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Acampamento Folclórico
o 2!? f,lcampam.ent%lclórico de Jara

guá do Sul superou as expectativas dos or

ganizadores, atépelo nämero de participan
tes: nada menos de 764 dançarinos deram
verdadeiro show..• Showao púj:Jlicdpresen
te aos cinco locais de apresentações simul
tãneas. Para o próximo ano, a idéia é de
realizar o evento em abril; em função do'
clima. Artistas dos quatro aos 40 anos de
idade dançaram durante os ,shows. Nafoto,
'a apresentação do "Sunnros Volkstanzg7"lqJ-

.

pe'", do centro educacional. ,
,

\.
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CQnclusõe� do painel
social aprofundadas

,

As liderdriças convidadas a parti-
cipar do projeto Jaragutl 2�010 voua- ..

ram a se reunir nos dias 8,9 e 10 deste
mês, no Cefas, para discutirem minu

� ��� ciosamente as propostas levansadas

� '�" �. durante o painel' "Deseneotvimemo
Social" - ocorrido no '1Ms de junho.
"Educação", "Habitação Popular";

, i'Cultural.EsporteiLazer", "Saúde/As
sistência SOCial", e "Segurança Pabli
ca" foram os temas novamente debati-

.

dos em grupos, divididos pela co

missão cemralorganizadora, presidida
por Gilmar Antonio Moretti. No dia 5
ao dia 9 de agosto, estas conclusões
por grupos serão apresentadas, 'pouco
antes do intcio do últimopainel dopro
jeto: "Desenvolvimento Urbano".

- Cr$ 70,00

5!l Feira da Malha mostra
a qualidade'de nossa produção

; Desde ontem (sexta-feira) omunici
pio de Jaraguâ do Sul 60rm:çou a ser in
ttensamente visitado por-milhares de pes
j'1Oas, em busca da aquisição demuitama

, lha da alta qualidade, comercializadas a
,preçes de fábrica, durante a 5<] Feira da
Mtdha de Jaraguá do Sul, uma promoção

:, (X)�� do [?otliry e Prefeaura Munici
,lN!' coordenadaporAriczyaldo Xavier dos
Sànros, o "Arizinho". Cineo por cento do

faturamento do evento serão destinados
ao natal da criança pobre. Arizinho espe
ra um faturamento global de pelo menos
Cr$ 150 milhões, além de umpúbüco visi
tante que ultrapasse as 100mil pessoas, A
5<] Feira da Malha abriu às 20 horas de
ontem e deve prosseguir atéo dia 28 deste
mês, 1'ÍO Parque Municipal de Eventos "A
gropecuârio", ,Ao todo, 40 expositores
participam do evento.
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Jaraguaenses ficam em 22. em SãoBento
Os pilotOs jaraguaenses de automo

bilismo,.Cesar Antonio Maba e Savio Mu- .

rilo de Azevedo, conseguiram o segUndo·
lugar na prova "Duas Horas de São Ben
to", 'realizada nofinal de semanapassado,
ein São Bento do Sul. no àut6dromo da-

que/e. municipio, A dUpla obteve a terceira .

. colocação no grid de largada,'e acabou
assumindo a segunda posição logo'no inI-

.

cio da corrida. A equipe tem o patródnio
de Jeans Lux.
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EDITORIAL'

"A síndrome 'do Sapo Fervido
. '. '.-'

..

por Luiz Carlos de
'

QueirOs Cabrera

I! Inegllvel a velocldacÍe • a In·
"n.ldade da. transtOnnaç6e. aoclal••
polRica. e econ6mlca. em todo o,mun·
do e. partlculsrmente. no 11OIIao 8ra.II.

'

face a nova ordem politica e ec0n6inlcs
dlteda paio Govemo cOllor na .ri.la de
tirar o PaI. do.ane.".lco mata.mo doa
dltlrnoa dez eno•• I! f.cil. para o leitor.
concordar com eeta coloCaçlo' como
ob.ervador do no••o ce!llric). ma. o

que tem .Ido feito. pala••u•• empnt·
..... para scomplllihar estas mudança.
tao turbulenta.?

"

Que re.-poéta.' tam .ldo d!HIa.
, •• pr...6e. do ambienta extarno?

,

Estamo. mudando'. organiza·
çlo••tatama. de Informaçlo••tatema.

I da ,trabalho e. prlnclpalm'ente. o com.
portam.,.m da. pa_. para enfrentar
e venceÍ' e.ta daNflo do mundo globall·
zado da competitividade. de funcIonA·
rio. mal. mad_ e con.clentas?

I! I!qul que entra a Slndrome do
"Sapo Fervido". que' II num artigo de
Charley GIII. Vllrtoa e.tudo. blol6glcoa
provaram que. um .apo coIocedo num

recipiente com a me.ma ligue de sus

lagoa. fica e.tiltlco durante todo o tem·
po em que aquecemo. a llSUa •. a" que
ela ferva. O Npo nio reage ao gradual
aumento da temperatura (mudança. do
.mblente) e morre quendo a IIgwj ferve.
Inchadlnho e feliz.' Por outro lado. outro
.apo que .eJa Jogado nest. �clplente

JII com égue flÍlilendO salta lmedlate·
mente !!lira' fora. Melo chamu.cado.
por6rn vlvol

Aigun. de nosao. emprea6r1Oti
e executlvO* têm um comportamento
s,lmllar ao do Sapo Fervido. Nilo paree·
balll a. mudança•• acham que astil tu
!.lo bam. que val pasur. que • só dar
um tempol E "quebram". ou fazem um '

grande e.trago em .uas emprasas.
"morrendo" IiIchadlriho. e fellze.. .em
ter percebido" a. 'mudanças. -OUtro••
Graças a Deu••

'

ao .arem confrontado.
com as tran.formç6es. pulam. 'lialtem.

.

em aps que raprasentam. na metll·
tora. a. mudan�s neces8llrlas.

Temos vllrl08,Sapo. Fervidos
por aI. Pre.te. a morrer. por6m bolando
estllvels a Impllvld08. na llgua que s.'

aquece, a cada minuto. �pos Fervido.
que )110 percebafilm que o conceito de
administrar mudou. O antigo Admlnls·
trar·obter resultedcis atrav'. da. pas·
!lOB.. fOI gradualmente .uJI8t1tuldo, po,r
Administrar,' feur as pas_s cres·

cerem atrav'. do sau trabalho. atlngln·
do, 08 objetivos da empreaa e satlsfa·
zendo suas própria. neca•• ldades."

Os Sapos Fervidos nlio perce··
baram. tamb6n!, que seu. g!lrerite••
além de .erem eficiente. (fllzer certo
,a. coisas), precisam ser eficazes (fazer
a. coisas certas). E que. para Isao. o
cl""a Interno tem que ser favorllv.1 ao

crescimento profissklllal com ••paço
para o dIlIlogo. pa� a comunlcaçllo
clara. para o compartilhamento. para o

planejamento e pilra uma relaçlo adul·

ia. O desafio' ainda maior estll na hu·
mlldade de atuar de fOrma coletiva. FI·
zemos 'durante muitos anos o culto ao

IJ1(Ilvldualismo e a turbulência exige.
hoje. o esforço coletivo. que' a ......•
ela da .flcllcla. como réaposta.

Tornar as nàçõe. coletivas exl·
',g!I. 'fundamentallllt!nta. milita, compa.
,tlncla lilter'pI!àsoal para o da_val
"Imento do .sp(rlto de l!CIulpa. exige
.abar partilhar o poder. ci.filgar. acre·

� ditar no potencial 'das passoa. e saber
ouvir.

Os Sapos Farvldqs que alndll
acnidltem que o fundalll.ntal • G .... -

dl'.cle e nlo a compatêncla. qua
maJ1(la Cfl!em pode e obedece quem 1aR',

,

juizo. ''bola'rlo'' no mundo da fII'OCI!dIvI
dade. da qualidade e do livremercado.

,

Acordem Sapo. fervidos,
.alam d••sa. o mundo mudou. pu,lam

, fOra ante. qua a IIgua feiva. O Bntell e
a nova ordem aconllmlca PfBCIN de VO°

cis vivos;' meIO chamusCados_ vi·
vos e prontos para aglf.

Luiz Carlos de Queiros Ca
brera é Consultor de �m

presas e diretor da Panelli
Motta Cabrera e Associados
Consultores.
* texto extaf'do do Jornal
Educação Continuada n2 5,
editado pelo Idort.

A Igreja e o mês de junho
ArnoldoALEXANDRE

Nosso ingresso no jornalis·
mo aconteceu com a publicação,
em 8 de julbo de 1944, na edição n!
648, do llemanib-io"O LmERAL".

O trabalho que produzinios
abaixo, teve a supervisão de frei

Canisio, o.f.m., então vigário desta
Par6q�a de Nossa Senhora da
Graça, de São Franclscp do Sul. O
Utulo é omesmo:' (

"Com o dia de oniem ter·'
minamos o mês de Junho. A Igreja
dedicando um mês inteiro em hon
rá l �antfssilila Virgem, não pode.
ria, por certo, deIXar no .0lVido a

, devöção ao S!lgrado Coração de Je·
sus, incluindo, então, em sua 'sa.

'grada U'urgia, um mês em que!
seus fiéis pud�sem reader .-acre·
ddas homenagens a Ele que se

'

'imolou pela humanidade.
JUnho é o mês consagrado a

"Cor Jesu", cuja devoção' vem se
, repet!ndo praticamente',desde cen·

to e onze anos.
'

Esta devoção teve' origem
modesta. Nascida no Gólgota, na.
quele momento tr4gico em que Is·
rael saciava o seu Mio, cruclfi
caBdo o EnViado de Deus para di·
tar. e ensinar sua Santa Lei, per.
maneceu esquecida at'ê o ano de
1.675, quando Jesus apareceu a

Santa�Mai'gaFida Maria manifC!l'
tando o desejo de ser amado e pe.
dindo·lhe uma festa na primeira

_
sexta·feira da Oitava de Corpus
Christi.

Mais tarde, na França, num
colégio dê Oiseaux de Paris, no ano
de 1.833, Ângela da Santa Cruz,
por sugestão divina, na ação ele
graças, ap6s a Santa Comunhão,
pensou em honrar ao Sagrado Co·
ração de Jesus, durante um mês
consecutivo, não hesitando em ex·

pJCssar a seus superiores a idéia
suscitada.

,

Nos últimos dias de maio,
Ángel!l revela seu pensamento a

Monsenhor Quelen, Arcebispo de
Pans, o qual não somente- aproo
vou, como também associou·se a

tão salutar' devoção que em breve
se difundiu ,por toda a França e

S.S. Pio IX e estendeu com Santas

indulgências a todá a Igreja". É
como escreveu Francisco Pati, na
sua "A Cidade Sem Portas: "No
jõrnaHsmo, PAnIno, não' existem

- muros e, consequentemente, não
,existem portas. Elas estão por toda
pade e em parte nenhuma."

Isto significar dizer que nes,'

ses 47 anos ainda não encontra�os
a porta para cair. Que Deus nos

ajude a permanecer.
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CARTAS,

AINDA OS 72,
ANOS DO

"CORREIO DO POVO"

Fortaleza,
.

2 de julho'
de 1991. Continuo receben
do regularmente ,seu vi

brante j0171{2I. Desejo. na

oportunidade. congratular
me com o prezado amigo
pela transcorrência do 72'2
ániversário do "Corr-eio do
Povo".

Jaraguá do Sul deve

orgulhar-se de posSuir um

6rgão de imprensa moderno
e sintônico com as aSpira
ções tia coletividade a que
serve com dedicação. É
natw"al que. durante a l0n
ga existência. tenha sido vf
tima de incompreensões., O
importante. porém. é que
seu Qiretor prossiga na luta
em defesa (lo bem comum.

imbufdo de elevado espfrito
público.

Receba os parabéns e
'

os cumprimentos cordiáis do,
amigo e admirador.

{ass.)Abelardo' F. Mon-,

tenegro.
N.R.: O dr. Mantene...

gro
.

é advogado. re$idente
em Fortdzeza·CE. Na dka
da de 40 foi' destacQdo pr0-
motor público na Comarca
de Jaraguá dQ Sul. POste
riormente 'voltou ti terra
natal e hoje é embito Pro- '

fessor na Universidade Fe
deraI do Céarti, com quase
duas dez� de livros pu�
blicados. A ele somos agra
decidos pelas eLOgiosas re-

,
ferhrcias. alids imerecú:/a$.
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"A História, de nossa. gente não pode ficar sâ na.

saudade"
"

O Passado só é importante se o seu, tempofoi bem�.
empregado ..

'

,

Barao de Itapocu

Confira a história I

, ... HÁ50ANOS
;- Em 1941, por ato do ImerventorFederal� Estado era

removido o Inspetor'Escolar Drausio: Cunha, que há muit08
anos exercia o cargo nesta zornt,'para Canoinhas e, em substi.
'i/uição era designado Inspetor o sr: Ioão Romârio Moreira. ",.

- No Salão Buh� era oferecido um ,1:Tanquete ao Juiz. IJr�c
Arno Pedro Hoeschl, removido para instãncia superiorã Ci:I!i,
marca de /taja' Falava o sr, Waldemar Grubba, que lhe ofen'
cia UITf' anel de grau'pela compreensão e amizade, e foziam�sí.
ouvir ainda, os Srs.Masio Tavares, Waldemar 'Luz e respondi "

pelo homenageado, que agradecia a sua' atuação à lealdade e

competência de seus axiliarés diretos, os já mencionados e Q

NeyFranco eArtur Mülter. Em nome dapromotoria falava-o, dr.
,

Abelardo Fernando Montenegro, hoje \emérito professor da:
Universidade Federal do Ceará, autor de dezenas ile livros ver-

'

sondo sobre direito e saudoso f}il tetra que um dia serviu como'
proftssionalliberal e como promotorde juStiça.

.

- Na madrugada de 15 de_juUw verificava-se incêndio na
\

escl?la esfildual da Estrada Itapocu�Hansfi, construfda por U11Ul
.

sociedade de lavradores locais, regida pelo Prof. AtoniaHdfner,
provocan4ó' desaprovação e deixando sem qula as crianças alt
matriculadas.

'

••. HÁ40ANOS
- Em 1951,.0 "Diário da Noite" do Rio, divulgava notl·

cias dos estudos e in�resse do Presidente Getulio Vargas, de '

mudar a Capital Federalpara Goiás, julgando indispelfSávela
execução doprojeto da ,transferência. ,

- Forças armadas do Brasil eram postas à disposição lkl
.
ON.U. - Dépois dos Esfilduos Unidos e do Canadá, o B,rdsil
era o primeiro pafs que se oferecia para designar tropas, que.
sab o comando da,ONU, prestem serviços em qualquerparte do

.

mundo..
'

'7

- As Portarias n'! 47 e 48, assinadas pelo prefeito Artur
Müller, ein ]0·06-51, concediam licença de 60 dias ao funcioná·
rio Edgar Peazera, o primeiro, e o segundo designáva AI)' Ca·
rolino Fruet, para exercer o cargo de Contador, em substituição
ao licenciado.

,

- A professora Ad�lia (Piazera) Fischer realiza audição
depiano na noite de 15-07-51, no Clube Atl�ti()o Baependf, U11Ul

.

noite de arte que reunia toda a sociedade jaraguaense. -

, ... HÁ20ANOS
- Em 1971. João Rog�rio Sanson, filho de Domingos.

