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Distúrbios na escola Vila

Rau discutidos na Câmara
o Secret4rio Executivo RegiQnal de Educação, Esme

raldo Chiodini, compareceu d Cdmara de Vereadores na ses
são do i:ÜQ ,19, a convite do presidente, vereadorHeinsEdgar
Raeder, pará tentar esclar!cer osmotivos que o levarama so

licitar a inteI"Vençl1o pp1iciid na Escola B4sica VilaRau, no dia
9 deste mês, em protesto pela substituiçl10 da diretora. Esme
raldo disse aos vereadores que haviamslrios riscos dosalunos
depredarem o prldio, motivados pelas ameaças de alguns
pais.

ASSINATURAS
E

ANÚNCIOS
FONE: 72-3363

Juventus X Avaí

um, jogo difícil

Jaragu4 do Sul, 24 a 31 de agosto de 1991 Cr$ 100,00

o Juventus enfrenta as 15h3Omin
deste domingo, em Florianópolis' d equipe
do Ava(; Na noite do i:ÜQ 21, o tricolor reali
zou amistoso com o Tiradentet; em Tijucas,
desfalcada e jogando com os juniores, a
equipeperdeupor umgol,

ANO LXXIII Ir- 3.651;

Encontro
de

prefeitos
Antecedendo a

abertura da 3l! Expo
Feira, 25 prefeitos e

presidentes de Câma
ras de Vereadores,
representantes (Je
quatro Associações
( . ..

microrregtonais de

munictpios, realizam
encontro na Aciag à

partir das 14 horas,
eles pretendem for
mular um documento

conjunto de reivindi

cações ao governa
dor Vilson Kleinü

bing,

Quimitextil

Tintas

para

estamparia ,:

72�0492

Nova campanha
de multivacínaçâo
acontece dia 31
o Ministério da Saâde espera atingir 95 por cento

de cobertura vacinal; durante a Campanha Nacional de
Multiväcinação, a ser empreendida no dia 3J de agosto.
Toda a infra-estrutura para a realização da Campanha
estâa cargo�s secretariasmunicipais de saüde,

,/

FONE (0473) 72-3200
TELEX 474- 519

FAX (0473) 72-0304
I
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EDITORIAL
JULHO DE 1969

Um acontecimento que' emocionou o mundo

Por JOSÉ CASTILHO
PINI'O

tesco salte para a huma
nidade" •

Com respeito a esse

fato extraordinário que
em julho passado comple
tou 22 anos publícamos,
na ocasião, uma série de

artigos em vários jornais,
sendo que o último deles
intitulou-se "Lua-Missão
Cumprida", artigo que
está enfeixado em nosso

livro "Da Terra E Do
Cosmos" e do qual
transcrevemos, aqui, Os
trechos a seguír:
"Traiendo de regresso à

Terra, são e salvos, os as
tronáutas . Michael Col
lins, Edwin Aldrin e Neil

Armstrong estes dois úl
timos que desceram na

Lua e caminharam sobre
o solo lunar durante duas

horas, dele trazendo

o mês de julho úl
timo assinalou mais 'um
aniversário de um acon

tecimento que não só
emocionou o mundo mas,
ainda, chegou a ser coo

shlerado éomo o maior
feito deste século XX
preste a findar.

. Estamos fazendo
alusão ao dia 20 de julho
de 1969, data em que pe
la vez primeira o ente
humano colocou os pés
no solo lunar através dos
astronáutas Michael Col
lins, Edwin Aldrin e Neil
Armstrong e quando então
este último pronuncíou
esta frase lapidar: - "Um
pequeno passo para o

homem, mas um gigan-

amostras de pedra, de

pó, rochas, etc. Feliz
mente, e como tinhamos
previsto, tudo correu

bem para triunfo dos as

tronáutas e da nação nor
teamericana, para a gló
ria da ciência niundial e
da própria humanidade
que agora tem o caminho
aberto para outros plane
tas,. quiçá para novos

mundos habitados por
seres inteligentes. A
missão da Lua foi, pois,
cumprida. Salve ós as

tronáutas Michael Col

lins, Edwin Aldrin e Neil

Armstrong, heróis da es

petacular façanha. Glória
ao povo norteamericano e

à todos aqueles que con-,

correram para mais esta
extraordinária vitória do

gênero humano" .

REMINISCÊNCIAS

A música do Hino oficial de Jaraguä do Sul

Por Alceste Berri aproximou-se' de nós o sr.

Eugênio Victor Schmõckel,
cumprimentando a mim e ao

sr. Rodolfo Huffenuessler,
autor da letra do Hino. Este
disigiu-se ao sr. Eugênio,
dizendo-lhe que ele também
deveria nos acompanhar no
vetculo, pois fora o criador
do BRASÃO e da BANDEI
RA DO MUNIC!PIO, o que
eu desconhecia. Tratando-se
de pessoa tão importante,
reforçei o pedido.do sr. Ro
dolfo, convidando-o também
a nos acompanhar no desfi
le, o que ele felizmente acei
tou. Conversamos, trocamos
de idéia, e partimos para o

desfile. Homem, o sr. Eugê«
nio, digno de mérito, sõ las
timo tê-lo conhecido de per
to somente agora, pois co

nhecia-o como diretor do

por ocasião do ani
versário de nosso Munict
pio, no dia 25 de julho, fo
mos convidados a participar
do desfile, que seria reali
zado no centro da cidade"
convite este feito pelo CLU
BE DESBRAVADORES
VERDE VALE, de Jaraguä
'do Sul, dirigido pelo entu

siasta Fraimundo Lewerenz.
A finalidade deste convite
era para homenagear os au
tores do Hino de Jaraguä do
Sul.

Aguardando o inicio
do' desfile, estávamos con

versando ao lado 40 vetculo
que nos conduziria, trazen

do nas suas laterais cartazes
com os nomes dos autores

do Hino. Neste momento,
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jornal Correio do Povo e

como contador, mas não

podia imaginar que estava

ao lado de um homem ilus
tre, cheio de mérito, de unia
cultura invejável e extre

mamente ligado à Histôria
de Jaraguä do Sul. Desfila
mos pela Avenida Getúlio
Vargas, diante das autori
dades do Munictpio e de
uma considerável multidão
de jaraguaenses, que vieram
,prestigiar o ·desfile, lotando

.
as calçadas ao longo da
Avenida.

Sentimo-nos extrema

mente honrados, pelá convi
te do CLUBE DES!3RAVA
DORES, pelos aplausos da

população presente e pelas
autoridades,

.

Segue na prõxima semana

D/CORTE
Especializada em brocas de aço
rápido, brocas de 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 filtas,
pontas rotativas, trenas, eletrodos,
mandris, paquímetros, microme
tros, discos de corte e desbaste

DiCOTte Comércio de Ferra
mentas Ltda .

Rua Reinoldo Rau, 459.
Fone: 72-3384
Telex: (475) 465 - Jaraguá
doSul-SC.
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"A Histôriade nossa gente não podeficar SÓ,,(J
saudade"

' .

o Passado sáé importante se o seu tempofoi bem
empregado

. Barao de ltapocu

COnfira a história
•••HÁ50ANOS·

- Em i941, o diretor, do "Correio doPovo" recebida telegrama
âe Curitiba-PR, com o seguinte conteúdo: "Participo-vos que em 2 do

corrente, asswni o Comando da J5e, Batalhão de Caçadores, sediado
nesta Capital. Aproveito o ensejo para apresentar f!U!usprotestos de ele
vada estima e consideração, achando-me na navá Unidade, ao dispor do
prezado camarada, Ass., Rodolfo Augusto Jourdan, Tenente Coronel,
Comandante" •

. '

- Em vtrhuJe da viagem do dr. Nereu Ramos aoRio, ficava adia
dâa inauguração dopal4cio daPrefeitura de Jaraguâ,

- 'Eram tabelados os generos alimenudos, pelo decreto nf! 69.
Era nomeada pelo Secr, do Interior e Justiça uma sub-comissãopara Ja

raguâ: Leonidas Cabral Herbster, presidente, ArturBreithaupt, Franeis
.

co FischerJor.; Paulino NatalBonin eErico Blasfeld.
- Getúlio Vargas era aclamadoPresidente deHonra do Casa do

Jornalista, naAssociação Brasileira de.Imprensa •

- No encontro entre as combinados "Dr. Luiz de Souza" e "Dr.
Waldemiro Mazurechen", realizado no campo do Esporte qlube Brasil,
naMal. Deodoro, o primeiro alcançou a bonita vantagem de 3 x 2, mar
cadosporMarquardt (2) eAroldo epara os vencidos, Jorge e Gert,

•••HÁ40ANOS

- Em 1951, a redação do "Correio doPovo" recebiaa visita do
dr, MurilloBarreto de Azevedo que, acompanhado do dr. ManoelFontes,
advogado da Comarca de Joinvllle, informava SULZ disposição de estabe
lecer-se com escritório nesta Comarca, nomês de setembro.

-·Por iniciativa do deputado dr. Luiz de Souza, secretário da Se
gurança Pública, desde o dia 10 de agosto a Delegacia dePolfcia conta
va com uma estação deRádio, importantemelhoramento na organização
policial de Jaraguâ do Sul com-o-restante do Estado.

.

- Estavam reunidos em Jaraguâ do Sul, em defesa do Norte Ca
tarinense, prefeitos, presidentes de Câmaras, Associações Comerciais e

Industriais e Associações Rurais do Norte Catarinense, com a presença
, do Governador Irineu Bornhausen e seu secretariado, mais o dep. federal
Jorge Lacerda, e os deputados estaduais Ollvio Nóbrega, Francisco
Mascarenhas, Padre Horácio Rabelo, Waldemar Grubba,

.
Protogenes

Vieira e Fernando de Oliveira .

•••HÁ20ANOS

-Em 1971, o. Ten. José Bahia era eleito presidente da Liga Ja
raguaense deDesportos e elaborava campeonato amadorista, dando-ao
tomeio o nome de seu fundadorARTUR MÜLLER, oferecendo o CDL ri
co troféu e o "Correio dO Povo" oferecia outro como contribuição ao

desenvolvimento do esporte e 'como homenagem que o semanário ofere
cia ao seu fundador.

- O Cei. Janone da 1@ C.R. e Comandante da Guarnição de

Florianâpolis, remetia telegrama ao diretor do "Correio do Povo":

"Cumprimento prezado Prefeito por ter assumido alto cargo seumunid-
pio".

