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Jaraguaenses em destaque
em uma semana esportiva

Campeonato de Vôo livre, Troféu de Karatê, prova
rüstica. Indistintamente, a força jaraguaense na área espor
tiva apareceu dúrante as comemorações pelo« 115 anos de

fundação elomunicfpio.
Ná prova rústica, o destaque da categoria veterano

ficou com VicenteAlves, vencedor eloprova.
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Osmar
Vailatti

empossa
os diretores
do Lions

Mais de 350 een-

vencionais prestigiaram
a I! reunião festiva do
conselho distrital L-lO
do Lions, ocorrida dia
20, quando o governador
Osmar VaUatti empos
sou os novos membros
da governadoria, gestão
91/92. Representantes de
49 Clubes de Lions esti
veram presentes ao en

contro, onde Osmar Vai
latti reforçou o seu sle
gan neste ano leonfstico
- "É uma honra ser leão
e servir".

Quimitextil

Tintas

para

est�mparia

72-0492

Jaraguâdo Sul, de 27 de julho a 2 de agosto de 1991

Diretor da Fatma intimado
a reabrir Pacam até dia 1Q
Os prefeitos da microrregião do

Vale do Itapocu foram conclusivos: oÚo
diretor geral da FATMA acerta a rea

bertura do posto avançado de controle
ambiental, em Jaraguâ do Sul, até o dia
te de agosto, ou a própriaAMVAU tra

tará de abrir o seu escntõrio regional.

O diretor da fundação, Anselmo Hess,
participou da assembléia da AMVAU,
dia 19, no Baependi, mas não trouxe

qualquer solução concreta sobre o pro
blema - o posto estáfechado desde que
o governador VüsonKleinübing assumiu
o cargo. O deputado pedessista Udo

Wagner se confessou envergonhado pela,
demora na reabertura do PACAM, que
vinha comandando com eficácia o pro
grama de proteção e recuperação am

biental da bacia hidrográfica do rio Ita-
pocu.
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EDITORIAL

Assumindo o ridículon

Honório Tomelin"
A arte imita a vida e o

humorismo desnuda, de forma
irônica, sarcástica, porán hila
riante, em lances de verdadeiro
"strip-tease", a reàlidade social,
A sátira polftica, então, através
de "charges" e "sketchs", espe
lha tristemente a realidade polí
tíca. Uma verdadeira boca do in
femo a vomitar mazelas e des
mandos. Tals leituras da reali
dade, permissfveis, na sua forma
c6mica e que dispensam denún
cias formais, representam um

'

desabafo da população, um ins
trumento de contestação, um gri
to reprimido na garganta, um ri
so catártico. Pena que os atingi
dos (na forma da lei seriam os

indiciados) não captam a tição
desses gurus do riso.

A famosa "Esc06nha do
Professor Raimundo", pela Rede
Globo: é um desses tristes espe
lhos oa nossa realidade educa
cional: professor mal pag_o, ahr-

nos adültos, com calJc!Ça feita à
sua maneira, porém tironcos e
analfabetos. A escolinha recebeu
cumprimentos do senhor minis
tro da Educação. Mas, oomo? Pe
la mterpretação' ou pelo conteú
do? O quadro Guernica tomou
famoso o seu pintor. Todavia o
assunto a1l retratado -a guerra
é da maior repulsa, ainda que
pintado com aClmirável arte. A
escolinha de Chico Anfsio man

teve, até a safda da ministra Zé
lia, uma personagem interpreta
da, p!la atriz NádiaMaria, (Célia
Candosa de MeIo). O mote final
de sua fala era sempre este:

- O povo é s6 um detalhe.
E nao é que a pr6pria ex

ministra prestou, pessoalmente,
uma homenagem à Escolinha,
indo ao programa �ara a despe
dida de sua s6sia? Cada um tem
o dini,to de interpretar os fatos.
Entre nós.. o ridfCulo passa a ter
seu funao ti'ansformado em

"marketinbg" político. E isto ge-

ra dividendos eleitorais, de su

cesso, de fama. Sintoma de sub
desenvolvimento? Assim! como
na ffsica, forças contrárias po
dem ser conciliadas. A critica su

til, uma vez assumida com ,natu
ra idade, como se apersonasem
real é que fosse irreal, imagarui
ria, ao invés de ser contestadora e

construtiva, transmuda-se em

estfmulo: não importa,o que fa
lem e digam, o im�rta�te é estar
em evidência na m�dia. Com isto
os valores ficam baralhados.

I O maior prejuízo nesse '

processo é que verdadeiros e sig
nif'lCativos valores morrem no

anonimato, quando o Brasil pre
cisa de gente competente em to
dos os segmentos (Ie sua socieda
de. Alguns desses valores são
homenageados "post mortem";
muitos, nem assim.

* Honório Tomelin I diretor-execu
tivo da UNA e colaborador da
Agência Planalto.

Quem diz o que quer, ouve o que não quer. (D�ado Popular)'

O deserto e seus xerófilos
Qilem é esse tal deANcELMO

'SCHORNER para falar da nossa gen- .

te nas termos de seu "desabafo" pes
soal? Sero que não sabe ele ao nosso
passado de trabalho, de luta, de reali
zações? Será que foi "ele" com seu

despeito doentio que construiu uma

WEG, uma KOHUJACH, umaMARJ
SOL, uma MALWEE, uma DALCE
US? Sp_rá que foram seus estudos de
HISTORIA na FURJ que contribuiram
'para que a nossa laraguá do Sul se
tornasse uma GRANDEZA PELO
TRABALHO?Não acredito. "Ele" de
ve ser mais um desses "pi_ntas" de
miolo mote, que sâ sabe criticar, criti
car, criticar. Tive a impressão de que
o "dito" não está muito afeito ao

TRABALHO, pois combate-o de todas
as formas. Certamente a suamente
tacanha se resume na conquista de al
gum gabinetezinho (governamentalde
preferência) onde poderia sintetizar as
suas elocubrações de pouco acostu
mado ao trabalho, pará atacar !{uem
empreende, produz, realiza. "Ele de
ve ser um desses mentecaptos que
acham tudo o que faz, correto, e tudo
o que os outrosfazem, insignifICante.

"Aqui falta água fe.,pensamento)...", "aqw faltava vida . Deus, de
onde surgiu essa "figura"? Ainda on
tem (10107) estive a(na minha terra e

,

me alegrei com o "ferviJhamento" da
Marechal Deodoro, cOmparável às
grandes capitais brasileiros. De onde
será que esse "p,intd' Iirou tais con
clusões? Se o "f.ervílhamento" a que
me referi não é ''vida''., se o "roncar'
das incontáveisfábricas não é "vida" ,

se o docemul7Tlurardos,riosltapocu e

Jaraguá não é "vida", o que é�eserá "vida" a esse pseudo pro es
sor? 'Seria 'r::tda" para ele usu ir
das benesses do capitalismo sadio
"sem trabalhar"? Aclio que é. O "ca �
ra" deve ser um desses "mancebos"
acostumados a ewgwsfáceis e bajula
dor:es. "ÓProfessor ...". Que prOfessorde HIST '/lIA é esse lf.ue nãp conhece
o passado da nossa àdade? Quepro
fessor é eSSe que prega o pessim�,
a descrença,.a desagregação. a in"
versão de valores? Deus! Já fui pro-

fessor e sei da tarefa difú:ü que é a

transmissão de conhecimentos. Mas
esse tal de ANCELMO (até na orto
grafia de seu nome aporece o "c",
quando seria natural aparecer "s")
deve ser um daqueles produtos de
"mãe Joana", paparicado desde as

fraldas para ver se chegava a um

"canudo"; Professor! Vá dar aUla de
narcisismo lá prás bandas da tua ca
sa ..Deixe que a nossa cidadeprossiga
na sua aura de progresso, ãe diriã
mismo, de trabalho, por que você cer
tamente deverá. ocupar seu tempo
"chacoalhando" uma toalha pelas
esquinas da vida.
,

Gente! Fazemmais de 30anos
que acompanho as vá/finas do CP e
nunca vi ãlgo tão esdrúxulo, estúpido
e sem sentido do que asmanifestações
desse "burro dif!k!mado". Que me

desculpe a Direção competente da
FURJ, mas esse "produto" deveria
retomar ao ventre para aprender a
respeitar as propulsores da MetrtJpo/e
dR Dinamismo, que, certamente, lhe
deram a' chance de cursar uma Facui-
dade.

'

•.
"MANCABUZJO" é a coma

dre da suamadrinha, primeirogorque
Aurélio ensina"MACAMBUZlO" •

"Manca" é a sua mente desequilibra-'
da. "Mancadas" o senhor âeve ter
dado ao longo de sua vida insfTJida;
para chegar a conclusões tão depri
mentes sobre a nossa "Pérola do Ita
pocu".

Você quer "rebeldia". Porque
não se "rebelda" contra o labirinto de
sua pobremente, certamente assober
bada por revoltas fntimasacumuJadas
aq longo de seu triste "percurso" ?

Motores, betoneiras, malhas,
parafusos, movem a pujança desta
Terra que' você não merece. Certa
'mente você não nasceu nessa 'terra
benfaseja. Deve ter sido "expeBdo" de
algum artefato extra-humano que faz
com 9.ue "destile" seu fé[malignope
las 'ventas" (sim, porque nariz não
deve ter)... '

'Infimo. salário" tem os in
competentes. Vejo a minha cidade lin
da, humana, solidária. Mas você é ce-
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so- Daqueles que não rluerem ver.

Certamente, para você o ' trabalho" é
o pk»: castigo, porque você não goS!a
dele. Para seres normais, o trabalho
enobrece, o trabalho realiZa. As suas
"vúceras' deveriam ser arrancadas
para uma análise dos pregadores do
apocalipse, que delas tirariam con

clusões, possivelmente "pré-h1stóri
cas";

Não sei qual é a empresa"das
tijolos amarelos", mas certamente
você não fezou não fazmalsparte de
la. A sua insipidês mental provavel
mente não pemútiria que participasse
de algum empreendiTiumfo empresa
rial.

Na "PraçaParis" (Ondejica?)
você deve, eveniuaJmente, ter chacoa
lhado" a sua toalhinha.

"As pessoas são tristes". Que
afirmaçõo mais irreal; Quando vejo
todos os sábados incontáveis bailesao
som das nossas "bandinhas"; da
Schützenfest, das fandangosgaúchos,
sõ posso ver "tristeza" num'ali�nado
igUal a você. Tristeza pela não reali
zação de suas pol)res f.antasias, da
dnsia de ";p,por" (suas idéias). na im
potência de se tomar útil a quem tt
abriga sob a sombra da Pico da Jara
guá. Sai "corvo". Vá pregar pessi
mismo assim nos confois diz sua ori
gem. E deixe-nos, a 'nós Jaraguaen
ses, trabalhar com ufanismo, comde
dicasão, com a sensg_ção permanente
do dever cumprido". E que chegue
mos a um "cemitério," qUaJquer, un
gidos pelo respeito dos que conosco
conviveram. Não com o âespeito que
vocêmanife_sta. Enfim. vá traôaIhaT.
Rio Branco do Su[.PR, 11 de julho de
1991

ass. RapertMayet
Rupert Mayer li jaraluaease '

de naseimeato, eoatadori professor, diretor de joraa e ci
dadão honorário de Rio Braa
co do Sul-PR, ali_ de colabo
rador aa imprea.a curitibana.

Casa de loucos?
O mundo foi frequentemen

te comparado com ,u'm hospfclo. A
comparação não nos li agradável,
'mas, desgraçadamente, li apro
priada. Olhemos ao nosso redor!
Para onde nossa vista alcança, en"
contramos os sinais caracterfsticos
da insanidade... Lá, avistamos
charlatões orpQaosos e idiotas,
que se consideram.os senbores'do

i mu�do e creem pia e firmemente,
\que Deus teaba

�feito
aos outros

homens apenas p ,

'

.
seu uso e m

.rentenimento p ticular; diante
deles, rastejam n p6, mil� de
�iotas ainda mai:t�s,,,ue subser- ,

yientemente IIIes creditam, e hu
�i1demmte lhes o ecem.

GetaldoJoãqFilhõ
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HA História de nossa gente não podeficar só na
saudade"

O Passado só é importante se o seu tempofoi bem
empregado

'

Barão de ltapocu

Confira a história
_ •• HÁ50ANOS

- Em 1941, concluia-se a "Campanha da Gratidão" ini
ciada há mais de um ano pelo "Correio do Povo", em prol de
uma herma do Coronel Emtüo Carlos Jourdan; desbravador e
colonizador de Jaraguá, fazendo apelos distintos e mais de uma
centena de listas distribufdas a pessoas localizadas no Estado e

fora dele. "Faltava uma última parcela para pagar o trabalho
do escultor Fritz Alt. E um apelo que fizemos foi ouvido pelo
prefeito municipal de Joinville,

'

que subscreveu uma lista com
duzentos e setenta e cinco mil réis. Era a certeza do conheci
,mento da vontade e do trabalho de Jaraguá, que vários anos es
teve sob a jurisdição de Joinville. Assim, custou a herma a quan
tia de quatro contos e seiscentosmil réis, ummovimentopatrióti
co de agradecimento ao fundador" •

- A Tricotagem "GARIBALDI', de Marquardt & Cia
, transferia'o escritório e teares para o prédio à Estrada Blume
nau. onde funcionava um tempo a fábrica de gaitas de PIAZE
RA & CIA. - Estabeleciam-se em novo prédio definiüvo, para o

que certas obras que se tornavam necessárias;

___ HÁ40ANOS
- Em 1951, era concedida exoneração do cargo de

Promotor Público do Estado de Santa Catarina ao dr; Prtamo
Ferreira do Amaral e Silva e nomeado o professor Waldemar
Schulzpara a escola de Estrada Isabel.

