
Reunião da ANFIR
teve pleno êxito
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Um total de 18 empresários fabricantes de im
plementos rodoviários participaram da reunião Re
gional da ANFlR (Associação Nacional dos Fabri
cantes de Implementos Rodoviários), realizada dia
12, na Cejas. Os empresários pretendem reativar o
Renavam no Estado, aumentar a qualidade dos im
plementos e sua comercialização ..

ASSINATURAS
·E

, ANÚNCIOS
.
FONE: 72-0363

Juventus punido pelo julgamento

ANO LXXIIINt! 3.652
.

Jaraguâ do Sul, de 17 a 23 de agosto de 1991. Cr$100.00

Geada arrasa produção
Os agrintltores de Co

rup.i (' regíüo ainda contabili
Iam as perdas em consequên
cia da noite de intenso frio. na
madrugada do dia .t. que dei-

xou pastagens queimadas e

comprometeu pelo menos 70lfé
da produção da banana no

município de Corupá. Preocu
pado com a situação difícil dos

agricultores, o prefeito Ernes
to Blunk solicitou apoio do go
vemo estadual. Prejuízos che
gam a Cr$ 1,3 bilhão.
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Da esquerda à direita: Robert'! Leandrini (gerente regional da Varig/Joinville), Paulo Moraes (Diretor de Trá
fego), Rubel Thomas (Presidente da Varig), Francisco Alves li! Roque Poffo Júnior (Agência Varig/Jaraguá
do Sul), Trabalho intenso para atender demanda,

-

Tintas

para

estamparia

CfGs em Rodeio
Pelo menos 150 CTps-@vempartiei::'

par dasprogramações doXRodeio Crioulo
. de .Daraguá do Sul, uma promoção do CTG
Laço Jaraguaense, iniciada ontem (16) e

que prossegue ati o dia 18 (domingo), na
sede campestre do Centro. Na tarde de on
tem aconteceu o desfile pelas principais
ruas da cidade e, à noite, baile com anima
ção dos Garotos do Sul e os Garotos de

Ouro (CruzAlta= RS). Tiro de Laço, giné
teadas, ordenhas são as competições pre
vistas no programa, que tem ainda uma

inissa crioula.

Novos vôos ligam
São Paulo a SC

Conhecedora do crescimento do
mercado naRegião; -a direção da
Varig inaugura no dia 19

(segunda-feira) novos vôos diários
para passageiros e cargas, 'entre

Jobwille e São Paulo, nas turnos da
manhã e tarde. Os vôos 137 e 139
serãofeitospela aeronave 737;'300,
com capqcidade para i32
passageiros. Dentro desse mesmo

\ projeto, inclui-se a'construção de um
.

novo aeroporto emJoinville, através"/' '

da lnfraero, Prefeitura Municipal e
.

iniciativaprivada. Em Jaraguá do
Sui, a agência local da Varig se

aperfeiçoa a cada dia.

\
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72-0492
Perda de mando de campo de dois jogos, suspensão do lateral Isaac por quatro jogos e mais 6q dias, Estasforam asprincipais
decisões do TiD/tomadas na noite do dia 13, em Florianópolis, como mais-um golpe contra o tricolor jaraguaense. Clube

.

recorreu da sentença no STJD.
. .., I

FQNE (04J3) 72-320,0
TELEX 474- 519

FAX' (0473) 72-0304
I
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Herculano Martins Franco
Auditor Fiscal do Tesouro
Nacional

Todos os estudiosos

preocupados com os pro
blemas financeiros do paIs
concordam que+'as variá
veis estruturais e monetá
rias, jamais deixam de ser.
conjuntamente responsá
veis pela inflação observa
da", conforme Zottmann,
Luiz, observou em seu es

tudo a' respeito da. "In
flação no Brasil' .

EDITORIAL
,

As Despesas Públicas,
a Inflação e o Desenvolvimento

Tanto assim é que,
.
São fatores concor-·

em imponanussimo traba
rentes para o agravamento ,

. lho de pesquisa efetuadodo quadro de 'disfunção fi-
p.elo Ministro Carlos Átila

nanceira, caracterizado
por. inflação, desemprego,
sub-consumo e rescessão,
além do déficit público,
das dividas intema e ex

tema, da pouca eficiência;
da administração pública e

outros fatores menos evi
dentes, como por exemplo,
os

.

custos excessivos dos
bens e serviços em geral,·

principalmente os públi
cos, perturbados pela pre- \

sença de encargos estra-

. nhos à natureza de seus

preços, como o excesso da
carga tributária global,
com seus componentes os

tensivos e disfarçados, tan
to diretos (tributos for
mais) como indiretos (ônus

, (não financeiros), esses em

sua maioria exclutdos dos
levantamentos oficiais.

I '-

e ainda sem abarcar todo
o universo dos impostos,
foi acusada uma carga de
recursos consumidos pelos
poderes públicos da ordem
de .quarenta e, quatro
por- cento do produto in
terno bruto já em 1986.

. Essas variáveis todas

provocam o encarecimento

do custo de vida, a queda
de sua qualidade, bem co

mo o declinio do consumo

interno, com reflexos ne

gativos na produção, em

prejuizo para toda a socie
dade.

Tais razões consoli
dam ainda mais a con

vicçâo de certeza dos fun
damentos sobre os quais
estabelecemos a tese geral,
reiterada aqui, da inversão
do processo inflacionário e

a retomada: do desenvolvi
mento só se efetivarem pe
la instrumentação dos in
vestimentos privados,
principalmente os mini
mos, pela redução dos cus
tos em geral, com reflexo
nos preços finais, forma
dores do último custo e

derradeiro preço, o custo.
de vida, o que sefaria sem

choques, sempre traumá

ticos, nem passes de miJ-
.

gica, ilusórios, ineficazes.

. HISTÓRIA JARAGUAENSE

.Os 115 anos de BernardoGrubba
Por um certo tempo a im

prensa . jaraguaense aparecia
com a coluna RUAS QUE ME
RECEM NOMES, divulgando a

vida dos que, aqui, deixaram o

suor de sua atividade. Bernardo
Grubba também é nome de rua

pelos se�s assinalados serviços.
prestados a Jaraguá, como co

merciante, como chefe de fami
lia; como politico filiado ao par
rido republicano e como ocupan
te de inúmeros cargos públicos,

Nasceu Bernardo Grubba
no dia 18-08-1876, em Lebnau,
11(/ Prússia, filho de JosefGrub
hel e Bertha Schwabe Grubba,

em companhia de quem veio pa
ra o Brasil, conforme relata o

prof. Emüio da Silva, em seu li- .

vro, às págs. 247/8.

Estabelecido às' margens
do do ltapoou, desde o infcio
deste século, procurou desenvol
ver o seu domtnio, doando em

1906 à Sociedade de Atiradores
de Jaraguá uma área de suas

terras paro as suas atividades
esportivas, onde a entidade per
maneceus até 1930, quando mu
dou para a nova sede, na atual
Rua 83 - Seme Mattar, também

. conhecida anteriormeme como

Rua Bruestlein. Os seus filhos

--CORREIO-
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Walde�r, Àlida, Otto, Leopol-:
do, Hilda, Harri Adalberto e

Bernardo Werner Grubba tive
ram participação nos empreen- .

dimentos.
O que importa relatar,

agora, é uma pesquisa que um

padre da famüia, de Porto
União, realizou sobre datas de
nascimento, nomes e o lugar de
onde se originou a Famllia
Grubba, numa de suas viagens a
Europa.

A data mais remota é a do
ano de 1598, quando Withelm
Grubba ou Grubbasen nascia na

Suécia'e veio com Adolfpara a

Prússia, combatendo na guerra
dos 30 anos, casando-se e esta
belecendo-se na Prússia. Outros
nascimentos: em 1640, nasce

Friedrich Grubba, em 1665,
Hermann Grubba, em 1688, Pe
ter Grubba, em 1710 Cristian
-Grubba, em 1740, Adolf Grub
ba, em'1765, Georg Grubba, em
1790, Karl 'Grubba e em 1820,
August Grubba.

Em 1840, nascia Jose!
Grubba, que fez a guerra contra
.a França e, em 1871 tomou par
te no cerco de Paris. Na volta
casou com Berta Von Schwabe,
com quem teve cinco fillws: Ber-·
nardo; Jáão, José, Antonio e

Alexandre.Todás vieram para o

Vale doltajal.
.

Como ße vê, fica ainda
mais endquecida a história da
colonização de Jaraguá do Sul,
ao ensejo do 115'2 ano de nasci
mento de Bernardo Grubba.

E.V.S. -08/91

c,

CORREIO--..
., c::» ..C»" C» .....

<IA Histôria de nossa gente não pode ficar SÓ.1I4
saudade" '.,

O Passado só é importanie se o seu tempofoi bem
empregado Barão de I�

Confira a história
... HÁ50ANOS

.

- Em 1941, em 31-07 o Esporte Clube Brasil, sob a pré
.
&idência de Edmundo Emmendeorfer, em reunião da diretiJrlo..,
unanimente, elegia Geraldo Marquardt � Walter Hertel Jr; 1'1 e
2'! secretários do clube, no Salão dosAtiradores.

.

- Por ato\.do Interventor Federal, 'em'liSf!J trfplice organi-
.

zadapelo Tribunal, era nomeado Juiz de Direito da Comarca tk
Jaraguá., o dr.·JoséRibeiro Pontes, um dósmais novos juizes dó
Estado, que exercia o cargo em Cruzeiro, atual Joaçaba, ... �.

- Aparecia a 30 de julho o DIÁRiODA TARDE, deprO- .

priedade de Adolfo Konder e dirigido pelo jornalista Pedro
Carneiro da Cunha.

.

- Durival de Brito e Silva reorganizava a Rede de Viaç40
Paraná - Santa Catarina, e isso rendia, sem aumento de fretes,
um saldo de 20.000 contos de réis. Somente no mês de março a
arrecadação era superior a 7.000 contos. Com asmedidas ado
tadas, sô a receita .da made{ra ,que em 1938, foi ih
22.639.{)30$520, apesar da guerra e do colapso marltimo, subiJl
em 1940 para 24314:378$640. Mas a imprensa (leia-se "Cor-

..

reio do Povo") reclamava as estações de rádioprometidaspam .

S. Francisco, Joinville e Iaraguã, onde também devia acontecer
. a construção da,nova estação e o ajardinamento. I

<, ...HÁ40ANOS
- Em 1951, no dia. 16 de julho, falecia aos 92 anos, na

Estr. Jaraguã-Esquerdo, JOãö�Schniidt, pai de Regina, Alberti
na, Bernardo e Apolonta. Deixava 36 netos e 110 bisnetos.