- No Pavilhão Artur Müller, no Parque Agropecuário "Ministro
João Cleohas, realizava-se a 1� conferência produzida pelo sr, Victor
Fernando Sasse, Secretário do Governo, na apresentação, no Vale do

Itapocu dos FUNDAMENTOS DA CULTURA CATARJNENSE, reunindo
eerca de 400 participantes de Jaraguâ, Corupâ, Schroeder, Guaramitim
eMassaranduba,

- O dep. Octacãio Ramos fazia relato da 1J'! - EXIJA requeren
do constar nosAnais da Assembléia Legislativa, Np ltajara, a Comissão

Organizadora reunia-se num jantarç falando Sigolf Schünke" e1JÍ nome
dos industriais, Rubens Nicoluzti, em nome dos doadores de prêmios,
Eug�nio Victor Schmõckel, prefeito municipal em exercicio e a srta,Ane

grete Weller, em nome das homenageadas e o Coordenador da Expo
sição, dr. Cfcero Ferreira. II

II•••HA.l0ANOS

'r

- Em 198J, S/golf Schiinke apresentava uma retrospectiva dos
120 dias de sua administração, onde preponderavam metas prioritárias,
obras rodoviárias, educação, saneamento e lazer, mostrando aspectos de
obras, entre elas o saneamento e asfaltamento daRua Jorge Czemiewicz,

- O Secretário da Fazenda, Oreste Bonatto, trazia recursos do

Procape para a região.
- A sra, Cadlda MenegottiSchii1ike, recebia dasmãos do gover

nador Jorge Konder Bornhausen, úín cheque de Cr$ 386.088,00, para
equipar a Oficina protegida da 'Associação de Pais e Amigos dosExcep- )

cionais de Jaragud do Sul (M'AE).
.

- O "Correio do Povo", a Ag2ncia da "VARIG" eA Comercial
mudavam-se da Mal. DeodoTO, 1221130, para a, RULZ 6, nf! 290, parajins
.!!e construção de nova prédio. _ . �

INDUSTRIAS REUNIDAS
JêRAGUÁ LTDA.

Jaraguá do Sul, 24/08 a 31/08 de 1991
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PMDB assegura
Legislativo com Reno e Peka

•

maioria no
•

II

PMDB discute

umprojeto
para o BrasilReno saiu do PDS para se filiar ao opositor: o PMDB

Jaraguã do Sul - o
PMDB "jaraguaense conta

desde o dia 19 com mais
dois vereadores integrantes
da bancada na Câmara, as

segurando assim a maioria
absoluta, perdida desde que
os vereadores Heins Edgar
Raeder (PL), Almiro Antu
nes Farias Filho e Marilze
Dornbusch (sem partido)
haviam se desligado do qua-

'

dro de filiados ao Partido.

Agora, o PMDB. já pode no
vamente contar com, o ve

reador Almiro Farias, e

"Peka", além do ex-verea

dor pedessista Reno Schwar
tz.

Reno justificou sua de
cisão pelo "descontentamen
to com os rumos tomados

pelo Governo do Estado, es
pecialmente na indicação de

cargos ao segundo escalão
da administração". Durante
,o ato de assinatura da fi

liação, Reno ainda destacou
e elogiou "os trabalhos que
vêm sendo desenvolvidos
pela admínistração munici

pal, desde a gestão anterior.

o eilco, denomina-
do "Desenvolvimento:
um projeto para o Bra

sil", será coordenado pe-
la Fundação Pedroso
Horta e terá a partici
pação de poltticos e es

pecialistas do PMDB, de
outros partidos e de uni
versidades e centros de

pesquisas de' todo o pats. II
Segundo Carlos Estevam

Martins, "já aceitaram

participar do projeto o

economista,Carlos Lessa, II

o empresário do grupo 'I:
Ultra Paulo Cunha e os

ex-ministros do governo
Sarney, Nelson Ribeiro"
'Flávio Peixoto e João

Sayad. "Nós queremos a

participação de pessoas
através de seus estudos,
pesquisas e experiênctas,
Serä através de debates

.regionalizados que vamos
tirar o perfil da socieda
de brasileira e traçar um
plano de crescimento pa
ra o Pats'", disse Carlos
Estevam, Para o deputa
do federal Cesar Maia,
"o projeto de desenvol
vimento que o PMDB

quer levará em conside

ração o equiltbrio am
biental, a ciência e a tec

nologia, a reforma do Es
tado, a globalização do
mundo e as relações ca

pital-trabalho, com cor

tes social e regional" .

o PMDB vai reali
zar um ciclo de debates
nas principais capitais
para discutir a crise bra
sileira e apresentar um

projeto de desenvolvi
mento para o Pars -

anunciou o presidente
nacional do PMDB,
Orestes Quércia, após
almoço, em seu escritório

polúico em São Paulo,
com o deputado federal
Cesar Maia ·(PMDBíRi),
o presidente da Fundação
Pedroso Horta, Carlos
Estevam Martins, o as

sessor de Relações Ex
traordinärias do Governo
de São Paulo, Luts Gon
zaga Beluzzo, oembaixa
dor Paulo Nogueira e

com o vice-presidente da
Fundação Pedroso Hor

ta, Marcelo Cordeiro.
O segundo encontro

acontece no Recife, no

dia 26 deste mês. Quér
cia disse que "a idéia é

aprofundar a análise dos

problemas brasileiros e

apresentar alternativas
de desenvolvimento para
o Brasil. Hoje o pats está
paralisado numa re

cessão sem precedentes.
O Brasil precisa ir para
frente. O desenvolvimen
to é o princtpio básico do
PMDB. Ele deve se

orientar no sentido so

cial" .

Já o vereador Almire
Antunes Farias Filho, o Pe
ka, disse que retomava ao

PMDB depois de ter, defini
tivamente, ultrapassado, um

problema pessoal com opre
feito. "Em um ato de rebel
dia, decidiu então pedir mi
nha desfiliação, na época",
acrescentou o vereador, que,
reforçou: "O PMDB é, urna
casa que ajudamos a cons

truir e estamos de volta para
enobrecer o partido ainda
mais".

Decreto da Proclamação da República será revogado
do' a junho deste, ano'. Ele classificou

todos os decretos por área de

abrangência e chamou representantes
das consultorias jurídicas de todos os

ministérios, que' diziam quais seriam

revógados nas suas respectivas áreas.

A revogação dos decretos inú
teis faz parte do' Programa Federal de

Desregulamentação. Ainda deverão'

ser revogados cerca de 6 mil, de um
total de 16 mil que continuam em vi-

o advogado João Bosco Mar-:

tinato se fechou numa sala do' prédio'
anexo' ao' Palácio' do' Planalto', durante
um ano', para ler todos os decretes

editados desde a Proclamação da

República, há 102 anos. Ele viu 123

mil 086 decretos, trabalho' que já ,re
sultou na revogação de 107 mil deles.

Nd próximo' löte de revo

gações estará o' decreto' n� 1, de 15 de

novembro de IS89, do' marechal

gor.
Entre os 'decretös revogados

,há um que suprimia o' cargo' de aju
dante de porteiro' do Tesouro Nacio

nal, um.que proibia trajesde banho'

em desfiles de concurso de beleza, um

Quando terminarem as revo

gações, o' governo publicará uma lista
dös que estão' em vigor, para orien

taçâo dös advogados, Depis, agrupará :
os que tratam do' mesmo' .assunto, re
duzindo' o' total de decretos em vigor
no país para cerca de 6mil, conforme
cãlculos de Martinato.
"A Imprensa Catarinense", ed.I679.

Deodoro da Fonseca, que proclama a que proibia propaganda em cinemas-e

República. Ele se tornou inutil, segu-
'

outro que proibia brigas de galo'.
do Martinato, porque o' sistema de Martinato disse que chegava
governo' passou a ser preceito' consti- ao Planalto" todos es dias antes das 7h

tucional. e, saía à noite, de junho' do' ano' passa-

Wedekin pede vetos para Leí Agrícola
A derrubada-dos vetos do' Pre- ,

sidente Collor à Lei agrfcola foi pedi
da, em plenário', pelo' senador Nelson
Wedekin (PDT/Sq, para proteger,
segundo' -alegou, os pequenos e mé
dios produtores rurais "da ação ne-'
fasta de grupos oligopolízades",

O representante de Santa Ca
tarina advertiu que a Lei Agrícola
mantém os privilégios dös graudes
propFietários rurais e prioriza .a ex

pol'taçãö de alimentös, enquanto' ös

vetös presidenciais atingiram os pou-

dutores FUrais são' responsáveis por
80% da produção' de alimentos da
cesta básica, sendo' imprescíndivel
que se lhes dêem garantias, em forma
de lei, de que podem produzir ali
mentos abudantes e baratos e repro
duzir, com segurança e dígnidade, o'

modo de vida de suas famílias, Pro

duzir alimentos para a população' é o'

interesse público' maior e a prioridade
número um para nação' que se quer
söberana e independente - defendeu
Nelsön Wedekin.

FUNILARIA
JARAGU�' LTOA.

cos dispositivos que protegiam, de al
guma forma, os pequenos produtores
rurais.

Para Wedekin, as razões .do

veto aposto ao' [tem que compatibilíza
as exportações de produtos agrope
cuärios cöm, a prioridade de abaste

cimento', interno' "beiram ao' cinismo',
ao' deixarem explícíto que a alimen

tação' do' povo não' é coisa séria e nem

questão' prioritãria para ös tecnöburo

cratas do' gövernö".
,

,

- Os pequenös e médiös prö-

!!

Cal� e Aquecedor Solar.
R. FelipeSchn#dt. 279-Fone:

72-0448

Jaragll4 do,sul-Se
..

,

FORD VERSAllLES

o SEU ESTILOaA SUA PERSONAL�DADE.
Venha sentir na MORRETTI, JORDAN todo () Estilo e,

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

Jaragud do Sul; 24/08 a 31/08 de 1991 Pdgina 3
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Mudanças alteram o quadro
acionista da Marisol SIA

Atacado e varejo
A FERJ promove entre

os dias 9 e 12 e setembro, no
aIIIlit6rio do Colégio São
LuIs. o seminário "Semana
do Administrador - As novas

ftottkÜas do. Administração",
No programa constam pales
tras aJrJI a professorá Carla
Sc�, com o professor
Pmdo Henrique Simon, sobre
"I111emtu:Í01UlÜZão da
Economia e Mercosuf', com
o pTrSidente da ACIJS, Gil
lfIIlT Mt}!di. enfocando o.

ProjeloJaragu4 2.010, com o

J1IIY!foiIo municipal,. sobre
...Aãministroçlio Públlcd; .

AMn de painel referente "A
Ct1IIIpt!IiIivid da Indâstria
JamgutlDlSt! 1W Contexto
Nacional e InternJJcionaf', e
a PaIestra de encerramento,
t!IijOamdo o "Administrador:
oportlI1rÜlIuII e agente de
1IfIUlançoS"•

somente dois bancos (BESC e

Caixa Econômica) estão re

cebendo as contas de luz.
Sendo assim. todas as contas
com Débito Automático sô
poderão ser entregues na Ca
sa do Consumidor. De modo
geral, a comunidade não
gostou nada da. decisão.

risol dará continuidade ao
seu programa de expansão e

modernização, através da
conjugação de esforços entre
seus administradores e corpo
de funcionários". DiVUlga
ainda que o "senhor Pedro
Donini tãmbém inalterada a
sua posição acionária, contí
nuando a exercer o cargo de
diretor-presidente e presí,
dente do Conselho de Ad
ministração da Empresa".
VicenteDonini deve assumir
o cargo de diretor vice-pre
sidente nesta semana, a

princípio continuando vincu
lado ao Grupo Weg, "como
membro do Conselho Coa
sultivo, do qual é o seu atual
presidente" ,

ações ordinárias da Marisol,
"correspondente a 10% do
capital social com direito a

voto" .

