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Juventus no sul, enfrenta Criciuma
Juventus e J�inville empataram sem uma marcação dura de ambos os 'lados e

gols, . em partida realizada quarta-feira à forte retranca do JEC. Ainda na vice-lide':'
noite, no EstádioJoão Marcatto. Sem criati- rança da chave "B", o TricolorJaraguaen
vidade na meia cancha, explorando demais se tem partida dijfcil, diante do Cricuana -

as bolas aéreas, as equipes não apresenta- atuollfder geral da Taça Governador. Va/
ram bom futebol ao público que proporcio- mor novamente sofreu contusão no tornozelo
nou uma renda de Cr$ 3,15 milhões. A velo- direito e� vaijogar.
cidade foi intensa durante os 90 minutos de
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ASSINATURAS
E

ANÚNCIOS.
FONE: 72-3363

.Dada a largada para a 3� Schützenfest
Foto: dlvulgaçlo

A maior festa popular de Jaraguä,
a Schützenfest (festa do tiro) foi lançada
oficialmente ontem no Pavilhão "A" do

Parque Municipal de Eventos. A grande
novidade para a festa deste ano - orçada
em Cr$ 1()()milhões - � a contratação de
uma banda alemli que farä shows diâ
rios. Em Rio dos Cedros, começa do

mingo a Festa Trentina, E dia 13, em

Jaraguä, acontece a jâ tradicionalNoite
Alemã. PâginaTã -

Quimitextil

JURH

Desfiles de
clubese
carros

alegóricos é
ponto alto

.
da festaTintas

para

estamparia

72-0492

As vendas superaram as expectativas

ExpoFeira encerra
com saldo positivo

Mais de 40 mil pessoas visita
ram a ExpoFeira Agroindustrial e

Pecuária de Guaramirim que encer

rou dia primeiro de setembro. So
mente de ingressos, aprefeitura arre
cadou Cr$ 4 milhões. O saldapara as

empresas tamõém foram bastante po
sitivo. "Fechamos bons· negõcios,
nem esperava tantas vendas imedia
tas", disse um dos expositores .
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Editorial
Falta de princípios ,

Honório Tomelin*

Já virou lugar-comum
dizer que a educação vai mal
neste Pats, Mais que lugar-co
mum I uma realidade comum.

Como solução pleiteiam-se
verbas, invoca-se a necessida
de de reformulação dos curri
culos, reivindica-se ensino pú
blico e gratuito para todos, etc.
Tudo isso I válido. e ponderá
vel. Entretanto, tudo isso, sefor
visto apenas como atividade
meio, se perde, se esvazia, se

dilui porfalta deprinc(pios que
balizem, filosoficamente, uma

politica educacional.
Em artigopublicado n'O

Estado de S. Paulo, o pro
fessor da PUC-SP e editoria
lista daquele jornal, Leonardo
Trevisan, alerta para o "risco
de cuidarmos da Instrumen
tação das soluções, dispensa
dos como secundários os

princtpios"; E acrescenta como

propriedade: "São estes últi-

mos, e só eles, que têm o poder
de construir uma idéia de sis
tema que há muito desapareceu
da escola oficialde São Pau
lo".

Ora, se isto desapareceu
em São Paulo, o Estado mais
desenvolvido da Federação,
talvez nunca tenha aparecido
em determinadas regiões do
Pais, Trevisan lembra, ainda, a
importância de se construir
uma "sociedade politica", na
expressão de um pensador ita
liano. Ao sefalar emprinctpios
tem-se comumente a impressão
de estarmos lidando commeras
abstrações. Sem dúvida, o bem,
o belo e o justo, ou melhor, a
bondade, a beleza e a justiça
podem ser consideradas abs

trações. De resto ati as cha
madas leis cienuficas, enquanto.
leis, também o são, embora o

fundamento seja de natureza

concreta. Na realidade, assim
como na prática, tanto' água
poluida (elemento ftsico) como

corrupção (desvio moral) são
sentidos na própria pele e no

bolso do cidadão contribuinte.
Quanto à Instrumen

tação, que I da maior im

portância, sim, hoje tem seu

auge na. informática. No entan
to, o computador existe para
obedecer. Entre tantos escân

