
PORTE PAGO
DR/Se

-ISR 58 - 161/81

São Bento do Sul é

destaque no Jeep Raid

ASSINATURAS
E

ANÚNCIOS
FONE: 72-3363

Muita gente assistiu as exibições e acrobacias
âos pilotos durante o "1!! Jeep Raid Cidade de Ja
raguá do Sul', evento promovido com sucessopelo
Jeep Clube local. Os doisprimeiros lugares.ficaram
com os representantes de São Bento do Sul. A pon
tuação destasprovas l diferente do habitual,
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"Carta de Jaraguá" é
documento síntese

As lideranças
do município e mí
a"OITegião voltaram
a se reunir entre os
dias 26 de agosto,
no auditório da
Weg, onde foram
debatidos os temas
referentes ao painel
final do seminário:
o "Desenvolvimen
to Urbano". A co

missão central or

ganizadora começa
a condensar as pro
postas na próxima
semana, para che
gar as conclusões
finais sobre o tema,
que serão anexadas
à futura "Carta de
Jaraguá".

--Página4-
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Quimitextil

Tintas

para

estàmpariâ

72-0492

Expo-Feira obteve intensa visitação
Uma organização eficaz e uma efetiva

união de esforços entre poder público e iniciati
va privada transformaram o munictpio de Gua
ramirim em grande pólo' turistico durante a se

mana em que a comunidadecomemorou também: ,

os seus 42 anos de emancipação politica e ad
ministrativa. Pelo T1Ii!nos 50 mil pessoas devem

ter conhecido "o melhor de Guaramirim" desde
o dia 23 de agosto.Namanhã do dia 25 aconte
ceu o maior desfile da história do munic(pio,
com participação de alunos e entidades, cavalei
ros e maquinários agrtcolas. A 3!! ExpoFeira
prossegue aM hoje (dia 1!!), no Parque Manoel
Perfeito de Aguiar. P4gÜUJ 5

ERRATA: A edição anterior, de 24 a 31 de agosto, saiu com o n�mero 3.652, quando o correto deveria ser 3.653.
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Mârio Tavares da Cunha
Mello e filho do pemanbucano
de ltambé, Desembargador
Francisco Tavares da Cunha
Mello Sobrinho, que o prof;
Emüio da Silva anotou com

inúmeros detalhes de sua atil
vida em terras catarinenses, às
pâgs, 240/241 do 2f! Livro de

Jaraguâ do Sul. - Um capitulo
da Povoação do Vale do Ita

pocu -, sócio de Angelo Piaze
ra e dr. Cezar Pereira de Sou
za, como concessionârios das
terras da Colônia Jaraguâ,

Não obstante tantos e

tão brilhantes participações de
seu progenitor, Mârio Tavares,
por si sô consquistou um lugar
de relevo neste municlpio, onde
teve forte influência na vida

poltüca dos tempos do PSD e

doPDC.

Editorial
Um companheiro de luta

Um gentil cartão vem de
ser dirigido ao nosso diretor.
Procede da Capital do Estado
e comunica "a nossa (dele) no
va residência em Florianõpo
lis" e de sua digna esposa, Di
va. Residem na região mais
nobre da Ilha de Santa Catari
na. Merecidamente!

Bacharel em direito, Ta
belião de Notas e do Registro
de Imôveis, como escritor (For
Esse Mundo de Deus), deixou
se levar pelo gosto da politica,
elegendo-se pela legenda do
PDC com apoio da UDN e do
concurso deste semanârio que
ele serviu com diretor de reda
ção durante longo tempo.

Eleito, no governo de
Celso Ramos serviu ao Estado
e Santa Catarina como Secre
târio do Interior e Justiça.

Em 1943, com a apo
sentadoria do Coletor Federal,
em junho, do poeta, Jornalista e

redator deste semanârio - João
Baptista Crespo, o diretor
proprietârio Honorato Tome
lin, nomeava diretor de reda
ção Mdrio Tavares," funcioná
rio reto, que l, Tabelião de
notas da Comarca, também ria
redação deste ôrgão que jâ l
considerado uma tradição da
população jaraguaense, Mario
Tavares saberâ manter a posi
ção agora confiada com inteira
'Justiço", Jairo Guimarães Vaz
gerenciava o semanârio,

_
Também foi presidente

da antiga Sociedade de Atira- '

dores "Jaraguâ", num pertodo
conturbado pela segunda guer
ra mundial, e pronunciamentos
de profundo sentido naciona
lista. Desportista.foiRei.do Ti
ro ao Pâssaro da Sociedade
Atiradores Jaraguâ e foi pa
trono de tnâmeros compeona
tos organizados no munic(pio.
Era Intimo das irmãzinhas da
Divina Providência e das Ir
mãos Maristas e auxiliou com

generosos gestos na edificação
do atual Colégio São Luis. Foi
sôcio fundador do Rotary lo
cal.

Esta a razão deste edito
rial a um cidadão catarinense
da Imperial Cidade dos Prtnci
pes de Joinville que, como o

baiano Abdon Batista, enamo
rou-se de Jaraguâ, fornecendo.
as máquinas. gráficas para que
pudessem os jaraguaenses lu
tar pela sua emancipaçõo,
permitiram que Mario Tavares

pudesse através de seus escri
tos alcançar tão acalentado
sonho, e inspirasse a Rodolfo
Hufenuessler na criação da le
tra do nosso Hino a Jaraguâ
doSul.

.
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A música do hino oficial de Jaraguá do Sul

Por Ãlceste Berri
Ao término do desfile, o

sr. Eugênio Victor Schmöc
kel, ávido de conhecimentos,
quis saber em detalhes, como
surgiu o Hino, de onde a ins

piração para compô-lo, e fez-
. me o pedido para que rela
tasse por escrito todos os da
dos possíveis, pois, fariam
parte de seus arquivos perten
centes ao jornal, fazendo
parte assim da Hist6ria futu-
ra. Não podia eu negar em
atender este pedido, feito por
um homem que merece todo o
nosso respeito a admiração, e
resolví fazer este breve hist6-
rico, para que ele possa juntar
aos seus arquivos. Afinal,
trata-se de um arquivo de
jornal com mais de 70 anos de

hist6ria e existência, e quan
tas 'estarão acumuladas nos

arquivos•.
P Com referência à mdsi
ca do Hino, tudo àoonteceu no
início de 1973, precisamente
no mês de fevereiro. Naquela
época eu trabalhava, na qua
lidade de gerente de serviços
na Jaraguä Veículos S/A.,

. hoje Menegotti Veículos S/A.
O contador de nossa empresa
e diretor administrativo; era
o sr. Norberto Stassun Ein
itiendoerfer. Ele fazia pllrte
também do Rotary Club de
nossa cidade. Este clube de.
serviço, havia no ano findo de
1972, assumido de lutar pela
criação do Hino Oficial do
M·unicfpio. O .sr. Rodolfo
Hufenuessler, que faz parte
do Rotary Club, escreveu a
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letra do Hino, composta de

três versos e um estribflio.
Admiro, pessoalmente, a ca

pacidade do sr. ·Rodolfo, que
em poucas palavras soube re
tratar o nQSSo Município,
nossa gente, o caráter do po
vo, os seus sentimentos e.vir
tudes, e ainda a topografia de
nossa cidade. Parabéns a ele.

A letra estava pronta,
mas faltava a müsica, a melo
dia daquela letra. Foi aí que
entrou em ação o sr.• Norberto
Stassun Emmendoerfer, meu
colega de trabalho. Sabia que·
�u possuía certa simpatia pela
mósica; e fez-me o convite

para 'compor a mósica, cuja
letra o sr. Rodolfo já havia
feito. Segue na pr6xima se

mana.

D/CORTE
Especializada· em brocas de aço
rápido, brocas de metal duro para
circufto impresso, fresas öe aço
rápido, bedames com dez por cen
to de cobalto, machos de aço rápi-

,

do, serras de aço rápido, cossine
tes, limas, contra pontas fixas,
pontas rotativas, trenas, eletrodos,
mandris, paquímetros, microme
tros, discos de corte e desbaste

Dic0l1e Comércio de Ferra·
mentas Ltda.
Rua Rfdl1o/do Rau, 459 -

Fone: 72·3384
_

Te/ex: (475) 465 - Jaragllá
do Su/ -SC.
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"A Histôria de nossa gente não podeficar sõ na

saudade"
O Passado sõ é importante se o seu tempo foi bem

empregado Baráo de ltapocu

Confira· a história
••_HÁ50ANOS

- Em 1941, a cidade hospedava dia �2 de agosto a sra,
Helena Jourdan Ruiz e a srta. Eäzabeth Jourdan RUÍ7, filha e

neta do desbravador de Jaraguâ, Procedentes do Rio de Ja
neiro vieram de ônibus, foram recepcionadas pelo Prefeito e

demals autoridades do munictpio, bem como representantes da
imprensa, rumando em seguida para o Hotel Central, como
hospedes do munic(pio. "Correio do Povo'.! era o veiculo atra
vls do qual manifestavam agradecimentos por tão fidalga re-

cepção.
.

.

- O Sport Club Brasil realizava na noite de 23 de agos
to, no Salão Buhr um grande baue, convidando o Aymorl,
Grêmio dasRosas, e Atirãdares. .

- Pela Portaria ,,'1 92, de 23-07-1941, o pref, Leonidas
Herbster, designava o complementarista REINOLDO MURA
RA, para substituir a professora licenciada. Alice Silveira,Mu
rara, na regência da Escola "VictorMeirelJes', à Estrada Ira
pocu-Hansa, "enquanto durar a licença, a partir de 1'1 de
agosto".

- Pela Portaria nf! 93, em 20-08-41, Leonidas C. Her
bster, atendendo ao que lhe fora solicitado, retificava para
VICENTE JESUINO DE SOUZA, o nome do carcereiro da
Cadeia Pâblica da cidade. ,�

. • __ H.Il 40 ANOS
- Em 1951, o economista Eugênio· Victor Schmõckel'

comparecia na edição nf! 1.655, de 18-08-51,festiva e come

morativa da vinda do Governador IRINEU BORNHAUSEN
que vinha participar da REUNIÃO ECONÓMICA DO,NOR
TE CATARINENSE, a primeira do gênero na região, concla
mando à reflexão sobre "osproblemas angustiantes das diver
sas classes aqui reunidas", onde se debatiam no temário, a
energia elétrica, transportes, fomento agropecuãrio, impostos,
evasão qas rendas e,proteção ao comércio legal.A PRIMEIRA
REUNIAO ECONOMICA DOS MUNIC/PIOS DO NORTE
CATARlNENSEfoi um dos acontecimentos de maior repercus
são em Santa Catarina, a partir do que tiveram intcia as reu

niões de carâter regional e desaguando naquilo que de mais
genuino. existe no Estado - a 'organização microrregional; que
se pretendeu destruir num recente governo, atrelando o nosso

munic(pio a outros totalmente heterogêneos e que homens pâ
blicos do nosso meio apoiaram. Irineu Bornhausen, na época;
fez um dramático depoimento, explicando ao povo jaraguaense
a verdadeira situação do Estado de Santa Catarina •

• _. HÁ 20 ANOS
- Em 1971, o CORREIO BRAZlUENSE que se edita

em Brastlia noticiava opronunciamento do representante cata
rinense na Câmara dos Deputados: 'JARAGUÁ - O deputado
Pedro Colin (ARENA-SC) anunciou ao plenârio da Câmara,
que a XIII·Exposição Industrial de Jaraguâ do Sul, em seu

Estado, serâ realizado de 25 do corrente a 2 de agosto vindou
ro, data que coincide com o 95f! aniversârio do munictpio, Co
nhecida jora do Estado pelos seus artigos manufaturados nu
ma lista com mais de cem produtos diferentes,J araguâ do Sul
l Um exemplo de microeconomia equilibrada entre as ativida
des industriais e agrtcolas. Alt; apenas 3 por cento de suapo
pulação l de analfabetos, que estão sendo alvo de atenção do
MOBRAL - disse o deputado".