Sansàn, após curso comercial no "São Lufs', matriculou·se na

Universidadf Católica do Paraná, fOTmanPo-se em economia.
DepoiS tJe um curso de aperfeiçoamento eTJl CAEN, Fortalez(l,

,
recebia bolsa de estudos nos Eftii40s UnidOs, em Nashville, na
Universidade Vanderbuild, concluindo curso de mestrado. Hoje
� prof. em Porto Alegre-RS e colaborou com'uma s�rie históri·
ca, a passagem da COLUNA SARAIVA EM JARAG,UÁ, publi·
cada em 1990 no "Mensageiro de Jaraguá" • o JARAGUÁ·
BOTE.',

"
,

- Franz Xaver Weigert aposentava�se depois de muitos
anos pela CELESC. Alemão de Baviera. nascido aos

08-03·1903, iniciava as suas atividades em 15-10·1925. Eduar·
do KeHermann comentava a questão energ�tica em Jaraguá,
quanto a iluminação à base. de uma Iocom6vel.

.

- A Empresa Brasileira de Co"eios e TeMgrafos iniciava
a implantação do'Código de EiuJereçamento em todo o território

.

nacional; q.ue consistia de 5 algarismos, e permitia identificação
mais rápidQ da·co"espondência, ampliado e melhoradÇJ at� ,os

nossOs dias.
_

,
••• HÁ' 10ANOS

- Em 1981. p professorMurillo Ba"eto de Azevedo. ado
vogad_o e chefe da Divisão de Educação F(sià� � Despoitos da
Irr- UeRE era convidade e participava em São Lufs.,do Marll.

, nhiio, dO,s XXXIII Jogos Universitários Brasileiros. patrocinado
'pelá Confederação Brasileira de (Desportos Universitários,
CBDU, com t�rmino para o dia 30 de julho. Participava de 27 e

28-06-81 do. corpo de drbitros da Confederação Brasileira de
Atletismo, na disputa do VII Troféu Brasil de,Atletismo, realiza·
dO no Estddio. Dr. ;Cllio Negreiros de Barros - Maracanã, na
cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro�

-::A convite da ACIJ's o àgente local da Empresa .Brasilei·
Ta 4e Co".eios e Telégrafos. Ewaldo Kemper, explicava aos em,
presários os problemas do "Cotreio", acomodado em ínstalaÇóes
aamIrodos, mas que estava nos planos da Regio1f6/ paTa o pe'
rfodo 81/82, ampliar em mai$ 200 mitros, quadrados.a área co- .

berra da agincia. ;Para alivio da cüku:/e hoje, fozpouco tempo,
.

elá oferece Oos w1iários as condições ftsicas para melhor a,tuar
djinolükuJe a que se destina •

INDÚSTRIAS REUNIDAS
,JARAGUÁ LlDA.

, JtJf'tJg114 doSul. de 13 a 191m .
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Udo Wagner,consegue verbas
'. .

. -I .. _
-

----

--.para Bombeirose Educação
.

. laraguá do Sul - o
deputado Udo Wagner
(PDS) assegurou na semana

passada a liberação -de mais
uma parcela (referente a

,

abril), no valor de Cr$ 1,49
milhão, a serem destinados

, ao Corpo de Bombeiros de
-

Jaraguã do Sul. A parcela
foi repassada no dia 5, pelo,

. 'pr6prio Deputado, . que já
. conseguiu a Iiberaçãp ante-·

.

rior dos meses de janeiro a

um cheque no valor de Cr$
7,2 milhões, para a cons

trução de três salas de aula
(custo aproximado de Cr$ 8
milhões) no -Colégio Esta
dual Alvino Tribes, na rua

Joinville, pr6ximo ao acesso

1;1'Schroeder, A parcela res

tante, de Cr$ 800 mil, deve
ser repassada ,à direção do
Colégio logo ap6s a de
monstração da aplicação da
verba já recebida.

março. "Espero que já no

mês de julho este convênio
possa estar em dia", pláneja
Udo Wagner. O Corpo' de
Bombeiros Voluntários de
Jaraguä . do Sul mantém

convênios CQm o .Govemo

Estadual e Prefeitura Muni
,cipal. . -,

,

Em apenas uma sema

na, o deputado Udo Wagner
.garantiu ainda.a assinatura
de convênio e a entrega de

Direção do PMDB se engaJ8 na questio ambientai

PMDB auxilia e�_ pesquisa -

sobre Q Meio Ambiente
: .Caravana pedessísta na Região

, o presidente nacional o assunto e eu acho muito
do PMDB, Orestes Quércia, importante conhecermos o

anunciou está semana em sentimento do povo brasilei
Brasília, que o Instituto Gal- ro sobre o Meio Ambiente,
lup vai fazer uma pesquisa para que o partido possa tra
mundial sobre ecologia. çar uma diretriZ", explicou
"N6s vamos

'

colaborar ha Quércia.·
pesquisa sobre o Brasil.e co- O presidente do PMDB
locar alguinas questões de acrescentou que a questão
interesse do PMDB, que do Meio Ambiente em São
ajudarão o partido a elaborar Paulo, assim como em todo
um grande projeto de desen- o País, vai ser discutida'
volvimento nacional levando através de Comitês Esta
em conta o resguardo do duais e Regionais do Meio
Meio - Ambiente" , disse Ambiente. O COmitê Nacio-
Quércia.

. I nal do Meio Ambiente, pre-.
A pesquisa vai ouvir. . sidido pela deputada Rita

todos os segmentos para sa- Camata (ES), vai organizar a
ber o que a sociedade pensa instalação destes comitês em ,

sobre Meio Ambiente. "Nós todo o Brasil 'e realizar se- \
.

não temos; até hoje, uma minários para a discussão

pesquisa �rof?ndada sobre' dos problemas ambientais._

Reis, pelo presidente da as
sembléia legislativa, deputa-

.

do Gilson dos Santos, pelo
presidente, do PDS regional,
José Zeferino Pedroso, além
de deputados federais, esta
duais e. dos secretários Paulo
Bauer, (Educação), João
Ghizzo (Saúde),

.

e Pedro
Bittencourt

.

(Casa Civil). A
primeira reunião ocorreu pe
la manhã, em Joinville.
Ap6s, às 12 horas, aconte

ceu a1nioço no Clube Atléti-
.co Baependi, em Jaraguá do

O bloco pedessista es- Sul. A tarde, a comitiva ain- .

·teve formado ainda pelo vi- . 'da conversou com Iideranças
ce-governador do estado, . de São Bento do Sul e Ma-
Antonio Carlos Konder fra,

laraguá do Sul - O
senador

.

Espérídíão Amin
comandou a caravana pedes
sista que percorreu a região
norte do estado, quinta-ferra,
passando por quatro munící
pios. A visita da direção ca

tarlnense do Partido Demo
crático Social vem .sende
feita em .26 microrregiões,
onde' acontecem encontros

com, as lideranças munící-
.

..

pais do· partido, Visando
"uma mobilização e moti

vação pará' ás eleições do

pr6ximo ano", destaca o de-

putado estadual Udo Wagner
(PDS), um dos organizado
res.do encontro.

Amin comandou comitiva

.,'
[Ó,Vereador Abilo Zanotti assina ficha como PFL

'Trabalhar ao. lado do prefeito
Davio Leu é um privilégio, pois
ele estâ dando uma verdadeira
demonstração de capacidade

. administrativa", elogiou o ve

reador.
Abilo Zànotti justificou sua

salda do PMDB, como fruto "da
falta de apoio não só da cúpula
do partido do municipio, como

também do então governo dirigi- ,

do por: 'Casildo Maldaner e 'Pe
dro Ivo". E cominuou suas arlti
cas a nivel municipal:' "o que

mais me decepcionou foi a nega
tiva da direção municipal, quan
do solicitei uma escavadeira Po
clain do governo do �stadopara
prestar serviços de reabertura e

limpeza do ribeirão do ]'1Braço:
Isto revoltou toda a'comunidade
que representou".

foi presidida pelo prefeito Davio
Leu e pelo presidente do PFL,
no municfpio, Zeferino Kuklinski,
reunindo no bairro ]I! Braço, in
terior do municfpio, uma série de

simpatizantes do partido' e. 'de
amigos pessoais do vereador.

MtullaralUluba - O ve

reador AMo Zanotti, :(10 PMDB
massarandubense, assinou ficha

. de filiação ao Partidoda Frente
Liberal (PFL), no dia 5 deste
mês, juntamente com outros ]5

correligionârios, A solenidade

\

(; j!a'!fl!t�
DIli. V...... G. l'oInl . Ora. Stell Fenaclnl
DIli.�Cutllho . PS/COLOGA

FlSIO'rERAUPéUTAS Ora. Solinge PIZIn!
FONOAUDIOLOGIA

R..WIIWMIrquIrdt, 358 próximo
di CNnIca Sinta CecßII.

Fone:72-�

FARMÁCIA DO .SESI
.

Amplas instalações -e· com La�
boratöno de Análises Clínicas
anexo, para melhor atendi-.

mente.' Av. MGl.-DeodDro, 5IJ1
(defronte .0. Colégio StiD LuIs-
.:

. Fone 72.IJ561 .

-FUNILARIA
JARAGUA LTDA.

li

.

Calluu �Aqucedor SolDr.
R. Felipe Sc""Pdt. 279 - Fo1U!:

n-0448 J

JarQgll4 doSMl- sc .

, \

•

COM A MORETTIFO
1Moretti, Jordan & Cia. Ltda.

"'ii '

,ifiiiii,,4dõSlIl.di-i3 a 19K1ii9] P4gÜlll3
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



________�---------_ECONOOIIA

Atacado e varejo
"

oServiço Social da Marisol
S/A, Indústria do Vestuário, em

Jaraguâ do Sul, estâ fazendo a

�rimeira pesquisa para verifo;_ar o
Perfil S6cio-EcOnlJmico dos Cola
boradores da Empresa, Os objeti
ros são dea�ão do ctlIÜUtro'
sobre as condições de vida de seus
funcion4rlos e familiares e conse

gUlT maior aeroximaçãó entre as

Chefias e osJUncionários de cada
setor. Alguns dados, divulgados
pelo Uniso/: 3,3% dos colabora
dores são analfabetos, 26% MS
alfabetizados completaram o, II!
grau, 77,5% moram em casa prõ
!!.l'Ül 9,7% em casa a4lgãda,52,8% são casados e cada um dos

Juncio1lf1.rios tem em midi{{ três

/epend�n���:_.,._._._._._
'

�OUIA PRÁTICO
DO CONSUIVI)()R

CÓDIGO DE DEFESA 00 CONSUMIDOR
� No 8.078 DE 11.s.90

produtores, prestadores de servi
ços, iniciando asstm um novo mar
co nas' relaçõesde consumo", se-
8,undo destacou. Dirceu Carneiro
J2i o relator do novo C6digo de
Defesa do Consumidor, noSenado
Federal.

'

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

o Centro de Treinamento
do SENAt, em Jaraguâ do Sul,
realiza até o dia 26 o Curso deHi
drâulica Bâsica, com duração pre
vista de 60 horas/aula. O curso é
destinado a mecânicos, técnicos
projetistas e profissionais ligadas d
'ârea.

O Banco do Brasa SA.,
por sua administração fez entrega
â prefe�fI4ra municipal de expressi
ro montanze de donativos, fruto
do trabalho de seus funçionârios,
liderados por Mal'Ül (Je Lourdes e

Vale1'Ül, numa demonstração de
solidariedade em prol da COJTIIXl
nha do agasalho a comunidade
carente' do munictpio de Jaraguâ

'

doSul.

,I

... -.-.�.-'O-.-.-'O ..

O Serviço de Proteção ao

Crédito de Jaráguâ do Sul, no-mês
de Junho prestou as suas associo
das um total de 7.87.7 infor
mações, centra 8.799 informações
prestadas em maio/91, represen
tando uma queda nas informaÇ§es
de um mês para outro .de 10,47%.
Comparando Junho/91 com Ju
nIw/r)(), quando oSPCprestou um

total de 9.911 informações, obti
vemos uma quedei nas iriformações
de 25,82%.

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

O SPC recebeu neste mês
de junho 380fichas de clientes que'
atrasaram suas prestações no va-'
/or de Cr$ 17,3 milhões, corara
253 fichas de cancelamentos de

'

dibilos de clientes que liquidaram
. Suas prestações no valor de Cr$
3,1 riIilhqes. Comparando o nd�
mero dejJchas negativas recebidas
com o ntlmero de 'ficha« de cance-

, lamento, obtivemos: uma inadim
plência dentro do mês de 50%.

RuaReinaldoRau,632
Fone: 72·1599

•

Jaraguã do Sul - o
Conselho de Administração

'

do Grupo Weg decidiu in

gressar em um arrojante em-:

,preendimento, com a insta
lação de uma, empresa da

Weg Motores Ltda nos Esta
,dos Unidos.. onde o grupo
pretende ampliar sua partíci
.paçäo T um mercado avalia
do em US$ 1 bilhão por ano.
No ano passado a Weg ex

portou .o equivalente a US$
6 milhões aos Estado Uni
dos, do total de US$ 28 mi
lhões faturados pejo grupo
com embarques ao Exterior,

A partir da instalação

I

, E o SenadorDirceu
Carneiro (PSDB/SC) vem distri
.buindo a enüdades; associações,
profissionais de imprenSa e lide
ranças do EstaIÚJ o "GuiaPrâtico
do Consumidor', com o objétivo
de "pqpuiarizar o C6digo de De
fesa do Consumidor, um avanço
social. e incorporá-lo ao cotidiano
das donas de casa, comerciantes,

TUBOS'SANTA
HELENA LTDA.

DivisãO de concreto (tubos fi attefatos de
concreto). ,

R. JoinviUe, 1.0.16 - Fone: 72-1101
Divis�o deP/�sticos (tubos dePVC - elellOdutosl

linha esgoto::" tutJps de j:JOIietilent1lmangueira
.

,preta)."
, R:Bemardo DOf1Jbusch, 858 - Fons: 72-3025

,

Escritório Geral '

,R. Cei. Proc6pio Gomes, 99 - Fons: 72.(J()66

o presidente do Bameríndus
Jair Jacob Mocelin esteve em Jaragpã

, do Sul, QlI terça-feira, dia 9, para
prestar uma homenagem aos funda-

,

dores da w.eg, Eggon João da Silva,
Werner Voigt e Geraldo Wernin
ghaus, pel� sucesso da- empresa apre
sentado no programa "Gente que
Faz", pela Rede Bandeirantes de Te
levisão.

Mocelin veio acompanhado do
diretor da Região Sul' Pedro José.
Gomes, que na oportunidade entrega
ram os troféus com as impressões di
gitais de cada um dos fundadores da,
Weg, 'além da c6pia do programa que
foi ao ar no dia 18 de fevereiro deste
ano.