- O deputado federal Jorge Lacerda pronunciava na ca· .

mara dos Deputados, um discurso que "prendeu a'atenção ih
toda a Câmara", expondo a dramática situação dosportos. bra
sileiros, especialmente o porto de Laguna. Em vista da reper
cussão .que o discurso teve, o Governo Federal acabava de au
torizar a abertura de concorrência pablica para a dragagem
dos portos necessitados, incluindo os portos de Florianópolis,
Laguna, Imbituba e Itaja(.

- João Karger comunicava à Praça e aos seus credores
que vendeu a fábrica de móveis para a firma MÓVEIS E ES
QUADRIAS LAZZARIS & CIA., livre e desembaraçado e DS
credores seriampagospelo signatário.

.

... HÁ20ANOS
- Em 1971, com vistas para o centenário, o direitor do

"Correio do Povo" e vice-prefeito nó exerctcio do cargo de pre
feito, encaminhava à Egrégia Câmara de Vereadores, além de
outros projetos de lei, o que cria o MUSEl] e o ARQUIVO
HISTÓRICO MUNICIPAL. O objetivá erapermitir a municipa
lidade adquirir objetos essenciais e genuinos capazes de figurar
emmuseu e dar condições legais de receber de terceiros, docu
mentos valiosos que, no arquivo municipal serviriam. de fonte
valiosa para a história de Jaraguâdo Sul.

- Na sessão de 22-07-1971, o dep.fed. Pedro Colin pro
nunciava vibrante discurso, enaltecendo JARAGUÁ DO SUL e

a 13f} EXIJA - Exposição Agro-Pecuário e Industrial; incluindo
o que escreveu o vice-prefeito EVS; "Apaisagem jaraguaense I
diferente de tudo que se possa encontrar no Brasil. Loiros, mo
renos e alguns queimadinhos tem um linguajar caractenstico,
que os blumenauenses dizem que éfalar "catarinense", Um gos
toso português com a tônica do colonizador alemão, italiano,
húngaro, belga, polonês, suiço, dinamarquês e o norueguês sem
falar nas demais nações que aqui deixaram a sua semente; em
mistura compretos, pardos e cabeças chatas" •

... HÁ toANOS(
- Em 1981, o dr. Dieter Schmidt, secretário da Indústria e

Comércio de SC visitava Jaraguá em companhia de dirigentes
da IBRASA, CODIMEC e ABRASCA, dizendo que a expansão'
industrial era muito boa e que a criação do distrito industrial

. não era prioridade de sua secretaria, concluindo por dizer que,
"no caso de Jaragud do Sul, lião existe aqui uma com

pactação industrial acentuada, porque a cidade apre
senta estrutura e que, oproblema aqui é amoradià" _

'

.

- "Correio do Povo" anunciava a presençà, em Jaraguâ,
dos lideres do Partido Popu/ar no salão do Botàfogo, na Barra.

.
O presidente do Diretódo, Décio Raul Piazera, o senador
Evelâsio Vieira (Lazinho) e os deputadosJoão Linhares e Alge
miro Manique Barreto, debatiam problemas comuns do PARTI
DO POPULAR DE SANTA CATARINA. .

.

- Depois de 120 dias na administração municipal, o vi
ce-prefeito �igolf Schünke entregava o cargo ao prefeito Victor
Bauer, dizendo que havia diferença muito grande entre admmis:
trar uma indústria e uma prefeitura, mas que tinha gostado da
experiênciq.

�=S).POiO INDÚSTRIAS REUNIDAS
J�RAGUÁ LTDA.

Jaraguá do Sul, de 17 a 23 de agosto (Ie 1991,.'Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vereadores criticam .atuaçäo
do Ibama sobre palmiteiros

Fundação prómove
Festival de Dança.

Corupá - A Funda
ção CUltural de Corupá
mantém abertas até o dia
20 deste mês as incrições
ao I!? Festival de Danças
Folcl6ricas que 'acontece
no dia 24, no Ginásio de
Esportes.

O Festival é
aberto a todas as escolas
do município, entidades e

associações, ,estipulando
prêmios aos três primeiros
lugares. Para o vencedor
a Fundação oferece um

prêmio de Cr$'50 mil -em
dinheiro; .ao . segundo, a'
quantia de Cr$ 30 mil e,
ao terceiro colocado, o

prêmio será de Cr$ 20,
mil. As incriçóes são

, gratuitas. _

No setor educacio
nal, a

' administração
Bhiítk/Müller recebeu, na
segunda-feira desta sema

na mais uma ambulância

para atender a comunida
de. Adquirida com recur

sos do "pro-saúde", a

'íUDbulância custou' Cr$
4,4 milhões, e é a segun
da no municípío - a outra,
é de 1986. Blunk ainda
,acompanhou nesta' sema
na ii posse do delegado de

polícia, sargento Antonio
Spindola 'Izidoro, que
também comanda o desta
camento PM do municí
pio. Spindola foi reeleito
pela terceira vez.

/

Jaraguä do' Sul: - A

apreensão de 754 cabeças de -

, paJmito cortados sem licença
da Prefeitura Municipal, na

,

semana passada, provocou
,

fortes críticas de alguns ve

readores oposicionistas, na

Câmara jaraguaense, durante
a sessão de segunda-feira

Na ocasião; fiscais da Pre
feitura foram até a proprie
dade de Nelso Uecker, na
estrada Francisco. de Paula,

, flagrando quatto cortadores,
c

que foram autuados, o pal
mito apreendido e poste- r

riormente distribuido às 10
. creches do município.

"De repente, o pro-

A proteção ao palmito'
está amparada na Lei Muni
cipal 1182/88, artigo 302,
onde coloca que "o palmito
faz parte do ecossistema de
mata atlântica, sendo proibi
da o' seu corte".

Para acal
mar os ânimos, o presidente
da Câmara, vereador Heins
Edgar Raeder, sugeriu' que o

legíslativo jaraguaense soli
citasse a presença de um re

presentante
'

do Conselho

Municipal de Defesa do
Meio Ambiente (COMDE
MA) à reunião da Câmara,
para esclarecer até mesmo a

Lei de Proteção à Flora e

Fauna.

, <'prietário não pode atuar se

quer dentro' de sua tei:ra",
criticou o vereador pedessis
ta Luiz Zonta, apoiado pelo
vereador Reno Schwartz
(sem partido) que disse: "O
mais grave é que o pro
prietário não manda mais no

seu palmiteiro, enquanto as

picadas são abertas na ma

drugada, para que outros la
drões levem o palmito, e

ninguem faz nada". O ve

reador peemedebista Adernar
Winter ironizou as acu
sações, sugerindo que
"então os vereadores solici
tassem a extinção do IBA
MA, para evitar fiscali

zação".

'Vase) quer fiscalização sobre transplante e� SC,
Os hospitais públicos

estaduais ou que tenham
convênio com o Estado se-

'

rão obrigados a manter um
permanente serviço de' in
formações sobre transplante

" de 6rgãos humanos. Essa é a

intenção central do projeto
de lei apresentado no dia 7
deste mês pelo, deputado
Durval Vasel (PMOB), dis-

'

pondo sobre á criação, de
Postos de Informações sobre

Transplantes.

de, e o falso escrúpulo de
familiares de doadores que
se negam a cumprir o desejo
expresso em vida e, desta
forma, impedem que outras

vidas sejam salvas", escla
tece Durval Vasel sobre o

projeto. -MESAS TÉRMICAS
-POLIMERIZADEIRAS

-MISTURADORES,DE PASTAS
- BARCAS PARA TINTURARIA

-SECADORES DE MALHAS
I

• SISTEMAS ·DE EXAUSTÃO
- PEÇAS ESPECIAIS E CALHAS

Entre as informações a

serem prestadas por pessoas,
treinadas pela pröpria Se
cretaria da Saúde, estão as

condições indispensäveis pa
ra que ocorra qualquer doa
ção, locais onde são efetua
dos transplantes e, tipos de '

transplantes realizados em

cada um deles, localização
de equipes médicas especia
lizadas em transplantes e

telefones de urgênciã para
sua localização, númerolle,
6rgãos necessärios em cada
urna das unidades hospítala
res onde 'são efetuados
transplantes e telefones para
contato com cada' uma 'das
unidades hospitalares que
atendam à área de trans

plantes,

Segundo o projeto,'
além de serem criados tais

'

serviços, ficará a Secretaria
da' Satíde ,responsável pela
publicação mensal de infor-,

, mações, atravês dos 6rgãos
'de imprensa, sobre hospitais
que estão com carência de
6rgãos, número de pacientes
inscritos' e necessitando de

transplantes e tipos de ór
gãos necessários. Junto a

tais informações, serão
prestados esclarecimentos
sobre transplante de 6rgãos,

, conscientízando a população

D�putlldo Duval Vase!

catarinense sóbre a impor-,
tância de destinar 6rgãos de
familiàres mortos a quem
deles necessita para levar
uma vida normal.

'

,"Existem dois fatos
que estão ocorrendo e que
não podem continuar a ocor- ,

rer,'por urna simples questão
de humanidade: a desinfor-'

mação nos meios hospítala
res sobre o assunto quando
procurados pela comunida-.

Fones:' 72-0265\ e 72-3468
Fax"': Ramal 13

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

FUNILARIA.
JARAGUÁ LTDA.

Presidente da Celesc e' Casan vêm � Regíäo
'

o deputado estadual Udo

Wagner (PDS) confirmou 'nesta se

mana a vinda do presidente da Celesc,
Luiz Fernando Verdine Salomon,
a Jaragu' do Sul. a convite da As
sociação Comercial e Industrial (A
cijs). Verdine deve receber uma série "

de reivindicações dos empresãrios
,iaraguaensea, a� mesmo para tenf:aC

, da Silveira. novamente através da

mobilização' do deputado Udo Wag-
�
ner. O objetivo 6 procurar mininíizar
Os graves problemas de abastecimento
de água no município. "Trazer as

autoridades estaduais à microrregião.
mostrando in loco' as dificuldades e

deficiências e a grande alternativa de

soluçA0" , disse Udo_ ,I

viabilizar a transformação da.agência
em Escrit6rio Regional. Esta, inclu
'sive, foi uma das reivindicações da

classe ao governador Vilson Kleinü

bing, quando ele esteve nomunicípio,
dia '}.7 de julho.

Para o dia 16 deste mês, o mu
nicípio de Guaramirim déve receber
a visista do presidente da Casan, Licio

CalJuis eAqucedorSolar.
• R. Felip« Sclurndt. 279 - Fone:

, 72-0448
I'

" Jaragll4 doS"l-se

FORD VERSAllLES
v
\ ,

o SEU ESTILO.A SUA PERSONALIDADE.
, Venha, sentir na MORRETTI, JORDAN todo o Estilo e

/

Personalidade do FORD VERSAILLES 92. Agora,Mesmo� [[�lI Moretti, Jordan & Cia. Ltda.