No mesmo dia 13, a

Weg SIA declára em edital
que adquiriu 5,5 milhões de
ações ordinárias da Marisol
SIA, Indústria do Vestuário,
o que correspondeu a 13%
do capital social com direito
a voto. "O objetivo da aqui
sição é a aplicação de recur
sos financeiros e diversifi
cação de investimentos", di
zem os editais.

Em nota divulgada e

distribuida aos funcíonäríos,
a direção da Marisol, através
do diretor-presidente Pedro
Donini, informa que "a Ma-

Jaraguä do Sul -

Uma estratégica negociação
financeira, ocorrida no dia
13 deste mêsvprovocou sig
nificativas mudanças na

composiçao acionária da
Marisol SIA, Indústria do
Vestuário. O empresário e

diretor vice-presidente da
empresa, Werner Schuster,
por opção pessoal, vendeu a

totalidade de suas ações com
direito a voto, o que repre
sentam 23% das ações totais.
Em edital publicado nos

Jornais A Notícia e Gazeta
Mercantil, o empresário e

atual diretor superintendente
da Weg Acionamentos. Vi
cente Donini, declara a

aquisição de 4,3 milhões de

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

Tanto que os empresâ
rios devem apresentar esta

queixa ao presidente da CE
LESC, Luiz Fernando Verdi
ni Salomão, durante visita
que ele farâ ao munictpio, no
dia 29. A vinda de Verdinifoi
assegurada pelo deputado
Udo Wagner.

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

A Rio-Sul lança neste
mês um ôtimo pacote de via
gens até a bela Porto Seguro.
Com embarque em Congo
nhas, o roteiro pode ser feito
em cinco e oito dias, incluin- .

do transporte aéreo, transla
dos, taxas de embarque, hos
pedagem , passeio pela cida
de e seguro viagem. Quatro
hotéis de Porto Seguro esta
rão recebendo os visitantes,
com preços que variam de
Cr$ 237.600,00 para Cr$
248.220,00 (cinco dias) e de
Cr$ 249.210,00 a e-s
287.040,00 (oito dias), Maio
res informações podem ser

obtidas junto à Agência Va
rig, em Jaraguâ do Sul, pelos
fones 72-0091 e 72-0363.

-.�.-.-.-.-.-.-.-.-.-
o lIirdor de Opera

ções da COHAB/SC, Ademir
lsiJoro, t!SIl!Ve presente à so

lenüIode deposse da nova di
relDria do Conjunto Habita
ciottal JoJagu4 do Sul. Luiz
Carlos de Almeida, O "Le
al-_foiempossado comopre-
siJenII!. tendo como vice o

colega Argus Tzeliks. A posse
tICt11III!au 1W dia 18 deste
mês.

Kleinübing cria incentivos às empresas de Informática
Garantia de idênticas

oportunidades às empresas
catarinenses de informática
acaba de ser assegurada pelo
governador Vilson Kleinü

bing, na questão dos benefí
cios propostos a grupos de
outros estados que preten
dem instalar-se no Parque
Tecnológico, em Florianó
polis. A posição foi firmada
em encontro que manteve
com 20 empresários do setor

e na qual foram apresentadas
outras reivindicações.

O governo já isentou
do ICMS as empresas produ
toras de programas (softwa
re) e elas desejam agora que
ele seja reduzido para as que
produzem equipamentos

(hardware). Este assunto,
bem como a prorrogação no

recolhimento do ICMS,
. serão estudados e encami
nhados para apreciação do
Confaz. Os empresários
também solicitaram linhas de
crédito especiais para quem
produz alta tecnologia e

quer instalar-sé ou comercia
lizar seus produtos.

Foi sugerida a criação
de mecanismos especiais pa
ra estes financiamentos
através do Badesc e com a

criação de um fundo de ca

pital de risco, com recursos

de BNDES. Kleinübing dis
se que o BADESC poderá
participar dessas operações
de crédito a partir da venda

de cotas do Governo do Es
tado na Santinvest, no valor
de 2 ou 3 milhões de dóla
res.

O governador reiterou
sua disposição de apoiar a

implantação do Parque Tee;
nológico, com o desenvol
vime�to da "indústria do
conhecimento", afirmando

que "não se trata de uma

guerra com os outros esta

dos", visando fechar empre
sas em outros estados. Eie
esclareceu que o governo
está promovendo um "pro
cesso de animação

"

para
que novos empregos sejam
gerados, principalmente em

Florianópolis.

-.-.-.--.-.-_-_-.-.-.-

A CELESC estâ aler
tando seus consumidores que

SPÉZIA & elA. LTDA.
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

.

Governo quer o fim à sonegação fiscal
O governador Vilson

Kleinübing acaba de assinar de
creto que institui o Programa de
Combate à Sonegação Fiscal.
.Envolvenda esforços conjuntos
das secretarias do Planejamento
e Fazenda e de Segurança PÚ
blica, Procuradoria Geral do
Estado, com articulação junto ao

Ministério Público, o programa
visa a intensificação dos traba
lhos de fiscalização.

As autoridades adminis
trativas e agentes fazendários
encaminharão as denúncias de
crimes contra a receita do Esta
do à Diretoria de Tributação e

Fiscalização e, em seguida, à

Procuradoria. de Justiça. Os 29
procuradores e os promotores
responsâveis pelas 81 comarcas

do Estado responsabilizarão
criminalmente toda a prática de
sonegação oufraudefiscal,

O processo criminal será
deflagrado sempre que for apu
rado o transporte de mercadoria
sem nota fiscal, alteração ou fal
sificação do valor da nota fiscal,
negar ou deixar de fornecer a
nota, usar notafiscalfalsa, pres
tar informação mentirosa às au
toridades fiscais ou fraudar li
»ros e documentos, deixar de re
colher o imposto no prazo legal,

além de outras irregularidades
previstas em lei.

De acordo com o procu
rador geral da Justiça, João
Carlos Kunz, as penas para es

ses crimes variam de dois a cin
co anos, além de multa penal;
entre 140 e 72 mil BTNs, com

possibilidade de serem aumenta

das em dez vezes, dependendo
do volume do ganho ilicito obti
do pelo contribuinte. Para o Go
vernador, o programa ué per
manente e deve persistir até que
se consiga ajustar os hâbitos do
contribuinte aos padrões âa le
gislação" •

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

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

� de Plásticos (tubos de PVC - eletrodutosl
linha esgoto - tubos de polietilenalmangueira

.

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

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

CARROCARIASHe,

HORNBURG Ind. Carroçarias Blindadas Ltda.
CARProçARIAS BLINDADAS - FRIGORfFICAS -ISOT�RMICAS - TREILLER'S COMERCIAIS - ESQUADRIAS - PORTAS

AV_ MAL. DEODORO DA FONSECA, 1.479 - FONE: (0473) 72-2511 - TELEX 475.056-
FAX 72-2130 - JARAGUÁ DO SUt.tSC.

Jaraguá do Sul, 24/08 a 31/08 de 1991P4gÜla4
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"O Melhor de Guaramirim"
está reunido na, EXPOFeira

Guaramitim - Com a

presença do governador do Es

tado, Expositores, comissão or

ganizadora e �onvidados; foi
aberta às 18 horas de ontem

(sexta�f(!Íra), dia 23, 3i! Expo
Feira Agroindustrial e Pecuária,
que pretende mostrar o melhor

de Guaramirim na ârea da
indústria, do comércio" da agri
cultura e da pecuária. Para esta

edição da ExpoFeira, o Munict

pio investiu em torno de Cr$ 20

,
milhões na ampliação e reforma
do Parque Municipal de Expo
sições, "PERFEITO MANOEL
DE AGUIAR", que recebeu

duas âreas cobertas totalizando
J.looni, alambrado de pro

teção, urbanização e embeleza-
\ mento, transformando-se num

dos recantos mais apraztveis, do

gênero, no estado.
O prefeito e presidente da

comissão organizadora, Antonio
Carlos Zimmermann, que acom

panhou de perto todos os prepa
rativos estruturais e organiza
cionais, diz que o evento vai es

pelhar o desenvolvimento, o

progresso e o trabalho do povo
de Guaramitim e que o Parque
de Exposição foi ampliado e re

formado para oferecer boa aco

lhida aos visitantes, além de

mostrar a organização e eficiên
cia da administraçãomunicipal.

Todo o investimento .... diz
- além de cumprir o objetivo es

pecfjico, proporcionará ao tér

mino da ExpoFeira, um local de
lazer para a comunidade nos fi
nais de semana, com a cons

truFão de quadras polivalentes

às prâticas, desportivas, aten

dendo principalmente a popu
lação do Bairro Aval, carente

em equipamentos esportivos.
Afora isto, oparque vai se trans
formar e'l! ponto de atração
turistica, com os embelezamentos

que recebeu.
No local, de acordo com o

Prefeito Antonio Cantos Zim

mermann, estão previstos outros '

eventos para 91. Em Outubro, a
Cascudenfest (Festa do Cascu

do), promoção conjunta com Õ

Rotary Club, que deverá atrair o
fluxo turtstico nos pertodos das
festas tradicionais do Estado
como Oktoberfest, Schützenfest,
Fenarreco, Marejada e outras.

._

Vamos colocar Guaramirim no

Mapa Turistico de Santa Catari-

na, exulta o chefe do Executivo.

Estado lança nova campanha do ICMS
o Governo do Estado,

através da Secretaria do Planeja
mento e.Fazenda, lançará neste mês
uma nova versão da campanha
promocional para aumento da arre
cadação do ICMS. Será denomina
da "Pegue Sua Nota e Ganhe Uma
Nota" e terá por objetivo à cons

cientização da população pata os
fins SOCIaiS .da tributação e o estí
mulo à emissãode comprovantes de
vendas de mercadorias ao consumi
dor.

O sistema a ser utilizado
consistirá na troca de notas fiscais

por cupons numeradas que darão
direito, a concorrer a inünieros prê
mios de apelo popular, promovendo
expectativas no mercado e desper
tando a participação. Ao todo serão
sorteados 200 prêmios: veículos,
motos, refrigeradores, televisores,
videocassetes, fogões e cadernetas
de poupança,

Da campanha participarão
como colaboradores as entidades
beneficentes, sem fins lucrativos, e
as associações de pais e professores
da rede pública de ensino, cadastra
das e habilitadas junto à Secretaria

de Planejamento e Fazenda, que
serão remuneradas de acordo com o

montante das notas fiscais arrecada
das.

Segundo o secretãrio Fer
nandoMarcondes de Mattos, a nova
campanha de ICMS difere da que
foi adotada pelo governo anterior.
Antes as campanhas beneficiavam
somente as entidades. Agora, as

pessoas poderão ganhar prêmios e

as entidades terão remuneração so

bre o valor do ICMS totalizarido
pela emissão das netas fiscais arre
cadadas.

Varig e Canadian assinam acordo de operações
. A VARIG e a Canadian Airli

nes assinaram um acordo de marke
ting, visando a realização de serviços
conjuntos entre o Brasil e o Canadá a

partir de 27 de outubro pr6ximo.
Segundo o presidente da

VARIG, Rubel Thomas, "esta é mais
uma demonstração do nosso esforço
no sentido de oferecer aos'passageiros
mais opções, - unindo os serviços de
alto nível que caracterizam as duas
empresas" _

,

O presidente da Canadian Air
lines, Kevin Jenkins, disse que esta
nova aliança com aVARIO mostra o

I /

empenho da sua empresa em criar
vínculos com transportadoras de alta
qualidade ..