"Gente que Faz" é um pro
'grama exibido sempre às segundas
feiras, às 23h30min, pela Bandeiran
tes, apresentado pelo jornalista Sérgio
Motta Mello e tem o patrocínio ex

clusivo do Bamerindus, O programa
dedicado à Weg enfocou o envolvi
mento da empresa com o crescimento.
de Jaraguá doSul.irelatando fatos pi
torescos vividos pelos fundadores e os

'

Jàlr
, Mocelln
entrega
trôféu a

EggonJoão
daSllva

CORREIO----.....
.::> <>

,

.- c:»" Clt

Proeb - Fundação Promotora de vão poder conhecer e conquistar
Exposições de Blumeneu. novos clientes". Junto com esta co-

O destaque, segundo Kuhn, locação, no entanto, o vice-presi-
estãno fato de a região do Vale do

'

dente da ABIT fazaressalva de que
ltajaí, além de abrigar ás grandes . "não se deve, contudo, partirpara
indüstrias, "possui uma massa grandes entusiasmos" no que diz
enorme de,micro e pequenàs indlis- respeito ao resultado final dos
trias têxteis que, justamenlio: pela negócios efetuados durante a FE-

pequena estrutura, nem sempre telD BRATEX:
\ a oportUnidade 'de se manterem "A inddstria têxtil teve
atualizadas sobre o que tem e o que

'

wna melhora gradativa a partir de
está entrando no mercado. fevereiro dltimo, mas esta,recupe

ração é circunstancial e momentâ-
nea, pois o país não mudou, pelo
menos como e o qUlinto deveria. O
clima�o é tão derrotista hoje, mas
daí para -a normalidade a distância é
muito grande".

Weg .Motores investe em nova
" !� �

empresa,
.

nos Estados Unido

,

Bamerindus homenageia o Grupo
I

•

Ulrich Kuhn apóia Iebratex
"Devido a alta concentração

têxtil na região deBlumenau e Vale
do ltajaí, como Um todo, uma feira
não ,apenas de máquinas mas

também de insumos para a indãstría
têxtil evidentemente é um evento
Íllteressante e positivo". Esta é a

colocação de Ulrich Kuhn, presi
dente do Sindicato das Indlistrias de
Fiaçã.õ e Tecelagem e Vestuário de

_ Bhunenau, vice-'presidente da As

sociação Brasileir8 das Indlistrias
Têxteis - ABIT e diretor de Comér
cio Exterior da Cia Hering, sobre a

realização da 'f�.FpBRATEX - Fei
ra Brasileirá para a Indlistria Têxtil
que se realizará em Blumeliau (SC),
de 23 a 28 de julho nos pavilhões da

.'

HCCARROCARIAS
,

HORNBURG Ind.Carroçarias 'Blindadas,Ltda.

da nova empresa no Exte
rior, a Weg pretende, já nes-

'te semestre, uma ampliação
em mais US$ 1 milhão, nes
te ano, fechando o exercício
com volume de lJS$ 35 mi
lhões de embarques ao Exte
rior. O grupo-teve 'um fatu
ramento global de US$ 320
'milhões, em 90,. exportando
a cerca de so países. Para
este ano, a direção do grupo
estima que o faturamento
manteriha os mesmos pata
mares.

Paralelo' a isso, a Weg
Metalúrgica Ltda, está insta-

J!
.,

,;;;,

:II!
.5!
>
.!!
...

S
e

fatores que contribuíram para o su-

cesso da empresa.
'

Jair Mocelin revela que o pro
jeto "Gente

'

que Faz" surgiu para
motivar as pessoas' a produzirem.
"Assim, mostrando o trabalho de
empreendedores, como os fundadores
da Weg, queremos chamar a atenção
para aqueles que conseguem fazer as
coisas" , afirmou.

"Este projeto revela o valor
dos empresários brasileiros e a im
portância da livre iniciativa no desen-

"Por isso ,é importante estar

presente na feira, pois além da troca
de idéias e realização de contatos, os
clientes vão descobrir fornecedores
assim como muitos fornecedores

lando uma fundição automa- '

tizada de peças para motores
elétricos, em Gu�
utilizando financiamento de
cerca de Cr$ 400 milhões,'
concedido pelo BNDES. Es
tes recursos representam'
23% do investimento total
.do projeto a Finame
também prevê um financía
mente em tomo de Cr$ 400
milhões para a compra de'
equipamentos, A nova fune
dição terá a capacidade para
produzir numa primeira em-,
pa 8_050 toneladas anuais de

peças; em prédio de 5.900
metros quadrados.

volvimento do país - diz Mocelin -e,
o programa que mostra a hist6ria dá

'

Weg é um exemplo de luta, seriedade, '

coragem, progresso. E destes.bona
exemplos que a juventude precisa",

O empresário Eggon João di ,

Silva concorda com o presidente do

'Bamerindus, dizendo que "esta é uma

'excelente iniciativa, até sugiro que as

fitas sejam exibidas nas faculdadee
como tema de ,diScussão entre os estu

dantes universitãrios,

. ,

'

CARRoçARIASBLINDADAS - FRIGORfFICAS -ISOT�RMICAS - TREILLER'S COMERCIAIS - ESQUADRIAS- PORTAS

AV. �AL. DEODORO DA FONSECA, 1.479 -FONE: (0473) 72-2511- TELEX 415,.056 -

FAX 72-2130 - JARAGUÁ DO SUUSC.

P4gilUl'-! JartJgUJidoSill, de13 a i9lUl/91
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



rAPA.EJntensifica campanha
.

'pata arrecadaçãodo 'troco
.

Jaragaf do Sul - A 4ü"etçl1ia
'

contribuições espontâneas feitas pela Com. um custo mensai de .atê
da Associação dos Pilis e Àmigos dos comunidade, os organizádores, da Cr$ 2. milhões' - destinados. a seus 115
BXCtIpcionais (APAE), no mUnicípio, . programação esperavammaiorreper-

.

alunas excepcionais -, a APAE de

!love desencadear uma açãomaís ob- cussão, pelo menos com uma arreca- Jaraguä do Sul pretende agora distri-
. jetiva junto às comunidades de Iara- dação semelhante a Çr$ 700 mil buír urnas nos municípios de Corupá
Suá do Sul, Corupá e Scbroeder, para mensais, , Cl Schroeder. "Se.você nunca-precisou
redirCcionamento da grande campa- Por ISSO. durante reunião da A,PAE, é hora de dar o troco" , diz •

uM "Dê o Troco � APAE", lançada '" com gerentes de supermercados (re- a campanha, em 'resumo, que' deve
• b4 pouco mais de um mês, e que não presentaram 80 por cento do total ar- direcionar a atuação sobre outros

',chegou a. surtir, o efeito desejadd, ,recadado),' de fartnácias e imprensa, pontas: "Emíssão de mensagens'nas
Duiante o. primeiro mês' de vigênci!l na neíte de quinta-feira, PCQu decidi-, contas de água e luz, utilização dos

\ da campanha foram arrecadados Cr$ da uma nova forma de atnação,/que - artistasda novela "A Hist6ria de Ana
. 240 mil em tickets, substituídos pelas fundamentalmente envolva os caixas '.Raioje Zé Trovão" nas chamadas pelo '

: costumeiras balas, chicletes,.caixàs de de supermercados, "Devemos enalte- rãdío, colocação das mensagens da
,- f6s(oros, que se tornaram rotina nos cer o trabalho desses caixas, que são 'Campanha em todas as festas da re-
, c8ixas de lojas e supermercados; a os maiores responsáveis pelo sucesso gião, coino Schutzenfest, Expo-Fei-
:" � das extinçõeS das cédUlas de da Campanha", afirmou o presidente ral91, Feira da Malha; a1émrdeesten-
'Cr$ 5,00 e Cr$ 1.0,00, em todo o País. . da APAE jaraguaense, Pedro Paulo der o serviço a muitos lugares, como

Embora a�dos pelaS Pamplona.· � casas lotériças".

I

Prefeitura

'agiliza a

infraestrutura

urbana.
Mauara..'duba - A prefei

luta MUnicipal deve entregar à Co
munidade uma série; de obras de in

frilestrutllf!l urbana, dentro do prazo
.

de 120 dias; com recurs� que ehe

.'. ':gam a investimeJ1tos da ordem deCr$
/40milhões. "Estes investimentos são
prove�entes de recursos da pröpría
municipalidide e vem somar as mui
tas obras que a nossa administração
� realizando emprol do desenvol
vimento verificado no município",
afirma o prefeito Dávia Leu. In
fraestrutura, implantação de redes de

esgotos e assentamentos de meio-fio.
comp.-eendem os serviÇos'executados
Com lllão�de-obra�pria. '

Mais de 2 mil metros de ex

tensão de red� dÍ! esgOtos estão sendo
insfaIadós na' localidade de Gurani
Mirim. Em um ireCh!> compreendido
defronte à Sularroz (com 550metros)
e Na C;Wpinas defronte à Escola
Básica Padre .BrutÍo Linden - até o

enlron�e�to co�.o BrÀço dQ.Nor-
'. te, com 400 metros, serão executados

Da loc81idade de'BerYamim ConStant,
.COID 'custo' aproximadO. de Cr$ 7 DÜ
!Mes.• Te�planageDs, pavimentação

,

a PliraIelepípedos serão implantad0S
Da rua Alfredo Mueller, trecho com

: pi-eendido entre l'iJaS Adolfo Card(:)s()
e tua Da Integraçió - total !Ie seis�i1
metros quadrados.

.

JARAGUÁ .2�01Q·
. Lideranças se reúnem

,
'

em grupos' para debate
, ,

JtI,Tagu4 do Su' - A pelo grupo, dividido em qua-
'comissão central organizado- tro grupos' (qito pessoas em

ra do projeto Jaraguâ 2.010 cada um). No âia â de agos-
comandou 'de I segunda à to, todos voltam a se reunir

,

quarta-feira à noite uma série em grande grupo para ehe
de reuniões entre lideranças garem as conclusõesfinais. '

microrregionais, com o obje- Professares, esportistas
tivo de aprofundar os temas e membros da Companhia de

,

abordados
.

durante os dois Habitação de Jaraguâ do Sul
pnmeiros. painéis do semiru1� (C()HAJAS� realizaram tam-
rio: Desenvolvimento Econõ- Mm o primeiro encontro en-

mico e Social. "A discussão tre os.grupos, para discussão

ampla dos assuntos pode eli- 'dos temas' "Habitação Po
minar divergências, para pular', "Cultura/Esporte/.(..,a
chegarmos à elaboração de ,�zer', na noite de terça-feira,
propostas que reflitam QS an-' M Cejas. Nà quarta aconte-
'seios dos segmentos envolvi- ceu o encontro de médicos,
doJ", explica o prêsidente da assitentes sociais e setores de
eco, \ empresdro Qilmar segurança, para del1aterem
Antonio Moretti. oS .temas, "Saúd,HAssistênCÚl

Na M� de segunda- SOCÚlf' .e -I'S(!gurança Públi-

feira" wn grupo de 25pessoas ca"� Todos estes assuntps jd
'se, reuniu no centro empresa- foram abordados no mês de
rÚll de Jarllgu4 do Sul, para junho, durante o painel "De
cOmeçar a débater minucio- senvolvimento'Sociãl'. As
somente o tema "educação". 'conclusões deStes grupos'se-
POTZ!Os positiv,os, potencÚlli- rão levadas à-público na rea-

dades, -deficiências na mi- [ização
.

do úlnmo painel do
crorregiiio, perspectivas e di- projeto Jaraguá 2.010,. em
retrizes a serem adota(ias fo-'

.

agosto: O "DesenvolvimeT.lto
ram os assuntos levantados Urbano'\

/

,/�oradores movem ação,'judicial contra <�Iuição
,

AlgunsmoradomjmSxiinos à
�presa Dahnar Conf�ões, Indds-

, Iria e Comércio estão acionando a

ClDpresa judicialmente; denunciando
a P.!lluiçlo çausada por lJIDII cal4eiIa

•

ulilizadã pela Dalmar. Um grupo de \

IS pesSoas realizou pequeDIl mani-
.,

� nos,fun� da empresa. �
" i'"

. f

l!uas semanas, pómo atitllde de desa- paiado há mais de uma semana, in-
gravo, levando cónsigo notificações fonn�do inclusive que a Empresa já
da Fatma e da Prefeitura jaraguaense, adquiriu um equipamento chamado
embargando a utilização da ealdei'ra. "Multiciclone anti-pol,!ente", que
Os moradores fi�nim abaixo-assina- deve chegar dentro dé 30 dias. ldel-
do com participaçãode 50 pessóas. son Dalprá reconheceu que'a caldeira

"

,,O diretor da Dalmar, nQ en-' : antes utilizada apresentou defeitos,
timto, afirtn,a que o equipamento está ..

� quando estava em fase de tes-
.

.

.

. tes"; .i'

.� VENDE-SE,
�

�,

Terrenoccom'ár,ea de'5.680,OOm2, c�m casa
em Alvenaria, na BR",j16 �m Mafra-50, área pró-,

.,
.

pria para Indú�t1ia OU Comércio, aceita-se troca por
',casa em Jaragúá dó Sul- sc.

, '. . .

Tratar Ifa Rua Érwino Menegotli; 02 1521 ou,

pelo Fone: 72-36er após às 18:00 horas. Jaraguá
doSul-.SC.

.,

,

expositores,
manequins, biombos,
prateleiras, cabides,
'provadores, �balcã�;
todos ,novfssimos e

prontos para monta-

gem de loja.
'

Tratár pelo Jane:
72·3n2.

VENDE-SE "

.

".
"

,
- ,

,_;

\

MATUTANDO
-__---...:._------ Egon'L. Jagnow-

Acerto

, mo.

Uma das maneiras independente.
de se fazer ouvitid é ames Tainbém não age,

.'

sefazer conhecido, fazendo estardalhaços,
-:- ii

..

isto parece ser, promovendo f�itos e rea-
- bastante válido .para os .lizações. Mas em silêncio

. munictpios do Vale do constrói o seu progresso. '

Itapocu. Pois, apesar de Não tem o hábito de

prósperos, colaborando I

'botar a boca TIO trom

com. uma boa fatia na bone":

produção de bens no Es-
-

se; por um. lado,
todo e contribuiTtdf com isto é bom e louvável, Por
tuna elevada parcela de outro já trouxe.. igual
tributos estaduais e fede- "mente� preju(zos. Deixou
rais, não têm tido repre-: se de reivindicar e rece

sentatividade polüica ex- her aquilo Q,. que ttnha

pressiva, ôs seus repré- mos, direito. E outros,
sentanses polfticos têm ti- ardilosamente, o: solapa
do muita dificuldade em' ram de nõs.