\,.'JaraguddoSul. de 17 a'23 de agostode 1991.
, ,

,�', Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Varig' jmplanta ,novos vôos
,diários a partirdo dia 19

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

Jarag,,4 doS"l- Um
grupo de 40 professores do
munic(pio e

_

da microrregião
do Vale da ltapocu participa
ram de uma Assembléta Ge
ral, a partir das' 14 horas de
terça-feira, no sindicato dos
trabalhadores na construção
t; mobiliârio; para definirem
as formas de mobilização co
"10 engajamento ao movimen
to grevista estadual. O co

mando .de greve, em [araguâ
do Sul, avaliava durante a

'.Atacado e· varejo
A agente local da Re

ceita Federal, Elizabeth De
mathê.. informa que a partir
do dia 19 (segunda-feira), os
serviços prestados pela agên
cia estarão funcionando. em
novo endereço, à rua Gumer
cindo da Silva, 90 - defronte
à Caixa Econômica Federal.

-Õfo��i;;�dri;; da Ce-
val Alimentos S/A, Llrio Pe
dro Kroth, representa 'Jara
guá do Sulno concurso "O
perário Brasil - 1991". Ltrio
foi homenageado no dia 8,
nas dependências da Asso
ciação Desportiva Recreativa
Ceval, quando recebeu como

homenagem um relógio e uma
placa, oferecidos pelo supe
rintendente da empresa,
Adalberto Estuqui Filho. Há

• mais de 20 anos na Ceval, Li
rio iniciou suas atividades
como servente da 'empresa,
chegando a assumir atual
mente o cargo de chefe da
Seção de manutenção civil.

'semana a adesão de 10 por
cento 'dos 800 professores,
sendo maior a participação
nas escolas Julius Karsten,
Abdon Batista..

Em seu pronunciamen
to na palavra livre; durante
reunião da Câmara, dia 12, Ô
vereador e professor Baldui
no Raulino (PMDB), lamen
tou a "situação catastrófica
dos salários dosprofessares",
acrescentando: "Não quere
mos aqui acusar ou defender
quem quer que seja, mas es-

.

tamos preocupados com ri
demora na solução desse
problema". Balduino alertou
que existem todas as possibi
lidades de anulação do se

mestre letivo, por causa do
movimento grevista, "O pro
blema do Brasil é justamente
a Educação, sem recursos e

salários dignos, nada adian
ta", concluiu.

l_j�;;;g�-d;'S,,' - Já
estão em funcionamento no

Parque Fabril da Malwee
Malhas os seis novos teares
circulares para rolos de ma

lhas de até 150 quilos. Fabri
cados pela empresa alemã
Mayer + Cie GMBH, da l0-
calidade de .: Albstadt, estes

. teares ainda eram inéditos no
Brasil e, 'inclusive, na Améri
ca do Sul, conforme destaca o

diretor-presidente da Empre
sa, empresário Wandér Wee
ge, A Mayer é a única empre
sa fabricante destes teares

especiais, no mundo.

:

Curso sobre "Qualidade" tem' frequência ·de 100%

'SPEZIA &--cu. LTOA.
Serraria e, Serviços de Trator

Madeiras para construção e serviços de
trator com profissionais especializados.

R. JoãQ_ J. Ayroso, 772 � Jaraguá
_

. Esquerdo'
Fone: 72 -0300 - Jaragua do Sul,...

SC

TUBOS SANTA
H,ELE·NA LTOA.

. Divisão de concreto (tubos e artefatos de
concreto).

R. Joinvil/e, 1.Q16 - Fone: 72-1101
Divisão de Plásticos (tubos de PVC - eletrodulos/'

linha esgoto - tubos ae polietilencYmanguei{á
preta).

R.Bernardo Dornbusch, 858 - Fons: 72-3025
/ Escritório Geral

R. Cei. Procópio Gomes;'99 - Fone: 72-0066 .

, ,.

A partir do dia 19 (se
gunda-feira), a Varig coloca
em operação mais dois horá
rios de vôos entre Joinville e

São' Paulo� especialmente
para atender à crescente de
manda de passageiros e car

gas. Diariamente partirá de
São Paulo (Guarulhos) às
8h15min a . aeronave

737-300, a maior a pousarno
Aeroporto de Joinville, às
9h15min. Ela segue nova

mente para São Paulo às 10
horas, devendo chegar em

Guarulhos por volta das 11
horas. Tudo facilitado pelo
novo Sistema Integrado de

Informações da Varig, re

centemente inaugurado pelo
presidente da Empresa,' em
presário Rubel Thomas.

Com capacidade para
132 passageiros, a aeronave
737-300 realiza o vôo d'ári.o
139, à. tarde, devendo sair às
16h15min de Joinville, a

partir. do dia 19, chegando
.

em São Paulo às 17h25min.
Mas as vantagens destes no
vos vôos não ficam só nisso:
tudo foi feito para facilitar a

luagd do Sul - O' Curso
sobre "Especialização em Gestão da

Qualidade e Produtividade" vem

mantendo uma freqüência de 109%
dos 40 alunos, segundo informações
do diretor do Centro de Treínamen
to do SENAI, nomunicípio, Alcino
Araújo, que realizou o último le
'vantamento entre alunos e docentes
do curso, obtendo resposta 'franca
mente favorável: "O' curso foi con
siderado excelente por todos, tanto
em- termos de material didático for�
necido, como em carga horária de

conexão com outros vôos
nacionais e internacionais,
em São Paulo..

. Aos clientes Varig,'
agora cabe apenas o com

promisso e esforço de efeti-
, vamente utilizarem estes no
vos serviços. "É importante
que os empresários da mi
crorregião se adaptem a es

tes horários, até para sua

viabilização econômica", re
força o pedido Francisco
Alves, da Agência Varig de

Jaraguá do Sul.

Paralelo a todo esse

serviço de atendimento indi
vidualizado ao cliente, a Va
rig intensifica seus vôos jus- ,

tamente num momento em'

que o novo aeroporto de
Joinville deve ser construí-

'\ do, através da união entre
.

Infraero, Prefeitura Munici
pal' e iniciativa privada, O,
projeto prevê uma cons

trução em estilo enxaimel,
localizada· próximo ao atual
aeroporto, e até de um par
que, a. ser denominado
"Santos Dumont". Para fa
cilitar aaterrissagemde aero-

cadam6dulo" , comenta.

Entre os dias 19 e 23 deste
mes acontece o oitavo mõdulö do
Curso iniciado dia 18 de junho, com

. o tema "Ação Governamental". o
tema do oitavomódulo e "Metrolo-
gía", com total de 20 herasraula.
Em seguida, de 2 a 6 de setembro,
está previsto o tema "Documen

tação da Qualidade", com 30 ho- .

ras/aula, prosseguindo com o' m6-
dulo "Aspectos Econômicos da

Qualidade" " ministrado simulta-

MICROEMPRESAS

neamente, de 29 de agosto a 14 de
setembro. Entre os dias 16 e 25 de

seteeobro acontece o módulo "Au
ditorias da Qualidade". O' curso de
ve terminar no dia 7 de novembro,
quando os alunos já ,terão recebido
orientações a respeito dos m6dulos
"Gestão da Produção", "Qualidade
em Marketing", "Análise de Con

trato", "Aspectos Legais do Código
de Defesa doConsumidor" e "Qua
lificação, Avaliação e Desenvolvi
men�o de Fornecedores". Tudo isso
em um total de 322 horas/aula.

_ naves em Joinville, está sen.;
do adquirido ruiaparelho cJe:'
Auxílio à Navegaçãb Aérea
e de Proteção de Vôo, que'
resolverá def"mitivamente OI

problemas de teto para p0U
so.'

, RIO-SUL
O presidente da RiO.

Sul - Serviços Aéreos Re.
.

gionais -, Humberto da. C0s
ta definiu que a empresa de
ve adquirir um jato, pari
melhorar ainda mais o com

petente antedímento ao

cliente; com vôos diretos�
ra São Paulo, Rio de Janeiro
e Rio Grande do Sul. Rum
.berto destacou que os horá
rios atualmente servidos pela
Empresa poderão ser altera
dOs se houver necessidade
em toda' a microrregião e,
Norte de Santa Catarina, Em
termos de Agência Va-:
riglRio Sul, em Jaraguá do
Sul, estão sendo feitos altos '

investímentos em novas inso
talações, com funcionários
qualificados. . "Devemos
crescer juntos com a Varig;
como um todo", afinna
Francisco Alves.

N�va Legislação adequa. tratamento'
O' vice-presidente da ACHS

para Assuntos da Mlci'oem(lresa, ve
reador Paulo Ademir' Eloriani, vem
procurando informar com minucias.,
as novas medidas implantadas pelo

.

Governo Estadual, 'sobre o setor. De
possé de documento sobre o "Trata- .

mento Diferenciado e Simplificado
da

. Microempresa no Campo do
ICMS", Flonani adverte que "todas
as micro deverão fazer o levantamen -

to de seus estoques, com data de 30 de
junho, creditando percentuais dife-
renciàdos.· .

"Sobre o valer do estoque o

CARROÇARIASHe
HORNBURG Ind.Carroçarias Bl.indadas Ltda ..

empresário -deve creditar 15% de
_

ICMS pela média, ou 12% para no

tas", aconselha Paulo Floriani, lem
brando.ique para as microempresas
que efetuarem suas compras dentro de

.

Santa Catarina "deve' ser creditado
17%, da mesma forma adotada a em

presas normais". O' vice-presidente
da ACIJS ainda coloca .que "as mi
'croempresas não podem se creditar do
ICMS, quando adquiriram produtos e

equipamentos de estados onde a lei
permite isenção total".

Ao emitirem a Nota de Venda,
"as micros devedo destacar o ICMS

no pr6prio corpo da Nota, pois no�
malmente não existe espaço propno
nos blocos destas empresas", explica
Floriani, complementando: "Ao pa
gar o ICMS as microempresas terão
uin desconto equivalente a 20% (re
ceita não superior a 20 mil VFRS), a
15% (de 20 mil a 35 mil VFRS) e a

10% (de 35 mil a 45 mil VFRS)".
FLoriani revela que tem encontrado
dificuldades em reunir os microem
presãrios, principalmente. porque eles
ficaram muito tempo sem qualquer
proteção da Lei.

'P4gi�"

CARAÓÇARIAS BL/NDAbAS - FRIGORfFICAS -ISOT�RMICAS - TRÉILLER'S COMERCIAIS - ESQUADRIAS - PORTAS

AV. MAL. DEOOORO DA FOt\'SECA, 1.479 - FONE; (0473) 72-2511 ., TELEX 475.056-
FAX-72-2130 - JARAGUÁ Db SUL/SC.

-"
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3ªEXPOFeira. Agroindustrial
abre oficialmente no dia 23 ..

, .