dalos, as fraudes da Previdên-
cia são despejadas em verda
deira enxurrada, pela 'impren-
sa, rádio e televisão. E, ao fi
MI,' culpam-se os computado-
res da Dataprev. Estes I que
são venais, estelionatários,
corruptos. Estamos precisando
voltar aos tempos de Aristóteles
e reaprender uma distinção
simples: causa instrumental
não I causa eficiente, compor
tamentos e posturas dependem
de prindpios ou... de falta' de
princ(pios.
* H. Tomelin é empresá
rio, diretor da UNA e eo

labe da Agência Planalto.

REMINISCÊNCIAS
A música do Hino Ofieíal

de Jaraguá do Sul III

Por Alceste Herri

Achei o encargo demais res

ponsávelpara mim, masprometifazer
um esforço máximo para apresentar
algo. Deu-me uma côpia da letra, que
foi profundamente analisada, Colo
quei toda a minha experiência, adqui
rida durante muitos anos, pois, já
compunha músicas a partir dos 16
anos, isto é, desde 1941� Além disso
tomei parte em Coral, cantando du
rante 25 anos, dos quais 15 anos dirig( ,

o coral. Neste periodo, tendo feito
muitos arranjos e composições para o

mesmo, adquiri naturalmente certa

prática.
'

Na composição do nossoHino,
apôs analisar a letra, e descobrir o
que a mesma queria dizer e refletir so
bre o nossoMunicfpio, tentei namelo
dia e no arranjopara coral, transmitir
o mesmo caráter, o mesmo sentimen
to, enfim, reproduzirpela música o es

tilo de nosso povo, que o autor da le
tra havia delineado,

E por felicidade nossa, esta

partiturafoi a escolhida dentre outras,

sendo aprovada pela comissão julga-
"

dora.
.

Tinham, então, os jaraguaen
ses o seu Hino. Estava composta/Era
oficial. Hoje, ao recordar como foi
enado, elejá completou 18 anos.Mui
tos ainda não o conhecem. Se ele
agradar ao ouvinte, serámuito grati
ficante para os autores. Se você.jara
guaense, não se deteve pará ouvi-lo,
.ouça-o, Procure descobrir algo de
bom nele. Ele foi feito com amor. Ele'
não é propriedade dos.autores.Agora
o Hino é do Munic(pio. Épropriedade
dos jaraguaenses. E seu. PARABÉNS,
ENTÃO! E NÓS, AUTORES, NOS
SENTIMOSMUlTOHONRADOS.

Nfl..: Apôs recebemws o tra

balho acima, datado, de 28-07-91,
muitos estabelecimentos de ensino
começaram a solicitar dados sobre os

personagens que trabalharam na ár
dua tarefa de criar para o nosso
CENTENÁRIO de fundação, os sirn
bolos desta comunidade, Na prôxima
semana,

.

em continuação desta série a
entrevista concedida ao nosso se

manário, do sr. A/ceste Berri.
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ESCREVE
O LEITOR

Joinvil1e, 14 de agosto de

1991. À direção do "Correio do Po
vo" :.Quero, antes de tudo, parabeni
zar .aos senhores diretores do Correio
do Povo pelo jornal inteligente,
agradável, bem informado e informa
tivo que Jaraguá do Sul está distri
buindo, Esta cidade bem merece um

periódico bem feito para a diVulgação
de seu parque industrial, sua polftica,
suas lideranças e sua comunidade.

Estou anexando ao presente -

um agradecimento pela gentileza da
remessa do Correio do Povo - umfo
lheto com alguns poemas que fardo
parte de meuprõximo livro - o quinto.
Com meus agradecimentos, MlLA

RAMOS.
, NR.: A leitora é professora lÚI

Faculdade de Letras e do folheto
TONS E SEMlTONS, de onde extrai
mos um de seuspoemas:

MODERNO
Meu verso branco
-desusto-
rolou escada abaixo,
quebrou opê
efez um galo
bememcima
lÚI rima.