--: Ilse Mey, dileta filha de Leopoldo Mey e de Frieda
Janssen Mey contratava casamento com o sr. Osmar Duarte,
digno escrivão da Delegacia de Policia de Jaraguá do Sul; em
14 de julho, -

- Francisco Modrock e sua digna consorte Minna
KTUt7.fch Modrock completavam no dia 24 de julho os seus 25
anos de casados, residentes à Estrada Jaraguá-Esquerdo.

.....,. João Gascho e Eugênio Gascho avisaram a quempu
desse interessar que proibiam terminantemente que o gado ou

suinas de vizinhos entrassem em suas terras, à Estrada Jaragua
zinho, não se rêsponsabilizandopelo quepudesse acontecer.

••• HÁ20ANOS
- Em 1971, a imprensá jaraguaense dava as suas boas

vindos ao Governador Colombo Machado Salles, prestigiando o
9� ano de fundação, o Dia do Colono e a l]i} EXIJA - Expo
sição Industrial de Jaraguá tio Sul, no Parque Agropecuário
"Ministro João Cleophas", O prefeito Hans Gerhard Mayer e o
presidente da Câmara, vereador Sigolf Schünke, em nome dos
tIemais vereadoresHaroldo Ristow, Bruno Henn, Fidélis Hrus
chka. Affonso; Franzner, Eugênio, Strebe, Mário MarinhoRubi
ni; Albiiw Wehrmeister, José Carlos Neves e Balarmino Garcia,
apresentavam mensagens ao governador, A programação pre
via Missa Campal no Pâieo doParque, às 8 horas;Repepção do
Governador na Barra do Rio Cerro, às 8:45hs. - As 9 horas
dava-se a abertura oficial da]]i} EXIJA e o Setor Agropecuá
rio; às 10 horas a inauguração das novas instalações da CO
TESC; às 10:30 hs. a recepção das delegações dos munic(pios
de Jaraguá, Corupá, Guaràmirim, Massaranduha, Schroeder e

, Campo Alegre e às 12:30 hs. almoço de confraternização no'

ClubeAtlético Baepend(. I
,

- E o vice-prefeito Eugênio Victor SchmöGla!� também
diretor do"Correio do POvo", homenageava a maior festa da
cidade com uma ediçãofestiva e, em letras garrafais bradava na

capa � SEJA BEM�VINDO, SENHOR GOVERNADOR! A ci
dotle inteira estava unida nesse congraçamento e os próprios
adversários se abraçavam numa demonstração de maturidade
polflica.

• __ HÁ 10ANOS
-Em 1981, no dia 19 de juOzo falecia o benquisto ci

dodiio AUGUSTO TOMEUN, chefe de um grupo familiar dos
mais estimados na região de ltapocl,lzinho. Familiai'es agrade
ciam ao Hospital São José, os médicos, enfermeiros e aos pa
dres JOÍÍ() e Miranda, e convidavampara missa de sétimo dia a,
ser celebrada na Capela de São João-Chartres-ltapocuzinho.

- JaragUá amanhecia festiva. comemorando o� 105 anos
de existência. Terrà de paz e de trabalho e o PrefeitoMunicipal
em exerdcio, Sigolf Schünke reservava ao, sábado alguns es

pet4culos: 15 a 30 "icaros', de Fioria1lÓpoüs e Curitiba, salta
vam doMorro da Antena; às 12h30min. um avião sobrevoava a

ciilode, stJltando folhetos promocionilis de empresas e da muni
dpalidat;k e brindes; às 15 hs. um show de paraquedistrw, cujo
alvo era o gramado dQ Estádio MaxWilhelm. onde se apresen
tava U1(I show caipira, com duplas e trios da região até às 15,30
hs_ - As 16"horas partida de futebol, envolvendo a Liga Jara
guense de Futebol e O Clube Nautic.o MarcOio Dias, de ltajal,
com erw-adafrO!Ulueada aopúbüco:

\ t:sJ.PO� INDUSTRI4S REUNIDAS
JARAGUÁ tTOA.

Jaraguá do Sul, de 27/07/91 a 02/08/91
..
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"Projeto Parceria garante
mais produção .agrícola''
(*) AntenOl' Pelegrino

Surge. finalmente, no Brasil
uma solução simples e eficaz para o

IIIßICnto da produção agrícola e para
resolver a questão dos conflitos no

cunpo - 6 o "PROJETO PARCE
liA" .. Criado pelo -Minis�o da

Agricul� e apoiado por cooperati
m. sindicatos rurais e empresúios
do setor. o "PROJETO PARCE
lIA" visa a formar uma grande
"Bolsa de Terras", que permita/ao
esricultor profISSional encontrar

beas de terra que possa arrendar ou

Da qual possa trabalhar na condição
de parceiro. lucrando ,e contribuindo
,pera o desenvolvimento da agricultu
IIbrasileira.

'.A reforma agrária sempre foi
motivo de pesadelos para os pro
prietários rurais. muito embora a

Constituição Federal de 1988 garanta
o direito de propriedade. Esse direito

'

• propriedade tem um preço: que
llenda a sua função social; Nem sem-

o

pli' o proprietário de terras tem con
dições de atingir a essa finalidade.
razio pela qual, a mesma Carta Mag
Da estabelece competência à União

JI81'8 desapropriar imóveis 'rurais que
aio estejam cumprindo sua função

. lOCial.
.

O "PROJETO PARCE-

RIA" apreseata-se como eficaz so-
.

lução para proprietários nessas con

dições e tamb6m para aqueles que.
embora.cumprindo a função soci8I à
luz da legislação pertinente. não vêm
usando a terra corretamente. não ob
tendo lucro e não contribuindo para o
aumento da produtividade. por falta
Ide vocação e recursos.

A "BOLSA DE TERRAS"

permite àqueles que. embom sem

pcssuír terras. possam produZir. sem
qüe estas terras sejam desapropriadas.
pois a "bolsa" visa à aproximação do
propric;tário sem vocação e. recursos

com os verdadeiros profissionais do
campo. profundos conhecedores �
prática agrícola.

De acordo com o manual a ser
distribuido pelo Minist6rio da Agri-
'cultura. a "bolsa de terras" vai fua
cionar assim: o proprietário que dia

,

ponha de terras que não esteja usando
ou que não venha aproveitando as

vantagens que a natureza oferecepo
de procurar uma agência do Bànco do
Brasil. Emater ou demais órgãos 10-
cais credenciados pelo "PROJETO
PARCERIA" e inscrever-se nesse

projeto. Lá ele fornecerá todos os da
dos de sua propriedade que passará a

fazer parte de um cadastro naciónal.
.

Esse cadastro ficará. então. à
disposição de agricultores profissio-

nais que tenham recursos e experiên
cia. mas que não disponhal!l de terras
, para plantar ou para criar.

MILAGRE NA AGRICULTURA
BRASILEntA

Com o sucesso do "PROJE
TO PA.RCÉRIA" - que promove
uma ampla mobilização comwütária
dos municípios interioranos. que tem
em suas terras o seumaior patriJnônio
e riqueza. o projeto já pode ser consi
derado' um verdadeiro "milagre Dá

agricultura brasileira". Mesmo antes

de seu Iançàmento oficial. há casos de
municfpios brasileiros já criando. a

nível regional. suas prõprias "BOL
SAS DE ARRENDAMENTO E

PARCERIA". como 6 o caso da

TUPÃ. no interior do -Estado de São
Paulo. Encravada no chamado "Cor
redor da Fome", essa cidade. atrav6s
de suas autoridades. vendo a solução
através do "PROJETO PARCE
RIA" • já instalou a sua "bolsa" junto
ao Sindicato Rural. com infra-estru
tura fornecida pela Prefeimra Muni
cipal e tendo o apoio de cooperativas.
indústrias. bancos e outros seguimen
tos da sociedade,

(*) Antenor' Pelegrino é
advogado, Consultor Jurí
dico do Projeto Parceria.

i

Neutocritica' o pacote agrícolaI'

I
"As medidas anunciadas pe-

lo Governo não vão solucionar os
problemas da agricultura brasilei
ra". Assim rea�u o D�.ullido Fe
deral Neuto De Conto (PMDB-SC)
ao pacote azrfcola lançado. pelo
Presidente Cõllor. em Presidente
Prudente-SP. Para o parlaméntar o

llO.nnt<} frágil do novo pacote é a inde
finiçao do que pode acontecer a

curto prazo. com o fim da inde
xação aos preços mínimos dos pro
dutos e dos preços de intervepção.
"Grandes safras de um detelmmado
produto podem acarretar em preços
Inferiores ao seu custo de produção,
afora que o Governo pode colocas;
seus estoques reguladores. a fim de
conter a milação. a p�s inferio
res domercado", destaca De Conto.

Segundo o Deputado a volta

'daCompanhia Nacioàal de Abaste
cimento (eNA) � o âfnbito do
Ministério da Agricultura represen
ta uma vitória poHtica do Ministro
Cabrera, "A equivalência em pro- .

duto para empréstimos' adquindos
por pequenos p'rodutores que culti
vem arroz. feilão. milho. mandioCa
e trigo é outra iniciativa que merece

elogIOs_" assim como a extensão do
PROAuRO a todos Os agriculto-
res".

Contudo. Oe Conto observa
que os mais de 1 trilhão de cruzeiros
destinados ao custeio da safra 91/92
não é o suficiente. "O Governo pre
cisa ter consciência que os recursos
devem clÍegar no tempo certo e em

condições favoráveis. senão poucos
agricultores vão quererr éndíví
dãr-se mais do que estã(!".� "

,4'��e
Ora. V...... G. TognL �.·Stela FernlClnl
Ora. SoIMgICutllho PSICOLOGA

FlSIOfERAUPEUTAS Ora. S"oIange PIIInI
,

FONOAUDIOLOGIA
R..W....MIIquInft, 358 próximo

di Clfnlca s.nta CecßIa.
Fone:72-�

éle. Na sua opinião éprecisopriori
zar duas questões na defIniÇãQ de
uma política agrícola para o Pars.
"A pnmeira delas é a criaã!::e umfundo independente para ciar a
agricultura. a fim do setor não ficar
eternamente· a mercê das vontades
do Presidente da Repdblica, A se

gun'da requer-pensar na agricultura
como o maior instrumento que o

Brasil dispõe para sair da cnse e

crescer. Nesse sentido' só destinar
recursos para o custeio não basta. é
preciso realizar investimentos, In-

. vestimentos .que p<?ssibili'tem o au

mento da prOOutividade e do lucro.
Afinal não é admissível vermos o

PaCs que temamaior área agricultá
vel do planeta, imporlllDdo alimen- .

tos. Isso é vergolÜloso". conclui o
Deputado Neuto De Conto.

Durval Vasel 'realiza

contatos' pela Região
O deputado estadual Durval

Vasel vem aproveitando o Periodo de
recesso na '. Assembl6ia Legislativa
(retomo acontece dia 12 de agoSto)•.
para visitar as bases eleitorais. não

apenas na microrregião. cOmO em to
do-o norte de Santa Catarina. ':Éim-

.

portante únl trabalho. de mobi.lizaçlip'
do-PMDB às eleições do proximo ano
e. ao mesmo tempo. esse contato di-

o

reto evita que se diga que 08 deputa
dos geralmente desaparecem de suas

bases eleitorais IQgo após a eonfir-
maçãp dos votos na urna".

.

Durval Vasel avalia que em'
.

alguns municfpiós s,equer será ne

cessápa uma coli� para que o

PMDB garanta a eleiçló de seus can

didatos.
'_'�esmo assim, eu IIOO�

cularmeDte defensor d mesmo das

cbamBdas coligaç&s esdrdxÚlaa. se

isso. for reaImente·preciso··. áfiima o
- deputado�bista. Durval Vasel
CUQlple o roteiro de visitas no dia 29.
em JI!l'8gu4 do Sul, e no dia 30. no
município de Pomerode. 5eIJllIre rea
lizando uDi'ttábalbo'ae "mediadGr"••

Calluu eAquecedorSolar.
R. Felipe Sclr-.üü. 279 - Fone:

72-0448

SERVIÇO AuróNOMO MUNIClPALDE
ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Administrado pela FUDdaçlo Nadooal de Sa6de
Jaragú doSul- SantaCatarida

.

Jaraguá po Sill (SC). 23 de julho de 1.991.
,

O SAMAE convoca aos inscritos rio Concurso f'llblico n2OO2, que
as provas escritas serão realizadas na Escola Alberto Bauer situado na rua
13 de maio nos dias 29 e 30 de julho de 1991 às 19 horas.

