·fei
ra), Associasão Comercial e Industrial (ACIJS), prosseguindo com

CUTS(} até o dia 11. CI4udiaCerri é unta dasmois.'t'equisitodosprofis
sionais. de produção e nuzquiagem de São Paulo, com trabalhos nas
dJpas de revistas como Interview, Moda Brasil, Vogue, CláudiaMo
da, Elle;O cursp é dirigido a qualquer pessoa interessada em noçiJes
demaquiagem no dia-a-dia.. para fesUJS, efeitos e truquesparoloto
grafia, passarela e cinema.lnformaç6es e inscriçtJesnoReinoldoRau,
366.

\

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

Cumprimentos tIO casalErnestoBhm/ç/Delurdes, que comple·
UJram no dia 5 dejulho seus22 anos dematriml}nio. OprefeitoBlunk
dirige com severidade e dedicação rimrmic(pio de Corup4, em seus 94
tIIIIM de fundação, dividindo o dia·a-dia ao lado damIJlherDe/urdes.
A Coluna deseja que apreservação'destes laços.seja infinita.

.

As tarifas promocionais VA-
RIG/CRUZEIRO, continuam com validade
� dia 30111/91, inclusive opagamento em
três vezes sem juros, uma entrada, saldo 30
e (j() dias, verifique abaixo as tarifas com

.

seus respectivos descontos, e aproveitepara
desfrutat dessas vantagens.

.

TARIFA INDIVIDUAL PRO
MOCIONAL (TlP):Adulto, 30% descon
to sobre tarifa normal, crianças, 50% da ta
rifa aplicada para adulto •

,TARIFA PROMOCIONAL CA-
". SAL (TPC): 25% desconto pata cabeça de
€asai e 50% desconto para o (a) acompa
nhante os descontos são sobre a tarifa nor-
mal. .

TARIFA DE LUA DE MEL
(TLM): 50% desconto sobre a tarifa nor-

malpara ambas. .

TARIFA CONHEÇA A CAPITAL
(BRASIUA) TCC: 50% desconto da tari
fa normal, para viagens apartir de 12:00hs
de sexta-feira com regresso confirmado ati
as 12:00hs da segunda-feira subsequente. '

Nota: as reservas e aquisição dos bi
lhe�s, deverão ser feitos com antecedência
miníma de sete dias da viagem, e a validade
para uso integral das bilhetes I de 45 dias a
partir da data da emissão, nãopodendo ul
trapassar a data de 30/11/91. Por se trata
rem de tarifas especiais, as regras e con

,dições de pagto estão sujeitas a mOdifi
cações sem aviso prévio, Estaremos sempre
a vosso disporpara maiores informações.
***********************************

.

Na região_nordeste, essa época do
ano, a temperatura fica entre 25!!C e 3(1!C,
a melhor opção para fugir do frio, I apro
veitar as tarifas VARIG/CRUZEIRO e

montar seu programa, temos uma infinidade
de hotlis, passeios traslados, e progra-;
mações tentadoras à sua escolha.

/

VARIG/CRUZEIRO RIO-SUL A
CERTEZA DE UM SERVIÇO COM ÓTI-
MA QUALIDADE.

.

,

'

VAR IG -'):(; .:� CRUZEIRd

'Rto-�'...'

.�,._ .

.
.

.

Av.M�a1Deodoro,
122, 2! andar

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

i
I

M.J.M. CORPO PERFEITO
Dr. João Edn'lar Galvanin - CRM 5339

·EMAGRECIMENTO
.

MESOTERAPIA - Tratamel1to

e�pecializado para Célulite gordura jocalizada.
Maria José E�THICA CORPORAl,

FACIAL E CAPILAR

Rua Exp. Antonio Carlos Ferreira, nº 295
Fone: 72-2301 .... Jaràguá do Sul- SC.

TROFÉUS - ARTIGOS ESPORTIVOS
ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO

(de segunda" domingo)
Rua Cei. EmlUo e. Jourdan, 62

.

(plÓxlmo ao Cinema) _.Fone: 72..3563

,

Porcelanas Schmidt, Cristais, Inox e Artigosp/pecoração

AV. MAL. DEODORO DA FONSECA, 1,83
GALERIA DOMFRANCISCO - SALA 01

o Seu relojoeiro

Av. Mal. Deodoro, 391 - Fone: 72-12&7 .

.

FEDLER -Despachante
de

Max Fiedler Filho
Veículos com placa fi'nal 7

PagameDto do IPVA

'Cota Única até 31107/9i
AteDdemo. a doDiicßio

lIfo
Rua Domingos R. da Nova"3l6

d!L-.ü: 72';1417- doS_I.-SC

. .

��
"

"- �

-

,

Vestindo Gerações

PO#08.Ve....
Av. Mal. Deodoro,

1.085
RU/J RemoIdoRau,

.

530
Fone: 72-3311

I

'vIAçAO'
CANAR'IN.HO

Ha ·�o 8nos Ir8n.portando
os artlflC88 do.nosso Pf'09I'818t1.
AV. MAL .DEODORODA FONSECA,", .• FONE··n"....

"Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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União de esforços:
construção da' nova sede
A construção da sede

própria da Associação Co
. mercial, Indústrial e Agríco
la de Corupá é a grande me
ta do presidente atual da en
tidade,' o lojista Hermes

-

Dorval Raduenz. Com todas
as possibilidades de ree
leição 'ao cargo, "Mare
chal", como é popularmente

I conhecido, em Corupá, pre
tende concluir a construção
da sede até novembro do
próximo' ano. Até mesmo o

terreno - com 1.300 metros
quadrados - jä.foi adquirido
em 1989, na Rua' IS? de
maio, restando. apenas a

conclusão. do. projeto, para
breve.

Marechal destaca a"

aquisição. do. telefone à
ACIAG - 75-1136 - como.

de suma importância para a

prestação de serviços e inte
gração. da classe - são cerca
de 70 sõcios, atualmente;
que se reunem na última ter-

"Marechal" deve ser reeleito à
presidência

ça-feira de, cada mês. A
ACIAG também integra o.

Serviço de Proteção ao. Cré
dito. (SPC)� que conta com

25 sócios.
'

o presidente da
ACIAG já solicitou o. auxí
lio. de fiscalização à Prefei
tura, Secretaria da Fazenda e

até à.' Polícia Federal, para a

solução. de um grave pro-:
blema ao' crescimento do

" Comércio, 'em Compá: o

elevado, número de comer

ciantes ambulantes que cir
culam pelo. centro. da cidade.
"Seguramente eles vendem
mais do. que o comércio es
.tabelecido"; acredita Mare
chal, que! analisa em resumo

.
o. atual quadro da economia, .

no País: "O comércio não
tem reagido, _o. Governo Fe
deral continua inchando
a máquina admínistrativa. O
grande fator positivo é sem

dúvida a abertura ao merca

do. externo, que vai propiciar
técnicas mais modernas à
produção da banana, melho- '

rando a' qualidade e, por
conseqüência, ó preço".

Comunidades ágrícolassão
atendidas com o transporte

CÓn:JIpá - o trans

porte coletivo. -parte em

pouco tempo para o. inte
rior do munícípío, graças à
Indicação. feita com in-.
sistência pelo vereador e

líder do bloco. PDS/PFL na

Câmara de Corupä, Pedro.
Alves. Ele vinha tentando.
que esta idéia fosse colo
cada na prática há três'
anos, mas Pela primeira
vez conseguiu. sucesso,

"

cumprindo. assim uma de
suas promessas da campa
nha pré-elitoral.
.

A Prefeitura Munici
pal já definiu, Inclusive, a

Empresa. de Transportes
Hansa como a responsável
pela execução do. serviço,
que deve entrar em funcio
namento ainda no mês' de
julho. "A medida beneficia

\
,

especialmente 0., pessoal
pobre, agricultores que
precisam vir do interior, ao.
"menos que seja para buscar
Ir aposentadoria", justifica
Pedro. Alves, támbém 1 S?

secretário. da Câmara. A in
teriorização do. . transporte
coletivo foi urna das ban
deiras e promessas inclui
das no Plano. de Governo
da candidatura Blunk/Mül
ler.

Mas o. vereador Pedro
'Alves também conseguiu
votação. favorável unânime
par�'outra importante indi
cação. de cunho. social: a

implantação. da telefonia
rural em Compá. A princí
pio, cada comunidade terá
um . telefone público,
através de convênio. Te-

PedroAives: Indicação léva
s

transporte ao hjteriqr.
lesc/Prefeítura, bastando.
que a administração muni
cipal cubra a diferença da
.extensão dos cabos telefô
nicos, "Este é o -tràbalho
que cabe a todo. o. legisla
dor", argumenta Pedro Al
ves" que ainda considera
fundamental a instalação'
de pelo menoscinco cabos
na Rota Turística das Ca
choeiras"

PROGRAMÁ
DE

TELEFONIA
\ O prefeito Ernesto Felipe
Blunk aeredlta que até setembro de 92
o município já dispmha de mais 675
terminais telefónicos, através do Pro
grama Comunitário de. Telefonia ,

(per). Desde a apresenla�ãa do pro
grama ,às lideranças.da iD-icrorregiáo, ,

a Associação dos Municípios do Vale
do Itapocu têm se unido em torno da

.

ampliação de terminais telefônicos.A
decisão, neste sentida, foi tomada in-

, clusive durante assembléia da AM
VAbI, realizada em C,orupá, quando'
Blunk entregou o cargo de presidente
da entidade ao prefeito de Guarami
rim, António Carlos Zimmermann.

P4gÍlUl·IO

'ICO,RUpA
J

0'0'verde das matas.
das. cachoeiras,

-

,
'

·fonte-s ,e cascatas. -

;j

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

AlTfliBBA
,

Rua Jorge Lacerda, 84 - Fone (0473)'15-1177
I ! Corupá � SC

,

, '

C'ÂMARA
, MUNICIPAL

. DE VERE'ADORES' DE
,CORUPÂ

-,

O PoderLegiSlativo, saúda esta cidade que
preserva a sua tradição Com fé é trabalho. (

I A tOdos que inspii'-tld9S no lema "Seguir sempre
Avante" contribuiram para.,o desenvolvimento da
comunidade corup.nse, vencendo lutas e desafios' ,

nessa longa data e brilhante trajetória de 94 anos,
'

. expressamos nossa profunda admiração e

prestamos nossa homenagem.