.

se fazer ouvir e os servi- Por isso.iao ladoda

ços p'úblicos estaduais dedicação ao trabalho,
.

e federais estão muito do fazer para ter, é 'pre- ,

aquém daquilo que se faz ciso também.divulgar o -,

juz e se tem necessidade. que somos e temos e o
" 'É comprovado que-c. que, fazemos. É preciso>

municfpios: com. bem me- bater o pé, leivindicando
nor expressão econômica e lutando pelo que nos

são bem melhor servidos pertence por direito, não 1

que os do Vale do Itapo- deixando que outros o'

.cu.
'

carreguem e' nas deixem
E quando se vai em"

busca das causas desse
desfavorecimento, ou,

poder(amos dizer" dessa

injustiça, a::encontramos
n.ão fora, mas aqui mes-

Os' habitantes dessa

re,gião Rodem ;er descri
tos como discretos e' tra-'
balhadores. Em outrqs
palavra:s: O povo daqui
ápreiuJeu conseguir as'

coisas com o trObalho de
suas próprias mikJs e níio "

,pela, "mendicânt;�" po
·lftica. Preferiu I

sempre
fazer,' em vez de petlir.
Preferiu não ter,. em �ez

.

de- se "vender'" Politica-
mente' em troca de favo
res. Sempre tem sido
muito autodeterininante ti

namão:

Acertada foi, por ,isT
so, a decisão de Corupá,
mesmo irwestindo, tuna

verba bastante elevado. e
sem retorno imediato� em

aproveitar a'oportunida
de oferecida pela Rede
Manchete de. Teléyisão

\ �' '\
'em tornar-se corthecidfl.a
n(vel nacional, divulgan
do seu nome, e.mostran
do seu potencial econô-
mico e turfstico. ' ,

, I SObendo-se', tirar
, I

pr�eito, do fato, amédio
e longo praios, o retornO

.

poderá s,!r cOmpensador
eco"""'ico e' politicá
ment�. Pois, quem é co

nhecido, tem mais chan
ces de ser ouvü/Ô.

p

a,-':p�eD'" para EscrittSrio Lida.
i-' , 'F.do par� se.�rittSi'io

,

'

C�letQ linho de suprimerítos
para computadores.

'

Fone::.· (0473) 72-.1492 e 72-3868 .

Jaraiu' do Sul • sc

"

•

,.

PdgÜUl5
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'KADRI
Puraemoçjo

§J§J§J§J§J§J ,

eine Jaraguä
SEXTA �, 12�07.l# ..:. 20:15hrs - GAÚcilO NE
GRO - com XUXA, AS PAQUrrAS, OSPAQUI-

,TOS, GAÚCHO DA FRONTEIRA, RENATO
BORGHETTI E'JIMMY DIP/OLO. DIR;: JESSEL
BUSS. CENS.: LIVRE. "

SABADO -13.07.91'- 20:15hr� - GAÚCHQNE
GRO - 22;()()hrs - FILME ERÓTico. CENS.:: 18
ANOS.

'

, DOMINGO '- 14.(J7.91 - 15:00hrs ,..... GAÚCHO
NEGRO-20:15hrs-'QAÚCHONE9RO. ,

SEGUNDA;..; 15.07.91 - 20:15hrs - GAUCHO
NE,GRO

'

,

,

TERÇA -16.07.91- 20:15 hrs - GAUCHO Ne-
�O .

'- QUARTA - 17.07.91 - 20:J§hrs - GAÚCHO NE
GRO: Durante as noites de luar; um gaúcho�olitá
rio vestido de negro, usando laço e boleadeiras, ,

desfaz as injustiças. Para uns, l um bandido; para
outros l a fé que salva os aflitos. Baseado nesta

'

lenda; a produtora Dreamvision, de XUXA, reali
zou ofilme "Gaúc!íoNegro".

'

,

"

QUINTA ,-18,.07.91":20:15hrs -FiLMe,ERÓTl-
CO. " '

Vista-se bem'

Compre tudo cl 1
entrada + 3 X',
s/acréscimo "

Alloveite, é somente
no mês de julho

no

I,

I, "

,

Ressentímento
Soneto - JÓSECASTILHO PINTO

Âh! como dói o sentimento de culpa,
Pois ',(mais que um ressentimemomoral
Que carcome, corroe, vai demolindo,
Tornando-se uma trágica dor mortal.

Quantos foram ou são v(timas dele,
Que transforma tudo em dor infinda
Tão dolorosa quanto angustiante,
Como um castigo que nuncajinda.

Evitar todo e qualquer ressentimento,
É como livrar-se de um�ofrimento
EJugir de um viver desf!sperado. '

"

,
-

Ah! a culpa e seu dor.ido sentimento,
, Que será sempre um ressentimento'
Pois vem imolar atlquemjá l inanimado.

'N,OTA DO AUTOR -:- uE quando não se tivermais nenhum
,objetivo? Terá'ainda sentido a vida? Haverá remédi,o para a aÍlgW
tia? Para a solidão? Velerá a pena' fazer algo pelos,oútros? Tratar
nos $eDlpre como irmãos? Conformar-se? Renunciar? Amar? Re

,

,zar? Sofrer'!" Protestar? Suicidar-se?" - Do livro UM DIÁLOGO,
,UM HORIZONTE, da notável.escritora alemã LuiÚ Rinser.

Moilll Sempre
Getúlio Vargas, 55

,
'

i,

BORDACHIC

..

CORREIO
I[> <> -=- C>" c;:»

f
"

,

AN'IVERSARIANTES
13 dejulho "

Erolf Funke, ,Gunther
Raeder, Leonora Boshammer,
Luzia Déínarchi, Marim de
Lourdes Morbis_; SOvia,Klein, M�
'}Tedo Oester.eich, Natalia K.
Morb�, Maria E.Barbosa, Jaci
ra R. -Buzzarello, Clécio S. Gon
çalves;

14dejulho
Victor Viergutz, Norma S.

Hoeft; Leni Presam, Henrique
Seick; Raul Driessen, Krismaira
Rau;

Karsten, Gustavo Z. V. Rodri
gues, MarY StarosJdPreuss;

16dejulho
Geni Linde_rmann, Alcides

D. Games" Yaldemar da Silva,
Harry Beck, Edir Sasse Wittkos
ki"Márcia Rosani Krause, Tania
M.Henn;

17 deiu/ho
'

Lori S. Mundstock, Ellen
S.P. Hansen, Jaime A.lJortoüni,
Alvaro&ssani, OsniWinter;

ÁNUNCIAR'
CONTINUA'
SENDO,

OMELHOR
NEGÓCIO.

fONE: 72-0363

,18dejulho
15dejulho João Weiter, Valmira,Bus
Helena Wols_ki, Daniele J. sareêo, Feüpe J. Meyer, Rodrigo

Kreis, Dirce Yalkmann, Adolar Bauer, Reinoldo Dkl, Andreia
Reese, Alvaro G. Junior, HObeit' 'C.Leoni, Waldemtr0Drews�

I,
"I!

,� '.

;'nrdto. alIO. d«
,

"

ader. que'_i
IJJ. recebe'iulo'

de amigas, Mai
milda.

. '

de

\

,R. BEItNARDODORNBUSH. tatO

� Feüddades ;;nc�ras à jo-
W!m Rosüea Krawulski, que ani
versaria no dia 14 (domingo),
devend� reunir a1!ÚW's (ntimos' e
jamiliares para uma confraterm
zaç�. RosBea é de atuante des

taque nos meios socia� jovens
de Jaraguá do Sul.

.

Quem esteve de aniversá
rio nO dia 8Ioi o João. Ele
éfilho de SérgioHomrich e Ma
naHelena, epara comemorar a

data rermiu pequenos e grandes
anligá's em sua casa, no dia 7.
Jooo completou quatro anos de
idade, também ao'lado maninha
Laura.

JOm'itkrdo,s es-

suafesta,
�e.Ritade
ria seus 18,
',liem vivi
imensa ale-

-.-.- ..-.-.-�- ·-·�f"·-

II'

F.72·1I51
,

P4gÜUl6
J

, , ,

)
"

RAINHA DOS/
ESTUDANTES

Estão sendo intensifica
dos ospreparativos ao Concurso
Rainha dos Estudantes, previsto
para o dia 27deste mês no Clube
Atlltico.- Baependi; dentro de .

uma.promoção realizada anual
mente: (J "Baile de Férias". Nes
ta, e tição, estamos publicando
fotos das jovens Neucy Solange
'Bems - candidata a Rainha do

CollKio Divina Providencia - e

Sandra Michelli Borchardt, es

colhidá paro representar o CoM-
'

gio Roland Harold Dornbusch,

':11 alegria será intensana
faml1ia do garoto Rodrigo Felipe
Muniz Hackbarth, que serâ bati
zado' haje (dia 13), na Igreja

, Evangllica de Confissão Luiera;
na, centro de Jaraguâ do Sul.....
Rodrigo' tem dois meses de vida,
convivido« a 'cadaminuto com os;
pais A16io Armin Hackbarth e
Nüc& Muniz. O batismo acon

tec.e às 19h3Omin, e jantar na

AR�EG.- /
-.- ......... -,........ -.- ......

A partir das 9h3Omin do
dia 14 deste mJs inicia a FeSI(J
na ParOquia Ap6stolo Paulo.
Vila Leilzi -, commuito churras
'co, bebidas, jogos, café, mt1sica'
ao vivo e o bingão; tendo 6tinws

, sorteios de pr2mios como TV li
Cores, aparelho de som, fomo

-

ell(rico, secadora centrf/ug'a. A
promoção estd sendo organiza
da�pelos presidentes da Par6�
qUIll, edelberto Schwanz, e da
Oase Via Lenzi, Irmhild Sch
wanz, flI!n! do coordenador da
Juventude Par6quiaI, Gilvan Ce�
sarFrankowiak.

'

,

EEPlER Despachante
,

� 'de
- Ma. Fiedler Filho

,

VeícUlos com pl� final7

Pa.amellt.... IPVA
'Cota Única até 31/0719�

1
_ \

Ate.tlemoS a d••leßio

ir- ,Rua Domingos R� da Nov., 316 '

,....�.U: 72-1417..:.......... s.a -SC'

Massagem Manual '

Massagem Ele�rOniGã,
Forno B!er' WURDES E DARIAlsométnca '

Crioterapia e Teni10terapia ,

:'

Gesso -'Saum,
Pipolo - Facial - Ca�lar

Limpeza de Pele - Produtos da Natura
R.Bernardo Dornbuçh, 1578- Fundos.

'

"

no:evento. No pr6ximd dia 20 de
julho; 12 candidatas disputam o

mulo de Rainha doColigioPro
fessor Heleodoro Borges, naSo
ciedade Esportiva e Recreativa
Vieirense. Sjio elas: Irani'Krais
eh, Alessandia Schramm;Patri
cia Bodemberg, Rosane Kreuz

feld, Marlise Isolete Keske, Wan
derleia Cordeiro, 'Jrlarlete Feber,
Rosane Salner, Dioceimén Qui
lante Branco, Claudete Ramos,
Andrlia .Krause, e Carla Wod
zinski.

Os advogados José Be
nedito de Campos e Odilon Rei
ser participam. em Blumenau do,
curso de pôs-graduaçâo em Di
reito Comercial; intensificando a
especialização na ârea,

-.-.- -.- -

O Conjwito Musical
"Colulnbia" 'serd o responsável
pela animação do baile púb/i.co,
que acontece na dia 20 deste
mJs, na Sociedade Esportiva e

Recreatiw(l Amizade, a partirdas
22 horas. Urnapromoçãosocial
imperdfvel.

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

A b'onita jovem Iracema
Wu!f foi eleita "Garota Mal
wee/91 e ainda conquistou o 1(
tUlo de Garota Simpatia, no,
concurso, organizado pl!/a
CKAT e realizado no dia 6, no
Pavilhão "A" do Parque de
EventosAgropecuário, que este
ve lotado, co{ÚanLio com ani
mação do Musical "G.arawtUl'.
Como princeSas forum escOlhi
das Rosaili Petry, e Rosemeri
Hamen. "

As tarifas promocionais., VA:
RIG/CRUZEIRO, continuam com validade
até dúi 30i11/91, inclusive' o pagamento em ,

, três vezes sem juros, umà entrada, salda 30
e 60 dias, verifique'abaixo as tarifas com

seus respectivos descontos, e aproveitepara
desfrutar dessas vantagens.

'

TARIFA INDIVIDUAL PRO
, MOC/ONAL (TlP):Adulto, '30% descon
to sobre tarifa normal, crianças, 50% dá ta
rifa aplicada para adulto.

TARIFA PROMOCIONÀL CA- _

SAL (TPC): 25% desconto para cabeça de
casal e 50% desconto para o (a) acompa
nhante os'descontos soo sobre a tarifa nor
mal.

TARIFA DE LUA DE MÉL
(TLM): 50% descomo sobre a tarifa nor-

mal fJ(lra ambos.
.

,

'

,

TARIFA CONHEÇA A CAPITAL <

(BRASfUA) TCC: 50% desconto da tari-
.fa normal, para viagens a partir de 12:ophs
de sexta-feira com regresso confirmado até
as 12:00hs da segunda-feirà subsequente.
" .Nota: as refervas e aquisição do! b!
Ihetes, deverão-ser feitos com.antecedência
mmima de sete dias da viagem, e a validade
para uso integral dos bilhetes é de 45 dias a
partir dá data da emissão, não podendo 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 maioresinformaçôes,

,

***********************************

, Na região nordeste, essa época do,
ano, a temperatura fica entre 25'!C e 3(11C, '

a melhor opção para fugir. do frio, é apro
veitar as tarifas' VARIG/CRUZEIRO e

montar seuprograma, temos uma infi1iida,de
de hotéis, passeios traslados, e progra
mações tentadoras à sua escolha:

, VARIG/CIWZEIRO RIO-SUL A

CERTÉlA DE UM SERVIÇO COM ÓTI-
MA QUALIDADE.

'

. ,

'VAR'IG,-)'(�'.:. CRUZEIRO
, ,"" .

,

Av. Màrechal Deodoro,
122, 22 andar

FONE (0473) 72-0091
- TELEX 475 055

, I

'CORPO PERFEITO'
.

Dr. Joio EdmarGalvarin,-CRMSC- 5339

EMAGRECIMENTO"
MESOTERAPtA ';...Tratananto aspecialzado
paraCelol'a, gordura locallzada�

,

,

,ale de M.J.M.
ESTJrrICA, CAPILAR, FACIAL E CORPORAL
Rua Exp. Antonio cario. Ferreira, n" 295

-

Fone: 12-�01 - J.ag .... do Sul- SC.
.

'

TROF'!ê:US - ARTIGOS,ESPORTivos
ACADEMIA DE MUSCULÁçAo,

(de .àgund. 6 domingo)
,

Ru. CeI. Emllo C. Jouldan, 82
'

(pIóxlmo80 C1r:-na)'- Fo_ne: 72·3583

\

A GERAÇÃO
OAMALHA

,
,

.

''l.

.r�JM "

"

Vestindo'Gerações'
, 1

"

PostQS de VendtU '�

Av. Mal.l)eodoro,
1.085' ,/

Rug. Re,inol4o Rau,
530 I� -

Fone: 72-3311 ' ,II ,{

... II

.�
"

Ii)IICSI,IIL

-A ROUPA I'NFANTll'
('"

\

VIAÇÃO
CANARINHO

,

AV�MENTOS.FIOS PI BOROA�� COSTURA I�STRIAL

BWSAS � LA.�LHAS,OOLAS.
MBEIROS E' APLICAÇOEs,

BORDADOS N'GE�.

Jóias, 'relógiOS, 'instrumentos ..........
é os'mals lindos presenteS

você el1CC)ntra em
, LANZNASTER
'\

'

o seu relojoeiro,

Av. Mal,�m - Fone:�l2Í7 ,

Há 2� anos ,t,aftsporfan(lo
, os .lffflces do nosso progresso.
AV. MAL DEODORO DA FONSECA, 987,· FONE72-'.

, '

{'
.
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"Can.vana de Dolores Estrada", perS9nàg"" da novela da

Rede Manchete, quase destoa ,no cenário do. sHencloso Semlnárt,o
deCorupá. "

'

.