,-Ar, viroumodernot

O'C'ORTE
especializada em brocas de aço
rápido, brocas de metal duro para
circufto impresso, fresas de aço

. 'rápido, bedames com dez por cen
to de cobalto, machos de aço rápi
do, seFI'8S de aço rápido, cossine
tes, limas; contra pontas fixas,
pontas rotatívas, trenas, eletrodos,
mandris, 'paquímetros, micromé
tros, discps de coite e d.esbaste

Dicone Comércio de Ferra
mentas Ltda.
Rua Reinpldo Rau, 459 -

Fone: 72-3384
.

Telex: (475) 465 ,- Jaraguá
doSul-SC.

'.
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liA História de nossa gente não pode ficar só na

saudade"
O Passado só é importante se o seu tempofoi bem

empregado Barão de ltapocu

Confira a história
••• HÁ50ANOS

- Em 1941, a sra. Helana Jourdan Ruiz e sua filha, Eli
zabeth, filha e neta do fundador de Jaraguá - o Eng. Emtlio
Carlos Jourdan, hóspedes oficiais do munic(pio eram recebidas
para jantar pelo coletor federal João Crespo efamtlia, no sába
do e, no domingo, visitavam a redação do semanário e jantavam
com a famtlia de Honorato Tomelin, viajando dia 25 '- 2q feira
cedo para Curitiba e de lápara oRio de Janeiro. Como a inau·
guração fora transferida de 16-08 para o final do mês e,
também MO acontecendo, voltaram sem assistir as solenidades
em homenagem ao pai e avô. Já se falava que a inauguração
poderia ocorrer no dia 27 de setembro, sujeito à confirmação,

.

- Em 13-08-41 era fundada a Sociedade H(pica de Iara-
guâ, no Restaurante 'Carlos Hass', na Mal. Deodoro, 923, ten
do como diretoria João Marcatto, pres.; Ernesto Czerniewicz,
teso e João Schreiner, secretário. O Cons. Fiscal: efetivos - João
Emmendoerfer, Leopoldo Colin e Max Fiedler, Suplentes -

Adolfo Schmalz, Germano EhmlJ,e e'Carlos Hass; Eram sócios
fundadores, além da diretoria e conselho fiscal, Xavier Weigert,
Adolfo Hass, A. Gesser, Alberto Bauer e Max Wilhelm.

••• HÁ40ANOS
- Em 1951, a PRIMEIRA REUNIÃO ECONÔMICA DO NOR
TE CATARIN�NSE encerrava com a aprovação de 33propo
'siçôes, secretariada por Octacüio Pedro Ramos. Dentre elas,
algumas ligadas ao Vale do ltapocu, como a proposição do de
putado Waldemar Grubba e do prefeito Artur Müller, de aplau
sos ao

'

Governador Irineu BOrnhausen, referente a ligação eil
trica Florianópolis - Jaraguâ e construção da rodovia Porto
União - São Francisco do Sul, de passagem por Corupâ - São
Bento do Sul e bem assim retificação e revestimento da estrada
já existente ati aqueleporto marftimo, proposição de Adolfo An.
tonio Emmendoerfer; referente à ligação CampoAlegre e Itapo
cuzinho, Associação Rural, solicitando providências para o

transporte de frutas pela Rede de Viação Paraná - S. Catarina,
resolução de autoria de Artur Müller de apelo ao Ministro da
Agricultura, para extender às prefeituras o financiamento para
aquisição de máquinas, materiais agrtcolas e reprodutores, visto
que lavradores e Associações Rurais nem sempre estavam em

condições de adquiri-los, dr. Aguinaldo José de Souza, indican
do para que fossem postos em prática as resoluções da 2q Reu
nião Econômica de Lages, referente a fomento agropecuário,
prej. Artur Müller, pedindo-liberação de banha colonial, para
aquisição de fábricaslegalizadas, Odilon Yilela Veiga, solici
tando dispensa de livros para pequenos produtores, Herben
Schneider; pela construção de casas populares e indicação do
contador Eugênio Victor Schmöckel para modificação do art.

