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Moradores de São Bento vão
pedir anexação de bairros

Comandados pelo deputado anexação dos bairros ao municfpio res até o munictpio corupaense. Er
Adelor Vieira, os moradores dos de Corupá. A reivindicação tem sen- nesto Felipe Blunk aprova a idéia,
bairros Bomplandt e Ano Bom estão tido, já que todos (JS acessos e prin- porém, prefere evitar o confronto
se mobilizando desde já para que a cipalmente a menor distância favo- com o prefeito de São Bento do Sul,
Assembléia Legislativa confirme a recem o deslocamento dos morado- Lourenço Schreiner. - Página3-

Pêsames
Weg já

inaugurou
empresas

nos EUA

Itapocu
Enquanto nor

dia 25 de julho ocor

riam os festejos alu
sivos aos 115 anos de

fundação de Jaraguá
do Sul, em meio a fo
guetes, desfiles e ce

rimônias cfvicas, o

mesmo rio que con-:

duziu o fundador do
muniçtpio, Emílio
Carlos Jourdan até o

sertão do 'Jaraguâ,
tinha uma pLaca afi
xada no pilar da an

tiga'ponte Abdon Ba
tista, com dizeres de

grave advertência:

"parabéns Jaraguä -

pêsames Itapocu" . O
rio Itapocu, hoje,
está enfermo e' su
cumbindo, apesar e

até por, causa do

progresso vivido em

Jaraguá do Sul. AL

guma coisa precisa
ser feita, com urgên
cia, para salvar nos-
soprincipal rio, Em meio às COlT!emoraçÕ8s, a advertência ao "progresso".

o presidente da Varig, Rubel
Thomas, inaugwrou nove Sistema
de Informação.

.

---Página4.

Varig informatiza

serviços na região
Malwee é

destaque
na revista
Exame

O presidente da VARIG,
Rubel Thomas, estevepresente à
inauguração festiva do novo Sis
tema Integrado de Informações
da Empresa, instalado no aéro
porto de Joiville, durante a so

lenidade, ocorrida no dia 30 de
julho também nos munictpios de
Blumenau e Navegantes, Rubel
Thomas divulgou que a VARIG
deve inaugurar este sistema ain
da em Florianópolis e que, den
tro de 60 dias, tudo estará sin
tonizado em termos de Brasil.
Atualmente a VARIG possui
1.600 agências informatizadas
no pats, investindo cerca de

US$\IOO milhões em todo o sis
tema;

--------Págiria4-
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EDITORIAL

Cooperação e Competição nas Empresas
Coo.,e...çio . vtnQs

competiçio. Este é um tema
bastante discutido entre os

administradores de Recursos
Humanos. Ambos são pro

. cessos ricos em envolvimento
e dinamismo pessoal. Ambos
geram, quando bem articu
lados, bons resultados de
desempenho individual e

grupal. Talentos, combina
çio de interesses e nogocia
çio fazem parte deste inter-
jogo.

..,
-

.

Na seleçio de executi
vos existem elementos típi
cos deste dilema. SegUndo
um artigo de Marcondes
Paulo JII'., as empresas pro-,
curam pessoas que tenham
garra,'am'biçio e vontade de
praticar. o poder nas em-

.

·Presas. Por outro lado; o .es
..

paço para a açio adminis
trativa e empresarial é
muito mais (!$Casso do que o

previsto, o que acentlla o

procesSo de competiçio
pessoal•. Esta situ�çio pro;'
voca centralização de setores
e restringe a administração

de conflitos decorrentes do
trabalho. Assim apesar de
serem pessoas capazes e Inte
ressadas, obtém-se, como

resultado, clima organiza
cional e produtividade des
favoráveis.

Algumas práticas de
'treinamento e desenvolvi
mento conseguem evitar di
ficuldades devidas a choques

. entre pessoas �xcessivamente
capazes e dinAmi�"atuan
do num espaço limitado. Ter
bons "ad;versários" pode
significaI" maior possibilida
de de aprimoramento. Há,'
por exemplo, "o coelho"
utilizado nos treinaliJentós
desportivos. "Coelho" é um
termo derivado do coelho
"mecAnico colocado nas cor
ridas de cães, que, instalado
na parte interna da raia,
"con-e" numa velocidade

. pouco acima da velocidade
dos animais, estimulando-os
a tentar alcançá-lo.

No caso dos "atletas
coelho", trata-se de ex-cor-

redores qae � dlsp6em, me
diante participaçio noS
prêmios, . a

.

correr contra
aqueles que desejam melho
rar seus índices.' Q atleta
precisa t,entar superá-lo e o

"atleta-coelho" 56 será efi
ciente se nio for. facilmente \

superado. Este fenlbneno de
emulaçio, . sentimento que
inc� a igualar GU superar
os'ou!ros, pode ser vivenda
do em situações de estratégia.

.

organizacional e desen;vol
.

vimento de pessoal. Esta es

tratégia pode diminuir es

efeitos negativos da'compe
tiçio predatória e criar es
paços para as atividades de
cooperaçio entre os setores.
As pessoas poderio visuali
zar características que con

tribuem para melhOll'ar, co
mo um todo e dentro dos
objetivos espeCíficOs do de
sempenho, na empresa onde
atuam.•

Subdivisão de Estudos So
ciais do SESl-SP, e1llilk.Uk mantida
pela indttstria

.

Tratar mal o BB é erro primário.
Antonio Delfin Neto

"O, govemo Coll�r come
teu um erro primário quando
tratou 11Ull o Banco do Brasil no
ano passado. Os olhos e os bra
ços do governo são o BB. A es

tupidez que fizeram com a agri
cultura no ano passado não teria
sido feita se o banco tivesse sido

.

ouvido. Não fico nem um pouco
preocupado quando vejo que o

presidente Collor tem uma linha
direta de contato com o presi
dénte do Banco do Brasil; La
faiete Coutinho. O presidente
não vai romper a hierarquia s6
porque fala com o Lafaiete . .Isso
garante que ele seja informado
sobre o que acontece no Brasil
real.

Brasflia fica a 40 mil .km·
do Brasil real e o pessoal que, vi
ve lá estd completamente perdi
do. É Um grupo endogâmico que
se estd cruzando entre si e pro
duzindo uma casta que controla
a metrópole. O Banco do Brasil
I o único canal para que a me

trópole fale com a colônia que
somos nós. Quando eu era mi
nistro da Fazenda, ,tinha omaior'

xodó pelo Banco do Brasil. Só o
. BB sabe realmente qual ô pro
blema de carne no Rio Grande
ou da soja em Goiäs. As agên
cias do banco são os olhos por
que vêem. osproblemas e os bra
ços porque funcionam quando se

precisa f�er alguma coisa na

agricultura• .o PT tentou destruir
o BB mas estâ sendo destrufdo

\ .

an(t!s. O banco, com todos os

seus defeitos, conünua sendo um

instrumento efioaz, .É incrtvel que
.
o governo não perceba isso. :Se
acontece um problema CO"" a la
ranja, por' exemplo você o�e o

plantador que diz uma coisa, o
eS11Ulgador que dii outra e o

transportador 'que dá uma ter
ceira versão. At você chama o

gerente de Matão e f!le conta to
da a verdade_ Fica fdeil tomar a
decisão córreta_ Deú um pro
blema com o cafl, I só chamar
os gerentes de Londrina ou Mu
zambinho. Deu problema com a

carne , I só oúvir os gerentes de
Araçatuba, Rio GraiuJe ou de
uma cidade de Goiás. Gostei do
pacote agrfcola que ele tenha si
do usado politicamente e ainda
que os recursos não sejam sJtfi-
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cientes, o importante I á mensa

gem passada pelo presidente
Collor, que I mais ou menos. a

seguinte: desculpe, pessoal, MS
erramos no ano passado, agora
vocês podem plantar que vamos

apoiar, Se deixarem o Banco do
Brasil operar, não vai faltar di
nheiro•. A idêia de um banco .

agrtcola privado I um sonho ir
realizãvel; Um bancoprivado te
rd: de trabalhar com taxas de jú
ros aCÍ11UÍ de 9% ao ano. Qual
quer juro acima desse' nlvell in
viável para a agricultura, por
que a taxa de retomo I (nferior a
9%. Sempre que alguém não tem
nada par(l, fazer, fala elp banco
agrfcola•.M temos um. E o Ban
co do Brasil."

("O EstatkJ de
São Paulo"-14-07-9I)

Cäsa' de Loucos II?
Idiota? Imbecil? LQô

co? Eu não!
Não? P8II'emos para'

pensar e analisemos o nosso

dia-á-dia.
.

'Somos ou não somos
submetidos a um processo
imbecilizante de manhã à
noite? Rádio,' TV, edueação
massificada' e massificante•••
Quanto tempo reservamos

por dia .. para ler um� boa
obra, ou melhor ainda, nos

autoconhecer?
Tentemos, pelo menos,

nos . afastar de certos hábitos
adquiridos pOl' for:ça da repe
tição e verificaremos o quanto

_ estamos "presos" a certos
condicionamentos. Descu
bramos o que nos foi imposto,
e que é' perfeitamente dis
pensável e' o distingamos do

'l.ue nos é necessário, essen
CIal.

Não continuemos a ras

tejar•.• 'coloqueino�nos de.
pé "Enqulmto existir cava-
lo, São Jorgé não anda a pé";

GFRALDOJOÃOFIlHO

CORREIO
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liA História de nossa gente não pode ficar só na
saudade"

.

O Passado só é importante. seo seu tempofoi bem
empregado Bárão de ltapocu

Confira a história
••• HÁ50ANOS

'- Em 1941, a SOCIEDADE DE ATIRADORES JARA
GUÁ. reunida em Assembléfa Geral Extraordin4ria, sob a pre
sidêncÜ2 do sr, Mdrio Tavares, em votação secreta, elegia o sr,

HElNJUCH KOPMANN ecônomo da referida sociedade, com
posse 1IUUCaDapara It] de agostp.'

.

· - HONORATO TOMEUN, eufórko, escrevia editorkll A
HERMA DO CORONEL EMJUO· CARWS JOURDAN - J4

,

Ie· eneo,."." trItTe MS! "Correio do Povo;', alcança uma

grande vitAria.
.'

.

,

- O Presidente Getulio Vargas visitava a BoUvia e o Pa
raguai, estreitando laços de amizade e proclamaTJ(lo que na

Amé1"it:Ä as questões dispensavam intervenções violentas, para
serem ,resolvidas de forma padfica e com espfrito democrõaco,
acatanilo as arbitragens que não sofriam contestação. Era uma

.Cie de recado aos beligerantes que Se�àljinhavam na Eu-
ropa compOssibilidade de ampliaçãomu

.

•
.

- A guerra trazia os primeiros sinais que afetavam a nos

sa vida de Pais neutro. Começava a faltar gasolina em São
Paulo e algumas empresas jd reduziam o nWnero de viagens aos
bairros maiS distantes. Os fazendeiros subiam em lO$ÖÓO a ar

roba de cafl em grão e o cafezinho qúe era de 100 refs, passara
a 200 e agora (em agosto)custava 300 rlis na terra da rubiá-
ceo!

.

••• HÁ40ANOS
- Em 1951, o dr; Emilio Willems estudava a vida das ale

mães no Brasil. Viajava ao Rio Grande do SUl, vindo dos Esta
dos Unidos, prof.: de Antropologia da Universidade de São
Paulo e Escola de sociologia paulista, M 2 anos lecionando na .

Universidade de Wanderbilt. Nashvil�, Tenesse, USA, convida
do pela UNESCO, para escrever inquérito sobre alemães no

Brasil. Dizia: "limitomeu trabalho de investigação em cartôrios,
casamentos mistos entre teuto-brasileiros e pessoas, de outras
ascendências. Esses casamentos tem aumentado grandemente, o
que estd em desacordo com afimjações que. teiaos-brasileiros
não se casam com descendentes de outras nacionalidades. Veri
fico ser grande a participação na poUtica com deputados fede
rais, .estaduais, vereadores; etc. - Verifiquei o grande nâmero de
descendentes alemães que concluem cursos universitârios, A
anica coisa que posso 'dizer I que a assimilaçãó se processa

·

aqui muito mais rapidamente do que eu esperava:" E precisou
uma nacionalização que quase acaba com essã integração e

conseqüentementemiscigenaçjio?'
.