\, '

MATUTANDO
------------Egon L. Jagn«?�-

Lágrímas de

emoção e patriotísmo
-comercializados pela comissão de comercializados, e de verduras. Ain-

vendas, que também assegurou aco-' da no pavilhão estará exposto um

mercialização de todos QS três mil avião utilizado na pulverização aérea

metros quadrados reservados à expo-
I

das plantações 'o que deve "chamar

sição externa, na área do 'parque. A muita atenção", adianta o coordena-

administração Zimmermann/Francis- dor do evento, vice-prefeito Francis- �
co Schork .construiu um 'novo pavi-, co Schork ..

lhão para a Exposíçäo Agropecuäria, No setor Indústrial, 44 exposi-
com 600 metros quadrados de área, tores já confirmaram presença à ex-
onde ficarão expostos 120 animais; po-feíra, mostrando "a força total do,
para mostrar "o melhor de Guarami- município", atesta Schork. A Prefei-
rim" .' tura ainda COnstruiu sete casäs em es-

,

,

Um grande desfile agropecuä- tilo enxaimel, para abrigo às entida-
rio, com maquinário agrícola está des filantrópicas, como APAE, Ação
�revisto para a manhã do dia 25, pelo Social, Rotary, que poderão vender
centro da cidade, ao mesmo tempo ' lanches e outros artigos para suas
em que o ptÍblico poderá prestigiar as "campanhas benefícentes Jã �stá prati
exposições de produtos industrializa- J ,

cainente concluído o portal de entrada
dós à base de banana, arroz,"além de ao Parque, -também construído pela
produtos caseiros artesanais, a serem administraçâo municipal.

Guarajnir'im .; O presidente
da> Comissão Central Organizadora da

EXPO-FElRA Agroindustrial de
Guaramirirn, prefeito António Carlos

Zimmermann, reuniu' representantes
d� todasras comissões, além de'expo
sitores 'p� uma reunião geral, na

manhã do dia 14, quando se defini
ram os últin;lOs preparativos à 3� EX

PO-FElRA, que abre oficialmente no
dia 23, com a presença do governador
Vilson Kleinübing, devendo perma
neeer aberta ao püblicoaté o dia.l? de

setembro. A Prefeitura Municipal já
garantiu completa reformulação e,

JJO\(lI estrutura ao Parque Municipal
de Eventos.

mal vista lá fora. Eâgri
�sco"erdosolhos,ao
Se entoai o Hino Nacio
nal, .é seniimenso de pa
triotismo,

.

é ter' orgulho
de ser brasileiro,

,

Tem-se nisto
também uma lição para
'cada brasileiro.

'

'Se tivéssemos mais

brasileiros que, 'em lugar
I

da realização das aspi
rações pessoais ( e, mui-"
tas vezes, eço(stds),'l!ro-
curassem fazer com que
as aspirações' da coletivi
dade viessem a se concre

tizar, teriamos um Brasil

diferente e,melhor;'
.

Não haveria tanta

miséria, e desmandos.

rvao sertamos conhticidos
lá fora como o pars dos

trombadinJui.s�dos, calo
teiros e corruptos, onde
se "samba o ano intei

ro"; onde se "dá, um jei
tinho" para levar'vania-

\

gem em tudo, ,e ondeas
leis existem para serem
burladas.

Não sou comenta
rista esportivo, nem, en-

, tendo' muito do assunto.

Mas com a permissão do
Jaime' - nosso comenta
rista esportivo -'-, gostaria
: invadir 'o campo e comen

tar algo sobre o jogo fi
nal de basquete feminino
nos Jogas Panamericanos
entreBrasil � Cuba.

, O que se viu neste

jogó, de. domingo à tar

de, foi uma verdadeira

demonstração' de dispo
siçdo',de luta, de garra e

'de fibra por parte (ias
atletas brasileiras. ,O

esp(rito de grupo superou
as aspirações pessoais' de
cada uma. Ou melhor, as

. aspi/ações. ,
individuais,

-encontraram eondições
de se realizarem no espt-

'_ I

rito de grupo, onde à
máxima é.' umpor todos e

, todospor um.
E as lágrimas de

emoção da atleta Hortên
da, no final do jogo, de
monstraram a profunda'
alegria de ver atingido o

inatingível, ou melhor, o
quase inating(vel.;Era a

,alegria de ver seus esfor
ços coroados de êxito.
.Era a alegria de sentir-se
vencedoras. '

.
,

.

Acima de tudo,
porém, ,tenho certeza,
'elas não sQ se, sentiram'
atletas vencedoras� mas

brasileiras que souberam
desincumbir�se de sua ta

rejà honradamen.(e: Se
sentiram çomo qUem tem
anro,r à sua terra e que',
pUderam fazer algo pard
ajudar a éngrande�er o

n'Ome de sua Pátria, t�

Os 62 estandes na área interna
do pavilhão de .exposições já foram

-
.

(
.

• I

AAQAV: realiza novo 'pedágio(,
(,

Toda essa mobilização visá,
especialmente, angariar fundos, fi
'naneeiros para que o' aluno Tiago
Gutz, 3 anos', possa se submetera
.ríuas cirurgias em um olho; Tiago
atualmente está cego da visão, mas
possui plenas chances de recupera
ção, desde que seja operado, no en
tanto, cada cirurgia custa em torno!
de. Cr$ 250 mil., O médico J0s6

Fortkamp já se prontificou a reali
zar a 'operação, em Guaramirirn, A

direção da AADAV busca recursos

também para adquirir próteses au

ditivas a 20 alunos, que não estão

podendo estudar devido a esta Ii

mítação - o preço de uma prótese
custa-hoje Cr$ 480 inil.

Apõs inaugurar a sala de re
cursos no município de Mauaran-

'. dUN onde estudam nove crianças
_ deficientes, na Escola Genetal Cân
dido Ronden, a diretoria da AA
DAV busca concretízar a amplíáção
do atendi�ento em Jaraguã do Sul.

O governo do Estado já' recebeu um
offcio, solicitando a construção de
seis salas

�

no antigo CIP - Escola
Mário Krutzch, onde a diretora"
Elisa Dellagnolö inclusive Já cedeu
espaço da antiga biblioteca, que será
adaptada 'como sala de recursos,
obtendo também o apoio dos vereá
dores do município na compra de

\ IÍJateda� de construção.

lar!lguá do �ul - Pelo
menos 50 pais e amigos voluntãrios
estão,mobilitados neste sábado (I7),
durante o pedágio promovido pela
ASsociação Assistencial dos Defi
cientes Auditivos e Visuais (AA
DAV), ór.gão' que tem abrangência
microrregíonal, atendendo 'atual
mente a 60 crianças integradas, que
também frequentam o ensino regu
lar. O pedágio acontece nas ruas

Marechal Deodoro, .Reinöldo Rau,
Epitácio Pessoa e Walter Marquar
dt, vias de maior l'IuXo de ve(culos
na cidade, Paralelo ao Pedágio, es
!ará sendo cOmetcializada"a rifa da
AADÀV, p� arrecadação de re
cursos.

SENA. jaraguaense inaugura ampliação em poucos días
I

, ,

'laraguá do Sul - o Centro a nível de 2�, grau,-e, principalmente,
,dI! Treinamento do SENÄf, no' mu- ,- adotar uma nova filosofia que evite a

nicfpio, 'se prepara p'il,ra uma�va fa- elitizaç'ão: "Devemos facilitar o in-
se escolar, a partir do próximo ano, gresso 'de mais pessoas e, diflcQltar-
� mesmo tempo em que dev� Í.!l�u. mos justamente a sàída; S\')mente o

gurar dentro de poucos dias o novo ,bom alun,o I
prossegue no curso",

prédib, umaampliação q\le representa adianta Alcino. Atualmente, o SENAI/JS coo'ta com \

illimento de mais de 10.0% na lirea 380 alunos por semestre, atuando na�
atual dó SENA!. Otimista, Alcino O,SENAI jaragiíaense·cteve in- áreas de "Aprendizagem Industrial";
Araújo pretende triplicar a atuação do vestir Cr$ 130 miIhõ� em'máquinas "Operacional',', "Segurança 1)0 Tm-

órgão" com implantação de cursos e novos equipai:IÍentos, cam tecnolo-' balho"'e "'Supervisão e Gerência":
.

.

_

)
�_, '1,1e ,I'

'Moradores' da Cohªb elegem"AlterQativa"
,

,--
'entre tO,dos os moradores, .como pri- que estejam,dispostos a encabeçar as

me;i1'Q passO à concretil'.l\ção de nossas rei'vindicações durante as reuniões
reivindicações", afirma Leco. mensais". A diretoria a ser empossa-

<:Ia é a seguinte: Luiz Carlos de Al
meida, (Presidente), Argus 'Fzeliks
(vice), Oseias Lima e João 'Batista
Luduwig (Tesoureiros), Luiz Carlos
Stefani e Erica Kreis (secretários),
Silvio Domingos da Silva; Gumer- '

cindo Rocha (vogais), Elias Alvizio,
Charles Dacol, lrineu Fagundes e

Jorge B�rti (Conselho Fiscal).

gia de ponta, voltades 'ao setor de

modelagem e confe'cção. Com a am

pliação do prédiO', ,0 Serviço se� es
tendido às áreas':ae ferramentaÍia,
eletroeletróniea

_.

ci' de
'

c.onfecção.
. ... "

,

-, lfa verdade" acredi
to, prf(cisamos de mais

"Hortênciils" (sem des-
'merecer as outra atletas)
que lutem com garra e

determinação. Mas, que

aci11'Jfl' de ,tudo', tenham
'um esp(rito coletivo.
Que, em lugar dQ bem
estar é realização pes
soal, se ßusq�. o berrt-es
tar e a realização coleti
va. S6 assim poderemos
�er um Brasil' melhor e

�i� respeitado. S6 assun
poderemos" ter a certeza

de aléançarmos as nossas
,

prqprias realizações.

"

laraguá do Sul - Os mora-'

d?l'es votantes do, Conjunto' Habita
cIonal Jaraguá do .Sul (Cohab) elege-

'

mm no, final de ju,lho a Chapa Alter
nativa' para dirigir a AssociaÇão de
'�lor.l,dores do bairro. Encabeçada por
Luiz Carlos de Almeida, o "Leco", a
"Alternativa" obteve 64' votos a fa
vor. apenas cinco �otos contrári'os e

oito ahstenções, devendo >'<!r 'empos
saua no dia'l S deste meso "Agora, o
iillpertante � a participação c: � união

A Chapa Alternativa tem co

mo mêtas "fortalecer o rei aciona
rilCnto' entre diretoria e moradores"
fornlat;ão de urná frente arlministrati
va, criação de clubes de mães, jovens
e d,e pais, além da formação de urna

fFenle com membroS da comunidade
,"

•
'

>.:,
I

.