,
�,

,PARABÉNS
C'ORUPÁ

,CORUPÁ - 94ANOS
I'

A sornados esforços de cada um,
certamente tornará nossa cidade
,- cada vez mais agradável" para
nós próprios, e acolhedora, pera
,

os que no� visitam.,'
-

Parabéns a todos os
J

corupaenses neste 7 de 'julho.

I'"

I,
I'

I;",

.
r- I'

/'

, ,

PEDRO AlVE'S
Vereador (PDS)

;

J'

�

�--�----�.�---�------------��'
.. }aragu4 ao Sill, de 06 a 121Q719{

i

iJAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Programa'Habitacíonalê realidade'
\

• J
:

t
\ (

I -

• Economi� centrada na agrfeultura:
De 1OOIdo· OCIIII .Ie.ata-'

meDro feito pelo DePartamento de
, Agrjcultur"�róio, I'Dddtriae
Turismo e ACARBSC, em Coru

pá, 08 agrié\dtores da Capital Ca-
1arine1llO' da Banana produziram
lI8da men08 de 72 mil toneladas
do produto; DO ano de 1990,
'tnanlendo (I destaque produtivo .

DO setor Secundário, que 'repre- '

scnta ,60% da atividade ecoaômi
ca. Com 17 indtlstrias de confec

çõeS, 24 fábricas de Dldveis' � um

setor comercial� dia inais ví
brmté.e föttet_Corupá cmpe � ca
da liDO, especialmenle pela alen

çlo dada ao Turismo Ecoldgico
através . da !ldinjnistração

, BlunklMllller; A:baixo� o relatdrio
em detalhes, DO ano de 1990.

"

.} - ATIVIDADE ECONÔ
MICA
1.1 - Se�t Primúio � base
1990
I.U - Agricultura - Produção'
anual

'

72.000 Toneladas '

980Toneladas
.

, 700 Toneladas
\290 Toneladas

.

360'Toneladas

BANANA
MILHO
ARROZ
FUMO
AIPIM
1.1.2 - Pecu4ria
AVES ZOO.OOOCabeças
SUINOS 6.843 Cabéças
BOVIN9S 3.500 Cabeças
LElTB 1.500.000 Litros'

.

,

1.2 - SETOR SECUNDÁRIO
f: ANO BASE 1990
1 :J..l - Inddstrias por ramo,
de atividade - (principais)

,
.

Confecções
'

Serrarias
Fábrica de mdveis
Metalurgicas

17
9

24

5(Cinco)

1.3 - SETOR TERCIÁRIO
1.3.1 - CGmérc�o (principais)
Tecidos conf, e calçados 32
Gêneros alímeatícios '.' 76

CORUPÁ. SC. 04-04-91

ESTADO DESANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

,
.

LEI ir- 764191' ,

, AUTORIZA. O ExECUTWOMUNICIPALA FIRMAR CONVtNIO
'

.

CO�GOVERNODO ESTADO A11UVESDASECREl'ARIA l}AHA
BrrA q/.�AJlEAMENTO E D]i;SENVOLVIMENI'OCOMUNrrARIObEA C 'NVrilA DEHABrrAçAODESANTA CATARINA C(;)HAB, E 14
OUTRASPROVIDENCIAS. , ' ., _

ERNE$1'O FfUPEBLUNK; l'reféiloMuniCipalde Corupä, Esta
do th8anta CatarliIa, no uso'e exerr:fcio de SUQS atribuiç6esfazsaber
a todos os habitmJlesdestemunidpio, flue a Ct1mara de Ve"radQre8apro
vou e eu sandonoa"�Lei: .

,

Art. 1�)- - Fipa o chefe,do pqder executivo Municipalautorizado
a firmar'cónvltJio· com o GOveT1jp dO.Estodo atravé� da Companhia de

, Hãbitaç40 do Estado de Santa CaJanniz"Ç,OHAB. visando a fnJegraçlJo
do Municfpio de Corupd, no programa de implantação de casaspopula-
'TU

"

-
'

,

"
. Art, 2I!) - Az1ds celebTfldo o referido cQlJV2nio de que trata. apre-

.

sente Lei, o execuiivoMunfdpaldaTifencaminhamento domesnw aopo�
derLeglilativo a q_uem calier4a honíologaçlJo.I M. .P-) " Esta Leientrarrf em vigorna datade suapub1icaçlJo re-
volltlÖOSast:li.rpQriçlJesemoontrdrio.' ,

.

,

PREFEITURAMtlNICIPALDÊCORUPÁ, 27DEJUNHODE 1991.
\. ,-

EIlNESTO FEUPEBLUNK:
P.REFEITOMUNICQ>AL'

!
."

.
Sandonoda. Registrada e Pub6cOdD a presente Lei no Depárta-

mmt() deAdminiátraçiIP1J!!'S vinte e setedias d!!..1?!Js deJunho de [991.
IIlVl'ONlOCARLOSBLUly"A '

.

.

DlREI'ORDODEPARTAMENTODEADMINISTRAÇÁO .

, /, OTOERNESTO WEBER
DIRETORDODEPARTAMENTODEFlNANÇAS

\.

o momento é de feslasl
. Umà cidade se faz de· homens,
tdéias e coragem:

. I .

,

'C.-rilpí f,ez... se laz. Numa dinâmi-

ca, 'qle ."olve a tudo e a todos.
.

'_és RipS orgulhamos dê ser pa�e '

dessa engreagelß.

.

Av. Geíúlio Vargas, 872
Fones: (0473) 15-1142 e 75·1248

,
.

Corupá'� SC
'

,

Blunk assinou convênio para a

, construção de 50 éasas
'

A
.

administráção Cr$ 8 milhões. O convênio
BlunklMUller começa a so- assinado determína também
lucionar Ra prãtica um dos a doação do terreno à CO

graves problemas que afetam " HAB, o que já foi providen
toda a microrregião da ,AM-, ciado junto ao diretor de

/VAU, através da assinatura Operações'dá COHAB/SC,
de convênio com a Compa- Ademir Izidoro, '

nhia de Habitação (CO.
'

Paralelo a isso, já está
HAB/SC), ocorrida no dia 'em: andamento o ProJetQ pa-
28 de, junho, no Palácio ra a construção de uma
Santa

.

Catarina. Em prazo ponte na localidade de Ano
curto de tempp' iniciam as 'Bom:" 'Rua Ada Chilomer,
obras de' construção das sobre o Rio Humboldt.: O

primeiras 50, casas populares objetivo/ da administração
em Corupá, e já .existe 'pro- municípal. é de construir
jeto .para a' assinatura de.. duas 'pontes naquela Ioealí
convênio visando a, constru- dade, inclusive o prefeito
ção de outras 50 habitações. Ernesto Blunk já solicitou

O prímeíro lote de ca- fechamento
_ c;le, convênio

sas 'será construído na Rua entre Prefeitura/Governo do
João Tozini, graças ao tra- Estado, para· fínaciamento
balho rápido (ia Prefeitura 'das duas construções,' com
em localizar a área, firman- custos aproximados de Cr$
do.a negociação ao preço de 120nillh6es, no totaI.

\

Inauguração de escolas; dedicação total
As escolas Walter Unger, na· "de Pré-Escolar do Jl4uniclpio' de-

Tifa dos Milhões, e Pastor Ferdinand Sehroeder pára verificação e troca de

Sehlünzen, na Estrada <l:aminho do. idéias dos trabalhos que vem sendo,
Morro, foram inauguradas solene- realizados a nível de Pré-Escolar.
J;Ilente durante as comemorações pelo' - Construção Escola ."Carlos Walter
aníversãrio de Corupã, em seus 94 Unger" (inauguração dia 06.07.-91)
.anos de fundação e.33 anos de eman- .Escola Pastor "Ferdinand Séhluen-'
cipação -polftíco-administratíva•.. zenn" (inauguração dia 30.06.91) e

Trata-se apenas da concretização de' inicio obras Escola "Frederico Vie-
!IIIl' trabalho que 'vem sendo deseri- brantz" Estrada Faxínal,
volvido com dedicação nosetor edu-: - Adquiridos talabartes, baquetas,
.cacíonal, pela atuaI administração, pe1es para trabalhoBscola Municipal
tendo como diretor do Departamento de Mdsíca "B1NI;> ELITE· ... onde
de Educação. Culmrae.Esportes, Eu- atualmente constam 37 alunos com

-gênio Soares Pereira Jr, Abaixo, o idade entre 09 a IS anos. as aulas são
relatdrio das atividades do Departa- ministradas pelo Prof. José Slumins-
mente emmaio e junho deste ano: ki..,

'

I '

.: Projeto VIdeo Escola Meio - Acl
bíente, dirigidos pelo Grupo Bandei- .

rantes e Cosmo Expedições.
- Encaminhamento de Recursos Fi
nanceiros ao FUNDO NACIONAL
DE· 'DESENVOLVIMENTO DA

EDUCAÇÃO pára aquisição de um

Micro-Ónibus orçado em Cr$
17.000.000,00 (Dezessete Milhões de

'

Cruzeiros.) e projcto Ampliação/Re
forma Escola Municipal ,orçado em.
Cr$ 23.000.000.00 -(Vinté' e Três
Milhõ.es de CruZeiros)
- Supervisão Escolas Municipais de
Ensino.
- _Disiribuição de Resumo Histdrico'
do Municrpio. juntamente com Fol
ders as Escolas e Bibliotecas tio Esta-

RELA.TÓRIO

M�S 05/91 E 06191
DEPARTAMENTO DE" EDUCA
çÃO CULTURA E'ESPORTES.

, Rel_: Atividades realiza4as DECE
- Implmtação Curso Projeto Crescer.
em Rio Negrinho a(ils proféssOres Re
de Municipal de Ensino com duração
12 meses, realizados,no primeiro sá
bado e domingo de cadamês.
- AqUisição mateJja� didáticos à Bi

"�O
blioteca Municipal'''Castro,Alv'es'' e

.