"
••• HA 20ANOS

· - Em 1971, passada a IP EXIJA, que foi um retumbame
sucesso que ofuscou muitos olhares i,!:vejosos, como aliás, em
toda a parte, espaço e tempo existe. � margem da EXIJA, la
mentavelmente existiam, ainda em nossa cidade, pessoas que na
da queriam com 'o progresso dó mrinictpio. :Criados 'na margi
naüdade, alimentava. ati então um mórbido desejo de destrui
ção. Atuavam negativamente, porque os seus instintos assim 'o

exigiam. Na manhã da recepção da cotnjtiva do Governador,e
da inauguração da exposição no Agropecudrio, diversos popu
lares encontravam' desde a Praça Paul Harris ati a Casa Co
mercial Vailatti, grande quantidade de pr.egos 'de todos os tipos
e ta11Ulnhos_' Tt:rriendo o pior, procuraram algwis' componentes
dá EXIJA, que 'logo se puzeram em campopara contornar o as
sunto. A I?rinc(pio parecia casuplidade terem.caldo preqos �
todos os tipos e tamanhos. Constatou-se, depOls, que havram SI

do àl[colOcadospara servir de aborrecimento das autoridades e

dos visitantes. Muitospregosforam etifiados.,em pedaços de bor
racha, afim defacilitar aperfuração dos pneus. Funciondrios da
prefeitura, felizmente, alt compareceram para remover os obje�
to� e, assÍ1fl, nada aconteceu de anormal. Parecementir(h MAS I
apura verdade!

'
,

.•• HÁJOANO.s
- Em 1981, a Amv"li informava q� havia um aumento

no tlfdice de retorno do ICM para 1982, para os munic(pios in-
tegrantes damicrorregião. , .

- A CELESC reestruturava as redes de distribuição em
.

Jaragud. atendendo reivindicações das lideranças dos munid
pios compreenderrdo os bairros Vila Lenzi, Novh Brasflia e

Francisco de Paulo..
- A Comissão Municipal de Esportes airavts do presi

dente FidelisHruschka, solicitava recursos da ordem de Cr$I,2
milhão, como suplemento de verba para que Jaragud pudesse
participar dos _XXIl Jogos Abertos de Santa Catàrina" no mês
de outubro, em Lages. _

.

- O secretdrio da Fazenda Ivàn Oreste Bonato vinha pa
ra Jatagud, quando 11Ulntinha contatos com poltticos e empresá
rios,de empreJas onde.a PROCAPE - Programa de Apoio à

Capitalizaç'äo de Empresas, ligado à SF participava acionaria
mente. Visitava na (Jcasião a WEG Mdquinas, MetalúrgicaJ oão
Wiest, Indd.stria TextilJfirita, Jaragud Fabril e MarquardtS/A.-
Ind� de. Afalhas- _

,

Jaraguá do Sill, de 03 a 08 de, agosto de 1991
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Dois bairros de São Bento o seu Serviço
Autorizado Brastemp

mudou.
O endereço é novo,

. o carinho
é o de sempre.

querem anexação a Corúpá
apenas 5 quilômetros de Co
rupä, e convidaram para es

tar presente à reunião, e

ajudá-los no processo de

anexação, o Prefeito Ernesto

Blunk, de Corupä, Vereado
res 'locais e o Deputado Es
tadual Adelor Vieira.

Compã - OS morado
res das localidades de Ano

Bom e Bomplant, no interior
do Município de São Bento
do Sul, estão se mobilizando

. para se anexarem ao Mu

nicípio de Corupä. Alegando
a pouca assistência que re

cebem do Município-Sede,
São Bento do Sul, talvez pe
la distância que os separa -

aproximadamente 40 quilô
metros - eles se reuniram
dia 21 de julho, na localida
de de Ano Bom, que dista

exposiçao dos documentos
necessários ao processo de

anexação e na oportunidade
constitui-se já a Comissão
que ficará encarregada de
conduzir o processo de ane

xação, estando assim consti
tuída: Presidente, Carlos
Gilberto da Silva, Secretá
ria, Liliane Silva, Tesourei
ro, Alfredo Lange, e com

membros da Comissão fica
ram Silvio Floriani, Aranil
Praz, Gertrudes Piaz e Ingo
Homburg.

Leornaq
Rua 724, s/n!! (final da Procópio Gomes -

fundos do Posto Behling
Fone: (0473) 72-0591

Depois de ouví-los
atentamente, o Deputado
Adelor Vieira, que é também
membro da Comissão de Le

gislação e Justiça da Assem
bléia Legislativa, fez uma

Piske reforma prédio da Prefeitura
Scbroeclcr - o Prefeito

Ademar Piske prossegue em ritmo
acelerado com obras de infraestru
tura e conservação, no município,
inclusive com realização de serviços
de pintura interna e externa do pré
dio da Prefeitura, que já sofreumu
danças no telhado e forro. Paralelo

está sendo pavimentada com lajotas.
Ademar Piske já recebeu na terça
feira (30) uma máquina Retroesea
vadeira Case 580 H, que foi adqui
rida com recursos da própriamuni
cipalidade. O prefeito estima um

preço de Cr$ 21 milhões, que serão

pagos em duas prestações.

a isso, os operários realizam a pin
tura do ginásio de esportes, que será
inaugurado em outubro - ainda não
está definido o nome do ginásio.

Os serviços de pavimentação
de ruas tambeth continuam. A rua

Paulo Jahn - lateral da Prefeitura -

Junta jaraguaense campeã
AGRAD.ECIMENTO

E
CONVITE PARA CULTOem processos judiciais no TRT

A famma enlutada da viúvaJunta vem enfrentando e que dificul
tam a agilização dos processos em an

damento - a tramitação de cada pro
cesso começa cerca de 60 dias após
dar. entrada na Junta, conforme ava

liação da juiza presidente da JCJ/JS,
Maria Aparecida Caitano. Entre estas

deficiências, eles citaram a falta de
pessoal e de pelomenosmais um juiz,
reivindicações consideradas justas por
Vitório Ledrac "Esta Junta possui 13
servidores, quando o ideal seriam de
18 a 20, além de mais um juiz, mas
infelizmente os contratos estão im
possibilitados" �

nicípio "fruto da própria crise.
econômica, que obriga os patrões a

adiarem os pagamentos de indeni
zações e, ao mesmo tempo, impõe a

ilusãol ao empregado de que pode re
ceber mais". Outra característica que
pode ter contribuido para isso, segun
do Vitõrio Ledra, "são os próprios
hábitos dos advogados, alguns com

tendências mais conciliadoras, outros
muito rígidos nas suas negociações" .

Um grupo de 30 advogados
almoçou na Arweg com o juiz corre
gedor do TRT, no dia 30, procurando
relatar algumas deficiências que a

Juagd do Sul - A Junta de

Conciliação e Julgamento do Tríbu
oal Regional do Trabalho, em Jaraguá
do Sul, apresenta o maior n11mero de

sentenças judiciais entre empregados
e empregadores, no estado de Santa

I
Catarina. A constatação foi feita pelo
juiz corregedor da 12!. Região, do
tRT, Vitória Ledra, que permaneceu
na cidade durante dois dias, acompa
nhado de três técnicos do Tribunal,
para realizar a inspeção anual.

O juiz corregedor do TRT
considera o grande número de pro
cessos judiciais trabalhistas do mu-

Ainda p:mun!�!! !!�!d�!�� falecimento ocorrí-
do às 11 horas, do dia 26 de julho de 1991, quando contava com-a idade
de 88 MOS, vem por este intermédio agradecer àqueles que a ela pres
taram inteira soUdariedade durante a sua enfennldade, aos que envia
ram Hores, coroas e aos que acompanharama extinta até a sua última
morada. .

'

Agradecem em especial ao Pastor Ingo Piske, pelas palavras
confortadoras proferidas na ocasião e convidam a todos para o culto a

ser celebrado as 9h3Omin deste domingo (04), na Igreja Evangélica Lu
terana - cenro,

Jaraguá do Sul, Agosto/1991.

FARMÁCIA DO'SESI
Amplas instalações e com La
boratório de AnálisesClínicas
anexo, para melhor atendi
mento. Av. Mal. Deodoro, S07
(defronte o Colégio Stio Luú -

Fone 72'()561 .

FUNILARIA
JARAGUÁ 'LTDA.

,

Ora. Stela Fanaclnl
PSfCOLOGA

Ora. Solange Pulnl
FONOAUDfOLOGfA

Ra.W......Marquardt, 356 próximo
da CHnIca SInta eecßIa.

Fone: 72-3659

DrIi. V...... G. TognL
DrIi. SolangeCUtllho

I' FISIOfERAUPEUTAS

Calhas eAqucediJr Solar.
R. Felipe Sclrmidt. 279 - Fone:

72-0448

Jaragll4 doS"l-SCI,

II

larag!'4 do Sul. de 03 a 08 de agosto de 1991 �4gi1lll3
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Weg coloca em funcionamento
a Weg Electric Motor (EUA)

Atacado e varejo
o governador ViWn Klei

nübing esteve presente d inaugu
raç40 do terminal turfstico e rodo
vi4rio de Barra Velha, ocorrida na
tarde do dia 30 de julho. O em

presdrio Tito Gomick investiu cer
ca de US$ 3 milhões para viabDi
Z'I11' a construç40 da obra, que
conta com 10 boxespara 8nibus e
22 mil metros de terreno. Sua ca
paciL/atk de trdfego I de 50 8ni
bus/bora, A solenidàdefoi coman
doda pelo prefeitoJoslBrugnago,
de Barra Velha, e contou com a

presença de outros prefeitos do
microrregiIJo do Vale do Itapocu, '

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

Para completar a estratl
gia USDÓß pelo Governo - desde o
Plano CoDor I - foi anunciada a

criação de uma' nova caderneta de
poupança, que abrigarâ os Cru
zados tranformados em Cruzeiros
e que renderão ati o dia Iôdefe
vereiro de 1993, TR acrescida de
8% ao ano. O Governo Collorjus
tificou a antecipação da liberaç40
dos Cruzados como "forma äe res
gataro erlditopdblicö" • Com esta
medida voltarão a circular no

mercado, no dia 15 de agosto, um
valorestimado de Cr$ 581 bilhões.

laragu' do Sul - A partir de
12 de agosto a Weg S/A dá início às
operações da "Weg Eletric Motor",
sua nova empresa que vai atuar no
maior mercado de motores elétricos,
no mundo. O engenheiro Celso Sie
bert e seu diretor de marketing, Hugo
Lopez, viajam nesta semana para co
mandar a atuação da nova empresa, já

I instalada na localidade de Fort Law
dale, FlcSrida (EUA), inicialmente
operando com escritcSrio e depcSsitos
das empresas Weg Motores e Weg
Máquinas. O mercado norte-ameri
cano está avaliado a cerca de US$ 1
bilhão ao ano.

A Weg Electric Motor 6 fruto
, de uma pesquisa de mercado minu-

ciosa, que culminou com a formula
ção de um projeto e visitas a clientes,
buscando a orientação, segundo o di
retor-presidente executivo do grupo
Weg S/A, D6cio da Silva. No ano

passado, a Weg obteve um fatura
mento de US$ 7 inilhões no mercado
'norte-americano, projeta pelo menos

mais US$ 7 milhões para 1991 e, ano

que vem as perspectivas são as me-

lhores.
.

"0 mercado nos EstadosUm-
dos 6 tão grande que fica impossível
fazermos estimativas neste início",
afirma D6cio. At6 agora, a empresa
.atendia apenas às revendas, devendo
passar a atuar agora diretamente com
os fabricantes de máquinas e equipa-

mentes,

Para fazer frentea um m�.,
do altamente competitivo, onde a iJia.
puta será contra pelo menos 30,mar.
cas diferentes de motores - entre elas
a Toshíba, do Japão, ou outras ins
dIfstrias chinesas -, a Weg tem inte
resses -espeêtãccs, voltados "à l1lII
mercado onde existe ao mesmo tempo
grande fonte de informações sohrt
novos investimentos tecnolcSgicos e
na área de treinamento de recunoa
humanos". avalia Décio da Silva:"A
internacionalização das empresas 6 de
fundamental importância, como for.
ma de mantermos nossos produllll
atualizados", complementa.