Para manter sua boa fonna, com toflas as qualidades do leite, chegou ?ant'Aria D iet! Totalmenté
, esterilizadu e desnatado, tem durabilidade de até 6 �es, mesmo fora da geladei,ra. Voc� ,

encontra Sant'Ana Diet em prática galTafa de 1litro, comO os melhores similares e",ropeus ...
leite SanI'Ana Diet Garante a qualidade sem as dispensáveis gordufinhasl

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



"KADRI'
,
Pura 6miJçao
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17.08 - Tecla Tren

tini, Enio dos Santos, em
JoinvüJe, Margarete Yierhel»
ler, em Curitiba, Ivo Junckes, '

Maria Rode e Cleia Wagner,
e1?JLages.;.

-

18.08 - .Clad R.
Renke; Maria C.Alperstaedt,
Amantina-Scheuer, Janete S.
Bertoü, em Joinville, Gena
Rassweller, Doura Cardoso,
Ricarda C. Benz, Antonio N.
Bana, Suzana C. Gonçalves;
em Rio do Sul eAmoA�Hor
nburg, -

,19.08 - Lui; Paulo
Marschán, Enge.lbérto Frei
berger, Bráulio Junge, em

10invüle,-Mtiria C. Wunderli
ch Dutra, em Blumena�, Ge
'nêsio Panstein, Meldriin Ku
chenbecher, Pedro Spring
mann, Adalberto Krause,
Odete Papp Lazzaris, 'Maria
T. Stolnski, Marcia Kluge,
Luiz Rodolfo Tepassê, Guida
Schmauch, Adernar Schwarte
e Everaldo Bachmann,

.

20.08 -, Erwino
Grankow, .em São Bento do
Sul, BentaM. de Oliveira, em
Curitiba.Lenlr Koch, Sandra
Müller, Lauro Vegini, Ismar
Antonio Schwartz Jr., Mar-:
cilene Katchuce Bolduan e

Solange Ricardo, em Osas
«-sr.

� '. 21.08 - I)onilda
Friedel, Orieta R. Vieira, Áli
do, Drews, Luctlia M. f.
Krause, NeUa M. Baleti, Ingo
Greuel, Ztlid Breithaupt,
João O. BOM, Araci-Stein,
Angelina· Pereira, Ana, L.
Marcatto, GiseltÍ E. MaUer e
DeliiJson SalUlro Henn.

22 .08 � Delonne
Wunderúch Stinghen; Marid
M. Schmitt, Joel P. Pereira,
Alfredo Vogel, Nilton-Petry,
Alzina Winter Scfunitt, José
SlOinski, Jean F. Engelr1Ulml�
elil Joinville, Elias Ramtluun
e Frederico Roesd:·

23.08 -' Norhert�
, Haffeniumn, em Floritiru5po�
Os, Alvaro Stinghem, eilt

CamM. 'Frida' Baller, Lino
Gaf/otti, ClUlrles Miiller.
Vera Marcatto. Luiz A. Rosa
e JIIliana Mosà.,

\: .

II

Vista-se 'bem

li
Tem coisas
que nunca

saem da moda.
Andar bem

vesti�o é uma
'delas."

E isso é no

FARMÄCIA DO"SESI
Amplas' instalações e com La
bOf(\tório de Análises,QíniCélS"
anexo � para melhor atendi
mento. Av. Mtll. Deodoro, S01
(defronte o Colégio Stio Luú �,

, Fone 7241561,' ,

-

PdgÜUl16,_

',\ '-

li
II

ModaSempre
Getúlio .varga�._�55-

....

_. '

D/CORTE

Especializada eJU" brocas de aço"
mpido, brocas de metal duro para
circufto. inlPresso, fresas de, aço
mpido, 'bedi,mes com dez por cen
to deeobalto; machos deaçompi
do, iIerras de aço rápido, cossine
les, limaS, colÍlra pontas fixaS,
pontas rotatiVas, trenas, eletrodos,
mandris, p(lqwmelrOS, mierome
'tros, discos de corte e ideabaste.

Dicorte Comércio de Ferra
mentas Ltàà.

'

, '

Ruq ReinoliJo IRau".459 -

Fone: 72-3384
Tel� (475) 465 - Jaraguá
,frJSul-SC. '

'

'� ANIVERSARIANTES·�
,

'\__
,

Muitos anos de vida ao diretor socialdo Baepe
rAmo Henscbel, pelo aniversârio a ser transcorrido no
.' 21 de agosto. "

'I
" '

FeliciLkuJes à garotinha linda
.

Camila Deschamps pelo'seu pri
meiro aninho de vida, que deixou
emocionadtssimos os pais Ney
José Deschamps é DiJma Alquini
Deschamps,

Parabéns a Silvana Car-
'

neiro dos Anjos pelo seu

aniversário ocoitido no

dia 15 deste mês: Silvana
é esposa do empresário
do Quimitextil, Pedro
CesaiSantos.

(

No,tlia i7 destemês(hoje)alllß
nina Schirley Sanrlra Wolf;cpm
pleta seus -] { anos de idade.
para a emoção dos pais HeOo
Mario Wolf e Alzira Wolf� A

Schirley os desejos de uma vida
cheia de felicidades.

Muitos anos de vida e parabéns
'

à senhora LenirKoch, esposa do
empresário Mauro Koch., pela
passagem de' seu apiversário,
que acontece no dià 20 deste
InPS.

II, Dia 'dos Pais
Neste dia 11 de agosto, 'dê

ao seu pai um lindo presente
de-

LANZNASTER
o seu reloJ�1ro

,

Av.Mal. Deodoro, 391 - Fone: 7,2-1267

II

II.
li

II

Gentel Que' artigos
lindos parfil _presentes po
dem ser, encontrados ,no
Atesanato Neusa!

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

A FERJ sedia no dia
23 a primeira parte do Se-

presa e Sociedade", com
palestra a cargo do profes
sor Benjamin, () evento tem:
coniimddade dia 30, com o

prefessor Salm, e 13 de se-
. nl'-:��'"3

tembro, com palestra a car

go do professor Pedro Li
"Ia: Para o dia 20 (de se- ,

tembro está previsto Um de
bate com os três professo
res, com intcio às 19 horas,
o Seminário mantêm {ns.,cri
'çóes abertas até o dia 24"

•
. em,

ao p_re90 de Cr$ 2� rr:il, e fé
21eumacidentecom realizado em convento com,

nd' " 'I o Esag - Escola Superior de,ql«l o menino,
'Admi·

. - i: � .

o1evou à morte: con- nistração e__ erenCla,

TOu-se e hok re� de Florian6polis.
OUlTWS de Uf1I4 exis- -.-.-.-.�.-.-.-.-.-

" que lhe valeu menção A Ação Social pro-
'tmFlaslíesdaCida- rrwve no dia 30 deste mês

:' entrevist� que jof "A Noite do Ti�-ti-ti", ,res- o.r""'--"
a neste umandrk;, trito apenas· às mulheres, no �

•

03486 nA 8 Clube Atlético, Baep.endi;, -00n-. ,Fg·,' d h ám, sob o tftuloOLQ- oh e aver wn , jantar, II;

• vendedor • de show especial e, pela ma

de loteria, ;"'uito bem drugada, um gostoso mfé.
'residente atualntente: Os ingressos já se encon-

. VILA LALAU, na
tram, à venda ao' preço de '

1 (Gustavo Friede- Cr$ 7miL
.

:,,� 351. Ao INGO os
-.-.-.-.- ....-.-.-.-

,Cziii!primentos pera ,

"

Não percam.o grande
,a1W' de vida, e que baile lUl Sociedade Esporti-,
a colher no jardim va e Recreativa, Amiza{le.

�ência novos anos, esperado Gom expecfatÃv'a
I. para a noite do dia 24 deste'
·mês. A aniriwçiio estará a

cargo do musica/"Os Mell- '

sageiros': • '�,'

-.-.-.- ....-.-�-.-.-

Neste mesmo dia, aliás, a�ersaria também aiO!
vem Ulkl, filha do casalBruno e Janice Breithaupt;

'

completa seus 14 anosmilito bem vividos.

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

Parabéns ao amigo Waldemar Behling, proprie
rio da Foto Lass, que pemlanece com o bom atendo
aos clientes. Waldemar aniversaria dia 22.

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

Muitas felicidades igualmente ao diretor vice-pres«
dente das Indâstrias Reunidas, empresário Rodolfo Hufft
nuesller, que aniversaria no ,dia23.

'

\ .........-.-.-.- ...-.-.-

Também no dia 23 é a vez do aniversáriofestivo da '

senhora Vera Marcatto, esposa, dó empresário M4rico
Marcatto, a quem desejamosmuitasfelicidatfes.

No próximo dia 21
o leitor destafolha
os seus 70 anos de

Trata-se de, INGO

• também e talvez
conhecido' por INCa

• em virtude de ter
, ,)porJoséMarceli

, um dos empresâ-

-.- ......-.-.-.-.-;.:-.-

PardMns e menina, Kelly Elisa Poffo, filha deAge;
nor e, Maria Irene, Poffo, .que completou seus 12 anos /UI

dfa'12 deste mês. Para o dia 27afamOia.Poffo vive QUITaI
alegrias, com o aniversârioda filha Ketlin Elisa Poffo, qll4
festeja seus 15 anos. Parabéns.

Para você,
.

Andrhea queridaí
Como 'gotas de orvalho em nossas vidas

-

Assinalam.os hojfi! seu quinto aniversário
Beleza que traduzmuita'alegria.
Guardada em precio$o relicário

Lembranças fagueiras de seu crescimento
Semoldameternecidas em nossos corações
E na voragem do tempo impiedoso
Registramos prazerosos nossas emoções

Mistura de ternura e de �arinho
Amor sublime em plena �scensão
Lindos são o$-,seus meneios
'A enfeitar seu lindo coração

E na dança inexorá",eI das horas
No compasso d� tempo que passou
Sua imagem de criança angelical'
�:esus, sorrindo••••..ab.ençoou
Agraqecemos a �us por ilocê existir.
De seus avós· Carvalho E1lnge

Jaraguá do Sul(SC), 16-08-91

, , lO

(j'.
' ""',,

Jarag'ua
clinic� de fisiotera�ia

.,:::=C!::� �p�����:I,nl
FISIOfEFlAUPEUTAS Ora. Solange PIzt'"

, FONOAUD/OI..OQ/A
\R..w....MIrquftt, 358 próximo
• Clfn1c8 Santa CecßIe.

