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Floriani assume a vaga de Menel
o presidente da Câmara de Vereadores, HeinsEdgar

Raeder, anunciou durante aprimeira reunião doLegislativo,
neste semestre, ocorrida dia 5, o ingresso do suplente de

vereador, Paulo Floriani (PFL), no lugar do vereador Josl
Gilberto-Menel, que solicitou licença para tratar de proble
mas de saüde, A grandemeta deFlorioni 1 a campanhapelo.
repovoamento do rio ltapocu,apartirda derrubada ou desa
tivação da barragem, em Guamiranga. Na mesma sessão,
Raeder solicitou que o ConseDw de Trdnsito faça levanta
mento sobre as lombadas existentes na cidade, <Ia prindpio
fora dospadrões' •
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X Oliseja mobiliza
37 empresas
Lançamento oficial aconte

ceu no dia 5, na Cozinha Indus
trial do Sesi, em Jaraguä do Sul.
A X Oliseja conta com participa
ção de mais de 3.500 atletas, que
disputam 40 modalidades esporti
vas entre os dia 17 de agosto e 29
de setembro, no Ginásio do Sesi.
________ Página 11_
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Nazareno, Paulo Cesar e Zé Antonio: reforços do tricolor.

.Juventus recebe o Marcílío
, '

com respaldo de umlíder
Ltder isolado da chave 1989. As expectativas oti- domingo (11), 1W Estádio

"B" da Taça Governador do mistas são -de que o clube João Marcatto, que segura
Estado, o tricolor cumpre pelo menos garanta a presen- mente deve cantar com gran
a última partida do turno, vi- ça no quadrangular seletivo de número de fiéis torcedores
vendo um dos melhores mo- principal da Taça. Jogo con- do "Moleque Travesso",
mentos desde que retornou ao tra o MarctlioDais acontece uma equipe em ascensão.

profissionalismo, no final de a partir das 15h3Omin deste Pâgina lI-«

Quimitextil

Tintas

para

estamparia

72-0492

JUHN

FONE (0473.) 72-3200

TELEX 474- 519

FAX (0473) 72-0304
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EDITORIAL

A evasão de 'Iêcníeos competentes
Adínete Tavares de

.

MeUo*
de cargo. O que se está
dissemlnando, atualmen
te, é a administração por

Preocupadas . em carreira, ao Invés da ad-
manter e íncentívar os

.

ministração por cargos.
proãssienaís técnicos es- .. As principais dfficuldades
pecializados, algumas encontradas pelas empre
empresas deseavolvem sas para desenvolverem
políticas e práticas. de re- pesquisas que possibili-.
cursos humanos voltadas, tem traçar polftieas es

especíãeamente, para es- pecfficas para os profís
te segmento proãssional, sionais .técnicos são, sem

Passemos a anälíse de al- düvlda, o receio e a re

gumas delas, Os técnicos lutâncía de algumas delas
abandonam a área de em divulgarem os seus

pesquisa e desenvolvi- dados, para se protege
mento, visando ao cres- rern da coocorrência.
cimento hierárquico para Outra dfficuldade a

ocuparem cargos executí- ser vencida é a carência
vos, o que, multas vezes, de mão-de-obra no cam

torna-se danosos à em- po da pesquisa e desen
presa, porque ela

.
acaba volvimento, levando-se

perdendo um bom técni-
. em conta que é necessário

co e ganhando um geren- um prazo muito longo
te meficiente. para o treinamento e a

A.ssim, para evitar formação desses proãs
tal fato; a1gumàs empre- siooaiS.. Tal quadro é
sas começam a àdotar agravado, também, pela
métodos especff'lCos para defasagem existente entre

- a admmistração de salä- o currículo das escolas e

rios dos profissionais têc- as necessidades das em

nicos. A utilização da me- presas na área técnica.
todologia tradicional de Q que fazem os têc
pontuação não é muito nicos competentes? Per

adequada para este tipo .eebendo que, sua escalada

profissional está baseada
..em . critérios frágeis, de

pontuação para ítens co

mo: experfêneía, escola
ridade, desempenho

'

�
tempo de formação, eles
acabam évadínde-se para

.

outras empresas, onde, a
cada dia, estão conquis
tando vantagens e pri
vilégios antes concedidos
apenas aos executivos.
Tais privilégios costu
mam ser: carros do ano,
seguro-saúde, bolsas de

estudo, escola para os fl
lhos, viagens .e cursos de
especialização no .exterior
etc.

Diante desta consta

tação, a hor� é de revi-,
sar o sistema formal de
avaliação e desempem
nho, adotado por algu
mas empresas, utilizando
os dados eomo subsídios
para tretaamento, pro
moção, desenvolvimento
pessoal e aumento sala
rial.

* Adinete Tavares de Mello é
membro da Divisão de Orien
tação Social do SESI-SP, enti
dademantida pela indústria.

-

Casa de Loucos III - Final

Há sarda para o prOCeSSQ
de· alienação do Set Humano?·
Há alguma esperança Alguma
luz no fundo ·do túnel? Pode ele
retornar do "fundo do poço"
.onde ele mesmo se lançou?

Há, dependerá apenas do

próprio homem.

Urge que ele se conscien
tize e mediante o desenvolvimen
to d� sua individualidade, sem

egofsmo, não parasitando o gru

po com que convive e do qual,
por enquanto, ãinda necessita,
deverá educar sua VONTADE.

Pouco a pouco, libertan
do-se do que ésupérfluo, ügan
do-se 1TUlis ao que é essencial,
atingirá•. degrau por degrau, o

""

desenvolvimento, a compre-
ensão, a sabedoria quefarâ com
que retorne

.

do atoleiro j(sico,
mental e espiritual em que se en

contra lançado.

Atinge, então, a verdadei
ra liberdade, e não libertinagem
com que muitos a confundem,
assumido, por inteino a respon
sabilidade por seus atos.

Somos os únicos res

ponsáveis pelo que nos aconte

ce ... , ou o que os outros, por
nós, aprovéitando-se da nossa

omissão ou passividade, fazem
acontecer...

Geraldo JOão Filho.
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Um Cunhado De
Grande Estimação

Por JOSÉ CASTILHO
PINTO

Faleceu dia 3 do cor
rente, em Timbó, vtüma de
um grave derrame cerebral,
o meu 'cunhado de.grande
estimação Sr. Cezar Pires
Mafra, que era filho dt; Ti
jucas; funcionário aposen
tado da firma Lorenz e que
estaria completando 70
anos em nove deste mês.
Deixa enlutados a esposa
senhora Roza EmenndOerrf
fer Mqfra e nove .filhos já
adultos; os irmãos C�lioPi
resMqfra, Cirêne MafraMi
ihoretto, Seniziß Mafra Pin
to e também o autor destas
linhas.

O cunhado Cezar Pi
res Mafra sempre foi digno
de minha gránde esti1TUl não
só pelo fato de sua irmã Se-

, niziß estar casa.da comigo
1TUlS, ainda, por ser um ci
dadão trabalhador, hones
to, de boa rndole, um exem

plo de filho e irmão, de es

poso ti! pai, e por isto neste
momento estd protegido e

iluminado . por esse Ente
Nosséo Senhor em quem
acredito tantO. E no 1TUlis,
meu caro cunhado· Cezar,
receba o meu sentido adeus
e fique me aguardando pois
1TUlis dia menos dia fQ.mbém'
chegarei ta ...
Jarãguá do Sul. 0'5/08/91

CEZAR. PIRES MAFRA
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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

B
- d· Ita

-

arao e ,POCU

Confira a história
,.

. .
••• HÁ 50.ANOS ,

--- Em 1941, era organizado oprograma de Inauguração
da Prefeitura e Forum. Dizia no intróito; "Como se trata de uma

I'. iniciativa eminentemente brasileira desta administração, espera
o Prefeuo Municipal a presença de todos'. A quem o prefeito

.: 'queria se referir? Ele, Herbster, brasileiro do Ceará? DIA 16-
. 13:30 hs. - concentração escolar, Tiro de Guerra e do povo à
Rua Mal. Deodoro; 14hs. _,;, Chegada de S. Excia, Interventor,
Federal e comitiva; 15 hs. - Hasteamento da bandeira nacional'
e inauguração da Prefeitura, Fórum, HermaEmllio C. Jourdan;
retrato, do Sr. Prefeito Municipal e bênçiIo do edij(cio por S.
Revma; o Bispo Diocesanos, D. Pio de Freitas. Falarão duran
te as solenidades, o Prefeito Municipal; o dr. Juiz deDireito, se
nhor(ta Marflia Crespo e o sr, RenatoSans, lôhs. - Desfile Es
colar, Tiro de Guerra e Povo; 20 hs. - Banquete oferecido à

S,
Excia. o Interventor Federal e. senhora pelas classes sociais do
Munic(pio, no Salão Buhr. Falará, nesta ocasião, o dr. Abelardo
Fémando Montenegro, Promotor:Público da C01TUlrca,· 22:30
hs. Baile oferecido pelo PrefeitoMunicipal e senhora a S, Excia.

.

o Inserventor Federal e Exma. esposa Dona Beatriz Ramos, no
Salão dosAtiradores. DIA 17 -'- 9 hs. =Inauguração dos retra
tos do CeL Yidal Ramos e do dr. Nereu Ramos, no Grupo Esco
lar AMo'!. Batista. Falará o Insp, Escolar, sr, João Romário
M(Jf"eira. � 10 hs, - visita de S. Excia: o sr, Interventor Federal
ãs.Fabricas Gosch Irmãos e Industrias Reunidas'Jaraguâ S.A.;
11 hs. - Audiência pública concedida pelo governador, no Ga
binete do Prefeito Municipal. Circulava trem especial de Hansa,
dia 16 era considerado feriado e o povo devia ornamentar suas
casas, hasteando bandeiras. No salão Fabris, bailepublico ofe
recidopelo prefeito à população, Salão Fabris, onde era?

••• HA 40ANOS
- Em 1951, era fundada em.S dejulho a Socied. E$p. e I

Recreativa - Jaraguá, nestemunidpio, para desenvolver esporte
em geral e recreações ltcitas. A primeira diretoria: Amo Glase- .

napp, pres.; RenatoHoeft; secr. e Luiz Lewerenz; teso
- F'alecia Simpronio Rosa, dia 22-07, aos 72 anos, velho

morador da Estr. Nova, deixando a esposa D. Emma Krüger
Rosa, nascido em 1879, em Paraty. Seu nome, contudo era

Simphronio R'Qsa, assim constando na certidão de casamento,
verificado quando, em 11-07-1988; a viúva dele completava os
JOO anos de idade, cfe. Flashes da Cidade, n� 19, de 25-07-88,
ed. 3.498, do "Correio do Povo".

,

••• HÁ20ANOS
- Em 197/, a partir de 2 de a,gosto assumia a Prefeitura

o vice-prefeito Eugênio Victor Schmõckel para um perfodo de
60 dias, A transmissão ocorria de modo singelo coma presença
das principais autoridades do Munidpio. O deputado Octacfäo
Pedro Ramos telegrafava: "Momento em que ilustre companhei
roassume exercido cargo de Prefeito Municipal, em face da li
cença do titular, envio meus cumprimentos eminha solidariedo-
de ao seu governo", .

- O prefeito municipal em exerdcio reunia-se com pes
soas do mundo artfstiéo do munictpio, às 20 hs, na Bibüotéca
Municipal, para 'u1TUl rêunião preparatôria em que se debatia a

instalação do I� SALAOiJARAGUAENSE DEARTE, produção
de artistas genuinamente jaraguaenses, A Comissão Administra
tiva, Técnica e de.Julgamento era coordenadapelo jornalista e

rodiaãsta Udo Leal e a segunda era coordenada pelos sr. ,Felix
Lidums, sra. Maria Janssen lJreuel e AmidesMartins.A terceira
comissão teria comopresidente o artista consagrado, sr. Lindol- .

to Bell, da vizinha cidade de Blumenau. .

.

.

••• HÁI0ANOS .

.

- Em 1981, a grandefamfliß PIAZERA, reunia-se no dia
26 de julho, na Barra do Rio Cerro, no III ENCONTRO DA
FAMfLlA PIAZERA, e o "CorreiodoPovo" estampava uinafo
to colhida em 1976, ano do centenário, defror,lte da Igreja Matriz
São Sebastião (um mundo de 'gente, que não coube na escada
riß). Era um acontecimento da famflla do pioneiroANGELO
PIAZERA. .'