- O deputado Aroldo Carvalho oficiava ao PrefeitoMu
nicipal, informando que oMinistlrio da Educação autorizara o

Banco do Brasil a pagar as entidades jaraguaenses, entre elas
a AÇÃO SOC[AL, CLUBE DOS BENEFICIÁRIOS DO SESI,
HOSPITAL SAO JOSÉ e MATERNIDADE JARAGUÁ.

••• HÁ JOANOS .

.

- Em 1981, o PROJETOÚÀRAGUÁ, depois do sucesso

no Estado e no Pats; despertava a atenção dos patses vizinhos.
No dia 27 de agosto um grupo de empresários�de dez pa(ses
su/americanos e europeu, participavam de um Semindrio sobre
Pequena .e Mldia Empresa, em Blumenau..Oportunizando a

participação, deslocavam-se ar! J aragud, para pg.rticjpar de
sessão.. especial do I PROGRAMA DE INICIAÇAO A FORÉ-MAÇAO DE ADMINISTR,IWORES DE PEQUENAS E M -

DIAS EMPRESAS - PROJETO JARAGUÁ, 70 integrantes se

faziam presente, vindos da Alemanha Ocidental, Argentina,
Boltvia, Equador, Uruguai, Paraguai, Peru, Venezuela, Co
lômbia, Chile e, consequentemente do Brasil. Foi um show de
conhecimento e competência. Udo Wagner, atual deputado
estadual, então membro do Conselho Tlcnico Consultivo do
Centro de Treinamento do SENA! deJ aragud do Sill mostra
va, em stntese o que tJaragud,. o seu potencial econ(Jmiro e

. industrial, atendo-se igualmente ao trabalho do Se�r a re

ceptividade do Projetd Jaragup...
- Na Coluna Rotária de Ecologia, aparecia de autoria

de EmOio da Silva Neto um longo artigo estampado no "Cor
reio do Pavo", abordando o tema O EQUlLfBRIO ECOLÓ
GICO, sustentando que 'o conceito de "desenvolvimento a

qualquer custo" l hoje ultrapassado e causou pesados ônus a
pa(ses que o adotaram em tpocas passadas.

'

��apOiO INDÚSTRIAS REUNIDAS
JAAAGUÁ LTOA.

Jaragu4 do Sul, 31/08 a 06/09 de 1991.
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Prefeitos de microrregiões
realizam caravana

àCapital
Guaramirím - Uma

caravana de 25 prefeitos re

presentames de quatro .mi
crorregiões do estado (A
MUNESC, ,AMVALI,
AMURC e AMPLA) deve
viajar a Florianópolis de
ônibus, nesta semana, para
uma audiência com o, gover
nador Vilson Kleinübing, a

quem será entregue uma res

trita pauta das mais impor
tantes reivindicações regio
nais. 'Durante encontro reali
zado 'em Guaramirim, - na
tarde do dia 23 =anteceden-

do a abertura da 3!! Exp�Fei
ra -, os prefeitos, presiden
tes de Câmaras de Vereado
res, ,além dos deputados Udo
Wagner e Adelor Vieira de
finiram uma pauta. conjunta
de pedidos, a maioria deles
voltados ao setor rodoviário.

Para assegurar o aten

dimento dos pleitos o mais

rápido possível, os prefeitos
deixaram os interesses estri
tamente municipais para so

licitar obras que contemplem
todas as duas macrórregiões
ati representadas, na sede da

Encontro de prefeitos aconteceu em Guaramlrim

Associação Comercial e ln
'dustrial e Agrícola de Gua
ramirim.' Assim, a' AMU
NESC pediu a "despoluição
da Baia da Babitonga, a du
plicação da BR-10l, o des
locamento da BR-280 do
centro de São Bento do Sul,
e o asfaltarnento da SC-4l5,
em 26 quilômetros, ligando
Garuva ao Balneário de Ita

poá".
"Estamos isolados e

isso .pode beneficiar' as áreas
rurais destes municípios",
comentou o prefeito de lta�
poá, Adernar Ribas do Vale'.

As pavimentações da
SC-474, em seus 32 quilô
metros, ligando Massaran
duba a Barra Velha, das ro
dovias que ligam Guararni
rim a Joinville (via Vila No
va) e Guaramirim e Jaraguá
do Sul (via Ilha da Figuei
ra), além da interpraias, en
tre São Francisco do Sul e

Piçarras, foram os pedidos
da AMVALI. Os prefeitos
da região do contestado e

planalto solicitaram funda
mentalmente o asfaltamento
da SC-302, que liga os mu- -

nicípios de Caçador, Matos
Costa e Porto União.

Udo defende pedidos de São Francisco
Acompanhado do De

putado Udo Wagner (PDS),
o prefeito de São Francisco
do Sul, Rogério Zattar Jú-

, nior, e outras 'lideranças mu
nicipais visitaram na semana

passada o Secretário da Ha

bitação e Desenvolvimento
Comunitário, Afonso Dres
eh, para solicitar auxílio fi-

nanceiro visando à recons

trução das casas danificadas

pelo vendaval e chuva de

granizo que atingiram as, re

giões Norte e Nordeste, do
Estado no dia 9 de agosto.

Udo Wagner, o mais
votado em São Francisco en

tre os deputados eleitos no

ano passado, representa os

interesses daquela região
junto ae Governo do Estado
e reforçou o pedido de libe
ração de Cr$ 239 milhões
para a recuperação de 659
residências, värias ruas de
bairros próximos ao centro e

nove trechos de estradas vi
cinais pavimentadas a para
lelepípedos ou a asfalto na

área urbana.

378 deputados favoráveis
à prorrogação de mandatos

Com o apoio de outros

378 deputados, o deputado
Wilson Campos (PMDB/PE)
,apresentou emenda constitu
cional que provoca a coin
cidência de eleições em

1994, com exceção ele presi
'dente da República. Para is

so, propõe a instituição : de
um mandato de dois anos

para os prefeitos eleitos em

1992. Neste caso, será per
mitida, 'em 94, a reeleição
dos prefeitos;'

Entende Campos que a

coincidência de eleições,
além de descongestionar a

ação da Justiça Eleitoral,
será um instrumento para o

fortalecimento da unidade

partidária, servindo de
obstáculo às cisões e ao di
visionismo que se observa
atualmente.

Outro projeto de Lei

polêmico foi apresentado

nesta semana na Câmara dos

Deputados" em relação ao

serviço, público, o deputado
Irani Barbosa (PL/MG)
apresentou projeto de lei re

gulamentando a prestação de

serviços públicos; que po
derá ser feita através da ad

ministração direta, por enti
dades.de admínistração indi
reta ou por pessoas jurídicas
de direito 'privado, sob regi
me de concessão ou per
missão.

O parlamentar mineiro
lembrou que sua' proposta
regulamenta o art. 175 da

Constituição, que trata da

prestação de serviços públi
cos pela iniciativa privada.
Acredita Irani Barbosa que
"a regulamentação incenti
vará o empresariado privado
a investir em vários serviços
que não devem ser .executa

dos pelo Estado".

EMPRETEC abre inscrições
o EMPRETEC, um programa das Nações Unidas (ONU) que con

ta con:i o apoio da FIESC", BADESC, SEBRAE e Secretariada Tecnolo

gia, oferece uma oportunidade ímpar para pequenos e médios empresários
e futuros empreendedores que desejem iniciar ou ampliar seus próprios
negócios.

Desenvolvimento com sucesso no Chile, Argentina, Uruguai e"
mais recentemente, no Brasil, o EMPRETEC objetiva estimular e apoiar
projetos. ou idéias que contemplem a inovação, amelhoria dos produtos e

serviços existentes, a ampliação de mercados, a internacionalização da

empresa (MERCOSUL) ou a formação de parcerias (joint ventares).,

Antes de ingressar no EMPRETEC, o candidato passa por um pro-
cesso de seleção é por um treinamento específico para desenvolver suas '

habilidades e características empreendedoras, através de exercícios de

criatividade, jogos de empresa e simulações de situações reais que objeti
vam aperfeiçoar seu perfil de empreendedor.

Ap6s essa fase, o participante recebe apoio da rede nacional e in-
ternacional do EMPRETEC, formada por centros tecnológicos, agentes fi
nanceiros, grandes empresas e participantes do Programa de outros' países.-

Os interessados em participar do IV Ciclo do EMPRETEC podem
contactar a direção do Programa em Santa Catarina, pelo telefone (0482)
22-4411 e 22-4390, para obter maiores informações sobre as vantagens
de ingressar no EMPRETEC. As inscrições permanecerão abertas até o

próximo dia 25 de setembro.

_1111,' Serviços de

VEN,DE-SEAte�ros, Estradas,
IITerplan

I'

Áreas Industriais,' II
II II,

II

e Destocas II

Um terreno em Enseada,
I'

Blocos Estruturais.
II

Rua Guilherme Danker, s/n2
a 400 mettos da Praia.

(préximo a Verdureira da Raquel) II
Contatos pelo fone:

Fone: (0473) 72-0493 - Jaraguá do sul/se li 72-0363 c/Dilson.

FUNILAR'IA
JARAGUÁ LTOA.

Calhas e AqlU!cedorSolar.
R. Felipe Sclu"idt, 279 - Fone:

72-0448

Jarag"!f do $lIl- SC

,

FORD VERSAlLLES
_ c

- �-----� -- _-_ --- - ----- - - - - - -

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

,
.

Personalidade do FÓBD VERSAILLES 92. Agora Mesmo.

(' 1T
'

!��IIl-A ,

Moretti, Jordan &. Cla. Ltda.

Jaraguá do Sul._31/08 a 06/09 de 1991. P4gi1Úl3
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__________________ ECONOMI,A

Atacado e varejo,
o prefeito deMassarandu

ba, Dâvio Leu, investiu cerca de
Cr$ 30 milhões nas obras de retifi
cação e alargamento CÚl rodovio
municipal MBA-407, que ,liga a

comunitJade de Ribeirão Wüde a

sede CÚl fnUniápio. As obras estão
em andamento, devendo compre
ender uma extensão de 11 quilô
metros.

no pertodo por bancos estaduais
do pafs. O resultado corresponde
a um lucro liquido de 5,75 por
censo sobre o patrimônio liquido
CÚl Besc, que em valoresde.final de
junho equivalia a Cr$ 18.718 bi
lhões.

- .........-.-.-.-.-.-
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JARAGUÁ 2.010

Concluídos os debates sobre
.

- -.

tema Desenvolvimento' Urbano
Jaraguá do Sul - A

Comissão Central Organiza
dora comandou a realização
dos debates sobre o "De
senvolvimento Urbano", til
timo painel do Projeto Jara

guá 2.010, realizado entre os

dias 26 e 29 de agosto, no
auditório da Weg, e apresen
tando um püblido bastante
diverso dos painéis anterio
res. Na noite do dià 26, Os
mar Gunther, Edgard Cardo
so da Silva e Otaviano
Eduardo Pamplona aborda
ram" o tema "Planejamento
Urbano" , enfocando quase
exclusivamente a necessida
de urgente da formulação de
nosso, Plano Diretor, com

abrangência até mesmo mi

crorregional.
As atividades e proje

tos futuros do Serviço Autô
nomo Municipal de Água e

Esgoto (SAMAE) foram ex

postas pelo diretor do órgão,
Luiz Vinicios de Holanda
Bezerra, que colocou em

debate o tema "Saneamento
Básico/Energia" , na noite
do dia 27, juntamente com

os palestrantes Walter Fel
cone e o diretor da FERJ,

Corupá - Técnicos
do Instituto Cepa da Secre
taria da Agricultura infor
maram nesta semana que
Santa Catarina terá de im
portar Banana de outros es
tados brasileiros, devido à
destruição de praticamente
80% ,de seus bananais,
causada pelas fortes geadas
registradas no início deste
mês. Em Corupá, conforme
avaliação da Acaresc, o

Siegfried Kreutzfeld. A con

clusão mais enfática entre os

três palestrantes, foi de que
para o final deste século, o
município precisa priorizar a
concretização do projeto pa
ra implantação de rede de
esgotos na sede do municí
pio, fato protelado até hoje.
Siegfried alertou ainda a ne

cessidade de novos investi
mentos da Celesc na área de

energia elétrica, baseado no

aumento da demanda. A po
luição, de forma ampla, foi
abordada pelo médico Wal
ter Falcone, bastante crítico
e realista em sua expla
nação.