,

FOne:72-_

,

O amigo Moacir
Már.,cio Lawin e a esposa

. Rosani Maria dos Santos
Lawin ainda estão irradian
dofelicidades, com a noticia

- de que o primeiro filho do
casal vem vindo at: Rosani:
curte ai gravidez de pouco
mais. de um mês. Desde já a

Coluna Gente &" Informa-
-

ções deseja a, você, "uma
boa hora",Rosani! '

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

As gostosas
-

pizzas
feitas pela Jj)01Ul Áurea, na

, Fomelo's, de Massarandu
ba, Podem ser adquiridas
em Jaraguâ do Sul,por en
comenda, com Ilze Cabelei
reira,

...- .-.-.�.-.- .-.-.-

II CLíNICÀ VÉTERINÁRIA
I ' SCHWEllZER

Dr. Waldemar Schweitzer
-

Clfnica de pequenos e graru:les animais,

,cinzrgiasr vacinaçés, r(lio x, internamentos e

boutique. R,. joinville, 1.1.78 (f!mfrente ao

Sllp. Brei,thaupt) - F01lf: 72-3268
J{lragllá do, Sul -;- SC

, I

Postos de VeNlas
Av. Mal. Deodoro"

1.085
Rua Reino,/do Rau,

530
Fone: 72-3311 '

•

� ;. J -

[\.

A GERAÇÃO
DAMALHA

, ,

Detalhe da simpática
secretárla da F'refeitl:Íra -

Municip'al de Corupá, a
all1iga 'Preta", durante
as gravações da
IJOvela "A HiMória <!e"
Ana Raio e Zé Trovao
no ac�ampamen�o de
Ana Raio (Inga
Liberato). <,

Vesti�do Gerações
'&,�"""

..
, , I

,
'

o empresário Raiael
Oimss Zanário da Elite'
Móveis e Decorações
Ltda., em papo
descontr'ardo com " ,

casais cOr'iliidad'Os,
ql,Jando da
.inauguração de sua
'hel(ssima loja, com
showroome '

sobreloja, na Rma
-Sárãe dó Rio Branco,
340,

TROFéus;';' ARTIGOS ESPOR':IY.OS
� ACADEMI'A DE MUSCULAÇAo

, (de segunda ii domingo)
, Ru.,CeL Emllo C, Jounlan. 62

,

(p�xImo.o Cinema) - Fc.ne: 72:3,563

'Rua,ReinQ/do Raú,632
-FPne: 72·1599

-,

VIAÇÃO.
'CANARINHO

,Há 20 anQS"ransporfando·
,

'

0$ artlflçes do nosso progress�.
AV. MAL DEODORO DA FONSECA, 987·- FONE 72-1422

I"

ri.

\ \."

,

"

"

\

t '\

"

PdgilllJ 7
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•

Aconteceu
CORREIO'�

\ .:>. <> -=- <> '" C>

A TRIBUNARegional, da le

gendária Lapa-PR gostou do ctan

primemo que o "mais antigo" es

tampou, na edição nf! 3.645, de 26/6
a 05/7-91, reproduzindo a noia dos
15 atias de existência. Do' seu co-

I memârio extraimos o seguinte tre-' Que os organizadores da nossa

cho: "Quertamos ter a garra, a fi- Schützenfest, em outubro, não tra
bra e a coragem dojornal "Correio

.

gam uma novidade que já causou a

do Povo" e de toda sua equipe: repulsa do' prefeito Victor Sasse:
Mas, sabemos que experiência não mamar na têta de um caneco. No di
se transfere como pensam "uns e zer do DIÁRIá DO urORAL, ed.
outros" 'por aqui, apenas por pos- , ,3°95, o prefeito "tâ fazendo, o
suir nomes tradicionais, apenas maior' 'forrobodõ' pra proibir a

herdeiros de feitos de pessoas do utilização. de um caneco 'âe chopp
passado, e que, infelizmetue, talvez que tem a forma de mamicas âe mu
por terem nascido em berço de ou- lher. Sasse alega que a Oktoberfest
ro, não tem capacidade nem para é um eventofamiliar e temmedo que

- imitar. Erfim, vamos emfrente, que
atrás vemgente":

ENGETEC/�
ENGETEC
U

Engenha�ia e

Tecnologia da
Construção Ltda

Coa."irrutora: . Imobiliária:
Cálculo Estrutural Compra. Venda. Avaliação
Pro retos CIVI!\ Locação-e Intermediação
Execução de lrnövers

Rua Cel., Procâplo Gomes de Oliveira, n!!- 285 - Fone:
72-2679 J.raguá do Sul- SC - �REA 2264'- CRECI934-J '

VENDE:
'

'-

, Casa de alvenaria clt gOm2 - Centro - Rua Crlcitlma
Casa de alvenaria - Centro - Rua João Planischek, 677
Casa de alvenaria - Ceptro - Rua José El1)mendöerier
CaSa de alvenaria (Terreno com 1.404m"l:" Bua Walter M!lrquardt
Casa de alvenaria - JARAGUA ESQUERÓO - tot, São LUIS
Casa de alvenaria - NOVA - Pröx, àHecreativa da MARISOL
Casa de alvenarta j Terreno d900m") -In(cio RIO DA LliZ ,

Casa mista c1100m" - Rua Campo AleQre- Ilha da Figueira
Casa de madeira - Rua Angelo Rublno - Barra do Rio Ce<1'b
Casa de madeira - (Terreno c/l.800m") - Estrada Garlbaldi
Casa de madeira - Rua Angelo Schlochet - Próx. ao Beira Rio
Apt". - Ed. Marajó - (2:quartos) - Centro
Apt". - Ed. Chiodini.,. (Próx. ao Hospital São José) - Centro
Terreno com450m2 � (Praia das Palmeiras) PiÇARRAS
Terreno - na Rua José Emmendöerler - Cr$ 4.000.000,00
Terreno com 432m2 =Lot, Picolli - Vila Rau
Terreno com 900m2 - Rua Baia - Próx. à Policia Militar
Terreno com 414m2- (majs.um prédio em ob"s) - RUA JOINVILLE
Terreno cl2.856m2 - (Próx. à WEG II) - RUA JOINVILLE
Terreno c/9.800m2 - (PrOx. à WEG 10 - RUA JOINVILLE
Terreno com 784 m2 - Rua rf. 569 - \'lila Lenzl
Terreno com 799m2 - Rua Adélia Fischer - Próx. à'Recr; MARISOL
Süic com 56 - morgos � (140.000m") - ç,casa de alvenaria - Ga-
ribaldi .

'

Sitio com 50 - morgos - (125.000m") - Ribeirão Cavalo - Nereu
Ramos -

A LUG A - Residenc;ial'
'

Kitinetes - Ed. Marquardl- Centro
Casa de alvenaria (2·quartos) - Jaraguá Esquerdo - PrOx. Móveis
Pradi ..

Casa de alvenaria (3-quartos) - Rua Massaranduba - Próx. Salão
Vieirense
Casa de alvenaria (3-quartos) - Três Rias do Norte
A LUG A- Comercial ,

Sala Corni. Terrea c/36m2 - Galeria Ed. PloolIl- Av. Mal. Deodo
ro

Salas Comerciais Terreas c/l00rri' - Rua João Plcolll - CENTRO
Sala Corni .. Terrea c/50m2 -: Rua uolnville r- Próx. à ARWEG.

·EDITAL
ÁUREA MÜLLER GRU.flBA, Tabeliã e Oficial de Tãu- ,

losda Comarca de Jamguâ do Sul; Estado deSanta Cata-
rina, na Iorma da Lei; etc. -

Faz saber a todos quanto este edital virem que se
acham neste Canôrio para Protesto os Ttiulos contra:
ADALIZABUTTIME -RI/Ll3 Rio doNorte-NESTA' .

,

ANISIO SILVA - RI/a: João Planinscheck, 694 - NESTA
.

GENTIL PAM & CIA LTDA-Rua.:Av. ManoelRibas, 660
-NESTA
IND. COM. MALHAS VIDA PLENA LTDA - Josef Fon-
taM,34-NESTk ,

I

, MAIA DE FATIMA OUTRA & ClA LTDA - Rua: João
Marcatto, 263 - NESTA .

MADEIBECK IND. COM, LTDA - RULI: Trindade -NES-
TA

.

IIIINIIIIERCMJO HANG L;OODE LTDA - Rua: Estrada
, Ga ribaldi - NESTA.
NELSON RAU GRANDO ME REST. STATUS - Barãodo \

Rio Branco 195-NEStA, ,

�ff::�f/llM. E REPRF;S. LTDA - Av. "faI. 'Deodoro,
JANTA II/ARIA TINTAS - RULI: REINOLDO-RAU - 620-
i\'ESTA.

'

.

E, como os ditos devedores não foramencontrados
m/ se recusaram a aceitar a devida in timação, faz por in
termédio do presente edital, para que os mesmos compa
reçam neste Çartârio IUI RI/a: ArthurMtiller.lI� 78, no pra
:0 tia Lei, a fim de-liquidar e seu débito, ou então dar,
razão porque não o faz, sob a pe,IUI de serem o;; referidos
protestados Iltl (onna da Lei, etc. :'
• • .. Jàraguá do SI/I, 12 deagosto de 1991.

,A UREA MULLER GRUBBA � Tcibeliã e Oficial de Protesto
I ,de TfflúOS

.

P4gina l0"t

daqui a pouco wn doido qualquer
"invente um caneco ein forma 'de

penis ou coisa parecida". Mas o

prefeito de "Blu"; muitomoralista,
não gostou da idéia ... e que os ca

necos com tetas não acabem trans

fomando à "Oktober" em "puta
ria". É preciso manter o equiltbrio
e o bom senso" . No que está certol

.- .�.- ..... -.-.- .-.-.-.

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

Mas o diarinho acima, na
.

edição já mencionada, na contraca

pa, . não tem papas na ltnguo., quan
do comenta um tiroteio que envolveu
o filho de um ex-senador e a PM,

dizendo que nãoforam os trafie
"Jopônes" .e "Pé de Porco".
seminário apurou que os ocup._.
do Gol, estacionado em lugar e""'l
próximo à rua Brusque, wn áel;(
eraAndré Barreto, filho doex-_
dar e empresário J'aison Barreto"
'um "burguezinnd", de nome .An.,
lo, bastante conhecido em Itajaf.;
Balneário Camboriúpelo apelidotA
"Cabeça" ,

\ '

.

Termina o jornal, .<4;
zendo: '<Fontes fidedignas, no tIJi

tanto, garantem que os "caras cl;
pau" ainda querem indenização t4
PM, pois tiveram seu "carQllgo"
também crivado de balas". Q�

(

INTERIMÓVEIS'
Intermediária de
Imóveis Ltda.

,

R. João Pkcoli, 104 - Fone
72-2117

.

Jàral.uá do Sul � SC -

CRECI 0914-.1 .

.

vadis'iuventus,

TERRENO' .... com 30x 33, com 2 casas

(alvenaria 100m2) e (madeira 98m2) -

Rua José Teôdoro Ribeiro n21153. Próx.
aoColégio.

CHÁCARA - Permuta-se chácara com

28 morgos em Barra Velha por casa nes-
-

ta cidade.