36, do decreto n'! 14(Vendas e Consignações.)
,

••• HÁ20ANOS
- Em 1971, a Banda Lyra da Aurora iniciava viagem à

Guanabara. Pela sexta vez os loiros lavr-adores do Rio Cerro
participavam dpFESTlVAL DA CERVEJA DA GUANABARA,
patrocinado pelo Centro Catarinense, Os 23 integrantes anima
vam os cariocas no Pavilhão São Cristóvão, ficando hospeda
dos nas dependências do Maracanã.

- Ainda o êxito da 13q EXIJA, no Agropecuãrio. organi
zada pela SALV/TA. De Joinville o presidente da Associação
Comercial e Industrial, Sr. Norberto W. Schossland, dirigia oft
cio ao prefeito Hans Mayer: "Cumprindo decisão adotada du
rante, à Reunião do Conselho Deliberativo de nossa Entidade,
realizada nesta data (2/8), temos a grata satisfação em vir apre
sentar a V. Excia. asmelhores felicitações do Comércio e Indús
tria de Joinville, pelo brilhante êxito alcançado pela recente -

XIlI EXIJA, Exposição Industrial de Jaraguá do Sul. Congratu
lamo-nos efusivamente com V.Excia. e toda a laboriosa popu
lação de Jaraguá do Sul, pelo trabalho de organização que rea
lisaram nesta vitoriosa Mostra, a qual veio dar uma perfeita
visão do extraordinário surto de desenvolvimento industrial que
experimenta atualmente essa vizinha e progressista cidade".

,-_.'HÁ 10ANOS
..:. Em 1981, no mês de junho JARAGUÁ ostentava o lI'!

lugar no cotégio eleitoral do Estado: Joinville, 112.409 eleitores,
Florianõpolis, 100.409, Lages, 83.428, Blumenau, 82.051; Cri
ciúma, 54.022, Itakü; 45.'859, Tubarão, 44.046, Chapecô,
37.937, Concórdia, 30.956; SãoJosl, 29.106 e JARAGUA DO
SUL Com 25.832.

.

- Apesar da diflcil situação da WEG não dispensava em-

pregados. Desde dezembro do ano passado admitiu mais 40@
novos funcionários, aumentando o quadro para 4 mil colabora
dores e procurava todas a formas para mantê-tos, apesar da si
tuação diflcilpor que passava na ocasião.

INDÚSTRIAS REUNIDAS
JARAGU� lTOA.
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Com nova diretoria, o PL
.

debate eleição municipal
Rodovia vira

presente grego
solidário, já que Pomerode, de há
muito conseguira o.beneãcio do
asfalto à sua célula mater - Blu
menau, Daí porque a luta foi jara
guaense e só ela se deveria deferir
homenagens que, infelizmente,
diante da insensibilidade, quase
cai no olvido.

Nada menos que 15

quilômetros deverão sofrer repa
ros nas reconstruções de base e de '

nova capa asfáltica para garantir
uma rodovia perene. Hoje o es

poucar dos então foguetes con

firmam as sinistras tramas de po
litiqueiros que se querem eterni
zar no poder às custas do erário
publico. Mas como o feitiço sem

pre se vira contra o feitiçeiro, a

rodovia não durou o suficiente
para a campanha de 1992. Nosso
vaticínio estava certo.

.

De qualquer forma apela
mos ao governador Vilson
Kleinübing para -que se empenhe
na entrega de uma rodovia de
verdade,. sem o dedo da política
de maus políticos. S6 e apenas
com seriedade, como sérios foram
os intuitos de um de seus bravos

lutadores, que o jovem deputado
Udo Wagner, em momento tão

oportuno reconheceu através de
sua atuação, denominando-a de
RodoviaWolfgangWeege.

Inaugurada festivamente
nos derradeiros dias do governo
passado, com foguetório e discur
so inflamado, ninguém supunha
que os homens daquela adminis
tração tivessem como objetivo
passar uma verdadeira herança
maldita.