.

.

- [j1TUl foto mostrava a assinatura de contrato entre a

Prefeitura Municipal,· na pessoa do prefeito em eXerdcio Sigolf
Schüncke, e o titular da Instaladora Santa Rita Ltda., testemu
nhando por Victor Bauer, Enno Jans_sen, deputado. Octacflio
Ramos, vereadores Schulz e Fidélis Hruschka. Cr$
15242.499,00 para eletrificação rurqJ da Estr. Rib.das Ped"as,
Tifa dos Húngaros, Tifa Germano, Estrada Cacüda, Tifa Alice,
Rib. Fausta é Tifas Rodrigues e das Flores. Santa Rita executou
outras no ano passado e outras nove, como vencedora da con
corrência: T(a Funil, Funü pequeno, Grande, Terezinha, Rib.
Cavalo, Braço Rib..Cavalo, União, Bruch, Laube, Javali Es
qúerdo eDireito e Estr:ada Rio da LuzAlto.

��J.POiO.
, ... C)

"
�

INDÚSTRIAS·REUNIDAS
JêRAGUÁ LTDA.

Jaragu4 do Sul, de 10 a 16 de ágosto de 1991�j,jAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PDT escolhe Executiva e já
busca aumento de filiados

opresidente Nelson Stinghendiz que o partido vai optar'
�Ia ideologia, não pela estratégia nas possíveis coligações
luturas.

• JaRgai do Sul - o enge

abeiro Nelson Renato Stinghen 6 o

.,vo presidente da Executiva, Muni

cipal ,do Partido Democrático Traba

lhista (POT). Ele foi escolhido jun
_Dte com o vice-presidente, Fer
Jodo Iepsen, o secretário, David

Novak Jdnior, e o tesoureiro, José

Geraldo Araeck além dos suplentes
-

Neldo Steckling e Valmor de Lima,
iluJaDte convenção realizada no dia 4

desÍc mês, na Câmara de Vereadores.

Ainda foram empossados como dele

gados à convenção estadual Werner e

Fernando Iepsen,
A escolha da nova.executiva

faz parte de uma determínação do

díretõrio estadual, que deve ser presi
dido pelo senadorNelsonWedekin. A,
Convenção do PDT jaraguaense
contou com presença de 63 filiados
(20% a mais doque a do ano passado),
que ainda escolheram a composição
do novo diretõrío municipal, com
posto por 45 membros e 15 suplentes.
O objetivo principal do novo presi
dente da Executiva 6 o � "ampliar
com o nãmero de filiados" - atual-

mente de,291 pessoas -, mas Nelson
ainda pretende "formar novos sub

díretörios, renovando o existente em

Santa Luzia e instalando outro em

Nereu 'Ramos, a princípio a ser lide
rado pelo protético Bertoldo Backes.

Nelson S tinghen considera ce
do para se falar em sucessão munici
pal, adiantando que "o POT pretende
criar força pröpría, apesar de admitir
coligações em óltima instância, con
forme definição da recente reunião do
Diretõrio'Estadual, ocorrida em Bal-

'

neário Camborió". A ónica détermi

nação do Partido 6 a coligação apenas
com partidos de esquerda, como PS"
OB e PT"ou PMDB,"não incorrendo
em erros anteriores, com coligações
at6 corretas do ponto de vista estrat6-
gico, mas absurdas do ponto de vista

,

ideológico", conclui Nelson.

UdoWagner reúne lideranças
para novas audiências

Após mais de 30 dias
decorridos da vinda do go
vernador Vilson Kleinübing
à microrregião, onde liberou
�ursos aos hospitais São
José e Jaraguá, no dia 27 de

junho, o deputado estadual
Udo Wagner (PDS) ainda
lenta articulação junto às se
cretarias, para agilizar a bu
rocracia e, efetivamente,
possibilitar a aplicação da
verba de Cr$ 40 milhões ao

São José, e de Cr$ 80 mi
lhões ao Jaraguá. Na se

mana passada o deputado
teve uma reunião com o se

cretário da' Saúde, João
Ghizzo, para que sejam libe
rados de uma s6 vez os re

cursos para a, compra de um

aparelho Raio X e reforma
do refeitório do Hospital. .:

É bastante provável
que o dinheiro referente à
conclusão das obras de am-

pliação do Hospital e Mater
nidade seja repassado ao

município em duas parcelas.
Ao todo, são Cr$ 80 mi
lhões, que devem permitir a
operação de- todo um novo

prédio, até o final deste ano,
conforme previsão feita pelo
empresário e presidente do
Conselho Adminstrativo do
Jaraguá, Werner Schuster.
Junto à esta busca, Udo
Wagner aindaprocura a libe
ração das parcelas referentes
aos meses de maio e junho,
ao Corpo de Bombeiros
Voluntários de Jaraguá do
Sul, cumprindo convênio
existente.

ASSEMBLÉIA
Ap6s o reinício dos

trabalhos legislativos catari
nenses, o deputado Udo

Wagner renovou esta semana

à pretensão de pautar sua

.atuação sobre os pleitos dos

éj jaraguáclínica de fisioterapia
Ora. Valérta G. TognL
Ora. Solange Castilho
FISIOfERAUPEUTAS

municípios que compreen
dem a microrregião do Vale
do Itapocu, Nesta semana,
Udo tem encontro em Flo
rianópolis com lideranças
políticas e empresariais de
Guaramirim, que querem
audiência com o presidente
da Casan, Lício Mauro - da
Silveira, na tentativa de so

luçionar os graves proble
mas de falta de água em al
guns bairros do município.

O prefeito de Schroe
der, Adernar Piske, também
deve contar com o apoio do

deputado pedessista para
. conseguir audiências com os

secretários estaduais. Udo
ainda procura JUNto ao pre
sidente da Celesc, Luiz Fer
nando Verdini, sua vinda a

Jaraguá do Sul, para partici
par de uma reunião com os

empresários, semanalmente
reunidos na ACUS .

FUNILARIA
JARAGUÁ LTDA.

Calhas � AqlU!c�dorSolar.
R. Felipe Schmidt; 279-Fone:

72-0448

Jaragll4 do Sul- SC

Associações do Norte
_e Nordeste em reunião
Prefeitos e representantes de

quatro Associações deMunicípios das

regiões Norte e Nordeste do Estado se

reunem oficialmente namanhã do dia
23 deste mês, em Gaaramirim - não

apenas, para discutirem assuntos de
Interesses comuns, como também se

integrarem ás programações da 3!

Expo-feira Agroindustrial de Gua
ramirim, O evento abre dia 23 e

prossegue at6 o dia 12 de setembro, no
Parque de Exposições Perfeito Ma
noel de Aguiar. No encontro estarão

presentes as representações da AMU
NESC, AMPLA, AMURC e AM-
VALI.

"

Para ultimarein os preparati
vos à reunião entre Associações, os
prefeitos vinculados à Associação dos
Municípios do Vale do ltapocu se

reuniram às 18 horas do dia 6, em
Schroeder, para definição do con-'
trato com um técnico administrativo
para a entidade, para análise do mo
vimento econômico, e do convênio
enviado pelo Governo do Estado,
para a reabertura do Posto Avançado
de Controle Ambiental da Fatma, O

Pacam, aliás, já está reaberto desde o
dia 12 deste mês, conforme exigência
feita pela prõpría AMVALI ao dire
tor da Fatma, Anselmo, Hess. O auxí-

Zimmermann 'será o anfitrião no

encontro de Associações

liar Administrativo Jair foi contrata
do pela Prefeitura Municipal de Jara
guá do Sul, e aguarda a vinda da en-

, genharia da Fatma.para reinício do

Programa de Recuperação e P1'9teção
Ambiental da Bacia Hidrográfica do
Rio ltapocu.

Vida Rotária'

A lIiterclubes da

Grande Florianópolis
Ainda repercute a reunião interclubes da Grande Florianópolis.

A reunião realizou-se em 27 de julho p.p., reunindonadamenos que 200

pessoas, dos quais. <177 rotarianos. O CTG de Forquilhinha esmerou-se

com apresentações artísticas de grupos mirim, juvenil e adultos, sempre
sob o comando do Patrão Jeci Santos e esposa Sueli. Marcos Wandresen,
como representante do Governador do Distrito 4650 contribuiu na pre
paração das reuniões que culminaram com esta extraordinária festa de

companheirismo e congraçamento. 'Partícíparam da interclubes, muito
elogiada, por sinal, o Rotary Clubs Florianópolis, Florianõpolís-Leste,
Florianõpolis-Trindade, Florianõpolis-Estreíto, de Biguaçu e de São Jo
sé. O Governador Marino Patrício e esposa Ana, prestigiaram essemovi
mento rotário, que haverá de trazer muitos beneficios no desenrolar do
ano rotário 1991/1992. De louvar-se o CTG - CENTRO DE TRADIÇÃO
PRAIANOS, de Forquilhinha que contribuíram de modo absoluto no su
cesso dos rotarianos da Grande Florianópolis.

.FARMÁCIA DO SESI
. Amplas instalações e com La
boratório de Análises Clínicas
anexo, para melhor atendi- -

mento. Av. Mm. Deodoro, S07
(defronte o Colégio StiD LMú ....

Fone 72-0561 '

FORD VERSAllLES

([�,lI Moretti, Jordan & Cia. Ltda•

�

�---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
Jaraguá do Sul, de 10 a 16 de agosto de 1991.

Ora. Stela Fenaclnl
PSICOLOGA

Ora. Solange PaZlnl
FONOAUDIOLOG/A

-

A..W.tter Marquardt, 356 próxlßlo
ct. Clfnlca Santa Cecflla.

Fone: 72-36�9

o.A SUA PERSONALIDADE.O SEU ESTILJ
Venha sentir na MORREliTI, JORDAN todo o Estilo e

.'

Personalidade do FORD VERSAILlES 92. Agora Mesmo.

P4g_3
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Atacado e varejo
A Weg realiza neste mês e

abrangência interna, seus cursos
de divulgação tecnolôgica, dando
continuidade ao Programa desen-

'

volvido desde omês de julho. Entre
os dias'l9, a 22 acontece o curso

de "Comando e Proteção para
Motores Blétncos", com 25 parti
cipantes, e rotai de 32 horas/aula.
O objetivo deste curso é abordar a '

escolha. e determinação dos com

ponentes das chaves de partida,
exerctcios sobre os sistemas mais
usados como partida direta, es

irela-triângulo, partida compen
sada emconsonância com o regi
me de trabalho domotor.

'

dades 'que as pessoas possuem e

ainda não despertaram, acontece
no dia 26, no Cejas, o curso de
treinamento "Vale Carnegie Co
municação Eficaz e Relações Hu
manas": O curso ajuda ospartici
pantes a "descobrir autoconfian
ça, colocar convicção em suas

mensagens, aprimorar as relações
humanas, falar empúbäco, comu
nicando idéias em grupos, além de
diminuir em 500/0 as tensões e

preocupações profissionais e pes-
soais".

.

-.-.-'.-;-.- ....-.-.-

A P&M Promoções - Cur
sos Empresariais - promove no dia

14, das 17 às 21 horas, palestra
do fiscal de tributos estaduais Al
mir José Gorges, a respeito do te
ma "ICMS - Nova Regulamenta
ção da Microempresa"; O evento
é destinado, a contadores, advo
gadas, 'aan:umstrtidores, econo

mistas, funcionârios do setor de
escritõrios contábeis e microem

presários. O Programa inclui
"Tratamento Tributário, contri
'buintes, enquadráveis como mi

croempresa, solicitação do enqua
dramento, tipos de estimativa fis
cal, prazos para pagamento do

imposto.alêm. de outros assuntos.

miais. Este programa financia equi.
pamentos industriais em estado nor

'mal de funcionamento, com fio má
ximo 5 anos a partir da data de fabri.
cação, bem como, equipamentos com
'até 10 anos, que tenham sido recondí
cionados, por empresa especializada
nos últimos doisanos.D limite do ã
nanciamento vai até 300 pisos sala
riais por empresa, ou até 70% do va

lor de cada equipamento. O prazo 6
de 18 meses, incluída carência de 6
meses. Cada .agência do BRDE tem

umlimite, até 31/12/91, de 35 mil pi
sos salariais, equivalente em maio
deste ano a 595 milhões de cruzeiros.