.

"

.

\ \
TURISMO E CULTURA

A "turma" da novela A Hist6ria de Ana Raio e Zé
Trovão está transfoi"mando o mUÍl�pio de Cernpã em um

grande c�ntro para aprendizado da arte, da'criatividade na
televisão brasileira. Acampados no Seminário Sagrado Co
ração de Jesus" nas terras do empresário Adolfo Baeumle,
dh'�tores, artisiBs e peões da novela, correm de lado-a-lado,
.apressando grava�ões de álgumas cenas, antes que.o sol
desapareça e . Ou mesmo entr� madroga�a adentro para.
'apJ;oveit�,�oda a 'eseoricf'ao) da noite. Espelhos refletema
luz do sol, no cenário, durante) o dia; grandes hólofotes
iluminam os acampameates durante a.nolte, Tudoé uma

festa em Coropá� até pelas comemorações recentes de seus
'94 anos de fundação. A administração municipal Sem dá ... ,

vida co�hj dar um passo defin.itivo em busca do Tu
rism'o nacional, e ainda transfomiar o município em p6io
arttstic�«t cultural da�icrolT�ão. Te.evisäo é coisa séria,!
que elege homens, mampula poder. Independentemente da
maneira como o veículo é usado - se a favor da comunidade
ou de interesses pessoais -, o filto é que a telinha é muito'
poderosa. '"

'__-.HITLER,EM IOVA VERSÃO"'"-_.

.

O diretor' australiano Phillipe Mora estä preparando
,

uma versão cinematográfica sobre a vida do ditador alemão
AdolfHitler (188911945), onde pretende mostrar a outro la
do do Nazismo. "Ocaso dos Deuses". (Gotterdammerung) é
o tftf410 do filme-história, que começa 110 ano de 1917 quan
do Hitler combatia aolado do exército austrtaco, durante a

.

'P1"Í11U!ira Grande Guerra; e vái até 1839, quando da decla
ração da Segunda Guerra entre as Nações do Globo. Acos
tumado afilmespo/bnfcos, o diretor Philtipe Mora conside
ra erro tratar Hitler como um monstro, e não como Ser hu
'mano, p(>rque isso Possibüitar4 .� retom.o àqUeles aconte-'
cimentos tristes e vergonhosos- registrádos pe� Hist6ria'.
De�: Mora não é nilzista. � de uma famllia judia ale
má, e seu pai foi l(der na re$istência franceSa contrà a (}cu:.

. Poção naziSta.

115 ANOS DE
JARAGUÁ'

,'EXPOFeira CORRUPÇÃO: CR.E;'
. INAFIAHÇÁVEL .:

,

A Secretaria de (:ul
-tura, Esporte e Turismo de
Jaraguâ do Sul Sem�úvida

.

estä de parabéns pela in
tensa e qualificada pro

grá1'lU:fÇão durante as co

memorações aos 115 anos
.

de 'fundação do munictpio,
Tem programação à todo!
os gostOS, desde a satis
fação às tietes do' cantor
Sérgio Reis (com show
previsto para o dia 25 de
julho, no Parque de Even-

'

to'S f 'Agropecuârio"); aos

muitos jogos de alto nfvel
nas .modalidades de·bas
quete, voleibol (patrocina
do 'pela Dalmar Malhas e

Darpe Malhas), futebol de
salão, e ati .Campeonao
de Tiro; Leonel Floriani e
Sadi Lenzi comandaram o

fechamento . de toda' essa
seletaprogromaçôo ..

, :. .

o municfpio de Gua-
ramirim tombfm largou na São crimes .de
frente e lançou oficialmen- rupção

.

administrativa"
.

te. na noite do' dia 9; no aqueles praticados contra
,Parque Municipal de Ex- a administraçdo pl1blica;'�
posições,", a 3� =Expofeira segundo definição de pro.
Agroindustrial, 'evento que jeto de Lei do deputadO
,I fruto'da união entre po- E� Gáldino '(PS�
der público e iniciatiVa VBITO). Para ele, Cz i1ifi..

-

privada do: munictpio, delidade QC exercfcio".dti:
Agom, Ant8nio' Carlos . ftuição pública 'comprome-'

.

� e seu vice.;' te o pode» que seus age,.. i'
J»"td'eito F.ranciaCo Herbert tes representam, 'desvir�',
Scht:irk estão prometendo a tuando a vontade do ESta.. )
melhor, Feira entre todas do e elifraquecendt;J a au•. ,

os outras qÚej4acontece-' �. '''Tratqr fofn,'
.

mm, nos anos de -1984 e maior vigor tll.is cr!meS,
1988., Essa dupla, aliâ«, conferindo-lhes a qua/Jdt;t�
decidiu esquecer as di- de de ,inajianç4veis ti 'im
ver.ghlcias partidârias en- prescritfveis, é demonstrar
tre PMD8 e PFL, para que a administração quer
dedicação total à_ c01'TU,(1li.; extirpar. de SeJI, meio todos
dade, que respaldou esta os que se mostram. indig..

'

, uniiio nas urnas. nos de exercerem as '

'.ftu'!ções que ocupam", ar
gumentou o parlaníentar'
ao defender suaproposta ..

,COMEÇOUA
FEIRA

DA'ALHA

Malhas de
-

'alta
qualidade a preços de
fAbrica. S6" esta ca-'
racterísti�� já conse-

,

. gue fazer a 5! Feira da
, Malha o grande evento
eConÔmico de Jàráguá
do Sul. Prómovida pe
lo Rotary Club, a .Ft9-
ra ainda tem cómo ob

.
jetivo principal anga-'
riar fundos ao Natal

_ da Criança Pobre. A,o
menoS ,c(que pareee es

, te ,ano o evento foi di
vulgado em todos os

IUJa,res do Brasil" mas
na microrregião as in
formações. fiCaram
restritas demais, ape
sar d.Os esforço, de- to-
40s os jornais. Sem

qualquer divulgação
'através de releases,
\ �om vinculaçio tardia
da, mensagem publi
citáriä 'pela televisão, a .

Feirat da. Malha deve
responder por �'si s6,
peló reconhecimento
nacional da promOção,
oi,,· por um tr.-balho
qUe. tenha sidó efiCien
te �m tennOs de divUl �

gação.

.
DEBORAH
BARROS, '

MODELO
DA

AGENCIA
'CKAT.

CONTRA A POLUiÇÃO,

,

�
..�--------..��----�------------------------------------�----------------�----�------�--------------__---11

O 'senador Nelson � sena Inclusive uma
'

Carneiro apresentouproje- contribuiçiio da indústria,·:
to,de Lei que determina a nacional à campanha con

insta.Jatão de equipamen- va a poluição ambiental,
ias antipoluição em vefcu- - 1pie ier4 seU ponIo alto na

.

,los aut?fnOtores de uso ur- COIfferincia Yundial do
bano. Ele justifiç� que a RiodeltD:leiro, em1992 .

Ne��-dos pais, voc�não n;m1escolha.
"

.1 "

,,-'.

Ou você dá. ' tdo B�ticáFiO, oudi , ou , dO/��icátiO. '

porque:urn desses presenteS combina cdm oseupai, reflete oseu estijo com um perfume própri�.
"

:Venha até alojaO B?ticâri? e mostre qUe você sabe
_

esc�lher o rrletoorpresente pro s� �ai. , 11%';,,'1" RUA GETUUO VARGAS. 188 - RUA REINOLDORAU.. - JARAGUÁDOSlL-8C. '

,

'

',,:
\ "::.,.

•

\P4g�8
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-Proclamàs deCasamentos
, MARGOT ADELlA (iRUBBA LEHMANN,
Ojicial do Registro Civi do 1'1 Distrito da Comarca de
loraguá do SUl, Estado de Santa Catarina, Brasilfaz sa-

: bel' que c'?"Jl?O-recertltn em Cartório exibindo os doeu -
-

- mentos exigidospela lei, a fim de habilitarempara casar:

EDITAL N917:807 de 04-07-1991. ,
'

.•ANGELO WAGENKNECHlMARA JOSILANNY
PINHEIRO

'.

,
. Ele, brasileiro, solteiro, pintor, natural-de Jara-

pá do Sul, domiciliado e residente na Rua �aI�OIÍ1irO
Schmitz, 1017, em Jaraguá-Esquerdo, neste distnto, fi
'IbO de Aldo Wagenknecht e Cristina Krustch Wagenk

,
acelt.

. Ela, brasileira, solteira, balconista, natural' de

. CocUpá, neste 'estado, domiciliada e residente nir Rua

Henrique Marquardt, nesta cidade, filha de Athanesio
, Pinheiro Neto eMaria das Neves Pinheiro, .

EDITAL N917.808 de 04-07-1991
.

Cópia' recebida do cartório, de Guaramlrlm, ne$te
Estildo ,

• ROGÉRIO REDlVO, It RIVANf ANTONIA DE
UMA'

·1
.'

I"
. t' 't ai d

, Ele, .brasí eiro, so teiro, motons a, na ur e

ofleáes,neste Estado, doíniciliado e residente na Rua Pe.
Alberto Jacobi, 85, nesta cidade, filho de Pedro Redivo

,

eE�andaOrben Redivo.
'

,

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Ca

choeira dos Indios, Paraíba, domiciliada e residente em

Jaeu-Açu, �G�m, neste Estado, filha de José
Antonio de Limae FranciscaFreire da Silva.
EDfTALNI!17.809deIJ5.07-1991, ._

• NILO CESAR CARVÁLHOMORÃS e !J)/UAJlA
KRAUSE

I ·1
. I·" d ral d

I
E e, bras! eno, so teiro, estu ante, natura e

Ponta Grossa, PIlI'8Ilá, domiciliado e residente na Rua
Rio Gran& do Sul. 196, apto. 2l-A, em Água Verde,
Curitiba, Paraná, ídho de Nillo Paulo Morás e Denise
CarvalhoMoräs.

Ela, bras,ileira, solteira, estudante, natural de Ja
iaguá do Sul, domiciiiadll e residente na Rua Ferdinan
do Pradi, 426, nesta cidade, filha de Marêos Krause �
Maria Arlete Krause.

'

EDITAL N917.810de05-01-1991
•ROLF UTECHe WALTRAUTENGELMANN

Ele, brasileiro, solteiro, industriário, natural de
-

Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua Roberto
Ziemann, 362, nesta cidade, filhó de Amoldo VIeCh e
Walli Flohr Viech.

Ela, brasileira, solteira, industriária, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliada e residente em Tres Rio,s do
Norte, neste distrito; filha de Huberto, Engelmann e

Anelda Behnke Bngelmann, ',.'

It para que chegue ao conhecimento de todos,
mandei passar oprese'!te Ediial; que seráPlfblicadopela
imprensa e em Cartõrio, onde será afixado durante 15
diàs.

ESTADODE SANT� CATARINA-,

POLÍCIAMILITAR � 82BPM - 3!CP M
I

11 O Comandante da 3' Companhia de Polícia Militar, �carregado do POliciame'nto de Trânsito, di-
vulga a Relação aos Veículos notificados por Infração de transito, reletente ao Mês de Junho/91. '

VEJCULOS NOTIFICADOS NO GRUPO I
'

JK4856";' GN-2559 - JU-3838 - JK-9920
YErCULOS NOTIFICADOS NO GRUPO II

,
\

EtJ-012* - QK-G15* - 88-0022 - 08-0049 - JZ-0060 - JtJ-OOS7 - HW-326* - JZ� - HW-459* - SH-0583 - JU-0789
,

• ZO.()999 - 08-1173 -. XW·1353 - JU-1510. JK-1545 - GN-1819 - JK-1904 - JK-2510 - JZ-2944 - JK-2958-
JZ-2988 - QS-3223 - J 1<-3306 - 08-3333 - JZ-3631 - JIlJ-3632 - JK-3747" JK-3840 - GN-4140 - JU-4154 - JlJ-4758-
JZ-4762 - AA8-5760 - JU-5801 - JK:6004 - EL-6359 - &8-6696 - OS-7oo3 � JZ-7836 - JZ.8009 - EL-8182 - J8-8259 '

,

,JK-8338-0s.&818-JK-9793. ,

VErCULOS NOTIFICADOS NO GRUPO III
, ,

Jl(-OOO3 - ATL-0012 - TN-G081 - CO-0106 - JU-261* - OK-272* - JK-0367 - AH-0374 - AQ-0445 - 08-0532 -'
HU-645* - JZ.()739 - JK-0759 - JZ-0789- JU-081.9- QS-1OO4 -JU-1187 -JZ-1818- 80-1860 -JS-18n - JZ-1933-
88-2015 - 88-2338 - JK-27471 � B8-2a75 - B8-2903 �,JU-3013, - SU-3198 - ASE-340S - JK-3410 - Pl-3465 -

'\.
J8-3504 - BS-3621 - OS-386Ó - JK-4049 - JK-4430 - JU-45oo - VC.5230 - JU-5387 - AAR-5786 - JK-6362 -

�58 - GN-7Q09 - JZ-7014 - 08-7665 - JX-7957 - JU-8263 - JK-8458 - 08-8550 - J8-8675 - JK-87Q7 - GN:S77!
-JU�010.JS-9039-AAJ-9780. ' ,- I

YErCULOS NOTIFICADOS NO GRUPO IV ./
"

, SH-0033 - Jz-oà5* - HX-213* - M8-219* - FM.269* - QS-0341- FM-518*· 0Q-0611 -JK-0626 - JU-0660- HX-694*
,

J8-705* - EU-707" - JK-07S7 - JZ-7S9* - JU-OS71 - JK-0810 - EU-823* - HW-836* - JK-933* - FM-9SS* - JK-1041-
QS-1199 - T�1973 - JZ-2156 - B8-2220. CO-2419 - QS.2708 - JK-27S9 - BV-27M - JZ-3006 - GN-3090 - BS-3404
• JK-3460 - ($.35S5 - GN-3646 - JK-4049 - Jt:J-4545 - JK-4830 - FJ-5050 - J$-,5491 - JK-SSSS - JU-5808 - JK-5920
- JZ-6387 - JZ-6nO - UV-7S14 - 0S-8899· AL-9867.
YErCUlOSNOTIFICADOSEMMAISDEUMGRUPO "

CM-002* " GN-0022 - JU-0030 - UM-034* - JZ-0060 - JK-007S - HX-214* - JU-300* - FM-321 * - HX-438* - HX-444* -

JZ-455* -'FM-577" - 'FM-65S* - JS-867"'- HX-707" - 01-750· - AJ-0805 - HX-879* - QS-0914- TN-1028 - TN-1316-
JZ·1S17 - B8-2459 - AAL-2249 ', B8-3027 - JK-3301 .. JK-3606 - B8-4185 - EL-5430 - OS-6997 - 08-7330 -

AAN-7842 - JZ�789!J· JZ-7899 - JU-81S6 - JZ-8188 - JS,9412.
' ,

,

Amulta S;8rá apRcilda em dobro, qúando houver reil1cidência na mesma, infração e nomesmo-grupo"
, confonne Art. 194 do RCNT.

'

,

'
'

3.,As multas sucedidas de asteriscos pertencem à motocicletas emotonetas.