No dia 29 de julho as provas serão para os candidatos insaltos ao.
cargo de Lelturista, e no dia 30 de julho para os insaitos no cargo deOpe
rador de ETA "A".

E os candidatos inscritos no cargo de "Auxiliar" a entrevista será no
dia 30 de julho de 1991, no esait6rio do SAMAE sito a rua Guilhenne We
ege. 34 às 7: 30 horas.

.

Eng. luis Vinicius de Holanda Be.zerra
Diretor do SAMAE

Elisa Manske lescowicz
Administradora do SAMAE

II

Nos termos da leglslaçAo em vigor, ficam convocados, por este Editai, todos
os elellores filiados ao PI\RTlDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - POT - neste Mu
nlclplo, para a CONVENÇAO MUNICIPAL que será realizada no dia 04 de agosto·de
1991, com InIcio às nove (9:00) horas e encerramento às dezeSsete (17:00) horas, na
·Camara de Vereadores,.na Rua Gumercindo da Silva, n9161 nesta cidade com a
seguinte O R DEM D O 'O IA'

,

. a) - ElelçAo, por voto direto e secreto, do Diretório Municipal, que será
constltuido de 45 Membros e 15 Suplentes, "

.

b) - Eleição, por voto direto e secreto, de 01 Delegado e respectivo Suplen-
te à Convenção ReJj lonal, .

. c) - Eleição, por voto dlrelo e secreto, da COIÍlI�o Executiva e seus Su
plentes, pelo Dlret6rlo Munlçlpal elel1o.

•

Jaraguá do Sul, 18 de Julho de 1991.
Fernando lepsen

Preso da Comla,lo Executlve

PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA

Diretório Municipal de Jaraguá do Sul

EDITAL PDT

FUNILARIA
JARAGUÁ ,LTDA.II

I.

FA�MÁCIA DO SESI
Amplas instalações e Com La.
borat6rio de AnálisesClínicas .

anexo, para melhor atendi.
mento. Av. Mal. Deodoro,5IJ1
(defronte'o Colégio� LIds-

. Fone 72-OS61

FORD VERSAILLES

laraguá do Sul. de 27/07/91 a 02/08/91

-

O SEU ESTILO.A SUA PERSONALIDADE.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SPC jaraguaense iníormatíza
serviços .dentro 'de 38 dias

.

.

.

'Q ,(kpliladl? Durval
Vqsel IPMDBJ voltou a de

',fonáeft,inesfa',Semana, d14rqnte
,

reuniiío da Associação es-
•

mercial .e Industiifil de Jara
gud do Sul, dio." 22, a perma- ,

nlncw' da ai./ministr. ;. .,
-

. '" 'QQO esta. ,�.�.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.

tal sobre o Pono de São 0"
..

gOverno federal
Francisco, poSiçãO que' oca- tamblm acabou com o con

ba enc"onlrando: ff!71e.:: r�s;s:. gelfotrf!ntó 'de preços paro os
tê� enlre Os -einpresdrlDs. produtos veterin,drios e defen
A prôpria diretoria Ja, Acijs .sivosagrfcolas.Desde o dia
j4 havia se-manifestmJo a ta- ,23

.

apenas 16 vacinas estãa
vor da privatização do Porto, com preços monitorados, en
justijic,andtf�ser e� .

a úniCa quamo os 'mais de 10 mil
alternativa para tomã-lo vid- produtos �izados na ágri-

,

, velfinanceiramente e iambbn cultura 'como defeTlSivos, pas
como a real possibiliJode· /Je sam. de controlados para mo

se consegtdrem novos inves- nitorados. As indastrias de
ti"umtos, visando. a agüizaçlio def�nsivos agrtcolas devem
dos s�rvis(Js prestados, atual- apresentar ao Departamento
mente com grandes dejiciêrz- de Abastecimem,o e Preços
'i:.i4s. O assuntO I bastante " uma nova tabela de preços,
'polêmico. com pleitos de reajustes.

.

modificaçõo e atualização de '

endereço, de confirmação ,de
<emrega, caixas postais, auto
rização para 'us() dos serviços
de porte pago," resposta co-

meräal,
. _; "

r-Ó.

-���������� -����������'

À prlnc(pio, os empre-' A Associação Brasiiei-

sârios não admitem que jus-_ ra da Indústria Elétrica

tamente um deputado repre-
constatou que no primeiro

sentante da mitrorregião do ' semestre do ano houve uma
-

Vale do ltapocu vif a púJilico recuperação em quase todos
, defef'!(kr' a idlia da estatiza- os segmentos do setor de ele-,
ção, dos serviço» do Porto de trOdoniéstico,S, em compara

São,
.

Francisco; ao mesmo' ção com' igualperlodo do ano
, tempo em que toda a, çlasse passado. Fogões, freezers,
reclama a urgente necessida- geladeiras, lavadoras de rou-
de da priva.tização.

' ,

pas, condicionadores de'ar e

port6teis foram os produtos,
que . apresentaram a maior

evolução Cl13,8por cento).
E o governo federal li

"

berou, os preços dos serviços
,
postais e telegrifjicos, na se

mana �da,' de acordo
com portaria ndmero 83. Fi�

,

cam .iiberados do éonttole os

,preços do Fonoposta� as en

comendas em gera1, remessa

de nÍJmerdrios (vale postal),
registros, avisos' de recebi
mentos de documentós, ,�rma

zenagem, pediilo de retirada,

-.-.-:'.-.-.-.-.-.-.�.-
,

'O serviço -de proteção
. ao crldito, vinculado ,à AssO"

ci8ção Comercial, Industrial
e Agrlcola de Corupd, regis
trou um movimento de 328

informações no mês de junho,
com .fndice de 'apenas 10
clientes que permanecem ina

dimplentes no comércio.
I.

� c "RI!a Reinoldo Rau,632
.Fone: 72·1599

,l.aguá do Sàl- o
Serviço de Proteção. ao Cré
dito deve' estar completa-:
mente informatizado dentro
de ,60 dias, conforme pre-

,

visão do presidente do Clu-
, be dos Diretores Lojistas,
Ronald Köhntopp. O novo

sistema já começou a' ser
implantado, com estimativa
de um, custo aproximado de .

os 1,5 milhões (incluindo
preços dos equipamentos), o
microcomputador terá quatro
terminais, COlD possíbilida
des de 'a.tßI?liação para. 16
terminais, caso aumente a

demanda de mformações,

'''Vamos reduzir o tem

po pelo menos à ;metàde nas
infonri8ções prestadas 'aos

clientes" , adianta o presi- .

dente do Clube 'dos Direto-
res Lojistas" Ronald,'
Köhntopp. "Os graudes
clientes do SPC, inclusive,
podetáo contar com uma li
nha- direta para ligação com,

a central, -sem necessidade
. de' ligar com a telefonista",
COJWleta. O presidente do

. CDL, no entanto, está preo
capado com o alto índice de

Prefeitura de Corupá
'!r

., . .

investe na Informática
Corupã -:- Até o final de agosto a PrefeituraMu-

'

nicipal jmplanta·um eficiente sistema informatízado
'

para agilizar todas as informações .da administraçâo,
como dados sobre o IPflJ, a contabilidade püblícae 9
setor de pessoal. O prefeito Ernesto Felipe Blunk in
'clusive já adquiriu o equipameóto, um microcomputa
dor; avaliado em Cr$ 3 milhões, Para completar �. es
trutura na �a de �omunicação" Blunlc também já
comprou' um aparelho de telex. "É preciso Usarmos

'

mais a máquina do que 0_ homem nestes tipos de ativi-
dades", afirma o prefeito.

'

. Na área de obras, a administração BhlllkiMWíer
prossegue com as obras de abertura de uma rua, ligan
do as ruas Alberto Darius COlD São Jorge, no perímetro

,
urbano do município - paralela.aos trilhos da RFFSA.,
fll. futurá �a terá oito metros fie l�� e 400 metros'

I

de extensao, devendo estar concluída amda neste mês

,de julho. A pavimentação com paralelepípedos 'será
feita ep1 outra 'etapa.

Com a expectativa de UDi vo
lume de negócios da ordem de USS
10 '�lhões, a primeira "Febratex » "

Feira Brasileira Para a Indtfstria Tax.
til" abHu na terça-feira (23). Dezeou
de fabricantes e fornecedores, princi,
palmente da região do Vale do I�jar,
norte de Santa Catarina.e do estado de
São Paulo, apresentam aos visitantes,:
,durante seis diàs, máquinas e equipa·

.

mentos, lubri,ficantes· e químiCOll,
fios, tecidos e aviàmentos, e' maia
uma vasta' gama ,de produtos utiliza·

.

dos na confecção de artiges têxteis •

, "O Vale do Itajaí - maior p610
produtor têxtil da: América LaIiDa,.
'q� absorve quase 1IIil fábricas emaia
de 60'mil Pes.soas - continua, 1Ipé8ar
da instabilidade ecOnômica que atra· ,

vessa o país, em franca expansão,
Portanto, nada mais natural que se

,pl'lilpiciar um encontro técnico-e de
f1egdcios entre os' fornecedores para a
indlfstria têxtil nacional e o �rcado
potencial de Sà,ntaCatarina" • A colo•.

.'

\ " caç�o é,do diretor da "EFEP Empro-

,SATA:-37 anos contribuindo p'ara o ��!:OO��:: �.l-��sdi=
',,' ,destacando iÜJlda que a "Febratex" 6

a primeira feira do setor, no piús, re·
presentada exclusivamente por fabri·
cantes e fornecedOres para a ilidástria
têxtil. "Agora, o mercado brasileiro
conta com uma feira espeçializada e

,

específica para todos os fornecedo.res'
da indástria têxtil. Este encontro vai
resultar em ganhos, a curto" médio e

longo prazos, para ambos'os lados".
SegundO Leiis, o �rcado catárinen·,
se, apesar de já estarmuito bem situa·

'

do em termos de,qualidade e produti· .

vidade, se mantém, constantemente,"
ávido por inevaçõcs qué aprimorem e

viabilizem a abertura de novos mero
cados bem como a ampliação 'dos
mercBA;los .já conquistados. "TéJllOS
certeza que a ciuJa etdiçlo da "febra
tex":- que acontecerá de dois em dois
anos -: se ampliario os horizontes das
negociaÇões daí provenientes". .

�esenyolvimento ·da aviaçãQ
A SATA - Serviços Auxilia

res de T�rte 'Aéreo' S/A, está
completando·37 anos,.prestan!io ser

viços de apoio às ativi'dades da Indás'-
, Iria do Transpórte Aéreo nos princi-
pais aeroportos naeiomUs. ,

"

Fundada no Rio de Janeiro,
em,19 de Julho de 1954, seu principal
objetivo foi o de,reduzir os custos das

, empresas aéreas, através da prestação
de Serviços de carregamento/descar
regamento e limpeza de aeronaves
realizada inicialmente em regime de

,

"pool". Hoje a' SATA conta com:
mais de setemil funcionários em todo
o País, que :movimentam

.

mais de
l.400 equipaJilentos no /aten�to
de cerca de 35 mil vÔOs realizados

, ,

"
,

,

CARROÇARIAS ·HC
HO�N.BURG "Ind.C�rroçarias BU.nd�das�Ltda.

..... '
.

mensaimente nos principais aeropor
tos ,do País, al!m de f!IZCr também o

transporte dos passageiros entre as' es-
'

tações de embarque e as eronaves.

Segundo Carlos Muniz, presi
dente da empresa, a SATA vem am

pliando sUas atividades e hoje.já de-'
senvolve serviços de !Danuseio de
cargas nos terminais das CInpresal!,
inclusive com paleiit.a�o e despaleti
zação de cargl!S. Ele anunciou ainà
que a SATA vem fazendQ investi
mentos em programas de treiruÍmento
intensivo, assistência ao pciSsoal, no-',
'vos equipamentos e melhores insta
lações, "de modo a aCompanhar a ve
loc�e das inovações que a indtfStria
vemexperimentando" •

'" ,i CARltOÇARfA5BLINDADAS � FRIGORfFICAS'-ISOT�RMICAS'- TREILLER'S COME�CIAIS - ESOUADRtÀS - PORtAs
• I ..

. "
-

,

. .

'

A�. �AL. DEObpRO D� FONSECA, 1.479 - FONE: (0473) 7�2511 - TELEX 475.056-

.: , <', �, ",', ',' FAX;'72-2130-JARA,GUÁ DO SUUSC. ,-
-,

'

.

,inadimplência verificado a
cada mês no. comércio jara- .'
guaense . (valor .em atraso'
chegou a Cr$ .17,3 milhões '

em junho). ·'A inadimplêil-:'
cia vem crescendo I 25% ao

'

mês em, relação a períodos"
anteriores, o 'que é um dado

-

muito sério", constata Ro-.
nald, que ainda reserva uma

'

esperança na promessa' �
,

Governo Fe4eral de libérar
os Cruzados bloqueados, a

partir de setembro: "Pelo·
menos isso permitiria que o

pessoal saldasse os compro-
,

missos assumidos" , conclui.