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

,A Moretti, Jordan ocupa
durasu« uma semana o sagu40 de
entrada do Banco do BraSil, onde
expõ« o mais novo kznçamento da
Ford: o "Versailles" - Oseuesti1o.
A sua personaêdad«, A exposição
integra uma promoção feita pelos
proprios funcion4rio do agência
local de Jaraguâ do Sul, de abrir
espaço para que as empresas
possam mostrar ao pdblico tudo o

que se produz e se comercializa no
municfpio. DaJcelis, Metalim,
Dalmar, Urbano Agroindustrial e.
agora, Morem,' Jordan, foram os

expositores que jdparticiparam da
promoção;

O'-G��-'F��� deu
uma importante noticia aos brasi
leiros, informando a antecipação
da data de inicio da liberação dos
Cruzados retidos no Banco Cen
tral, para o dia 15 de agosto. Isso
para todos os que tiverem imeresse
em retirar a quantia de Cr$ 200,
mil - quem tiver recurso bloqueado
acima desse valor receberâ 1113
(um treze avos) do total fJloquea
do, ati o limite de Cr$ 200mil. A
partir do dia 16 de setembro, o
restante do dinheiro a ser devolvi
do serd pago em 12 parcekls
mensais.

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

O ministro da Economia,
, ,Marcflio MarquesMoreira, garan
tiu que a liberação de todo esse di
nheiro não deve implicar em im
pacto sobre a inj1ação. Ele ati
acredita, com otimismo exagera
do, que isso possa acarretar na

diminuiçélo dospreços dos produ
tos, com a redução da mão-de
obra ociosa nas indüstrias e o

conseqüente aumento na produti
vidade.

Revista Exame

premia Malwee
Jaragu4 do Sul - A Re

vista "Exame" lança no final do
mês de agosto a sua edição es- ,

pecial destacando as "Melhores
e Maiores" empresas do Brasil,
em cada área espectfica de atua
ção. E a empresa jaraguaense
Malwee Malha.s Ltda obteve im
portantes indicações na pesquisa
realizada pela Revista de circu
lação nacional - com assuntos
mais voltados à área econômica
-. com destaque à Primeira colo
cação em Liquidez Financeiro.

Dirigida pelo empresário
Wandér Weege. a Malwee Ma
lhas foi selecionada como a se

gunda melhor empresa do setor
do Vestuário. em todo o Pars.
além de ter obtido o t{tulo de ter
ceira empresa em ProdutiVidade.
A Malwee ainda foi agraciada
com a quarta colocação em Ca
pitalização, a sexta em Rentabi
lidade do Patrimônio. a oitava
em Crescimento das Receitas e.
por fim, como a 11!! empresa em

faturamento.

,

Varig inaugura novo

Sistema de Informação,
Joinville - A direção da Varig se mobilizou pa

ra vir ao município de Joinville, onde inauguram o seu
novo sistema de informação integrada, dando conti
nuidade a um programa definido dá informatização de
suas agências espalhadas por todo o País. Além de te
rem inaugurado oficialmente o moderno Sistema no ae

roporto de Joinville, os diretores da Varig repetiram a

solenidade nosmunicfpios de Blumenau eNavegantes.
"Estamos cumprindo um organograma pré-esta

belecido, que ainda compreende a inauguração do no

vo sistema integrado de informações em Florian6po
lis", adiantou o presidente da Varig, empresärioRubel
Thomas no ato de inaugtqação, em Joinville, que já
começou a obter os frutos dessa mudança. Os usuários
da Varig têm agora facilidades, garantias e benefícios
como poder reservar passagens com até seis meses de
antecedência, selecionar assentos no ato da compra da
passag�m.

Ã Varig conta atualmente com uma frota total de
80 aviõ�s e pretende colocar todo o sistema de infor
mação em funcionamento no prazo de 60 dias, unindo
o Pais através da informatização. Segundo o presidente
da Empresa, para implantação desse modermo sistema
já foram investidos US$ 100 milhões.

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

o prefeito deMassarandu-
00, Dávio Leu, viajou semana

passada ao' Rio de Janeiro, onde
manteve contato com o presidente
do Instituto Brasileiro de Geogra
fia e' Estatistica (IBGE), professor
Eduardo Augusto Guimarães, com
um objetivo d,efinido: encaminhar
processo para atualização da po
pulação do municlpio - estimada
pelo !BGE em 12mil habitantes »,

que'deve contar hoje com umapo
pulação de pelo menos 16 mil
pessoas, segundo vai tentarprovar
o prefeito Dávio,. O seu interesse
na questão se baseia em umapos
sfvelmelhoria do tndice de retomo
do Fundo de Participação dos
Municfpios (FPM), o que inclusive
jd foi conseguido pelo prefeito de
Barra Velha, JoslBrugnago.

Dalcelis inaugura mais uma lojaRua Reinoldo Rau, 632,
Fone: 72·1599

muito forte como peSlo industrial de
vestuário em malha, e a Feira daMa·
lha em muito contribui para a preser
vação e difusão dessa tradição".

Em suma. estamos voltados
totalmente para o mercado buscando
o aprimoramento constante dos nOS'
sos produtos e. tão importante quan
to. dos nossos serviços tamb6m.

Esse processo de yosiciona
mento de marca Dalcelis nao pára por
aí. A prestação de serviços aos con'

sumidores 6 muito importante e teID
merecido especiais atenções por parte
da diretoria da empresa, refletindo-se
em um amplo programa de ,treina'
mento a toda a equipe de vendas, de
modo a tomá-la cada vez mais aptaS
atender aos nossos consumidores da,
maneira mais adequada possfvel", fi·
naliza C6lio Cristovão.

laragai do �ul - A Dalcelis ,

Irid. e Com. de Malhas Ltda. inaugura
em .outubro' proximo mais uma loja,
sendo esta em Porto Alegre, no Rio
Grande do Sul, no Shopping Center
Praia de Belas. A rede de lojas está
distribufda entre os estados do Rio
Grande do Sul, Santa Catarina, Para
ná, São Paulo e Mltto Grosso do Sul.

Segundo o Diretor-Presiden
te, C6lio Cristovão, a aproximada
mente um ano a empresa vem desen
volvendo um trabalho de saneamento
em sua rede de lojas, quando foram
fechadas algumas que não mais cor
respondiam ao posicionamento de
mercado que a empresa passou a bus
car para a marca, assim com tamb6m
foram inauguradas'em paralelo outras
em locais ouidadosamente seleciona
dos, de modo a adequar com maior

eficácia os produtos e serviços ao seu

pttblico consumidor.
"NcSs passamos a desenvolver

um produto com um grau de qualida
de e sofisticação mais elevados". diz
C6lio e, por consequência. "o pttblico
consumidor que objetivamos passou a
nos direcionar". Por exemplo: se o

nosso consumidor costuma fazer
compras em Shopping Center, a Dal

, celis estará lá; se o nosso consumidor
prefere não encontrar nossos produtos
em feiras, a Dalcelis não participará
desse tipo de evento. Entretanto no
caso especffico da Feira da M,lha de
Jaraguá do Sul, cabe um detalhe. Este
foi o primeiro ano em que ncamos de
fora. pelas razões mercadolcSgicas que
anteriormente expus, mas a Dalcelis
não se furtará de apoiar de todas as

maneiras possfveis esse evento, pois o
nosso municfpio tem uma tradição

,TUBOS SANTA
HELENA LTDA.
Divisão de concreto (tubos e artefatos de

concreto).
R. Joinville, 1.016 - Fone: 72-1101

Divisão de Plásticos (tubos de PVC - eletrodutosl
linha esgoto - tubos de polietileno/mangueira

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

Escritório Geral
R. Cei. Procópià Gomes, 99 - Fone: 72-()()66

HeCARROCARIAS
,

HORNBURG Ind.Carrocarias Blindadas Ltda.
,

CARROÇARIAS BLINDADAS - FRIGORfFICAS -ISOT�RMICAS - TREILLER'S COMERCIAIS - ESQUADRiAS - PORTAS

AV. MAL. DEODORO DA FONSECA, 1.479-FONE: (0473) 72-2511-TELEX475.056-
FAX 72-2130 - JARAGUÁ DO SUL/SC.
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Lideranças comunitárias se

reúnem entre os dias 5 e 9
laraguá do Sol- Lideranças

do município voltam a se reunir para
definição das conclus6a finais sobre

o painel "DesenvolvimentO Soéíal",
dentro do Projeto Jaraguá 2.010, du
rante encontros que se estenderão do

dia 5 ao dia.9 deste mês. Em virtude

do :profundamento das palestras e

propostas desse painel, a Comissão
Central Organizadora decidiu trans

ferir li data de realização do dltimo

painel do Seminário, enfocando o

Desenvolvimento Urbano, agora
marcado para acontecer de 26 a 29 de

agosto, no audit6rio daWeg.
Na segunda-feira, dia 5, os

cinco grupos escolhidos devem apre
sentar suas conclusões finais sobre o

lema"Educação", incluído no Painel
Desenvolvimento Social. Para o dia

6, estão previstos quatro grupos para
a apresentação de tema "Habitação" ,
enquanto no dia ·seguinte devem dis
cutir os temas "Cultura/Esporte/La
zer' outros. cinco grupos. "sád
deiAssistência SOCial" serã o tema a

ser apresentado por cinco grupos, na
noite do dia 8 e, para eucerrar as ccn
c1usões do.painel, se reúnem no dia 9
outros quatro grupos, para definirem
o tema"Segurança", Todos estes en
contros acontecem na sede do Centro

Empresarial de Jaraguá do Sul.
A Comissão Central Organi

zadora do Projeto "Jaraguá 2.01 O"
deve confirmar durante esta semana a

data da vinda do engenheiro, arquite
to e urbanista Jaime Lerner, para a

segunda semana do mês de setembro..

O prefeito de Curitiba vem a Jaraguá
do Sul para falar sobre o dltimo pai
ne do Seminário, o Desenvolvimento
Urbano. No mês de outubro devem
estar definidas todas as conclusões do

Projeto Jaraguá 2.010, que serão in
cluidas na chamada "Carta de Jara-

guá".

Ernesto Blunk inicia
infraestrutura para
terreno da COHAB
Corap' - A Prefeitura Municipal iniciou semana passada as

obras de Infraestrutura no terreno localizado na rua João Tozzini,
onde serão construídas as primeiras 50 casas relativas ao convênio

assinado entre a municipalidade e a Companhia de Habitação de

Santa Catarina. O acordo foi assinado dia 28 de junho e o prefeito
Ernesto Felipe Blunk acredita que dentro de 30 dias os serviços de

água, luz e esgoto deverão estar concluidos, juntamente com a terra

planagem do terreno, que fica a dois quilómetros do centro da cida

de.
Ainda no setor de Obras, Blunk concluiu nesta semana, com

mão-de-obra da administração municipal, os serviços de abertura de

uma nova rua, ligando as ruas Alberto Darius com São Jorge, no
perímetro urbano do município. A rua fica ao lado dos trilhos da

RFFSA, com oito metros de largura e 400 metros de extensão.

•MESAS TÉRMICAS

·POLIMERIZADEIRAS.
·MISTURADORES DE PASTAS

• BARCAS PARA TINTURARIA

• SECADORES DE MALHAS

•SISTEMAS DE EXAUSTÃO
• PEÇAS ESPECIAIS E CALHAS

Fones: 72-0265 e 72-3468
Fax _" Ra'mal 13

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

Nesse sentido Lelis destaca, ainda, o'
local escolhido para a realização do evento,
a região do Vale do Itajaí, "os dados levan
tados no balanço final assinalaram que 60

por cento dos visitantes da "FEBRATEX"
foram provenientes da região", comple-

.

menta, Analisando esta observação do di
reter da "EFEP", o encarregado do depar
tamento de colorimetria da COMEXIM
Materias Primas Ind. e Com. de.São Paulo,
Carlos Costa, diz que o "potencial da re

gião sul é extremamente forte e precisa ser
bem mais explorado". A "FEBRATEX",
segundo Carlos Costa, é um exemplo da
necessidade de interar com mais afinco o

mercado industrial nacional com o merca

do da região do Vale do Itajaf.

CORREIO-
.:> C> � C> " c::»

.MATUTANDO
-----------"EgQD L. Jagnow-

Legalidade e Justiça.
São a mesma coisa?
Quando o governo'

federal elevou de censo e

cinqüenta para duzentos
e cinqüenta dólares a

quota permitida nas com

pras feitaspor brasileiros
no Paraguai, a Assem
bléia Legislativa catari
nense posicionou-se con

tra a medida, justificando
o

.

deputado que encami
nhou o pedido que o

"comércio legalmenie
. estabelecido" seria pre
judicado e ajudado o co

mércio ambulante,
"clandestino e ilegal".