CORREIO_�
II> C> IF» C> '" C>

Jaraguá do Sul (Cejas). Após almoço
no Parque Malwee, os participantes
realizam uma série de visitas às
indústrias locais.

Além das Carroçarias Argi, a

Empresa jaraguaense "PlC". também
está integrada no Encontro da AN- .

. ,FIR, que terá uma pauta extensa e es
pecífica aos profissionais do setor.

','0 Registro Nacional de Veículos
Automotores (Renavam), a Lei da

Balança (n� 7.408), a alteração de veí-

O, EXPANGIRO destiná-se a

financiar capital de giro associado a

projetos de implantação ou de ex

pansão de capacidade produtiva para
micro e pequenas empresas. O prazo é,
de 12 meses, incluída, carência de 6

meses; e os pagamentos serão men-'

sais. Cada agência do :aRDE tem um

limite, até 3VI2/91, de 23 mil pisos
salariais, equivalente em maio deste
ano a 391 milhões de cruzeiros.

'

Por sua vez, o PROEQUIPA
visa apoiar a implantação ou .ex

pansão da capacidade de produção de
micro e pequenas empresas índus-

data, permaneéendo ali até o
.

dia 31 de julho, quando umß

nova fase foi levada à frente
pelos sócios fundadores Louri
val e Arthur Löffler. Com um

capital inicial de Cr$ 70,00, a
Leomaq foi crescendo com o

.

prestigio de sua clientela e" ho-

Argi organiza reunião de
'fabricantes rodoviários,

'Governo procura convênios com Proequípa e Expangiró

H'C'CARROCARIAS
,

HORNBURG lnd,Carroçarias Blindadas Ltda.
. "

Jaragnã do Sill - Pelo II)e-
.

nos 30 representantes de empresas fa-:
bricantes de implementos rodoviários
devem participar do Encontro da
ANFIR (Associação Nacional dos Fa
bricantes de lmplementos Rodovíä-

.

rios), com sede em São Paulo e que,
pela primeira vez, realiza a reunião
em Santa Catarina, desta vez, em Ja

raguã do Sul. A organização do even
to está a cargo da Empresa de Carro
çarias Argi, acontecendo das 8h3Omin
às 12 horas, no Centro Empresarial de

O Governador VilsonKleinü
bing solicitou ao Superintendente 'do
Banco Regional de 'Desenvolvimento
do Extremo Sul - BRDE, João Za

nana, propostas e pareceres sobre o

Programa de Apoio ao Capital de Gi
ro pare Expansão Industrial - EX

PAN6IRO, e o Programa de Apoio à

Aquisição de Equipamentos Indas

triais Seminovos - PROEQUIPA. No
ofício, o Governador destaca a im

portância do EXPANGIRO e do

PROEQUIPA "junto aos micro e pe

quenos empresärios industriais e de

interesse do Estado de Santa Catari -
.

- ..... -.-.-.-.. -.-.-: ....

Para os dias 27 a 30 deste
mês, o programa prossegue com o

Curso "Técnicas deAcionamentos
com velocidade v�riável CA/CC,
com 20' participantes e 32 ho
ras/aula:Selecionar acioMmentos
com volocidades variáveis é o ob
jetivo deste curso, com abordagem
MS tipos de conversores estáticos,
CA/CC, monofâsicos, trifásicos,

. unidirecionais e bidirecionais, e

suas aplicações,
- .... :-.-.- ..... -.-.- ...

Deu no "Noticias Weg": A
Weg Qulmica fabrica às indústrias
de chicletes e refrigerantes o pro
duto IlIler de gUcerol. de ori

gem vegetal, formado pela reação
do breu (extraído do Pinus Elliotis
- com a glicerina, que é retirada
de õleos vegetais (soja e côco) ou
de. gordurasanimais, e beneficiada
para atingir grau alimentfciO.

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

A EUte M6veis e Decora
ções inaugurou sua ampla loja, em
solenidade ocorrida às 20 horas de
ontem (sexta-feira), localizada
junto à fábrica, na Rua Barão do
Rio Branco, 340. O novo, prédio
tem 1.050 metros quadrados de
área, complementados com muito
bom gosto e quaêdade para seus

clienses,

na",

culos (Resolução da Contran 727), a
Normalização do SCB-5. 10
(AHNT), o Cõdigo de Defesa do Con.
sumidor, o Sistema Inmetro (32 Ei.
xo), porta Container; além da palestra
com o consultor Odilon de Almeida
sobre a ISO-9000 serão os pontos
discutidos no Encontro. "Será uma
oportunidade dos fabricantes do Es •

tado e Região conhecerem e qu�o.
narem todos estes itens de fundamen.
tal importância ao setor", resume o
diretor da Argi, Eviläsio Vargas.

,

Leomaq - Qualidade
de bons· serviços

Jaragll6 do Sill - Os
habituais' clientes do Serviço
Autorizado Brastemp (SAß), no
munictpio, podem dispor desde
o dia 2 deste mês de um aten- I

dimento ainda mais qualifica
do, por parte dos diretores e

funcionários da Leomaq Refri
geração Ltda, que inaugurou
sua nova sede (Rua 724, s/nú
mero, no final da Rua Coronel
Procôpio Gomes de Oliveira,
fundos do Posto Behling).
Consertos e reparos de apare
lhos eletrodomésticos, além de
vendas de peças para apare
lhos Cli11liJX, Continental2.001
S/A e Semer S/A são os servi

ços oferecidos com a com

petência Leomaq,
Fundada no dia B de no

vembro de 1978, a LeOTn4q Re
frigeração Ltda.funcionava em

prédio alugado desde aquela

Leomaq:
nova

lOja a
serviço
do
cliente

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

Baseado no fato de que
85% do sucesso individual depen
de do desenvolvimento das hàbUi-

je, já conta com um patrimônio
avaliado em Cr$ 120 milhões
incluindo prédios, maquiná
rios, veiculos e estoque dé pe
ças - coTIJ: capital social de Cr$
5,3 milhões. A Leomaq atua em

toda a microrregião do Vale do

Itapocu.
.

Rua Reinoldo Rau,632
Fone: 72-1599

CARtiOÇÁRIA.S BLINDADAS - FRIGORfFICAS -ISOTtRMICAS - TREILLER'S COMERCIAIS� ESQUADRIAS:- PORTAS

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

,

RAX 72-2130 -JARAGUÁ DO SUL/Se.
.

TUBOS SANTA
HELENA LTOA.
Divisão de concreto(tubos e artefatos de

concreto).
R. Joinvi/le, 1.Q16 - Fon�: 72-1101 .

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

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

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

Pt;fgina .4_ Jaraguâ do Sul, de 10 a 16 tU agosto de 1991.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Arizinho: "Feira da Malha

precisa de graudesgrifes"
direito a coquetel. "Arizi
nho" pretende transformar a
Feira daMalha "efetivamen
te em um grande evento na

cíonal".

Jaraguã do Sul - A

participação de todas as

grandes griffes de malhas do

município, para representar
100 por cento do produto
fabricado em Jaraguä do

Sul, e famoso em todo o

país, é um dos grandes "so
nhos" da futura Comissão
Central Organizadora da 6!!
Feira da Malha, segundo re

latou o coordenador do
evento deste ano, Ariovaldo
Xavier dos Santos, que con

cedeu entrevistá coletiva na

final da tarde do dia 5, com

Em primeiro lugar,
Arizinho é o responsável pe
la área de marketing da fei
ra, Eduardo Horn, conside
ram fundamental que a feira
aconteça nos três pavilhões
de exposições do Parque de
Eventos "Agropecuário",

. com a. presença de marcas

corno Malwee, Marisol, Dal-

celis, que não participaram
do evento neste ano e em

anos anteriores. Mesmo que
ainda não esteja definido
quem será o coordenador da
feira ano que vem, Arizinho

já sugere que os horários de
funcionamento sejam altera
dos, abrindo ao público às
14 horas e

. prosseguindo
com as vendas até às 22 ho
ras, além de adequar a reali
zação da Feira da Malha às

comemorações pelo ani-·
versário do município, redu
zindo o tempo de duração.

--------JARAGUÁ 2.010-------�

Definidas as propostas e ações a setor Social

cação". À noite aconteceu novo en

contro, no centro empresarial de Ja

raguä do Sul, onde foi analisado o

tema "Habitação Popular" e, hoje,
será a vez da "Cultura/Esporte e La-

Jaraguã do Sul � As lideran

ças do município se reuniram várias
vezes na semana passada, para colo
carem no papel os pontos conclusivos
do segundo painel do projeto"Jara
guá 2.010", o "Desenvolvimento So
cial", que teve seus temas debatidos
no mês de junho, no auditório da

Weg. Na segunda-feira (5), a Co
missão Central Organizadora, presi
dida pelo empresário Gilmar Antonio
Moretti, comandou os relatórios de

cinco grupos que se reuniram durante
40 dias para análise do terna "Edu-

zer" .

Um verdadeiro raio X apontou
as principais deficiências infra-estru
turais' os pontos positivos, as diretri
zes a serem adotadas, as ações a serem
tomadas, seus agentes realizadores,
Traçando uma realidade minuciosa
sobre a educação em Jaraguá do Sul.

. .\

Senai promove Curso

para Supervisores
Jaraguá do Sul - O

Centro de Treinamento do Se
Dai, no município, promove de

agosto deste ano, até agosto de
1993 o curso "de Supervisor ·de
Primeira Linha", em convênio
com a Câmara de Comércio
Bl1IsillAlêmanha. As inscrições
permanecem abertas até o dia I é
de agosto (etapa de nivelamen
to), primeira etapa do curso,
prevista para ser concluída em

lD de dezembro deste ano. O
Senai exige primeiro grau com
pleto, formação profissional na
irea em que se candidata, expe
riência no ramo em pelo menos
cinco anos, que o candidato seja

indicado pela empresa em que
trabalha.

O Curso de Formação
para Supervisores de Primeira
Linha se destina aos empregados
que já atuam na função de su

pervisão e os que tem potencial
para atuarem neste setor, com
objetivo de "ampliar os seus co

nhecimentos tecnológicos e prá
ticas relacionados com a ocu

pação, além de aperfeiçoar seus
conhecimentos em técnicas de
chefia e liderança para o melhor
desempenho das funções". A
etapa de Nivelamento constará'
de disciplinas de Português,
Matemática e Desenho.

•MESAS TÉRMICAS
•POLIMERIZADEIRAS

I

·MISTURADORES DE PASTAS

• B·ARCAS PARA TINTURARIA

• SECADORES DE MALHAS

.SISTEMAS DE EXAUSTÃO
.

• PEÇAS ESPECIAIS E CALHAS

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

RUA BÀRÃO DO RIO BRANCO, 862 • JARAGUÁ DO SUL· SC

laraguä do Sul, de 10 a 16 de agosto de 1991. ,

"Falta de espaço ffsico ao ensino;
desvalorização financeira dos profes
sores, evasão escolar na adolesçencia,
em função do mercado de trabalho,
carencia de uma biblioteca pública
que reuna coleções significativas" fo
ram algumas deficiências assinaladas

pelos grupos de trabalho, que incluem
a secretária municipal de Educação,
Rosemeire Vasel, representantes da

Fundação Educacional Regional Ja
raguaense, empresários, sindicalistas,
professores das redes pública e parti
cular de ensino.

I'

Floriani assume

.na Câmara
Jaraguá do Sul- O legislativo ja

raguaense retomou aos trabalhos do segun
do semestre na noite do dia 5, quando o se

gundo suplente de vereança do PFL, ve
reador Paulo FIoriani, assumiu o cargo, em
substituição ao vereador JoséGilbertoMe
nel - afastado há mais de 90 dias e que,
agora, solicitou licença para tratamento de
saúde. A príncípíoça vaga seria ocupada
pelo suplente Celio Alberto Eisenhut, mas
ele pröprio declinou do cargo que ocupava
antes do recesso, devido a uma viagem.

Floriani pretende intensificar sua

atuação sobre um� indicação que inclusive

já foi apresentada em sua primeira reunião,
.

dia 5: o pedido para que seja desencadeada
campanha quevise a repovoação-doRio Ita
pocu. "Antes de termos a represa em Gua
ramirim poderiamos pescar robalos emui
tas outras qualidades de peixes no Itapocu
mas, hoje, infelizmente isso faz parte da

história", lembra Floriani. Ele argumenta
que desde então os peixes não conseguem
subir o leito do rio para desovar, sendo
apanhados de forma ilegal e predatória no
local da barragem, localidade de Guami
ranga. "Esta será minha bandeira de luta
nestes 30 dias em que estarei no cargo", re
força Floriani.