Febratex .estima

um faturamento

de 'Us$ Jümí '

Jaragud do Sul, de 27/07/91 a 02/08/91, f
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Comissão Organizadora acha
,

,

possível vender Cr$ 150 mi

MATUTANDO
_____________ Egon L. 'Jagnow-

'Serviços públicos
deficientesJaraguã do Sul - Apesar das

avaliações preliminares indicarem al

gumas limitações em termos de di

vulgação, até porque a Agência D'A

ralijo (contratada para isso) não assu

miu o compromisso efetivamente, a

5! Feira da Malha atingiu quase o su

cesso esperado pela direção do Rotary
Clube e pelos 40 expositores. Até o

dia 22 (segunda-feira), a Comissão
Central Organizadora havia divulga
do um faturamento global de Cr$ 90

milhões, estimando uma presença de
,

pliblico variando em 50mil pessoas.

A 5! Feira da Malha prossegue
até amanhã (28), no Pavilhão "A" do

Parque Municipal de Eventos"Agro
pecuário", que não chegou a receber
ônibus dos conhecidos "sacoleiros",
neste ano, mas em seus 16 dias pôde
contar com visitas ilustres, como a do
cantor Sidnei Magal, dos artistas da
novela" Ana Raio e Zé Trovão" e dos
dezenas, de bailarinos do IX Festiva!
de Dança de Joinville. A constatação
de todos os visitantes foi unânime em
termos de organização da Feira da
Malha deste ano.

Devidamente consolidado, o

evento promovido' pelo Rotary com

fins 'até beneficentes (5% da renda
será destinado ao Natal da Criança
Pobre) teve grande aperfeiçoamento
tambem na criatividade dos estandes.
"Creio que realmente devemos atin
gir um faturamento esperado de Cr$
150 milhões", acredita o secretário
executivo da Feira, Valdir Rubini:
"Nos últimos dias os feirantes reali
zaram promoções, o que aumentou e

muito a comercialização das malhas" ,

finaliza.

. Sul pode-se deduzir que
o volume de corres

pondência 'recebida e

despachada é bastante
grande, Isto significa
que deve haver uma ar

recadação que cubra as
despesás e ainda haja
lucros. Quer dizer que
pode haver melhoria
nos serviços, sem que o

serviço se inviabiiize
economicamente.

Exigir a melhoria
deste serviço, é exigir
apenas aquilo a que te

mos direito. E espera
mos que, aqueles que
têm opoder de decisão,
se decidam a melhorar
este serviço tão essen

cial.

Boa parte dos ser
viços públicos da esfera
estadual e federal em

Jaraguá do Sul "Ao
condizem com a nossa

realidade e as nossas

necessidades. Mas exis
tem alguns serviços pú
blicos que, de deficien
tes, passaram a sofrt
veis. E um destes servi

ços é o serviço postal.
Há anos que o

problema. do serviço
postal vem apresentan
do séria deficiência,
onde o usuário paga,
além da taxa de serviço,
'com o seu tempo espe
rando na fila para ser

atendido, e conta ainda
com a incerteza do
pronto recebimento da

correspondência a ele

endereçada.
Quando o prédio

da agência foi amplia
do, teve-se a promessa
de que o serviço de pos
tagem e retirada de cor-
respondência seriam

agilizadas, Ficou,
porém, somente na .

promessa, pois até hoje
é "ganhar na loteria"
alguém MO precisar es
'perar na fila para ser

atendido. E as caixas

postais nem aparece
ram.

Não sei de quem é
a responsabilidade por
'wn, serviço tão precá
rio" mas acredito que
está na hora de se pro
curar' solucionar o pro
blema ..Épreciso melho
rar o serviço. E acredi
to que temos direito pa
ra exigi-lo, Não estare

mos fazendo iwda além
do que exigir aquilo que
nos é devido.

Ou estariam os

serviços deficitários por
que a' agência é defi
citária? E claro que
não! Já pela própria si
tuação' sócio-econômica
e a constituição popula
cional de Jaraguá do

"Festa do Colono" continua
até amanhã em Massaranduba

Toda a renda desta Festa será
revertida às entidades organizado
ras, para que os recursos sejam des
tinados às obras assistenciais. Às 15
horas deste sábado (']. 7) acontece o

desfile de máquinas e implementos
agrícolas pelo centro da cidade; às
18 horas será a vez da apresentação
do Grupo de Patinação. "Roller
Clube", de Massaranduba, pouco
depois da apresentação do grupo
folclórico "II de Novembro". As
22 horas inicia mais um grande bai
Ie püblíco, desta vez com animação
do Conjunto Brazilian, de Indaial
(SC).

Para a manhã de domingo
estão previstos o Passeio Ciclfstico

MassaraIiduba - A comu

nidade do município confraterniza
desde ontem (26), com a abertura
oficial da "Festa do_C�lono", que
prossegue até amanha (28), no Cen
tro Esportivo Municipal (Rua l.l de
Novembro). Organizada pela CME,
APAE, Capela Nossa Senhora Au
xiliadora, Sociedade A tiradores de
Massaranduba e Butuca Futebol

Clube, a Festa da Colono já se

transformou em evento tradicional
e da mais pura manifestação de so

lidariedade aos trabalhadores agrf
colas do município, responsáveis
maiores pelo título conferido ao

município, como a Capital Catari
nense do Arroz.

-

até o Centro Esportivo, seguido da

apresentação do Grupo "Os Pome
ranos", de Pomerode. Às 13 horas

,

estã marcada um show de paraque
dismo, através do Clube Vento Sul,
de Blumenau. Um Bingão, com dis

tribuição de prêmios coma geladei
ra, bois de 12 e I3 arroubas .e um

vídeo cassete quatro cabeças acon

tece às 14 horas.
Futebol feminino e

entre agricultores prossegue com a

programação e, às 17 horas, ocorre
a Tarde Dançante, com animação
do Conjunto Expresso Jovem, de
Massaranduba. Competição de bo
cha, bolão devem acontecer até
amanhã.

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

Já que estamos fa
lando em serviços -pü
blicos, prestados por
órgão público ou pres
tados por uma conces

sionäria particular, há
outro serviço que; pelo
porte que noêsa cidade
tem, precisa ser melho
rado. Estou falando do
transporte coletivo ur

bano. Tem-se notado

que há deficiência de
horários 'para certos
bairros e a superlotação
dos coletivos. Além do
guichê de passagens na

estação rodoviária,
abrir tarde e fechar ce
do. Este poderia ficar
aberto mais tempo para
orientar as pessoas que
vem de outras cidades e

estados quanto a horä
rios dos coletivos urba
nos, o que facilitaria em

muito o deslocamento
destaspessoas .

Para finalizar: Ja
raguá do Sul não émais
uma cidade pequena,
por isso, os serviços
públicos oferecidos não
podem ser os de cidade

pequena.

Piske pavimenta rua Comunidade da
COHAB
escolhe

nova diretoria

Schroeder - A Prefeitura Municipal deve entregar à comu-
,

nidade dentro de 30 dias mais urna rua pavimentada, dentro do pro
grama de governo do prefeito Ademar Piske. A rua Paulo Jahn já
vem recebendo calçamento em lajotas, através dos serviços executa-'
dos pela Valos, Transporte, Comércio e Empreiteira Ltda. Ao todo,
serão pavimentados 3.400 metros quadrados de área, o que signifi
cará o desembolso de Cr$ 10,9 milhões, que' serão custeados pela
pr6ßria administração municipal.

O prefeito Adernar Piske retornou ontem ao município, após
partícípar da III Feira Nacional de Utilidade Municipal, ocorrida de
23 a: 26, no São Paulo Mart Center, em São Paulo. Aberto a prefei
tos, vereadores, empresários, técnicos e profissionais, a Feira abor
dou temas como "saneamento", ecologia e infra-estrutura', adminis
tração, habitação e, urbanismo, ação integrada, educação, saiíde e

promoção social". Também participaram do evento os prefeitos de
Barra Velha, José Brugnago, e de Massaranduba, Dávio Leu.

t

"Alternativa". Este é o slogan da chapa
que concorre à diretoria da Associação do Con

junto Habitacional 'de Jaraguá do' Sul (Co
hab/JS), em eleição que acontece durante a ma

nhã deste domingo (28), naquele bairro, envol
vendo pelo menos 145 famflias. A chapa Alter
nativa é encabeçada pelo atual presidente da
Comunidade Cat6lica Santa Clara, Luiz Carlos
de Almeida, o "Leco" , provável substituto do
atual presidente daCohab, Luiz Stefani,

Integrar os moradores é o grande objeti
vo de Leco, que considera de fundamental im
portância o engajamento da própria comunida

de, na defesa de ,seus interesses específicos. "Os
moradores devem conhecer o estatuto de sua en

tidade, até para entenderem a responsabiJidade
que cabe a cada um deles" afirma Leco. Entre
outros projetos, ele pretende implantar a horta
comunítäría e criar creche domiciliar no bairro,
além de realização de reuniões, buscando um

programa alternativo de lazer com os jovens.

•MESAS TÉRMICAS
•POLIMERIZADEIRAS

·,MISTURADORES DE PASTAS

• BARCA$ PARA TINTURARIA

• SECADORES DE MALHAS
•SISTEMAS DE EXAUSTÃO

• PEÇAS ESPECIAIS E CALHAS

TUBOS SA'NTA
HELENA LTDA.
Divisão de concreto (tubos e artefatos de

concreto).
R. Joinville, 1.Q16 - Fone: 72-1101

Divisão de P/�sticos (tubos dePVC - 8letrodutosl
linha esgoto -'tubos de polietilenclmangue;ra

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

Escritório Geral
R. Cei. Procópio �omes, '99 - Fone: 72..()()66

VENDE-SE
Um terreno em Enseada,
à 400 metros da Praia.
Contatos pelo fone:
72-0363 c/Dilson.

Fones: 72-0265 e 72-3468
Fax - Ramal 13

RUA BARÃO DO RIO BRANCO,.862 - JARAGUÁ DO SUL - SC

Jaraguá do Sul, de 27/07/91 a 02/08/91 Pági1Ul5
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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, INFORMATIVO VARIG
No dia 20 de julho noivaram, parafe6cidode de suasfamllias,

os jovens Gilberto de Oãveira e Cledionara Dalagnolo. Ele IftlIw de
J08I Gonçalves de Oliveirp e Marilu Carvalho de Oliveira, ela I filha
de YaldemarDalagnolo (Iria Dalagnolo). Naquele dia, os noivos con
fraternizaram em uma pequena recepção na casa da noiva. A Coluna
Gelltl! cl: ]njonnaçõelldesejamuitasfelicidades aosnoivos.

A partir de 19 de agosto.novos vôos da VARIG em Joinville:
vOO FREQU�NCIA ORIGEM PARnDA DESTINO CHEGADA AERONAVE
RG 136

'

Diário Guarulhos 08:15 Joinville 09:25 737-300
RG 137

,
Diário Joinville 10:00 Guarulhos 11:10 737-300

RG 138 .Diário Guarulhos 14:30 Joinville 15:40 737-200
RG 139 Oiário Joinville 16:15 Guarulhos 17:25 .737-200

Obs: * Vôos sem escalas,
'.

* Capacidade de acomodação de passageiros no Boeing 737-300 é de 132 lugares e no Boemg
737-200,109Iugares,

' .:
_

* Com a implantação destes novos vôos, a VARIG deixará de operar o vôo RG 131 JOIJGRU com escala
em NVT.

Rainha dos Estudantes
Muità expectativa

marca o "Baile de Fé
rias" " promoção do Clube
.Atlético Baependi, onde
acontecerá simultaneamen
te a escolha do tão espera
do concurso "Rainha dos
Estudantes". O baile será
na noite de hoje (27), reu
nindo como candidatas as

jovens já eleitas em seus

respectivos colégios, Abai
xo, apresentamos as can

didatas do Colégio'Divina

Providência (Leila Raquel
•

Scheuer), do Colégio Es
tadual Roland Harold
Dornbusch (Sandra Bor
chardt), do Colégio Esta
dual Professara Valdete
Inês Piazera Zindars (A
lessandra Gartz), do Colé
gio Estadual Holando
Marcelino Gonçalves (E
laine Cristina Witkosky).·

Ainda. concorrem ao t(t(.do
asjovens Adriana Castilho

Vista-se bem
eiNE JARAGuÁ A GERAÇÃO

DAMALHACompre ludo cl 1
entrada + 3 x

s/acréscimo
Aproveite, é somente

no 'mês de julho
no

*************** VARIG. ACIMA DE TUDO. voct ***************SEXTA - 26/07/91 -

20: 15 horas • Filme Er6tlco.

Censura:. t·8 anos.
SABADO - 21/07/91 -

20: 15 horas > O Silêncio dos
Inocentes. Censura: 14 anos.

22: 00 horas • Filme
Erótico. Censura: 18 anos.

DOMINGO - 28/07/91
- 20:15 horas" O Silêncio dos
Inocentes. (The Silence 01 the
lambs). Censura: 14 anos.

Com Jodie Foster, An
thony Hopkins e Scott Glenn.

���:�oJ8�r�t��nT��'::.:'H��:
ris. Thriller psicol6gico multo
bem articujado, provocando
suspense da primeira a öltima
cena, sem apelar para a
violência.