"Meio Ambiente" mo-

bilizou as lideranças na noi
te do dia 28, quando os pa
lestrantes foram o engenhei
ro sanitarista Cesar Are
nhardt (responsável pela im-,
plantação do Programa de
Proteção e Recuperação <lã
Bacia Hidrográfica do Rio
Itapoeu) e o vice-prefeito
Ademar Frederico Duwe,
'ex-secretário do Desenvol
vimento Urbano e Meio
Ambiente, eD)':Smta Catari-
na. '

Décio Bogo, Afonso
Piazera Neto e Wolney Buz
zi falaram no dia 29 sobre o'
tema "Serviços Püblí
cós/Transportes/Obras, en

cerrando o painel.

"Insônia à vista"
As palestras do Projeto Jaraguâ 2/)10 do dia 27.08.91 que ti

veram como enfoque o "Saneamento Básico e Energia", trouxeram d
tona duas denwWs que certamente haverão de "tirar o sono" de
muita gente em Jaraguá do Sul. A primeira, feita pelomédico urolo
gista Walter Falcone, diz respeito ao lixo hospitalar encontrado no

lixão tio munic(pio. Ati o presente momento, ningrdm conseguiu ex

plicar como este lixo foi parar tão longe do lugar do seu destino qUI!
é ser recolhido separadamente. A segunda.feita durante o tempo de
perguntas aos palestrantes, informou-no� que 5% das empresas de
Jaraguâ do Sul, respondem sozinhas, por 90% da poluição indus-
trial.

'

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

Omundo inteiro assistiu na
semana passada o fim do comu

nismo C011W sistema de governo,
na prâtica, apâs ofracassado gol
pemiätar no União Soviética, Sob
aplausos CÚlS principais economias
capitalistas e hegemônicas do
mundo moderno, o povo soviético
foi as ruas, ridicularizou a força
Béli_ca Miätar, ganhou apoio in
ternacional, e fundamemabnente,
acabou ratificando o livre merca
do como a melhor forma de vida à
humanidade. Emoções a pane, o
fato é que o ecologista polêmico
Goldsmith profetizou em entrevistá
que o 11Wdo de vida imposto pela
sociedade moderna levarâ fatal
mente aofim da era humana, den
tro de no máximo quatro décadas,
caso não sejam tomadas medidas
drâsticas,

Uma nova rodada de ajus
te rigoroso CÚlS taxas de juros pa
trocinada por uma cadeia de
ações doBancoCentral- reforçou
a expectativa, nesta semana, de
que o governo federal começa a

esbarrar em seus prôprios limites,
que a. politica monetária sozinha
não evitarâ a escalada da in
flação, e que um 'ajustefiscal é ur
gente. No decorrer desta semana,
os tftulos dos bancos acusaram

uma alia de quase 100 pontos,
atingindo 850 por cento ao ano,
em alguns dias,

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

Na terceira semana de
agosto 35 empresas do setor de
metalurgia tiveram falências re

queridas nas fôruns de São Paulo
eRio de Janeiro, o que representa
aumento de 133 por cento em re

lação a segunda semana deste
mIs, quando 15'aç6esfaJirnentares
foram registradas no setor.

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

Goldsmith comparou a si
tuação a um automóvel que segue
a velocidade de 140 quilfJmetros
por hera, em direção ao precipt
cio, não havendo portanto con

dições de frear. A l1nica altemati
m, na sua opinião, serià a tomada
de um novo caminho. Mas ele con
sidera que não existeporparte dos
lideres atuais do mundo uma pre
disposição em favor CÚl natureza,
São profecias que nossosjiJ.hes in
felizmente poderão comprovar...

Falta banana para consumo
frio intenso de apenas uma
madrugada comprometeu a

produção em 3.500 dos 5
mil hectares de área plan
tada, o que representa
52.500 toneladas do produ
to 'ou .nada menos de um

prejuízo de Cr$ 1.312 mi
-lhões.

Corupä, Siderõpolis,
Jacinto Machado e Garuva
representam, juntos uma

produção de 48% da área
plantada e de 42% do total
produzido no Estado, com
responsabilidade de garan
tirem abastecimento de
54% da banana-prata é de
75% de banana caturra,
consumidas em Santa Cata
rina.

Outra má notícia é a

de que o produto já come

çou a sofrer reajustes, em
conseqüência da escassez.

realizada inicialmente em reg!me de

"pool". Hoje a SATA conta com

mais de setemil funcionários em todo
o País, que movimentam mais de
1.400 equipamentos no atendimento
de cerca de 35 mil vôos realizados
mensalmente nos principais aeropor
tos do País, al6m de fazer também o

transporte dos passageiros entre as es

tações de embarque e as aeronaves.

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

SATA: 37 anos desenvolvendo nossa aviação

CARROCARIASHe'

,

HORNBURG Ind.Carroçarias Blindadas ltda.

pliando suas.aüvídades e hoje já de
senvolve serviços de manuseio de
cargas nos terminais das empresa, in
clusive com paletização e despaleti
zação de cargas. Ele anunciou ainda
que a SATA vem fazendo investi
mentos em programa de treinamento
intensivo, assistência ao pessoal, no
vos equipamentos e melhores insta
lações, "de modo a acompanhar, a ve
locidade das inovações que a indüstría
vem experimentando".

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

O Banco do Estado de
Santa Catarina (Besc) fechou seu

balanço refereme ao primeiro se
mestre deste ano com um lucro lI
quido de Cr$ 1.076 bilhão, num
dosmelheres desempenhes obtidos

SPÉZIA & elA. LTOA.
Serraria e Serviços de Trator

Madeiras para construção e serviços de
trator com profissionais especializados.

R. João J. Ayroso, 772 - Jaraguá
Esquerdo

Fone: 72�0300 - Jaraguá do Sul -
SC

TUBOS SANTA
HELENA LTDA•.

Divisão de concreto (tubos � artefatos de
concreto).

R. Joinville, 1.016 - Fone: 72-1101
Divisão de Plásticos (tubos de PVC - eletrodutos/

linha esgoto - tubos de polietilencY�eira
preta).

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

R. CeI. Procópio Gomes, 99 - Fone: 72-()()66

A SATA -ServiçosAuxilia
res de Transporte Aéreo S/A, está
completando 37 anos, prestando ser

viços de apoio às atividades da Indús
triat do Transporte Aéreo nos princi
pais aeroportos nacionais.

Fundada no Rio de Janeiro,
em 19 de julho de 1954, seu principal
objetivo foi o de reduzir os custos das
empresas aéreas, através da prestação
de serviços de carregamento/descar
regamento e limpeza de aeronaves

CAR;.oçARIASBLINDADAS + 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 SUL/SC.

P4gi1uJ4 Jaraguâ do,Sul,.,��p08 a 06/09 de 1991.
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3ª EXPOFeira: organização
é comprovada pelo público

Guaramirim - "O me

lhor de Guaramirim" pode ser

apreciado até domingo, no Par

que de Exposições Manoel Per

feito de Aguiar, onde acontece a

3g ExpoFeira Agroindustrial e

Pecuária, evento promovido
conjuntamente pela Prefeitura
Municipal e Associação Comer
cial, Indústrial e Agrfcola de
Guaramirim (AClAG). A abertu
ra oficial foi bastante concorri-

ela, com presença do secretário
Paulo Bauer e deputados esta
duais, na noite do dia 23. O
evento contou com uma série de
atrações ao público.

As expectativas da co

missão central organizadora são
de que pelo menos 50 mil pes
soas visitaram a Bxpol"eira, co
nhecendo de perto a qualidade
dos produtos fabricados por 45
empresas do munic(pio emicror
região.

As indústrias de conser

vas, o setor moveleiro, os ramos
têxtil e metalúrgico, além de uma

exposição seleta de 120 animais
de corte e leite estiveram expos
tos e representados'nesta tercei
ra edição da ExpoFeira, que
exigiu um investimento de apro
ximadamente Cr$ 20 milhões ela
odministração municipal,' co

mandada pelo prefeito e presi
dente da CCO, Antonio Carlos
Zimmermann.

Governos do Sul querem federalízaçâo do BRDE
"Deixar desaparecer agora o

BRDE, seria urna falta de visão polí
tica, cujas conseqüências futuras po
derão punir severamente as atuais au
toridades püblicas responsáveis". A

declaração foi feita em Brasflia pelo
Deputado Federal Ruberval Pilotto

(PDSISC), em pronunciamento na

Câmara dos Deputados.

.

Grande do Sul entregaram no dia 13
deste mês ao Presidente Fernando
Collor. Com a federalização, acres
centou Pilotto, estariam resolvidas as

questões da qualidade' e da incapaci
dade dos Estados de capitalizar as ins
tituições de desenvolvimento.

Advertiu ainda que a extinção
do BRDE,' no momento, seria urna

perda irreparável para o desenvolvi
mento da Região Sul do Brasil, que
ficaria em condições de desigualdade
com as demais regiões do país. E re

sumiu algumas ações do'Banco em

o parlamentar catarinense
apoiou a proposta de federaJização do
Banco Regional de Desenvolvimento
do Extremo Sul que os Governadores
de Santa Catarina, Paraná e Rio

•MESAS TÉRMICAS
•POLIMERIZADEIRAS

·MISTURADORES DE PASTAS

• BARCAS PARA TINTURARIA

• SECADORES DE MALHAS
• SISTEMAS DE EXAUSTÃO

• PEÇAS ESPECIAIS E CALHAS

Santa Catarina, como a ímplantação
de um pólo de indüstria cerâmica no
Sul do Estado, um pólo de fruticultu
ra de clima temperado no Planalto,
um parque industrial de extração e re

fmo de 6leo de soja e um conjunto
agroindustríal no oeste, e a inddstría
eletromecânica do Nordeste do Esta
do. O BRDE � hoje uma instituição
sólida, com um patrimônio líquido de
mais de 88 bilhões de cruzeiros, tendo
recursos em caixa na ordem de 20 bi
lhões de cruzeiros, e cujas operações
ativas giram em tomo de 170 bilhões
de cruzeiros.

Agradeço à
Santa Clara,

,à Graça recebida
C.M.P. -

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

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

CORREIO-
I[> <> F- <>" c:»

MATUTANDO
__----------- Egon L. Jagnow-

Lições do golpe,'
Queiramos ou não, o assunto do momento � o

golpe de estado ocorrido na União Soviética na sema

na passada. Muito jä foi dito e comentado sobre o

mesmo. E até é bom que se tire o máximo e se analise
a.fundo o assunto. Por isso, estou voltando ao assunto
esta semana, analisando as circunstâncias em que um

golpe de estado pode ocorrer e quais as condiçõs que
precisa haver para que seja bem sucedido, tomando
por exemplo o ocorrido na URSS.

Para que haja um golpe de estado, algumas
condições favordveis precisam ocorrer. Dentre elas
podemos citar:

Primeiro, o governo não atende aos anseios do
povo e também não agrada à elite (ou uin segmento
dela) que tem opoder nas mãos.

,

Segundo, devido ao não atendimento de suas ne-
cessidade e anseios, há um descontentamento genera
lizado, e reivindica-se, aberta ou veladamente, a tro
ca dos governantes.

Terceiro, o governo perde o controle da situação
e se desestabiliza, e o caos e a corrupção tendem a

tomar conta.

Quanto às condições que precisa haverpara que
o golpe tenha sucesso, duas são as mais importantes:

Primeiro, a disposição do povo em apoiar um
golpe de estado. Esta � uma condição sine qUil non:
um golpe de estado s6 terâ sucesso, se houver apoio
popular.