Escolas Municipais. •

- Reunião pedagógica com professó
res daRede Municipal de Ensino.
- Prese�ça de Professores Municipais.

de Luciano de, Uma
.

Av. Getúlio:Vargas, 355 • (Rodoviárià) - CiJrupá - SC.•

I

COMORGULHO
.

Unímo-nos às manifestações com,emorativas
ao aniversário desta cidade, externando
nos'5OS cumpril1)entosoe'a afirmação de
pertencer com orgulho à esta ferra.·'
Parabéns Corupá,pel,os teus

94, anos de fundação�-
� 33, de emancipação política.,

do de Sänt;l Catarina,
.

trabalho este

que vem sendo realizado pela Super
.

visara Municipal' de Ensino Maria
Aparecida Rosa, para divulgação e

pesquisa-do Municfpio,
.

- Entrega merenda escolar às Escolas
Municipais e Estaduais.

'

_-Aquisição materíaía escolares para
Escolas a sereminauguradas no valer
sie Cr$ 600.000,00 (Seiscentos Mil
Cruzeiros).

'
v

- Cronograma Físico e Financeiro das
Eseolas Es_taduais a serem Municipa
lizadas, num total de 06 (seis) escolas.
- Programação, organizaçã@ para as

Festividades Alusivas do Munícípío
no período 'de 30.06.91 a 07.07.91,
juntamente com o Departamento da

Agricultuta Indãstria e Turismo.
- !nfclo Curso Ferj(ALFA13ETIZA
ÇAO E CIDADANIA), com partici
pação Prefessores Muniçipais (�o
jeto Corupá).
- Reestruturação jardins e hol1JlS das
Escolas M�ieip.ais júntamente com

apoioAPP'S:'
#

Cientes do cumprimento de
.nosso dever. encemui:tosç rell!tdrio.

CoI'Upá, 28 de'junho de 1.99h
c

EUGêNIO SOARES PEREIRA IR;
DIRETOR DECE

Iraclidià Delurdes Solamon
, SECRETÁRIA DEOE
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........ ESPECIAL

.' , Corupâ Jeep Club

'integra o' destile
21.:'22109t9l....:'ParticlPação no RAIO
de São Bento do Sul
26/09/91 - Reunião ordinária - Res
taurante doÁlvaro
12I1,(}I91 - Promoção para o Dia da
Criança - possível passeio

.

18-19110/91 - Participação no RAIO
- Joinville

.

31110/91 - Reunião ordinária - Re
creativaKLC
2-3/11/91 - INCERTAsmn acam

pamento - em conjunto ÇQ�m Pli 'Clu
bes de São Bento do Sul -Jafaguá do
Sul- Joiville _

.

28lJ 1/91 - Reunião ordinária - - Res-
tauraute ÁIvaro

- ,

.'

07/12191 - Encerramento do ano.

Festividadescom famflias - NATAL
27/02192 - Reinício das' atividades -

reunião ordinária - Recr, KLC
26/03/92 - Reunião ordinária - Res
taurante do Álvaro
ABRILlMAIO - Possível RAIO Co- ,

rupá =Iírmtado a 5� veículos - inédi
to na região - REGULAR1DADE E
PROVAS ESPECIAIS '�,

30/04192 - Reunião ordinária - Res
taurante do Álvaro'
07/05/92 - ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA - Eleição de novaDi
retoria

Um grupo de 18 "jipeiros"
cumprem � já tradicional presença
durante os deBfiles em comemoIllção
JPClo,llIÚv� de Corupa; apartir
(Jas 9mQm,in deste dia 7 de juJm (data
em que o município comemora seus
94 anos de fundação e seus 33 anos de
emancipação polftico-administrati
va). Reunidos há IPOUCO mais de um:

,

ano no "Cdrupá Jeep Club", estes ji
peiros levam a sério<> trabalho de in
tegração, presididos por bário Streit,
e inclusive já definiram todas as ati
vif:lades princípeis-da entidade duran-
te este ano. ,

'

Possivelmente no dia 21 de ju-
, 'lho acontecerão 'várias trilhas deno
miJll!das "Cobra dá Ré".:Garrafão.. ,
,"Rolando Lero", "Nininho" reu-:
nindb os associados ao Coru� Jeep,

•
Clu6. Pala o dia 25 está previstamais
uma reunião ordinária, no Restauraa-

'

te do Álvaro. O restaatedos compo
nentes da diretoria da entidade �ão:
Jozimar Cbnzatti (vice-presidente),
Hermes Dorval Raduenz (secretário),
Roland Behling (diretor de eventos)",
Waldemar Linzmeyer (diretor social)
eCurt Linzmeyer (tesoureiro).

, Abaixo, o calendário de ativi
d8des .do "Corupa'Jeep Club" entre
agosto deste ano e [mal de maio de
92:

'

24-26/08/91 - Participação no RAID
de JaIllguá do Sul
29/08/91 � Reunião otdinária - Re
_preativaKLC

28/05/92 - Reunião ordinäria - com
posse da nova Diretoria.
Observação:' Poderão ser intercaladas
.trilhas e passeios com famílias, a

critério do Diretor de Eventos.
,

,

,
, I

,/

"

I Parab•.ns Corup�
Ac�editarmos �m nós loi a nossa lorça.

I E o résultado,aí está: Uma comunidade,
que nos ôrgulha e laz d,esta cidade um

II

exemplo de pro�peridade.

MÓVEIS
,

"

KOHlSLTDA
, , /

\
'

,
"

Rua João Tozini, �04-
Fones: 75-1221 e 75-1222

,Corupá - SC,

CORREIO'
K> .� __ c::»_'V' c::»---

cldas foi coletada pelo própri� co
mendador Alvim Seidel, ,em suas in
culSóeS pc:lo interior de SantaCatari
na, Espfrito Santo e outros estados.
Sm proxima aventura: uma via'gem
ao norte da Bahia, "onele se encontra
poucas plantaS e muita miséria", re-
�.

'

No iníciode 1987, AlvimSei
.deI se candidatou ao "Prêmio Nacio
nal de Ecologia". elaborando um pe
queno roteiro do grande e paciente
trabalho que vem desenvolvendo para
'a preaervação das espécies de orquí
dease br-om61ias. "Desde 1945 tenho
realizado anualmente uma ou mais
excursões botânicas através de to.do o
BIllSil e países vizinhos, tendo per
c<rrido em tomo de 200 mil quilô
metros, vistando lugares perigosos,
scmpre com condução própria e

aconpanhado de motorista' .esereveu
o (lnJui,d6filo de nascença, 'tue lem-

Orquidário Catarmense abriga
,o','maior acervo em todo 'Brasil

, .,
.

.

,

jmlo, anO de 1947, quando ..

mos um carro de boi de Laelia te
brosa em meio dia, em ConceiçãO
MlJqui (ES) e ao voltar ao local, 81

qua� anos, nemmesmOmore l)I
, M, era tudo lavoura decafé",

'

Alvim Seidel defende seu
'

balho como forma de prescrYação
espéc� botânicas em extinç
"õra� 115 meu trabalho mUi
espécies não foram consumidas
machado ou pelo fogg antes de se
narem conhecidas pela ciência",
força. O comendador corupaense
viou justamente com suas Justifica
vas a relação de algumas espécies d
cobertas porele - muitas inclusive
zem parte da coletãàea bo '

"Ex6tica - Pictoríal Cydopedia
Exotic Plants", sem düvida o vol
mais completo em-termos de bo
,���mundo.

Dário Streit preside
Rotary Clúb de Corupâ

Durante solenidade em queI

fomm homenageadoS o prefeito Er
nesto Felipe Blunk, além dos senho
resHermes Dorval Raduenz e Rubens
Haftemann (agraciados com belos
troiSus), o banéárlo Dário ,Streit to
mou posse nà presidência do Rotary
Clube de Corupá, na noite do dia 26
de junho, no Restauraute "Gruta
Verde". 'Dario assumiu a entidade até'

junho do pr6ximo ano, juntamente
como o vice-presidente Curt Línsme
yei, o secretãrio CarlôsDieter Wer

ner, o tesoureiro Egon Kühl, e o dire-
, \,

,

tor de Protocolo, l:iddy Eipper.
E' a primeira promoção

atual diretoria acontece a partir das
horas do dia 6 de julho, com o J

Dançante no Salão Paroquial, e,

maÇão da "Banda Aurora", tudo'
regado commuito chopp. É o te

.

ano que os Rotaryanos de Corupá
confraternizam neste.dia, com ob'
vo definido: "Conseguir recursos
Ia a realização do Dia do Idoso,
visto para Setembro - almoço" b

'

cadeiras, dança durante todo o
.

com todos os idosos domunicípio.

I,
I, Leo Corupá empossa a primeira direçã'

,
-

,
\

,

, ,'-.

- ,

, ,

, ,�.� de perIIncar a
esta comunidade ordeira que faz
do trabalho e da valorização
humana sua principal razão de

,existir... '
-

t

Parabéns Corupá. >

II

�ome�agell1�I
, �

r
,

.�qJ�.
-

II
II
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"

,

,

\

"
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PROGRESSOAGENTE C�NQUISTA
Cor'upá, 94 anos de

�, "

trabalho" e prosperidade.E,
bom vi'ver e /trabä'lhar' aqüil

LOJA FUCK L:TDA.

O municfpio de Corupá se or

gulha de abrigar um dos maiores
acervos de orquídeas e bromélias d�

,

País: o "Orquidário Catapnense",lo
calizado em uma grande área, acerca
de dois quilômetros do centro da ci
dade, é cuidadosamente conservado
pelo comendador Alvim Seidel, uma
(las pessoas homenageadas com o te,
tulo de ,"Cidadão Benemérito" de
Corupá, nas festi vidades dos 93 anos'
de fundação do município. Seidel se
orgulha de ter descoberto mais de 80
espécies diferentes de orquídeas e

bromélias, após uma vida inteira de
dicada à botâníca, que lhe valeu re

gistros nas principais coletâneas espe
cializadas, nomundo.