SEGUNDA - 29/07/91
-

• Sem programação
TERÇA - 30/07/91 -

20: 15 horas • O Silêncio dos
Inocentes. Censura: 14 anos.

QUARTA - 31/07/91 -

20:15 horas' O Silêncio dos
Inocentes. Censura: 14 anos.

QUINTA - 01/08/91 -

20: 15 horas • Filme Erótico.

frf����sb8ú��gt. Cr$ 400,00

.\v� Marechal Deodoro,
1i1O-5ULJl. . 122, 22 andar

.'�-"_�� FONE (0473) 72-0091
- TELEX 415 055

" .•..
VARIG·>� ••• CRUZEIRO

. L... .

Detalhe para a foto de
pai e /ilho. O amigo eproprietá
rio Ja Dic-SU, SOvio Roberto
EwaId, juntamente com omeni
noS�Roberto Füho. ANIVERSARIANTES

Marquardt, José R. Coelho,
Janete da Rocha, Marcos Sie
wert, Diomar L. Zonta, Jere
miasRozza, WernerHorst;

]! deA:,:ollto
Ermelinda C. Bau

mann, Sérgio N, Schroeder,
Orlando G. Gonçalves, Güber
to F. Bortolini, Rosana AJft
Rodrigues, Jêssica H. Hor

nburg, Dr. WalJemiro Mazu

rechen;

2deAgollto
Marion M. Marcatto,

Angela P. Maiochi, Oldemar

Klitzke, Dércio Heck, Irma H.

Nunes, Cláudia M. Henn,
Afonso Bklck Fuho, Marcelo

H, Marangoni, Adelina da C.

Campestrini. Daniela Hien

d/mayer.

27deJlÚ1w
Elida Bauer, Humberto

Rubini, Luzia Nicolini,.Doracy
Corrêa, Alvino Modro, Ivete

Panstein. Adolar Egget, Anto
nio Meurer, GlaciJda H.'

Schramm, Celso Perin; Liese
/orteH. Black;

28de JlÚho
Lothar Sonnenhohl.

Harry A. Grubba, Lúcia

Steinmacher. Valmor Nicocelli,
Gerda Reichel; Ricardo de Je

sus, Marin2sR. Nazatto, Rosa
lina Werner, Thais H. de Oli

veira, Maria Zehnder. Kleber
Ri Laufer;

29deJfliho
Hilário Bartel, Acácio

J. Verfssimo, Marlene Floriani,
Luiz Hulener, Yaldecir Schal

dach, Dirceu FelixHenn, Ernst
Bendhack, Hilda Priebei

30de Jfllho
Elda Corrêa, Hildegar

dt B� Raeder, Elcúiia Lemke,
Ivo A. Tomelim, [delca Rowe,
Alfredo Rech, Domingos S.

Masson, Luis F. Simon, Magali
Menslin, Luzia P. dai Bello, Al

fredo Bonomini, Amauri Cu

nlu:i:

Felicida
des sinceras d
mamãe Vali da
Silva, que no dia
29 de julho com

pleta mals}lmano
de vida. E o que
desejam suas fi
lhas Ticiani, Ta
nini eAline.

ModaSempre
Getúlio Vargas, 55 Cumprimentos daColuna

Geme & Informações à senhora
MaurOia Kreis, esposa do em

presário Rau6no Kreis. Ela co

memorou seu aniversário no dia
29_de jullw. Parabéns e muitas
fo/idtkuIes, todas que o mundo
poua lhe reservar.

D/CORTE Embora esteja em ple
nas emerecidas fhias, a nossa
colega de A Comercial, Edna
Muniz, 000 poderia deixar de
ser homenageada pela passa
gem de seu aniversáriO, que
acontece no dia I!! de agosto.
Muitas felicidades a você Ed
na, e que suas energias sejam,
sempre, muitopositivas!

S���-·- ·-j;1icidDdes
também são extensivas ao co

lega Eug2nio VictorSchmõckel
Füho o "Geninho" que ani
versaria dia li! de agosto. Ge
ninho ainda sorri à toa com o

nascimento da fiJhi!lha Luisa,
recentemente. Parablns e nuti
ta força Geninlw, a voc2 t?- sua
famllia. Quanto aos festeJOs, a
coluna aclu:i conveniente uma

comemoração única, marcan
do osaniversárias seu e da Ed
na, com nutito bolo, refrige
rantes e tudomais.

Vestindo Gerações
Bspecializada em' brocas de aço.
mpido, brocas de metal duro para
circufto impresso, fresas de aço
mpido, bedames com dez por cen- .

to deCóbalto, machos de aço mpi-'
da, serras de aço mpido, cossine
les, limas, contra pontas fixas, :
pontas rotativas, trenas, eletrodos,
mandris, PIlqwmelros, microme•.
tros, discos de corte e1desbasm.

Postos de VendDs
Av. Mal. Deodoro,

.1.085
Rua Reinoldo RaU,

530
Fone: 72-3311Muita saúde ao garo

to Maicon Ren2 Ponticelli,
que comtmkira aniversário
no dia 29 de jullw (segunda
feira), quando completa seus

oito anos nutito bem vividos.
As Iwmenagens são eXtensi
vas à mamãe Alzira Ponticel
li.

Dicorte Comércio de Ferra-
mentas Ltda.

.

Rua Reinoldo Rau, 459 -

Fone: 72-3384
; Telex: (475) 465 - Jaraguá
. fpSul:"'SC.

Parabéns e muitos anos
de vida a dois Ilustres represen· I
tantes da lamma Bercl: a av6
Páscoa Bercl aniversariou dla·22
de julho, um dia após o anlversá-

.

,lo do neto Jains(!n Berci (dia 21).
A Coluna Gente & Informaç6es
deseja que estas datas se repl·
tam por multas décadas. Felici·
dades!

St:manaJmente reúne-se em Jaraguá doSul umgrupo de ll11Ú

gfJS sen1Wras da sociedade, para um gostoso bate-pápo mformal,
descontração e ati um jogo de bara/Iw. Na foto, as senlwras Bru
nhilde, Carmem Maria, Dalva, Marina, Hültrud, Nadima, Maria
Roglria e Alice. Exemplo que deve ser seguido, pelo fonalecimento
cada vezmoiorda amizade entrepessoas.

31 de Jfllho
ÚlroúJi Bona, Amúnio

IICORPO PERFEITO
Dr.. João Ed'!lar Galvanin - CRMSC - 5339

EMAGRECIMENTO
MESOTERAPIA
ESTÉTICA CAPILAR, FACIAL ECORPqRAL

1�1
Exp. Antonio Carlos Ferreira, 295 (rua1:to Besc)

Fone: (0473) 72-2301 JARAGUÁ DO SUL

.

Jóias, )ef69lot, Instrumentos musicais
e osmals lindos presentes

você el')COntra em

LANZNASTER
Ii)IIC�IIILBORDACHIC Massagem ·Manual

Massagem Eletrônica
Fomo Bier WURDES EDARIAIsométrica

. I'

AVIAMENTOS. FIOS PI BOIIDADOS E COSTURA liNQUSTRIAL
BWSAS De. LA,MALHAS,OOW,

BABEIROS E APLICAç:OES.
IORDADOS EM GERAL.

TROF�US - ARTIGOS ESPORTIVOS
ACADEMIA DE MUSCULAÇAO

(de aegunda 6 domingo)
Rua CeI. Emllo C. Jourdan, 62

(pIóxlmo ao�Ir:-na) - Fo.ne: 72-3583

Crioterapia e Termoterapia
Gesso - Sauna .

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

R.Bernardo Dombuch. 1578- Fundos.

o seu relojoeiro

Av. Mal.� 391- Fone:72-1.

I'

AI�elD" a d••icßio
.Rua Domingas R� da Noya, 316

tl"�.� 7J-1417..:.........hl-SC·
li
"

R. BERNARDODOIINBUSH. taCO F.72·1551

VIAÇÃO
CANARINHO

Há 20 anos transportando
os artlflces do nosso progresso.
AV. MAL DEODORO DA FONSECA, 987·· FONE 72-1422A ROUPA INFANTIL

'-

P4g-_10 P4gül/d�
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



As festividades
valorizaram o

esporte e,
novamente, a,
família Tiago, de

'

I;Ilumenau,
foi o destaque
da Prova Rustica

_______-__ GE_RAL ---_CORREIO___

.-::> c:> IF=- «>" C>

ALTAFREQ�NCIA
__________

'

by"Chico Rodrigues

o fotógrafo Chaves presenteia os leitores do Oorrelo do Povo, nesta edição
comemorativa aos 115 anos de fundação de Jaragwá do Sul, com urna série de ima
gens que resumem o grande número de atividades desenvolvidas no município du
rante a semana que passou. As fotos dizem mais que muitas palavras e, com me-

.

recimento e ccnsderação, a coluna Alta Frenquência abre espaço ao "ponto de
vista" do colega Chaves.

la Prima Notte Italiana di Jaraguá do Sul teve grande público

Até o trem Maria Fumaça voltou aos trilhos entre Jaraguá do
Sul e Corupá

.

o
tempo
ajudou
ea

etapa
do
Vôo
Livre
foi
um

sucesso•

'O!!l canoistas
confraternizaram em

nome da defesa
ecológica, com
Maratona PIiIIO Rio
Itapocu.

'

Casa Rux: exemplo da Importincla na preservação de n0888memória Imigrante

.

Nesse día dos pais, vocênão temiescolha.'
do Boticário, 'ou dáOu você dá , do Boticário.

Porqueum desses presentes combina com o seu pai, reflete Oseu estilocom umperfume próprio.
Venha até aloja? B��c�:��:����!�Á0Do��pres�te pro seu pai.

"

'[",,6,,'1

,ou ,ou

P4gi1Ul�" JaragruJ doSill, de 27/07/91 a 02/08191
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Proclamas déCasamentos
, .. '. _.

.

. '" -: ."'-

MARGOT A.DELIA GRUBBA LEHMANN
Ojicial do Registro Civi, do I� Distrito da 'Comarca dê
Jaraguá doSUl. EStado de�antaCatarina, Bra$Üfázsã-'

.

ber que compareceram em Cartôrio eiii/jintJo 1JS docu
mentos exigidpspela lei, a.fim de habilitarempara casar: -,

EDITAL N917.825 de 1�7-1991
ORIBERTO' JUNUS 'E NEIDE ZENA/DE'
coRRÊA "-

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de LuísAl
ves, neste Estado, domiciliado e residente na Rua Hen

rique Nagel, 14S, nesta cidade, .filho de Ivo Junkes e

RosaliaMarcelino Junkes,
'

Ela, brasileira, solteira, operária, natural- de Navegao-
'

1eS, Deste Estado, domiciliada eresidente na Rua.Henri
que. Nagel, �45, nesta cidade; filha deAlgêo Corrêa e
LydiaCordeiro Corrêa.

.,

, EDITAL NV'17.826 de 16-07-1991.
. MJ!LSON FRANCISCO COEUlO E ;SUZANA
MARTINSCOSTA
Ele, brasileiro, solteiro, ferramênteiro,Jllliural'de Flo-,

rianopoJis, neste Estado, domiciliado' e residentejem
Estr� Nova, neste distrito, filho de Francisco José
Coelho e Filomena Vieira Coelho.
Éla, brasileira, solteira, costureira, natural de Trombu
do Central. neste�do, domiciliada e residente úa Rua
Antonio Kochella, el!l Ilha da Figueira" neste distrito,
filha deFrancísco ASsis M'artins Costa e Ester Cardoso
Costa.

',' .
'

EDITAL N917.827 de 18-07"1991 .

,

ALCIDES MANOEL d(jMES E' MARIA APARE-
CIDAPERElRA

.
'

Ele, brasileiro, solteiro, representante, natural de Cane-

linha, neste E�do, d�miciliado e Tesiden� na Rua A,
íoteamento Rosä, 46, nesta cidade, filho de Manoel Joãe
Gômes e Clementina MII]!:O!Piano GÔIiles."

'

Bla;brasíjeíra, solteira, eomerciäria, natural de Tijucas,
nesie Bstado, domicilia"a e.resideate na Rua A, lotea
Diênto Rosá, 46, nesta cidade, filha de'Gercino Pereirae

.

Onésia Costa Pereira,
,

'

..

EDITAL N!l17.828de 1,1"07-1991 "

MEJANIR SARDAGNA E MÁRCIA ROSARE
DARÓS ,I,

Ele, .brasileiro, soltei�"comerciante, naturáIde Pouso
, Redondo, neste Estada, d<?lJlÍc{JiIldO e residente na Rua,
Joi�ville, 2.,!l9,7 •. nesta cidade, filho de Euclides Sar- ,

dagna e Alvacy Serdagne, ;;

Bla; brasileira, solteira, comerciante, natuÍlll deJaraguá
do Sul, domiciliada e residente na Rua'39Q, em Vila

Rau, neste distrito, filha deNacildo D� e Silvia Bot-
ges Darõs,

'

EDITAL N917.829 de 11"07-1991, "

..