Claramente se viu istona URSS oprincipalfator
que contribuiu para o insucesso do golpefoi o fato do
povo não tê-lo apoiado. Apesar do descontentamento
popular, da crise econômica, do descontrole, a elite
que dominava o poder (forças armadas, policias se

creta e t,itmas), mesmo mobilizando esse poder, não
conseguiram impor sua votade devido à falta de apoio,

popular, Pelo contrârio, o povo mostrou seu repädio,
enfrentando as armas apenas com sua vontade de não

. aceitar a dominação dos golpistas .

Uma segunda condição precisa se ajuntar à pri
meira: os autores do golpe (para que o povo os apoie)

.

devem ser vistos como "salvadores dapâtria", O que
não ocorreu na URSS. Do contrário, o povo os repu
diava, lembrando-se das crueldades e arbitrariedades
por eles cometidas nopassado .

. .
Concluindo, apesar de (/U4Se um século de falta

de liberdade pol:ltica e de expressão, o povo soviético
deu uma lição de liberdade e democracia ao mundo,
sabendo defendê-las na hora e fdnna certas. E não se

omitiram.

Ou, para aqueles que gostam de usar termos

marxistas, isto sim, foi uma "revolução autêntica do
'proletariado": o povo mobilizando-se pela liberdade
do povo, contra uma minoria "burguesa" dominado
ra.

. ,
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SANT'ANA DIET
Para manter sua boa for;na� com todas as qualidades do leite, chegou Sant'Ana Diet! Totalmente

esterilizado e desnatado, tem durabilidade de até 6 meses, mesmo fora da geladeira. Voc�
encontra Sant'Ana O iet em prática garrafa de 1 litro, como os melhores similares europeus ...

Leite Sant'Ana Di.et Garante a qualirlade sem as dispensáveis gordurinhas!

Jaraguá do Sul, "31108 a Ó6/09 de 1991. P4gi1Ul5
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vista-se bem

Tem coisas
que nunca

saem da moda.
Andar bem

vestido é uma
delas.

E isso é no

ModaSempre
Getúlio Vargas, 55

..

CSELVA�
A LIBERDADE EM MALHA

... ,

FONE: (0473) 12·3253

Jaraguá do Sul • SC

-

Gente& Informac
...)

Rainha da 3@ Schützenfest--
Nesta prôxima

sexta-feira (6) acon
tece o lançamento
oficial da 3!! Schüt
zenfest (Festa dos
Atiradores), marca

da para o mês de
, /

outubro, no Parque
de Eventos "Agro
pecuário". Nesta
ediçiio, apresenta
mos 'aos leitores
duas das 25 candi
datas que concor

rem ao túulo de
Rainha da Schützen
fest.

�
ANIVERSARIANTES

Izlmara Krüger, representante da Socie
dade Rio da Luz II.

drade, I

03.09 - Irene H. Soel
ter, na Alemanha, Waldemiro'
Nagel, Narciso Morbis, Martha
Porath, Alvaro Pereira, Renato
Stãhelin, Ürsula Manske, Már
cia Ramthum, Renata Bonilauri
e Irine Ponticelli.

04.09 - Waldemar Van
Vosse1!, Jairo de Barros Jr., em
Blumenau, Valdir Klimkoski e
Maria M. Barrel.

,
05.09 - Pedro Borges,

Eliany Hornburg, Ronaldo
Guilherme Schmidt. Airton
Paul, Flávio Streit' e Ronaldo
Schmidt,

06.09 - Euclair PL.
Hinsching, João Hoepfner,
Eliani Borges, Arnoldo Pas
qualini, Traudi Kanzler, Rui
Romero Bauer e .Jãlio- Max
Manske.

31.08 - Tarcisio Satler,
José Baumle, Lauro A. Borto
lini, Hilda Henschel Brunner,
em São Paulo, Rudi Nei dos
Santos, Bernardo Fodi, Emi
liano E. Rossio, Mareio L. Ols
ka, Décio R. Piazera e Alison
Müller.

01.09 - Diana Seidel,
Fernando Fischer, Josl L. Gi
rardi, Roland Schünke, Marise
Kreiss, <Evelâsio E. Rossio,
q{ilbert Manske e Fabiana Ra
faela; filha de Ariel Arno (Lu
ciene) Pizzolatti; em Joinville,

02.09 -Rudi Bruns, em
Garuva, Laerte Stein, Romilda
Pedri, Walter Germano Be
hrens Ir., Alex Bolduan, Ede
mir Siqueira, Edeltraudt R.
Küster; Laura da Silva, Juliana
e Carlos Eduardo, filhos de
José Carlos (Luciana) de An-

I'

II
li

Tudo em artigos para presentes
você encontra

em

LANZNASTER

I
t-"

Elianete Cynara, representante da So
ciedade Ouro Verde.

Q�!!!�!
Ora. V.Nrta G. '1ognl Ora. Stela F..,..clnl
Ora. SolIngeCutllho PSICOLOGA

FlSIOf'ERAUPEUTAS Ora. Solinge Palnl
FONOAUDIOLOGIA

R..W....MIrquerdt, 358 próximO .

di Clfnlca Sentil CecßII. Fone: 72-.. '

A ROUPA INFANTIL

Os funcionários, e,
principalmente, amigos de
sejam a diretora do Jornal
Correio do Povo, Agência
Varig e Organização
Contábil "A Comercial",
Yvonne Schmôckel, desejam
todas as felicidades neste
dia 31 de agosto, data de
seu aniversário. Sempre
agradecidos pela sincerida
de que você, Yvonne, cos

tuma passar a todos, Pa-
rabéns.

\

FARMÁÇIA
DO SESI

Amplas instalações e com Laborat6rio de Aná
lises Clínicas anexo, para melhor atendimento.

Av. Mal. Deodoro, 507 (defronte o Colégi�
São Luís) - Fone 72-0561

o seu relojoeiro
Av. Ma'" Deodoro, 391 - Fone: 72-1267

NOITEVAMP

Aproveitando a onda do
esoterismo que invade o plane
ta, será levada a efeito pela
Marrakech e' CKAT a Noite
VAMP, dia 13 de setembro.
Muitas' performances, monstros
e sustos numa noite como nun

ca se viu. Decoração a caráter
e criaturas do outro mundo

, farãopresença. Imperdivell

CAESAR'S BAR

o CAESAR'S CLUB tem

propostas que vêm de encontro
às carências da nossa cidade,
desta vez com a abertura do
CAESAR'S BAR, anexo ao

P4gÜltl6_ Jaragwâ do Sul,3
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



'S CLUB. Os jara
tem mais uma boa

(ilibar.
'

A inauguração está mar
a o dia 06 de setem

será super agitada
shol\. da banda coun

ASSHOW'.

or falar em "TEXAS
, estes paulistas estarão
ntando no CAESAR'S

nos dias 06 e 07 de se

com o que se tem de

do country, No sábado,
amigos se reunirão pa
churrasco com a banda,
claro, nãofaltarâ músi
try, que é, o que eles

SIlbemfazer.

Boate Marrakech 10-

público de mil pes
ue assistiram a elimi

jaraguaense do Con
"Garota Studio", no fi
semana passado, quan
Mio ainda apresentou
/ogomarca. Para este

(6), acontece show com

Camuflagem", de

'{JfJ/is, com 'certeza de
ndepúblico!

OlA CAESAR'S
CLUB

jovem Elisângela
,Nilsa Schultz, Rosana
JuÍiãiia Brandão foram
,

tas que passaram na
,

tôria do Concurso
Caesar's Club, reali
sexta-feira (23). Antes
ima do concurso,
outra eliminatória,
data definida. A fi

fina/doano.

Maria Elise Colle da Luz, filha de Ál
varo Felipe (Maria Aparecida Colle)
da Luz, de Jaraguâ do Sul.

Deborah Barros, filha de Gilberto
Pereira (Ivone Eggen) Barros, de
Jaraguâ do Sul.

Giselle Hasse, filha de Ivo {Ilse
Fischer) Hasse, de Jaraguä do
Sul. .

Patronese Marlene Panstein, esposa
do engenheiroAristidesPanstein,

.

Os diretores do Correio do P0110 estão convida
dos a prestigiarem o coquetel de apresentação das lindos
meninas-moças que debutam no dia 28 de setembro, no
Clube Atlético Baependi. O coquetel acontece dia 2 (se-

gunda-feira), cem a coordenação daspatronesesM�rlene
Panstein e Eunice Andreatta, Abaixo, publicamos as fotos
de algumas das debutantes e, na prôxima edição, repeti
remos a dose com outras belasmeninas:

Milena Buzzi Gerem, filha de Plfnio
José (Maria Marlize Buzzi) Gerent, de
Jaraguâ do Sul.

Fâbia Cardina Hafermann, filha de
Norberto (Rose Mari) Hafermann.
de Florianõpolis,

.

Debutantes do Baependi:
apresentação em Coquetel

-------- CINEJARAGUÁ------------
R. CEL EM/uO c. JOURDAN, 103 CENTRO FO-

NE: 72-3800
_

SEXTA - 30.08.91 - 20:15hs - EDWARD, MAOS
DE TESOURA (EDWARD SCISSORHANDS). DIR.: TIM
BURTON. COM: JOHNNY DEEP, WINONA RYDER,
DlANNE WIEST E VICENTE PRICE. Edward é um hábilar
tesão com as tesouras, mas se depara' com o preconceito de

.

.

uma sociedade materialista quando resolve sair de seu cas-
telo que, 1)Ll verdade, é o seumundo. CENS.: LIVRE. _

SABADO -31.08.9I-20:15hs-EDWARD, MJ!OS
DE TESOURA. CENS.: LNRE. 22:00hs - FILME EROTI-

CO. CENS.: 18ANOS.
_ DOMINGO - 01.09.91 - 20:15hs - EDWARD,

MAOSDETESOURA. CENS.: LNRE.
_SEGUNDA - 02.09.91-20:15hs-SEM PROGRA

MAÇAO.
TERÇA - 03.09.91 - 20:15hs - EDWARD, MÃos

DETESOUkA.
QUARTA - 04.09.91 - 20:15hs - EDWARD, MÃos

DE TEsrOURA.
QUINTA - 05.09.91-20:15hs-FILMEERÓTICO.

CENS.: 18ANOS.

Cl!.íNICA VETERINÁRIA
SCHWElTZER

Dr. Waldemar Schweitzer
Cllnica di' pequenos e grandes animais,
'rurgias, vacinaçês, raio x, internamentos e
tique. R. joinville, I. I 78 (em frente ao

Sup. Breithaupt) - Fone: 72-3268

Jaraguá do Sul- SC

A GERAÇÃO
DAMALHA

.'

�

Vestindo Gerações

Postos de VeNhu
Av. Mal. Deodoro, .

1.085

Fone:'72-3311

II)IIC�IIIL
TROFÉUS - ARTIGOS 'ESPORTIVOS

ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO
(de segu.nda à domingo)

Rua CeI. EmUlo C. Jourdan, 62
(próximo ao Cinema) - Fo.ne: 72-3563

-
.-

Rua Reinaldo Rau,632
Fone: 72�1599

VIAÇÃO
CANARINHO

Há 20 anos transportando
os artífices do nosso progresso.
AV. MAL DEODORO DA FONSECA, 987· FONE 72·1422

P4gi� 7
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____-- -------_,VARIEDADES

ALTA

fREQUÊNCIA I,

to, em Curitiba, onde logrou
classlficação para a etapa na

cional a brusquense Milena
Zimmermann (Miss Brusque
91).