TERRENO =.com 365m2 - sito na Av.
Marechal Deodoro da Fonseca, 405.

"TERRENO - com 1.38om2 (30 x 46)
Rua Vera Fischer - Lateral Rua Barão
do Rio Branco'

TERRENO - com lO.Ooom2 - Rua após
aMarisol.
ESTES E OUTROS BONS NEGÓCIOS

.

PARA VOCÊ, CONsuLTE-NOS

Compra - Venda - I...tramento e Administraçao de [moveis
CGCMF: 786595440001-92 - Creci 852-1
Av. Mal. Deodoro. 141 - Fone: 72-2010

VENDE-IlE:
. .

- 02 (dois) terrenos no Loteamento Itapocuzlnho
- Terreno OQm 720,00m2, OQm duas casas no loteamentO Ana Pau-
la I
- Terreno em Nereu Ramos '

- Terreno com 10.000,OOm", na BR 2'80
'

- Terreno com 574,OOm2, na rua Jacob Gesser, atrás do Tljoillo
de Materials deConstruç4o.' ,
- Terreno com 9.000,00ffi2 d�Ironte-a entrada do Rodeio Crioulo.
,- Chácara com 240.000,OOm , na Grola Funda •

- Chácara com 34 morgos, no bairro São João
- Casa mlsta na rua Henrique Lessmann
.: Uma casa com 02 (doist terrenos em Schroeder com 15,00 x

30,OOrn
-,

-J::asa no loteamento ltapocuzlnho
- Casa na rua Francisco Hruschka
ALUGA-SE: ,

- Sala comercial na rua Bernardo Dornbusch. '

- Salas comerciais e Kilinetes no prédiO 'da MP, na Marechal.
- Sala comerciai na rua ?,res,'Epltáclo Pessoa, 733
� Sala comercial com divisórias no prédio do Unlbanco. '_
- Apartamentos novos na AV. Mal. Deodoro da Fonseca, de Irente'
as eernanbucanas.. I' •

- Casas residenciais em diferentes ponlos da ddade;,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



_----------------ESPORTE

X OLiSEJA

·SESI .abre hoje maior evento
esportivo de Jaraguá doSUl

Jaragu' do Sal - Mais do

que uma competição entre 37 das \

maiores empresas jaraguaenses, a X

Olimpfada Sesiana de Jaraguã doSul,
que abre às 1.9 horas de hoje (17), no
Centro Esportivo do Sesi, 6 uma

.

grande confraternização esportiva,
"onde cada adversário 6 a razão da

pnttica de esportes, 6 um amigo". O
desfile de abertura contará com os te-

'

presentantes de todas as empreas, na
presença do coordenador do Ses] lo
cal, Leónidas Nora, e do coordenador
de esportes, Hercßio da Rosa.

da-feira), nas modalidades de futebol
suíço livre, voleibol masculino, bo
cha livre masculina, sinuca, dama,
trilha. As competições serão diárias,
at6 o dia 24. A'previsão 6 de que a X

'Oliseja prossiga 'at6 o dia 20 de se

tembro. 'Para o dia 3 I de agosto está
prevista a eleição da Rainha da Olí
sejà, com seis candidatas concorrendo
ao título. .- _

Um, total de 40 modalidades
esportivas serão disputadas por cerca
de 3.S00 atletas, contando com uma

grande estrutura de organização. E os

jogos já começam no dia l'9 (segun--

Certame da LJF em fases finais
Jaraguä do Sul - A SÉR

Amizade vem liderando os dois qua
drangulares finais' dos campeonatos'
da 12 Divisão e Juniors, promovi-

, " dos pela Liga Jaraguaerse de futebol. '

No certame da I! divisão, a equipe de
Guaramirim já soma sete pontos
positivos, mantem o goleiro. menos
vazado (Osvaldo, oom 10 gols sofri- I

Malwee tenta

manter'

liderança
Jaragoá do Sal - As equipes

Malwee, de Jaraguã do Sul, e do Ban
deirantes, de, Brusque, fazem hoje
(17) o grande confronto do bicicross

catarinense, na cidade de Brusque,
onde acontece a terceira etapa do

Campeonato Catarinense de Bici

cross, contando com a participação
de pilotos também de Lages, Joinvil
le, Blumenau, Rio do Sul, Florianó
polis e Itajaí, As competiçõesiniciam
às 14 horas, com entrega de premia
ção prevista para as 17 horas.

A equipe Malwee de Bicicross
continua Iiderando o certame, na tri
lha do tri-campeonato estadual, con
firmando assim, o seu favoritismo
nesta etapa, que deve contar com a

participação de 100 pilotos. O treina
dor Adolar Moretti treinou oIS pilotos.
jaraguaenses durante toda a semana.

Ele lembra que também os pilotes'tíe
Blumeneu e Rio do Sul poderão ven
cer algumas categorias.

São Luís,
na Olimaca
laraguá do Sul- Seis parti

das servirão como preparativos às '

equipes de Basquete (1\1 e F), Voleibol
(M e F), Futebol de Salão, Tênis de
Mesa e X adrez, representa ntes do
Col6gio São. Luís, que participa da
Olimaca - Olimpíada MaristaCatari
nensel, no início de novembro, em
Chapec6. Um total de 50 atletas do

Colégio São Lufs devem competir na
, Olimaca, e os amistosos acontecerão
neste domingo (ISl,emSão Bento do
Sill. Na fOI� abàixo, a equipe de Fu

, lebol de Salão (nascidos entre 1974 e

7Nl, com e treinauor professorCaio.

dos) e um dös goleadores (Edu, com
19 gols convertidos). No próximo
domingo (amanhã), jogam Màlvice x

João Pessoa e Amizade x Alvorada,
.
pela quinta rodada.

'

Pelo campeoaato Junior, a
,

sexta e dltima rodada acontece

também domingo entre Comercial x
João Pessoa 'e Amizade x Francisco de

Paula. A 'equipe do João Pessoa está
atrás da Amizade apenas pelo saldo de
gols. At6 agora, já foram marcados
203 gols neste certame, em que
aconteceram 82 partidas. Paulo, da

Comercial, 6 o goleiro menos vazado,
com 17. gols sofridos, .enquanto Gil
berto.ida Francísco de Paula 6 o arti
lheiro, com nove gols convertidos.

pescontração
durante
balede
encerramento

, daOlmar.

.3D Olímar reúne seus atletas

Jaraguã do Sul - Uma gran
de oon fraternização man::ou o encer

ramento da 3! OIimar - Olimpiada
Interna Marisol -, no dia 3 deste mês,
quando foram entregues as pre
miações aos participantes. O evento
reuniu desde o dia 30 de junho aproo,
ximadamente 1.300 atletas, que reali-

, zaram 382 jogos em 18 modalidades
masculinas e 13 femininas. Nada me
nos de 256 equipes foram formadas
para as disputas da OIimar.

Entre as filiais, Schroeder
obteve a primeira colocação geral no
masculino e feminino, somando 60

pontos, e seguida das filiais de Rio
dos Cedros e ltuporanga. Pelamatriz,
em Jaraguá do Sul, a-representação da .

Diretoria Administrativo/F inanceira
venceu no feminino, oom S6 pontos,
sagrando-se bicampeã da compe
tição. Na masculino, a primeiracolo
cação ficou com a Divisão de Plane
jamento, com 80 pontos somados:

'rodos os atletas campões e vices fo
ram automaticamente .oonvocados a

representar a Marisol na X Olimpfada
Sesiana de Jaraguá do Sul. (mat6ria
nesta edição).

Jaraguá do Sul, de 17 a 23 de agosto de J99J.

Esporte em,Revista
---..,_,.;--------JaimeBlank-

Arbitragem
.prejudica Juventus

Primeiro, a drbitragem confusa e infeliz de Osvaldo Meira
Junior, no jogo Criciâma 1, Juventus O, quando o árbitro "car

regou" a súmula, acusando o treinadorNazareno tia Silva, ofi
sicultor Zé Antonio, o roupeiro "Milu" e o jogador Isaac, de tê
lo agredido, apôs o jogo, proporcionando. com isso, sérios pre
juizos ao. tricolor jaraguaense, Agora foi a vez de Eurico Mar-.
tins e do seu auxiliar Paulo Bispo, "meter a mão" no Juventus.
Todos que estavam presentes ao João Marcptto", viram (7 ata
cante Eli, desviar a bola com a mão, antes de Ademir concluir a

jogada do lance que originou no segundo gol e o de empate do
Marcflio Dias, que sô o Eurico (mal colocado) e o seu auxiliar,
não viram. Tivemos a oportunidade de conferir o lance na tele

visão, repetidas vezes, e ficou claramente caracterizado o toque
do avante marcilista, antes da conclusão final. Porém, o gol estâ
validado, o resultado estâ mantido e o Juventus mais uma vez

prejudicado pela arbitragem. Sabemos que os ãrbitros que
compõe o quadro da Federação, não são mal-intencionados,
mas são na sua maioria, de um ntvel técnico muito fraco. Então
estâ na hora dos dirigentes tricolores se movimentarem junio ao
presidente

.

Delfim, porque depois do leite derramado, não

adianu: mais chorar.

-------.Peladão------
o IX Campeonato Municipal de Futebol de Salão (Peladão), deste

ano, terá a participação de 20 equipes, divididas em quatro chaves de cin
co equipes cada um. A rodada inaugural.serâ desenvolvida nopr6ximo dia
24 de agosto, a partir das 14 horas, no Ginásio deEsportes "ArthurMül
lei', com estes jogos: HaSs x Coisarada, Rei dos Botões x Los Primos,
At/ântidax Juventude, Martini Conf. xF6fa, SuperLenzixRealVidros, San
Remo x Rest. O Canal, Met. Gadottix Duas Rodas é Hornago x Lanchone
te Veneza.

Jogos Regionais
Muito boa a participação

de Jaraguá do Sul nos JogosRe
gionais Leste/Norte, disputados na
semana que passou, em Balneário
Camboriâ, Das três modalidades
que buscavam vaga para os XXXI

JASC, apenas a bocha não obteve

c/aasificàçã.o.. O voley feminino,
patrocinado pelas Malhas Dal
IIItIr, conseguiu a primeira colo
cação, obtendo excelentes resulta
dos. O basquetemasculmo.foi ou
tra modalidade com muito boa

, performance, pois com uma equi
pe bastante-jovem conseguiu clas

sificar-se para os Jogos Abertos,
depois de dez anos ausente desta

competição.

Jeep Raid
O Jeep Club de Jaraguá do

Sul promove neste final de sema

na, 17 e 18, o I Raid "Cidade de
Jaraguâ", na trilha do "Cachorro.

Doido". Mais de cem vetculos de
vem confirmarpresença.

. .