Cópia recebida do cartório de Guaramlrmi ,neste
Estado. ", '

DAMlR JOStRAUUNOEMÂRADEOLIVEIRA
Ele, brasileiro, solteiro,:indusmário, natural de Jaraglli
do Sul, domiciliado e residente em EstradaNova, nesté'
di�to, filho de Ivo Raulino I' Balbina SabeiRaulino.
Ela, brasileira, solteira, dó lar, natural deAntenína, Pa
raná, domiciliada e residente na RuaGerônimoCorrêa,
em GnaramiJ:im"Jieste Estado, filha,de Sueli deOlíveí
Ja.
,

E para que chegue -ao conhec;minto de todas,
'f'D"deipassar oprese'!teEditá/, que serápublicadopela
II!IPretJS{J e em CtJ1't6no, onde será afixado durante 15'
diàs,

CORREI,O
'

-

,E» c::» ..C» ,,�

.

�
Informativo Paroquial

, ,CASAMENTOS:, '

2610.7 -18h30 - Matriz -ARLINDo DEVAllERESIRLEYSOUZA COE-
-

UfO. .!
,

. .

."

. 2710.7'-

16hOO/+-
Matriz - ARNALoo'ROSA-KOHLBACHEMARl7ErE

ANACLETO i'
,

27107 � 18hOO � Matriz - ol).iR DE SOUZA E ZENAlDe LUCIA KO-'
CHELLA' .

27107.-I8hOO - Matriz-EDIVALMOITA ÊAMtUA TRACHIUSKl
. 2710.7 - 10.1100. - Molha - SANDRO EWAEDO VARGASÉ MADRIANE
OITO,

' .

27IQ7-I7hOO-Molha-JOÃOAPARfCIOBRAGÁEMARlZEPEUN
27101.:..2QhI5 "':Molha - CÄNCIOMENESTRlNAEMÁRCIA GUniS
27/Q7.,-I8hOO-Barra-JIDEMAR'VlElRAEMARCEUOESI'ERElCH
27IQ7-J7IiOQ-S.Trinóode-MOACIRPEDRELLIEISABELBOCHOR

" MlSSAS-SÁBMO
•

19h1JQ - Matriz; 18hOO - São Luiz Gonzaga; J,9h3Q - São Juda/;
Tadeu; I9hOOSão Francisco; 171100 -S.8. Ttindade; 18h3Q - Santa Cr:uz;

"

DOMINGO:
WhOO - Matriz; O9hOO - Matriz; 19h1X:J"" Matriz; O8hOQ -SOO:!u

das Tãâeu; p9h3Q - N. Sra. de Fátima; 081100 -N. Sra. Rainhq da Paz;
16hOO - Perpétuo Socorra.

'

..

NOSSAMENSAGEM
J

.

As leituras deste. domingo nos ajudam a refletir sobre a atitude de
Deus. e a atitude do homem com relação ao aIime",o. São doismodOs dife
rentes de pensar. Duas mentaJidodes. Qual é a atitude'deDeus?Deus cria
o mundo, dá o sol; a cliuvq, e1!fim as co1idiçóes para a tetra Pro4uzir..
E1!fão Deuspedepara que tudo seja distribufdo entreaspessoas,Deus '1Íõo
dizpara guardarpara o dia seguinte.

'

Qual é a atitud« do homem? O hanempinsa einproduzir bastanse
para si ptesmo. O que sobra ele troca ]J!1T dinheiro, para aumentar ainda
mais suaprodução.

.

Deus dá toda a tetra aos homens,Para que seja distribuidd a todos.

ORGANIZAÇÃ� CONTÁBIL
A', COMERCIAL S/C LTDA.

Av. Mat Deodoro; 122 - 20 andar - sála 3 Fone�72-0363 -

�
• • I ,

Jaraguá do Sul - SC

AGRADECIMENtO

Os familiares
enlutados
dosaudpso

e se�pre�embrado
RODOlPHO
'KLlTZKE

, comunicam cóm pesar o

situ falecimento transcorri
do no dlâ .14 de Julho de
1991 e, por Interrn4dlo deste
semanário . manÍfesta� o

seu agradeel....nto.a todos
QS parentesi amigos fi co
nheeldos que enviaram fio

rés, coroas, cartões e iele

,
gramas e em especial ao

Pastor Guilherme Rüchert,
'

bem como a todos qúe
acompanharam o extinto até
a sua últimamorada.
Jaraguá do Su�SC)"julho dé >.'

1991.
.

V�-SE
"-

Um terreno.cl 4rea
.de 420,rxmr, pr6xi�

. mo a.� Soe. EstrellD
emNereu R.alms.
Contotos pelO ione:
72-0363 clDi/son.

(urtume, A'rJloldó' 5chmltt Ltda.
,

"Jt A R A·G U At.

FOlIe: DDD (0473) '72-:0670

( ,

.Safari'
\

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

TEL.72-1389
�ARAGUÁ DO SUL - SC

SP�ZIA Sr CIA� ',LtDA.
"

Serraria e Serviços de Trator

�adelras para construção e'serviços de
·trator com profissionais especializados.

R. João J. Ayn,sô, 712 - Jaraguá
.EsqUerdo

Fone: 72 -0300, - Jaraguá do Sul
SC

"
•

> JAkAl,lll\ Ill) ',/I "

Conhecida ,do Acre ao RS

Furgões simples, isotérmicos, plásticos, frigorfftcds, ,

,

trailés e carretàs de 1, 2 e 3 eixos.
Equipamento de refrigeração .e 3� eixo (truck).

Ru. Dr. Enrico Fermi, n! lJ3 -

Fone: .(0473) 72-1017
Telex: 474537 - FAX �0473) 72-1843

, Jaraguá do'sul. d� 27/07/91 a 62/08/91

�

, '

Coluna Evangélica
I

CULTOS: Neste sábado - às 18:30 horas na Rua Join-
, ville, às 20:()() horas em JOão Pessoa; Neste dpmingo - às '8:00

.

horas no Centro, na Vila NOYQ, às 9:30 horas no Centro, na Se
de Par. Ap. Paulo, em Santa Luzia e às 19:00 horas çulto In-
formal tIO Centro. '

.

'

ENCONTRO DE IDOSOS:Nesta terça-feira às 14..00
horas na Rua Joinville. Nesta quarta-feira às,15:00 horas no

Centro:' " "

LEMA DA SEMANA: "Aquele o quem muito foi dado,
muito lhe serâ 'exigido, e àquele a quem muito se confia, muito
mais IMpedirão". Lucas 12:48

.

;
'MENSAGEMELEITURA DIÁRIA:

'

. '. DIA 28 - A obra de amor tem que sérvir sempre para o

louvor de Deus. II Tessãlonissense 1:12'
' ,

29 - O que o mundo mais necessita são pessoas, que
se preocupam'com a ;njséria doprôximo.Eueas 19:8-9

30 - Quem �ente a bondade d'f Deus; tambbn sente o
seu pecado. Hebreus4:15 .

'

31 i: Se existe uma dotarina necessâria à cristandade
então é à doutrina do novo nasCimento. Ela é a fonte donde 1u1
de jorrar tudo o que é bompara a nossa vida. João 3:3-6.

,.01 - Digà sim pàro' ti, porque Deus te aceitou!Salmo·
31:12,22 '

'

,
-

I

.

02 -?\ma tua ,c1'l!2 como d�m'tMDeuà e o peso desa
pafecerd.JÓ 2:10

03 !... Onde Jesus é o Centro, a( se espalha luz e paz.
Lucas 24:36•

I� PE'RFLEX P�"'nuHOIIzonIaII.Vertall .

,

·�BCII,p18l11h.lro.;'DIvIIIo""""
.

,PERF1.EX 'Toldos - Acrf·lcae-ee__Elqulidl'lu
PEIlFLEX . &mAhMlfnIO, ,

.

,

18 Anos A�� COmunidade

RuaJob.vU", 1139-F� (O473l7�0!195 e 7�3320 .

JARAGqÁDOSUL-SANTACATAR'�I'IfA'
'

....
I

P4gina9

,.
"
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CORREIO�.
�C> 'V c::»

I. DO. Co.NSELHo. DELIBERATIVO.
Na forma do parágrafo único do artigo 2(J! dos

Estatutos Sociais, convocamos os MEMBRDS DO.
Co.NSELHD DELIBERATIVO, do Corpo de Bom
beiros Yoluntârios de Jaraguâ do Sul, para a REU
NIÃO. a ser realizada no dia 28 DE AGDSTD DE
1991. com inlcio às 191i30min, na Sede Social da
Corporação, sito na Rua Presidente Epitâcio Pessoa,
nesta cidade de Jaraguâ do Sul, com a seguinte OR-
DEM DO DlA:

•

,

I. Anâlise a aprovação ou não das contas do Conselho
Administrativo - gestão 199011991 - bem como o ba
lanço a ser encerrado em 31.07.1991.
2: �Leição dos membros do Conselho Administrativo,
gestão 199111992.

,

3. ELeição dos membros do Conselho Fiscal, gestão
1991192.
4. Outros assuntos de inperesse da Corporaç�J_

2. DA ASSEMBLEIA GERAL DRDINAKIA
Na forma da letra "a" do artigo {j'! dos-Estatutos

Sociais, convocamos os sôcios do Corpo de Bombeiros

CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE JARAGUÁ DO SUL

Jar�uá do Sul- Estado de Santa Catarlna :.Brasil
EDITAL DE CONVOCAÇAO'

Yolumârios de Jaraguâ do SuL; para a ASSEMBLÉIA
GERAL DRDINARIA. a ser realizada no dia 28
DE AGDSTD DE 1991. com inicio às 20h em pri-

'

meira convocação e às\20hJOmin em segundá e,lÍltima
convocação - Letras "a" e "b" do parágrafo dnico do

artigo 15'!, na Sede Social da Corporação, sUo na Rua '

Presidente Epitácio Pessoa, nesta cidade de Jaraguâ
do SuL, a fim de deliberarem sobre a seguinte DRDEM
DODM:

'

I. Indicação de pessoas que deverão receber a "Or
dem da Machadinha", avaliado sobre as duas formas
de concessão de talmérito - 20,anos de serviçoininter
rupto à Corporação e/ou serviços relevantesprestados
à Corporação. " ,

'

, ,

.

3. MEMBRDS DO. CDRI!O ATIVO,
Na forma do artigo �{j'! dos Estatutos Sociais,

convocamos a todos os MEMBROS ATIVDS' do
Corpo de Bombeiros Yoluntârios de J_aragud do Sul,
para a REUNIÃO. a, ser realizada no dia 28 DE
AGDSTD DE 1991. com imcio às 21h, na Sede So
cial da' Corporação, sito na Rua Presidente Epit6cio
Pessoa, nesta cidade de Jaraguâ do Sul, com a se

guinte ORDEM DO.DIA:
1. Eleição do Comando Geral, gestão 199111994
2 . Outros assuntos de interesse âo C,o,rpo Ativd.

Jaraguâ do Sul (SCJ,19 dejuLho'del99r
. JOSÉ CARLOS NEVES .

Presidente do Conselho Administrativo

Imobi·liária Jardim
Jaraguá Ltda.

Rua.l�einoldo Rau, 585 - 89250 - JARA·
GUA 00 SUL - SANTA CATARiNA
FONE:,(0473) 72·0768 - CRECI 572.J

VENDE·
TERRENO c/ 780m2, R. Walter Marquarot.
TERRENO c/600m2, pr6X; !>te MarIa Grubbe.
TERRENÇ> c/420m2, Ilha da FIgueIra.
TERRENO cl 500m2, centro. _

TERRENO e/15x35m, Vlla.Baependl.
TERRENO· c/464m2, R. Jolnvll'" - lrante pl aslalto.
TERRENO e/18x37,50m, lat. R. Jolnvllle.
TERRENO e115x60m, ,Jaragud Esquerdo.
TERRENO c/450m2, Barra do RIo Cerro.
'TERRENO e/3.380m2, R. Jolnvllle - Guaramlrlm
TERRENO c/ 7.130in2, Vila Nova.
TERRENO c/ 15x30m, C/, casa de alvenarIa em lase de acaba·
menlo, na Ilha da FIgueIra.
TERRENO e/52om", Ilha da Flr'elra - crS 600.000,00
CASA DE ALVENARIA c/120m, THa Pólvora.
CASA DE ALVENARIA c/120m2, Jaragutl Esquerdo.

, CASA DE ALVENARIA cl 160m2, Vila Nova.
CASA DE ALVENARIA cl 170m2, V. Nova - P/ FInancIada
CASA DE ALVENARIA c/200m2, em Sehroeder.
CASA DE ALVENARIA c/250m2, terreno e/1.400m2•
CASA DE ALVENARIA c/70m2, em Jaragud .esquerdo.
CASA MISTA c/127m2, R. R. Zlemann, lrante pl a"alto, 30m
ponlo comercIai.

'

SALA e/40,oiIm2, centro. ...

SALA e/65,00m2, eenlro.
APARTAMENTO e/2GO,GOm2, cantro.

-

.

APARTAMENTO e/127,80m2, Edil. Sti Terazlnha-eentro.
APARTAMENTO e/108,GOm2, centro.
APARTAMENTO e/105,OOm2, centro.
APARTAMENTO e/80,OOm2, centro.
APARTAMENTO e/70,OOm2, centro.
$trlO e/508.00om2, 'Ilha da FIgueIra a 7 Km do centro.
CHÁCARA e/88.000,OOm2, Rio Cerro a12 Km do centro.
CHÁCARA e/38.000m2, c/ casa de alvenaria, em Mas8aranduba.