CORREIO____
I(> <>' IF» C>" C>

Luciane Schwalbe, Giseie

Francener, Rosane Winter e

À(ldréia Krause, Sérgio Fiedler
(lq colocado), Silvio Ewald e

Vanderley Müller.
Essas nove pessoas par

ticiparam da final estadual, le
vada a efeito dia 11 de agosto
no Rariah

'

Privée Club, em

Joinville, que definiu 6 vence

dores a nivel de estado. Entre
eles figuraram Giseie France
ner e VanderleyMüller. O gru
po participou então da etapa
Sul-brasileira, dia 12 de agos-

�\ "TRELOUK DF THE YEAR" �

UMA FUNDAÇÃO
EM PERSPECTIVA
Comenta-se em 'rodas

sociais a idéia da constituição ,

de uma fundação c':lltural que
'

tenha por finalidade a preser
vação de valores e a memória
histórica de Jaraguâ do Sul,
assim como da manutenção de
uma biblioteca para a ini

ciação ao gosto da leitura. Po
derá ocorrer, também. com o

tempo a publicação de jornais
e a edição de livros de fundo
histórico do munictpio e da re

gião. A fundação, ao que se

sabe, receberá o nome de uma

personalidade falecida, mas

que, se viva, teria contributdo
sobremaneira para resgase da
memória histórica jaraguaense,
elevando o ntvel cultural de
nossa gente.

Vários dos modelos par
ticipantes foram contratados

para a realização de trabalhos
,

na área de modelo a rdvel na-

cional, através da agência Elite
Model.

Mais uma vez, Jaraguá
deu mostras de sua potenciali
dade.

RAINHA DA ÔLlSEJA
Seis candidatas

concorrem ao tftulo de
"Rainha da' Oliseja",
que acontece às 21 h0-
ras dê hoje (31), no pa
vilhão do Parque Muni
cipal de Eventos "Agro
pecuário", com ani
mação do MusicalBavâ
ria. Sandra Sperasico
(Alinientfcios Sasse), So
lange Giese (Reunidas),
Sandra Adriane de Car
valho (Dalmar), Iracema
Wu'lf (Maiwee Malhas),
J ane Ochner (Marisol) e
Alessandra

"

'Mara
Schroeder (Ceval) repre
sentam a beleza jara
guaense nesta Olimptada
Sesiana de Jaraguá do
Sul. No detalhe, apre
sentamos ao leitor a bo
nita Jane Ochner,

DARPE DE CARA NOVA

Com uma fachada externa de encher os olhos e a de

coração interna beltssima, a Darpe Malhq,s reinaugurou
sua loja na Avenida Getulio Vargas, dando-à cidade um vi

sual muito bonito. De parabéns, o casal Afonso (Dyonne)
da Cunha pelo extremo bom gosto.

DE VOLTA À TERR'NHA
A bonita 'jovem Ana Paula Bonilauri acaba de

retomar da Europa, onde viajou no intcio de agosto,
não apenas para passear mas, principalmente, para
aprofundar seus conhecimentos na chamada ltngua
universal: o Inglês. AO$ 15 anos e com uma beleza de
"encher os olhos", Ana Paula voltou aos estudos no

Colégio Positivo, em Curitiba (PR), onde cursa o se,..

gundo ano do 2!! grau. Ela
é

filha de Luiz Carlos (Es
ter) Bonilauri, e tem mais duas irmâs lindas: a Flávia
e a Renata. Sucessos nas estudos e desejos de uma

decisão firme na futura profissão que vier a almejar.

Jaraguá 40 Sul partici- .

pou, pela primeira vez, do ro

teiro de etapas classißcatôrias
desse certame internacional de
beleza. Na pré-seleção realiza
da pela CKAT Produções,
promotora do evento, apresen
taram-se 97 candidatos. Den
tre esses, foram selecionados
pela ELLUS_ 21 pessoas que
participaram da etapa jara
guaense, realizada dia 08 de

agosto. Os vencedores da eta

pa localforamAlair Francener
(lI! colocada), Elizabeth Arl,

•

Venha colher as primeiras flores da estação.
Styletto e AcquaIresca /'"
,Dro·Colônia Deo-Colônia 110 mi

Av. Getúlio Vargas, 166 - Fone: 72�0583
Rua Reinoldo Raui' 366 - Jaraguá do Sul- SC

PRA vocé COMEÇAR BEM AESTAÇÁO MAlS PERFUMADA DOANO

Pâgina 8 Jaraguâ do Sul, 31/08 a 06/09 de 1991.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Proclamas de Casamentos

Furgões simples, iso�rmicos, plásticos, frigor(ficos,
trailes e carretas de I, 2 e 3 eixos.

Equipamento de refrigeração e 3� eixo (truck).
Rua Dr. Enrioo Ffermi, n! 113 -

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

,

TlARGOT ADEUA GRUBBA LEHMANN.
()jit:iaI do Registro CM do l� Distrito do Comarca"
l,a8l'd doSill, Estado de Santa Catarina, BrtUillazsa
bei" que compareceram em Cartôrio exibindo OS d(H:u
IMfItos exigido.spela lei, a fim de hDbilitarnnpa", ctÍJiar:

EDITAL N' 17.887. de 20-08-1991 ,

• VALTER PETRY e LORENA STENGER
Ele, brasileiro, solteiro; eletricista, natural de Massa

randuba, neste Estado, domiciliado e residente na Rua Parafba,
tt9, em Vila Lenzl, nesta cidade, ßlho de Huberta Petry e PhI
lomena Alflen Petry. '

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de JaraguA do
Sul, domiciliada e residente em Jaragu4084, neste distrito, filha
de Adolpho Stenger e Regina Stenger. "

EDITAL NI 17.888 da 20-08-1991
• ALECIO ZIMMERMANN e ANGELA MARIA
BORTOUNI

Ele, brasileiro, solteiro, cobrador, natural de Toledo,
Paraná, domiciliado e residente em Ribeirão Molha, neste dis
trito, filho de Guerlno Zimmermann e Nair Zimmermann.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de escrlt6rlo, natural
de Tal6, neste Estado" domiciliada e residente na Rua Bertha
Weege, 594, em Barra do Rio CArro, neste distrito, filha de Ar·
dulno Bortollnl e Maria Bortolinl.

EDITAL N' 17.869 de 20-08-1991
• VALMORBUTZKE e VAUWENDORFF

Ele, 'brasileiro, solteiro. motorista, natural de JaraguA
do Sul, domiciliado e residente em Rio da Luz II, neste distrito,
IIIho de Enio Butzke e Anita Maas Butzke.

'

Ela, brasileira, solteira, operärla, natural de JaraguA
do Sul, domiciliada e residente em Rio da Luz III, neste distrito,
IIlha de Alvim Wendorff e Tecla KruElger Wendorff.

EDITAL.Hv 17.870 da 21-08-1991 '

• 10AO ZOCATELU e NELeI TEREZINHA IE-
SUINO ,

Ele, brasileiro, divorciado, funcionAria pllbllco esta
dual, natural de Corupä, neste Estado, don'dcillado e residente
na Rua Equador, 33, nesta cidade, filho de LulzZocatelli e He
lena Klock.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Guarapuava,
Paraná, domiciliada e residente na 'Rua Equador, 33, nesta cl
dade; filha de Antonio Jesulno e Deonzilha Anacléto Jesulno�

EDITAL � 17.871 de 21·08·1991 ,oe
.ANTONIOANVERZE eMARCIA JOSII!.BARBI

Ele, brasileiro, solteiro, operänc, natural de JaraguA
do Sul, domiciliado e residente na Rua Minas Gerais, 180, nes
ta cidade, filho de Jonas Anverze e Maria Fontana Averze.

'

Ela, brasileira, solteira, costureira. natural de JaraguA
do Sul, domiciliada e residente na Rua Victor Rosenberg, 144,
nesta cidade, filha de José João Barbl e Elisa Duarte Barbi.

EDITAL N' 17.872 de 21·08·1991
• LEONEL DE SOUZA MOREIRA e SANDRA DA
SILVA

'

;
,

Ele, brasileiro, solteiro, operárlo, natural de São José
do Cerrlto, neste EsiE!'do, domiciliado e residente na Rua Fran
clSCQ Hruschka, em Jaraguá·Esquerdo, neste distrito, filho de
Dejalmo Alves Moreira e Tereza Gentil de Souza Moreira.

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de AgrolAn
dia, neste' Estado, domlçlllada e residente na Rua Joio Franz·
ner, 510, em Jaraguá·Esquerdo, neste dlstrl,to. filha de Alvlno
Jesus da Silva e Olga Muniz da Silva.

EDITAL NI �1..813 de 21·08-1991
......•UDIO liANEMANN eRO.uonGELANlENOW

Ele, brasileiro, solteiro, motorista, natural de Jaraguâ
do Sul, domiciliado e residente na Rua Benha Weege, 1.211,
em Barra do Rio CArro, neste distrito, filho de Ordlno Hanemann
e Elfl Dumke Hanemann.

Ela, brasileira, solteira" industriárla. natural de Jara
guA do Sul, domiciliada e residente em Garibaldl, neste distrito,
fII�a de Renato Nlenow e Laurlta Borchardt Nienow.

EDITAL N' 17.874..de 21·08.1991
•PEDRO LUISSCHMIDT eROSILENEPEDRI

Ele, brasileiro, solteiro, au�iliar de escrlt6rio, natural
de Jaraguá do Sul, domiciliado e-residente na Rua Feliciano
BOrlallnl, em Barra do Rio CArro, neste distrito, IIIho de Pedro
Schmldt e lolanda Fuzzi Schmidt.

Ela, brasileira, solteira, telefonisla. natural de Jaraguã
do Sul, domiciliada e residente na Rua Pllfredo Schumann, 53,
em Jaraguá·Esquerdo, neste distrito, filha de João Pedrl e

Analr Maria Pedrl.
'

EDITAL NV 17.875 de 21·08·1991
• PAULO SERGIO DE SOUZA e ROSEU FA
'GUNDES

Ele, brasileiro. solteiro, vendedor, natural de, Curitiba,
Paranã, domiciliado e residente na Rua Emillo Stein, 261, nesta
cidade, filho de Vicente de Souza e Emilia Rodrigues Batista.

Ela, brasileira, solteira, diarista, natural de Jaraguá do
Sul, domiciliada e residente na Rua Emilio Stein, 261, nesta cl·
dade, lilha de Pedrd Fagundes e rerezlnha,Fagundes.

EDtTAL,NV 1I.876 de 22·08·1991
• 10AO CRISTOFOUNI e ISABEL VIEIRA

Ele, brasileiro, viOvo, industriário, natural de Rodeio,
neste Estado, domiciliado e residente na Rua Rui Barbosa, 542,
em Guaramirim, neste Estado, filho de Manoel Crlstolollnl e

Emma Cristofolini.
Ela, brasileira. viOva. costureira, natural 'de Tres Bar·

ras, neste Estado, domiciliada e residente na Rua Bernardo
Dornbusch, 845. nesta cidade, filha de Pedro Gonçalves Sobrl·
nho e Madalena Poplnhak Gonçalves.

PASSAT/84

'Vende-se passat
ano 84.
Tratar:

Rua Tupy, 2.5ij4
Nova Brasília -
Joinville- SC

EDITAL N' 17.877 de 22-08·1991
Cól!la recebida do cart6rlo de Guaramlrlm/,.;,neste Estado.
• JEANCLAUDIOBONET e CILLiAREINKE

Ele, brasileiro, solteiro, laboratarista, natural de Itupo
ranga, neste Estado, domiciliado e residente na Rua José
Theodoro Ribeiro, 1.700, em Ilha da Figueira, neste distrito, fi·
lho de Pedro Bonet e Evellna Gracl Bonet.

, Ela, brasileira, solteira, vendedora, natural de Jolnvll·
Ie, neste Estado, domiciliada II residente em Ilha da Figueira,
em ,Guaramirim, neste Estado, filha de Alex Relnke e Onda
Schuster.

EDITAL NI 17.878 da 22-08-1991
• MANOEL SILVINO DE SOUZA e ROSJNE1"E
BAPTISTA

Ele, brasileiro, solteiro, operáriO, natural de Gerenila
Lunardelll - Nova Cantu, Paran., domiciliado e residente na

Rua Guanabara, 407, nesta cidade, filho de Pedro Bueno de
Souza e Olinda Almeida de Souza.

,Ela, brasileira, solteira, balconista, natural de Francis
co Alves, Paraná, domiciliada e residente na Rua Guanabara,
407, nesta cidade, filha de Anteno� Baptista e Nair Brognl Bap
tista.