,

O Orquidário Catarinense
possui mais de três mil espécies de
orquidáceas e bromeliáceas, que estão
à vendá ao público. A grande maiori,a

do Cidral, Ex-Governador do Distri
to L-lO MO 83/84, Representantes
dos Leos-CIubes de Joinville e Rio
Negrinho. ,

Pe� João Boeing SCJ, �eitor
do, Seminário de Corupá; em sua In- I

vocação�à Deus, pediu as bençãos di
vinas para o bom desempenho dos jo"
vem; no nobre ideal de SERVIR.

AiÍldll' presente, O Prefeito
Municípal deCorupá, CI. Ernesto {'e
lipe Blunk e o Presidente do Rotary
ClubCR. Rubens Hafemann.

'A Cerimónia conduzida pe10
Cl. Moacir Nelson Zunino, Governa
dor do Distrito L-lO culminou coma
posse da primeira diretoria do Leo
CIube tendo na�Presidência o Cleo
George Herrmann. - Após a entrega

, i

das paseas individuais .dos novós
cios foi oferecido ao novo clubeo
no leoístico uma gentileza do Sr.
Credo Cardeso, do Grupo WEG de
raguá do'Sul (SC). -Cl. WolneiT
r.es, na palaVIalivre enalteceu a

.

ciativa do Lions Clube de Carup," ct
lando ,.aos presentes em nome do �
Osmar Vaillatti; em viagem para
Austrália, onde 1111>, Convenção I�
nacional do Lions, estará sendo
possado como Govemador do D'

,

toL-109.l192.

'A certeza da excelente rece;.
tividade na comunidade e o entu_
mo ç beleza 'da festa de fundaçlll!
marcarão este acontecimento por
go penodo na cidade� Corupá.

I Av., (;etúlio 'Vargas, 670
, -'-,'

F�ne:, 75'-1180 eorupá - ,sc

'/ JfJTagu4·do SMI. de 06 a 12/0'!.'

Fundado dia 07 de junha'9l, o
Leo Clube de Cerupã, patrocinado
pelo UONS Clube da mesma cidade,
conta em.'seu quadro �cial com 37
s6cios-fundadores.

'

, Pretendendo 'fazer com que '

jovens de 14 aos 28 an.os, tenham
condições de exce�rem Lieença,
adquirirem Experiência e Oportuni-'
dade para servir sua comQnidadll, este
movei clube teve entrt outIas perso
nalidades, as presenças do" CI. Moacir
Nelson ZuniDo, Governador do Dis
trito L-lO que conduziu a cerimónia
de Fundação. - Pr®ntes ainda. Gil
berto CarlOs Gasparotto, Cleo, Presi
dente do Distrito Leo L-23, de Xa
xjm (SO, CI. José H, Marchi, J;>reSi
dente de Região L-tO-A, CI. Oswal-
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Proclamas deCasamentos
\

, MARGOT ADEUA, GRUBBA' LÊlIMANN,
Qficial do Registro Civ' do 1r! Distrito da Comarca de
Jaràguá do SUl, Estado tkSanta Catarina, 'Brasilfazsa
ber que c�ceram em Canõrio exibindo os docu
mentos exigidospelá,lei, afim de habilitarempata casar:
EDITAL N!l17.797 de 24-06-1991
•EDIVAL 1I000A eAMAUA TRACHINSKI

Ele, brasileiro, solteiro, comerciário,
natural de .:Tubarão, neste Estado, doniici- '

.liado e residente na Rua Teodoro Roeder,
78,nesta' cidade, filho, de Pedro Motta e
Juceli Antunes Motta.

'

,

Ela, brasileira, solteira,' comerciária,
.natural de Campos Novos, neste Estado,
domiciliada e residente na Rua Teodoro
Roeder, 78, nesta cidade, filha de Ceslau
Trachinski e Vit6ria Trachinski.

EDITAL N!l17.798 de 2s.o&.1991 '

.JOZlAS' HAPPEL e DDORA CRISTINA DA
SILVA

Ele, brasileiro, solteiro, construtor,
natural de Campina Grande do Sul, Para
ná, domiciliado e residente em Ribeirão
Molha, neste distrito, filho de Henrique
Florentin Rappel e Otavia Ferreira Hap-
pet.

'

Ela, brasileira, solteira, comerciária,
natural de Medianeira, Paraná, domicilia
da e,residente em Ribeirão Molha, neste
distrito, filha de Leones Rosa e Maria José',

, Silva Rosa.

EDITAL NI! 17.799de 2S-06-1991
•ADIRSONHELLER e IlAURISE KRlESER

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de
contabilidade, natural de '. Corupã, neste

Estado, domiciliado, e residente na Rua
Francisco Hruschka, 181, em Jaraguä-Es
querdo, neste distrito, .filho de Vitalício
Wiegang Heller e Adelaide Heller.

'

c Ela, brasileira, solteira, empresária,
, natural de Benedito Nevo, neste Estado,
domiciliada e residente na Rua Francisco
Hraschka, 310, em Jaraguá-Esquerdo,
neste distrito, filha de Arthwbert Krieser e
Híldegärd Krieser.

EDITAL N!l17.800 de 25-06-1991
•MOACIR PEI)RELU e ISÃBELBOCKOR

Ele, brasileiro, solteiro, industriärio,
natural de Rio dos Cedros, neste ·Estado,
domiciliado e residente, em Estrada Gari
baldi, neste distrito, filho de Tcódoro Pe
drelli e Ines ��lli.

,

Ela,' brasileira, solteira, costureira,
natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e

residente em Estrada Garibaldi, neste dis
trito, filha de João Bockor e Elísabetha
Leskowicz Bockor, \

EDITAL N!l17.801 de 25-06-1991
• JOÁOAPARICIO BRAGA e lIARlZEP1ILlN

Ele, brasileiro, solteiro, funcionário
p11blico, natural de São Francisco do Sul,
'neste Estado, domiciliado e residente na
Rua Francisco Domingos Medeiros, 73;
nesta cidade, filho de Marino Maximiliapo
Braga e Orestes Breis Braga.

Ela, brasileira, solteira, recepciónis�
fll, natural de Timb6, neste Estado, domi- .

.� e residente na Rua Francisco Do-'

ming�s Medeiros, 73, nesta. cidade, filha

de:Te�ilio PeÍin e EvariiIde Zanella Pelin.
EDITAL NI! 17.ßI02 de 26-06-1991
• SANDRO EWALDO VARGAS e JlADRlANE
0770·

.

Ele, brasileiro, solteiro, represen
tante comercial, ,natural de Jaraguá do sei,
domiciliado e residente na Av. "Marechal
Deodoro, 838, apto. 31� nesta cidade, fi-.
lho de Ivo Vargas e .Teresita Koglinski
Vargas. I

Ela, brasileira, solteira,� estudante,
natural' de Xàxim, neste Estado, domici- ,

liada e residente na Rua Ernesto Pizetta,
.

60; em Guaramirim, neste Estado, filha de
Edson Luiz Pompermayer .otto e Ivone
Maria Otto.

EDITAL N!l17.803 de 26-06-1991 .

• céuo VARGAs Í! SUELIR PEREIRA

Ele, brasileiro, solteiro, lavrador,
natural de Massaranduba, neste Estado,
domiciliado e residente em 'Estrada Santa
Luzia, neste distrito, filho de, Fraácísco
Vargas e Teresa Coelho.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natu-:
ral de Passo Manso - Taiõ, neste Estado,
domiciliada e residente em Estrada Santa

.

Luzia, neste distrito, filha de Natal Pereira
e TIete Dionisio.

'

EDITAL N!l17.804 de 26-06-1991
• ADEMAR VIEIRA eMARCEUOE�RElCH

Ele, brasileiro, solteiro, Industriärío;'
natural .de Jamguá do Sul, domiciliado e

residente na RUa 1 Richard Piske, 344,
nesta cidade, filho de José Vieira e Wanda
Deretti Vieira.

..

.

J

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de
escrítörío, natura]: de Jaraguä do Sul, do
miciliada e residente na Rua Max Doe

. ring, 198, nesta cidade, filha de Mario
.

Oestereich 'C' Ilse Becket Oestereieh.,

EDITAL NI!:1-7.8051de27-06-1991
Cópia recebida do cartório de Corupd, neste Estado
• c.tViLos ALBER'(O FUZZI e RAUBETEDES
CHER

Ele, brasileiro, natural de Jaraguá do
,Sul, domiciliado e residente em Nereu
Ramos, neste distrito, filho de Angelo'
Fuzzi e Alinda Kanzler Fuzzi.

.

.

_

Ela, brasileira, natural de Corupá, .

neste Estado, domicílíada e residente na
Rua João Tosini, 2.075, em Corupá, neste
Estado, filha de Lauto Deseher e Maria
Daniel Descher.

EDITAL NI! 17.806,de 27-Q6-1991
• CELSO HENRIQUE .BARBOSA e IlARISA·
BECKER '

Ele, brasileiro, solteiro, técnico de
. contabilidade, natural de Lages,

.

neste Es
tado, domiciliado e residente na Rua Pro

cópio Gomes, 68Ú, nesta cidade, filhó de
Nilsonde Oliveira Barbosa e Celma Cor-

.

rêa Barbosa. _,.
..

Ela, brasileira, solteira, secretäría,
natural de Jaraguá do Sul, domiciliada ..

é
residente .na- Rua Jorge Lacerda, 344,
Joesta' cidade, filha de Edgar Becker e

Ovidi!l Haffemann J3ecket.

E pma. que chegue ao conhecimento de ·Iodos, '

mandei passar opresenteEdikll, que serápub6càdopela
Í1jIprt!llSq e em Can6rio, onde será ajix!idó duTtZlJle 15
diãs. ..

FESTA

JUNlNA

•

J A �� IH.J l 1/\ I) �
(

)

, Val daqui nosso convite
para que todos prestiglEim a

.. junlna da Escola Básica
euclides da Cunha, hoje· (06),' ,

Rua Luis SarI! - Bairro Nereu
Ramos • Jaraguá do SUl - SC.

Conhecida do Acre ao 'RS
Furgões simples�, isó'termicos.
plásticqs. Jrigorljicos•. traiJes
e carretas de 1, 2 e 3 eixos .

Equipamento de reJrigerQIÇáo
.