VENDE-SE

I'

li
I'

Um terreno em Enseada,
à 400 metros da Praia.
Contatos pelo fone:
72-0363 c/Dilsol'1.

CORREIO-
._, <> If» <>"�

MATUTANDO
____________ Egon L. Jagnow-

·Narcotráfico·
Nos últimos dias, a questão do narcotráfico ocupa

lugar de destaque nos jornais e principais noticiários
do pais. Isto porque se descobriu o envolvimento dos
irmãos do deputadofederal Jabes Rabelo, e talvez dele
prôprio..no mesmo.

Acompanhei 'atentamente esta e. outras questões
há algum tempo e cheguei a algumas conclusões quanto
ao narcotrdfico; indo desde a produçãoati o consumo.

A·primeira coisa que se constata I o faio da pro
dução e comerciaüzação de narcóticos I altamente
rentável para alguns e proporciona a sobrevivência de
outros. Há pessoas cuja única chance de sobrevivên
cia I a produção ou o servir de "mula de carga" de
narcóticos.

.

Segundo, a repressão a que está sujeita á comer

cialização serve como justificativa ou mola propulsora
dos preços, proporcionando ganhos astronômicos aos

traficantes.
Terceiro, o consumo de narcóticos se torna um

problema maior, quanto mais desenvolvida for a socie
dade. É um problema maior no primeiro mundo e me

nor no terceiro mundo.
Quarto, devido à estrutura e plano de ação dos

traficantes, o risco é relativamente pequeno, se compa
rado aos lucros que proporciona. (Veja a dificuldade
que a justiça tem de incriminar os irmãosRabelo, ape

.

sar de todas asevidências cirounstanciais, as provas
concretas são diftceis de se obter).

Considerando esses fatos, I posstvel entender
porque o combate ao tráfico de drogas não vem obten
do o êxlto esperado. Há condiçês que, apesar do com

bate, continuam favorâveis à produção e comercializa
çãodas mesmas. E estas não estão sendo atacadas.

.

Por que há pessoas dispostas a produzir e levar
narcóticos? Porque para elas I a única chance de so
brevivência oferecida.

Por que hápessoas interessadas em comercializar

drogas? Porque há consumidores.
E por que há consumidores? Porque há pessoas

sem altemativas de vida (jovens principalmente), a

quem as drogas são apresentadas como alternativa.
Isto nos deixa claro uma coisa: a produção, co

mercializaçõo e consumo de drogas, antes de ser um

caso de policia, é um problema social.
Por isso, não adianta destruir as plantações de

coca e maconha e prender os transportadores. Épreci
so oferecer-lhes outra alternativa de sobrevivência.
Não adianta interceptar a droga, é preciso mostar ao

consumidor ou posstvel consumidor da mesma que esta

não I uma alternativa de vida. E se istofor alcançado,
os troficames, ora os traficantes, deixarão de ser pro
blema.

SPÉZIA' & elA. LTOA.
Serraria e Serviços de Trator

Madeiras para construção e serviços de
trator com profissionais especializados.

R. João J. Ayroso, 772 - Jaraguá
Esquerdo

Fone: 72 -0300 - Jaraguá do Sul -
SC

P4gina5Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Thiana Bertoldl

sacada de pr011Ur
dupla "Ceka" e

Jaraguá do Sul,
etapa do "The

" prornovidp' pela
candidatas às 22
na Boate Marra

prê-seleção na

comopreparativo
ncu71ll'fl(11l'!e,nte dito. De

. Ckat por mais
/oÓO, apresentamos
corufú:latas escolhi-

"ADa Raio e Zé Trovão"

o mundo artfstico dtI
Rede Manchete de Te. .

levantou acampamento
munictpio de Corupâ, ,.
semana, apôs mais de 30
de gravações sucessivas da
vela "A Histõria de AnaRaa"
ZI Trovão". Mas jicarrIlfllfo
gistradas cenas inesq
na comunidade coru

que assistiu às gravaçótl.
capttulos inteiros da �
curtindo lado-a-lada 08 iIII
sempenhos de seus

preferidos. Sem dúvida ai:
ma, merece destaque pelll
leza simples e uma

.

cativante a atriz Valéria
car, a Malvina, na novela;
esbanja talento em cada duas mllpessoas, Para-
o casalprotagonista Ana à admirdstração
(Ingra Liberato) e li T� MüUerpor esta iniciativa
(A1mirSater) tambhnmo'''''P'''P''''''' que colocou Corupâ
lizaram as atenções duralllt ctlll1'o das atenções turtsti-
gravações, assistidas por noEstado,

II
Vista-se bem

Desejamos todo o sucesso ao casal
Lourival (Kâssia Behling) Löffler, pela re-

.

cente inauguração da nova sede da Leo-'
maq Refrigeração Ltda, ocorrida na noite
do dia 2 de agosto. Agora, a Leomaq fica
na Rua 724 - final da Rua Procópio Gomes
de Oliveira, fundas do Posto Behling -

sempre atendendo através do competente
Serviço Autorizado Brastemp,

A Associação dos Estudantes de Jaraguá da
Sul promove no dia 10 deste mês (hoje, sábadO) o
19 Baile dos Estudantes, que acontece no Grêmio
Esportivo ,Juventus, a partir das 22h3Omin, com
animação musical do Conjunto Arco Iris Band
Show. A Associação é presidida pelo estudante Ge
túlio Stadnick Jr.

Sábado - 10.08.91 - 20:1
22:00hrs - Filme eróti
Domingo - 11.08.91·
Terça - 13.08.91- 20:1
Quarta - 14.08.91- 20:
Quinta - 15.08.91 - 20:1
anos.

The Doors,
18anos.
·TheDoors.
Doors.

17re Doors.
Filme er6tico. Censo 18

'Tem coisas
que nunca

saem da moda.
Andar bem

vestido é uma
delas.

E isso é no

ModaSempre
Getúlio Vargas, 55

I

Sexta - 09.08.91 - 20:15hrs - The Doors (The Doors)
Direção: Oliver Stone. Com - Val Kilmer, Meg Ryan,
Kevin Dillon e Billy Idol. Censura:.14 anos. Jim Morri
son, Uder do legendário grupo de rock The Doors, foi
uma das personalidades mais marcantes áOs anos 60.
Albn da hisftjria do grupo, grandes sucessos como

"People Are Strange" e "The End". '

D/CORTE

Especializada elJt brocas de aço
rápido, brocas !ie metal duro para
circuíto impresso, fresas de aço
rápido. bedames com dez por cen-.

to de cobalto,machos de aço rápi- '

do, serras de aço rápido, cossine
tes, limas, contra pontas ÍlXllS,

,

pontas rotativas, trena$, eletrodos,
mandris, PIlqwmetros, microme
tros, discos de corte e i.desbaste.

Dieorte Comércio de Ferra
mentas Ltda.
Rua Reinaldo \Rau, 459 -

Fone: 72-3384
Telex: (475) 465 - Jaraguá
foSul-SC.

� ANIVERSARIANTES�

Sinceras felicidades ao se

nhor Vicente Alves, que completou
seus 53 anos muito bem vividos, no
dia 2 de agosto. As homenagens es
peciais são enviadas pelos filhos de
"seu" Vicente, que vem se tornando
a grande atração esportiva durante
as rústicas realizadas no Estado, N
derando sempre em sua categoria.
Panabéns!

.

o ANIVERSÁRIO DE JOSÉ
MODESTINO JUNKES

10.08 - Dr. Pedro P. Masca
renhas Filho, em São Paulo, Josefa
Silva, Artur W. Stingen, Mareia C.
Beldarain, Luís C. Hlntere,ger, Lori
Döge, Elvira Vieira, Mana Arlete
Krause, Karlan Rau.

11 .08 - Adenor P. Wunderli
ch, Clara Hanemann, Wigando Bau-

•
Parabéns emuitos anos

de vida. à Marflia de Medeiros
Franceschi, que aniversaria IW

dia 12 deste mês (segunda
feira). Marflia curte a datafes
tiva ao lado do marido DiJson
Franceschi, colega do Cor
reio do Povo.

•

o "Tino", assim apelidado o

aniversariante, reunião um seleto nú
mero de amigos, em sua residência -

Rua 590 - ErwiTIQ Menegotti, 222, no
bairro Francisco de Paulo, na tarde
de sábado Passado. Os convidados,
de longe já sentiam o sabor do Chur
rasco suçulento que era assado no

grelha, A hora da janta, a quietude
denuciava o saboroso preparado que
sôfoi quebrado com a vinda deAfonso
Franzner com seuíbandônion, sau- -.....__..........-

dando o aniversariante com "'Para
bêns para voce ..... , cantado inúmeras
vezes por todos os presentes, como

que não querendo quebrar o encanto
da festa dos 71 anos do ilustre natali
ciante,

José Modestino Junkes nasceu
em 04-08-1920 e foi batizado na Ca
pela Santa EmJIia, de uma irmandade
de sete,

Pelo seu passado, mereceu fi
gurar IW Destaque da Semana, do
semandrio - MENSAGEIRO DE JA
RAGUÁ-JARAGUÁ BOTE, edição' n!!

43, de 07-1/-90 -, onde ele em entre

vista relatou a sua rica vida de homem
que lutou muito para ser alguém na

vida, vencendo todo. os obstáculos
que se lhe antepunham.

Pela passagem de tão grata
efeméride, aqui partem os cumpri-.
mentos deste semanário, com os votos

de que a data se repita pormuitas ve
zes, sempre na .çompanhia de sua es

posa Florida, seus familiáres e amigos
que lhe querem bem.

.

mann em Joinville, Merli Gaedke,
Romeu Junge Echaly Edit Benz, Da
niel B. Luciano, Juliana Leier, Tania
M. Morreira.

12.08 - Getulio Lenzi, Eraci
Baumann, Alzira Zeh, Fernando L.
Buzarello, Andreia C. Vieira, Cezar
Jackson Müller, Osvaldo Stinghen,
Danielle Magri, Antonio D. Ayroso
em Rio do Sul, Carlos Owaldo Stei
lein.

13.08 - Gerda Mahfud, Ed
wírges Heinzle, Afonso Gonçalves,
Joana Hagedorn, Hélio Bützke, Ra
fael Egidio Buzarello, Lidia Krause.

14.08 - Estefano Meier,
. Waltraud Hermann em Corupá, Alin
da Ruediger, Rita Seidel em Corupá,
Nelson Weiss, Fernanda da Silva,
Agaty Gielow Enke,

15.08 - Maria.Vasel, Geraldo
Meier, Erwino Lemke, Elena Borges,
em Corupá, Maria Zapella, Maria
Luy, Emerson R. Raswieller, Josiane
Gomes, Clara Siewerdt Dernarchi,
Maria de L. Winter; em Ponta Porão.

16.08 - Iracema Peters em

Curitiba, Flávio R. N. Lenzi, Meiles
Beyer em União da Vit6ria. Os Gê
meos Ingo e Guido Köpp, Wendelim
I., Schmidt, Elfrida Hoffmann, Nivea
EngeJmann, Carlos Schmitz, Sandra
E. Zanotti.

ESTETICISTA

--* * * * * *--- CINE JARAGUÁ---

BORDACHIC
Dia dos Pais

Neste dia 11 de agosto, dê
ao seu pai um lindo presente

de

Massagem Manual
Massagem Eletrônica
Forno B!er WURDES EDARIAIsométnca

I'

LANZNASTER

II

o seu relojoeiro

Av. Mal. Deodoro, 391 - FOl1e: 72·1267

Crioterapia e Termoterapla
Gesso - Sauna

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

R.Bernardo Dombuch. 1578- Fundos_

Dr. Waldemar Schweitzer
Clinica de pequenos e grandes animais,

cirurgias, vacinaçés, raio x, inteT'TlOJTlentos e

boutique. R, joinville, 1.178 (emIrente ao

Sup. Breithaupt) - Fone: 72-3268

'Jaragutf do Sul - SC

CORPO PERFEITO
Dr. Joio Ed'!lar Galvanln - CRMSC - 5339

EMAGRECIMENTO
MESOTERAPlA
ESTéTICA CAPILAR, FACIAL E CORPORAL

11tp1lt

Todas (/S felicidades ao

empresário Mário Eugênio
Boehm, que aniversaria no dia
/4 deste mês. Ele é diretor da

Fundição TupyS/A, emJoinville,
e leitor muito considerado do
IWSSO Correio do Povo.