EDITAL NI 17.879 da 22-08-1991
• VALDEMIRO LUIS WACHHOLZ e MARU
KAMMER

Ele. brasileiro, so!telro, met810rglco, natural de Massa·
randuba, neste Estado, domiciliado e residente na Rua Massa
randuba, ,66. em Vila Lalau, neste distrito, filho de Loda Wa·
chholz e Mlchellna Safanelll Wachholzl

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural !Ie Jaraguá do
Sul, domiciliada e'resldente na Rua Massaranduba, 66, em Vila
lalau, neste distrito, filha de Antonio K8JT!mer e Ede Veglnl
Kammer.

EDITAL NIl 17.880 d8 22·08-1991 ,

'
,

• VALDEMIR KREBS eMERCILDAGONÇALVES
FERNANDES�

"

, ' Ele, brasileiro, solteiro, mordomo, natural de Irlne6-
pQUlI,neste Estado, domiciliado e residente na Rua João Carlos
Stein, nesta cidade, filho de Nivaldo Krebs e No,emla da con-
eelçäc Krebs.

'

Ela, brasileira, solteira, operârla, natural de Monte
Castelo, neste Estado, domiciliada e residente em Garlbald!,
neste distrito, filha de AntOnio Gonçalves Fernandes e Florentl·
na Pietroskl Fernandes.

EDITAL NV 17.881 de 23-08-1991 "

Cópia recebida do cartório da GuaramlrlmÖsc• VILSONEGGERT eDATRIZR SNlACH ,

Ele, brasileiro solteiro, mecArilco, natural de Massa·
randuba, neste Estado, domiciliado e residente na Rua Rodolfo
Tepassé. 81, em GuaramirIm, neste Estado, filho, de Victor Eg·
gert e Cecilia Markeuvlecz Eggert.

� Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Jaragu'â do
Sul, domiciliada e residente na Rua Brusque, "91, em Vila No
va, nesta .cldade, filha de Bernardo Rosnlach e Catharlna Lei·
thold Rosnlach.

EDITAL NV 17.882 de 23·08·1991
Cópia recebida do cert6rlo de Qoloe�,!aran'
• .MARCEUNO BARBA COI'fIl!..lO e MARlNALVA'
JIlNUCI

Ele, brasileiro, solteiro, agricultor, natural de GoloerA,
ParanA, domiciliado e residente em GoloerA, Paranâ, filho de
Miguel Barba Herrelra e Rosa Conejo Barba.

'

Ela, brasileira, solteira, do Iar, natural de Nova Londrl·
na, Paraná, domiciliada e residente nesta cidade, filha de Dlvl·
no Mlnucl e Odete Garranca Mln(l�r;

EDITAL NV 1'7.883 da 28-08·1991
• EDSON CARLOS DE OUVEIRA e DENISE
SCBUCKJIANN

Ele, brasileiro, solteiro, 'empresärto, natural de Curltl·
ba, Paraná, domiciliado e residente na Rua Isaras RAgis de MI·
randa, 3.192, em Curitiba, Paraná, filho de Joio Pedro de Oll·
velra e Maria Martlnell de Oliveira.

Ela, brasileira, solteira': auxiliar de escrltOrlo, natural
de Jaraguâ do Sul, domiciliada e residente na Rua Afonso Bar·
tel, 316. nesta cidade, filha de Silvestre SchlIckmann e Josefa
Schlicl<mann.

'

EOOAL KlI17.884 de 26·08·1991
• JOSE LEITE e SUEUWOLF !

Ele, brasileiro, solleiro, metalOrglco, natur'al de Bar·

racAo, Paraná, domiciliado e residente no Loteaménto Hane

mann, em Barra do Rio CArro, neste dlstdto, filho de Antonio
�elte Severo e Dorvallna Machado.

Ela, brasileira, solteira, comerciária, natural de Campi·
na da Lagoa, Paraná, domiciliada e residente na Rua Francisco'
Hruschka, em Jaraguá·Esquerdo, neste distrito, filha de José
Wolf e Olinda MiraWolf.

EDITAL NV,17.885 de 26·08·1991
• LEOMARHANSEN e IVONETEROHUNG

, Ele, éraslleiro, solteiro, operário, nàtural de Jaraguâ
do Sul, domiciliado e residente em Garlbaldi, neste distrito, li·
lho deWolfridHansen e Hilda Volkmann Hansen.

Ela, brasileira, solteira, operâria, natural de Mirador
Presidente GetOllo, neste Estado, domiciliada e residente na

Rua Bernardo Dornbusch, 743, nesta cidade, filha de Atico Ro

hling e Ema Rohling.

.

E para que Ichegue ao conhecimento de todos,
mandei passaropresente Edital. que sudpub6cadopela
ilJrprmsa e em Can6rio, onde sero ajixtido duranle IS
diizs.'

'

•

" JAfiAGll/\ IH; '0'11 '-,

Conhecida do Acre ao!lS '

JaraglUf do Sul, 31108 a 06/09 de 1991.

CORREIO-'-
.:» c::» ..C»"C»

Informativo Paroquial
CASAMENTOS:
3Õ/08.....ó J8h30 - Matriz -WURIVALLUZDA SILVA
EMARIZA DEFATIMANARCIZO
31108 - I6hlJO - Matriz - AJiISTEU ENIO GRAF E
JO�A BELARMINO
MISSAS: SÁBADO:
I91{)() - Matriz,' I8hlJO - São Luiz Gonzaga; 191130-
São Judas Tadeu; I9hlJO - São Francisco; 14hlJO,
Matriz(Crianças);
DOMINGO:
07hlJO - Matriz; 09hlJO - Matriz,' I9hlJO - Matriz;
08hlJO - São Judas Tadeu,' 091130 - São Cristovão,'
09h30 - Santa Clara; 08hlJO - Santa Ana,' 09h30 -

Rio da Luz; 08hlJO - N. Sra. doRosârio;

NOSSA MENSAGEM

• 'Estamos iniciando o mês da Btblia e a liturgia
deste final de semana nos faz refletir que a vida cristã
não é uma obediência passiva às normas que recebe
mos, mas uma resposta pessoal e responsâvel aos
chamados de Deus e aos apelos dos irmãos, A fideli
dade à tradição não pode nos colocar contra a reno

vação. A leitura, o estudo e a reflexão da.Btblia são
essenciais para sermos capazes de discernir entre o

que é próprio de uma época. Neste mês da Btblia va

mos nos comprometer a ler e meditarmais aquilo que
Deus nos comunica" .

Curtume Arnoldo Schmltt LId••

Fone: DDD (04�)'72"70
I

- Coluna Evangélica'
CULTOS: Neste domingo - às 8:00 horas na Ilha da

Figueira, em Nereu Ramos, � Três Rios do Norte; às
9:30 horas no Centro, em Ribeirão Grande do Norte e

na Sede Par. Ap. Tiago e às 19;00 J:toras Culto Infor
mal no Centro.
LEMA DA SEMANA- "Bendize, ó minha alma, ao

Senhor, e não te esqueças de nem um só de seus benej(
cios" . Salmo 103:2
MENSAGEM,ELEITURA DIÁRIA'
DIA - 02' - O Senhor nos coloca uma cruz, não uma

corOá. A coroa virámais tarde. Felepenses 1:29,30
03'- O melhor remédio contra preocupações, é nesse

momento se .ocupar com outros. Provérbios}2 :25; Fe
lipenses 4:6,7
04 - Tu temes o futuro? Confia-o a De�, e viva opre
sente. Isafas-7:24
05 - O que Deus nos poderá negar, depois que Ele nos

deu seu FilhoJesus? Romanos8:32
06 - Quem quer obter vitórias com Jesus, tem que estar

disposto a sacriflcio. Mateus 16:24,25; I Corintios
15:57; Hebreus 11 :3340
07 - Quando Deus perdoa pecados, então Ele os per
doa de tal maneira como se nunca existissem. Miqueias
7:19

'

08 -:- Nós vivemos do amor e da, paciência de nosso

Deus. Romanos 9:22-23 .

r� PERFLEX Per...n.. Hortzontal. e Vertlcall

PERFLEX BCllp&anhelro-DIvlIIIoSantOnada '

Toldo. - Acrflcos'Cen:u.Ea�"":
PERFLEX EmAlllllllnlO.'

-

18 Anos A Serviço da Comunidade

Rua JoiDYiIIe, 1839 - F_e: (0473) 72-0995 e 72-332.
JARAGqÁ DO SUL-SANTA CATARINA

P4gÜUl9
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ESTE NOSSO BRASIL

Pode dar aos seus filhos o melhor dos bens
Por, JOSÉ CASTILHO PINTO

o Brasil possue 8 mi
lhões e meio de quilômetros
q�r�s com �rosos,

rios, UTfUl enorme costa marf
rima, os minerais mais varia
dos, florestas ainda virgens,
.õtimas terras para pastagem,
,para plantio e um clima que
possibilita, juntamente com as

indústrias alimentfcias, UTfUl

produção' de alimentos em tal
quantidade que poderia ser en
tregue aos consumidores em

larga escala e por um preço
bem em conta.

Como vemos, este nosso

Brasil é aquinhoado com UTfUl

natureza exuberante e não é de
hoje, mas desde o tempo do

Império quando já se dizia que
nele, "em se plantando tudo
dá". No entanto esses dons
naturais são mal aproveitados,
pois além do preço alto dos
gêneros alimentfcios de vez em

quando estamos em falta de
alguns deles, como aconteceu
dias atrás em que os açougues
não tinham carne de segunda.
E isto sucede pela falta de um

acertado planejamento agro
pecuário dos órgãos competen
tes, ou será por ironia num

Pafs que dado a sua exuberân
cia, como dissemos acima, po
de dar aos seus filhos o melhor
dos bens, ou seja, boa alimen
tação que significa saúde, ale-

gria, interesse pela vida e pelo
progresso. Essa falha de pro
gramação vem sucedendo em

toda parte, mas Sta. Catarina
não pode permitir que isto

aconteça aqui pois tem um sis
tema agro-pecuário de peque
nas, bem distribuídas e produ
tivas propriedades agrtcolas,
sistema que será servindo de
modelopara o resto do Pars.

Finalizando' temos para
nós que mesmo sem paterna
Iismo este nosso Brasil, cujas
riquezas em sua maioria estão
intocadas, mais dia menos dia
terá condições de dar 'aos bra
sileiros tudo que eles merecem.

CORREIO_,
11><> �<>" C>

EDITAL
ÁÚREA MÜLLER GRUBBA, Tabeliã e Olicial de Tltulos da Comarca

, de Jaraguâ do Sul; Estado de Santa Catarina, na forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital virem que se acham nes

,'te Cartório para Protesto os Tltulos contra:
,

ADENIR ANIBAL DE SOUZA - R: PROCÓPIO GOMES 611 - NESl'A,
CONSTANTINO POPIOLEK - R: AUGUS,O G. HANNEMANN 629 _

IiIESTA,
'

,

COMÉRCIO DE TECIDOS H_S LTDA - R: JO�O PICOLLI139 - NESTA,
CONSTRUBEM EMP DE MAO DE - R: IRMAO LEANDRO, SINo - NES-

gRINEU SIMÃO DE CAMPOS - R: CODORNAS 15 - NESTA.
DULCE GALDACHER - R: LUIZ BORTOLlNI, 177 - NESTA,
DORALINO LORENCATO E CIA LTDA - R: SOUZA ,NEVES 561 .,. NES
TA,
ESQUADRIAS SILVA LTDA - R: JOSÉ BONIFÁCIO SltlJ - CORUPÁ,
MERCADÃO DE CALÇ E ARTCOURO LTDA- R: MIGUELCOUTO 145_
NESTA,
NILSON EING - R: ITAPOCUZINHO 4955 - NESTA,
RESIVALE TRANSP COM RES OLEO LTD� - R: TRÉS RIOS DO NORTE
681 -NESTA,

'

ROMELSA COM E SERV LTDA - R: AFRANIO PEIXOTO 1892 - NES
TA,

-, :- - -.-.- -.- -

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou 88,.
é:usaram a aceitar a devida Intimação, faz por Intermédio do presente
edltal,: para que os.mesmos compareçam neste Cartório na Rua: Arthur

,

Müller n9 78, no prazo da Lei, a lim de liquidar o seu débito, ou entlo
dar razão porque não o faz, sob a pena de serem.es referidos prote.
lados na forma da Lei, etc.