À primeira vista, os
argumentos usados para
justificar o postctona
mento são decisivos e ir

refusäveis. Mas se tentás
semos inverter as coisas:
considerar o Comércio

tegular como "clandesti
no e ilegai" e. o ambu
lante como o "legabnente
estabelecido"? Ou, elas
sificar ambos como legais
ou ilegais? Seria isto

posstvel?
Para se saber da

possibilidade ou não é

preciso saber quem clas

sifica algo como legal,
ilegal ou clandestino, e

quais os parâmetros (ar
gumentos e justificativas)
usados.

.

Analisando algumas
leis e decretos, pôde-se
verificar que o principal
argumento para coibir o
comércio ambulante é o

de não pagar impostos; o
segundo, por atrapalhar
nos passeios públicos e o

comércio 'regular,
Será que isto é sufi

ciente para determinar

algo como ilegal e clan
destino? Quantos destes
comerciantes "legal
mente . estabelecidos"
burlam as leis e sonegam
impostos? Antigamente

não havia os "pombei
ros" que pagavam im-.
postos para exercer seu

. negocio ambulante?
Quanto ao atrapalhar em
passeios públicos, quan
tas cidades adotaram o

camelõdromo? Ou será

que o exerctcio daprofis
são de comerciante am
bulante i prejudicial à
sociedade?

Diante destes fatos
é posstvel verificar que
muitas vezes algo é colo
cado na ilegalidade por
não favorecer ou prejudi
car os 'interesses de al

guém que tem poder de
decisão. Simplesmente
por isto. Isto quer dizer
que entre os conceitos de

legalidade e justiça M.
uma difere�a 1'I1Uito

"grande. Quando, na ver

dade, deveriam ser sinô-
nimos,

Por que haveria-se
de classificar o trabalho
de comerciante ambu
lante de um pai de fa",(
lia, que procura com isto
sustentar honestamente
seus filhos, como ilegal?
Por ser injusto, .ou por
atrapalhar um pouco os

lui:ros de alguém mais

poderoso?

:
I
I

II
I,

I!
II

I,

I,

.i.

I,

:,

Em resumo, épreci
so questionar as coisas,
mesmo quando colocadas
com argumentos aparen
temente irrejutáveis.
Pois, a questão aqui to
mada como exemplo, é

apenas uma entre cente

nas de outras que podem
ser questionadas•

A legalidade ou ile
galidade pode ser decre
toda ao sabor dos inte

resses, mas a justiça a

sociedade determiná, ou

melhor dizendo, Deus
determiná à sociedade.

P.......ntar sua boa fOrm8�Com todas as qualidades do leite, chegou Sant'Ana Diet! Totalmente
._mudo e desnatadO, tem durabilidade de atê 6�es, mesmo fora da geladeira. Voc�

encontra Sant'Ana Dietem prátiea garrafa de 11itro, como os melhores similares europeus •••

"'1. Sant'Ana Diet: Ga�nta a qualidade sem as dispens4veis gordurinhasl

, Febratex

comercializa

US$ 17 milhões
Com um volume de negocies de

aproximadamente US$ 17 milhões e um
,

püblíco visitante de 15 mil pessoas, a pri
meira edição da "FEBRATEX - Feira
Brasileira para a Indústria Textil:, encer
rada às 21 horas do ültimo domingo (28),
confirmou o saldo positivo já sinalizado
nos primeiros dias do evento pelos organi
zadores e pelos prõpríos expositores, con
forme balanço feito no ültímo dia da feira,
90 por cento dos expositores tiveram os

objetivos atingidos. Destes, 29 por cento
conseguiram superar a expectativa inicial.
Como foi o caso, por exemplo, da HUB
TEX-Sulamericana de Máquinas Texteís,
de Blumenau, que teve seus objetivos supe
rados em 200 por cento, da FIBRACOAT

.

- Ind, Com. e Representações, de Blume
nau, que superou as expectativas em 100
por cento. E da RIMO - Ind. Com. de São
Paulo, que obteve um saldo de mais de 50
por cento acima do esperado.

Para o diretor da "EFEP - Empresa
de Feiras e Empreendimentos Promocio
nais Ltda", organizadora do evento, Lelis
Cunha, "esses dados finais vem comprovar
que, apesar da instabilidade economica, o
mercado prescinde de investimentos que
aprimorem e. agilizem o parque produtivo
das <impressas" .

SANT'ANA DIEl
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, INFORMATIVO VARIG

A SER Amizade

promove dia 3 de agosto,
a partir das 22 horas, o

seu Baile de Rainha, com
animação do competente
CruzeiroMusicanun.

A partir de 19 de agosto,novos vôos da VARIG em Joinville:

vOO FREOU�NCIA ORIGEM PARTIDA 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 Diário 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 Boeing
737-200, 109lugares,'

'

'"
* Com a implantação destes novos vôos, a VARIG deixará de operar o vôo RG 13'1 JOVGRU com escala

em NVT.
'

'

*************** VARIG. ACIMA DE TUDO, voct, ***************

\

Flashes
divertida' "La Pri
ma Notte Italiana
Di

-

Jaraguá do
Sul", ocorrida na

noite do dia 20, no
Pavilhão "A" do

Parque dé Even
tos Agropecuário.
Na grande festa da
comunidade ita
liana, destaque
para o casal De
vanlr Danna e se

nhora Áurea.

Vista-se bem .- .- .....-.-.-.-.-.

A principio já está

confirmada o lançamento
oficial dá 3� ScfJützerifest
para o dia 23 de agosto,
no Parque 'Municipal de

,Eventos "Agropecuário" .

A Schützenfest acontece

neste ano de 11 a 21 de

outubro, prometendo mui-
, to em termos de animação,
atépelo verdadeiro renas
cimento das sociedades e

clubes de Caça e Tiro do
Vale do Itapocu.

Tem coisas
que nunca

saem da moda.
Andar bem

vestid.o é uma
delas.

E isso é no

A GERAÇÃO
<, DA MALHA

Av. Marechal Deodoro,
, RIO-SULJl. 122, 22 andar>
�"_�p_�

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

,

, .

VARIG·)(� ••• CRUZEIRO
'.' .

Destaque
o casal

lico que clr
.

pela cidade
e a semana

da. O cantor

Reis, que
presentou a

úblico nume
no Parque
cuário, dia

e julho, jun-
� com sua

�ANIVERSARIANTES�II

Ersching; WaJdin8a Strebe,
JorgeKitzberger, Olinda Leier,
AldrovatUlo Marcarini, Marina
S. Boss, Francisco Pinto eDê

bora C. Campestrini,
D� 06/08 - Moacir

Duncker, em JoinviUe, Terezi
nha Z. Soares, Inês Steinert,
ArtiJiano Piccoli, MUda 'Be

hrens, Osmar Gadotti, emCu

ritiba eAdriano K. Steileim,

Dia 07/08 i: Marina

Moreira, José Steinlein Neto,
Mércia Doering, Marcelo So

creppa, Eduardo F. Horn,
Maria Madalena Yasel Stupp,

. em Blumenau e Fernando A.

Karam, em Curitiba

Dia 08/08 - Walter

Bartei, Adriana Reeck, Iara D.
Chaves, Guilherme Grosskopf
Neto, em JoinviOe, Lucia T�
Mendonça Gonçalves, E77ne9-

Kuchembecker, Sandronei
Garcia Giovani Fugel e Rober
taBianchi,

Dia 09/08 - Álvaro
Wischtal, Diva Mondini; Ovt

dio Nunes, Ertha Schünke,
Mônica Schmidt Menegotti
Schüncke.

chet, JoséM. Junkes, PauloF.

Springmann, em Florianôpolis
Alcides Mannrich, Mário Ma

rangoni e Marialva S. Sehio

chet, emJoinviUe.

Dia 03/08 - FM/fis

Schiochet, Waldemar Bruch,
Almiro Gumz, José H. Marchi,
Alfredo MüUer, Leonir D.

Gretter, os gêmeos Kenie eAl

bio Neckel e GladisS. Poffo.
Dia 04/08' - Jaäle T.

Amâdio, ViMrio Lazzaris, Wi

gando Volgt, Hilário Schia-

Parabéns e muitas feli
cidades ao garoto
DOllglßS, que comple
ta amanhã, mais um

ano de vida. Ele é fillw
do nosso companheiro
Airton Starosky, fun
cionârio da Varig-Car
gas.

ModaSempre
Getúlio Vargas, 55 ,

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

A jaraguaense Mi
riam Müller Warken, alu
na do curso de Adminis-

r
, tração Hoteleira e Turfs-

.. IIIIiI_____
mo do Instituto Vêneto em

Florianópolis, esteve em

visita ao Hotel Itajara,
trocando idéias com o ge
rente geral do estabeleci-
mentoAntônioPinho.

Dia 05/08 - Nivaldo
L. Petry, Alvaro Stinghen:PR,
Olindina L. Garcia, Catarina

.-.- .... .;. .... -.-.-.

D/CORTE _ ", persona
da novela

nal, da Rede

chete).

Quem também
está trocando de idade
na prõxima terça-feira
(06). é o empresário' e
ex-prefeito Victor
Bauer. A coluna Gente
& Informaçõesparabe
niza-o, desejando-lhe
muitasfelicidades,

Vestindo Gerações
Especializada em brocas de aço
rápido, brocas de metal duro para
circufto impresso, fresas de aço
rápido, bedames com dez por cen
to de cobalto, machos de aço rãpi- '

do, serras de aço rápido, cossine
tes, limas, contra pontas fixas,
pontas rotativas, trenas, eletrodos,
mandris, PIlqtÚmetroS, microme
tros, discos de corte eidesbaste.

* * * * ,.. *,.. eiNE JARAGuÁ * * * ,.. ,.. ,.. ,..
« •••••

Postos de VendDs
Av. Mal. Deodoro,

1.085
Rua Reinoldo Rau,

530
Fone: 72-3311

Segunda - 05.08.91 - 20:15 hrs - Os
Trapalhões e a Árvore da Juventude
Terça - 06.08.91 - 20:15 hrs - Os
Trapalhões e a Árvore da Juventude
Quarta - 07.08.91 - 20:15 hrs - Os
Trapalhões e a Árvore da Juventude
cl Didi, Dedé, Mussum e Cristianade
Oliveira, direção: José Alvarenga.
Censura: livre.

'
,

Quinta - 08.08.91- 20:15 hrs - Fil
me Erótico. Censc Iõ anos

Sexta-- 02.08.91 - 20:15 hrs - Os
r> 'Trapalhões e a Árvore da Juventude.

Cens.: Livre
Sáb'adó - 03.08.91 - 20:15 Hrs-: Os

·

'Trapalhões e a Árvore da !Juventude'
22:00 hrs - Filme Erótico Cens.: 18
anos

Domingo- 0/.08.91 -15:00 hrs - Os.
Trapalhões e a Ávore da Juventude
20:15 hrs - Os Trapalhões e a Árvo
re da Juventude

no
Cumprimentos

da Coluna Gente & In

formações à senhora
Astrid Hiendlmayer, es
posa do industrial Ed

gar Hiendlmayer, Ela
comemora, seu ani
versário no dia 08 de
agosto. Parabéns, com
muita saúde e alegria.

Ainda é tempo de lem
brarmos o aniversário da linda
menina Thamüe Luciane Reus,
ocorrido e festejado dia 18 de

julho, na casa de seus avôs,
Rudi e Romilda Fiedler. Tha
mile é filha de Cristiane Fiedler
e Francisco de Assis Reus, ·a

quem desejamos iguais felici
dades.

Dicorte Comércio de Ferra
mentas Lida.

. Rua Reinoldo Rau, 459 -

Fone: 72-3384
Telex: (475) 465 - Jaraguá
'!oSul-SC.

jovens, que
iram núp
às 18 horas
27 de julho,
ja São Mar

Bana do Rio

De parabéns .o
empresário e vereador
José Gilberto Menel

que aniversaria no prâ
ximo dia 08 de agosto.

CORPO PERFEITO
,

Dr. João Ed'l1ar Galvanln - CRMSC - ,5339

EMAGRECIMENTO
MESOTERAPIA
ESTtrlCA CAPILAR, FACIAL E CORPORAL

'i1tpm

ESTETICISTA' CLíNICA VETERINÁRIA
SCHWElTZER

Ola 'dos Pais
Neste dia 11 de agosto, dê

ao seu pai um lindo presente
de

IUIICSIIIL .