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

o "Jacaré", amigo lngo
Falgatter, aniversaria no dia I5,
e a ele igualmente desejamos su
cessos. Neste meS1IW dia festeja
troca de anos o senhor Gunther

Boss, residente em Brusque e as

sinante do mais antigo,
- - - ...

Outro aniversariante,
neste dia 16, é o amigo cartorâ
ria e professor da FURB, Osnil
do Bartel, que reside em Guara

mirim. Muitas felicidades e sin
cerosparabéns.

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

F'elicidades sinceras ao

amigo Sávio Murilo Barreto de

Azevedo, que festeja aniversário
no dia / l , Sávio, aliás, continua
"a mit' no seu retorno às pistas
de automobillsmo, Outra ani

versariante deste dia d Josiane
Cristina Zehnder, que também
recebe os cumprimentos da Co
luna Gente & Injorma�:ões.

\ /,

A GERAÇÃO
DA MALH14

Vestindo Gerações

Postos de Vendtu
Av. Mal. Deodoro,

1.085
RuaReinoldoRau,

.

II
530 I'

Fone: 72-3311
II I'

• I'

�

Ii)IIC�IIIL
TROFéus - ARTIGOS ESPORTIVOS

ACADEMIA DE MUSCULAÇAo
(de segunda. de»mlngo)

Rua CeI. Emllo C. Jounlan, 62
(próximo ao CInema) - Fone: 72·3563

. .

Exp. Antlrio Carlos Ferreira, 295 (rua do Besc)

Fone:(0473) 72-2301 JARAGUÁ DO SUL
�--------------------------------------�II_._----------------------------------------..

AVIAMENTOS.FIOS PI BORDADOS E COSTURAIINQUSTRIAL
BLUSAS DII.> LA,MALHAS,COLAS,

BABEIROS E APLICAÇOEs.
IIORDADOS EM GERAL.

R. BERNARDODORNBUSH. �.o F.72·1351

CLíNICA VETERINÁRIA
SCHWElTZER

VIAÇÃO.
CANARINHO

Jaragu4 do Sul, de 10 agosto de 1991, P4giJIII 7P4gÜUJ)6..

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

� �.f."\
• .,-". ( 1_'_,-_-_, _
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----------CONSCIÊNCIA----....,__----�
usemos desse poder, unamo-nos todos MS. Lu
temos por um mundo novo... Um mundo bom
que a todos assegure o ensejo de trabalho, que
dê futuro à mocidade e segurança à velhice.
CHARLES CHAPUN

Está em Vós? Vós, o povo, tendes opoder.
Opoder de criarfelicidade?

Vôs, o povo, tendes opoder de tornar esta
vida livre e bela••• de fazê-la uma aventura ma
ravilhosa. Portanto, em nome da democracia,

ALTAFP€Q�NCIA
______byChicoRodrigues

JoséRamos

NA LENTA
Curso de Secretárias e Recepcionistas da Edl

ALTOASTRAL
� .

,
A Professera Edi realizou com sucesso '_ o seu 2!!

Curso para Secretárias e Recepcionistas, no mês de Ju
lho Passado. Ela agradece o apoio e a confiança que as

empresas depositaram no seu trabalho.

O Vereador José Ramos
de Carvalho afirma estar con

fiante que a liberação dos cru
zados pelo presidente Collor,
vai trazer novas esperanças a

comunidade de menor poder
aquisitivo e isso deverâfortale
cer o comércio em geral. Ain
da, segundo ele, o PRN, parti
do que preside aqui em Jara
guâ continua forte, recebendo
novas adesões e prepara uma

arrancada para as próximas
eleições. Sobre os convites que
tem recebido para se transferir
de partido, Ramos não comen

tou.

CONTRA
o Ministro da Justiça Jarbas

Passarinho afirmou que a solução
para o problema no campo passa
por três medidas indispensâveis:
Uma reforma agrária que promova
a ocupação das terras improdutivas,
a criação de uma cooperativa e a

presença efetiva do governo nos

pontos mais distantes do pafs, espe
cialmente nas regiões potencional
mente cdnflit6sas. Segundo ele é in
tolerâvel que apenas 1% dos pro
prietários rurais no pais detenham
41% das terras agricultáveis, en

quanto a grande maioria de traba
lhadores vive em regime de miséria
absoluta.

SUPERPROMOÇÃO
Vem ai a promoção

Superdiscolada Pepsi, veja
como participar: Ao abrir
seu refrigerante você pode
sair ganhando, «Achou
Ganhou". Também pode
juntar as metades que
estão impressas no interior
da tampinha. Se ainda não
deu, junte 2 plásticos ve

'dantes que também se en

contram no interior da

tampinha, preencha wn

cupom que você encontra
no posto autorizado e en

vie para o Domingão do
Faustão, Depois é só
aguardar e torcer para
ganhar muitos brindes.
Segundo Marco Antônio,
Gerente de Vendas da Di

gebel, na região, a pro
moção-parece complicada
mas não é, e todos deverão
apurar a participação,
pois vai porpouco tempo.

DEFESA
O deputado Ivo Morandi

do PMDB/RS continua a sua

luta em prol dos agricultores e

sem terras brasileiros. Tanto é

que fez , apelo ao ministro da

{con!)miç MarcüioMarquesMo
reira no sentido de determinar
a revogação da portaria que
isenta de impostos o arroz im

portado.

MagalyDlas
SEMANA

O Destaque da semana é

paraMAGALY DIAS, modelo e

manequim da Agência Ckat,
morena de, fazer inveja, até
mesmo a Winie Mandela, que
esteve recentemente no Brasil
em companhia de seu marido,
o lider negroNelson Mandela.

ALTERNATIVA
CASSINOS

A Chapa Altemativa encabeçada por Luiz Carlos de

Almeida (leco), venceu as eleições para a presidência do

Conjunto Habitacion:zl de !araguá = Sul. A c��ã�� um

Clube de Mães e a formação de uma frente administrativa de

trabalho reunindo lideranças e comunidade, são algumas
das prioridades da nova diretoria.

Apesar de muitos serem a favor da reabertura dos cassinos
no Brasil, a proposta vai encontrar um inimigo no senado. Tra
ta-se de Marco Maciel que exortou a todos a se manterem alertas
com relação a argumentos favoráveis a medida e que, na sua opi
nião, não tem bases sólidas. Ela considera ilusão esperar que os

cassinos sejam capaz de gerar receitas apreciâveis para o estado
e não acha que o turismo nacional receberá um grande influxo
com a volta do jogo.

- I

�

Nesse dia dos pais, você não tem escoTha-'-�C-

.Ou você dá

Venha até a loja O Boticário e mostre que você sabe escolher o melhor presente pro seu pai.
-. RUA GETIÍLIO vaRA.' ,. - AlIA REINOLDO RAU.ãea -.JAIIAGUÁJ)Ö&tA. - sc.-

---
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Vida Religiosa

A primeira'missa de padres jaraguaenses
Jaraguä era e continua'

sendo um rico celeiro de jo
vens que buscam na vocação
religiosa a sua realização
maior.

. Além da despedida do

padre Theodoro Becker,
�J, da par6quia de São Se

��tião, coadjutor de Pe.

;Alberto Jacobs e do Pe.
Conrado Rech, professor do·
Seminário de Hansa, que vi-

. sitavam a redação do "Cor
reio do Povo", para comuni
car a-ida do primeiro como

nomeado vigário da par6-
quia de Paradas de Lucas,
no Rio de Janeiro, em 1941,
mais dois fatos religiosos
eram comentados na oca

sião, revelando a religiosi
dade dos filhos desta terra,
É que encontrava-se em Ja

raguä depois de muitos anos

de estudos o 'distinto con

terrâneo, Pe. Mario Salter,
filho de José Satler, agricul
tor residente, então, em'Rio
Cerro. Padre Mario Satler
iniciara os primeiros estudos
no Seminário de Lavrinhas,
terminando o curso no Insti
tuto Teológico "Pio XI" , da
Congregação dos Salesia
nos, fundada por D. Bosco,
de saudosa mem6ria. O jo
vem sacerdote rezava na sua

terra, no dia 25-12-41, a

primeira missa, às 7:30hs. e

a prática gratulat6ria era fei
ta por outro sacerdote jara
guaense, o ilustre e. reve

rendíssimo Sílvio Satler, di
retor do Seminário de Lore-

. na, em São Paulo.
Por sua vez, no dia I!?

de janeiro de 1942, rezava a

primeira missa, em sua terra,

o padre Alfredo J. Bortolini,
filho de Feliciano Bortolini

. e sua esposa Angela Stin
ghen Bortolini, velhos a

abastados lavradores, resi
dentes em Rio do Cerro. O
reverendo padre Alfredo es

tudou no Liceu do Sagrado
Coração; da Congregação
dos Padres Salesianos, em

São Paulo. A sociedade
comparecia a esse ato reli
gioso. A prática gratulat6ria
era feita pelo rev. padre Ho
norato Piazera, também nos

so conterrâneo, então diretor
do Seminário de Hansa, o

.hoje Seminário. do Sagrado
Coração de Jesus, de Co

rupá. Vale lembrar que Ho
norato Piazera, jaraguaense,
faleceu como Bispo de La
ges - SC, em 23":'10-1990.

Fritz von Jaraguä

Proclamas deCasamentos
MARGOT ADEUA GRUBBA LEHMANN,

Qficiol do Registro Civi do 1� Distrito do Comarca de
Jaragud do Súl, Estado de Santa Catarina, Brasilfazsa
ber que compareceram em Cartório exibindo os docu
mentos exigidospeJa lei, a fim de habilitarempara casar:

EDITAL'AI! 17.839 de 30-07-1991
ADILSON JUNGTON E MARU
MARQUARDT

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural
de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente
em Rio da Luz II, neste distrito, filho de
Werner Jungton e Elfina Krueger Jungton

\ Ela, brasileira, solteira, operária, natural
de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente
em Rio da Luz I, neste distrito, filha de
Inguald Marquardt e Nelsi Borchardt
Marquardt.
EDITAL NI! 17.840 de 0,-OS-1991
WILSON VOGEL ENEIDIGAEDKE

Ele, brasileiro, solteiro; lavrador, natural
de Guaramirim, neste Estado, domiciliado
e residente na Rua Manoel Francisco da
Costa, nesta cidade, filho de Leopoldo
Vogel e Helga Adele Friedemann.
Ela, brasileira, solteira, operária, natural
de Schroeder, neste Estado, domiciliada e

residente em Estrada Rancho Bom, em

Schroeder, neste Estado, filha de Werno
Gaedke e Ina Kinelt Gaedke,

EDITAL NI! 17.841 de 02-08-1991
.

JUVENTINO KOHNS E ESMERlA·
APARECIDA RAHN

Ela, brasileira, solteira, costureira, natural
de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente
na Rua Jaraguá, em Ilha da Figueira, neste
distrito, filha de Geraldo Rahn e Teresi-
nha Pelens Rahn.

.

EDITAL NI! 17.842 de 05-08-1991
VAIDECIR JOSÉ MAES E MARILE
NE APARECIDA PEREIRA DOS
SANTOSDESOUZA

Eie, brasileiro, solteiro, comerciário, natu
ral de Jaraguá do Sul, domiciliado e resi
dente em Três Rios do Norte, neste distri
to, filho de Silvio Maes e Luzia Flores
Maes.
Ela; brasileira, solteira, servente, natural
de Renascença, Paraná, domiciliada e re

sidente em Três Rios do Norte, neste dis
trito, fííha de João Alves de Souza e Lo
remi Terezinha de Souza.

EDITAL Nt> 17.843 de 05-08-1991
JORGE PAULO DA ROCHA E MAR
LETEMARQUES CANDIDO

Ele, brasileiro, solteiro, operador de má
quina, natural de Luís Alves, neste Esta
do, domiciliado e residente em Rio da Luz

. I, neste distrito, filho de Elisiario da Ro-
.

cha e Lindomar Schõllemberg da Rocha.
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural' de
1mbituba, nesta Estado, domiciliada e re

sidente em Rio da Luz I, neste distrito, fi
lha de Paulo Angelo Candido e Dinorá
Marques Candido.