O acordo é o primeiro assina
do pela Canadian com unia compa
nhiá de aviação latino-americana, e

também o primeiro que aVARIO
realiza com uma empresa da América I

do Norte.
Considerando o alto padrão de

seus serviços, o acordo VARIG - Ca
nadian vai ao encontro da moderna
tendência da, aviação comercial, que
consiste na realização de alianças en
tre companhias aéreas que desfrutam

de elevado conceito no "ranking"
munida!.

Canadian e VARIG operam
duas vezes por semana cada. A pri
meira com vôos diretos de Toronto
para o Rio e São Paulo, utilizando
-Boeing 767, e a segunda ligando São
Paulo e Rio a Toronto, via Chicago,
eom DC-IO/30. Sujeito aindaàapro
vação do ,governo, todos os vôos
VARIG e Canadian entre os dois paí
ses poderão ser identificados pelos
códigos/números de vôos de ambas as

empresas.

COMUNICADO

Dr. Paulo Roberto Schroeder,
ginecologista e obstetra,

comunica o seu novo telefone:
72-3842. Jaraguá do Sul- SC.

•MESAS TÉRMICAS
• POLIMERIZADEIRAS

·MISTURADORES DE PASTÀS
• BARCÄS PARA TINTURARIA

• SECADORES DE MALHAS

·SISTEMAS DE EXAUSTÃO
• PEÇAS ESPECIAIS E CALHAS

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

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

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

Jaragud do Sul, 24/08 a 31/08 de 1991
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MAliUTANDO
_____________ Egon L. Jagnow-

"Perestróica" e "Glasnot"

fim de linha?

I,

Quando este comentário chegar às suas mãos
muita coisa já pode ser diferente, o obscuro, esclareci
do e algumas suposições confirmadas ou negadas. Ain
da é cedo para se ter uma visão clara e real do que
realmente está ocorrendo na URSS. (Quero lembrar

que estou escrevendo este comentário na terça-feira,
um dia após ogolpe). Contudo, acredito que algumas
considerações e afirmaçõespodem serfeitas.

'

A primeira coisa que se constata é o fato que a

URSS, no governo de Gorbachev, mergulhou numa

profunda crise, tanto social, ideolôgica; politica, quan
to econômica. Esta crise, contudo, nãofoi causadapor
seu governo. Foi o regime totalitário, ditatorial e ar
mamentista do comunismo que gerou a mesma. No go
verno Gorbachev, com o relachamento dacensura e da

força, teve-oportunidade de vir à tona. Apenas isto.
Segundo, historicamente, a URSS nunca foi uma

nação e um povo. Mas diversos povos submetidos à

força e contra a vontade a um poder central. E estes

povos sempre almejavam a liberdade e a possibilidade
de detenninarem seus próprios caminhos. Nunca se

identificaram com a minoria dominante, instalada no

poder central.
Terceiro, as reformas poltticas, principalmente,

estavam enfraquecendo este poder central, iniciando
um processo de desagregação na URSS. E, se nenhuma
atitude fosse tomada, em pouco tempo este não mais
existiria e a URSS se desagregaria.

Quarto, as reformas poltticas e econômicas esta
vam afetando diretamente esta minoria dominante e

privilegiada; os membros do partido comunista e as

forças armadas. Asforças armadas, por exemplo, antes
de Gorbachev, consumiam nada menos que 20% do
PIB, agora estavam sendo forçadas a transformar suas
indústrias bélicas emfábricas de produtos de consumo.

Quinto, a atuação polüica de Gorbachev fez com
que a União Soviética perdesse sua irifluência externa

em relação aos EUA. A guerra contra Sadan Hussein,
por exemplo, sófoi posstvel devido a isso.E isto o gru
po dominanie não via com bons olhos.

Conclui-se, portanto, que o golpe na URSS não
tem nada a ver com o resolver os problemas do pafs e

do povo. Mas sim, em resgatar e resguardar a hege
monia e o.poder de uma minoria "burguesa" sobre um

povo sofrido, exausto It! frustrado. Nãofoipara atender
os reclames do povo, ouvidos no tempo de Gorbachev,
maspara tapar-lhes a boca.

E quando você ler estas linhas, talvez. já se tenha
uma resposta às perguntas: Será que o povo terá que
aceitar outra vez a cruel dominação desta pequena mi
noria? Será que a minoriadominadora ainda teráfor
ças para reverter a "perestrôioa" e a "glasnow" , ini
ciadas por Gorbachev? Para o bem dopovo soviético e

o mundo, tomara que não.
'

II
I,

I!
I,

111111
IITerplan

Serviços de
Aterros, Estradas,
Áreas Industriais,

Destocas e Blocos Estruturais.

Rua Guilherme Danker, s/n2
(proximo a Verdureira da Raquel)

Fone: (0473) 72-,0493 - Jaraguá do Sul/SC

Pdgi1Ul5
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. INfORMA1IVO IARIG
(IJ1IO Sigmapromove no

tdtfIIbro, tIO Parque de

pecu4rio, o Bingo
com sortdo de 10

-encheras olhos': 1Vs

ii Fomo de Microondas,
Freew, Secadora

_ outros. Detalhe

a aquisiçOo da CilTtela
át Cr$ 3 mil) dâ direito
no baile que acontece

d realizafdo doBingo,
III ii construção da sede

Curso Sigma. O baile

daBanda Tureck,

Desde ° dia 20
deste mês, ° municfpio
de Guaramirim conta
com os importantes
serviços de "Valdir
Cabeleireiro" , com

sede à rua Jerônimo
Correia, 234 (ao lado
do Bazar Neber), De
sejamos pleno sucesso.

neste empreendimento e .

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

vOO FREQUÊNCIA ORIGEM PARTIDA
RG 136 Diário Guarulhos 08:15
RG 137 Diário Joinville 10:00
RG 138 Diário Guarulhas 14:30
RG 139 Diário Joinville 16:15

Obs: * Vôos sem escalas,
,

, * Capacidade de acomodaçãe de passageirros no Boeing 737-300 é de 132 lumares e no Boeing
737-200, 109lugares, .'

'

* Com a implantação destes novos vôos, a VARIG deixará de operar o vôo RG 131 JOI/GRU com escala

\CHEGADA
09:25
11:10
15:40
17:25

AERONAVE
737-300
737-300
737-200
737-200

DESTINO
Joinville
Guarulhos

.

Joinville
Guarulhos

Ci

Vi$ta-se bem '

Tem coisas /

que nunca ,

,saem da moda.
Andar bem

"esticlo é uma
delas.

E isso éno

(
.

��lSÁQ,
ModGSempre :,

Getúlio V'argas, 55
,

I

1
A GERAÇÃO
DAMALHAem NVT.

*************** VARIG. ACIMA DE TUDO, VOCÊ. **************;

Av. Marechal Deodoro,
RIO-SULA.. 122,22 andar
,)'�";'vm�f""""'fj� FONE (0473) 72-0091

:,
- TELEX 475 055

• •

VARIG-)(- ••• CRUZEIRO
,

. ,. ,.,CINE

JARAGUÁ

� ANIVERSARIANTES�
SEXTA - 23.08.91 -

20:15hrs _ Inspetor
Faustão e oMallandro;
Dir. 'Mârio Mdrcio
Bandarra; Com: Sérgio
Mailandro, Fausto sa

va, Luiza Tomi, Costi
nha, Participaçãomus
cial: Sandra de Sâ, Sid
nei Magal, Patrtcia,
Wando e Sylvinho.
Censo Livre,
SÁBADO - 24.08.91 -

20:15hrs _ Inspetor
Faustão e oMallandro,

I
'

22:00hrs. _ Filme Erõti-
co, Censo 18 anos,
DOMINGO - 25.08.91
- I5:00hrs _ Inspetor
Faustão e oMallandro;
Censo Livre.
20:15hrs _ Inspetor
Faustão e oMallandro;

TERÇA .. 27.08.91 -

20:15hrs _ Inspetor
Faustão e oMallandro;

QUARTA- - 28.08.91 -

20:I511rs _ Inspetor
Faustãa e oMallandro;
QUINTA - 29.08.9/ -

20:15hrs _ Filme Erâti
co, Censo 18 anos.

24.08 - Hermine Penske,
em Joinville, Herbert Bürger,Wie
gand Roeder, Ewaldo Ziemann,
Rubens Voigot, Eliane S. de Bem,
em Curitiba, Roberta P. Ribeiro,
Vergilio Demãrchi, Egon Meldola,
Sr. WaldemarM.R'au.

25.08 - Josefina SatTer,
Piccoli, Loreno Alperstaedt, MUda
Schütze, Marcinei Tõwe, Wal
traudt Luerders, Bruno Olska,
Terezinha B. Yaiiatti, Manuela
Karan em Curitiba, Odila P.

Brugnago, Sara Fruet, Elenice G.
Schwartz, Sueli Hubner, Marco
Aurélio Winter, Edemar Picolli
Cezârio,

26.08 - Olivia Petry, Ivete
V. Hommerding, em Curitiba,
Clementina Z. Abelino, Gustavo
Alperstaedt, Osnildo C. Pereira,
Josê C. Gerent em Astorga, Her
berto Fischer,ReintraudtLepinski,
Leoni E. Narloch, Ralph Scham
martz, TeoniJa Dunker, Maria T.
Rubini,

27.08 '_ Alberto Sbarde

latti, Leny M. S. dos Santos, wa
son Baggenstors, Miriam Bauer,
Agostinho da S. Duarte, Ivo Ris
tau, Olga Luerders, AlüÍe L. Frô
'chner, Patricia D. B. Gomes.Rutn
Henn,

, 28.08 _. Emma Bleich,
Norma l-ange Krogel, RudiKonell,

,

Moacir Gualberto, Teonüa Roma-
ni,

,
I

29.08 - Carlos GüntherCSELVA-,
A LIBERDADE EM MALHA

Vestindo Gerações,
.

Heinzle, Heins Ziemer, Haroldo

Woiski, Adernar O. Borges, Mar
garet D. Schmidt, ieomar A.
Leier, Walter Luerders, Soraya
Hansen, RuiBargç.Amauri Krause,
Amo Schmitz, Clâudio G. Herbest,
JOãoC. WinteremPontaPorã.

30.08 - Mario Stein, Otto
Pawfonski -em Gaspar, Angelo
Scheuer, Ivo Manestrini, João

Oeschler; Gabriel e Fabiola Sens,
Jeanny Apda, Kazmierski, Da/rnir
J. Rubini, Ivone Stange, Wilson E.
Rebelo.

GAROTA SlUDIO fM

Doze 'candidatas concorrem hoje (24)'00 ((
tulo de Garota Studio FM, representando o munict
pio de Jaragiuf do Sill. O concurso ocorre na

Boate Marrakech, sendo a 3'.' eliminatôria do Ga
'rota Studio, jd que estão eleitas as representantes
de Schroeder, Nenci Bizoni, e de Guaramirim;
lvanir Kroich, A intenção da rapaziada da Studio

, FM! de realizar outras eliminatôtias do concurso

'll's munic(pios de Corupá, Pomerode, São Bento
do Sul e Massaranduba, apenas alguns dos lugares
onde pode ser perfeitamente sintonizada e qualida
de Studio FM em rádio. Afinal do concurso aconte
ce no mês de dezembro, na Marrakech, ainda sem

data definida.
.