SERGIO LUIZ DeOUVElRA
Cap. PM Cmt da 31/ffl BPM

,

BOTAFpGO Fl,JTE:BOL': CLUBE

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE,CONVOCAÇÃO

Pelo presente edital ficam convocados-os associados quites com, s� mensalidades, para a

Assfmblêia GeralExtraordinárig a ser realizada no dia 14 de Julho de 1.991 às 9 horas emprimeira
, convOcação e as 9 horas e 30 minutos erh'segunda_convocação, tendopor local a Sede da Socieda-

-

;de.para debater e dicidir sobre os seguintesassuntos:,
'

, I -:: Leitura eprestação de contas;
,

2 - Aprovaçãomensalidades; .

3 - Apreci4çãoprojeto construção nova sede social;
4 - Assuntos diversos.

JaraguádoSul, 17 de Junho-de 1991
A Diretoria

VENDE-SE
Um terreM cl área
de 420.0IJnil .. próxi
mo a Soe. 'Estrella
emNereu RÓims.
ConJalos pelo fone:
72-0363 cl Dilson.

•

.. JAh.'AUllfl [)CJ �IJ! '-,1

Conhecida do Acre ao RS
Furgões simples�. is6termicos.
plásticqs. frigorlficos. ttailes
e carretas de 1. 2 e 3 eixos.
EquipalÍrenl() de refrigeração

"
e 3�,eixo (truck), ,

Fon.: 72-1077 - RIM: Dr. EntfeoF."", .,,3';;'>T.u: 41481

doSill. de 13 a 191U1/91
'

CORREIO-
I[> c:> ,F- C>" c:»

Iníormaãvo Paroquial
CASAMENTOS:. .

13107-09hoo-Matriz-LUJZSILVEIRAEMARILETEEVANGEUSTA
13/07:' 091130,.,. Màtriz - JOVEUNO MENDES E ANA LÚCIA BEZDE
AGUIAR . -.

13/07 -16hOO -Matriz.:.NELSONRICKESÔNIA ALVESDESOUZA
13/07 -161130-Matriz -VALDECIRMART[NSEDENJSEZAPElLA '

í3/07 - 17hOO - Matriz - CIRO SEBASTlÁO GERAlDO E r>ÉA DUTRA
DA SILVll ,_

-

, 13/07- 18hOO - Matriz�LU1ZCARWSSTELA EDOLORES ZELFELD
13f07 - 171130 - Nereu Ramos - PAUWHENRIQl;fEKRUTZSCH EKA-

TÍANEZANGHEUNl -,

'

'H/07 -18hOO -Barra - PAULO SERGJO'SBARDELATJEROSEUPIN
TER
MISSAS: sÁBADO
19h00 - Matriz; 18hOO, - São Luiz Gonzaga; 19h3Q - São Judas Tadeu;
19h01J - SãoFrancisco; 191130 - São José; 14hoo - Matriz (Crianças);
DOMINGO:,

_

07/i00 - Matriz; (YJhOO - Matriz; 19hOO - Maq:iz; OBhOO '- São Judas Ta
deu; (YJh30 - Perpétuo Socorro; 08hOQ;- N. Sra. Rainha da Paz; 08hOO
- São Benedito; ,

NOSSA MENSAGEM
"Celebramos neste final de semana oDia doEnfermo. , /

Os enfermos que sempre mereceram a atenção de Jesus, merecem
(àinbém a nossa, o-nosso serviço e o nosso amar.

,

'

Devemos nas comprometer a educar preventivamente para que

ninguém adoeça oumorra antes do tempo •

"

'_

É preciso. que os profissionais da saüde sirvam avida com amor e

competindo, com o coração nasmãos, vendo o ser humano como alguém
!! não como coisa, Nos inspiremos emMaria Df'pé da çruz que"em s_eu sü2n
cio e com o, coração partido, acompanha seu filho, ruz éscuridâo da sexta-
feira Sanfil.'

"

"

'

Nossa Presençajunto aos enfermos os valoriza comopessoas, osfat:
, mais gente. SejamOs cada diamais solidários com nossosdoentes" •

Curtume Arnoldo S(hmltt Uda.
"'J A R A G'U A"

Fone: DDD (0473) 72�70

Coluna Evangélica
CULTOS.: Neste sábado - à;S' 19:00 horas no'Centro e em

Santa Luzia. Neste domingo - às 8:QO' horas, no Centro e em

João Pessoa; às 9:30 horas na Estrada Nova, no Cemro e na

Rua Joinville; às 19.00 horas noCentro,
EN.CONTRO DJ{ IDOSOS: Neste domingo às 15�·00

horas na Ilha-da Figueira;' e - nesta quarta-feira às 15:00 horas
no Centro,

FESTA- NeSfe domingo, na Par. Ap. Paulo.ma Vila Len-,
zi,

'LEMA DA SEMAN.A: "Assim jâ não sois peregrinos e

estrangeiros, mas concidadãos dos santos, e sois da fam(lia 'de
Deus". Efêsios 2:19

"

MENSAlIEM E LpITURA DIÁRIA-
,

DIA -14 - Muitas pessoas odeiam o evangelho, l?orque
odeiam a verdade. João 18:37 '

15..,. Para coisaspassageiras o homem cor1}e quilômetros,
mas para a eternidade muitos não dão um passo. I Coríntios
9:24-27' ,

,I6 ...; O amor ê tal qual ungüento derramado, que sara fe
,
ridas e é benfazejo. Ele ê bálsamo precioso para pecadores, mi-
-serâveis e contristados. Salmo 133:1,2; I Coríntios 13:4-8

,

17 - Nós vivemos todos debaixo do mesmo céu, más hão
-

te11jPs' todos o mesmo horizonte. Salmo 19:1; I Corintios 15:19;
Felipenses 3:20 _' ,

18 - Je5US Cristo ê o centro âe todas as-coisas e a base de
tudo, Quem não O conhece, não sabe nada do mundo e nada de
siprôpno. Romanos 11 :36 �

19":' O último exame será sobre o amor, I Corintios 13
2o.,,� O mundo há de perceber que Deus acendeu umfogo

em Jesus Cristo. Lucas 12:49 .

I� {PERFLEX Per"'"" HOJIzorU.. a Va"l!:aIa

PER""E'LEW BCI! plBanhalro- DMIIoSllIIfilnIId.
• .. .... Toldoa - AcrflcOll·Ca_. e.�rIaI

PERFLEX _ EmAlumlnlD,

18 Anos A Serviço da Comunidade
_

-.

t ••

Rua J,mvulé. 1139 - FODe: (0473)�2-0995 e 7l-�1'
JARAGqA DO SUL-SANTA CATARINA

P4gilU,,9
IAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



FALECIMENTOS
. WIENEKE ,ROSINE dia preparava-se para assunrlr a rana - Centro' e foi sepultado

KROON - Repercutiu entre os. presidência de Rotary Club de, no jazigo da· família, .no Ce
rotarianos do 04650 ,a trágica Biguaçu, Clube que foi instala- mitério Municipal. Heínz Barg,
morta da sra. Wieneké Rosine do e, oficializàdo quando leia no dizer de seu antigo colega'
Kroon, esposa do" rotariano governadöría, de MarIo Sousa. de serviço, Frederico Mathias

· Hemmo Kroon, em acidente de Além do esposo deixa Os filhos de Carvalho Jr., foi a upellSOnir
tiânsito acontecido dia Ie dó Martha Roberta, Rçberto- Otto : fícação da honestidade ejamais
corrente, às 1l:45hs no trevo (cas.), ,Siewert Hemme e Ma-' procurou prejudicar um colega

· do -Biguaçu, colidindo o De1 grith Rosine e 2 netos. ,P seu de trabalho". Iniciou as suas
Rei BI-7470 (SC) com o camí- corpo foi dado à sepultura, com atividades de competente ,

nhão 'Scânia BQ-9680 (SC), grande r acompanhamento
•
de bancärio no antigo Banco IN

conduzido por José Chagas, de
.
amigos,' irmãos maçônicos, ro- CO, onde. começou .eomo ,

· Curitiba. A índitosa. senhora tarianos e parentes" no Jardim contínuo e passou por todas as

(52) era natural da Indonésia e,' da Paz. carteiras pata chegar a conta
ainda recente estevecom o seu ' HEINZ BARG - Faleceu dor, sub-gerente, gerente e ins
marido no México, participan- _às 20:45bs de 03-07-91, em petor. Posterionnente trábalhou
do dos trabalhos da Convenção ,Jofuville,. o estimado cidadão no BESC bando e foi o.12 ge
Internacínal do Rotary e' já se jaraguaense, nascido em Rio da' rente em Jaraguä, seguindo de
preparava para transmitir às se- Luz, Heinz Barg, filho de Frie- pois para Chapecö e concluin
nhoras de rotarianos .as mensa- drich e Amanda Duwe Barg. O do a sua útil vida como inspe
gens de como servir' às comu- extinto era casado com Irma toro Era, também acienistá da
nidades, quando a. sua vida foi Gutz Barg com-quem teve p fi- .entãó Auto Jaraguá S/A. e co
ceifada de forma tão violenta; lho, Frank Barg, mais uma nora tista de Transportadora Ando
Vale dizer que Hemmo Kroon, e 1 neto. O seu corpo foi vela- tinha. Aos enlutados os pêsa..

seu
. e�Il�s�, �aquele fatídico do na Igreja Evangélica Lute- mes deste semanärío

. /

,

TERRENO ct780tr1, R. WalterMarquardt.
TERRENO clr;oo"r, pr6x. PteMario, Grubba,
TERRENO c/4�� Ilha da Figueira.

"

TERRENO c/5wnr, centro.
TERRENO cIl5x35m, VilaBaependi,
,TERRENO c/464nr,R. JoinviJle -frentep/asfaltq.
TERRENO cll8x37,50m, lat, R. JoitiviJJe.

'

TERRENO CI15x6Om. JaragUdEsquerdo. ,

,

.

TERRENO c/3380Trf, R. Joinville - Guaramirim.
TERRENOc/7.13omz, VilaNova.'
TERRENO cl45omz, Barra doRio Cerro. .,

·CASADEALVENARlAclJ2omz, TifaP6lvora. ,

CASADEALVENARlA cl12omz, JaraguáEsquerdo.
CASADEALVENARIAc1l6Onl, Yila Nova, ,

'

C4SADEALVIJ;NARlA c!l70tr1, V. Nova -p!jinanciada.
CASADEALVEN.ARl4 cl200,;r, emSchroedl!r.
C4sADEALVENARIA c/250tr1, terreno cl 14ormr. .

CASA MISTA c!l27mz, R. R, Ziemailn, frente prasfalto,
30, Pon.tiJ ComerCÚlI. '"

'

SAlA cl40,OOrrt, centro.
'

"

APARTAMENTO c/2ormr - centro.
.

APARTAMENl'O c/l27,Somz, Edif. S(! Terezinlw - cen�
,t1'o•. _ '.\' ,

.

APARTAMENTO c/losnr -centro.
APARTAMENTO c/105nr - centro.
APARTAMENTO c/80,ormr - centro.

.

APARTAMENTO c170,OOrfiZ -centro'.
SlrIO c/508.00nr, RhLl'd4. Figueira a7km do centro. '

CHACARA c/88.000,OOrri', Rio Cerro a 12 km do centro.
'. /-

�

Imobiliária Jardim
Jar.aguá: ttda,

Rua Reinoldó Rau, 585 - 89250 ...:. JARA·
GUÁ DO SUL - SANTA CATARINA
FONE:,(0473) 72-0768,- CRECI572.J

VENiJ�
-------.

- TEMOSOUTROS IM6VEIS
V1SIrEM·NOS

�----_�-- 'III
.

"AGORA TAMBÉMPLACASEPAINÉIs" II
'

_FONE: 72-0768
.

..--------------------------------------_"

I:

"

AGRADECIMENTO'

A famflia enlutada ,do saudoso Heinz

Barg� falecido no dia, 3,deste, Tnês, 1
expressa

sua manifestação de agradecimento a todos
,quantos a corifortaram no doloroso transe

por que passaram.
.

Jaragu' do Sul, 04 de junho de 1991· ,.

f

�

•.sarar'
CAÇA - PESCA .. CAMPING -: NÁUTléA:

,

'AV.�L. DEO,DORO.• 58,3 '

TeL..72·1�9
' .

JA'RAGUA DO Sl!L • SC

II

.�
ENGETEC

,

\J

ENGETEC'
. \',

<, '.

Engenharia e
- Tecnologiâ da
Construção I:..tda

Co_rulora: I"",biljjrijo:
Cáleulo Estrutural Compra, Verida. Avaliaç:âo
Projetos Civis , Locação-e Inten!lediaçlo
Execução

'

de Imóveis '

Rua Cei. Procôpio Gomes de Oliveira, n'.! 285 - Fone:
72 .. 2679 Jaráguá'do Sul- sc - t::REA 2264::- CRECI934-J
V ENDE:'

-.' , , -

Casa de alvenaria (Çentro) - Rua João f!lanischek. nV 677
Casa de alvenaria (Centro) - Rua,José Emmendôerfer
Casa de alvenaria (Sulle + 3 quartos) - Vila Nov,8

, Casa de alvenaria (Terreno c/l.070m") - Centro - Rua AnilaGaribaldl
Casa de alvenárla (Terreno c/l.404m") - Rua Walter�arquardl
Casa de alvenaria - JARAGUA ESQUERDO � LOT. SAOWIS

'

Casa de alvenaria c/240m2 - Terreno c/3.300m" - Pr6x. ao.(X)IÉGIO
HORLANDO MARCEUNO GONÇALVES - Ilha da Figueira.
Casa de alvenaria (SuIte + 1 quarto) - Próx. Recreai. MARisa.
Casa de madeira - RuaAngelo R�ublnl ,

Casa de madeira - Terreno c/600m2 - Próx. a Conf. LONI-MAR.
Casa de' madeira - Térréno c/l.038m2 � CÀMPO ALEGRE - FRAGa-
� �

,

-

Sobrado de alVenaria - NA PRAIA DE ITAJWBA - SC.
Ap!9. - Ed. Jóverli - (SuIte i: 2 quarteis) - Celiltro
Aptv. - Ed. Carvalho - (Sufte+ 2 qU;lrtoS) � Centro

Aptv. - Ed. Marajó - (2 q�artos) - Centro;>
,

.

Aptv. - Ed. Chiodlni - (Próx. ao Hospital São José) - Centro
Lote na Rua José Emmendôrfer Cr$ 4.000.000.00

• Lotes na Ilha da Figueira
A'LUGA:
Kltlnetes - Ed. Marquard,t - Centro
Casa 'nll Vila Rau - Mista
Casa (2 quartos) - Jaragl!á Esquerdo - Próx. Móveis Pradi '

Casa de alvenaria (2 quartos. 2 BWC). Próx. Colégio Horlando Gon-
�lVas •

'.

"

'

Sala Térrea Comercial - Galeria Ed. Picoill- 36� -'Ruã�I. �do-
��Ias Oomerciais Térreas - 100m2": Rua João Picolli (entre�einoldo
Rau e:Màl. DeOdoro). '�
Sala Come rcial Térrea c/ 70m2 � Rua José Emme'ndôrfer .