.

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural
de Luís Alves, neste Estado, domiciliado e

residente na Rua Jaraguá, em Ilha da Fi
gueira, neste distrito, filho de Gabriel
Kohns e Filomena Kohns.

E para que chegue ao conhecimento de todos,
mandei passar opresente Edital; que serâpublicadopela
imprensa e em Cartório, onde será afixado durante 15
dias,

PASSAT/84

Vende-se passat
ano 84.
Tratar:

Rua Tupy, 2.564
Nova Brasília -

Joinville- SC

•

- JARAGUA {)O <,IJI (;C
Conhecida do Acre ao RS

Furgões simples, isotérmicos, plásticos, frigortficos,
trailes e carretas de 1; 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) 72-1843c.

Laraguâ do Sul, de 10 a 16 de agosto de 1991.

CORREIO-
.,.C:» ..C»"C»

Iníormatívo Paroquial
CASAMENTOS:

10108 -18hOO - Barra - Angelo Wagenknecht eMara Josilanny
Pinheiro
10108 - 20h30 - Barra - Nilo Cesar Carvalho Mords e Mima
Adriana Krause .

10108 - 17hOO - Papanduva - Dilmar Luiz Tissi e Marlene Ge-
linski

.

MISSAS: SÁBADO
19hOO Matriz; 18hOO - São Luiz Gonzaga; 19h30 - SãoJudas
Tadeu: 19hOO - São Francisco; I1h30 - N. Sra. de Fátima;
19h3Ó - Santa Luzia; 17h30 - São João, 19h30 -:- São José,
14hOO -Matriz (crianças); 17h30 -N. Sra. do Rosârio (Festa).

DOMINGO:
07hOO - Matriz; 09hOO - Matriz; 19hOO - Matriz; 08hOO - São
Judas Tadeu; 08hOO - SS. Trindade; 10hOO =São Pedro; 08hOO
- Santa Cruz; 09h30 - Santo Estevão; 09h30 - Perpétuo Socor- .

ro; 08hOO São Benedito; 08hOO - N. Sra. Rainha da Paz; 09h30
- N. Sra. do Rosário (festa); 09h30 - São Roque (festa); 09h30-
Santa Clara (festa)

NOSSA MENSAGEM
DIA DOS PAIS - Neste segundo Domingo do Mês Vo

cacional, vamos refletir sobre a Vocação Matrimonial e sobre a
missão do Pai. É de suma importância que nôs como Igreja, re
zemos por todas as fcimflias, para que em cada uma delaspossa
reinar a alegria, a paz, o amor e a felicidade: Pais e filhos de
vem juntos construir um lar unidl!. Para que íst_o possa '!l:0nte
cer, épreciso que pais e filhos vwam �m perfeita smt<!ma. E_sta
sintonia sô é alcançada medianie o diâlogo e a oraçao. POIS a

famüia que reza unida, permanece unida. E não nos esqueça
mos de rezarpelos nossospaispara que eles possam correspf;m
der com a diflcil missão de gerar, defender e promover a vida.
Louvemos a Deus peLospais que temost"

-

..

m Curtume Arnoldo. 5chmltt Uda.
"JARAGuA"

Fone: DDD (0473) 72�70

Coluna Evangélica
CULTOS: Neste sábado - às 18:30 horas em João Pes

soa; às 19:00 horas no Centro e na Sede Par. Ap. Paulo. Neste
domingo - às 8:00 horas no Centro e em Santa Luzia, às 9:30
horas na Estrada Nova, no Centro e na Rua Joinville e às 19:00
horas Culto Informal no Centro.

ENCONTRO DE IDOSOS: Neste domingo - às 15.,,()()
horas na Ilha da Figueira. Nesta quarta-feira, às 15:00, horas
no Centro.

LEMA DA SEMANA: "Deus resiste aos soberbos, con
tudo aos humildes concede a sua graça." IPedro 5:5

MENSAGEME LEITURA DIÁRIA:
DIA -11 - Sem verdade e amor não pode haver paz. Salmo.

85:7:11
12 - Não existe outra "ponte" para o céu a não ser a

cruz. Gálatas 6:14
13 - No reino de Deus não há homensautônomos, nem
autômatos. João 15:5
14.- Quem se submete à Deus no silêncio, terá forçaspa-

. ra testemunhá-lo empúblico. Mateus 7:6;Romanos 10:10
15 - Um remédio contra meditação egocêntrica e me

lancôlica é olhar a glôria de Cristo. Pedro se esqueceu
de simesmo no monte da transfiguração. Lucas 9:33
16 - Cristo é o primeiro, o intermediârio e último degrau
na escada para o céu. Ap.1:17
17 - Que gl6ria será, quando as portas da eternidade se

abrirem! Apocalipse 21 :25

r.. PERFLEX Persianas Horizontais e Verticais
. PERFLEX Bax p/Banheiro - Dlvialo SanfDnada

Toldos ·.AcrfRcoe· Cercu e EaCJjadria.

PER.FLEX EmAI�'nlo

18 Anos AServiço da Comunidade'

Rua Joinville, 1839 - Fone: (0473) 72-0995 e 72-3320

JARAGqA DO SUL-SANTA CATARINA
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Nível do Discurso
Hoo.6rio Tomelin*

Belo Horizonte, (Planal
to) - Somos um,Pa(s de reuniões,
comissões (inctusive de inquérito)
grupos de trabalho, etc. Nunca fal
tam discursos inovadores e promis
sores, reuniões preparatôrias e téc
nicas. O que falta mesmo é objetivi
dade, quando não competência téc
'nica. A instituição de comissões que
não têm poder de decisão pode tra
zer também, no seu bojo, a intenção
de procrastinação pol' parte dos
responsáveis diretos. Enfim, retar
da-se a consecução de metas con
cretas, desperdiçam-se osmeios e, o

que é pior, não se atingem os fins.
Falta-nos também metodologia ob-

.

jetiva, sistematização, clareza de
idéias.

No ensino superior pouca
gente faz a devida distinção (não
necessariamente separação) entre

matéria e disciplina.Dom Lourenço
de Almeida Prado, relator do Pare-

cer n'1 795/90, de 11110/90, do em razão da falta de mentaêdade
Conselho Federal de Educação, para investir. No setor bancário,
discorre com segurança sobre este por exemplo, talvez devido à in,-
assunto. Lembra Dom Lourenço fiação houve um progresso admirá-
que o que caracteriza uma discipli- vel; com o retomo esperado, natu-
na não é trabalhar sobre uma maté- ralmente. As técnicas devem estar a
ria, mas a perspectiva formal com�o da qUfllidade. Se. a�uina
que essa matéria é trabalhaderO não é dominada; prejudica-se o

rio Tietê, por exemplo, pode ser vis- produto. Por vezes se prefere, ainda
to com um olhar de Geografia ou hoje, um texto bem datilografado,
com um olhar da História. Entre com as divisões siiâbicas bem pos-
nós a pedagogia às vezes nãopassa tas, com apresentação técnica e

de um pedagogês, não raro, meio estética, a um texto digizado no

pedante, com um jargão próprio, computador com incorreções. Os
sem a desejável simplicidade. Isto copistas da Idade Média ainda de-
não quer dizer que educação não vem ser lembradospelo seu cuidado
seja uma questão complexa, mas as artesanal.
soluções inteligentes costumam ser

simples.
Dispomos hoje, pelo menos

em determinada escala, dosmaravi
lhosos avanços da Informática. De
terminada escala porque esses

avanços não são suficientemente
disseminadas sobre todos os seto
res, seja em- razão doscustos seja

ENGETEC
Engenharia e

Tecnologia da
Construção Ltda

C_.ulo.. : lmobili'ri.:
C'lpilo Estrutural Compra. Venda. A.aliaçâo
Projetos Civis Locação-e Intermediação
Execução de (móve ís

Rua Cei. Procôpio Gomes=de Oliveinl, n� zss - Fone:
72-2679 J.'.Kuli do Sul - SC - CREA 22M ...... CRECI 934.J

V END E:
Casa de alvenaria aI20.00m" - Centro - Rua Crlcltlma
Casa de alvenaria (centr0l- Rua Joto Planlsehek, 677
Casa de alvenaria (Centro - Rua JoSé Emmeodoerfer
Casa de alvenaria (Terreno cll.070,OOm' - Centro - Rua Anila
Garlbaldi '

Casa de alvenaria (Terreno o'l.404,OOm"} - Rua Walter Marquardt
Casa de alvenarla- JARAGUA ESQUERDO· Lot. São Luis
Casa de alvenaria - NOVA - Pr6x. a R'paeatlva da MARISOl.
Casa de alvenaria (Terreno cl900,OOm, - inicio RIO DA LUZ
Casa' mista com 100,OOm" - Rua Campo,Alegre - Ilha da Figueira
Casa de madeira - Rua Angelo Rublnl - Barra do Rla.Cerro
Casa 'de madeira com 42,OOm" - (Terreno al.800,OOm") - Estrada
Garlbaldl
Apt9. - Ed. MarajO - (2-quartos) - Centro
Apt9. - Ed. Chlodini -(Próx. ao Hospital São José) - Centro
Terreno na Rua José Emmendoerfer -Cr$ 4.000<1800.00,
Terreno oom,3.500.00m" - Rua Eplláclo Pessoa -Cen!ro
Terreno com 432.00m2- Lol Picolll - Vila Rau
Terreno com 900,OOm" - Rua Bala - Pr6x. à Pol(cla Militar

�r��no com 4� 4,40m" - (mals um prédio em obras) - RUA JOIN-

Terreno eom 2.856.00m2 - (PrOx. àWEG II) - RUA JOINVILLE
Terreno eorn 9.800,OOm" - (Próx. à WEG 10 - RUA JOINVLLE
Terreno com 784,OOm2 - Rua n9 569 - VILA LENZI
Terreno com 799,25m" - Rua Adélla Fischer - Pr6x. à Recr. MA
RISOl.

AL U GA:-
Kitinete - Ed. Marquardt - Centro
Casa de alvenaria (2-quartls) - Jaragli! Esquerdo - Pr6x. Móveis
Pradl
Casa de alvenaria (3-quartos) - Rua Massaranduba - Pr6x. Salão
Vieirense
Sala Comi: Terrea c136m" - Galeria Ed. Picolli·Av. Mal. Deodoro
Salas Comerciais Terreas cI100m" - Rua João Picolll-CENTRAL
Sal Comercial Terrea o'50m2- Rua Joinville - Próx. à ARWEG.

�
ENGETEC
\J

\

EDITAL
ÁUREA MÜLLER GRUBBA, Tabeliá e Oficid de Tftu
los da Comarca de Jaraguâ do Sul; Estado de Santa Cata
rina, na forma dá Lei, etc.

Faz saber a todos quamo este edital virem que se

acham neste Cartórioparo Protesto os Tftulos contra:
COML. CALço NUNES LTDA. - Rua: JOÃO M. VIEIRA,
264-NESTA;
H.P.PNEUS-Rua:MALDEODORO,1475-NESTA; )

\. NELS_ONRAU GRANDO ME. REST. STATUS - Ru;':/
BARAODORJOBCO., 195-NESTA; I
S. P. PRIMO -Rua: .JOSEFA TAVEIRA, 850 -NESTA;
-SANTA MARIA TINTASLTDA. -Rua:RElNOWORAU,
6?0-NESTA.

E, como os ditos devedores não foram encontrados
ou se recusaram a aceitar a devida intimaçáo,fazpor im
tennhJio do presente edital, para que os mesmos compa
reçam neste Cartório na Rua:ArthurMüller n� 78, nopra
zq da Lei, a fim de lquidar o seu débito, ou então dar
razão porque não o faz, sob a pena de serem os referidos
protestadosnaforma da Lei, etc.

Jaroguá do Su� 05 de agosto de 1991.

ÁureaMü/kr Grubba - Tabelá eOjicial
'

deProtesto de Tftulos.
----

P4gilUll.O

Modernidade não é uma pa
lavra mágica: se não sai do discur
so, entra pelo ouvido e cai no olvi
do.

*Hon6rio Tomelin é empres4rio,
diretor da UNA e colaborador da
Agência Planalto.

INTERIMÓVEIS
Intermediáriade
Imóveis Ltda.