BORDACHIC Massagem Manual
Massagem Eletrônica
Forno Bier URDDCO E DARIAIsométrica W � Dr. Waldemar Schweitzer

, . Cltnica de pequenos e grandes animais,
cirurgias, vacinaçês, raio .r, internamentos e

boutique. R. joinville, 1.178 (em frente ao

Sup . Breithaupt} - Fone: 72-3268

Jaraguá do Sul - SC

AVIAMENTOS. FIOS PI BORDADOS E COSTURA IINDUSTRIAL

BLUSAS D� LA,MALHAS,COLAS,
BABEIROS E APLICAç:OEs.

BORDADOS EM OERAL.

R. BERNARDODORNBUSH.12"O F.72·1551

TROF�US - ARTIGOS ESPORTIVOS
ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO

,

. (de segundai domingo)
Rua CeL Emllo C. Jourdan, 62

(próximo ao Cinema) - Fone: 72-3563
, "

LANZNASTER
I,

II
Crioterapia e Termoterapia

Gesso - Sauna
Pipolo - Facial - Capilar

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

II

o seu relojoeiro

Av. Mat Deodoro, 391- Fone: 72-1267 Exp. Anbnio Carlos Ferreira, 295 (rua do Besc)

Fone:(0473) 72-2301 JARAGUÁ DO SUL

VIAÇÃO
CANARINHO

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

Jaragll4 do Sul. de 01 dr agosto tk 1991P4gina/6. P4gina 7
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CASSINOS

ALTAFPEGUtNCIA
_----byChico RocJri9ues

\,

ECOLOGIA

Um documento elaborado pelo Conselho Mundial de
Igrejas Cristãs, em 1981, com recomendações de estratégias
de atuação na Amazônia, foi motivo, de pronunciamento do
Senador Amazonino Mendes, que denunciou o desenrolar de
uma conspiração iruemacional contra a soberania brasileira
sobre a região, O documento, segundo ele, começapor con
siderar que. a Amazônia constitui patrimônio da humanidade
e não dospatses cujos territórios dizem-lhespertencer.

Amazonino disse que considera dever da humanidade
intervir na Amazônia a pretesto de zelar pela floresta, pelas
tribos indfgenas e pela riqueza da região. Mendes considera
uma agressão os pronunciamentos de Senadores norte-ame
ricanos, que na sua opinião demonstram a intenção clara de
intervenção na polftica externa do Brasil.

POR FORA E POR DENTRO

Jane Ochner, "Garota Marisol91" é o destaque
da semana; e com exclusividade para esta coluna, abre
seu coração e revela o que muita gente não sabe, mas
gostaria de saber sobre ela. Confira,
Nome: Jane Terezinha Ochner
Nascimento: 03/07/73
Cidade: Guaramirim
Olhos: Verdes

Hobby: Ler, ouvir música
Leitura: Romance
Livro: "Um Poeta Apaixonado"
Filme: "A Margem da.Yida' Diretor: GlassMenagerie
Ator: Buce Willis

,

Atriz:Bruna Lombardi
Homem: Inteligente, carinhoso, galante, responsável,
que saiba valorizar e fazer uma mulherfeliz.
Mulher: Inteligente, carinhosa, charmosa e que saiba
se valorizar como mulher.
Mensagem: Não se deixe vencer pelos obstâculos que
surgem a sua frente, seja forte, lute e vencerás. Se não
se sentires forte o suficiente para a luta lembre-se que
ao seu redor existem pessOas que te amam, que confiam
)e que torcempor você.

EXPRESSAS

• O Grupo de danças de Santa Cata
rina que mais se .destacou no ,e Festival de
danças de Jolnville foi o ALE'GRUPO DE
DANÇAS de Floripa, que conseguiu um se

guudo lugar na categoria mntemporAneo.
Os primeiros lugareS ficaram para o Curso
de Danças Cllissicas do Teatro Guafra do,
Paraná e' Grupo de Danças de Ribelrio
Preto de SãoPaulo.'

'

• Paulo Tavemilrd, ex-comumeador
e coordenador artfstico da Rádio Cidade
FM de Joinville, foi contratado para assu

, mir o comando do som daMarrilke.:h.

• O "The Look �f the veàr", concÍlr
so internacional de modelos terá uma etapa
em Jaraguá do Sul neste ano, dia 08 de
Agosto na Marrakech. A promoçio f da
CKAT e participação f aberta a moças e

rapazes, a partir dos 12 aoos de idade. As
inscrições podem ser feitas ua Rua Reinol
do Rau, 366. Não f necessário sermod.
ou manequim profissional para participar.
A '-mal brasileira amntec:e em São Paulo e a
internacional em Nova Yorke.

• No proximo dia 08, acontece na So
ciedade Vielrense, numa pr.omoçlo do Co
IEgio Divina Providência, o' tradicional
BaBe dos Pais com animação de "Os Versá
teis: O infcio está previsto para as 23 horas.

• O seCretário de Cultura Esporte e'
Turismo de Jaraguá, Leonel Pritdl F1oria
ni, decidiu utilizar o mesmo material pu
blicitário do ano passado na eampanha·
promocional da Shutzenfest deste ano.' Ele
afirmou que: "Seria atê'um risco tentar
superar a idfia". A promoção neste ano se

rá realizada de 11 a 21 de outubro e está
confimada a participação de 26 clubes de
Caça e Tiro da região.

• A Associação dos Estudantes de

Jaraguai o Sul promove no proximo dia 10,
sábado, As 23:00 horas, o iI!Baile dos Estu
dantes no Grêmio Esportivo' Juventos. A
animação f do Arco Iris Band Show. Sem
d6v1das o grande acontecimento do proxl
mo final de semanll.

• Pan participarem das proximas'
eleições'municipais os partidos deverão so
licitar registro def"mitlvo no TSE atê o dia 5
de julho de 92. O prazo de domidlio eleito
ral para os candidatos aquele pleito f de
um ano antes, ou seja, atê o pr6ximo dia 3
de outubro I.

., Atf'quatro meses antes das elei
ções e atê o final de seu mandato, o prefeito'
em exercfcio não poderá eonéeder reajustes
salariais ao funcioualismo acima da infla
çãomensal.

• t quase certo que uma agênela de
pUblicidade local, seja convidada para
promover a Campanha d� Feira da Malba'
do proximo ano. A falta de entrosamento
no mereado, segundo alguns empresários,
levaram a D'Araujo da Capital do estado a
um fracasso promocloqal. t aquela bist&
ria, "Santo de casa•••"

• Neste final de semana, como todo
bom boêmio que se preza, estarei partIci
pando em Blumenau no complexo da Proeb
da grande Horaciofest, para comemorar os
25 anos de trabalho do meu amigo pubHcl
tilrio Horácio Braun.

Assim C'OmO Santa Catarina, os estados do
norte e nordeste tambbn defendem a äberaç(jo
dos cassinos. O Deputado. Pedro Correa (P
FLlPE) é autor do projeto que prevê a abertura
desses estabelecimentos nas capitais e em cidades
de lnteresse tutfstico daquelas regiões. Ele quer
ainda, que a Caixa Econômica Federal seja a.

concessionária da, exploração .de cassinos, cujos
contratos terão vigênc.ia de 5 anos, renov6veis a
critério da CEF.

'

Elalne,
Cristina
Wltkosld,
Ra�nha
dos
Estudantes '91

'�INHA

Elaine Cristina Witkoski é a mais nova represen
tante dos estudantes jaraguaenses, Ela foi eleikJ
no concurso realizado no altimo dia 27, no Atléti
co Baependi. �unto com o tftulo de Rainhados es

tudantes 91 ela conquistou tambbn a de Miss Sim

patiQ.. Como primeira princesa .ficou Alessandra
Ganz e Adriana LUCÜl Castilho com o de Seguru/Q
Princesa. (FOTO)

AndrtHa Richa ao lado de Ademar Duwe, grata sur

presa.

ANIMAÇÃO
o show de Sérgio Reis foi o maior sucesso.

E para comemorar o cantorfoi convidado aparti
cipar de uma festinha particular na casa da Rom
meire Vasel; juntamente com os secretários da
administração e respectivas esposas. O que nin
guém esperava é que Sérgio Reis iria trazer a te

levisiva Andréia Richa que acabou por tomar as
atenções da galera presente nafesta. Dizem que o

fotógrafo Chaves não deixou a moça em paz com

perguntas tipo: "Se você �muda, como você est4
falando?"

c

Nesse rua dos pais, vocênão tem escolha.

.Ou você dá do Boticário, ou dá

'_---{.

1'4,_8
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Proclamas deCasamentos

IlARGOT ADEUA GRUBBA LEHMANN,
Q/idIJI do Registro Civi do II! Distrito do COfrIaI'aI di!
Jaragud do 'SUl, Estado de SantaCataTituJ, BrtDlfazsa
ber que conrp(InceraTn em Canõno exibindo os doeu
_tos exigiàospela.lei, afim de hDbilittl!f!"lpartic_r:

EDITAL NI! 17.830 de 19-07-1991
'. S/LV/NO CHEW/NSK/ t! /L/ANESTur

Ele, brasileiro, solteiro, cronoanalis-
ta, natural de Corupá, neste Estado, domi
ciliado e residente na Rua José Theodoro
Ribeiro, 466, nesta cidade, filho de Luiz
Chewinski e Teresinha Chewinski. \

Ela, brasileira, solteira, operária, na
tural de Jaraguá do Sul, domiciliada e re

sidente na Rua Antonio Stanislau Ayroso,
171, nesta cidade, filha de Bernard Stuy e
de Cannela Stuy,

EDITAL NIl 17.831 de 22-07-1991
• LUIZ AUGUSTO KN/Z e EL/ANE
STE/N

Ele, brasileiro, solteiro, motorista,
natural de Mercedes - Marechal Cândido
Rondon, Paraná, domiciliado e residente
na Rua Geraldo Hemack, 155, em Vila
Lalau, neste distrito, filho de Reinoldo
Kniz e de Ema Kniz, \

Ela, brasileira, solteira, do lar, natu
ral de Jaraguá do Sul, domiciliada e resi
dente na Rua Jacu-Açu, em Guaramirim,
neste Estado, filha de Adolar Stein e de
Lori Richter Stein

EDITAL NIl 17.832 de 22-07-1991
• CESAR' JACKSON MUELLER e ANETE
APARECIDA MARANGONI

Ele, brasileiro, solteiro, contínuo,
natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e

residente na Rua Joaquim Francisco de
Paula, nesta cidade, filho de Antonio
Mueller e de Marlene'Mueller,

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de
escritório natural de Jaraguá do Sul, do
miciliada e residente na Rua Reinoldo
Rau, 757, nesta cidade, filha de Mario
José Marangoni e Jeanete Ruth Kienen
Marangoní;

EDITAL NI! 17.833 de 22-07-1991
• W/LMAR· CELSO RUBINI e NORMA
IRACEMA SEDREZ

Ele, btasileiro, divorciado, indus
trial, natural de Jaraguá do Sul, domicilia
do e residente na Rua Angelo Rubini,
1.383, em Barra do Rio Cêrro, neste dis
trito, filho de Constantino Roceo Rubini e
de Maria Hruschka Rubini.

Ela, brasileira, solteira, industrial,
natural de Itajaí, neste Estado, domiciliada
e residente na Rua Angelo Rubini, 1.383,
em Barra do Rio Cêrro, neste distrito, .fi
Iha de Arthur Sedrez Neto e Maria Reis
Sedrez.

EDITAL NI! 17.834 de 22-07-1991
• ARISTEU ENIO GRAF e JOANA BE
LARMINO

Ele, brasileiro, solteiro, operário, na
tural de Luís Alves, neste Estado, domici
liado e residente na Rua Antonio Bernar-

.

do Schmitt, em Ilha da Figueira, neste dis
trito, filho de Aristides Iris Graf e de Ma-

ria Kamer Graf,
Ela, brasileira, solteira, operária, na

tural de Jaraguá do Sul, domiciliada e re

sidente na Rua Antonio Bernardo Schmitt,
em nha da Figueira, neste distrito, filha de
Osvaldo Belarmino e de Isaura Belarmino.

!

EDITAL "'17.835 de 23-07-1991 .

CÓPiA RECEBIDA DO CARTÓRIO DE CORUPÁ,
NESTE ESTADO

.

• EDIOMAR LOURENÇO BORGES e

MAREL/ZE LEBeR
Ele, brasileiro, natural de Fonte Al-

i ta, neste Estado, domiciliado e residente
na Rua Domingos Rosa, nesta cidade, fi
lho de Evannil Pereira Borges' e Zílina
Lourenço Borges.