Postos de Velultu
,

Av. Mal. Deodoro,
1.085

'

Rua Reinoldo Rau,
530

'

Fone: 72-3311 ,

I,

FONE: (0473) 72·3253
RAINHA DA OLiSEJA está circulando pela

sen belfssimo Mitsu
cor grená, o nosso

bo". O vefculo que
ência Japonêsa, foi
pelo .seu propríetã
I VaicaI' Vefculos, do,

do Parque de Eventos' 'Agropecuârio'", com
inicio tis 21h3Omin. Seis candidatas (inclusi
ve jã divulgadas em fotos pelo Correio do

Povo, na edição anterior) concorrem ao ((
tulo.

Falando em concurso, esta confirmada
a realização daquele que elegerä a Rainha
da X Olimptada Sesiana dé Jaraguä do Sul

(Oliseja). I

A eleição ocorre no Salão Social

Jaraguá do Sul : SC

Muitas felicidades à senhora Ruth Kienen Henn, que ani
versaria no dia 27. Com o carinho dos filhos•••

FARMÁCIA PO SESI
Amplas instalações e com La
boratório de Análises\Oínicás
anexo, para melhor atendi
mento. Â v. Mal. Deodoro, S07
(defronte o Colégio SOo Luú-

Fone 72-1JS61

CLíNICA VETERINÁ,RIA
SCHWElTZER4t!t'!lê

Ora. v..... G.Tógnl DnI. Stela Fenaclnl
DrII• ......,..�Iho PSICOLOGA

FISIO'rEfllAUPEUTAS DnI: 'SoIIJnge P8InI
,

FONOAUDIOLOGIA
...... 1IIrquMft, 358 próximo

• eil éIntaI Santi! CecIlia.
�II�--------���·�·����_�--------�I,

Tudo em artigos para presentes
você encontra

em

LANZNASTER
II
II

II·

II
Dr. Waldemar S,chweitzer

ClInica de peql,leno� e grandes animais, ,

cirurgias, vacinaçês, raio x, internamentos e
bouüque, R, [oinville, 1.178 (emIrente aJ.

Sup. Breithaupt) - Fone: 72-3268

Jaragud do Sul - SC

TROFéus - ARTIGOS ESPORTIVOS
ACADEMIA DEMtlSCULAÇAo

(de aegunda' domingo)
Rua CeI. EmlloC • .IOurelan, 62 '

(próximo ao C1t:*M) - Fo_ne: 72-3583

RuaReinoldo Rau,632
Fone: 72·1599o seu relojoeiro

Av. Mal. Oeodoro� 391 - FonEI: 72-1267

{
/

,

VIAÇÃO
CANA,RINHO

\

H' 20 anos hnsporfllndo, .

os arflflces do nosso, progresso..

AV. MAL DEODORO DA FONSECA, 987,- FONE 72-1422
. A ROUPA INFANTIL

"
.

\
\
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Entidade criada através da participa
ção comunitária, o Corpo de Bombeiros
Voluntários de Jaraguá do Sul é hoje sím
bolo de união e competência, em seus 25
anos de atuação. A comuniQade aplaude e

agradece.
.

Parabéns à toda a Corporação. São
. os desejos de

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL
"A COMERCIAL SIALTDA"

A DUAS RODAS congratula o Corpo de
Bombeiros Voluntários de Jaraguá pela passa
gem do seu 252 aniversário de fundação.

É, sem dúvidas, uma data histórica de um

trabalho dignificante e de grande relevância pres
tado à comunidade .

Nossa homenaçem aos seus fundadores e
atuais dirigentes, bem como aos prestimosos
soldados pela fibra com que conduziram e con

duzem esta valorosa Coorporação e que esta
chama de solidariedade nunca se apague.

.

Ao fazermos este registro - e com que pra
zer o fazemos - queiram receber o testemunho do
nosso apreço e a sinceridade dos nossos cum

primentos.

Prevenir e salvar. Estes
doís verbos representam os

maiores objetivos do Corpo de
Bombeiros Voluntários de Ja
raguá do Sul, entidade que se

manna pela importância, a cada
dia. Nos seus 25 anos de serviço
comunitário, a AGÊNCIA VA
RIG de Jaraguá do Sul deseja a

todos os seus integrantes a con

tinuidade do trabalho, em nome

de uma comunidade agradeci
da.

. Indústrias Reunidas

Jaraguá Ltda.
Duas
Rodas

r

Bombeiros.
A_chaDla que
nao se apaga
A chama de servírà comunidade
está acesa há 25 anos.

O Corpo de Bombeiros Voluntários
de Jaraguá do Sul mantém vivo
o ideal de combater incêndios
e salvar, recebendo em troca
a satisfação de ajudar o .próximo

POR UMA JfELllOR

QUALiDADE DE VIDAElf JARAGUÁ DO SUL .

BATONS O BOTICÁRIO
Ele vai gostar

o Boticário Av. Getulio Vargas, 166 - Fone: 72-u583
Rua Reinaldo Rau, 366 - Jaraguá do Sul - SC

Jaraguâ do Sul, 24/08 a 31108 de 1991P4gina!l
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Proclamas deCasamentos
.
MARGOT ADELlA GRUBBA LEHMANN,

Oficial do Registro Cn:i do l� Distrito do Comarca de
Joraguá do SUl, Estado de Santa Catarina, Brasilfaz sa
ber que compareceram em Cartório exibindo os docu
mentos exigidos pela lei, a fim de habüitarempara casar:

Ela, brasileira, solteira, costureira, natural
de Joinville, neste Estado, domiciliada e

residente na Rua Francisco Hruschka, em
Jaraguá-Esquerdo, neste distrito, filha de
Olga Budal de Toledo.

EDITAL N!117.865 de 16-0S:1991
PAULOLUIZRUBINIECECILIAFRANZlNER
Ele, brasileiro, divorciado, desenhista, na
tural de Joinville, neste Estado, domicilia
do e residente na Rua Padre Aloisio
Boeing, 286, em Barra do Rio Cêrro, nes
te distrito, filho de Waldir Otavio Rubini e
Karin Krüger Rubini.
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na

Rua Padre Aloisio Boeing, 286, em Barra
do Rio Cêrro, neste distrito, filha de Qui
liano Franziner e Alvina Marangoni Fran
ziner.

E para que chegue ao conhecimento de todos
mandeipassar oprese'!te Edital, que serápub6cadopelá
tmprensa e em Cartóno, onde serâ afixado durante 15
diàs. .

Prevenção em Odontologia Comunitária:
uma realidade em Jaraguä do Sul

EDITAL N!117.863 de 14-08-1991
ALCIONE MADRUGA PAES EMELANIA BACH-

MANN; .

Ele, brasileiro, solteiro, operador de má

quina, natural de Lages, neste Estado,
domiciliado e residente em Ribeirão Mo
lha, neste distrito, filho de . Eduardo
Eleutério Paes e Ana Maria Madruga.

.

Ela, brasileira, solteira, operária, natural
de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente
em Ribeirão Molha, neste distrito, filha de
Albano Roberto Bachmann e Emilia Tecil
la Bachmann.

EDITAL N917.864 de 15-08-1991
LUIZIOBUZZIESIMONE ilUDALDE TOLEDO

Ele, brasileiro, solteiro, industriário, natu
ral de Dóutor Pedrinho, neste Estado, do
miciliado e residente na Rua Barão do Rio

. Branco, 638, nesta cidade, filho de Queri
no Buzzi e Alida Buzzi.

A Secretaria Munici
pal de Saúde de Jaraguá
do Sul vem desenvolvendo
desde o início de 1987 um

programa piloto na área
de odontologia preventiva
em escolares que visa,
a médio e longo prazo, fa
zer de Jaraguá do Sul uma·
exceção dentro do Brasil,
considerado hoje como o

campeão mundial de cárie
dentária. Este trabalho
vem sendo realizado na

Escola Municipal de 12
Grau Albano Kanzler com
a totalidade dos alunos -

atualmente 602 crianças
entre 4 a 12 anos de idade
- visando criar o maior
número de barreiras
possíveis aos agentes cau
sadores da cárie dentária e

assim promover condições
para que a saúde oral dos
estudantes se torne a mais
favorável possível. Dentro
do conjunto de medidas
adotadas com este objetivo
estão: 1. educação sobre
higiene oral e dieta aos

alunos, com o uso de ma-:

ferial didático como slides
e fitas de vídeo, 2. orien
tação aos pais e responsá
veis, 3. escovação dentária
diária na escola por parte
da totalidade das crianças,
4. tratamento tópico a ba
se de fluoretos, com o ob
jetivo de fortificar os den
tes, 5. atendimento clínico

PASSAT/84

Vende-se passat
ano 84.
Tratar:

Rua Tupy, 2.564
Nova Brasília -
, Joinville- SC

L

restaurador no consultório
da escola, para tratar dos
problemas já instalados e,
6. outros procedimentos
preventivos, como o uso de
selantes oclusais nos casos

incijcados. A coordenação
está a cargo dos dentistas
Eduardo Vázquez Clavera
e Walter Vázquez Clavera
responsáveis pelo traba
lho.

Dados conseguidos
através da análise de es

tatísticas realizadas reve

lam uma redução real em
média de 30,4% no apare
cimento de novas cáries
em dentes permanentes, e

uma redução média. de
3!},74% na necessidade de
realizar. novas restáu
rações em dentes perma
nentes, o qual torna o

atendimento prestado à:
comunidade menos dis

pendioso.

DADOS
. ESTATÍSTICOS

_ PROVAMA
EFICIÊNCIA
A partir de março de

1988 vem sendo realizados
periódicos levantamentos
de cárie dentária (CPO-D)
que mede a quantidade de
dentes atingidos pela cárie
na época de cada exame�
na totalidade dos alunos,
afim de avaliar os métodos
utilizados e controlar mo-

dificações nos altos índices
de cárie inicialmente en

contrados. A comparação
dos índices CPO-D encon

trados revelam reduções
significativas como a ob
servada na faixa etária de

-

7 anos que -em março de
1988 era de 1,29 e atual
mente se encontra na faixa
de 0,85 sendo o índice
CPO-D para esta idade no
Brasil de 2,28. Para a ida
de de 12 anos este índice
atualmente atinge na esco

la o valor 4,42, sendo o ín
dice CPO-D no Brasil de
7,27. Vale ressaltar que a

Organização Mundial de
Saúde considera o índice
CPO�D 3,0 como "satis-

.
fatório" para a Idade de
12 anos, e.a meta a ser

atingida até o ano 2000.

Todos os dados nos

permitem concluir que o

atendimento odontológico
prestado à comunidade,
aliado a uma filosofia de
trabalho essencialmente
preventiva, é o caminho
certo quando se fala na

promoção da saúde bucal
com o objetivo de sair da
triste posição que o nosso

país atualmente ocupa de
"campeão mundial de cá
rie dentária", Eduardo
V. Clavera e Walter V.
Clavera. (dentistas).

•

- JARAGUA [)() '>UI C;c

Conhecida do Acre ao RS

Furgões simples, isotérmicos, plásticos, frigorfjicos,
trailes e carretas de 1,2 e 3 eixos.