.

• 'Ft.1N/Jaraguâ doSul 26 de 8Qosto de 1991.
Aurea Müller Grubba - TabeliÃ. e Oficiai de Protesto de Tltulos.

INTERI,MÓVEIS
Intermediária de
Imóveis Ltda�

R. João Piccoli, 104 - Fone
72-2117
Jaral.uá do Sul __". SC -

CRECI 0914-.1

TERRENO -com 27.500m2 em Rio Cer
ro I com 113m de frente para o asfalto.
TERRENO - com 990m2 com 2.casas lo
calizado .na Rua José Teodoro Ribeiro -

ILha da Figueira.
TERRENO - com 378m2 - loteamento
Champanhã.
TERRENO - com 1.832m2, situado à
Rua Max Wilhehm, 671.
PERMUTA-SE - casa em Joinville por
casa em Jaraguá•.

ALUGA-SE

SALA COMERCIAL (térrea) - com

75m2 - na Barão do Rio Branto 353.
SALAS COMERCIAIS - Av. Marechal
Deodoro da Fonseca - TÉRREA e I!
ANDAR.

'

ESTES E MUITOS
NEGÓCIOS PARA
NOS.

OUTROS BONS
VOCÊ, VISITE-

ar Imóuei
Jaraguá

Ctda.
Compra - Venâa - L""'am�nio e Administraçao de lmoveis
CGCMF: 786595440001-92 - Creci 852-1
Av, Mal. Deodoro. 141 - Fone: 72-2010

VENDE-SE:
- Um terreno perto da Igreja Rio Molha

•
- 02 (dois) terrenos no Loteamento Itapocuzlnho •

- Terreno com 720,OOm", com duas casas no loteamento Ana
Paula I
- Terreno em Nereu Ramos
- Terreno com 10.000,OOm", na BR 280
- Terreno com 574,00m2, na rua Jacob Gesser, atraz do Tljolão

�eT��,:��a�!"�g3�t�88�' defronte a entrada do Rodeio Criou-
lo. J

- Chácara com 240.000,OOm", na Grota Funda.
- Chácara com 34 morgos, no bairro são João.
- Casa mista na rua Henrique Lessmann.
- Uma casa com 02 ,(dois) terrenos em Schroeder com 15,00 x

30,00m

: g:� �� �����:n��:���������·
- Casa de alvenaria com 165.00m", perto da Recreativa da t.1a
risol.
- Dois lotes no Loteamento Il$jarà frente para a rua Itapocuzi-
nh�

"

ALUGA·SE:
- Sala comerciai na rua Bernado Dornbusch.
- Salas comerciais e Kitinetes no prédio da MP, na Marechal.
- Sala comerciai na rua Preso Epitácio Pessoa, 733.
- Sala comerciai com divisórias 00 prédio do Unibanco.
- Apartamentos novos na Av. Mal. Deodoro, da Fonseca, de,
Irente as Pernanbucanas. ' '

- casas residenciais em diferentes pontos da cidade.

P4gilUlIO

\

'TERRENO
Em frente a WEG 11-
Lateral Rua Jolnville cl

2.856,OOm"
Preço Cr$ 5.500.000,00

smo
Ribeirão Cavalo (Nereu) cl

125.000,OOm" (Plano
clarrozel�a)

Preço Cr$ 15.000.000,00

Jaragud do Sul, 31/08 a 06/09 de 1991

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ESPORTE

Alvorada conquista título
do certame da' 1ª divisão

..

Esporte em Revista
------_----- JaimeBlank-

Amizade "patina", e
Jaraguá do Sul - o

presidente da Liga Jara- .

guaease de Futebol, Ralf

Manke, comanda na noite do

dia 6 de setembro, no salão
.

da sociedade esportiva e re

creativa Comercial, o baile

da premiação dos vencedo
res do Campeonato da I!!

Divisão de Amadores, com
animação do musical "Tran
samerica" . Durante o baile
de confraternização, os jo
'gadores, comissão técnica e

diretoria do Alvorada rece

berão os troféus "Erich Ma

thias", pela conquista do t{

tufo, assegurado ap6s _vit6-
ria obtida sobre o Malvice,
por 3 x O. A SER'Amizade
deixou de ses campeã, ao

perder para Q João Pessoa,
em Guaramírim, pelo escore

de 2 xl.

es seguintes jogos: GE Flo
resta x Rio Molha, SER

Alíança X PORte Preta FC.,
SER Guarani x XV de No
vembro EC. e São Luiz FC.

Alvorada "fatura" o título
Tudo parecia definido em favor da SER Amizade,

que precisava apenas e tão somente de uma vit6ria
.

simples sobre a SE João Pessoa,mais a "zebra" andou
solta 11Q lIltima rodada e reservou uma grande surpTeSQ
para a equipe .de Guaramirim. 'Perdeu de 2 a 1 - de vi
rada - em seu prõprio campo, perante a sua torcida. E
o que � pior, em perdendo o jogo, perdeu tombIm a

, oportunidade 4e abiscoitar o bi-campeonato, porque a
..

SR Alvorada, correndo por fora, como quem não quer
nada, aplicou 3 a O em cima do Malvice, conquistando
todos osmhitos do campeonato da 1�Divisão deAma
dores da. Liga Jaraguaense de Futebol de 1991. Uma
conquista, por sinal, muito comemoradapor. dirigentes,
atletas e torcedores da equipe de Rio çerro II, que re
ceberam simbolicamente das mIios dO presidente da
UF, Ralf Manke, logo ap6s o jogo, o Troflu "Erir;h
Mathias", gentilmente oferecido pelo seufilho, o gran
de desportista Elmo MathiaS, momento em que foi
prestado um minuto de siMncio em mem6ria ao home-
11Qgeado jdfalecido.

x Vitória. Igual pela 2!! Di

visão, o Rio Molha mantém
a liderança do returno, com

quatro pontos positivos,
permanecendo na frente
também no Campeonato de

Aspinmtes, com quatro pon
tos ganhos.

Neste final de semana

prossegue, os certames da 2!!
Divisão e Aspirantes, com,

Trilha do Cachorro Doido teve 81 participantes

L laragu! do Sul - Nada me
s de 81 jipeiros largaramdefrontea

prefeitura, na manhã de sábado, du
�te a realização do "12 Jeep Raid
1'Cidade de Jaraguá do Sul", enfren

o a partir daí os desafios pré-és
lecidos pela comissão organiza

dora do evento, como a travessia de
rios, pontes precárias, erosões, pe
dras, lama, subida ou descidas íngre
mes. Apenas um veículo não conse-

guiu completar a prova, devido ao

capotamento, por problemas mecâni
cos.

Ao longo dos quase 115
quilômetros percorridos foram distri
buidos 10 postos de cronome�gem,
onde eram anotados os horários de
passagem de cada veículo. O desta
que, no final, ficou para dois veículos
que receberam o trof6u "companhei
rismo", por trazerem ati a 1'I!JI1pa de

chegada um veículo avariado. Mas a

classificação ofícíalda provapremiou
mesmo os-concorrentes de Sao Bento
do Sul. Abaixo, a relação dos vence
dores:

- Luiz Fernando Roesler e

Werner Wind, 11 pontos, de São
Benk) do Sul,

.

- Henry Orosskope e Sodreh
de Souza, tamb6m de São Bento, com
158pontos,

- Salvador Poeta Waltrick e

Luciano de Sá, com 190 pontos, de
São José.:

- José Roberto Amaral e

Claudinei Gloar, de Londrina, com
217 pontos,

- Emílio Bacearo e Onesimo
Assis, também de Londrina com 227
pontos.

.
.

A solenidade de premiação
aconteceu na noite de sábado, no pa
vilhão "A" do Parque Munici�1 de
Eventos "Agropecuário"; Devido 8Q
sucesso da promoção, já está sendo
preparado o próximo Jeep Raid Cicia"
de de Jaraguã do Sul, P31"Il agosto dQ
próximo ano.

Arbitral Karati

A Associaç_/JO de Artes
Mardais e Cultura Ffsica deJara
gud do Sul � ccmandada pelo
professor lvanililo Souza Ptnto,
participou nos dias 24 e 25 dé
agosto, em Blumenau, do com

J?t!.onato estadual; nas CtJtegorias
irifantil e infanto, obtendo o ter-,
ceiro e gU4rlo lugar, �ctiva
mente. Cls destaquesda dilegaçl10
praguaense foxiram�r conta de
Ricardo Scheuer, PafrfciaPedroso
e JaJio Cisar Pedroso, E isso al
rapazada,

Com a presença do presi
dente da F'ederação Catarinense
de Futebol, Deq;N, de P4duaPei
xoto FiOro, do Diretor Tlcnico da
FCF, Ciro Bacha, dos presidentes
de ligas e clubes credenciados, o
nosso municfJio sedia a partida as
10 horas de hoje, o arbitralliue
dejinird o regulamento e a tabela
do campeonato estadual de ama
dores deste ano. Alvorada e Ami·

zade, campeã e vice-campeã, res
pectivamente, da 1i! Divisão da
UF nesta temporada, são os

'TIOSSOS representantes nesta com

petição.

JUÍzo DE DIREITO'DA
I! VAlU. DA COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL DE LEILÃO

o DOtITOR CARLOS ÄlBEFIlO DA ROCHA, JUIZ DE DIREITO DA 1@ VARA
DA COMARCA DE JARAGUÁ Do SUL, ESTADO DE; SANTA CATARINA, NA FOflMA
DA LEI, ETC •••

FAZ SABER (em resumo, art.·687 do CPC) o seguinte:
Venda em 19 Leillio: - Ola 24/09/91, às 15:30 horas. - Venda em 29

Leilão: - Oia 08/10/91, às 15:30·horas, por quem mais der o maior lance oferecer.
.: LOCAL: - Ediflcio do Forum desta Comarca. - CARTA PRECATÓRIA N91.864/91,
axtraída dos autos da EXECUÇÃO N9' 603/89, em que é requerente MATEUS CAR·
DOSO DE SIOUEIRA e requeridos HUMBER'TO FERREIRA PONTES e ROSÁNGELA
MARIZA BEZERRA PONTES. - BENS À SERE" LEltOADOS: - 19) 3.266 ..250

(três milhões duzentas e sessenta e seis mil e duzentas e cinquenta quotas de ca

pital da firma rsxra PONTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.,pertencenteao sô
cio HUMBERTO FERREIRA PONTES avaliadas cada uma em Cr$ 15,2905, totali·
zando o montante avaliado em Cr$ 49.942.595.00. - 29) 3..750 (irês mil e setecen
tos e cinquenta) quotas de capital �da ·firma TEXTIL PONTES INDÚSTRIAS E
COMÉRCIO lTOA., pertencente a sõcía ROSANGELA MARIA BEZERRA PONTES,
avaliada cada uma em Cr$ 15,2905, totalizando o montante avaliado em Cr$
57.34Ó,OO. TOTAL DO lEILÃO: - Cr$ 49.999.935,00. FICAM ATRAVÉS
DESTE EDITAL INTIMADOS 'es requeridos caso os mesmos não sejam, encontra
dos e Intimados pelo Sr ..-Oficial de Justiça. - Nos autos não consta qualquer Onus
ou recurso pendente. - Dado e passado nesta cidade de. Jaraguä do Sul,· aos 21

dias do mês de agosto do ano de 1991. -.Eu, Escrivã Designada, o subscrevi.