Ela, brasileira, natural de Lontras,
neste Estado, domiciliada e residente em

Estrada Isabel, em Corupá, neste Estado,
filha de Reinaldo Leber e Ménilia Leber.

EDITAL "'17.836 de 24-07-1991
• NWALDO ENGEL e ANTONIA MAR/A
WENDORFF

Ete, brasileiro, solteiro, servente, na
tural de Corupá, neste Estado, domiciliado
e residente na Rua Fritz Bartel, 516, em
Vila Baependi, neste distrito, filho de

, Evaldo Engel eWalrita Engel.
Ela, brasileira, solteira, do lar, natu

ral de Jaraguá do Sul, domiciliada e resi
dente na Rua Fritz Bartel, 516, em Vila
Baependi, neste distrito, filha de Conrado
Aãberto Frederico Wendorff e Nair Anto
niaWendorff.

EDITAL NIl 17.837 de 26-07-1991
CÓPIA RECEBIDA DO CARTÓRIO DE GtJARAMIRIM,
NESTEESTADO _

• ADRIANO, MARCEL ZIMMERMANN e

CLAUDIA DON/NI
.

Ele, brasileiro, solteiro, contador,
natural de Guaramirim, neste Estado, do
miciliado e residente na Rua 28 de Agos
to, 1.720, em Guaramirim, neste Estado,
filho de Antonio Carlos Zimmermann e de
Maria Teresinha Musse Zimmermann.

Ela, brasileira, solteira, assistente de
estilismo, natural de Jaraguá do Sul, do
miciliada e residente na Rua Guilherme
Weege, 114, nesta cidade, filha de Pedro
Donini e de Carmen Tereza Donini.

>

EDITAL NIl 17.838 de 2�07-1991
• RAUL/NO PICCININI e ALVINA DE-
RETTI

. .

Ele, brasileiro, solteiro, lavrador, na
rural de Massaranduba, neste Estado, do
miciliado e residente em J 2 Braço do Nor
te, em Massaranduba, neste Estado, filho
de Ernesto Piccinini e de Maria Stringari
Piccinini. .

Ela; brasileira, solteira, doméstica,
natural de Massaranduba, neste Estado,
domiciliada e residente na Rua João Ja
nuário Ayroso, 2.665, em Jaraguá-Es
querdo, neste distrito, filha de Alfredo
Deretti e de Francisca Deretti.

E para que chegue ao conhecimento de todos,
mandei passaropresente Edital; que serápub6cadopela
imprensa e em Cartôno, onde será afixado durante 15
dias,

PRECE À
SANTA CLARA

.

azer 3 pedidos sendo 1 de
""l)6c1O e 2 mpossfvars. Rezar
, 'lIas 9 Ave-Manas, que rnes
"O sern fé será atenooo. Rezar
,1m uma ve!a acesa e no 9" dia
:elXar queimar até o fim. Publ.
ar no 9-' dia.
Agradece: G. E. L.

•

JARAGUA DO "Ut Sr

Conhecida do Acre ao RS

Furg6es.simples, isotérmicos, plásticos� frigortficos,
trailes e carretas de I, 2 e 3 eixos,

Equipamento de refrigeração e 3'2 eixo (truck).
Rua Dr. Enrico Fermi, n2 113 -

Fone: (0473) 72-1077
Telex: 474537 - FAX (0473) 72-1843

.Jaragu4 do Sul, de 03 a 08de agosto de 1991

CORREIO-'-
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Informatlso Paroquial�
,

CASAMENTOS: '

03/08 -' 17hOO - Molha -ADIRSONHELLEREMAURISE KRIESER

03/08 - 20h15 -Molha - GIOVANNILEUTPRECHTELUClENEHASSE

03/08 - 09h30 - Matriz - ARNALDO PROVESIE CLEllNICE APARECI
DASCHELER VARELA
MISSAS: SÁBADO

.,

17h30 -São João; 19h30-SãoJo$é; 19h30-NSra.Aparecida; 19hOO:-
• Matriz; 19h30 - São Judos Tadeu; 19hOO - São Francisco; 18hOO - São

Luiz Gonzaga; 18hOO - N. Sra. do Caravâgio; 19hOO - N. Sra. das Gra-

ças;. ..

DOMINGO:
0811XJ ., SS. Trindade. 10hO() - São Pedro; 08hOO - Santa Cruz; 09h36-
Sto, Estevão; 08hOO - N. Sra. de Fdtima;.09h30 - Santa Luzia; O8hOO - N.

Sra. do Rosário; 07hOO - Matriz; 09hOO-Matriz; 19hOOO - Matriz; O8hOO
- São Judos Tadeu; 09h30 - São Cristovão; 09h30 - N. Sra. PerpétuoSo
corro; 08hOO - São Benedito; 09h30 - Santa Clara; 08hOO - N. Sra. Rai-

.

nha da Paz; 09h30.-Rio daLuz;09h30-SãoRoque;08hOO-SantaAna;
08hOO - N. Sra. das Graças;

I

NOSSA MENSAGEM·
"Agosto, / o mês Vocacional. Durante estemês, cada cristão / chamado a

.

rezar e refletir com mais intensidade sobre a prôpria Vocação e também
sobre o seu compromisso com a animação Vocacional que I um compro
misso de todos. Neste I� Domingo, celebramos o dia do Padre. O Padre,
como a prõpria palavra indica, / "pat"; É pai da comunidade, porque /
chamado a ouvir a Comunidade Cristã, a alimentá-Ia como a Palavra de
Deus e os Sacramentos. Por isso o Padre / chamdo a ser:Projeto, porque

.

deve anunciar aPalavra deDeus e denunciaras injustiças das homens;Sa
cerdote, porque deve'alimentar a vida dopovo com a vida de Deus, através
dos Sacramentos; Pastor, parque reúne a Comunidade, estâ a frente dela

para guia -la e end comprometida com ela, tanto nas alegrias COl7W nos so

frimentos'.
I

rn Curtume Arnoldo Schmltt ttda.
"JARAGuA"

,Fone: DDD (0473) 72-0670

Rua Joinville, 1839 - Fone: (0473) 72-0995 e 72-�320
.

JARAGQÁ DOSUL-SANTA'CATAIUNA

.Cohma Evangêlíca
CULTOS: Neste sábado - às 19:00 horas no Rio Mo
lha. Neste domingo - às 8:00 horas na Ilha da Figuei
ra em Ribeirão Grande do Norte, na Sede Par. Ap.
Ti�go; às 9:30 horas no Centro, em Nereu Ramos, em
Três Rios do Norte e às 19:00 horas Culto Informal no
Centro. E nesta quinta-feira às 20:00 horas na Ilha da

Figueira.
LEMA DA SEMANA: "Feliz a nação cujo Deus é o

Senhor, e o povo que ele escolheu para sua herança.
Salmo33:12
MENSAGEM E LEITURA DIÁRIA: .

DIA - 04 - Inicie o dia com a confiança no amor e ria
fidelidade de Deus.. ICorintios 1:8-9
05 - A palavra de Deus ficou vistvel através de Jesus
Cristo. João -1 :14; Apocalipse 19:13
06 - Cumprir os encargos do Mestre é sempre bom,
mas estar aos pés do Mestre é igualmente necessário.
Lucas 10:39-42
07 - O que o nosso tempo necessita são homens como
Moisés, Samuel e Daniel, que falam mais com Deus do
que com os homens. Daniel-6:IO
08 - Através dos escombros da histõria Cristã, Deus
conduz a sua comunidade ao dia de Jesus Cristo, AtDS
5:4
09 - Um raio de sol é suficiente paraaclarar muitas
trevas. João-8:12
10 - Deus quer que tenhamos alegria, mas com temor.

Felipenses 4:4,5

PERFLEX 'Perslanas Horizontais e Verticais

PERF-LEX B(IO( p/Banhelro- OlvlsAoSanlonada
. Toldos - AcrlHc06 - Cercas. Esquadrias

PERFLEX EmAlumfnlo

18 Anos A Serviço da Comunidade

Página 9
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Trabalhar'e desfrutar o equilíbrio da vida
.

por Renato Bernhoeft

Segundo um ditado popular
espanhol "se o trabalhofaz bempa
ra a saúde, que trabalhem os doen
tes". Já para os calvinistas, que
procuram manter um "hobby" como
fo1WU1 de dar um permanente senti
do de utilidade a todo seu tempo,
inclusive o livre, "o trabalho t uma
forma de adoração, e o ócio t pe
cado". E para MarcelProust as

razões que impedem as pessoas de
serem felizes é o fato de que "estão
sempre vendo o futuro melhor do
que ele será, estão sempre vendo o

presente pior do que ele é, e estão
sempre vendo o passado melhor do
que foi",

O executivo moderno vive
inúmeros dilemas para os quais não
está preparado, e pior, também não
dá grande importância até o mo

mento que o efeito se torna doloro
so. Impulsionado por um modelo de
sucesso baseado, exclusivamente,
no trabalho, ele só mais tarde sen

tirá de que uma carreira brilhante
pode ter custado umpreço muito al
to. Mais do que simplesmente admi
nistrar o dilema de "ter ou ser", ele
não percebe de que é posstvel esta
belecer um modelo de sucesso que
concilie aspectos profissionais' e
pessoais. Para tanto basta que ele
reflita um pouco sobre seus valo
res básicos e aquilo que espera da
vida.

Vejam o que nos diz o escri
tor argentino Jorge Luls Borges.fa
lecido em 1987:

"Se eu pudesse viver nova

mente a minha vida, na próxima
trataria de cometermais erros.

Não tentaria ser tão perfeito,
relaxaria mais, Seria mais tolo ain
da do que tenho sido, na verdade
bem poucas coisas levaria a sério,
Seria menos higiênico. Correria
mais riscos, viajaria mais, contem
plaria mais entardeceres, subiria
mais montanhas, nadaria mais rios.

Iria a mais lugares onde nun
ca fui, tomaria mais sorvete emenos

lentilha, teria mais problemas reais
e menos problemas imaginários.

Eu fui uma dessas pessoas
que viveu sensata e produtivamente
cada minuto da sua vida, claro que
tive momentos de alegria.

Mas, se pudesse voltar a vi
ver, trataria de ter somente bons
momentos. Porque, se não sabem,
disso éfeita a vida, só de momentos,
não percas o agora.

Eu era um desses que nunca

ia a parte alguma sem um sermõme
tro, uma bolsa de água quente, um
guarda-chuva e um paraquedas, se
eu voltasse a viver, viajaria mais le-
ve.

carreira. Ao longo da vida, e para
cada fase isto deverá ser considera
do, cada um de nós terá uma série
de ganhos e perdas. O passar dos
anos traz a idade mais t compensa
do pela experiência e equillbrio. ,O
casamento pode deixar a sensação
de perda da liberdade, maspossibi
lita a descoberta do enriquecimento
mútuo. Ficar só pode parecer enfa
donho e solitário, mas permite en

contrar-se consigo próprio e definir
suas prioridades individuais:

,

O
nascimento de um filho signffica
responsabilidades, mas envolve a

possibilidade de perpetuar-se. Per
der um filho desespera, mas pode
representar .a descoberta de uma

missão maior para dedicar-se a ou
tros. Casar uma filha pode signifi
car ganhar outro filho. Fazer no
trabalho aquilo que realmente nos

agrada pode compensar a falta de
perspectiva. Conhecer a riqueza in
terior pode compensar a falta de ri
quezas exteriores. Enfim, ao longo
de toda nossa vida vamos encarar

inúmeras perdas. Para manter-nos

vivos, e com um ânimo permanente,
deveremos buscar compensações
que mantenham esta conta-corrente

equilibrada.
Para os executivos este Ta

cioctnio pode ser ainda mais ÚIÜ
quando necessitam equilibrar o�
cesso entre suas carreirasprofissio
nal e pessoal. De nada adianto o

sucesso no trabalho tendo como

preço o fracasso de uma vida pes
soal empobrecida e desgastante. '

Para tanto é' importante que
estimulemos em todo o nosso pro
cesso de crescimento a reflexão co
mo método de aprendizagem. Não
existem receitas prontas. A fe1icitla
de não t um estado permanente,
mas algo que se busca constante
mente. A vida se desdobra emfases,
pluralidades, momentos, instantes,
alegrias, tristezas••. t uma aventura
permanente.

Se eu pudesse voltar a viver,
começaria a andar descalço no co
meço da primavera e continuaria
assim até ofim do autono.