.

e 3'! eixo (truckJ.. "
. ...

Fone: 12�1077 - Ru_: Dr. EiJtIcoF."",111113 - ,.tu: '4NG1

;,"'8gl14 do Sul, tk 06 812/07191

/ CORREIO�
.K> 4C> .

.- c:» " ,e:»

Informativo Paroquial
. 'CASAMENTOS: .

.

06/07 - 191130 - N. Sra.Aparedda - EDUARDOGUESSEREANAROSE·
UOORG� ,

. ,

06/07 - 161130 - !t;Iatriz .- CARWS FEUPEE MÁRCIA REGINA OON_

ÇALVES
.

06i07 - 17hOO - Matriz - CELSO KREKNICKIEMARJ1Wl!lJfßR,T
06/07 - 18hOO - Matriz - LUIZ RICARDo ALMEll),A E SIMONI WA-
C!lOLZ r

. MISSAS: SÁBADO
.

19hOO .. Matriz; 18hOO - São Luiz Gonzaga; 19h30 - São Judas Tadeu;'
19hOO - São Francisco; 18hào - N. Sra. do Cm:avágio;19h30 -, N. Sra.
Aparecida: 171130 - São Cristovão (Festa); 14hOO - Matriz (Crianças);

.

·DOMINGO:
07hOO - Matriz; 09hOO - Matriz; 19hOO � Matriz; 08hOO - São JudDs Ta-
deu; 081100 - N. Sra. do RoSário; ()9h30 - São Cristovão (Festa); 091130 -, - ,

SãoPedro; 091130 .'Santa Clara,' 091130 -Rio daLJn; 08hOO - Santa.Ana;
NOSSA MENSAGEM:

.

"A impressão que se tem'l que às pessoas, estão acomodadas,
tranquüas- em sua Vidinha. sem se preocupar com religião, sem ligarpara
Deus ouparda situação doS inn/iQs.

•

Quando Deus lhes pede algo, elas se incomodam e reagem contra

os profetas do Senhor: Em N,azilTlaconteceu isso: opovopreferiu que não;
o tirasse do seu comodismo, não exigisse nenhuma mudança. de' vida. Por -,

, isso, olham para Jesus, pri/rleiro com tksconfiança, tkpois com certo des»
-

prezo de talmodo, que emNazarl nãopôdefazer nenhummilagre..
As exig2ncias de Deus, seus projetos em geralnão são bem-vindos!

. Quando muito são suportados, Assim arra'f!iamos desculpa para não ser
mos totalmetue honestos na famliia, nos neg6cios e nos relacionamentOs '

com os outros. Hoje como no tempo tk Jesusco� as desculpas:/a
bricamos motivos para não participarmos das éelebrações comunitdrias:
achamos que a Igreja I muito exigente quando pede mellÍor preparação
para receberos sacramentos etc. etc. Somos cristãos,masnos recusamosa
asSumir os compromissos de cristão!"

.

Curtume Arnoldo 5chmltt Ud•.
"JARAGuA"

Fone: DDD (047i3) '72-;0670 .

Coluna Evangélica
CULTOS: Neste sábado - às 19:00 /Íoras no Rio Moliza.

Nfste domingo • àf B:OO horas na Ilha da Figueira; em Nereu
Ramos e na Sede Par. Ap. Tiago; às 9:30 horas no Cen'trq, em
Ribeirão Grande do Nortee em Três Rios do Norte; às 19:00
horas Culto Informal no Centro. .. ,

LEM4. DA SEMANA: "Assim diz o Senhor que te criou:
,Nlio te7Tl4S, porque eu te remi; Chamei-te pelo teu nome; tu és
meu." Isaias 43:1

. "

I

MENSAGEM E LErrl!RA P/ÁRIA:
DIA - 07 - Deus não' vem como chama de fogo ou tempestade.
Ele vem como chama de fogo ou tempestade. Ele vem' como

'criança. Isaías 7:/4
08 - Eu não entendo, Senhor, teus des(gnios. mas tu sabes o ca-
o, , _

minhopara mim. �almo 25:4,8
09 - Quem muitos tesourosacumula aqui, tem 1IUdto queI!erdQ,
por isso vamos ajuntar tesouros nas céus. Lucas 12:33,34
10 - A santificação é, si11iultaneamente, dMiv,à e tarefo. j Corin�
tios6:1I

.

.

1I, - A alta conSideraçlio que Peus tem Para CO,d;go, se reco
nhlfCe pelo fato dele ter-se tomado homem e 11iorrido pm:a ti.
João 1:/4 "

.

.'
12 - O Senhor voltara. Em é a nossa alegria. É o nosso hoje e
amanh4. Não de4ernos roubar essa nossaesperançá. AptJCalip-
se 22:12�17

.

13 - Entrega tuas preocupações ao Senhor; agradeça-lhe, pois
. e� cuidara de ti, e teu coração se aquietara. Neemias 9:20,2:(

PERFLE]I[ Persiana. Horlzonlal, e Ve"Ie.1a

PERFLE'" BCI! !iBlUlhelro" DhlllIo S.ntori.d.
'

- Ao Toldo, • Acrfic08· Cercu e EI"'.drle.
PERFLEX,,_ .

EmAh...1n1o
,

.

\

18 i\nõs A Sel'Viço� Comunidade
I

"

,
Rua JolDvUIe, 183.' - Fo.e: (0473) 71-0995 é 71-3320

JARAGtJÁ DO SUL - SANTA CATAR.NA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ö-Cobra X386s Oferece o Melhor dos Mundos
MS-DOS e Xenix.

FALECIMENTOS
ALVIN MODRO - Depois de algum sofrimento, faleceu

nesta cidade, em seu domlcRio, no bairro de Vila Nova, esquina
de Wilner Marquardt e Frederico Curt A. Vasel, às 15:45hs� de

29, de Junho de 1991, o estimado cidadão Alvin Modro. Natural
de' Blumenau, fez desta terra o castelo forte, onde ancorou suas

a,tlvldades, e educou numerosa famma que hoje é 'exemplo de

dedicação e trabalho. Deixa a esposa Hedwlg Frilzke com que
casou e alcançou a graça de comemorar as bodas de prata,
abençoada' pelo Pastor Carl Gehring, as bodas de ouro, e de

diamente,'ollcladas pelo Pastor Piske. Tjlve atividade destacada
na comunidade que ajudou"a se desenvolver e, por Isso, fei en
trevistado - a Página da Famllia Modro -, publicada noSemaná
rio Mensage!H) de Jaraguá-JARAGUÁ eors, edição nO 47, qe
05-12-1990. Deixa ainda filho, filhas, ,genros ,e nora, netos e

bisnetos. Disse a homenagem: 'Ele é o nosso,'pal heröí", junto
com a 'Oma'1

"

OLGA MEV FISCHER - Faleceu de- parada cardraca,
às 23 horas e 45 minutos de 29 de junho tlltimo, no Hospital São
José, a estimada senhora Olga Mey Fischer, vltlva de G. ROdol
fo Fischer, aos 84 anos, completados no dia 23:06-91. Deixa os
',I ,

, IIlhos Arcádle Friedibald, Veda e Valva, genros, netos e bIsne
tos. Seu sepultament, deu-se' no jazigo ramillar no ,CemlÍério,
Municipal desta cidade. Mulher multa ativa, Q.ga Mey teve-uma

-

,

vida agitada, filha de Carlos ",ey e Maria Eggers, que estiveram

estabelecidos du rante muitos anos (1 914 a 1942) com um bem

montado negóciona hoje Rua 412 - Max'wllhelm (antiga Ben·

jamin Ceinstant e Joinville), no bairro Baependr, adquirido de

Emllio Stein e anteriormente pertecents 'a Johann Gotllieb,

Stein, de Joirivilie. Com a morte do pai: Olga e G. Rodolfo Fis

Cher, adqul�lram dos herdeiros a 'propriedade e mantiveram at�
pouco !jntes do falecimento do esposo' o Bar e Restaurante Ma

rabä, onde se realizaram grandes reuniões sociais (casamehtos,
aniversários, batizados, etc), assim como banquetes e governa
dores, secretários de estado e ,de prefeitos. Era o ponto obrí

gatÓrio das reuniões de maidr relevo na sociedade de então.

Hoje, a pmpriedade .foi 'vendida e os prédios toram demolidos

para dar lugar a novas edificações.
,

Aos distintos falecidos, as expressões de pesar desta fo·

" ESCLARECIVIENTO

E.clllrecelÍlO. que a empresa �dllstrla de Arte'atos 'de Borracha 11M Ltda, de Jaraguá do Sul (SC), teve seu nome Incluldo
Indevldamellte em editai de'Protestas,na edlçilo nR 3.630 do Correio do Povo do dia 16 a 22 de marçode 1991, JlC)requlvoco,Já
que a dlvulgaçlo .. 'elida U,nha sido ..gula�menle pagá. '

'

Jaraguá do Sul(SCI, 27 de Junho de 1991"
Ban® do Estadó de Santa Celari,na

-BESC-I'

S & S COMPUTER
R.e,. 1.1.,....c.IInCemputáíJorel

.Bua Domingos da Nova. 145 - Fon�: 72-3839

Imobiliária Jardim
Jsraguá Ltda.