R. João Piccoli, 104 - Fone
72-2117
Jara&.�á do Sul � SC -

CRECI 0914-J

I.

YMD"••

CASt- DE ALVENARIÀ - com 23Omz, terreno
S80m , sito à Rua Antonio Kochall- Ilha da Figuei·
ra,

CASA DEM!ADEIRA- com 93m2, terrenocom 361
- Rua Henrique Marquardt, 537 - próx. Hospital Ja
raguá.
TERRENO - com 1.380nr (30 x 46) - na Rua V...
Fischer -lateral da Barão do Rio Branco.

APARTAMENTO - com'150mz - Rua João PicolB
esquina com Reinoldo Rau.

ESTES E OUTRO.s BONS NEGÓCIOS
PARA VOCE, VISITE-NOS.

'ALUGA-SE

APARTAMENTO - Ediffcio Psioma - el 3 dar
mitórios_, mais dependência de empregada, situado
na Rua João Picolh
APARTAMENTO - Ediffcio Bergamo com 2 dor
mitório� mais dependência de empregada, situado
na Rua liuilhermeWeege.

'

APARTAMENTO - Ediffcio Barão do Rio Braoco
cym 3 dormitórios,_mais «!e�dência de empregada,
SItuado na Rua Barão doRio'Branco. -

APARTAMENTO - Ediffcio Carvalho com 3 dar
mitórios, mais dependência de empregada, 'situado
na Exp. Gumercindo da Silva.

I'

Cor Imóveis
� Jaraçuá

E=�� .cia«
Compra - venda - l.oteamento e Administraçáo de Imoveis
CGCMF: 78 659 5440001-92 - Creci 852-1
Av. Mal. Deodoro, 141 - Fone: 72·2010
VENDE:

- Terreno com 720.00m2• com 02 casas no loteamento Ana Paula I.
- Terreno com 10.000,OOm2, na BR 280.
- Terreno em Nereu Ramos.
- Terreno com 9.000.00 oe Irente a entrada d9 ROdeio CriOlo.
- 01 chácara com 240.000.00m2• na Gruta Funda.
- 02 lotés no loteamento São Luiz.
- Chácara com 2S.000,OOm2, em Corupá.
-Chácara com 10S.000,OOm2• em Nereu Ramos.
- Terreno com S74,OOm2., na rua Jacob Gesser" atrás do Tijolão de
Materoais de Construção.
- Casa com 120.00m2• na rua ErnestoLessmann.
- Uma casa com 02 terrenos em Schroeder com 15.00 x 30-,oOm.
- Casa no loteamento ltapOcuzinho
ALUGA:
- Salas comerciais na rua Bernado Dornbusch. .

_ Apartamentos novos na Av. Mal. Deodoro da Fonseca, de Irente as

Pernambucanas.
_ Salas comerciaIS e Kitinetes no prédio da MP. na Marechal.
_ 01 sala comercIai na rua Preso Epitácio Pessoa. nQ 733
_ 01 sala comercIai com divisórias no prédio do Unibanco.
_ Casas reSIdenciais em dJlerentes pontos da cidade.

CORREIO:.......
:
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COMUNICADO

A 'gereneia local da Te
lese em Jaraguá do Sul so licita a

presença das pessoas abaixo rs
lacionadas para receberem suas

. açOes.
Adolfo Muller
Agropecuária Càsa do Lavrador
LIda.
Alcides Sevegnanl.

Alfredo Vehmuth
Ana Braga Herbster
Arnoldo .Leonardo Schmltt Neto
Ary Sanches
Assoeiação Com. Ind. de Jar.
guá do Sul
Axel Boss
Carrocerias Argl Uda.
Cello Lu Iz Derettl
Clnova Geliert
Edgar Schneide r
Egon Hensch el
Frederloo Muller
Hugo Ramthum
Imelde Zanella
Ivo Fuck
Ivo Schmltt
Ivone Maria Bortollnl
Jaime Baechtold Correa

João Bems
Jose Alcides dos Santas
Justino Leocédlo de França
LucJi> Francisco Tomazelll
Maria Kanzler Menegolll
Mario Moreira
Mario Waseh
Marquardt Ind. de Malhas S/A
Norbero Marquardt
Olavlo Furtan
Renalo Bortololll
Sérgio Kuchenbecker
lknberlo Renalo Rubin i
Vlaçlo-Canarlnho Uda.
WaldemirctKarsten
Waldenir luiz Frelberger

Os Inter_silos pOderio
procurar por Eduardo no horário
das 8 às 12ha e das 13 às17 hs,
diariamente de segunda ã selda·
feira.

As pessoas que alnd..
nAo receberam seus dividendos
relativos aos anos de 1988-1989
e 1990 podenlo procursr a

agência local da Telesc e soncl.
tarem os dividendos.

]aragUd do S." -'10 a 16 de agosto _1991:
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Juventus enfrenta Marcílio
e pode consolidar .líderança

Jaraguä do Sul - A

equipe do Grêmio Esportivo
Juventus treinou forte nesta

semana, como preparação ao

último jogo do turno da Ta

ça Governador do Estado,

que acontece amanhã (do
mingo, 11), diante do Marcf

tio Dias, no ,Estádio João
Marcatto, que deve receber

um grande público. A parti
da inicia às 15h3Ömin.; po
dendo consolidar a boa fase

do tricolor,' e assegurar a

primeira colocação na chave

"B" 'do certame estadual.

Invicta há seis jogos, a

equipe jaraguaense aumenta

a motivação a cada dia, gra
ças ao trabalho competente
dacomissão técnica, forma
da pelo treinador Nazareno

da Silva e pelo preparador
físico Zé Antonio Martins.

Mas para o jogo centra

o Marcílio Dias, o time deve

atuar com alguns desfalques.

o zagueiro Valmor deve re

tirar o gesso da perna nesta

semana, inicando em segui:'
da o trabalho de fisioterapia,
enquanto o ponteiro Mari
nho enfrenta o problema de
fratura no dedo da mão di

reita e o lateral Paulo Cesar

está com o tornozelo bastan
te inchado. Por isso, o trei
nador decidiu escalar a

equipe pouco antes da parti
da, que certamente conta

com o retorno do meio Toto.

X Oliseja começa dia 17 com 3.500 atletas
Jaraguá do Sul - Cerca, de

3.500 atletas representantes de 37

empresas, do município devem parti
cipar..da "X Olimpíada Sesiana de Ja
raguã do Sul", evento tradicional

promovido pelo Centro Esportivo <lo
Sesi, com apoio das Malhas Malwee,
e que' teve seu lançamento oficial
ocorrido na noite <lo dia 5, na cozinha
industrial do Sesi. Na ocasião, foi
apr�ntado ao público o belo cartaz

de divulgação da OLISEJA, produzi
do pela Fenix Comunicações Ltda.
Ainda na solenidade. estiveram pre
sentes o coordenador do Centro de
Atividades do Sesi, Leonidas Nora, e
o coordenador de esportes, Hercßio
da Rosa, além de representantes do
conselho desportivo sesiano, da im
prensa e empresas participantes.

Contando com 40 modalida
des 'esportivas, a X OUSEJA deverá

DME/Dalmar fica
em 3� DO volei

Jaraguã do Sul - A equipe
do Brusque 'Futebol Clube obteve a

conguista do campeonato estadualde
Bolão 16 em '- feminino -, realizado
de I� à 4 de julho .ern Jaraguádo Sul,
e contando com a participação de 12
equipes representantes' dos muníeí
pios de Caçador, Brusque, Joaçaba,
Joinville, Gaspar, Timb6, Indaial,
ltajaf e de Jaraguá do'Sul, As compe
tições aconteceram no Clube-Atlético
Baependi e acabaram consolidando o

destaque para a bolonista Iara Gar
ciam segundo lugar na classi ficação
final individual e detentora do ponto
recorde de 250 pontos - Iara pertence
ao Gloria F. C.

.
.

Para o quadrangular final do
certame ficaram as equipes do Gloria,.
Clube Ginástico Guairacas e Asso-

ciação Atlética Tupy. No confronto'
direto, Guairacas 'venceu a Tupy por
1349 x 1290 pontos, e Q Brusque pas
sou pelo Gloria por 1363 x 1344.
(Glória' foi o segundo colocado no

campeonato, cem 10.727 pontos),

Ainda pelo bolão, agora "Bola 23", a
equipe da .S!>Ciedade Esportiva e R�
creatrva Víeirense conquistou na noi
te do dia 31 de julho o direito-de dis
putar .em novembro, na cidade de
Brusque, a série "ouro" do campeo
nato estadual damodalidade. Com to
tal de 5.212' palitos derrubados a
Vieirense ficou na primeira. colo
cação, à frente do Clube Atletico Be
pendJ, com 5.209 palirosse Sociedade
Vit6na (Schroeder), com 5.075 palí-
tos derrubados.

.

.50.rarl. ,

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

TEL.72-1389
JARAGUÁ·DO. SUL - SC

ter um custo aproximado de Cr$ 1,7
milhão, que a princípio serão cober
tos com a realização do baile de esco
lha da Rainha da Olimpíada que
acontece dia 31 de agosto, no Parque
de Eventosr'Agropecuãrie". Um to

tal de 15 árbitros estão envolvidos na

organização desportiva da X OLISE
JA, que inicia no dia 17 deste mês, e
prossegue até o dia 20 de setembro,
no Ginásio do Sesi.

Bolão Feminino

Alto índice
-

técnico
no Estadual
Jaraguã 40 S ul-A equipe da.

DME/DaJmar obteve li terceira colo
cação da chave"A" , durante as dispu
tas pelo campeonalO estadual de vo-'
leibol feminino juvenil (primeira eta
pa), ocorrida de 12 à 4 deste mês, no
Ginásio de Esportes Arthur Muller.
Cinco equipes competiram entre si,
sagrando-se campeã a forte seleção

, dö Blumenair VC, ficando a Chape
coense na vice-liderança. Sadia obte
ve 0 quarto lugar e a Agroeliane/Pro
casa a quinta colocação. Esta rodada
foi marcada pelo alto nfvel técnico
das equipes participantes.

Ainda repercute a grande con
quista da equipe de volêibol feminino
DME/Malhas Darpe, qU& conseguiu
conquistar a 4! Copa Malwee de Voo
lei Feminino. Esta equipe, inclusive,
representa omunicípio nç campeona
to estadual e Joguinhos. Abertos de
Santa Catariila, este an0. Pamlele a

isso, prosseguem os \Ieinamentos da

equipe de volei masculino infantil
DME/Malhas Darpe, que disputa uma
das vagas do quadrangular final da

categoria, na cidade de Xànxere. A

,equi)ile está sendo treinada pelo pro-
fessor Mazinho.

.

'CORREIO-
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Jaraguá do Sul, de 10 a 16 de agostode 1991.

Esporte' em Revi$ta
-----_.....,;-------. Jaime Blank --

Dunga, um reserva de luxo
o jutebol nos proporciona facetas nem sempre fá

ceis de serem. entendidas ou até mesmo explicadas, E o

caso de Dunga, este carioca de pernas arqueadas e de
um futebol fogoso, que veio da Portuguesa do Rio de
Janeiro, acompanhado do centroavante Anderson (em
prestado ao TUpi, deJuiz de Fora, até o final do ano),
formandono Juventus o famoso "casal 20" . Dunga lo-
go se revelou um ponteiro veloz, de dribles desconcer
tantes e comincrtvelfaro de gol, que o revelaram um

dos artilheiros da equipe, juntamente com Tôto. Com
isso caiu logo nas graças da torcida e empouco tempo
transformou-se num de seus maiores (dolos. De repen
te, uma comusão no joelho afastou-opormais de trinta
dias. Neste pertodo, o Juventus mudou, de treinador,
novas contratações foramfeitas, mas confiante, Dunga
preparou-se como nunca para assumir-a sua vaga de ti
tular. Entretanto, Nazareno tem preferido lançá-lo
sempre no segundo tempo, e ele tem correspondido n.

expectativa" fazendo boas apresentações. A reserva não
vem agradando ao jogador. Entendo que Dunga tem se

excedido no individualismo, em certas oportunidades,
mas estäpor merecer uma nova chance, ou será que O
Nazareno 1140 vai com a "pinta" doDunga?!