ALUGA:
APARTAMENTOS, no centro.
CASA DE MADEIRA NOCENTRO.
SALAS, eentl'Q e na R. Jolnvllle.
- TEMOS OUTROS IMÓVEIS"

,

, VISITEM-NOS '

"AGORA TAMBr!M PLACAS E PAINr!IS"
FONE: 72-0768

Cor Imóveis
Jaraçuá

Ctda.
( ompra - \ rnda _ l.otcamento _ Admuustraçao de [moveis
CGCMF: 786595440001-92 - Creci 852-1
Av. Mal. DeodorO.141 - Fone: 72-2010

VENDE:
- Terreno com 720,00m", com 02 casas no loteamento Aná Paula I.
- Terreno cdm 10.000,OOm2, na BR 280.
- Terreno em Nereu Ramos. '

- Terrenocom 9.000,00 de frente a entrada do Rodeio cnoio.
- Ql chácara com 240.000,00m2, na Gruta Funda.
- 02 lotes no loteamento São Luiz.
- Chãcara com 25.000.00m2, em Corupã.
.: Chácara com 105.000,OOm?, em Nereu Ramos.
- Terreno com 574,OOm2, na rua Jacob Gesser, airãs do Tijolão- de
'Materiais de Construção. '

- Casa com 120,OOm", na rua Ernesto·Lessmann.
- Uma casa com 02 terrenos em Schroeder com 15.00 x 30,00m.
- Casa no loteamento Itapocuzinho

'

ALUGA:
- Salas comerciais na rua Bernado Dornbusch.
-'Apartamentos novos na Av. Mal. Deodoro da Fonseca, de Irente as

Pernambucanas.
- Salas cornerçlais.e �ilinetes no prédio.da MP, na Marechal,
- 01 sala comercial na rua Preso E'pitácio Pessoa, n9733
- 01' sala comercial com. divisórias no prédio do 'Uhibanco.
- Casas residenciais em diferentes pontds da cidade.

.�
ENGETEC

\.)

Engenharia e

Tecnologia da
. Construção Uda

Coaslrulora: lmobili'ria:
Cálculo Estrutural Compra. Venda. Avalia�âo
Projetos Civis .Locaçäo-e lntermediação
Execuçâo de Imóveis

RULJ Cei. Procópio Gomes de Oliveira, n� 285 - Fonet.
72-2679 Jaraguá do Sul - SC - CREA 2264 - CRECI934.J

VENDE:
Casa de alvenarIa cl 120m" • (Centro) - Rua CrlclOma
Casa de alvenarIa

!centro)
• Rua Joio Planlschek, 677 ,

Casa de alvenarIa Centro)- Rua José Emmend�erfet;..
Casa de alvenarta Suite,," 3, quartos) • Vila Nova
Casa de alvenarla (Terreno cl 1.070nf) - Centro-Rua AnIta GarI
baldl
Casa d� alvenarIa (Terreno é! 1.404nf) - RuaWalter.Marquardt
Casa de alvenarIa - JARAGUÁ ESQUERDO - LOT. SÃO LUIS
Casa de alvenarla (Suite + 1. quarto) - Pr6x. RecreatIva MARISOL
Casa de madeIra (Terreno cl 1.038nf) - CAMPO ALEGRE·se·
FRAGOSOS
Sobrado de alvenarIa - NA PRAIA DE ITAJUBA-SC.
Apt".-ED. Marajó (2 quartos) - Centro
Apt".-ED. Chlodlnl (Pr6x. ao HosJ)ltal säo José) - Centro
Lote na Aua José EmmendOerfer Cr$ 4.000.00Ó,OO
Lotes no Lofeamento na Ilha da'Flguelra
Terreno C0013.500m" - Rua Epltdelo Pessoa

'

Terreno com 432nr - Lot. Plcolll - Vila Rau
, Terreno com 900m" - Rua Bala - Pr6x. à Polrcla Militar
Terreno com 414,40m" (mals. um prédIo em obra)· RUA JOINVILLE
Terreno com 2.856m"1(Pr6x. à WEG II) - Rua Jonvllle
Terreno com 9.800m" Pr6x. à WEG 11)" Rua Jolnvllle

, PERMUTA:
Casa de alvenaria com 108m" (2 quartos) NOVA· Pr6x, à con!.
LAUDER, por uma châcara, em SCHROEDÉR·SC.

ALUGA:

����e��sVI�dÂ!'ua���\�t - Centro

Casa (2 quartos) Jaraguá'Esquerdo - Pr6x. MóveIs Pradl
Casa de alvenarIa (2 quartos, 2 BWC), PrOx. ColégIo Horlando
Gonçalves .

Sala -comereret Terrea cl 36m" - GalerIa Ed. Plcolll - Av. Mal.
. Deodoro

.

Salas ComercIaIs Terreas - 100m" - Rua Joio Plcalll (entre ReI
naldo Rau e Av. Mal. Deodoro)
Sala ComercIaI Terrea cl 70m" - Rua José EmmendOerfer

INTERIMÓVEIS
Intermediária de
Imóveis Ltda.

RMN/JaraJ!1#1 do Sul,22 de JULHODE 1991.
AureaMi1IkrGru�oa - Tabeliã e Oficialde

Protestp de T(tuIos.

EDITAL
ÁUREA MÜLLER GRUBBA. Tabeliã e oftcitll_ de

TftuIos da Comarca de Jaraguâ do Sul, Estado de SantaCa
tarina, na forma de Lei, etc.

Faz saber a todos _quanto este edital virem que se
acham nesteCartôrioparcz Protesto os TftuIos contra:
AUTOMEC VANDlNELULTDA - NESTA; ,

AMSI0 SILVA �R. JOAOPLANlNCHECK, 694 - NESTA;
, ANI'ONlO PRIM - R • .oNELlA HORST., 611 - NESTA'
DALFORTE IND COM LANCH,tTDA - R. WT JARDIM
FCOLOTE2-NESTA' -

.

LUIZANTONIO KOTZrEI7ER-R.MAL DEODORO, .1309-
NESTA-
JAMESGIUUANO POMMERENING - R. PONTE PENCIL,

.

53. NESTA; ,

SUPERMERCADO M1RAJ"LOR LTDA - R. ROTARJ, 311 -

NESTA;
VALVO CARLOSDEANDRADE-R. ESTl{ lTAPOCU'ZINIIO,
6643 - NESTA;' .

HPPNElJS - R.MAL DEODÓRO, '1475 - NESTA.
E, comoos dltos devedores nãoforam encontrados ou

se recusaram a aceitar a devida intimaçdo,fazpor intemrIdW
do presente edital para _que os mesmos compareçam nest«
Cart6rio na Rua: Arthur·MülJer, n� 78, no prazo da Lei, afim
de liquidar o seu dJbito, ou então dar razãoporque não o faz,
sob a pena de serem os referidosprotestados na forma da Lei; ,

etc.

R. João Piccoli, 104 - Fone
72·2117
Jarag_uá do Sul --" SC -

'CRECI 0914-.1

VENDE-SE
Pontos CODlerciais:
Loja Comercial: Com 1.419m2 e terre
no com 925m2-Av. Marechal Deodoro da

Fonseca-(Antiga lojas Pernanbueanas)
Terreno Com�rdaI: Com 365tn2 -Av:'
Marechal Deodoro da Fonseca, 405.
Loja Comercial: Com 100m2 - Rua
Reinoldo Rau -

Estes e Oatros Bons .

Negócios para Você,
Consalté-nos.

Página 10 : Jaraguá d� Sul,' de 27/07/91 a 02/08/91.
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, ,..

------------------KARATE------------------

Jaraguá. do Sul deve sediar
Campeonato Estadual, .em 92

Jara.:uá do Sul - Os jara
guaenses conseguiram a terceira colo
cação entre as 11 equipes �ue disputa
ram o II Troféu Jaraguã de Karatê,
promovido no dia 20, no Ginásio de

Esportes Arthur Müller. Os resulta

dos positivos foram recebidos com

surpresa pelo próprio diretor da As

sociação de A rtes Marciais e Cultura

Física, promotora do evento, profes
sor Ivanildo de Souza Pinto.. "Ano

passado ficamos em quarto lugar,
disputando contra seis equipes; agora,
tivemos um salto muito grande, por
que competimos contra equipes mais
fortes", avalia.

Mas a organizaçâo do 22
Troféu Jaraguä de Karatê também foi

vista como destaque pela Federação
Catarinense de Karatê que, inclusive,
solicitou que o município sediasse o

Campeonato Regional de Karatê, no
próximo ano. Com apoio do Correio
do Povo, o Troféu teve a partici
pação de cerca de 150 atletas, que
disputaram 21 Categorias, assistidos

. por um público de mais de 250 pes
soas. "É importante que se ressalte
como agradecimentos à Malwee, Lo
jas Hering, Dic-Sil Troféus, Prefei
tura: Municipal, PolfciaMilitar, Fede
ração, Rádio Jaraguá, RBS-TV e ao

Jornal Correio do Povo", destaca
Ivanildo.

Os resultados obtidos pelos ja
raguaenses foram os seguintes: Cate-

-----RÚSTICA-----

Veterano Vicente Alves

lidera a sua'categoria
Jaraguá do Sul - A prova

nistica "Semana de Jaraguä nos seus

115 anos de Fundação" Contou com a

participação de 134 corredores, que
transformaram as ruas da cidade em

uma grande manifestação esportiva,
até pela presença de graudes atletas
representantes de 10municfpios cata
rinenses. Realizada às 15 horas do dia
20, a prova foi vencida pelo atleta de

Apiuna, Valmiro Alves, com tempo
de 25 minutos e 14 segundos, vindo
em seguida os irmãos Angelo Tiago
de Souza e Sérgio Tiago de Souza. O
jaraguaenSe Luiz Roberto Pereira ob
teve a quarta colocação, com tempo
de 25.47. No feminino a vitória cou-

'

be à paranaense de Curitiba Lídia
Karnoweske. Por equipe, novamente
o título ficou com a família Tiago de

Souza, de Blumenau.
Um dos grandes destaques da

Prova Rústica foi o veterano atleta
Vicente Alves, vencedor na sua cate

goria (50 anos em diante). A prova,
inclusive foi considerada dentro do
Ranking Catarinense da modalidade.
Vicente deve participar da Maratona
ItajafIBlumenau, tudo como prepara-

tivos à Corrida de São' Silvestre, no
.

final do ano, onde estará presente
graças ao patrocfnio assegurado junto
à direção daWeg.

goria Kata Mirim (Ricardo Scheuer-
12lugar) e Patrícia Pedroso (32lullllr);
Kata Infantil (Adriana Buhliesi - 32

lugar - e Eduardo Scheuer - 42 lu

gar); Kata Infanto (Kleber Felipe Pin
to - 12 lugar - e Cristopher Beppler-
42 lugar); Kata Feminino Absoluto

(Denise Aguiar - 22 lugar); Kumitê
Adulto Feminino Absoluto '(Denise
Aguiar - 12lugar)l Até 42 Kiy Adulto
75 quilos (Gilmar Farias - 22 lugar); e
Kumitê até 42 Kiy acima de 80 quilos
(Ador Antunes - 12 lugar). O irmão
do professor Ivanildo, carioca Sérgio
Souza Pinto, obteve o 12 lugar na ca
tegoria Kumitê Adulto até Faixa Pre
ta 75 a 80 quilos, representando o

SESCIRJ.

Vitória é o

novo Campeão
do Varzeano
Jaraguá do SúI - A equipe

do Vitória Futebol Clube foi agrande
vencedora do 9!! Campeonato Muni
cipal de Futebol Varzeano, que teve
seu encerramento no final de semana

passado. Ap6s a realização da final,
Santa Luzia ficou com a segunda co
locação, Vila Lenzi veio em terceiro
lugar e Vila Fófa obteve o quarto lu
gar. Quinze clubes participaram do
Campeonato promovido pela SE
CET/DME com apoio da Liga Jara
guaense de Futebol. Ao todo, foram
disputadas 46 partidas e 143 gols fo
ram marcados - uma média de 3,1
por partida.

O ataque mais positivo do cer
tame. foi da equipe da Vila Lenzi, que
converteu 30 gols e também foi pre
miada com o atleta revelação, o joga
dor Ezequias Carolino (Serginho). Já
o Vitória recebeu ainda o título de
equipe mais disciplinada. Os árbritos
distribuiram durante o campeonato
97 cartões amarelos e 10 vermelhos.
Ao final da competição, a DME di
vulgou a lista dos jogadores convoca
dos para formarem a Seleção do Var
zeano, que inclui seis atletas do Vitó
ria, três do Santa Luzia,' seis do Vila
Lenzi, dois do Santo Antônio, um do

Bangu e do V i1a Fófa.