Daria mais voltas naminha
rua, contemplaria mais amanhece
res e brincaria com mais crianças,
se tivesse outra vez, uma vida pela

, frente.
Mas, já viram, tenho 85 anos

e sei que estoumorrendo" .

PLENITUDE

Quando parar para refletir
sobre tudo isto? Para alguns, na
terceira idade. Para outros, na

meia-idade. Nós dirtamos, à todo
momento. Devertamos considerar
estas reflexões a partir do momento

que começamos a tomar conta de
nossa vida. E quanto dizemos vida
nos referimos aos pontos cruciais
do encaminhamento pessoal (indivi
dual, familiar, social, conjugal, es
piritual, etc.) e profissional (o mo

delo de carreira e interesses), Mas
isto terá que ser feito permanente
'mente.

PERDAS
EGANHOS

Para aqueles que foram edu-
"caâos dentro de uma visão dualista
de créditos e débitos, quem sabe va
leria a pena começar a utilizar este
conceito na fixação da sua própria

Renato Bemhoen ê consultor de_

presas e diretor da OHveira e Ber
nhoen Assodados - SP'

ORGANIZAÇÃO CONTÁBL -

A COMERCIAL SIC LTDA.

Av. Mal Deodoro, 122 - 2° andar - sala 3 Fone:7�-0363-
Jaraguá do Sul - SC

ENGETEC�
ENG.ETEC
\)

Engenharia e

Tecnologia da
Construção Ltda

Coa."itrutora: Imobiliaria:
Calculo Estrutural

-

Compra. Venda. Avaliação
Pro ieros Civl!\ Locação-e lnterrnediação
Execução de lmövers

RUiJ Cel. Procópio Gomes de Oliveira, nq 285 - Fone:
72-2679 Jaraguá do Sul - SC - '=REA 2284 - CRECI 934·J

VENDE:
Casa de alvenaria cl 120,OOm" - Cenlro· Rua CriciOma
Casa de alvenaria (Cenlro) - Rua João Planischek, 677
Casa de alvenaria (Cenlro) - Rua José Emmendöerfer

g:�b�I�1 alvenaria (Terreno cl 1.070,OOm") - Cenlro • Rua Anila

Casa de alvenarla.fferreno cll.404,OOm")· Rua WaHer Marquardl
Casa de alvenarlá- JARAGUÁ ESQUEROO· Lot. São Luis
casa de alvenaría- NOVA· Próx. a Recreativa da MARISOL
Casa misla com 1 00,OOm2 - Rua Campo Alegre· Ilha da Figueira
Apl"•• Ed, Marajó (2 Ouartos) • Cenlro
Apl"•• Ed. Chlodini (Próx. ao Hospital São José) • Cenlro
Laie na Rua José Emmendôerler Cr$ 4.000.000,00
Terreno com 3.500,OOm" - Rua Epltãclo Pessoa· Centro
Terreno com 432,OOm2• Lot, Picolll· Vila Rau
Terreno com 900,OOm"· Rua Bala· Pröx, à Polrcla Militar
Terreno com 414,40m2 (mais um prédio em obras)·RUA JOINVILl.E
Terreno com 2.a56,OOm2 (Pröx, à WEG II). Rua Jolnville
Terreno com 9.aOO,OOm2 (Pröx, à WEG II)· Rua Joinville

���I��rDr6 morços (140.000,OOm") cl uma casa de alvenaria· ,

ALUGA:
Kltlnele· Ed. Marquardl- Cenlro
Casa (2 quartos)- Jaraguã Esquerdo· Pröx, Móveis Pradi
Casa de alvenaria (2 quartos, 2 BWC), Próx. Colégio Horlando
Gonçalves

'

Casa de alvenaria (2 quartos)· Rúa Goláa- Pröx, à ARTE LAGE.
Casa de alvenaria (3 quartos) • Rua Massarandube - Pröx, ao Sa
lão Vleirense
Apartamento- Rua Jonville· Próx à PedrasJaraguã
Sala Comerciai Terrea c/ 36,OOm" • Galeria Ed, Plcolll • Av. Mal.
Deodoro

'

Salas Comerciais Terreas c/ 100m" • Rua João Plcolll (Enlre Rei
naldo Rau e Av. Mal. Deodoro,)
Sala Comercial Terrea c/ 70m"· Rua José Emmerndöerfer
Sala Comercial Terrea· Rua Jolnville· Pröx, à Pedras Jaraguá
Sala Comencial Terreac/ 50m2• Rua Joinville • Próx. à ARWEG

INTERIMÓVEIS
'Intermediária de
Imóveis Ltda. EDITAL

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

CRECI 0914-.1

ÁUREA MÜLLER GRUBBA, Tabeliã e Oficial de
TftuJos da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Ca
tarina, na forma da Lei, etc

Faz saber a todos quanto este edital virem que se

acbam neste,Cartôriopara Protesto os Tttulos contra:
CONFECÇOES MARLAN LTDA - Rua Vereador João Fe,
450-NESTA

_

COSTAEC/ALTDA -Rua lôdeNovembro, 130- NESTA
LEONl KRAWULSKI - Rua Waldemiro Mazurega sln'l -

NESTA
RUBENILDO ANlCErE DE SOUZA-Rua Águas Claras, 582 -

NESTA
' ,

REFRIGERAÇÃO FRIOGASMAC LTDA - Rua Pomerode,
sltl! - exP 17 - NESTA

E, como os ditos devedores nãoforam encontrados ou
se recusaram a aceitar a devida intimação,fazpor intermldio
do presente edital, para que os mesmos compareçam neste
Cart6rio na Rua ArthurMüDer, n'l 78, TIO prazo da Lei, a fim
de liquidar o seu débito, ou então dar razãoporque não ofaz,

.

sob a pena de serem os referidosprotestados na forma da Lei,
etc.

VENDE-SE
APAKIAMENI'O - com i30rrr Ed.
Athenas.
APARTAMENI'O - com iso« Ed.
Chiodini
APARTAMENI'O - com 144"r - Ed.
B(J.J"ão do Rio Branco.
KIIINETE - com 60,,; - Ed. Flo

rença. Jaraguâ do Sul, 29 dejulho de 1991.
ÁUREAMULLER GRUBBA - Tabeliã e Oficial

de Protestos de Tftulos II
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Osnildo Bartel na Convenção,
MUIldial de Queda Livre (EUA),

Esporte em Revista
-------------Jaime Blank ,-

'Iôto pode deixar o JnveBt�s
Esta noucia; com toda certeza não deve agradar ao tor

cedor juventino, que tem em Tôto Situ {dolomaior. Porém; exis
te o interesse do São Paulo F.C. na aquisição do jovem arti
lheiro do Juvemus, conforme notfcia veiculada no âltimo final
de semana por uma emissora paulista. Questionei o presidente
Aristides Panstein, e este me garantiu que não houve nenhum
contato de qualquer empresário ou dirigente do "tricolor do
Morumbt', com a direção juventina, "Se isto acontecer a

transferência pode até se, concretizar, mas somente mediante
muito dinheiro", conclUiu Panstein, De acordo com essa in

formação, o torcedor tricolor pode ficar tranquilo, que Tôto
continuará exibindo seu belo futebol pelos gramados catari
nenses, vestindo a camisa avinhada do Juventus, pelo menos

até ofinal do campeonato catarinense deste ano.

pba-quedismo desde dezembro de

1988, também assegurando o patrocí
nio da Dalcelis (março/89) - também
a Empresa responsável por toda a

premiação do Brasileiro, emGoiânia,

A 'empresa jaraguaeDSC adquiriu o

equipamento, avaliado em US$' 3mil,
de alta �guranÇll: "Este equipamento
chega a ser barato quando a gente
pensa na vida", avalill o pãra-que
dista Osnildo, que ainda pretende
saltar na localidade de Ampuria Bra
va, na cidade de Gerona (Espanha)"
considerado um dos melhores centros ,

de phil-quedismo da Buropa. Atual
mente, Osnildo integra o Clabe Al
batroz, de Curitiba, com a experiên
cia de quem já realizou 350 saltos.

Juapf do Sal - Depois de
.. conquistado com competênciaoi!!
lugar por equípe na modalidade
"Velocidade X", no Campeonato,
Brasileiro de Pára-Qucdismo/91,
tealizado de 6 a 21 de julho, em
GoiAnia, o jaraguaense Ósnildo Bartel
Jdnior decidiu voarmais alto com seu

equipamento de patrocínio exclusivo

Dalcclis,Osnildo viajou dia 26 de julho
para a Itália, onde pretende realizar

algumas proezas, como preparação ao
"World Free Fall Convention" (Con
venção Mundial de Queda Livre),
marcada entre 16 e 25 de agosto, em
Quincy (Illinois), EU,.,., e onde de

wm partiéipar pele menos outros

1.200 pm-qucdistas.
'

.

Osnildo Bartel Jdnior pratica o

,

11 DIVISÃO DMEIDALMAR

Amizade e João Pessoa
são inegavelmente às equipes
com maiores passibilidades
de conquistar o dtulo da ]fJ
Divisão de Amadores da Liga
Jaraguaense de Futebol, des
te ano. Alvorada e Malvice
correm por fora, e teorica-,
mente tem poucas chances. A
vitória do Amizade, no jogo
deste domingo, deixará a

equipe de Guaramitim mais
perto do bi-campeonato, mas

.

se o João Pessoa vencer, as
. emoções ficam reservadas
para as rodadas finais, "É a

primeirona pegandofogo".

São muito grande, as pos
sibilidades de classificação da

eq�pe DMEIDtúmar MtJlhiu
,
entre as três primeiras da chave
"A", do campeonato estadualfe
minino de voleibol que estâ se de
senvolvendo desde quinta-feirq
{dia Ifl), no Gindsio de Esportes
"Arthur MüDer'. A competição
que tem o seu término marcado
para a tarde deste 4omingo, en
volve, além da equipe asfltriã, o
Blumenau vC, Agroeêane/Proca
sa, SER Sadia e CR Chapecoense,
O público deve comparecer e tor
cerpara as nossasmeninas.

Osnßdo tem O patrocrnlo Dalcells

2ª Oliweg reune 1.500 atletas
A cerimônia de abertura da 2!

Oliweg - Olimpíada Weg - fai reali
zada em 25 de julho, no �o de

esportes da Arweg, com desfile de re

�ntantcS dos 20 departamentos
.lIISCI\tos, entre empresas do grupo se

diadilS\em Jaraguá do Sul e Guarami
rim. O encerramento das competições
está previsto para 7 de setembro,
quando ocorrerá a entrega dos troféus
e medalhas aos vencedores durante o
Baile do Chope.

Esta olimpfada faz parte do

'programa de comemoração aos 25
anos da Arweg, que foi fundada em 3
de setembro de 1966. Cerca de 1.500

atletas inscritos estão disputando 15
modalidades esportivas - oito na ca

tegoria masculina e sete na femínína -

,somando 150 competições, das quais
60 de jogos coletivos. A 2! Oliwcg 6
coordenada pela Arweg e conta com a

colaboraçãode to pessoas, entre juí
zes e organizadores.

CcrüDania
,

A cerimônia, que teve o vice-

presidente de esportes da 'Arweg,
Edson Kock, como apresentador, foi
iniciada com a execução do Hino Na
cional e hasteamento das bandeiras do
Brasil, pelo diretor presidente execu
tivo da Weg, Décio da Silva; de Santa

Catarina, pelo diretor de marketing
da Weg S.A., Luiz Alberto Opper-

,

. mann; de Jaraguã do Sul, pelo diretor
t6cnicO da Weg S.A., Moacyr Rogé
rio Sens; e ada Arweg, pelo segundo
tesoureiro da recreativa, Valmot Pi-
colli.

'

Vicente Alves, da Weg Flo
restal, conduziu a TochaOHmpica at6
a pira e J0s6 Osvaldo Alves, da Weg
Máquinas,' fez o juramento do atleta
em nome de todos os competidores. A

_ abertura oficial da Oliwcg foi reali
zada pelo vice-presidente de patri
mônío da Arweg,Amo L. Pereira.