A. A. Breithau�t Esperte Total

De parabéns a direção da
Rádio BrasilNovo, 'que abriu mais
um espaço destinado ao esporte
em sua programação diária. Des
de segunda-feira ($) está no ar o

programa "Esporte Total', sob o

comando do internacional Rudi
mar Braga. A partir das
18hlOmin. até as 18h40min., o

ouvinte äga na faixa dos 780 KHz

da "Brasil Novo" e tem as infor
mações mais precisas sobre todas
os esportes. E mais, Jurandir Ca
'rioca também jtf é,daRBN.

Arquibancada

Ao empatar em um golcom
o CoMgio São Luis, em jogo válido
pela rodada do tumo. a equipe da
AA. Breithaupt manteve-se na ä

derança do "Citadino Urbano

Agroindustrial' de futebol de
salão. Com 20 p,g., o lider do
campeonato enfrentou na noue de
ontem a equipe de Mannes, de
Guatamirim. Rei dos Botões x

Despachante Cilo e Dalceãs xAr

weg, completaram a II'! rodada,
no ginárib do AA.B.B.·

t,\ partir de segunda-feira (12), a Cassol estará iniciando amonta
gem do novo lance de arquibancadas (56m de extensão, com 16 degraus)
do Estádio "João Marcauo", cujas obras devem estar eondtudas num

.

prazo deduas semanas, Dentro em breve o estádio do tricolor estará

também dotado de sua nova iluminação, que terá quatropostes com 52 re

fletores de 2.000 Wats cada um, num total de 104.000 wats, triplicando
. praticamente a potência atual que é de 37.8QO wats. Essa importanteme
lhoria; colocará o estádio do Juveraus dentre os mais bem iluminados do

Estado, acabando de vez com as constantes reclamaçõeste com razão) das
emissoras de rádio e TV, que cobrem osjogos do "moleque travesso" :

DESTACANDO
Encerram-se no dia de hoje, em Balneário. Camboriú, os

Jogos regionals Leste/Norte, classificatârios aos Jogos Abertos,
deste ano em Chapecâ; Na prâxima edição estaremos dando
maiores detalhes sobre a participação .de Jaraguá do Sul nesta
competição.

'

Passei um final de semanamuito agradávelem companhia de velhos
amigos, os quais tive oportunidade de rever, por ocasião. das disputas do
Campeonato Estadual Feminino de Bolão-Bola 16, reaãzado nas de
pendências do Clube AtMtico Baependi, por sinalmuito bem organizado.

Vale destacar, que a equipe de bola 23, da S.E.R.Vieire1l8e
conquistou na noite de 31 de julho, o direito de disputar em na

vemb�o, .na cidade de Brusque, a série "Ouro" do campeonato
estadual da modalidade, ao vencer os jogos regi01Ulis classifi
caMrios. O C.A. ·.(Jaependi ficou em 2!! lugar, com o direito de
disputar a sirie "prata", em setembro, na cidade de Videira.

A equipe do Napoli, do artilheiro Tato, lidera o campeonatodefu
tebol sufço do ClubeAtléticoBaependi, que tem emEmerson RasweiUer. (A
racuá), do Barcelona, o goleiromenos vazado, isto ap6s a reaäzaçdo da 51!
rodada ..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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"Quiseram puxar 6
tapetedo Presidente"

ANOTAÇÕES
Como não somos o "dono

da verdade" e sim - os que gostam
de proclamar a verdade - eis aqui
um caso que se co'lfirmou. Na co
luna ANOTAÇÕES, de 14 a

21-12-90, edição 3619, dizfomos:
"Depois de "plantar' um monu

mento na conflu2ncia das ruas

Reinaldo Rau e Proc, Gomes de
Oliveira, com a conclusão das
obras, os operários da. prefeitura
quiseram reco� a obra de
molida e saiu uma divis6ria mixu
ruca •. Os operdrios queriam a re

lXHISt1'Ufão, mas o prefeito foi 14 e
não deixou. O antigo serviu de an
teparo a muitos "pimacudas" que
14 quebraram a cara. Agora voam
por cima do canteiro. Cada povo
tem oprefeitáquemerece" •

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

A&Iim S!lju a nota de ad
vertência deste semanârio, Mas a

'

prefeitura não's6 tomou conheci
mento (ou não quis!) como derru
bou as divis6rias da Getúlio Var
gas - Mal. Floriano - Deodoro e

Proc, Gomes de Oliveira e a di
vis6riaperto daponte "AbdonBa-
.tista, defronte do "Bradesco",
constnddas no tempo do prefeito
Yasel que, allm de custar muito
dinheiro para os cofres públicos
ainda ajudou a curar as carraspa
nas do "bebuns" que destruiram
os carrangos em noites de bebe
deiras. Namadrugado de domingo
último um desses b66dos voou por
cima 40 canteiro divisor, danificou
o piso, o canteiro e de quebra o

relógio e o medidor de temperatu
ra, acabaram destruidos comple
tamente. Quem vaipagar tais des
pesas de reposição? Esta coluna
abre espaço para publicar quanto
custou este "acidente" • Com a di-,
vis6ria antiga não teria tantos da
nos.

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

O frio veio pra valer e lem
bra os anos dopassado em que is
so era comum acontecer em Jara
gud. Na noite, de sexta"feira para
sábado, às 22 horas os ca"os es

tacionados ao relento estavam co

bertos com uma .fina camada de
gelo. Naquela noite nemo cachor
ro era tocado de casa e as saguis,
envoltas empanos eram recolhidos
pra dentro de casa. No Estado,
São Joaquim bateu o recorde de
baixa temperatura, marcando 10
graus abaixo de zero,. o que s6

aconteceu hâ 32 anos, pela última
vez. Os turistas que queriam ver a

neve cair,' contudo, não, tiveram

decepção, pois, a geado deu um

espl2iiJido espetdculo. Em Jara
gut! e região o frio não poupou a

população, que foi pega de sur-

presa.
.

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

OGrupoArtfstico "Sy/ker'
serä a grande atraçâo do final da
manhã do dia 18 deste mês, du
mnte o 'XD FestivalEstadual do
Vinho e I Festival Nacional do
Chester - que abre oficialmente
dia 17 eprossegue até 25 de agos
to, na cidade deVideira. Omâgico
Sy/ker e sua equipe de paJhaci
Mos, panterinhas, sapequinhas,
dublädoras se apresentam às 11
horas daquele dia no Parque da
Uva, no mesmo dia em que acon
tecem grandes shows, entre eles, o
do cantor GilJiard (17 horas). A
promoção destes Festivais ganhou
novo impulso nesse ano, graças à
união de esforços dopoderpúblico
de Videira e do apoio daPerdigão.

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

O centro de atividades cul
turais do Sesi, no municfpio
mantém abertasatfo dia 10 (hoje)
as inscrições dos candidatos ao

Segundo Festival da Canção. Os
inscritos poderão disputar a fase
eliminat6ria' a final, prevista para
o dia 13 de setembro, no Centro

Esportivo do Sesi, a partir das
19h3Omin, com exigência de idade
mfnima de 16 anos, Neste dia, os
)Irados. vão analisar' os quesitos
"interpretação popular' e "serta
neja", classificando-se os cinco
melhores de cada categoria.

"Oferecer novas opções de
lazer cultural, incentivar o 'surgi
mento de novos talentos musicais

junto a classe trabalhadora, e

promover o intercâmbio entre os

trabalhadores das empresas jara
guaenses" sãO osprincipais objeti
vos do Festival Sesiano da
Canção, que obteve grande res- -

paldo em sua pl"Ün!!ira edição, ano
passado. O Festival, neste ano,

es!d abertq não apenas aos traba
lhadores da indústria, tr:ansporte e

comunicação, mas a toda a coinU

nidade, com apenas uma res
trição: para participar dos fases
regional e estadual é necessdrio
atender aquelas exigências.

COM. E REPRES. de MAT. de CONSTRUÇÃO·
Madeiras, tijolos, /.ages pré-moldados, cimento, cal,
portas, janelas, fecluuJuras, forros, tudo da melhor

qualidade e com prontá entrega

II

Rua Bernardo Dornbusch, sln<!, próximo da Marisol.
,

Em cada cliente, Um novo amigo:

,

Mesmo com uma nova direção
no governo estadual, o hábito dos

negocios escusos ainda tenta prospe
rar numa epx:a de apertar os cintos e

pensar na economia do Estado.' Se

gundo a imprensa da capital catari
nense, um grupo que nos parece ainda
não identificado ou em vias'disso,
lentou puxar o. tapete do Presidente da
JUNTA COMERCIAL DO ESTA

DO DE SANTA' CATARINA, que
também acumula as funÇÕÇ8 de Se
cretário.

Tudo teve início com a reali

zação de uma licitação para serviços
de limpeza, telefonista e copeira. A

.

primeira licitação foi anulada, por

conter, vfcios insanáveis e a segunda
foi suspensa, em virtude de uma pu
blicação na imprensa diária, antcà da

a� da mesma, publicação que
dava a 'entender anu:cipadamente
quem sairia o vencedor, de fOnDa ha
bilidosamente orgaaízado. em "cödi

go". De.trás para frente as palavras e
mfmeros davllÓl com toda a clareza o

ganhador da licitação.
.

O Presidente .Francisco Kae
semodel - o "alemão" (leia-se des
cendente de•••) .que não come as coisas

enroladas, ligou o desconfiômetro e

determinou a abertura de inquérito
policial para apurar as responsabili -
dades de quem fez.aquela publicação,
tendo recolhido os envelopes da lící-

taçio, rubricados por todos os pard.
cipantes e suspendeu a abertura dII·
proposta até a conclusão do lDeJI.
cionado inquérito•.

A publicação tendenciosa feita
pela imprensa diária poderia dar ..
governador a oportunidade de quee.
tionar o hÓJnem de sua confiaQça.
Mas deram-se mal e o eficiente preaj..
dente da entidade saiu fortalecido cio

_
episódio, numa prova inequívoca clt
que o governador encontrou o'"
mem certo para o lagar,ce� pa,;
dendo dormir o sono tranqüilC) cIGI
justos, sem se preocupar com o rauso
do passado que teima em sobreviwr.

:

Éissoaí!

Centro ,Hípico no Mini-Rodeio

Polícias prendem três assaltantes

Jarag,,6 do S", � o
, Centro H(pico Jaraguá promove
neste final de semana o "mini

rodeio", assegurando aos parti
cipantes que acamparem na sua

cancha: (Bertha Weeg, 3407,·
bairro Jaraguâ 99) completa in

fraestrutura. Aprogramação ini
cia na manhã âe sábado (10) e

Jarag,,6 do S"l � Em

UlTI(l operação conjunta, as polt
cias civil e militar do munic(pio
capturarampor volta das 16 ho
ras do dia 2 três dos seis assal

tantes. que trocararrz tiros com

policiais do munic(pio de Rio dos

Cedros, na noite do dià 1'1. Neri
do Prado, Clodoaldo Soares e

O�imar Bresciani sairam de

Joinville as 22 horas daquele

após recepção as delegações
acontecem as provas de laço, da
argolinha e do tala. O término

. das inscrições está definido em

15 horas.

Para a manhã de domin
go, os Participantes do mini-ro
deio retornam asprovas de laço,

. da estafeta, prosseguindo com as
.

dia, em um automóvel Fusca,
juntamente com os outros três
assaltantes, que continuam fora
gidos: Dorli, "Nego" e "Nã',»:
,estes, também trocaram tiros
com a poltcia, masJconseguiram
fogir em um Chevette.

Neri, Clodoaldo e OzimLlr
acabaram perdendo o controle
do ve(culO em que trafegavam;
fugindo através da mata, na re-

competições a tarde, quanJo
ocorrem as provas livre, da bali
za e da cadeira. O Centro Hfpi
co Jaraguá está oferecendo
troféus aos vencedores e partici
pantes do acampamento, além til
completo serviço de bar e cozi.
nha no local. O encerramento do,
evento está previsto para as 17
horas

gtao do Alto Garibaldi. Patru-·
lhas de policiais jaraguaensa
sairam em buscas, IofaZizando o

trio próximo a Empresa Malhm
Malwee - um deles, inclusive, es
tava armado com revólver ca/i-,
bre 38. Eles foram autuados em

flagrante, prestaram 'depoime,..
tos ao delegado.Odilon Claudi
no dos Santos epermanecem de
tidos na Cadeia Pública local.
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Jàraguá do Sul, de 10 a 16 de agosto de 1991.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