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

Fone: (0473) 72-1077
.

Telex: 474537 - FAX (0473) 72-1843

Jaraguá do Sul, 24/08 a 31108 de 1991
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Informativo Paroquial
CASAMENTOS:

23/08 - Matriz - I8h30 - JOÃO BATISTA DE CAMPOS E' SOLANGE
A. ZAPELI:A
24/08 -I6hOO-Matriz-CELSOROSA ESUELYCEZARlO
21/08 - 17hOO - São Luiz Gonzaga - GILBERTO J. WOYCIKlEVlCZE
NEIDEA. FRAGOSO
24/08 -I9hOO -Santa Cruz-SILVINO CHEWINSKIE lLlANESTUY
24/08 - 20hI5 - Molha - ADEJANIR SARDAGNA E MARCIA ROSANE
DARÓS

MISSAS: sÁBADO
I9hOO' - Matriz; I8hOO - São Luiz Gonzaga; I9h30 -São Judas Tadeu;
I9hOO - São Francisco; 17h30-SãoPedro; I9h30-SS. Trindade; 19hOO
- Santa Cruz; I4hOO - Matriz (crianças).

DOMINGO:
07hOO - Matriz; 09hOO - Matriz; I9hOO - Matriz; 08hOO - São Judas Ta
deu; 08hOO - N. Sra. Rainha da Paz; I6hOO -N. Sra. Perpétuo Socorro;
08hOO - N. Sra. de Fátima; 09h30 - Santa Luzia; 081100 - São João;
09h30-5ãoJosl; 09h30- Tlfa Bleiser; I5hOO-SantoEstevão.

NOSSAMENSAGEM
- lies VOCACIONAL -Dia dOllLeigoll-Dia doCatequillta-
N6s fomos feitos, pelo Batismo, membros do Corpo de Cristo, cuja cabeça
I o próprio Jesus (1 cor.,12). A tarefa de cada cristão I de ser ummembro
ativo dentro da Igreja.Dentro da Vida da comunidade cada um tem um lu
gar a ocupar, tem um serviço aprestar. Todos osdias Cristo nos diz: "Ide e

anunciai o Evangelho a todas as criaturas. "Isto MS faz lembrar de que a
Igreja precisa do testemunho e do trabalho generoso de cada umpara que
a verdade da Palavra deDeuspossa ser conhecidapor todos. O nosso tra
balho de evangelização não pade ser superficial como azeite sobre a água,
mas deve atingir o homem no seu,Todn(EN 19-20). Portanto cada um de
nóS deve assumir um serviço na comunidade, transformando-a em lugar
onde Deus habita de verdade. Em especiol, louvamos hoje a Deus pelo
grandioso serviço de evangelização que os catequistas estãoprestando as
nossas Comunidadess

m Curtume Arnoldo 5chmltt Ltda.
"JARAGUA"

Fone: DDD (0473) 72-0670

Coluna Evangélica
CULTOS: Neste sábado - às 19:00 horas na Rua Join

ville. Neste domingo às 8:00 horas no Centro, na Vila Nova, em
Santa Luzia; às 9:30 horas no Centro, na Sede Par. Ap. Paulo,
em João Pessoa- e às 19:00 horas Culto Informal no Centro.

ENCONTRO DE IDOSOS: Nesta quarta-feira às
15:00 horas no Centro.

LEMA DA SEMANA: "Cristo diz: O que fizestes a um

destes meuspequeninos irmãos, a mim o fizestes". Mateus 25:40
MENSAGEM E LEITURA DIÁRIA:
DIA - 26 - Toda palavra da Btblia é uma carta bempes

soaI do-amor de Deus. João 5:39
27 - Se nós perdermos o tempo da graça, não pode-

remos reconquistâ-lo. II Corintios 6:1
.

28 - De nosso testemunho e vida depende vida e

bem-aventurança para muitas almas. Mateus 10:32; IlCorintios
6:3 Mateus 18:6

29 - Não podemos exigir nada, mas certamente po
demospedirpor tudo. Zacarias 10:1

30 - Humildade e amor são virtudes de uma verda

deira formação. Porém elas crescem devagar como as maças no
inverno. Mateus 5:3

31 - No louvor a Deus há um poder diante do qual
todos os poderes das trevas terão que retroceder. I Tessalonis
sense 5:18

01 - Provações de fé quase sempre dão provas de

obediência. Romanos 5:3-5; Tiago 1:12

r.- PE·RFLEX Persianas HorizontaIs e Verticais

P-ERFLEX Bac f)'Banhelro - Divisa0 Sanfonada
Toldos - AcrfHcos - Cercas e Esquadrias

PERFLEX EmAlumlnlo

18 Anos A Serviço da Comunídade
Rua Joinville, 1839 - Fone: (0473) 72-0995 e 72-3320

JARAGlJÁ DO SUL-S�NTA CATARINA
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VIDA ROTÁRIA

Torneio Regional Gijo
mo não podia deixar dé ser, teve

destacada atuação, concorrendopa
ra uma maior integração dos clubes
rotãrios da região,

Altm da presença simpâtica do
GovernadorD-4650 - Marina Patrf
cio e esposa. Também vale o regis
tro do ex-governadorAfonsoFiguei
redo Jor, e esposa, lembrando com

a imprensa os bons tempos de sua

projfcua governadoria.

São Bento do Sul sediou de 16
a 18 do coerente os jogos de inte

gração do Torneio Regional G/JO,
que alcançou amplo sucesso, com

um final de semana cheio de sol. As

competições que tivemos ocasião de

acompanhar foram os mais saudá
veis e um intenso espfrito de cama

radagem presidiu a todas as dispu-,
,

tas, lotando as dependências da So
ciedade Gtnâstica São Bento, a sede
nova e a velha e o Palácio de Es

portes, tudo culminando com um

animado baile.
A delegação jaraguaense, co-

ENGETEC.�.
ENGETEC

\.)

Engenharia e

Tecnologia da
Construção Ltda

Co_rulora: Imobiliária:
Cálculo Estrutural Compra. Venda. Avaliação
Projetos Civis l.ocaçâo-e Imermediaçâo
Execução de Imóveis

Rua Cei. Procôpio Games äe Oliveira, n� 285 - Fone:
72-2679 laraguá do Sul - �C � CREA 2264 - C!,ECI 934-J

,VENDE: ,

Casa de alvenada (semi aéabada) dois pisos (Próx. Rei dos Botões)
Rua Jolnvllle
Casa de alvenaria {Terreno cl1.404,00m") - Rua Walter Marquardt
Casa de alvenaria - Pröx, à Recreatlvl\_Marlsol - Nova
Casa de

alvenarl�erreno cl900,00m") - Inrclo Rio da Luz
Casa de alvenaria erreno cl1.000rOOin") - Próx. à' Kohlbach
Casa mista cl100 - Rua Campo A egre -Ilha da Figueira
Casa de madeira - Bua Angelo Rublnl- Barra do Rio Cerro
Casa de madeira -' Rua Angelo Schlochet - Próx. ao Beira Rio - Cen
tro'
Apf9. - Ed, Marajó - (2 quartos) - Centro
Apf2. - Ed. Chlodlnl- (Próx. ao Hospital Silo José) - Centro
Terreno com 450,00m" � (Prala,das Palmeiras) - Piçarras
Terreno na Rua José Emmendõerfer - Cr$ 4.000.000,00
Terreno com 432.00m" - Lot. Picolll- Vila Rau
Terreno com 900,00m" - Rua Bahia - Pröx, à polrcla Militar
Terreno com 414,40m" - (mals um prédio em obras) - Rua Jolnville
Terreno c/2.856,00m" -'lPróx. II WEG

I�
- Rua Jolnvlile

Terreno cl9.800,00m" - Próx. à WEG II - Rua Jtllnville
Terreno com 784,00m"- Rua n2 569 - lia Lenzl
Terreno com799,00m" - Rua Adélla Fischer - Prõx, à Recr. Marlsol
Terreno com 450,00m" - (aproximadamente) - Glardlnl Lenzl
Terreno com 450,00m" - Jaraguâ Esquerdo - Lot. Silo Luiz
Terreno com 450,00m" - Jarag� Esquerdo - Lot. Silo Luiz
sruo com 56 morgos (140.000 - cl Casa de alvenaria - Garlbaldl
srno com 50 morgos (125.000rrr, - Rlbelrllo Cavalo - Nereu Ramos

�g�o com 11 morgos (26.200m") - cl Casa de Alvenaria - Schroeder-

Terreno com 1.000.00m" e GalpAo com 200 00m2 - Rua
BarAo do Rio Branco Pr6x. ao Supermercado Sesl_

ALUGA - Residencial
Kltlnetes - Ed, Marquardt - Centro
Casa de alvenaria (2 quartos) Jaraguê Esquerdo - Pröx, Móveis Pradi
Casa de alvenaria (3 quartos) Rua Massaranduba - Pröx, SaUlo Viel
rense
Casa de alvenaria (3 Quartos) Três Rios do Norte.

EDITAL
AUREA MÜLLER GRUBBA. Tab�1iã e Oficial de

Tttulos da Comarca de Jaraguâ do Sul, Estado de Santa Ca
tarina, na forma da Lei, etc

Faz saber a todos J/uanto este edital virem que se
acham neste Cartôrio para Protesto os Titulas contra:
A4Y Luiza Frutuoso =Rua:Preso Epitácio Pessoa, III-Nesta
AkTos Indl de Plásticos Ltda - Rua: LuizDelfino, 870 - Nesta
Elizabeth Zezuino - Rua: Egon Koch Lot. João G. Ayroso -

Nesta
Indüstria de Estopa Fagundes Ltda - Rua: Rio Alma sln� _;

Nesta
Jacinto Deretti- Rua: CristinaMarcatto sln�Av. MâveisPradi
=Nesta
Leandro Felipe Manes - Rua: São João Franzener sln� -

Nesta
Lucia Fernandes Ramalho Batista r: Rua: Josefa Taveira, 601
=Nesta '

Moacir Junks - AICDisapelEletrodRua:Reinaldo Rau, 170 -

Nesta
MetalDouglasLtda =Rua: Estr ltapocuzinho - Nesta
MargridMohr=Rua: Luiz Gonzaga Ayr.oso 408 - Nesta
Nelsôn Ray Grando Me Rest - STATUS - kua: Barão da Rio
Branco 195 - Nesta
Odinir klein - Rua: Joaquim Francisco de Paula sln� - Nesta

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou
se recusaram a aceitar a devida intimação, fazpor intermédio
do presente edital, para que os mesmos compareçam neste
Cartôrio na Rua: ArthurMüDer, n� 78, no prazo da Lei,atide liquidar o seu débito, ou então dar razão porque não o az,
sob a pena de serem os referidos protestados na forma da i,

I etc.

Á
Jaraguâ do Sul, 20 de agosto de 1,991.