VIEIRENSE É VICE
FUTSAL

A equipe do bolão da
S.E.R. Yieirense ficou com o vice

campeonato do X Torneio de
Bolão "Cidade deJaraguã -Bo
la 12, realizado nos dias 27 e 28 de
julho, ao ser derrotado na final
pela S.E.R. Vasto Verde, de Blu
menau, por 1.406 a 1.357 pinos.
Em :n ficou aAA. Tupy, de Join
vüIe, e em 4fl a equipe da Urea, de
Curitiba. O bolonlsta JoãoArthur,
dá Urea, com 273 pinos, foi o re-

-

cordista e amellwr midia do tor
neio coube ao bolonista Marcos,
da SER Vasto Verde, com 250,6
pinos.

O IX Campeonato
de Futebol de SaJãb, de
nominado de "Peladão";
que I organizado pela
DME e que tem o apoio da

.

Liga Jaraguaense de Fut
sal, terâ este ano 24 equi
pes. A competição inicia no
prôsdmo dia 24 de agosto e

os jogos acontecem sempre
nos sábados a tarde, tendo
por local os ginásíós "Ar
tJiur MüDer' e "Parque
MunicipaldeEventos".

Campeonatos da

LJF em fase

d d(·,.,e ecisoes

AGRADECIMENTO'
Os familiares enlutàdos do saudoso e sempre lembrado

JaraEUi do Sul / ,Guara
mirim - l5es jogos marcam neste

domingo (4) muitas rodadas e defmi
çõcs dos campeonatos promovidos
pela Liga JaraguacDSC. de Futebol.
João Pessoa enfrenta a SER Francisco

, de Paula, como Hder do quadrangular
filial do certame Juniors. enquanto a

SER Amizade joga contra a SER
Comercial. A Amizade, no entanto,
dispara na liderança do quadrangular
fina} da I! Divisão. com seis pon
tos, devendo enfentar o João Pessoa
enq:uanto Malvice e Alvorada fazem o

segundo jogo.
A sexta rodada dos certames

da 2! Vivislo e Aspirantes teri
quatro jogos: Rio. Molha x Ponte
Preta, Guarani x São Luiz, Floresta x
AlilÜlça e Vit6ria x XV de Novem
bro. Já ó t. Came_eonato Municip�l
deGuaramirim ,prossegue com dOIS
jagos: Transmagna x Cruzeiro e Ju
ventude x Ladecima.

JONIBLOSFELD
comunicam com pesar.o seu falecimentotranscotJ'ido no dia 28 de

julho de 1991 e, por iiatermédio deste semanário manifestam o seu agra
decimento a todos os, parentes, amigos e conhecidos que envi�ram flo
res, coroas, cartões e telegf8ll1as, bem como a todos que acompanha-
ram o extinto até a sua Illtima morada. , DE.STACANDO

•A partir tku 14 hor08 deste 8tfbodo. lUlpista doMOMee
Bicis1ceite-Pork. acontece lfUJis_ etaJHI do compeoiuzto in
ter-e8colar dé bit:icró8s. Gorot08 e gorota8 de.5 a 30 al108po
dem wcrever-8e. _iimnteo opre8entoção de II1II docrunento,
aportirdu 12h3Omin. '

,

.lniciou no dia 22 de julho, o campeonato de futebol suiço do
ClubeAtMtico Baependi.As rodadas são reaäzadas todas as 2�s e 5�s-fei-
ras, cipanir das 19 lwras, na Estddio "Max Wühelm" .

'

• Joragll4 do Su' podertf 8edütr 08 JOg08 Abertos de-
1993. Solicitação ne8te 8entido 8erdfomudodopor oconão dos
JOg08Abert08 de8te. ano. em ehopec6.

• Como Glrson levou o terceiro cartão, nojogo com a Caçado
relise, o goleirO'Netopodefazer a sua estréia no goldo Juventus, napar
tida que o "moleque travesso" fard em Lages, amanhã, frente ao Inter
nacional.

.

• SlUIdro Le8__• com o tempo de 2min5i8eg82. foi o
vencedor do ""IJeep ero..". retdiZlldo 110 df/mingo (28) e orga-
nizadopelo Jeep elMb local.\ /

.Safarl
CAÇA - PESCA - CAMPING - NÁUTICA

AV.MAL. DEODORO, 583
TEL.72-1389

'

JARAGUÁ 00 SUL - SC
.
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Cohab propõe convênio para·ANOTAÇÕES
/

construir mais 1.000 casasA ilustre descendente do
nosso fundador, senhora LEO
POLDINA DIAS COSTA, não per
de contato' com esta terra, No dia
25 de )lIJw, no 1I5� aniversârio de
fundação de Jaraguá do Sul; bai
xou na mesa da nossa redação
uma mensagem telegráfica que
muito nas honra: "Peço fazer
CORREJO DO POVO mensageiro
dosmeus cumprimentos ao POVO
de Jaraguá do Sul'. Muito obri
gada, Dona Leopoldina! No desfi
le da Ave'Jlda Getulio Vargas, o
Eng� EMIUO CARWS JOUR
DAN foi muito homenageado e o
nosso diretor, como autOr do
brasão e da bandeira e o dr. Ro
dolfo,Hufenuessler, autor da letra
e o Prof. Alceste Berri; autor da
música de nosso hino, em carro

aberto.forammuso aplaudidos.

pelos dois clubes de serviço desti
nam-se à reforma do tradicional
estabelecimeruo de ensino. Pa
rabéns!

Jaragll4 dQ sa : Opre
sidente da Companhia Habita
cional de Jaraguá do Sul, Bruno
Breithaupt, relatou aos empresá
rios reunidos na Associação
Comercial e Industrial, dia 29, o
ritmo acelerado em que se en

contram as obras de construção
das primeiras 122 casaspopula
res incluidas dentro do Progra
ma Habitacional. Bruno infor
mou que muitas das c_asas inclu-

sive já estão erguidas, depois de
um longo trabalho de implan
tação de infraestrutura como es

goto, água e luz, que ficaram a

cargo da Prefeitura MUrticipal.

Bruno disse ainda que a

Cohab já confirmou o convênio
para construção das outras 54
casas a serem erguidas no bair
ro Itapocuzinho, onde a Prefei
tura já realizou a doação da

área. Na semana passada, 08 ti
retores da Cohab também COI!
firmaram o interesse em fintrJr
convênio para a construção de
mais mii.casas em Jaragud do
Sul, mas o prefeito municipal
impôs uma condição: de q� /I

Prefeitura pudesse vender a 6rtG
'inicial para as 250 ctl.I!II,
através .de financiamento junto�
Caixa Econômica Federal, ,.
nome da Cohajas,

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

REVISTA FILATÉUCA
deste mês fala de JaraFuá: "Ojomal "Correio doPovo' mamém
coluna de noticiário a cargo dofi
latelista Roberto João Eissler.
Louve-se o Sr. Eug2nio Victor
Schmõckel; diretor do jornal, pelo
apoio que dá à divulgação dafila
teêa",

.-.-.-.-.- .... -.-.-.-.-.... '

Falando em Fêateãa, o) Clube de Filatelia e Numismática
de Jaraguá do Sul e os Correios e

Tellgrafos (EGT) promovem dia 3
de agosto o "3� Curso de Monta
gem de Coleção de Selos", no

Colégio Sdo Luiz. "Formas de co
lecionar e como julgá-las em Ex
posições; os selos e documentos
postals e fiatélicos nas coleções;
plano e desenvolvimento (origina
ielade e conhecimento); e Apre
sentação" serão os temas das pa
lestras, que estarão a cargo de
Luis CláUdio Fritzen, Carlos Dal
miro Soares e Maunao Soares.
Colecionadores de JoinviUe
também devem participar do Cur
so.

Lideranças fundam Comissão pró-1eatro
.-.-.- .... - •.-.-.- .-.-.-.-.

O ex-prefeito JoaquimPia
zera, de Jaraguâ, viajou para La
ges como representante da famBia,
para assistira inauguração da no
va,Rodoviária daquela cidade ser
rana em 26-07-91, que levou o
nome de Dom Honorato Piaze
ra. O prefeito Raimundo Colom
bo, interpretando o sentimento do
povo lageano, com o gesto quis
homenagear o recentemente fale
cido bispo. Recorda-ser que Dom
Honorato Piazera, irmão de Joa
'quim, é jaraguaense de nasdmen
to e, dentre os muitos reãgiosos
que a terra produsiu; o homena
geado foi o primeiro bispo jara
guaense .

As lideranças culturais domu
nicípio encontraram a alternativa que
pode assegurar o final das obras de

construção do futuro teatro da SCAR:
no dia 12 deste mês (quinta-feira) foi
instituída a Comissão Pro-construção

do Teatro da SCAR, que reiíne repre
sentantes da Prefeitura Municipal,
Associação Comercial e Industrial,
Clube dos Diretores Lojistas, Asso
ciação de Arquitetos e Engenheiros e

da pröpria Sociedade.

Durante a solenidade de apre.
sentação da diretoria desta Comillllo,
ainda aconteceu a cerimônia de entR.
ga oficial das fundações e do primeito
pilar do futuro Teatro da SCAR-foo
da a base para o erguimento do pI6dio
-, pelo empresário Wandér W�ge.

-------FEIRA DAMALHA------

Faturamento acima de Cr$ 148 milhões
.-.- .- ....... - ..... - .......-.-.

Já estão à venda as carte
las para quem quiserparticipar do
"Bingo Beneficente em Prol da
Formatura da 8'! Série do Collgio
São Luis", que acontece às 14 ho
ras do dia 17 de agosto, no ginâsu»
do Colégio São Luis. O preço éde
Cr$ 2 mil, sendo que as cartelas
podem ser adquiridas na Constru
tora Santa Marta e Empreendi-

,

mentos Imobiliârios Marcatto.

Jaraguä do Sul - A
Comissão Central Organiza
dora da 5!, Feira da Malha

divulgou no dia 30 de Julho
que o evento promovido pe
lo Rotary Clube obteve um

faturamento global acima de
Cr$ 148 milhões, ficando

pouco abaixo das expectati
vas dos 40 expositores, que
garantiram mais um ano de
bem-sucedida Feira. Durante
16 dias um público estimado
de 100 mil pessoas deve ter

percorrido o pavilhão do

Parque Municipal de Even
tos "Agropecuário" recebeu
visitantes de todo o País, em
busca de malhas de alta qua
lidade, vendidas a preços de
fábrica .

O presidente do' Ro

tary, TIdo Domingos Vargas,
lembra que este faturamento

significam "novos investi

mentos, melhorias salariais e

de condições de vida aos ja
raguaenses", Ele afirma que

cerca de 1.500 crianças ca

rentes do município devem
receber brinquedos, roupas,
.materíal de higiene durante
o tradicional Natal da Crian
ça Pobre do Rotary. Para o

próximo ano, os feiJante&
pretendem reduzir o tempo
de realização da 6! Feira da
Malha, e a manutenção es

pecífica do evento durante
as comemorações pelos 116
anos de Fundação de Jara

guä do Sul.

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

Foi sepuãado em Toiô,
neste Estado, o seu ex-prefeito
AUGUSTO PURNHAGEN, con
tando 72 anos, em data de 25 de
julho p.p. - Alemão de nascimen
to, veio com seu pai da Europa
com tenra idade e trabalhoumui
tos anos ein .Jaraguá em compa
nhia de seu progenitor e com Emi
Burow, fabricando as famosas
bombas para água. Tempos de
pois estabeleceu-se em Taiô, onde
agorafoi sepultado.

. -.-.� -.-.-.-.-.- .-.-.

Prosseguem abertas até o
dia lõ de agosto as inscrições ao 11
Festival da Canção, uma pro
moção do Setor de Atividades Cul
tura" do SESI, que objetiva incen
tivar o surgimento de novos valo -

_

res, especialmente junto à dasse
tF'abalhadora. O concurso aconte
ce no dia 13 de setembro, mas an
tes disso ocorre a eêmmatõria, en
volvendo as categorias de .Inter
pretação (popular � sertaneja) e

Composiçâo (Popular e Sertane
Ja).

0 ... - .-.- .-.- ....-.-.- o- 0-.

Os Lions Clube e Rotary
dividiram esforços, domingo pas
sado, no Seminário de Corupâ,
onde houve grande afluência de
populares para "ver' ANA RAlO e
ZE :TROVAO, ai acampados para
filmagens, Os recursos apurados

Bl\Cl\Nl\'
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

DISTRIBUIDORA DE PARAFtJSOS EWALD LTDA

Parafusos - porcas - Arruelas
Rua Bemardo Dombusch, 1.136 - Vila Baependi

Rua Bernardo Dornbusch, s/nq, pr6ximo da Marisol.
Em cada cliente, 'um novo amigo. FONE: (0473) 72-0136
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