DME/DARPE MALHAS
Vencendo a Buetner por 3

sets a 1, ao Bom Jesus.porB a Oe

perdendo para Xanxerê, por 3 a O,
ti equipe de voley feminino
DME/Darpe'Malhas ficou em se
gundo lugar, na disputa da segun
da fase do campeonato estadual,
no último final de semana, na ci
dade deXanxerê,

/

Oliseja
.Com o lema "o meu ad

versário é a razão de eu poder
praticar esportes, faça dele um

amigo", começa hoje aOlimpfada
Sesiana Jaraguaense (Qüseja), em
S!ItJ décima. edição. O cerimonial
de abertura, desta que é sem dl1vi
da alguma amaiorfesta do espor
te amador de Jaraguâ do Sul e re- .

gião, estámarcadopara as 19 ho
ras, !ÍO Centrl!Esportivo do Sesi.

2! Divisão
A equipe do Rio Molha

E.C;, com 13 pg. apôs sete roda
das realizadas, lidera o campeo
nato da 2'! divisão de amadores da

l,JF. Na categoria de aspirantesca
SER Aliança ocupa a primeira co

locação, com 10pg. Já estão elas

sijicados para o quadrangtdar fi
nal, nos titulares, Rio Molha eFlo
resta.. e nos aspirantes, Aliança e

Rio Molha.

Atletismo

Acontece neste final de se
mana; em Joinsille, o campeonato
estadual adulto de atletismo. Os
atletas jaraguaenses participam
desta competição, em busca de tn
dices para . os JASC. Como

agradável novidade, teremos o re
torno às pistas, da campeonfssima
Klarice Kuhn de Souza.__

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Geada castiga agricultores
de Corupá e arrasa proßUçã

-

ANOTAÇOES
.

. ,

Numa reunião recente do
Clube dos Doze um cidadão que
mora na Estrada Três Rios - bei
ra-rio -, fez sérias acusações à
municipalidade, .!Jue precisa tirar
urgentemente o aapim elefante que
alicresce nasmarçens da estrada,
prejudicando a VISão das muitas
viaturas que por allpasStim a todo
instante. Hâ uns 7 ou 8 anos, na
ponte do Schwarz, duas meninas
bonitas morreram e nunca mais
ouviu-se falar daquele acidente
que deveria ter responsâveis, Ter
minou oseuí'speacb" dizendo que
não sõ o capim devia ser urgente
mente cortado, como a ponte
perto do Alvin Schwarz devia ser

alargada para eviiarfuturasmor
tes. O recado estâ dado. Falta a

prefeitura cumprir '!� parte,

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

As entradas do Cemitlrio
Municipal, lado cat6li,·co eprotes
tante, estão em estado deplorâvel;
deixando a cada enterro que lâ se
rea6za um rastro de queixas e ob-
.servações q_uanto à conservação
deste CAMPO SANTO do centro
da cidade. Tijolos de catacumbas
estão sendo utilizados para evitar
a erosão que as chuvasprovocam.
Os dltimos investimentos datam da,
administração STREBE x LUCIO
DA COSTA, quando deram.uma
caprichada que chamou atenção'
dos visitantes durantj! a passagem
do nosso CENTENAR/O. E claro

que .
os outros administradores

também deram a suti colherada de
boa vontade. Como não somos de

• falarmal da atUaladministraçâo e

que nas castiga com sanções eco
nômicas, não publicando nada em
nosso jornal, temos a dizer que
nada temos com a administração,
mas que o gatomia, o pintopia e o

povochia!
- ....-.-.- .......-.-.-

Outro fato que nas obrigou
a ir atê à BR-280, entrada para a

Faculdade, foi provocado fH?r um
telefonema de um homem indigna
do com um pneu que estorou ao'
entrarnuma cratera, entre. oPosto

·

Marcoüae a Recreativa da Mene

gotti, O homem estava uma arara
com o pouco caso que se fez com
aqueles que precisam locomo
ver-se naquele trecho que I cnti
co. AIguIm jd pensou colocar
barro para fechar os panelões, O
cidadão que não quis identifi
car-se para evitar represâlias, estâ
com toda a razão para se queixar
publicamente, Isto não se faz com

· um povo trabalhador. Como não
queremos entrar em atrito com a

prefeitura, que jd nos castiga, nãopublicando em nosso semandrio,
pedimos a ele que usasse do/seu
direito de cidadão, para exigir
uma satisfação e 'que pagasse o
seu pneu, Ele simplesmente nos

·

respondeu, dizendo: "O que eles
querem I que o POVO seexplo
da" • E desligou...

.

Falecimento

EDMUNDO SPLmER'

Encorili'ado morto em sua cama quando familiares queriam aco",'.-Io, fa
leceu ao redor de,8 hora, da manhA, em sua residência, à Rua Jorge Czemlewlcz,
927, no bairro cio mesmo nome, do dia 07-08-1991, o distinto cld8dlo Edmundo

SpUtter, aos 88 anos, 11 meses· e dias de Idade. Era um dos patriarcas da "Gola

benselte", terras outraramente pertehcentes II FamRIa Imperial e entregues como

dotals>que os transformou no Dom(nlo Dona Fra!lclscà. All ereglu um curtume que.
",!slatlu II açilo do. tempo e preparava os melhores couros de todas as espécies e
procedên.clas. Pela sua atuação como homem que ajudou a cOstrulr a grandeza
desta terra, ele foi uma dos escolh IiIos para figurar nos FLASHES DA CIDADE n2

3.564, pdg. 12, que teve grande rllpercusslo na cidade e na regUlo pelas suas

declaraç6es In.crlvels vivIdu no seu tem�de jovem. Este. trabalho deve se con

verter num livro de fundo hlst6r1co, com o Poss(vel titulo de ELES' TAMBéM
CONSTRUIRAM A GRANDEZA DESTA TERRA.

O IliJstre desaparecido derxa 3.fllhos, 4 noras, 6 I1etos e 7 bisnetos. Da

Irmandade ele era o IIltlmo dé uma geração. O seu corpo fOI dado II sep!!ltura IIs 9
hOras do·dla 09-08-91, no jazigo da famRla, no Cemitério Municipal Ioc!!l. Pêsa-.
mes lI.famRia enlutada!

.•Bl\,Cl\,Ni\'
COM.. E REPRES. deMAT. de CONSTRUÇÃO

Madeiras, tijolos, /ages pré-moldados, cimento, cal,
porlas, janelas, fechaduras, forros, tudo da melhof .

qualidade e (:ompronta entrega
II

Rua Bernardo Dornbusch, s/n'l, próximo da Marisol;
Em cada cliente, um novo amigo.

I

CORpi � Pastagens, planta
ções de milho, arroz e, principal
mente, o cultivo da banana foram
afetados pela geada que atingiu omu
nicípio na madrugada do dia 4, com
temperatura que chegou a três' graus
negativos, na relva, Horas depois do
intenso frio, .os agricultores da Capi
tal Catarínense da Banana começaram
a computar os prejuízos, valíados em
Cr$ 1,31 bilhão, conforme estímatí-

vas do cscrillSrio local da Acaresc, O
. prefeito Ernesto Felipe Blunk enviou
oficio ao governador Vilson Kleinã
bing, no dia 9, solicitando urgente
auxflio aosagricujtores,

Pelo menos 70% da produção
de bananas de Corupá esmo compro
metidos em conseqãência da geada, o
que representam 52.500 toneladas do

produto completamente queimadas

A VIDA DA/TERCEIRA .. IDADE

pelo frio - dos cinco mil �
plantados, cerca de 3.500 estão perca.
dos, E o dcscspcro 6 grande, Plbi:i.
paImcnte porque agora, os 00_
tcriiQ de esperar no mínimo oito JIIe.
ses pelo !Cbrote da plantaçlo, JIIIl'
que novos frutos . surjal'n. "*
mesmo o trato êcomido pela�
de gado", afinna Herta CondJat, 61
anos. que cm. 37 an98 nunca bDIa
presenciada "nada parecido".

t'

curas (de bocha) nos DOZE

DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS EWAlD LTDA·
Parafusos - Porcas .. Arruelas'

Rua Bernardo Dornbusch, 1.136 - Vila Baependi

Muito já se falou da terceira
idade, es acima dos sessenta, que pre
cisam ser bem encaminhados para
poder "viver" os dias que lhes resta,
depois de uma vida toda inteiramente

dcdica�ao trabalho.
Parece que o CLUBE DOS

DOZE chegou bem pJ;Óximo desse
ideal de viver'l'm paz, respeítado.por
todos, em reuniões que se realizam

.Safari,
CAÇA - PESCA - CAMPING' - NÁUTICA

AV.MAL. DEODORO, 583
'

TEL.72-1389
.

JARAGUÁ ,DO SUL - SC

todas as qUartas feiras ea primeira61
mês, cm companhia das CI!poS8S, se·
grando enormemente o ambiCiD1e da
Recreativa Erwino Meoegotti, o idea.
lizador desse convívio, em
22"01-1981.' De outras cidades ..
vindo gente vi,sitar este clube, alma
intenção de fundar em suas cidadec
esta furma harmoniosa de viver a ""
lhíce, acrescentando mais vida ...
anos q� eles ainda devem cornpllllr
nesta terra.

- A foro acima, gmtiIezadoll.
Jo!16 Módéstino Junkes, mostrao gru.
po fundador.. Da esquerda para a di·
reita, vêem-se Eúganio Schrõeder,
Rudolfo Heideeke, Fridolino Becket,

. Artur Fachini,
.

Alcebiades VII'
binncm, ErwinoMme!J>tti, JoãoMá:
thias Verbínaen; José' Modcs1ino
Junkes, Alfonso <sroSSl, Albedo
Maiochi, Alberto Bertoli e Al.fRdo
Meier. Quatro deles já esmo faleci
dos. Hoje o grupo deve ter ao redor
de 25 associados, mas conservam o

nome primitivo.
.

. A diretoria em exercbio 6 a

seguinte: Preso KONRADT RIEGEL,
recçnduzido pela sexta vez, Secr.
JOAO MAT.HIAS VERBINNEM,
eleito dêsde a fundação e aindano

cargo e acumulando' o de orador,
PreS: deHonra - MARIA KANZLER
MENEGOTTI, viúva do fundador e

grande benfeitora do tradicional gru
po, Tes: VICTOR VIER,GUTZ, Dir.
,Social JOSÉ MODESTINO JUN·
KES e Dir. Esp. ALFRRBDO MO·
HR. Como Gerda Augusta Ncitzd
Grue1zmacher certa vez escreveu: O
SEGREDO DE PERMANECER
SEMPRE JQ,VEM. Um belo exemplo
a ser seguido!

.FONE: (0473) 72�0136

ESCOLHA
"

•

.

':<
'<I "

SEU
ALMOÇO

P4gill4 !2 Jaraguá do Sul. de 17 a 23 de agosto�de 1991.
.
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