-----------\VÔOLlVRE--------
Irmaõs Bretzke são destaque estadual
J.raguá do Sul - Os irmãos

Bretzke, sem dúvida, foram os gran
des destaques da 6! Etapa do Cam
peonato Catarinease de Vôo Livre,
�lizada no final de semana (2Q e

21), em Jaraguã do Sul, dentro das

comemorações pelos 115 anos de

fundação do município. Na categoria
Mlmter o piloto Douglas 'Bretzke (pa
trocínio Muky) ficou em segundo lu
&ar, enquanto Guido Bn:tzke asacgu-

rou a nona colocação. Na Categoria
Principiante, .

ambos arremataram as

primeiras colocações - Douglas ven
ceu e Guido ficou em segundo lugar.
Na prova de pouso, Douglas Bretzke
venceu no sábado, enquanto o piloto e

presidente do Jaraguã Clube de Vôo

Livre, Márcio Milke, foi o melhor

pouso no domingo.
Como o tempo estevebastante

bom p� a realizaçlo da etapa, 30pi-

Jotos sobrevoaram o céu de Jaraguá
do S.uI. Para dar maior empolgação
ao evento, o Jaraguã Clube de Vôo li
vre conseguiu contratar as bandas
"Solitário Kid" e "Seres Vivos", que
comandaram os.shows na tarde enso
larada de domingo, no campo de pou
so da Ilha da Figueira, Troféus, me
dalhas e prêmios em dinheiro foram
oferecidos aos vencedores da compe
tiçlo.

CORREIO---
C» <> F- C>" c:»

,

Bicicross

'Esporte em Revista
----_-------:0-- Jaime Blank -

Juventus O verdadeiro

"moleque travesso"

o grande m1mero de com
promissos assumidospela EqMipe
Malwee deBiciero_durante os
festejos dos 115 anos defundação
de Jaraguâ, fez com que a etapa
do campeonato inter-escolar de
bicicross, que a princfpio estava

marcada para este dominto (27),
fosse adiada para o dia 03 de

agosto. A partir das 15h3Omin
deste sâbado, diversos pRotos da
equipe estarão participando do

passeio cic�o, que sai defronte
a Praça Ângelo Piazera, com che
gada no Parque Municipal de
Eventos. No final do passeio, opi
loto Antonio Carlos Dantas faro
uma apresentação de free-stiler
(estüo livre), para o pdblictJ pre
sente.

Balão
Inicia as 9 horas deste sä

bado, nas canchas da Sociedade
Vieirense, o X Torneio de Bollio
"Cidade de Jaragu4" - Bola 16.
AlIm do Clube de Botão 81, que /
o organizador do torneio, partici
pam ainda Baependi (Jaragu4),
Floresta e Tupy (JoinviIJe), Tira-:
dentes (Itajal), Benejiciente (Brus
que), Vasto Verde (Blumenau) e

Urea (Curitiba). O t/mrino estâ
previsto para as 13 horas de do
mingo, quando serâ efetuada a

premiação aos vencedores. Por
outro lado, o Clube AtlItico Bae
pendi estarâ sediando nas dias 1�,
2, 3 e 4 de agosto o Campeonato
Estadual de Bollio Feminina-Bola
16.

Jaragud do Sul. de 27/07/91 a 02/08/91

Este é o Juventus que. o presidente Aristides e seus com

panheiros de diretoria sonhavam formar, que a torcida desejava
ver jogar e nós dá crônica esportiva, podemos denominar ver
dadeiramente de "moleque travesso". As suas travessuras são
fruto da garra, determinação e esptrito de competitividade de
seus jogadores, que se tornaram mais evidentes a partir do me

mento em que Nazareno da Silva assumiu o comando da equipe.
A principio éramos contra a mudança de treinador em meio ao

campeonato, mos com a saida de,Zé Carlos e a chegada de Na
zareno, novas contratações foram feitas, a seu pedido, e do
elenco' antigo sô ficaram aqueles que tinham realmente condi
ções de vestir a camisa tricolor. Nazareno fez do Juventus 'um
time "pegador', que tem na marcação sua principal caracterts
tica. O prôprio treinador chegou a afirmar que deveria ter.
aceito o primeiro convite que lhe foi feito, no infcio da tempora
da, mos ele entende que hâ tempo suficiente para montar um
bom time e corrigir as falhas ainda existentes. O primeiro lugar
no grupo "B" e o quinto na classificação geral, com 10 pontos
ganhos, em 9 jogos realizados, reflete a excelente campanha do
tricolor na Taça Governador do Estado•.Vale salientar que se a
competição tivesse sido encerrada agora, o Juventus não dis

putaria a final dessa taça, mos j6. estaria classificado para o

Quadrangtdar Seletivo Principal.. A equipe que estã em plena
ascensão flsica e técnica darâ por certo aindamuitas alegrias à
suafanâtica torcida.

Parabéns, Vitória
As naSSDS felicitações aos

atletas e dirigentes da Sociedade
Esportiva e Recreativa Vitdria, da
Ilha da Figueira, pela conquista do
tftuJo de campeã do 9'! Campeo
nata de Futebol Vaneano, na vi
tõria de 1 a O sobre o valente time
do Santa Luzia. Vale destacar

tamblm, quefoia eqtdpemais dis�
ciplinada do campeonato.

Maratona Ecológica
.O Clube de Canoagem

Kentucky, que tem o patrocfnio
exclusivo de MalIuuDarpe. rea
lizou no dltimo dia 20 de julho, a
51! MaratonaEcolâgica de Canoa
gem, em defesa do Rio Itapocu,
Participaram do evemo (que teve

a sua largada na Ponte Abdon
Batista, em Jaragu4 do Sul e che
gada na lagoa deBarra Velha), 38
canoistas, dos quais 25 comple
taram o percurso. Apds a chega
da, os remadores foram agracia
dos com um caldo depeixe, ofere
cido pelo Prefeito deBarra Velha,
Jos/ Brugnago. Houve ainda a,

entrega de trof/us e o sorteio de
diversos brindes. Segundo os pro
motores, o evento foi coroado de

plena êxao, '�A cada ano recebe
mos mais Canaistas para a mara- .

tona, o que fazengrandecerainda
mais o esporte da canoagem; o
nome do cIulJe, a sua patrocina
dora e o municfpio de Jaragu4 do
Sul', ajinnou o presidente J&
RobertoRodrigues.
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ANqTAÇÓES
E o trem "Maria Fu

maça" chamou a atenção de
centenas de pessoas, durante
as comemorações pela pas
sagem dos 115 {!nos âe fun
dação de Jaraguá do Sul.
Atravls da Secet, ficaram
acertados diversos passeios
pelos trilhos da microrregião,
entre Jaraguâ do Sul e Coru
pâ, utilizando os velhos re

cursos da energia movida a

carvão. Lamentavelmente a

Rede F'erroviâria Federal de
cidiu-se pela desativação do
transporte de passageiros
através dos trilhos, mesmo
sabendo da importância so

cial e ati turlstica desse tipo
de alternativa de trâfego.

Ã��;-6({Á��·-diJura-
dos. Glauber Rocha, cinema
novo. Tanta coisa lembra o

Brasil da época da Bossa
, Nova. Pois foi justamente pa
ra relembrar esse passado
importante do pais que um

grupo de aficcionados pela
"Bossa Sempre Nova" deci
diu reunir músicos' no anfi
teatro da Sociedade Cultura
Artfstica, para dois shows -

dias 26 de julho e 2 de agosto
-, com repertório selecionado
que incluiu composições co

mo "Garota de Ipanema".
. "Águas de Março", "Desafi
nado", "Samba de Uma
Nota Só", sucessos sempre
lembrados e curtidos, por lo
dos os que apreciam uma boa
11IÚ6ica. Aplausos para a feliz

.
idéia, comandada por Osmar
Gunther e Gilmar Moretti;
entre outros fãs da bela arte

musical.
-.-.-.-.-.- -

.
..; ...

Os aplausos' também
são extensivos à comissão
central r

organizadora do
projeto Jaraguâ 2.010, que
preferiu rever todas as dis-

cussões em torno dos painéis
"Desenvolvimento Econômi
co e Social", Durante uma

semana, as lideranças da co

munidade voltaram a se reu

nir, desta vez em grupos se

letos, no auditôrio do centro

empresarial de Jaraguâ do
Sul, onde as propostas, per
guntas e pontos conclusivos
foram 'novamente analisados,
às minúcias, Tudo em carâter
amplamente comunitário, co
mo. complemento ao projeto,
que se tornou no grande
evento de planejamento para
o próximo século, em nossa

microrregião.
-.- .-.-.�.-.-.-.-.-.-

E os.preparativos para
a realização do último painel
- "Desenvolvimento Urbano"»
são intensos. Este tema deve
ter a coordenação do enge
nheiro Osmar Gunther, que
também serâ um das pales-
trantes.

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

At vai uma sugestão
criativa pana um novo slogan
sobre a cidade de Jaraguã do
Sul, que pode muito bem em

placar dentro de pouco tem

po: "Jaraguâ do Sul, 115
anos.•• Jaraguá do Sul..• :Ja
raguâ doçura..•

"

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

O Conselho Federal de
Educação deve aprovar o

processo para a implantação
de um curso de tecnólogo em

mecânica, no munidpio de

Jaraguâ do Sul, para ser

\
minstrado em convênio com

FERJ/CEFET (PR).;A reu

nião do CFE que vai analisar
aproposta de criação do cur- ,

so acontece dia. 7 de agosto,
contando com a presença da
�onselheira Margarida Maria
Barros Leal - que, inclusive,
jâ emitiu seu parecer favorâ
vel. Resta-nos esperar pela
decisão positiva do conselho.

Bi\Cl\NI\
COM. E REPRES. de MAT. de CONSTRUÇÃO

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

qualidade e com pronta entrega

RUß BernardoDornbusch, slnq, próximo da Marisol.
Em cada cliente, um novo ami.go.

Amvali intima a Fatma pa
reabrir Pacam nesta semana

,

UdoWagner
sedlz

envergonhado
pela dern;>ra

I

vOCÊ VIU OGUIUlRME?
GUILHERME
CARAMES
TIBURTIUS,

.

DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS EWALD LTDA

Parafusos - Porcas - Arruelas
Rua Bernardo Dombusch, 1.136 - Vila Baependi

. FONE: (0473) 72-0136

I

INfORMAÇÔES PARA O FONE: (041) 262-1500

ESCOLHA
SEU

ALMOÇO
P4gÜl412

8 anos (aparenta
mais), cabelos e
olhos castanhos,
1,35m de altura, •

filho de Ewaldo
Oscar Tiburtius e
Arlete Carames.
Desapareceu da
frente de sua
casa em Curitiba,
dia 17.06.91,
levando junto uma

bicicleta Calói
Cross, aro 20, de
cor preta, com
pedais, selim e

guidão brancos.
Trajava camiseta
com listras largas
em azul e branco,
bermuda amarela
(tipo surfista), e
sandãlia de deso,

CORR'EIO ---.;..
II:> c::» ..C»" C»

'

Jaragll4 do Sul - O Diretor Ge.
ral da Fundação de Amparo � TeC7l()fD.
gia e ao Meio Ambiente (Fatma), An.rt�
mo Hess, foi literalmente pressionada G
'resolver atI o dia 1f! de agosto UIIJG
questão que está pendente desde q� o

governador Vi4o_n Kleinübing asSU1Tliú o

cargo: a desativação do Posto Avançado
de Controle Ambiental em Jaraguâ do
Sul, com att;ndimento microrregfonoL
Anselmo participou a convite da rermi40
da Amvali (Associação dos Municfpio,
do Vale do Itapocu), na manhã do t6a
19, no Clube Atlético Baependi e acaboi
não trazendo qualquer solução para G
reabertura imediata do posto, que eSftWa
atuando com efioâda no Programa dt
Proteção e Recuperação da Bacia IIi
drogrâfica do Rio Itapocu.

, Ö diretor da Fatma disse ape1/Ql
que o órgão garantia os serviços da en

genheira qufmica Celia Jurgensen, parti
a�r, em Joinville, atendendo ao Pacam,
em 'Jaraguâ do Sul, o que causou ali
mesmo irritação erdre osyré/eitos. "Se
for.para conseguir alguem para "que;
brar o galho" I absolutamente desneces:
sâria esta alternativa", criticou o pl't
feito jaraguaense. Como Anselmo nada
decidiu; os prefeitos chegaram a se diJ.
por a pagar o aluguel residencial àfim
cinâria da Fatma, para que resida l1li

micro.rrelfião, ao mesmo tempo em queo
prefeito jaraguaense assegurou o COTto

trato -de um auxiliar admtnistrativo parti
oposto.

"Não quero continuar passando
vergonha.Desde março estamos tentolt
do reabrir este posto e ati agora nada
aconteceu. ,E inacreditável que não se

decida algo tão pequeno e de tanta jm.
portância", desabafou o deputado pt'
âessista Udo Wagner, presente à assem
bléia da Amvali. "É ati irônico esbtJr.
rarmos em W7UÍ decisão burocr6tittl
frente a uma questão dessas", reforçOl4 O

deputado peemedebista Durval VaseL O
presidente da·Amvali, Amõnio CarllJl
'Zimmermann, adiantou que se alt o dia
1f! de agosto a Fatma não reabrir o Pflo
cam, aprópria associação deve abrir lIIII
escritóriomicrorreginal.

Jaraguâ do Sul, de 27/Ó7/91 a02í08/91
---
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