Depois de uma constran

gente luta de saber quem IS que
deveria �r escolhido para ser ho
menageado, em nome dos muitos
que, aqui, lutaram desínteressa
damente por uma ligação que o

nosso desenvolvimento exigia, eis
que, agora, não tendo completado
6 meses, ela apresenta s6rios pro
blemas.

Interrupções constantes e

desvios por estradas secundárias
poeirentas, um remendão em cima
de outro bem revela o Interesse
politiqueiro que se emprestou à
sua construção. Quando se procu
rou homenagear pessoas ligadas às
lutas pela nossa expansão, como
aconteceu com a BR-280, muito
bem foi lembrado Waldemar
Grubba para merecer esse reco

nhecimento e coroar o fim de uma
luta travada por décadas, a ligação
com Pomerode necessáriamente
exigiria 'um que representasse a

hist6rica luta para essa ligação, a

ültima etapa de um movimento

que inclusive concorreu a

deputado estadual no último
pleito: "Mas agora já aviso
que não sou candidato".

O novo presidente da
Executiva do PL jaraguaen
se informa que o Partido
está com "as portas abertas
a possíveis coligações, até
mesmo com agremiações não
vinculadas à União por San
ta Catarina", embora o PL
tenha, segundo ele, "bons
nomes para concorrer com

chapa prõpria", A nova

Executiva foi eleita e em-

possada no dia 25 de agosto,
na Recreativa da Kohlbach,
sendo que os 82 votantes

(dos 274 miados) confirma
ram a chapa única, assim
composta: Carlos Barzenski
(presidente), Sávio Murllo
(vice-presidente), Amandos
Klabunde . (secretário), Jairo
Santolin de Oliveira (tesou
reiro), Lincoln Silveira (de
legado à Convenção Regio
nal, marcada para o dia 6 de
outubro), e Heins Edgar
Raeder (líder do Partido na

Câmara).

Jaraguá do Sul - A
Executiva do

.

diretório mu

nicipal do Partido Liberal

(PL) se reuniu pela primeira
vez sob a presidência de
Carlos Barzenski, quarta-fei
ra à noite, para defenir os

primeiros passos rumo às

eleições municipais do prö
ximo ano. "Vamos desenca
dear uma campanha de
conscientização ao eleitor
sobre a importância do voto,
evitando o grande número
de votos brancos e nulos",
adianta Carlos Barzenski,

I'

Vasel e Wagner:uma dupla forte
pretenções do atual prefeito,
que já por diversas vezes

vem manobrando em favor
de uma composição "domés
tica".

Eis a razão do porque
dos reiterados pronuncia
mentos dos atuais deputados
estaduais, que não encon

tram campo propício dentro
de suas siglas de origem e

desejam evitar atritos/des

gastantes.

partidos diferentes, aboca
nharam a maioria dos votos

populares de Jaraguã e da

região. Diante de uma si

tuação incômoda do ex-pre
feito em relação a seguimen
tos do partido situacionista,
a composição poderia deixar
de constranger o eleitorado
fiel, concorrendo sob uma

sigla neutra que - no enten
der dos que defendem esta

fórmula - derrubariam as

Florianópolis - Sob a

sigla do PL (Partido Liberal)
a dupla Durval Vasel e Udo

Wagner, o primeiro para pre
feito e o segundo para vice,
formariam uma dupla in

vencível, na . próxima
eleição.

Esta é a opinião dos

estrategistas na capital do
Estado e insistentes no

meação dos dois deputados
que nas últimas eleições, em

Vereador critica

serviços da EBCT
Schroeder - o veresdor

Hilmar Rubens Hertel (PL)8criticou
em indicação apresentada na Câmarà

Municipal a precariedade dos serviços
da agência local da Empresa Brasilei
ra de Correios e Telegráfos. O Posto
de Correio de Schroeder, como IS co
nhecido, tem seu funcionamento res

trito a três dias por semana com jor
nadas diárias de quatro horas presta
das-por apenas um funcionário.