UREA MULLER GRUBBA - Tabeliã e Oficial
de Protesto de Tttulos,

Pâgina 10

tia a diretoria da Casa da Amizade,
para o penado 1991/92, que teve

destacada atuação durante o TOR
NEIO G/JO, colaborando para o

,

maior sucesso daquele evento. A di-
retoria é constitulda das seguintes
senhoras de rotarianos: Pres.. Sally
Neumannt Vice Dra. Suraia T. Pin

to; Secr./rma Pereira; 2� Secr. Eli
zamir Schuhmacher; Tes. Marly
Tascheck; 2� Tes. Lurdes Roesler;
Protocolo Alice Zschoerper e �
Prot. Erica Ritzmann.

Rotary Club de São Bento do Sul t
Casa da Amizade pela bela organ;.
zação do torneio, muito elo�
pelas delegações visitantes.

VISITADO GOVERNADOR À
GUARAM/RIM

Muito concorrida a visita •
Gov, Marina Pátrfcio ao R.C. Gua
ramirim, em 15-08-91, prestigiat/Q
por clubes deste e de- outros distri
tos. Homenagens e posse da nova
diretoria do Rotaract Clube e pre
sença de todas as autoridades do vi
zinho munictpio.

CASA DA AMl7ADEDE
SÃO BENI'O DOSUL

Registramos com muita simpa- Cumprimentos desta folha ao

INTERIMÓVEIS
Intermediária de
Imóveis Ltda.

R. Jo8o Piccoli, 104 - Fone
72-2117
Jaraguá do Sul -= sc
CRECI 0914-J

PROCURA-SE

ÁREA DE 4.000

à 7.000m2

. CENTRAL PARA

PERMUTAR COM

ÁREA CONSTRUíDA

Cumpra - venda - l.oteamento f Administruçao de lmoveis
CGCMF: 786595440001-92 - Creci 852-1
Av. Mal. Deodoro. 141 - Fone: 72-2010

VENDE-SE:
- 02 (dois) terrenos no Loteamento Itapocuzlnho
- Terreno com 720.00m2, com duas casas no loteamento Ana Pau-
la I
- Terreno em Nereu Ramos
- Terreno com 10.000,OOm2, na BR 280
- Terreno com 574,00m2, na rua-Jacob Gesser. atrás do Tljolão
de Maleriais de Construção.
- Terreno com 9.000,00m" defronte a entrada do Rodeio Crioulo.
- Chácara com 240.000,00m2• na Grota Funda
- Chácara com 34 morgos, no bairro São João
- Casa mista na rua He nrique Lessman n
- Uma casa com 02 (dois) terrenos em Schroeder com 15,00 x

30.00m
- Casa no loteamento ttapocuzinho
- Casa na rua Francisco Hruschka
ALUGA-SE:
- Sala comercial na rua Bernardo Dornbusch.
- Salas comerciais e Kitinetes no prédiO da MP, na Marechal.
- Sala comercial na rua Preso Epitácio Pessoa, 733
- Sala comercial cor.: divisórias no prédio do Unibanco.
- Apartamentos novos na Av. Mal. Deodoro da Fonseca. de frente
as Pernanbucanas.
- Casas residenciais em diferentes pontos da cidade.

Jaraguâ do Sul, 24/08 a 31/08 de 1991
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ESPORTE

Juventus quer manter sua
.

.
.

.

liderança diante do Avaí
EspOrte, em,Revista

__------.......---JaimeBlank-

•

.Amizade, 'uma vitória
à separa do Bi,

terá que amargar a ausência
do treinador Nazareno da

Silva, que sö poderá coman
dar o time do lado de fora
do alambrado. Ele foi sus

penso pelo Tribunal de Jus-:

tiça Desportiva, em julgá
mento ocorrido na terça-fei
ra à noite, por 40 dias.

Ainda não foi. definida
a situação do lateral Isaac -

suspenso por quatro jogos e

mais 60 dias -, que Hem via-

ja com a delegação. Em

compensação o massagista
Sócrates (também suspenso
pelo TID) já colocou os jo
gadores Valmor e Marinho à

disposição do técnico Naza
reno' e do fisicultor, Zé
Antônio Martins. Os pontei
'fOS Gilvan e Pretinho já
estão atuando na equipe,
sendo considerados excelen
tes contratações feitas pela
diretoria do clube.

Jaraguá do Sul - Lí

der absoluto da chave "B"

da Taça Governador do Es

tado e na quarta colocação
geral do =v= - o' que o

habilita a ingressar no qua

drangular seletivo principal
do Estado -, a equipe do

Grêmio Esportivo Juventus

enfrenta às 15h30mifl deste

domingo ao Avaí, em jogo
difícil, em Florian6polis. O,

tricolor jaraguaense ainda

Uma simples vitória sobre a SE João Pessoa, às
15 horas deste domingo,' em seu campo, darä a SER

Amizade, de Guaramirim, o tttulo de bi-campeã do 1<:
Divisão de Amadores da Liga Jaraguaense de Futebol e
a conquista do Troféu "Erich MathiDsU• ofereci
mento do, desportista Elmo Mathias, Em caso de vitória
da SER Alvorada sobre o Malvice, as duas equipes
terminarão a competição empatadas, com 9 pg, entre
tanto a melhor campanha na fase anterior, e o saido de

gols, favorece amplamente os companheiros de Osva�
do, o goleiro menos Vazado do campeonato; O prest
dente da UF, Ralf Manke jd confirmou que a premia
ção acontecerä no próximo dia 6 de setembro, durante
a realização do baile, na SER Comercial, de Jacu-Açu,
com a .animação do,ConjuntoMusical Transamérica, '

--------BICICROSS--------

Malwee divide liderança com Bandeirantes Juniores da para o Ginásio de Esportes
"Arthur MüUer" e obedece a se

guinte ordem de jogos: 1411 -

Hass x Coisarada, .14"4Omin -

Rei dos Botões x Los Primos,
15h2Omin :"'AtT/in.túkl x Juventu�
de, 16" - Martini Conf, x F6-

fa/Dk:sil, 16h40min - Super
Lensi x Real Vidros, 17h2Omin -

San Remo x Rest. o Canal, 18" -

Met. €;adotti x Duas Rodas
e 18"4Omin - Homago x Lan
chonete Veneza.

'

Jaraguãdo Sul- Disputando
a terceira etapa do Estadual de Bici

cross a equipe Malwee não conseguiu
superar a equipe de Brusque, que
atuou em sua pröpria pista, conse

guindo vencer II títulos, dos 18 dis

putados. Com esse resultado, Brusque
e Jaraguã do Sul se igualaram na con-

dia 14 de setembro, devendo definir
realmente a melhor equipe; já que a

Malwee e Bandeirantes vão atuar em

pista neutra. O treinador Adolar Mo
retti pretende realizar, uma série de
treinamentos nesta semana, para cor

rigir os erros, ocorridos na terceira

etapa,

tagem de pontos do Campeonato, se
guidas de Rio do Sul, que obteve qua
tro 'títulos. A'competição foi conside
rada de alto nível técnico pelo Depar
tamento de Bicicross da Federação.

Já na categoria de junio
res, a grande campeã foi a Socie
dade Esportiva João Pessoa, que
terminou em primeiro lugar ao 'Ia
do da SER Amizade, no quadran
gular final. Porém; como a SE
João Pessoa teve a melhor cam-.

,
, panha na fase anterior, ficou com
o túulo da competição, que teve
um total de 84 jogos, 209 gols as
sinalados, com a média de

,

2 488095 por partida. Gilberto,
do Francisco de Paula, foi o arti
lheiro com 9 gols.

A quarta etapa está marcada

para acontecer na cidade de Brusque,

Colégio São LuísJUÍZO DEDIREITO DA
I!! VARADA COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL DE LEILÃO' I, J.eep Raidrealiza amistosos
Segundona

Por um lapso de parte
deste colunista, divulgamos em

nossa edição anterior, que o I Je-
ep Raid Cidade de Jaraguâ do
Sul seria realizado nos diasY 7 e 18

' .

de agosto. Entretanto; a prova
que será do tipo "on" e "off
road", num percurso de aproxi
madamente 115 km, está mesmo

confirmada para este final de se

mana (23 e 24 de agosto), na

"Trilha do Cachorro Doido". A

promoção � do Jeep Club de Jara
guâ do Sul, com o apoio damuni
cipalidade, A largada acontece às
8 horas de hoje, defronte a Praça
"Angele Piazera" e a chegada
estámarcada para o mesmo local,
por volta das 16 horas. À noite,
o jantar de encerramento e a pre
miação, noAgropecuário.

O DOUTOR CARLOS ALBERTO DA ROCHA, JUIZ DE DIREITO DA 1. \IARA

,DA COMARCA DE JARAGUÁ DO su, ESTADO DE SANTA CATARINA, NA FORMA
DA LEI, ETC ...

FAZ SABER ,(em resumo, art, 687 do CPG) o seguinte:
Venda em 10 Leilão: - Dia 24/09/91, às 15:30 horas. - Venda em 20

Leilão: -,Dia 08/10/9,1, às 15:30 horas, por quem mals der o maior lance oferecer.
- LOCA�: - Ediffcio dó Forumdesta Comarca. - CARTA PRECATÓRIA N� 1.864/91,
extraída dos autos da EXECUÇÃO NO 603/89, em que é requerente MATEUS CAR
DOSO DE SIQUEIRA e requeridos HUMBERTO FERREIRA PONTES e ROSÁNGELA
MARIZA BEZERRA PONTES •

.; BENS À SEREM LEILOADOS: - 10) 3.266.2SÓ
(tr�s milhões duzentas e sessenta e seis mil e duzentas e cinquenta quotas de ca

pital da firma TEXTIL PONTES INDtJSTRIA E COMÉRCIO LTDA.,pertencenteao só
cio HUMBERl;O FERREIRA PONTES avaliadas cada uma em Cr$ 1S,290S, totalt
zando o montante avaltadoem Cr$ 49,942.S9S,OO, - 29) 3,7S0 (três mil e setecen
tos e cinquenta) quotas de capital da firma TEXlilL PONliES INDÚSTRIAS E
COMÉRCIO LTDA" pertencentea sócia ROSANGELA MARIÄ BEZERRA PONTES;
avaliada cada uma ein cr$ 1�,290S" totalizando o rnontante avaliado em Cr$
57;340,')0. TOTAL DO LEILÃO: - Cr$ 49.999':935;00. FICAM ATRAVÉS
DESTE EDITAL INTIMADOS os requerídos caso os mesmos não sejam encontra
dos e intimados pelo Sr. Oficial de Justiça. - Nos autos não consta qualquer ônus
ou reGUrS0 pendente. - Dado e passado nesta' cidade de Jaraguá do, Sul, a0S 21
dlas do mês de agosto do ano de 1991. - Eu, ESGrivã gesignada, o subscrevi.