II
"

,I

.Car, Imóvels
�, Jaraguá,

�=�a�_.' ·�.CtdQ.
"'Compra - �'..ndã -l.o1f'amenlo .. ,4.dm;';;Ilrafâo de/móveis
CGCMF: 78 659 544 0001�92 - Cre,ci 852-1
Av. Mal"peodoro. 141 - Fone: 72-2010

\;ENDE:
- Terreno com 720.00m? com 02 casas no loteamento Ana Paula I,
- Terreno com 10.pOO,00m2, na BR.280.
- Terreno em Nersu Ramos.
- Terreno com 9.000.00 de frente a entrada ,do.Rodeio CriplO.
- 01 chácara com 24Ó.OaO.00m". na Gruta,Funda.
- 02 lotes nó loteamento São Luiz.

..

- Chácara com 25.000,00m". em Co�upá.
- Chácara com 105.000.00m". em Nereu Ramos.
- Terreno' com 574.00m". ,na rua Jacob GesSer. atrãs do T1jo1lo.de ,

'

Materials de Construção. ,

'

7.easa com 120.00m". na rua Ernesto Les!;ll1ann.
-Uma casa coril 02 terrenos em Schroedercom 15.00 x ao.OOm.
- Casa no loteamento Itapocuzlnho
ALUGA:
- Sàlas comerciais na rua Bernado Dornbusch." ",
- Apartamel)los novos na Av. Mal. Deodoro da FollSjMlB, de frenta as '.

'Pernambucanas. "

•

- Salas comerciais e Kitinetes ,no prédio da MP, na Marac:hal:.
�,01 sala comercial na rua Preso Epl1áclo Pessoa•.n'l733
,- 01 sala comercial com divisórias no prédio do Unlbanco;'
- Casas residenciais ein diferentes pontos .da cidade. -

'EDI�AL
ÁUR1Ú MÜLLER GRUBBA. Tabeliã e OfiCial'
"de Titulos da Comarca de Jaraguâ do Sul, Estádo
de Santa Catarina, nafõrmoda Lei, etc..

'Faz saber a todos,quanto este edital virenj
que se 'acham neste Cartório pará Protesto os Tt-
tulos contra:

'-

DALFORTE IND COM LANCHONETE LTDA _'
R: Loteam Fco Lote 02 - NESTA,

, '/
'

,

lA MAISON METAIS DECORAT LTDA: R: BR
280 KM 56 .:NESTA,

.

SILVIO LUIZ KUMKOWSKl- R: Águas CWa,'
sln� - NESTA,
LOURIVAL GUMZ -' R: Felipe Schmidt 53 -

CORUPA. ,

'

***********-****'************************* .

E, 'como os ditos devedores não foram en-'
comrados ou se recusaram a, aceitar a devida ine-.
timação, fazpor intemlédio do presente edital, pa.,
ra que os mesmos compareçam neste Cartório na ,

Rua: Arthur MUller n� 78,. noprazo da Lei; a fim '

de liquidar o seu débito, ou então (lar razão por•.
que não o faz, sob a pena de serem os referidos
protestados na forma da4', etc:

RMNIJaraguá do-Sul; 08 de julho de 1991.
Áurea Müller Grubba - Tabeliã e Oficial

de Protesto de Ttudos.

CHALÉ
Imobiliár.ia e '

Representa�. L

li
-

,

RiJa Reinoldo1Rall. 61 - Fones: 72·1390 e 72·1_
Jaraguá do Sul - SC _; CREÇI�

.

CHAL� ....,..uARlA .. ALUGA

TÉMÔs PARA LOCAÇAo: APARTAMENTOS· CASAS· TELEFONES;
,

CH� .. IMOBILiARIA .. VENDE--
APARTAMENTO· Kltlnete. Edlt. Mlnner. Centro;
APARTAMENrO·,02 atos. Edlt,Jaraguâ, Centro;
APARTAMENTO· 02 atos. Edlt. Menegotl. Centra; Ent. + Fln.

APARTAMENTO ··03 OIos. EdH. Mannes. Centro;
APARTAMENTO· 03 OIos. EdH. Rua: Adélla Fleher. próx. Artex;

,

APARTAMENTO·Ol sune, 02 OIos. D�p, Emp. EdH. Flrllnça. Av.
Mal.;

,

CASA·MISTA· c/ 100m". ter. 315m2. Rua: Amazonas. Centro;
CAS�MISTA � ri l'SOm2• ter. 454m2• �ua: Helmuth Hansenn;
CASA·MISTA· c/ 238m2. ler. 525m"; Rua: Marcelo Barbi;
CASA·ALV•• c/ 100m2, ter. Rua:, Bertha Waage, Lat.;
·CASA·ALV•• 120m". ier. 406m".' Rua: E�nesto'Lessmann;
CASA·ALV. � OSOm2• ter. 450m2. Rua: Domingos Rosa;
CASA·ALV•• 09Sm". ter. 665rii'.' Rua: 6n. Vila Nova;
CASA·ALVo -114m2, ter. 349m2. Rua: Theodoro Roeder. 71;
CASA-ALV•• 120m2. ter. 400m". Rua AlbertoWagner. 102;
CASA-ALV.· 206m2. ter. 11.000m2. Rua: Oito Mayer;
CASA·ALIl.··150m". ter. 314in"..Rua: Féllpe Frenzel, Centro;
SALA·eOMERCIAL-'Rua: João PIcoIl. cl Área de 114.00m2• '

Rua: Av. Mal Deodoro. ri Área de 84�0!lm2.
'

Rua: Joinville. c/ Área de 140.00nr. Térrea. e 140.00rn" 2v PlsQ.;
TERRENa-COMERCIAL - AV. Mal Deodoro. ci Á�ea de SOO.OOrn".
Walter Marquardt. c/ Área delà6.00m2• .

,

.

'

TERRENO • Rua:' Leocâdlo C. da Silva. 'Vila Nova. ri Área �
5.316m2", '.

Rua: João Januárlo Ayroso c/ Área de 5.000m2.;
,

TERRENa-RESIDENCIAL - Av. Mal Castelo Branco. Schroeder.
B. Água. Verde, c/ Área de 4�4m2.
B. Jaraguá • Esquerdo, c/ Á de 453m2•

II

I'

'INTERIMÓVEI5
,'Intermediádade
,Imóveis Ltda...

,
1,-

R. Joio Piccoli, lo.. - Fone'
72·2117

.

Jaraluá do Sul -.,. sc
'CRECI 0914-J

.

VENDE-8E
ÓT,ntOS PONTOS COMERCIAIS
NO,CORAÇÃO DA CIDADE.

.

TERRENO' - com 36S,oom2 Da Av. Ma
rechal Deodoro da Fonseca, 405.
LOJA, CO�RCIAL (URea)
100,00012, na Rua ReinOldo Rau .

.

�

Estes e muitos outros bons Degócios p#a
Você, visite-DOS.

'
"

'

'_
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Jean Cario. é, 'o novo auxiliar
, - �

'. r <'

técnico da seleção de volei
laraga' do Sul - o chefe da

divisão municipal de esportes e técni-
11J' da equipe de voleibol feminino

'DMEIMaihas Darpe, JeI!D Carla
Léiltprecht, se apresentou às 8 horas

�

dO dia 8 deste mês, no Sesi, em Blu

, Jl)Cnau, como auxilíar-têcníco da se
< 'Jeção catarinense infanto. juvenil de

, voleibol, que disputa o campeonato
brasileiro da' categoria, de 22 a 28

� deste mês, no.município de São Lud
" ,F? (SC). Jean foi convocado há uma

semana e confirmou o convite ao pre
sidente da Federação Catarinense de
Voleibol, Aluizio Soares de Oliveira.

A base da 'seleção catarinense
infanto-juvenil pertence a Blumenau

,

- com oito jogadoras -, enquanto
, Brusque está representando com duas

atletas, junto com São Ludgero, vin
do Chapec6 e Jaraguá do Sul, com
uma jogadora cada um. Jean Carla
conseguiu incluir na lista das eonvo-

cadas o nome da jogadora Tatiana Al
tini, com apenas 15 anos (ainda infan
til), com quem iniciou os treinamen
tos há quatro, anos, em Jaraguá do
Sul. Tatiana é titular absoluta da
equipe jaraguaense da DMEiMalhas
Darpe. Oito seleções participam do
brasileiro da categoria, considerado
divisão especial: de Santa Catarina,

,

Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de
Janeiro, Minas Gerais, Distrito Fede
ral, Pernambuco e Ceará.

I

Savio e Mab� em 'segundo higar
Slo, Beato do SuÍ - A dupla jaraguaense Savio Murilo de Aze

vedo e Cesar Antonio Maba surpreenderam todos os participantes da
prova "Duas Horas de São Bento", realizada no aut6dromo domunicí
pio de São Bento do Sul, no fmal de semana passado (6 e 1). Correndo
no circuito pela equipe "Box Car", com patrocínio de Jeans Lux, os
dois pilotos conseguiram inicialmente o terceiro lugar no grid de larga-
da, assumindo a segunda posíção logo no inícjo da corrida. il

,

O .automvelGol 1.�, utilizado pelos dois jaraguaenses foi estru-
'lUrado em Jaraguá do Sul, por funcionários da equipe de mecânicos da
Box Car: Lazaris, Dori, Vilson e Edgar, que vem realizando um traba
lho de total dedicação. Savio e Cesar tem 'não somente uni presente
promissor nestas provas, como mostram a competência de cada um no

passado: Savio foi campeão estadual em 85, quando coma pela Kohlba
ch•. "Nunca pensei em voltar .a correr em pista de terra, mas decidi aceí
lar o convite feito pelo empresário Ingo Lux", conta Savio. Já o piloto
Cesar "Maba" conseguiu a mesma façanha de campeão, no mesmo ano,
na categoria "marcas",

'

OLiSEJA
\

Congresso 'Iêcníco no dia 15
JaTag'll4 do Sul - Às

19h3Omin do dia 15 o Sesi reali
ra o Congresso Técnico da "X
Olimpfada Sesiana de Jaraguâ
do Sul', evento promovido pelo

• seu departamento ,fegianal:
- lilravts do centro esportivo de
;)araguá do S1l1, com parüci
"poção de dezenas. de empresas
� do munictpio, em urna verdadei

, ra confraternizaçãomultiesporti
"va. O congresso acontece no

;;Salão nobre do centro de ativi
uJades, onde serão conhecidos os

!,jogos do campeonato que reúne
· as modalidades de futebol de
','lXl1Itpo, sutço, livre e suiço vete

,rano, além de suiço feminino,
,�, salão veterano, voleibol,

·
• basquetebol, handebol, ciclismo,

bolão, bocha, tiro ao alvo, da
ma, xadrez, dominó, canastra,
truco, general, trilha, sinuca e

tênis de mesa, além das provas
-de atletismo � corrida, distância,
altura, peso e dardo.

O objetivo da Oliseja t o
de "desenvolver entre os colabo
radores=das empresas do'mu
nic(pio o interesse pela partici
pação esporte classista; fortale
cendo QS laços de amizade e ca

maradagem entre os empregado
res, funcionários e Sesi", O ce- ;;

rimonial de abertura do evento

jâ tradicional aconteci! no dia 3
de agosto, às 19 horas; no cen

tro espo'rtivo, sendo obrigada a

presença de todas as equipespa
ra a realização do desfile.

,Equipe Malwee
..

, vence etapa
do Bicicross

laraçu.' do Sul - A equípe
Malwee de bicicross conquistou 11 tí
tulos e venceu a segunda etapa do

Campeonato Catarinense de Bici
eross, ocorrida no dia 6, no Malwee
Biciskate Pàdc, ein Jaraguá do Stil. A
prova teve a partícípaçâó de 124 pilo
tos, representantes das cidade de La
ges, Bbumenau, Joinville, Rio do

I

Sul, Brusque, Florianöpolis, além de
Jaraguá do Sul. A equipe Bandeiran
tes, de Brusque ficou DI!- segunda co
locação, com sete títulos' conquista
dos, vindo em terceiro lugar a equipe
de Rio do Sul, com dois títulos.

Toda a infraestrutura do Mal
wee Biciskate Park foi transformada
para esta etapa, com elogios entre os

dirígentes da Federação Catarinense
de Ciclismo - Departamento de Bici
cross -, certamente dando o "sinal
verde para a organização do campeo
nato brasileiro que acontece em Jara

guá do Sul, no final do ano", A ter
ceira etapa 'do catarinense estä marca
da para o dia 17 de agosto, em Brus

-que.

\
, APEF promove

os Jogos
de Inverno
,Jaraga' do Sul - A Asso

ciação dos Profissionais em Educação
Física (APEF) 'promove e coordena
nos dia 9, 10, Í1 e.17 de agosto os

"IV JEI - Jogos_Escolares de Inver
no", evento aberto a todas as ,escolas
particulares e pliblicas da microrre
gião. As inscrições

-

permanecem '

abertas através do telefone 72�0888,
com, o professor Jean, até o dia 15
deste mês, ou, com o professor Dir
ceu, no Colégio Abdoti Bati,sta. '

Os IV Jogos Escolares de in,
vemo contll com as modalidadeS' de
futebol de.salão, basquete, handebol,
vaIei, xadrez e tênis de meSa (todos
no masCulino e feminino, exceto o

futebol de Salão). Para.se inscrever
uma equipe, o preço é de Cr$ 20mil,
para duas equipes inscritas, o preço
cai para Cr$ 17 mil para cada uma.

Em C8S0 de inscrição de três ,equipes
por ummesmo colégio, os valores in
dividuaiscaem para 1-4mil.

SPÉZIA & elA. LTOA.
Serraria e Serviços de Trator

Madeiras para cons�rução e serviços de
,

trator com profissionais especializados.
R. João J. Ayroso, 712 - Jaraguá

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

SC

CORREIO,_...;.,-
., c:'> __ «>" c:»

Esporte em Revista
------_---__--Jaime Blank -

Precisa-se de um

bom, goleiro

'I.

o Juvetuus voltou a praticar um' .fÚtebol irrepreenstvel
diante do JEC e 'só não saiu do "Emestão" com os doispontos,
porque o goleiro Zé Carlos deu uma mãozinha aotime de Lauro'

Bârigo, aõ' comer um "peru", numa cobrança�Jalta, quando a
equipe ainda comemorava o gol de Denilson, Domingo, dia 7 de

julho. O adversário, o Cl'iciúma, campeão dá Copa do Brasil. O
primeiro tempo terminarã no () a O; com.predommio do Juven-

00. Começa o segundo tempo e logo aos 2 minutos, um contra

ataque do "Tigre", 'a enfiada para Soares, pegando a defesa
aberta e novamente Zé Carlos ficou só na ameaça, não saindo

para cortar a jogada. Resultado: Criciúma 1 a D, que mais tarde
seria o placar final, apesar do esforço dos demais jogadores e

da grande pressão exercida pela equipe tricolor. O torcedor

perdeu a paciência e não perdoou o -ze: o que demonstrá que
o Juventus precisa contratar urgentemente um goleiro que inspi
re absoluta confiança, porque senão "a vaca vai pro brejo",
não tenham a menor dúvida.