Não existe serviço de entrega
domiciliar o ficial por carência de

pessoal. Imímeras correspondências,
muitas vezes pedindo ou mandando
notícias de parentes distantes, são-de
volvidas após 30 dias de seu recebi

mento, com a indicação de estarem
localizadas fora do perímetro de en-

trega, mesmo localizando-se a apenas
algumas centenas de metros da agen
cia. Isto porque não existe quem faça
a entrega das mesmas ou sinaliza em

qual caixa postaI deva ser depositada.

Hilmar Hertel apela para a so
lução do problema. E, neste sentido,
pediu aprovação de encaminhamento
de ofício ao prefeito para que, em
nome da municipalidade, efetue con

tatos com o 6rgão, ou efetue a contra

tação ou destinação de um funcioná
rio do município para tais serviços.
"Não IS possível que em plena era de

avanço nas comunicações continue
mos aqui em Schroeder privados des
tes simples trabalhos", destaca o ve

reador.

PMDB racha com novo vereador
laragu' do Sul- o ingresso

do vereador Reno Schwarz no PMOB

deixou uma fissura no partido lidera
do pelo prefeito municipal, Contando
com uma maioria folgada, a opção do
vereador pedessista foi compensado
com um emprego no Palácio dos Es

portes, onde recebe entre 100 e 120

mil cruzeiros,

Embora pequena a remune-

ração, mas que IS reforçada pelo que

ganha como vereador, esse novo ren
dimento deixou setores do PMDB ca

breiro.

cipais e teve que dar o lugar para ou
tro.

Perguntam-se os descontentes

porque esse tratamento diferenciado,
sabendo-se que o vereador Bruch.

sempre foi o bom fiscal e que, coisas

oomo na Estrada Três Rios do Norte -

beira rio - não teriam acontecimento,
que ele sempre estava em cima das

coi� e todos gostavam dele.

Por motivos de ciumadas o

vereador Guido Bruch foi demitido
como fiscal do município, porque
achavam que não podia ganhar por
duas fontes d?s cofres püblicosmuni-

Durval reclama volta de docente
prefeitos tentam audiências com o se

cretariado, para tratar de assuntos rei
vindicados pelas comunidades. "Os
prefeitos encontram sempre cheias as

agendas dos secretários e, atendidos:
por chefes de gabinete, são informa
dos que dificilmente resolverão seus

problemas. Isso mostra que eles não
estão atendendo nem mesmo os elei
tores que votaram no govenador, a

não ser nos municípios onde tenham
obtido maioria", reclama Vasel, que
esperava tratamento apolítico- para as

comunidades.

querida pelos alunos, apenas pormo
tivos políticos. E o mais grave IS que o
secretário regional da Educação, para
fazer valer o erro de sua decisão,mo
bilizou aparato policial-militar para
pressionar alunos de I! a 5! séries do
I g grau a voltarem às salas de aula,
revivendo o período de autoritarismo
da ditadura", afirmou Vasel,

Segundo o parlamentar, o des
caso para com as prefeituras do
PMDB e demais partidos de oposição
à administraç'ai estadual vem sendo
sentido . principalmente quando. os

Reclamando da falta de
atenção do primeiro escalão do Go
verno do Estado para com os prefei
tos municipais da oposição, o deputa
do Durval Vasel(PMDB) criticou on
tem, em pronunciamento no Plenário
da Assembléia Legislativa, o afasta
mento da diretora da Escola Básica de
Vila Rau, em Jaraguá do Sul, Maria
Salete Patrício Santos, que chegou a

gerar greve dos alunos e protestos por
pane dos pais.

"É inadmissível que se afaste
do cargo uma professora que IS tão

FUNILARIA
JARAGUÁ LTOA.
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CallUu e Aquecedor Solar,
R . Felipe Scltmült. 279 - Fone:

72-0448

Jaragll4 do Sid - SC

FORD VERSAllLES
� -

-

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

Pers�nalidade do FORD VERSAILLES 92. Agora Mesmo.

o

Moretti, Jordan & Ciá. Ltda.
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Badesc investirá US$ 70 bi
no mercado estadual em .91

Atacado e varejo
o Governo do Estado,

através da Secretaria da Agricul
tura, e a Organização das Coope
rativas de Santa Catarina assina
ram dois convênios que garantem
Cr$ 4,4 bilhõespara osprogramas
de semenie e calcârio, Pelo convê
nio o Estado darâ calcdria a pro
dutores que se enquadrarem no

programa Troca-Troca.

setembro no Senai de Jaraguá do
Sul um curso técnico de manu

tenção de compressores e redes de
ar comprimido com duração de 20
horas e preço unitário de

42.250,00. O curso é destinado a

engenheiros, gerentes, técnicos,
mecânicos e demais profissionais
da área.