, ,

Jaráguä do Sul - Os
alunos do Colégio São Luís
vêm treinando intensamente
para se prepararem às dispu
tas da VIll Olimpíada Maris
ta Catarinense, que acontece
no mês' de novembro, em

Chapec6. O Colégio estará

representado nas modalida
des de Futebol de Salão
(técnicos Romeu e Caio),
Basquete Masculino (profes
SOF Airton), Basquete Femi
nino (professor Cícero HO

comando), Voleibol Mascu
lino (professor Mazinho) e

Voleibol Feminino (profes
SOF Caio), além do Xadrez e

'Tênis de Mesa.
Pelo menos 400 alunes

dos colégios maristas devem
participar da Olimaca. Para
lelo a isso, as 'equipes vêm
realizando amistosos. Dias
24 e 25 participa do qua
drangular de Voleibol Femi
nino, em Rio do Sul; dia 31
de agosto e 14 de setembro,
Basquete vai a Joinville e
Curitiba. Além de tudo isso,
o São Luís desenvolve um

, trabalho nas famosas escoli
nhas de futebol de salão, vo
leibol e basquete, 'com 170
atletas de I!! a 4!! séries do

Quatro jogos movimentam
neste domingo (25), o campeonato
da 2� divisão de amadores e aspi
rantes da LJF, todos válidos pela
segunda rodada do returno, e em

disputado Troféu LojasDic.sit'_
Confira os jogos: Rio Molha x

Aliança, Ponte Preta ,x Guqrani,
XV de Novembro x São Luiz e Vi
tôria xFloresta,

Fulsal

Será aberto neste sábado,
a partir das 14 horas, o IX Cam

peonato Municipal de Futebol de
Salão - o Peladão - que' este ano
contará com a participação de 20

equipes. A l� rodada esta marca-CARLOS AbBERTO 'D,A R0CHA
, Juiz de Direito

DESTACA.no

,

• A Liga JaragllDelf8e de F.'ebol e:rt4 promoveJUlo. em- '

bora MO faça parte do cale1Ul4rio de 1991, o 1Campeo_to da
Ifttegraçáo, envolvendo eqrnpes de Jaragll4 do S.I, Corap4,
Schroeder, GlIDramirün e Massaranduba e tu descku:rificados
da 1� Divúiio_ Estar4 em disputa a Taça "Ade_r Frederico
Duwe" _ O torneio i"fcio ser4 nos iliiIs 31 de agosto e I� de se-
tembro, 110 E:rt4dio "E.rico,Duwe" , do Craz: de Mtilta_ "

'
'

,

• O Gremio Esportivo Cruz deMalta completa no prõximo dia 27
de agosto, os seus 40 anos de fundação.Aosfundadores, dirigentes, atletas
e torcedores os nossosparabéns e o desejo demuito sucesso.

• O C",be de Bo/iio 81, que pertenCe a SER V"It!ÍTelf8e,
participa neste fi-I de llemaM, em Lages, do "ToT1U!io da
Amizade", de bolão - bola 16_

.

• A etapa do campeonato estudual de atletismo que estavamarca
da para os dias 17 e 18 de agosto, em JoimliJJe, foi adiada em função do
mau tempo, Ainda não foi marcada a nova data, o que deve Ocorrer em
breve,

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

TEL.72-1389
'

JARAGUÁ DO SUL - SC
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ANOTAÇOES
A união faz a' força
Observamos ultimamente

que nossos ilustres colegas de im
prensa estão de olho ligadão para
as nossas edições. Toda a vez que'
sai ulna nova coluna ou se aborda
assuntos ligados às já existentes,
que foge do lugar comum, passam
a tambhn noticiarmatériaparale
la por nós anteriormente enfoca
da. '

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

Isto para nós émuito grati
ficante, por que nos identificamos
como integrantes de uma diversifi
cada região, tanto que nós mes
mos, às vezes, nãopodemos deixar
de fazer comentários daquilo que
sai em suas páginas e que atingem
ou dizem respeito a pessoas, auto
ridades e coisas da região daAM
VALI.

...-.-.-.-.-."' .... -.-.-.

Jâ procuramos nos reunir
em São Bento do Sulpara abordar
temas que s6 a nôs interessam, já
que estamos no mesmo barco e

nosso destino estâ ligado umbili
calmente aos destinos das nossos

confrades que se estabeleceram ao

longo da região norte/nordeste de
Santa Catarina, de Porto União a

São Francisco do Sul. O intenso
frio sõ fez aparecer uma meia du
tia degatos pingado. Mas valeu a

intensão.

-

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

Estâ na hora de sentarmos
numa mesa comum para exami
narmos as feiras, mostras,' expo
sições e outros eventos (entre elas
Feiras da Malha, Exp, de Guara
mirim, mostras de Corupâ e festas
em Massaranduba, Barra Velho e

incluir o menor, (Schroedert, para
,

apresentarmos+ sugestões a quem
de direito (uma dasmetas da AD
JaRl-SC e nossa da região Norte),
do que podemos fazer em termos
de atendimento global, tendo em

vista a grande imprensa, didria,
marketing e outros meios de co-

municação que atuam na região.

-.-.-.-.-.�.-.-.-.-.-. \

Fazer sentir que não po
demos mais continuar carregando
.o andor o ano todo, paparicando
tudo o que se nos põem goela
abaixo e, na hora de fazer uma
boquinha, recebemos a menorfa
tia e ninguém fica vermelho ao

constatar que isto nos transforma
definitivamente no que já chama
mos de illtpre_ --II, o que
repelimos com veemência.
Também queremos concorrerpara
que esta região continue sadia,
forte, unida e respeitada, como os
outros seguimentos sociais e

econômicos que nos cercam.

... -.- .-.-.-.- .-.-.- .-'1.

Precisamos mostrar que
temos instrumentos de comuni
cação adequados. E não os te

mos? Na trincheira da imprensa,
na "guerra" de comunicar não
existem vencedores ou vencidos e a
subserviência que bajula é como o
pecado de omissão que age como

pôlvora surda; faz estragos e não

faz estrondo, porque épecado que
se faz, não fazendo o que era obri
gação, no dizer de Padre Miguel
Bernardes.

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

É o que nos o�orre, neste
instante, perguntando à comuni
dade se isto é JUSTO, DIREITO,
ÉTICO ou MORAL - palavras que
andam muito em voga entre nós,
atualmente. Não somos empresâ
rios que concorrem saudavelmente
entre si, SOMOS PARCEIROS DA
MESMA FATIA.

Vamos pensar nisso,
irmãos? Antes que tenhamos que
ficar de pires (ou chapéu) namão,
à entrada de nossas igrejas, com
petindo com padres e pastores na
tlivisão da "receita da miséria".
Deu para entender? A UNIÃO
FAZ ,A FORÇA! .

'

,

Assina:EUGÉNIO VICTOR
SCHMÖCKEL, ofrn.

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

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

qualidade e com pronta entrega

Rua IJe17l4Tdo Dornbusch, slnlJ, próximo da Marisol.
Em cada cliente, um novo amigo.\

Corpo de Bombeiros festeja
os 25 anos de voluntariado

Jaragf14 do SIIl- o Corpo
de Bombeiros Voluntdrios do munic(
pio comemorou neste dia 22 os seus

25 anos de prestação de serviços d
comunidade de toda a microrregião
do Vale do ltapocu. Criado apartirda
iniciativa do Lions Clube, o Corpo de
'Bombeiros teve como seu primeiro
comandante o empresdrio Geraldo

Weminghaus, que permaneceu no

cargo atI 1970. Apartirdessa data, o
comondo passou para Hermfnio Lu
cioã,

Sob a presidência do empresâ
rio JosêCarlosNeves, a corporaçãojd
passou por unia série dé provas nestes
25 anos, assegurando sempre segu
rança à população,' não apenas no

controle de sinistros mas, fundamen
talmente, em sua prevenção. O Corpo
de Bombeiros conta atualmente com

11 funcionârios que trabalham emes

calas variâveis de 24 horas de serviço,
por 48 horas de descanso, tendo ain
da o importante auxilio do grupo de
20 voluntârios, pessoas abnegadas
que trabalham em diversas empresas
domunicfpio, sempre prontos a inter-

vir caso chamados pela sirene' de
alerta.

Para manter esse pessoal
constantemente apto a atuar, o co

mandante HemrInio manthn inaltera
da a rotina de treinamenta todas as
quartas-feitas d noite, quando são si
mulados incendios em ruas da cidade.
Primeiros socorros, evacuamento de

prédios são algumas orientaçlJes tOO
ricas passadas d corporaç4o durante
os treinamentos. "Procurt1l7UJ8manter
o tempo de atI dois minutos e meio

para sairmos com as viaturas da sede,
em direção ao sinistro, o que I consi
derado excelente, atI reconhecido

pelo Corpo de Bombeiros da Policia
Militar de Florianõpolis", afirma
Hermfnio�

Neste primeiro semestre do
,

ano, o Corpo de Bombeiros Yolunsâ
rios de Jaraguâ do Suljá atendeu 12
ocorrências de sinistros em indâstrias

jaraguaenses e do Vale do ltapocu,
além de atuar em oito residênciasno
combate a incêndio, a ter dizimado
com 17sinistros emmatas eflorestas e

Através de um serviço voluntário, o Corpo de
Bombeiros de Jaraguá do Sul cumpre desde 1966
uma tarefa comulilitária das mais importantes: a da
prevenção. Servir com abnegação se tornou a

grande realização desse grupo de colaboradores,
que permanecem unidos há 25 anos.

Parabéns e nosso desejo de que vocês en

contrem sempre o reconhecimento (ilue merecem.

CORREIO
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wrz em cominhdo. Toda esta estrutllll
I mantida graç� Ih contribu/çltl
mensais do comIrico e inddstrla_
guaenses, a1Im de conv2niOs com.
Governo do Estado, atravls do ,.,.
passe de verbas mensais -�
em Cr$ 1,9 miIhIJo' -, e de li�
da adminisIração municipal - de P.
neiro ati agosto foram repasladtlf

. pelaPrefeituraCr$ 2milhIJes.
METAS

O municfpio cresceu ".
nesses 25 anos e se faz necessdrlti.
reaJizaçl10 de algunsprojetos,�
o presidénte G2 Neves. Ele jd soliciltM
a aquisiçlio de um cominhdo aut0-
bomba - avaliado em Cr$ 45mIIh1Ja.
, a1Im de aumento do efetivo, ptIII
que se possa realizar p/antIJes CGI

pelo menosCinco homens.Mas opriIto
cipal objetivo do presidente do Corpo
de Bombeiros Voluntdrios de Jaragul
do, Sul I a construção de um subo
quartel na Barra do Rio Cerro, ati
porque a empresa Malwee jd doai
uma ârea de 5 mil metras quadrt:uh
para abrigar oprédio e equipamenkll,

Professores realizam

a' "Feira da Miséria"

Jaragd do Sul- Um grupode
professores grevistas do municfpio rea

liza desde às 9 horas do dia 21, na praça
Angelo Piazera - defronte à prefeilUll
- a "Feira da Escola Pública", ati�da·
de que pretende "denunciar o descaIO
do governo estadual para com e servi·
dor público, além de conseguir angari.
recursos ao movimento de paraIisaçio
das atividades escolares", segundo in·
formações do comando de greve. A
Feira "da Miséria", como tambémesd
sendo chamada a iniciativa dos profes
sores, prossegue até sábado (hoje).

Pelos cálculos do comando de

greve, pelo menos 100 professores ii
aderiram à greve, em toda a microrre
gião do Vale do Itapocu. Embora c0n

sidere. este número reduzido, o c0-

mando avalia que a adesão ao movi
mento vem se ampliando.

DISTRIBUIDORA DE PARAFtlSvS EWAlD LTDA
Parafusos - Poréas - Arruelas

FONE: (0473) 72-0136
Rua Bernardo Dombusch, 1.136 - Vila Baependi

ESCOLHA
SEU
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