Rua, ReinolíJo 'Rau, 585 - 89250 r: JAR,,·
GUA DO SUL - SANTA CATARíNA
FONE: (0473) 12·0768 - CRECI 572�J

VENDE

1:ERRENO c/78oM, R. WalterMarquardt.
TERRENO i:16lJOttt, pr6:X. PteMaria Grubba,
TERRENO c/42Ont-,/lha da Figueira. -

TERRENOcl5001r1, Centro.
TERRENO el15x35m, Vila Baependi:

-

TERRENO cf464"f, R. Joinville -frenteplasfalto.
TERRENO cll&37,5Om, lat, R. Joinville;
TERRENO cf15x60m, JaraguâEsquerdo. '

TERRENO cl3J80ni', R. JoinvilJe -Guaramirim.
'TERRENOcf7.13Oni, Yila Nova, ,

TERRENO cl450ni, Barra do Rio Cerro. '

,

CASADEALVENARIA c/12Ont-, TifaPôivora,
C4SADEALVENARIA cf12011f, Jaraguälisquérdo,
CASADEALVENARIA c/16On.f, Vila Nova.
C4SADEALVENARIA cl170ni, V. Nova -p/financiada,
CASADEALVENARIA cl200trf, emSchroeder,
C4SADEALVENARIA cf25Ont-, terreno cl 14iJo,,1.
CASA MISTA c/127"f, R. R. Ziemann, frentepl asfaito,
lO, Ponto Comercial. ""
SAlA cI40,OO1r1,;centro.
APARTAMENFO cf2001r1- centro. '

APARTAMENTO c/127,8omz; Edif. Sf.! TereiinJuz ,.. cen-

tro.'
'

APARTAMENTO cfl08"f - centro.
APARTAMENTOc/105"f - centro.
APARTAMENT(J C/80,OO1r1- centro,
APARTAMENTO c170,OO1r1- centro.
stno c/508.OOtr1, Rha dq Figueira a 7km dQ centro.
CHÁCARA cf88.000,OOni,RioCerroa J2kmdQcen�o.

f�J

- TEMOS OUTROS iMÓVEIS
, VISITEM·NOS

---------111---------
,

"AGORA TAMBÉMPLACASEPAINÉIs"
FONE: 72-0768

"

EDITAL
'ÁUREA MÜLLER GRUBBA, Tabeliã e Oficial deTltu-

'

los da Comarca de Jaragl:Já do Su� Estádo de Santa Ca·
tarina,nà forma da Lei, etc.

Faz saber a kldos quanto este edital virem q ue ,se
acham nase CarkSria para Protesto os nulos cOnta:
AL-COM E REP LTDA-R VICTOR ,ROSEMBERG 60 -

NESTA
AUTO MECANICA IZABEL LTOA-R: IRMÃOS LEANDHO

692-NESTA;,
'

',' CARICIA CONF LTOA-R: HELMUTH HANSEN 122 -

NÉSTA;
SOLOAN SANITA PAVANELLO-R: ,BAHIA 245 - NESTA;

'E, como os ditos devedores não foram encontados
ou se recusaran a aceJtar a devida il'llimação, fazpor in·
telTTládio do presente edita� par� que os mesmos c;ompa
raçam nli\Ste Cartório na 'Rua: Arthur MaUer n!! 7'" nCl pra·
zo da Le� a fin1 -de liquidar o seu débitO, ou então dar

,

razão porque não o faz, sob a pella de serem os referidos
,

pretestados na fon!la da Le� el::.

Jaraguá doSu� 12 de julho de;1991

Áurea IWlUerGrubba � T,abeHã e Oficial de Protesto de
, Tllulos

P4gi1lll14

.. I .E���!�C� Tecnologia da

EN�ETEC Construção Ltda
Co.rulon: lmobilüiria: '

Cálculo Estrutural Compra. Venda. Av.li"'iâo
Projetos Civis locação e Intermediaç;{o
Execução de lmöveis

Rua Cel, Procópio Gomes de Oüveira, n'! 285 -r- 'Fone:
72·2679 }araauá.do Sul - S<: -, _t;REA 2264 - CRECI9�
VENDE:
Gal'pão com 360m2 de alvenaria - F.lua Joinville (Próx. Josl Conl.)
Casa de alvenaria (Centro) - Rua João Plan ischek, rf167,7

,

Casa de alvenaria (Centro) - Rua José Envnendcier'er
Casa de alvenaria (surlll + 3·quartos) - V.IIa Nova '

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

•

',' ,

Casa de alvenaria (Terreno CQm 1.404m"l- RuaWalter Marqullrdl
Casa de alvenaria - JARAGUA ESOt:JERÓO -LOT. SAO LUIS '

Casa de alvenaria C/240m2,- terreno com 3.300m2 - Próx. ao eoia
GIO HORLANDO MARCEUNO GONÇALVES - Ilha da Figueira
Casa de madeira - Rua Angelo' Rublni •

'

Casa de madeira - Terreno 0'600m2 - Próx. a cont, LONI-MAR,
Casa de madeira - Terreno c/1.03Sm2 - CAMPO ALEGRE·SC - FRA·
GO$OS '

Casa de,alvenârla- (SufIe, l'QlJarto)- Próx. Recreat MARISOL
Sobrado de alvenaria - NA PRAIA DE IIAJUBA - SC
Apt9. - Ed. Joverli - (Sufte + 2·quartos) - Centro

'

Apt9. � Ed. Carvalho - (Surte + 2·quartos) - Centro
Apt2. - Ed; Mar,ajó - (2 • quartos) - Centro

'

APt9., - Ed. Chlodini - (Próx. ao Hosprtel São JOsé) - Centro
lote na Rua José Envnendoer'er Cr$ 4;000.000,00
Lotes na Ilha da Figueira
Terreno com3.500in" - Rua EDitácio Pessoa '

���s'ß'I:e�6�eder (10,5.Morgos) c/Casa dll Alvenaria c/1S5m2

Chácara com 48·morgos (121.000rn") - NEREU
ALUGA:
Kltlnetes:" Ed. Marquardt - Centro
Casa na Vila Rau - Mista
Casa (2·quartos) -Jaraguá 'Esauerdo'- Próx. Móveis Pradl
Casa Alvenaria (2.qUartos,2.BW.C),Próx. Colégl1l Horlando GonçalvesSala Terrea Comerciai-Galeria Ed. Picolll (36trr),- Rua Mal. DeOdoro
Salas Comerciais Terreas (100m') Rua João Plcolll (entreRENJUlO
�I��=rcg'j'��:aOà70m2 - Rua José Emmendoerler

'

Casa de alVenaria (2·quartos) �ua Goiás Próx. ARTE LAGE.

Cor 1mó,veis
Járaguá
, ,

Ctdae

II,

II

'Comyril - \lenda -l.tilt'aml!nlo'e Adminislraçtio1df! lmó",,;s
CGCMF: 78659544:0001·92 - Creci 852·' '

Av, Mal. Deo�ró. 141 - Fone: 72·201�
'y'OOE:
- Terreno com 720,OQm2, com 02 casas no loteamento Ana Paula L
- Terreno com 10.000,OOm2, na BR 2SQ.
-'terreno em Nereu Ramos. "

'

- Terreno com 9.000,00m2 de' frente a entrada do Rodeio Criolo.
\ - '01 cháCara com 240,OOO,OOm2, na rua Gruta Funda.

- 02 lotes no loteamento Sio luiz.' ,

- Chãcara �m 2,5 .000 ,OOm2, em Corupá.
- ChácaraF-m 105.000,OOm2, em Nereu Ramos. •

- 'Terreno" com 574,OOm2, l1a rua Jacob Gesser, atraz do Tljollo de
Materials de Constr�ão.

' '

- Casa com 120,OOm , na rué Ernesto Lessmann.
- Uma casa com 02 ter.renos'em Sehroeder com 15,00 x 30,0011'1.
- Casa no loleamen" ltapocuzlnho

'

,

- Casa na rua Francisco Hruschka.
,

- Um !elelone resklencia I

ALUGA:
- Salas' comercia Is na rua Bernardo Dornbusch.
- Apartemen"s novos na Av. MaL-Deodoro da Fonseca, de "ente as
Pernambucanas. ,

- 01 apartamento no EdllI'Clo Caetano Sehjodlnl." ,f

,

- Salas comerciais e Kltlnetes no prédio da MP, na Marechal.
,

,
- 01 sala comerciai na rua Preso Epltái:l.o Pessoa, rP 733.
- 01 sala COmerciai com dlvisõrlas no prédio do Unlbãnco.
- Casas,resldenclals em dlfereittes pontos da cidade.

.

'-,

........�_..... . ' __0'''_'.\

'CHALE
Imobillaria e,

Representações L;
Rua Relnoldo 'RaII, 61 :.... Fones: 72,1390 e 71·1500
Jaragué do Sul - Sc - CRECI 643-J

,

CH� - IMOBILIARIA - VENDE
APARTAMENTO· Kltlnete, Edil. MInner, Centro;
APARTAMENTO· 02 Glos, 'Edlf. Jaraguá, Cantro;
APARTAMENTO· 02 atos, Edil. Menegotl, Centro;'Ent. + Fln.

AP�RTAMENTO· 03 �os, Edil. Mannes, Centro: ,

APARTAMENTO· 03 OIos, Edil. Rua: Adêlla Flcher, Pr6x, Arlex;
ApARTAMENTO. 01 SuRe, 02 OIos, Dep. Emp. Edil. FlOrença, Av.
Mal.;
CASA·MISTA, o' 100m2, ter. 375m2. Rua: Amazonas, Centro;
CASA.MISTA, o' 150m2, ter, 454m2• Rua: Helmuth Hansen",
CASA·MISTA, c/23Sm2, ter. 525m2, Rua: Marcelo Barbi;
CASA.ALV•• c/,100m2, ter. Rua: Bertha Waage, �t.;
CASA,ALV,'· 120m2, ter. 406m2. Rua: Erneslo Lessmann;
CASA·AlV.·OSOm2, ter. 450m2. Rua: Domln90sRosa;
CASA-ALV•• 09sm2, ter. 665m2. Rua: 6n, Vila Nova;
CASA·ALV•• 114m2, ter. 349m2. Rua: Theodoro Reeder, 77;
CASA.ALV.'.120m2, ter. 400m2. RuaAlbertoWagner,102;
CASA.ALV•• 206m2, ter. 11.Q00m2. Rua: OUO �ayer;
CASA-ALV.· 1'50!l1"� ter. 314m2. Rua: Felipe Frenzel, Centro;
SALA·COMERCIAL· Rua: João PICoII, c/ Área de 114,00m2.
Rua: Av. Mal Deodoro, c/ Área de 84,OOm2. '/

-

Rua: JOI�vllle, cl Área de 140,00m2. Têrreà, e 140,OO�'2g Piso.;
TERRENQ..cOMERCIAI.. Av. Mal Deodoro, c/ Á�aa de soo,oom2.
Walter Marquardt, cl Áreá de 106,00m2. ,_

TERRENO ' Rua:' Leocádlo C. da Silva, Vila Nova, cl Área de

5.316m2•
Rua: João Januãrlb,Ayroso c/ Áréa de 5.000rn".;\
TERRENO-RESIDENCIAI.· Av. Mal Castelo Branco, Schroeder.
B. Água· Verde, cl Área de 424m2.
B. Jaraguã " Esquerdo, cl Área de 453m2.