Npvos contratados

A diretoria juventina
, apresentou- à toda imprensa
esportiva e a grande massa \

de' torcedores presentes ao

Estádio "João Marcatto", no
domingo; antecedendo ao jo
go com o Criciúma, seus dois
novos' contratados. Úm deles
é o lateral-esquerdo Paulo
César (28), ex-Grêmio, Vas
co da Gama, Inter, de Porto
Alegre e que ultimamente vi�
nha .jogando no Goiânia
E.C.. O outro, t o meio-cam
pista Biguaçu, (24) ex-Aval.
Ambos já estão incorporados
ao plantel tricolor, juntamen
te com o ponteiro-esquerdo
Gérson, o que deve melhorar
em muito a qualidade técnica
da equipe,

Positivo e Nega!ivo
No jogo Oricidma, 1, Ju-.

ventus O, o registro positivo ficoú
.por conta do grande público, que
lotou o "JoãoMareatto", propor
cionando uma arrecadação supe
rior a Cr$ 3 milhões e 400 mil. A
invasão de campo, c/Q roupeiro
"Müu", na tentatjya de agredir o
árbitro Osvaldo Meira Jr., quepor
sinal apitou muito mal, prejudi
cando o Juvelllus em vtfrias opor
tunidades, foi d aspecto negativo
c/Q espet4cuJo. Como o 1{Qsso re
presentante é reincidente, voc2s j6
podém imaginar o que deve acon-
tecer.

'

Com a vitória de 5 a I, so-
,

bre o Urbano, a AA. Breithaupt
consolidou ainda mais a, sua lide

rança no "Citadino Urbano
Agroindustriat" de futebol ,

de
salão. Nos outros jogos,'Dalcelis
'4xf Malhas Eta/an e Rei ,dos',
Botões 2x9Mannes - ON, comple
taram a 7'! rom;da. Na noite de

ontem, deu-se a realização da 8'!
rodada com estes jogos: Despa
chante CÜO x Dàlcelis, Mannes '- ,

ON x Urbano, e Coligia São Luis x,
Rei dos Botões.

. Maratona Ecológica, .
'

Vem' despertando grande
atenção o evento esportivo-ecoló
gico que o Clube 'de Canoagem
Kemucky-Canoken.: com o pa
troctnio de Malhas Darpe, promo
verá no dia 20 de julho. As ins
crições para participar da V Ma
ratona Ecológica de Canoagem,
continuam abettas, Aprova que já
se tornou uma tradição, terá a sua
largada às6 horas daqueledia, na
ponte Abdon Batista, com chega
da em BaTTa Velha, num percurso
de 100 quuômetros.

Estadual,de Bolão
, O Clabe A;lItico Baependi

sediará de 1� a 4 de agosto, em
suas canchas, o Cll1TIl2eonato Es
tadual Feminino de IJoliio "Bola
23" • Aihn do 'Baependi, que será o
representante ,de JaragUá do Sul,
mas 11 municfpios já confomaram
'fIlaSpresenças no evento. \

" João Pessoa
, A S�E. João Pessoa foi a grande campeã, do 2!! turno do

campeonato da It} divisão da�UF. Teve ainda émMafra, com18
'gols, o principal artilheiro da competição. Na categoriá de ju
niores, não deixou pormenos, conquistando os .dois turnos, sen
do por isso bonificada com um ponto extra no quadrángular fi-

• nal.
.
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ANOTAÇÕES"
Lemos pelai uma queixa

amarga de um burgomestre contra
um seman4rio que ele, "democra
ticamente" excluiu dos recebedo
res de mordomias. Seleciona os

que, a seu v_er, devem receber as
PUBUCAÇOES OFICWS. Direi
to, mesmo que discriminat6rio,
não se discute agora. Espera ele
desse Jornal o que? Que se jogue
jIores à sua passagem? Ou que se

aplauda deliraflte1hente quando
pisa as pétalas das cdtadinhas?
IMPRENSA fJI,U! I adulta sabe dis
aemir quando cabem palmas e

quando cabem palmadas. Desse
direito ningulm abre mão, Princi
palmente quando sob o peso de
sanções eçom1micas. Não I do ti
me dos bate-palmas, que escreve o
que oprefeao dita.

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

_.

Acompanhem p trecho do
choro prefeilural: "E lamentâvel
que ainda existam pessoas que
procedem dessa forma e se inttlU
tem de pallticos ou defendam inte
resses de pretensos polãicos",
Conclui lamentando que um 6rgão
de imprensa, que deveria tera res
ponsabilidade de defender os inte
resses da comunidade e buscar-in
cessantemente a verdade, tome

partido de uma caúsa esdrúxula,
mesquinha e sobretudo, aja, como
juizprl-jul8ando (grifamos) um
fato, que ainda está tramhando
na justiça invertendo totalmente os
fatos, pais ato ü(cito cometeu

quem deixou de cumprir a lei; não
cobrando a contribuição de me-
lhoria" (sie), '

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

Com uma salada dessasfi
ca dif':il se saber quem I que está
prl-julgando ou de se saber o que,

o "hom!' quer dizer: que não se

pode publicar'mandado de segu
rança? Que estáproibida a publi
cação dematlria paga?Que a im
prensa está investida de magistra
do? Que julga causas esdrúxulas?
Ora, se atos ,"ilegais" do passado
existiram e ainda há tempo de cor
rigir, por que a Paço Municipal

,

não tomo a iniciativa? Quanto à
_ concessão de segurança, apren
de-se 'na escola da vida que de
cisão de juiz não se discute, CUM -

,

PRE-SE. MuaosmeÍWS duvidar de
sua e.f_lCdcia! Não I assim? Td na
hora de deixar de ver em' tufkJ,ma
Mbra palftica, principalinente
quem, 'corrw prefeito acumulou a

"re$ÜMncio de um partido atual
mente em decadência,

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

O caso da construção na
Reinoldo Rau, entrada para Proc.
Gomes, com a grita da população
foi contornada entre a proprietâ
ria e a Prefeitura, depois que a

dona bateu ópê, quandomanda
ram parar a obra. Oprojeto não I
irregular e o problema surgido vai
ser regultn;iziulo. Depois áe apro
vado surgiu a construção do
emissário de águas para o rio Ita
pocu e, por ocasião da novapavi
mentação do trecho, houve uma
bobeira por pane da Prefeiuea,
emrando cerca de O,8Om. napro
priedade, o que resultou numa re

'dução do passeio de 1,50 para
O,7Om. - O leiu» da via pública I
df! 10metrose nopontomais agu- ,

do passau a ter IO,80m3. A con

cretagem'já começou e dentro em

breve estará lá uma edificação em

estilo germânico, Só falsaexpãcar
a largura e o estado do passeio do
outro ladoda rua, que explicamas
não justifica, apesar do aparante
afunilamento da via que desembo-

. ca na Procópio Gomes.

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

A advogadaAurileneMaria
Buzzi Floriani é a nova presidente
da Associação de Advogados de
Jaragud do Sul. Ela tomou posse
no cargo dia 13 de junho, junta
mente com os demaismembros da
diretoria: Altevir Fogaça Júnior
(vice-presidente), Mário Cesar Fe
äppi (Tesoureiro), Sônia Beatriz
Henn, (Secretdria) e Ttinia lnesita
M(.IUl (airetoa social).

.-.-�-.- .... - .-.-.- .- ... ;. ...
,

O ex-pr6-reitor de pesqui-
'

sa e p6s-graduação da Universi
dade de Londrina (PR), professor
Luiz Reynaldo de Figueiredo Wal
ter, ministrou palestra a partir das
19h30min' do dia 9 deste mês, no
Centro Empresarial de JaraRud doSul (CElAS), sobre o tema Cam
panha de Prevenção de Carie em'

bebês'. Doutor em odontopedia
tria eprofessor titular da discipäna
de ofkJntopediatria da Faculdade

, d, Ooontologio. de LontJt:ina,
,

(UEL), Luiz Reynakto visaou Ja-
.

raguá do Sul a cOnvÍ1fé_do Rotary
Club e Associação Brasileira de
OfkJntologia - R_egional de Jara-'
gUá fkJSul.

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

Madeiras;
_

tijolos, /ages pré-moldados, cimento, 'cal,
. portas, janelas, fechaduras, forros, tudo damelhor

quazidade e compronta entrega

CORREIO.__.
, I[> C:»- ..C»" C»

Jaraguá do Sul se mobiliz
para comemorar ·a -. fundaçã

Jaraguã do Sul- uma iDIen
sa programação social, esportivaecí
vica começa a ser v.ividayela CODBI
nidade a partir das 15 horasdo dia 19
(sexta-feira), quando iniciam os b
tejos pelos 115 imos de fundação de
Jaraguá do Sul, sob coordesaçio da
Secretaria Municipal de Culfura. Es
porte e Turismo. Vários eventos pa
ralelos estão a�ndados, entre ea a

realizaçâc da 5- Feira da Malha, da 7!
Festa 1;10 Colono ( na SER AIiaoça,
Rio Cerro If), exposições de artes,. e a
presença do trem "Maria Fumaça".
que percorrerä o trajeto Jarap do
SuVCorupá, ida e volta, até o dia28.

Basquete masculino de alto·
nível, pelos Jogainhos, acontec:e k
18h3Omin do, dia 19, entre as seleções
de Jaraguã do Sul e São Bento doSul.
no Ginásio Arthur Müller, ao mesmo
tempo em que a comumdade'n:cebe o
Museu Municipal II - denomiaado
Casa do Colonizador -, no Centro de
Informações Turísticas. A tradicional
Maratona Ecol6gica de Canoasem
marca às 6 horas do dia 20, sob a

Ponte Abdon Batista, a participação
do Clube Kentucky nas comemo"

rações. No mesmo dia ainda aconle
cem eventos como o Quadrangular de
Bocha, a 6! Etapa do Campeonato
Catarineme de Vôo Livre, o 2!!
Troféu Jaraguá de Karatê, além da

DESAPARECIMENTO

Ö garoto Guilherme
Carames Tlburtlus, oito
anos,

. está desaparecido
desde o último dia 17 de lu-'
nho. A famßia admite a p0s
sibilidade de sequestro e de
o garoto ter Sido levado pa
ra outro Estado. No dia do
desaparecimento, Guilher
me brincava em frente à sua
casa, 'em Curitiba. Trajava '

bermuda amarela tipo sur

fista, camiseta azul e branca
e chinelo. Ele, é claro, teIn
oihos e cabelos castanhos e
cerca de 1,35 metro de altu
ra. No alto da testa tem um

redemoinho 'que parece
Uma -falha na franja. Qual
quer Informação sobre o

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

RuaBernardo Dornbusch, sln�, pró�imo da Marisol.
fim cada cliente, um 1WVO'amigO.

ESCOLHA'
. .

SEU
ALMoçO

P4gÜUl:12

Schroeder presta
homenagem

a todos os motoristas

prova rdstíea pelos 115 anos do mu
nicípio. Para fechar' o dia, às
2Oh3O!nin está prevista a "La Prima
Notte Italiana di Jaragoi do Sul",
com Valdir Anzolín,

Apresentações de 8'l11poS fol
clóricos, atividades infantis com a

"Equipe Vira Lata em Ação" (Blu
menau), continuação do Catarinense
de Vôo Livre e do torneio de Bocha,
prosseguem no dia 21, juntamente'
com a Tarde 'Dançante, no. Pavilhão
O'A" do Parque 4e Eventos, a cargo
do musical Cruzeiro e Os Versáteis.
Para o dia 22 o destaque é o início dos
m Jogos Escolares Municipais, ,DO
Arthur Müller, além das abe� de
exposiçQeS de .í\rtes PláSticas em Por-
celam e de Fotografia. "

Futebol de Salão, Voleibol
masculino e feminino'acontecem no

Ginásio Arthur Müller, a partir das
18h3Oinin do dia 23, novamente pe
los Joguinholi e, às 19 horas, está

. marcada a Noite da Tradição Junina,
com o Festival Municipal de Quadri
lhas. Nestemesmo dia iniciam os pas
seios com o trem Maria Fumaça, a

partir da EstaÇã9 Férrea de Jaraguá do
Sul, até Corupã, com previsão de três
viagens diärias. Para a noite do dia
24, às 20 horas, está prevista a reali
zação do projeto "Noites Culturais" ,

onde se apresentam grupos instru
mentais, orquestra de Gordas da

o

SCAR, e Corais de várias entidades,
na Igreja Catölíca da Barra do Rio
Cerro.

DESFILE

Uma cerimônia cívica, às 9
horas do dia 25 de julho abre oficial
meste a data dos 115 anos de fun
dação de Jaraguá' do Sul, na Praça

'Schroeder ,- Uma
grande homenagem" aos
motoristas, está sendo
programada para o dia 14
'deste mês, com a reali
zação, no município, da
8! Festa dos Motoristas e

Motociclistas - "em hon
ra a São Cristovão". A
promoção deve reunir
,centenas de pessoas, éo
mo tradicionalmente
acontece, na comunidade

. de São Vendelino, centro
de SchrQeder, com pro
gramação ' intens,a, ini
ciando com uma pro
cissão e bênção dos car-

.

ros, caminhões e motoci
cletas, p�do da igreja;

, às ,9 horas, com direito a

,!n�!o ::n��'�;il:'��'!:' ac :
, pàÇão de associações, clubes,
,des beneficentes, banda do SESI:
Compâílma do 82 Batalhão da'P
Militar, banda do 622 Batalhão de
fantaria de Joinville, Corpo de
beiros Voluntários, 'PX Clube, li
farra da Escola Alberto Bauer, q
aPresentam pela Avenida G

'

Vargas.
Torneio de Tiro;'I!! Jeep

, s, _a
"

presença do palhaço "Bozo
, SBT, são os destaques do dia 2S,'
nhã e tarde. Para as 17 horas, a'
CET programop a vinda do c

Sérgio Reis, que se apresenta DO

queAgropecuário, com 'entrada
. ca. Às 18 horas todos poderão

'

ainda o show pirot�ieo, seguido
baile com '''Os Filhos do Ri

.

Sbows de rock, folclore,.e a}! N
da Bossa Nova-marcam o dia 2
'julho.

. Para a tarde do dia 27 de j
,está marcado o Passeio Ciclfa'
com saída defronte à Prefeitura M
nicipal e chegada.no ParqueA�
cuá.rio. Às 20 ihoras: do mesmo di..�Orquesüá de Cordas da SCAR I:Ó!'
manda o Concerto de Inverno,

'
,

Anfiteatro da Sociedade. O grupodf
teatro juvenil da SCAR ainda apJti
senta a' peça "Angélica" às 15 h
do dia 28, no Parque de Bv
Agropecuário e, às 20h3Omin do
29 acontece o Show Musical Anc

'

- cante e dança - de Porto A'l
(RS), no ArthurMüller. Para en
as festividades pelos 115 anos de
dação de. Jaraguá do Sul, está marcada'
novo show com os alunos do Colégio
Anchieta, de Pllrto Alegre, li
20h30min do dia 30, novamente II

Arthur,Müller.

r

sorteios de brindes entre
os participantes da pro�
cissão.

Dando continuidade
à festa, acçntece' almoço
às 12 horas, com marreco

e galinha assada e mais o

saboroso arroz carrete.iro
e strudel, às 15 horas to
dos os participantes da,
festa dos motoristas e mo

tociclistas s� reunem para
o sor;teio de rifa no bingo .

Mtiitjl d;{nça, a cargo do
�po m�sicai, "Mira
mar" " está programada
para o encerramento dos
festejos, promovidos pela
própria comunidade, de :
São Vendelino.
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