Ja'ragud do Sul, sedia hoje
e amanhã (31 e 1�), o 3'?- Cam
peonato Catarinense de X��
em. SUl! fOße c�Jicatt1ria. AS
C071Ipetífóes tmctam-se as
21h3Oniin de.hoje,noParqueMu-.
� de: Eventos "A'=·cuâ
rio • A promoção I da Fed
Catarinense de Xadrez, esta a

organizaçl1o do evento a cargo do
Clube Jara_guaense de Xadrez,
com apoio aôSESl(JS), FundaçlIó
Cultural (JS), SECEl' e Weg S/A.
O campeonato I v4Jido para o

ranking nacional, e a fase final .

sem entre 2 e 8 dé setembro.

São Luís

lidera o Citadino
Juventus

Não estivepresente ao,jogo
da "Ressacada", quando o Ju
ventIlS conheceu seu primeiro re

vis neste segundo tumo e aperdã
de uma invencibilidade de oito jo
gos, mas segundo colegas da im·

prensa de Jaragud 14 presentes,
estes, foram untl1iimes em afirmar
que o tricolor aCtJbara de fazer
uma das piores partidas nesta Ta
ça Governador, se nIJo a pior.Ati
mesmo o presidente Aristides
Panstein enfatizou a mtf jornada
de equipe ap6s a derrota de 1 a O

para o Avaf. Pelo que acompanhei
atravls da transmisslJo das emis
soras de nfdio local e vendo os

principais lane.es pela TV, deduzi
que a vit6rÜJ da equipe da CtJpital
foi justa, mas ao meu rrwdo de
entender o goleiro Neto falhou rw

lance do gol de Colarina, o que
.a64s não lnuvidade. Outra coisa. .

Não gostei das substituiçlies dó
Nawrerw.

Jaragll4 d!J. Sul - Com
22 pontos somados, a equipe do
Colégio São Luis assumiu a lide

rança isolada do "Citadino Ur
bano Agroindustriäf' de futebol

, de sal{í.o, seguido de perto pela
AssoeiiJção Atlltica Breithaupt,
com 20 pontos. Na 13tJ rodada,
os resultados foram os seguintes:
Malhas Etalan OXW Urbano,

.

Friogasmaq WxO Rei dos Botões
e Arweg 4xO Mannes, de Gua

ramirim.
Att a noite de ontem, o jo- .

gadv7( Pio, do Urbano, mantinha
a liderança da tabela de artilJ:u;i
ros, com 16 gols, seguido pelo
colega de equipe Lobão, com 14

gols. Ontem à noite (30) jogaram
no ginásio Arthur Müller, Dal
celis � Friogasmacj, Arweg x

D.esp. Cilo e Rei dos Botões x
Urbano.

IX PeladãoCARLOS AlBERTO DA ROCHA
Juiz de Direito

No sdbado (24) foi realiza
da a rodada inaugUral do IX
CqrnpeonatoMunicipaldeFutsal
o P�7àdão - que teve estes resulta
dos: Rei dos BotlJes 2x3 Los Pri
rrws, At14ntida 4x3 Juventude,
Confrlt1artini&2 F6fa/Dicsil, Suo
per Lenzi 4x2 Reaf Vidros, San
Remo Ox3 Rest. O Canal, {Met.Gadotti,&2DuasRodas, Homago
5xl Lonch. Veneza e Hass Ox1
Coisarada. A segunda rodada est4
marcada para hoje (31), a partir
das 14 fioras, no GE. "Arthur
Miiller', comestesjogos:Homago
x Duas Rodas, Lanch. Veneza
x A.B.O. JS, Real V"uJros x San
Remo. Rest. O Canalx Safari, Ju
ventude x Martini, Grdfo;Sl Aveni
da x F6ja/Dicsil, LoS Primqs x
Hass e FlgueirãoxCoisarada.

CAÇA - PESCA - CAMPING - NÁU.TICA
.

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

.

JARAGVÁ DO SUL - SC

l/araKII4 do Sul, 31/08 a 86/09 de 19tJl. Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ANOTAÇOES
Os secretários munici

pais não perdem a mania
adotada pelo prefeito, com

parecendo com publicações
gratuitas para "responder"
toda -a vez que os jornais es

crevem e assinam em baixo,
Ainda recentemente aconte
ceu um caso que bem de
monstra . que não resistem
nem mesmo a uma 'critica
construtiva. Como conhece
mos a peça que ! vacilante,
como vacilante foi o seu int
cio, quando admitido numa

outra administração, da qual
sua progenitora! muito ami
ga, cabe-nos tão somente di
zer ao moço que mantemos a
nossa posição, eis que, de tu-.
do o que escreveu "explicou,
mas não justificou" .

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

E dar vai mais um co

mentário que se espera não
seja para agradecer a esta
coluna. Acontece que escre-

, vemos nesta coluna, na ed,
,

3.652, denunciando à opinião
pública os "descuidos" desta
administração, esquecendo'
humildes lavradores que pre
cisam das estradas do interior
para transportar as suas par
cas colheitas, que ninguém
estâ mais ajudando os colo
nos como acontecia no tempo
da Salvita. Denunciamos, di
ztamos, o estado calamitoso
da Estrada Três Rios do
Norte - beira-rio -, onde o

capim elefante só faltou fe
char em cima an estrada. Os
colonos reclamaram e nós di
vulgamos para conhecimento
das autoridades que lá não
passavam,' fazia tempo. E
olhe que ! pertinho do qua
dro urbano.

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

Qual não :roi nossa

surpresa quando, na terça
feira 'os colonos vieram agra.

decer a nossa "intervenção",
pois, agora, "até ficou mais
claro naquela estrada", no

dizer de uma Senhora. Real-

mente, aquela via ficou' uma
verdadeira BR de tão patro
lada que está e amplos espa
ços "iluminam" novamente a

estrada, faltando apenas a

ponte perto do Schwarz que,
certamente, o Reno vai con
seguir. Para nós não precisa
va agradecer. Deviam agra
decer o prefeito que mandou
imediatamente o pessoalfazer
o serviço, É sinal que trilha
mos o caminho certo e esta
mos ajudando a administra
ção, não obstante as sanções
que o prefeito continua dis
pensando ao jornal, nada
publicando em suas edições.
Mas, pode deixar, jacaré, que
qualquer dia a lagoa seca!
Mandem os colonos uma pen
ca de bananaspro Alcaide!

...-.-.-.-.-.-.- .�..-.-

A propósito lembramos
d'um outro caso de Um ribei
rão que atravessa na cida
de a Rua Venãncia da Silva
Porto, entre a WEG e a Ko
hlbach. Aquele trecho de es

goto estava de capim e en

trulho até o gogô, Reclamou
se••• e nada. AM que um dia o

Jaraguá-BOTE, hoje se res

tabelecendo de uma "pan
creatite gráfica", devido às
sanções econômicas da pre
feitura, o querido irmãozinho
da imprensa local deu um ul
timato: se não limpasse aM
deferminado dia ele publica
ria a Foto do Fato. Não pre
cisou, amigos, pois o Quarto
Poder foi ouvido e, embora a

foto ja estivesse pronta, não
foi divulgada, por que o pre
feito mandou limpar o trecho
e ficou uma jóia de beleza. E
o prefeito foi muito cumpri-
mentado. É isso aO '.

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

A Sociedade Esportiva
e Recreativa Amizade promo-

r ve neste sâbado (31), a partir
das 15 horas, o Bingo que
deve reunir muita gente em:
sua sede. O preço da cautela

. ! de Cr$ 1.000,00

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

II
II

II

Rua Bernardo Dornbusch, s/n'!., prôximo da Marisol.
Em cada cliente, um novo amigo.

Prefeitos buscam recursos

Seminário
aborda a

"Família"
Jaraguá .do Sul "'I

A Associação dos Mo
radores

.

da \ Ilha da Fi.
gueira promove neste
dia 31 (sábado), a partir
das 14 horas uma séri
de . palestras que abor
dam o tema "Família"
Presidida por José Ar.
mando Hennemann, a

Associação traz com \
esta promoção a "Escola
de Pais do Brasil", enti
dade fundada há 28 anos
no País, com o objetivo.
de melhorar o relacio
namento entre pais e fi
lhos. "As dificuldades
de relacionamento sem

pre existem, mas fica
mais fácil achar a solu
ção conversando em

grupo", diz o texto de
divulgação dó Seminá
rio.

Às 14 horas deve
ministrar palestra o casal
de Florianópolis, Fran
ciscolMarilene Vieira,
sobre o tema "Educação
no Mundo Atual", no

Sindicato dos Trabalha
dores nas Indústrias do
Vestuário, onde ainda
acontecem as palestras
do casal Acir e Ingrid
Horst, de São Bento do:
Sul, enfocando o temà
"O Pai e o Exercício da
Paternidade". Para fe
char a série de debates,
deve falar o casal Jai
ro/Maria Eloah Brincas,
de Florianópolis,. a res

peito do tema "Sexuali
dade Humana".

COrllp4 I Schroe-
derlMassarandllba - O pre
feito de Corupâ, Ernesto Felipe
Blunk, confirmou na semana

passada a assinatura de convê
nio com a Delegacia do Ministé
rio da Educação, em Florianô
polis, no valor de Cr$ 20 mi

lhões, para a ampliação das es

colas do munictpio e aquisição
de um micro-ônibus para o

transporte de estudantes. Blunk e

os representantes dos partidos
que compõem a União por Santa
Catarina (PDS e PFL) se reuni
ram no dia 22 de agosto com o

objetivo de começarem osenten

dimentos com vistas às eleições
municipais do próximo ano - al
go ainda a ser decidido pelo

Congresso Nacional e Senado
Federal, em votação secreta. .

A administração Ademar
Piske/Ademir Fischer vem. reali
zando as obras de alargamento e

retificação de um trecho de três

quilômetros na Estrada Duas
Mamas. Piske, aliás, esteve re

centemente em Florianópolis,
acompanhado do deputado Udo

Wagner (PDS), para solicitação
de pleitos nas secretarias da

Educação, Transportes e Obras,
Segurança Pública, e Saúde.
'Enquanto os recursos não são

liberados, a administração mu

nicipal vai fazendo a sua parte:
jâ está concluida a pintura do

galpão e da própria Escola na

localidade de Schroeder III.

ORAÇÃO À SANTA CLARA

Pela Intercessão de Santa Clara, o Senhor todo poderoso
me abençõe e proteja, volte para mim seus olhos misericordiosos,
me de paz e tranquilidade, derrame sobre mim suas coplósas gra·
ças e depois desta vida me aceite no céu em companhia de Santa
Clara e de todos os Santos.

Em nome do Pai, do Filho e do Espfrito Santo, Amêm.
Fazer 3 pedidos: 1 de negócio e 2 impossfvels. Rezar 9 Ave

Marias, mesmo sem fê será atendido, rezar com uma vela acesa e

no 92 dia deixar queimar atê o fim, publicar no 92 dia. Agradece
L.A_K_

TANTE MIKE FALECEU

Faleceu no Hospital Marieta Konder' Bomhausen, em Itajaf, às 21
hs. de 21-08-91, aos 86 anos, a sra. PAULINA FRIEDA GANZEN
MUELLER, víüva de Guilheone GanzenmÍJeller e filha de Guilherme
Germano Zettel e Louise Augusta Carolina Bennack, nascida em Rio
Negro-PR.

Há longos aROS vivia em Joinville, onde foi dada à sepultura no
Cemitêrio Municipal, .depois de velada em câmara ardente naquele
Campo Santo.

Do casamento ela teve oito filhas e um filho: Hilda (Hllla), villva
de Edmundo Lombardi, O'lga (Oca), caso comWaller Hardt, Isolde (Isse),
cas, com Alex Habowski, Waldfvia (Muchi) - falecida, deixando vhlvo
Rolf Riesenberg, Ruth (Uti), cas, cl Geraldo Joenck, ElfI, caso cl Elpfdeo
Berti, Edila (Motte) cas, cl TeutOnio Melo Nunes, Eliana (lila), caso cl
Adolar lunctun e Erwino, falecido.

A falecida vem a ser irmã mais nova da progenitora de nosso di-
retor•

À famma enlutada as condolências desta folha.
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