'I

INTERIMÓVEIS,
'Intermediária de
Imóveis Ltda.

R. João Piceoli, 104 - Fone
72-2117
Jaral.ui do Sul

-

� Sc ':"""'

CR�a 0914-.1 "

CASA DE ALVENARIA - com 145m2, terreno,
,

€om 412m2, situada na Rua Max Finer, n2 7D-La
teral da,' Procópio Gomes. '" '.
CASA 'oE ALV,ENARIA - COm 230m2, terreno
-com 2.520rrf, situada na Rua JoinvHle após o

Trevo de Schroeder,iI'I2 4.487.
CASA DE ALVENARIA � ,com 159m2, terreno
com 420m2, situada na Rua João Franzner, 403.
TERRENO - situado na Rua Max Wilhelm, 671,

2
'

com 1 :832i1l •

TERRENO - situado na RUa'Botafogo, com'
75OnÍ2:

'

,

APARTAMENTO -'com 02 dormitórios, situado
no Ed. Onduras.

Jaragu4 ,k"S,,'. tk 06 a t2/õ719,
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



_-----------.......------ESPORTES

---�-BICICROSS--------

.Jaraguá do Sul sedia etapa
"

.

do Campeonato Catarínense
J.ra�u' do Sul -Faça chuva

OU faça sol, o fato é que a 2! etapa do
Campeonato Catarinense de Bleicross
eleve acontecer, neste sábado (6)., na
pista do Malwee Bleiskate Park, no
municfpio. A rodada já foi suspensa
lima vez, justamente, em funçao da
chuva e mau tempo na cidade de Rio
dó Sul (a etapa séria realizada no dia
',22 de junho). Para garantir a seguran
.çaaos pilotos, a Federação Catarinen
Je de Ciclismo estã realizando repa
lOS. Nesta semana, o Departamento

de Bicicross da Federação assegurou
junto à Gumz Irmãos S/A - Agricul
tura, Indústria e Comércio - o pa
trocfnio aos uniformes dos 15 árbitros
da FCC.

' . .

Novamente a etapajaraguaen
se terá o patrocínio das Malhas Mal
wee, que assegurou a distribuição de

,

troféus aos campeões, além de meda
lhas ao segundo e terceiro êolocados,
em toda as categoria. As estimativas
� de que pelo menos 100 pilotos

-----CANOAGEM----

Kentucky promove a

Maratona Ecológica
Juagd do, Sul- Dentro das

comemorações pela passagém dos
115 anos de fundação domunicípio; o
éIube de Canoagem Kentucky - Ca

,DOken - promove no dia 20 de julho a

1Iadicional "Maratona Ecológica. de
Canoagem", em sua, quinta edição, -

.empre com o lema "em defesa do
Rio Itapocu". A saída da màratona
acontece às 6 horas da matina, sob a

Ponte, Abdon Batista, rumá ao bal-
, 1lCÚÍ0 de Barra Velhà, com percurso
�roximado de 100 quilômetros.

Caiaques de diversos tipos -:
lurismo, duplo, especial -, com ex

'�o do caiaque três metros (wave)

,

.poderão participar do evento esporti
vo-ecológico, que, tem o patrocínio
de Malhas Darpe. O Canoken está

providenciando alojamentos a todos
os pilotos, na Escola Municipal Al
berto Bauer. A previsão � de que os

concorrentes cheguem defronte ao
Hotel Candeias (antigo Hotel Bela
Vista), na Lagoa de Barra Velha. por
volta das 18 horas. Após a confrater
nização será oferecido aos participan
tes um caldo de peixe, onde será feita
a premiação e sorteio de brindes. In
formações podem ser obtidas pelos
teléfones: (0473) 72-3296 e (0473)
72-3830.

CAÇA - PESCA - CAMPING - NÁUTICA
AV. ftI1AL. DEODORO, 583

TEL.72-1389
'

JARAGUÁ DO SUL - SC

SPÉZIA"& elA'. LiDA.
Serraria e ,Serviços de Trator

,

Madeiras para construção e serviços de
trator com profissionais especíalizados.

R. João J: Ayroso, 772 - Jaraguá
Esquerdo

Fone: 72 -0300 - Jaraguá do 8ul
SC

devam competir nesta.segunda etapa,
que será disputada nas categorias fe
minino, infantil, juvenil, adulto,
cruizer e super-classe. A 'pro�
mação inicia às 12 horas, com a IDS

crição dos novos pilotos e de não-fe
derados de Jaraguá do Sul, às 13 ho
ras acontece o sorteio das raias; As
cOJllpetições c0D:leçam às 14 horas,

,
Até agora as equipes da Malvyee 'e de
Brusque mantém a liderança do cer

tame, cada uma com oito títulos con-
quistados.

.

,
,

Rió Molha aplica.
duas goleadas

Juaga' do Sul - Um total
de 18 jogos marcam neste finaI de
semana os certames comandados pela
Liga Jaraguaense de Futebol. No
campeonato Sêniorjogam as equipes
da João Pessoa x Grémio Cruz de
Malta, 'Internacional x Alvorada. O
Cruz de Malta é o atual lfder do qua
drangular, somando quatro pontos
positivos, à frente da João Pessoa pelo
saldo de gols. Na I! Divisão jogam
Botafogo x João Pessoa, Pinheiros x

Cruz de Malta, Malvice x Comercial,
e Alvorada x Francisco de Paula (os
mesmos jogos estão marcados para o
certame Jdnior. _

.

Também prosseguem os dois.
campeonatos iniciados no último fi
nal de semana (2! Divisãb e Aspiran
tes), com os seguintes jogos: Aliança
x Rio Molha, Guarani x Ponte Preta,
São Luiz x XV de Novembro e Flo
resta x Vitória. No certame da 2! Di
visão, o Rio Molha saiu na frente, go
leando ao Guarani pelo escore de 5 x
2, e igualmente aplicou goleada na.

categoria Aspirantes, com placar de 5
x O sobre amesma equipe.

'

.Iluminação Peladão

Esporte em ReVistà
---------�-----Jaiine Blank -

Juventus:
dois bons resultados
A vitória de 2 a O sobre o Figueirense, no Estádio

"João Marcauo" e o empate sem gols com a Chape
coense, 'em- Caçador, foram sem dúvida alguma dois
bons resultados obtidospelo representante jaraguaense
na Taça Governador. Apesar do pequeno elenco que
dispõe e das constantes alterações que o treinadorNa
zareno da' Silva se obriga a fazer, em função dos
cartões amarelos, 'noto-se que o seu trabalho começa a
surtir resultados positivos. Os jogadores já estão assi
milando a sua forma de trabalhar e taticamente a equi
pe vem se comportando muito bem, principalmente no
que diz respeito à marcação, que i bastante forte e efi
ciente. Restam ainda alguns acertos na defesa e ata
que, que estarão solucionados dentro em breve com a

contratação de novos jogadores, segundo a diretori'!'.

Após a conclusão do
ndvo lance de arquibanca
das, o Juventus estará im
plantando seu novo e moder-:
no sistema de iluminação no

Estádio "João Marcatto". O
. atual, que é bastante deficien-
te e que tem proporcionado
muitas criticas, de parte t/(js
equipes visitantes e do pes
soal da imprensa, será substi
tuída por 24 lâmpadas de 2
mil watts, cada uma, passan
do a igualar-se às melhores
do Estado. É Uma providên
cia mais do que necessária.

Futebol Suíço
O Departamento' de

-

Futebol do Clube Atlético
Baependi, que tem no co

mando o nosso amigo Ademir
F'odi; ,estd abrindo as ins
crições para o torneio de fu
tebol sutço, OS' associados
podem inscrever-se 'até o dia
12, na secretaria do clube ou

com o próprio Ademir, por
telefone,

Microrregionais
Desde 'Ontem (05), o

.
Ginásio de Esportes "Arthur
Müller", A palco dos Jogui
nhos Microrregionais, na

modalidade de futebol de :

salão. As competições pros
seguem neste sábado e se es
tenderão até a manhã deste
domingo. Participam, além
do munidpio-sede, São Bento
do Sul, Corupâ; São Francis
co do Sul, Garuva e'Campo
Alegre. O público deve pres
tigiar o evento.

As inscrições para o IX

Campeonato Municipal de
Futebol de Salão, o "Pe
ladão" estão abertas até o

dia 26 de julho, na SEéEr. É
esperado um número bastante
grande de equipes inscritas,
haja vista a excelente pre
miação deste (lTU). Vale a pe-

'

na conferir:

Re(orço
A' equipe de esportes

da 'Rddio Jarágu4 acaba de
receber um excelente reforço.
Trata-se do repórter Mooc(r
de Oliveira, que veio juntar
se aos amigos Carlos Augus
to (Gugu), ao Berti e ao CeJ
so Nagel. Já a "Brasil No-,
vd', do dmigb Reali Jr, que
também vem dando ampla
'Cobertura' às atividades do .

Juventus e ao esporte amador
da região, estará no Chile,
integrando-se a um "pool" de
emissoras, que acompa
nharão a seleção brasileira,
na Copa América. É isso ai
gente. Quem ganha é o ou

vinte e o esporte. de Jaräguâ
do Sul e região.

'.Enduro

Os pilotos Darci A.
Buchmann. Sandro A. Moret
ti, Hélio F. Dias, Dalmir A.
Tomaselli, Laércio Sevegna
ni, Edson R. Schmidt e Wan
derlei L. Spézia, participam
neste domingo (7), da V Eta

pa do Catarinense de Enduro
de Regularidade, na cidade
de Concôrdia,

"1114 doSul, de 06 a 12/07/91

Está confirmada a reali
zação da StJ etapa do Campeo
nato Catarinense de Vôo Livre,
dias 20 e 21 de julho, durante
festejos pela fundação de Jura
guá do Sul (115 anos). Ao todo,
40 pilotos devem sobrevoar o

céu da microrregião, a partir do
Pico Jaraguâ, O Jaraguá Clube
de Vôo Livre participa, neste

çno pela primeira vez, do desfile
ctvico em homenagem ao ani
versário de Jaraguá do Sul.

-,.-.-.-.".-

Jaraguâ do Sul sedia neste
final de semana o Campeonato
Adulto de Voleibol Feminino,
sendo representado pela equipe
da DME/Dalmar Malhas. O en

çerramemo da competição será
hoje (6), à noite, no Ginásio de
Esportes Arthur Müller. As equi-
pes participantes representam
Blumenau V.C., Chapecoense e

COIIIiMntal (RioNegrinho).
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Santa Catarina construíráANOTAÇÕES
200 novas escolas-modeloturistas que air querem con-

.

fraternizar com o povo que
comemora os 94 anos de fun- ,

dação e os 33 anos 'de eman

cipação politica, Não bastas
sem estes importames aconte
cimentos, um outro, da equipe
da Rede Manchete faz com .

que qfluam à Corupá os cu

riosos que querem se misturar
com amzes, atores, produto
res e a direção de Jaime

Monjardim, nas tomadas de .

cenas que etifeittirão a novela
"A Histôria de Ana Raio e ZI
Trovão". , Oprefeito Blunk e o

vice Müller distribuem sorri
sos largos, acompanhados de
jovens vestidas a carâter. A
antiga Hansa-Humboldt,
atual Corupá, vai· brilhar no
Brasil com seus cenários ci- ,\

nematogrâficos -onde sobres
saem o Seminário e a "rota
das

,
cachoeiras". Participe

você também!

De uns tempos a esta
pane a nossa cidade e Ioda a
região vem acompanhando as

constantes oscilações da
energia elémca, algumas
chegando a assustar, de tão

pronunciadas. Para. quem
tem altemDdores ou outros
equipamentos· possivelmeme
-não notam essa anomalia no

fornecimento de energia, mas
que devem causar um mal

danad(J aos equipamentos
eletro-eletrômcos das' indés-.
trias, comArcio e dos domic(
lios familiares. No sábado,
então, chegou ao cWnu/.o em

certos trechos da cidade, Era
um liga desliga que não tinha

fim. Os eletromAsticos devem
ter sofrido terrivelmente,
Quem paga os prejtdzos da
queda de voltagem?

nicípalízação da Educação,
alegando que o Governo não

repassa recursos, apenas
compromissos. "Sou defen

sor, mais do que ninguém,

Jaraguá do Sul - A

Secretaria Estadual de Edu

cação deve investir este ano,

C,r$ 12 bilhões no setor,

provenientes de recursos fe

derais, segundo anúncio fei
to pelo secretário Paulo R-o

berto' Bauer,' durante . visita

que fez 'à microrregião,
acompanhando o governador
Vilson Kleinäbing. Ele

adiantou que Cr$ 3 bilhões

daquele total serão repassa
dos' aos chamados CIACS,
que, prevê a construção de
200 escolas-modelo em San
ta Catarina.

Paulo Bauet comentou
e criticou a posição de al;.

guns prefeitos do PMDB ca

tarinense que se negam a as

sinar convênios para a rnu-

r da municipalização dos

viços, porém quero g
tias", manifestou - abr
ao secretário Paulo Bauer
o prefeítõ jaraguaense.

AGRADECIMENTO E CONVITE PARA CULTO
Hedwig Frltzke Modro e Família

'
'

..

Ainda profundamente constemados, vem por esle inteimédio,;
comunicar o falecimento do auerido e samore lembrado

ALVINO-MODRO

can idade de 86 anos, ocorrido às 16: 00 ,horas, doa dia 29 de junho.
de 1991, em seu domemo, em Jaraguá do Sul. ,

'

A esposa, filhos, noras, gelYOS, netos, bisnetos,' agradecem.
sensibilizados a t>dos aqueles que enviaram flores, coroas, cartões,
telegamas, e aos pastores que o acoit1panharam principalmente ne�e'
llitimo ano de enferm idade. Aos companl:le iros da oase, em especial a
tia Clara, aos que profériram palavras de conforto e que acompanha· '

ram o seu corpo até o campo santo. " .

'

Convida,. outrossim, para o culto ,de. 7 dia, a ser celebrado no

dia.14.07.91, na Igreja Evangélea Luterana - Cen,lro. '

,
, Jaraguá.do Sul (�), julho de 1991.

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

A população está tiriri
ca da vida com uma cons
trução que se levanta na Rei
noldo Rau, entre o nivel da
estrada de ferro e, a Procôpio
Gomes de Oliveira. Parte da

marquise ,está em Cima da via

pública e oferece problemas a
, pedestres e vetcúlos, Será que
não tem mais ninguémfiscali:
zando obras nesta terra? Por
essas e por outras, com uma

, aprovação esdrúxula, a Rei
noldo Rau deiXou de ter mais
5 metros de-sua atual largu
ra. Um 1oteamento da época
foi Violentamente castrado e

Jaraguâ
.

deixou de ser a ci
dade com a mais larga aveni
da do Estado. Nas barbas da '

prefeitura, Santo Deus!

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

A Associação dos Jor
nais do Interior - Adjori/Re
gião Norte - se reúne neste
sábado (6) às' 9 horas, em

São Bento do Sul, na Socie
dade-Ginástica, a fim de tra
tar de . importantes assuntos

relacionados com os jornais
associados 'da região. De
verão participar do encontro

também, jomais não-filiados,
convidados para assistirem à

referida reunião,

Eve,ntos Rotári'os
Pinhais, aMni de companheiros do'
clube pravisôrio de ,Schroeder:,
Homenagens pôstumas a Cláudio

, T011UlSelli e deferências ao comp:
Stoinski.

5 - O R.C. Ftorianõpoãs
Estreito acomeceufestivametue
Casa da Amizade, onde se come

morou em grande estilo a posse do
Conselho Diretor .presidido pelo
companheiro ViJ60m Oto Boehme:
e. esposa" companheira Bemadete
na Casa da Amizade. O distinto

\

CXlSaJ de rotariimos estõo fadados
a grandes reàlizaç6es 11(1 bem es-'
tnaurado clube da colina.

6 - Em reuniãO conjunta
(padrinho .e ajilhado) os R.C. Flo
rianópolis·Leste e FloriatUSpolis.·
Trindade, realizaram a festiva no

Bafa NortePalaceHotel,� -feira,
dia 02-07-91, ds 20h3Omin, com

, o comparecimento de àutori.cituúJ
e convidados. Tomaram posse do
CoÍlsélho Diretor do "LeSte", o

companheiro William OIdenbUfgo
acompanhodÓ da esposa TertD'
nha, e do "TrindiUJe", o coin{xJ·
nheiro'Rudney Ono Pjuetzenreiltr ,

acompanhado da esposa Belltriz.,
A reuniiio transcorreu em meio de,
adefente companheirismo.

Posses. do novo Conselho
Diretor:

1-R.Ç. deMassaranduba,
o rotarianoRolfReinke e esp, Gla
ci, em jesti1la a que compareceram
companheiros de Jaraguâ, Joinvü·
fe':Centro, Guoramirim, Schroe-:
der, Flonanôpolis-Leste, -repre
sentantes da Casa da'Amizade, re
presental!te do Governador, im
prensa e convidados.

2 - Concorrida a posse do
companheirö Dârio Streit e-esp:
Gra:ziela, do R.C. de Corupâ, que
entra para o ano rotârio 1991192
com um Conselho Diretor com

disposiçãq para cumprir um pro
.

grama arrojado de realizações.
3 - lldo Donúngos Vargas

tomou posse do Rotary Chib de

Jaraguâ do Sul, em reuniilo festi
m, que contou com o prestigia
mento dosRotary Clubs da região,
lions e entidades ligadas ds ativi
dodes que bi?Ítejiciom a, comuni

dode, com entrega de distintivos

dec�sl00%.
4 - Walter Fimnoncini e

esp. Erica tomaram posse do R.C.
de Guaramirim e 'Casa do Amiza
de, emmeio de uma muito'Concor�

, rida reuniiio feStiva 'noRestauran"'
, te Represa,'com rotarianos de Co
rupd, .faroguá, JoinviJJe·Pirabei
rabo, Massaranduba, 'lNÍilial,
Florianópolis-Leste eSilo Josl dos

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

,
A turma do 3� ano de

Infonnática do Colégio Bo
lando Gonçalves se mobiliza ,..

em vários pontos dá cidade,
neste sábado (6), para vender
adesivos; com a finalidade de

, arrecadar fundas para cobrir
Os despesas de sua formatura.,'

DESAPARECIMENTO-

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

Desde o domingo PQS
sado o vizinho munidpío de
Corupá recebe um afluXo dé

o garoto Gullhenne
C8rames Tiburtius, oito
anos, está desáparecldo'
desde'o última dia 17 de Ju
'nho. A famBIa admite a pos
sibilidade de sequestro e de
o garoto ter sido levado pa
ra outro EStado. No dia do

desaparéclmento, Guilher
me brincava em frente à sua
casa, em Curitiba. Trajava
bennuda amarela tipo sur

fista; cainlsetll azul e branca
e chinelo. Ele é claro, tem
alhos e cabelos castanhos e

�rca de 1,35 metro �e altu
ra. No alto da testa tel1l um ,

redemalnho que panica
uma falha na franja. Qual"
quer Infonnaçio sobre o

seu paradeiro, ligar para
(041) 262-1500, Curitiba
(PR).

COM. E REPRES. de MAT. de CONSTRUÇÃO
Madeiras, tijolos, !ages pré-moldados,' cimento, cal,
portas, janelas; fechadur'as�jorros, tudo da ÍnelhtJr

quaJidode,e com pronta entrega

I

II

Pelas posses em seus res.

pe'ctiVOs cargos, os cumprimentol ,
destafolha.

, '

" RuaBérnartk �ornb�ch, s/n'1, pr6ximo da Manso/.
" Em cada cliente, um novo arrItgo. '

·ESCOLHA
SEU

ALMOÇO
P".... 16
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