Jaraguã do Sul - O
presidente do Badesc (Ban
co para o Desenvolvimento
de Santa Catarina), Adolar
Piske, esteve em Jaraguá na

última segunda-feira a con

vite da Associação Comer
cial e Industrial expondo os

planos de investimentos do
banco para 91. Segundo ele,
a instituição dispõe de 70
milhões de dólares para
aplicar até o final do ano,
recursos superiores as ne

cessidades do mercado cata
rinense identificadas até o

momento.

Adolar Piske destacou
que o Badesc está aberto pa
ra novos investimentos den
tro de seu novo modelo de

gerenciamento que objetiva
adotar ações mais ágeis e

dinâmicas dentro de um no

vo patamar de desenvolvi
mento para os anos 90. "A
nova administração estadual

.

está preocupada em pagar
dívidas de governos anterio
res, . especialmente com o

BNDS que estavam blo
queando a liberação de re

cursos da união para áreas
sociais. Aos poucos estamos

. retomando o fluxo normal de
repasses", acrescentou. As

ações do banco estão sendo
encaminhadas em conjunto
com BESC e Codesc.

no atendimento do setor que
não está evoluindo conforme
a demanda. "Até o momento
não registramos problemas
no abastecimento, devido a

economia de recessão dos
últimos anos, porém se .0
País recuperar· seu modelo
de crescimento dos anos. 80
em breve viveremos em re

. cessão energética", advertiu.

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

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- Com o objetivo de aprimo
Os funcionários da Co- ror a qualidade das serviços ofere

hab/SC tiveram em maio/9I sua cidos aos seus clientes a Varig
convenção coletiva de trabalho promoveu seminário sobre oCM
firmada e homologada pela Dele- . go de Defesa do Consumidor, reu
gacia Regionaldo Trabalho (DRT) nindo, diretores e gerentes de di
concedendo-lhes I I0,5% de repo- versos setores da empresa no Ho
sição salarial em maio, mais tel Copacabana Palace (RJ). O
5,67% emjunho e 5,67% emjulho, seminário serviu também para um
totalizando I35, 09% descontadas debate sobre casos em que se deve
já as antecipações concedidas no aplicar o Código de Defesa do
pertodo de 05/90 a 04/91. O go- Consumidor ou o Código Brasilei
verno do Estado, contudo, não ro de Aeronáutica, que. regula
respeitou a decisão e agora en- menta as atividades do transporte
frenta a ira dos servidores que in- aéreo noBrasa.
gressaram ação de cumprimento.

Uma das soluções -

diz ele - é substituir lenha
Por gás natural. Neste senti
do, o Estado em conjunto
com a Fiese (Federação das
lndústrais) está administran
do com o vizinho estado do
Paraná o programa infragäs
que envolverá os principais
usuários de lenha e carvão
vegetal.

Outro tema. abordado
por Adolar Piske foi a

questão energética nos esta':'
dos do .Sul do País. O presi
dente do Badesc antevê
seríssimos problemas.futuros

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

-.-.",:. -_- _-.-:.
- .-.- .-.- Pessoas portadoras de de

ficiências j(sicas e quem estiver
com idade para se aposentar po
derão tirar Carteira de Identidade,
Carteira Nacional de Habilitação,
Certidão de Casamento, procu
rações, autenticação de documen
tos, reconhecimento de firmas, se
gundas vias de tais documentos e

de Certidões de Nascimento com

isenção do pagamento de taxas e

emolumentos estaduais se aprova
do projeto do deputado estadual
Durval Vasel apresentado esta se-

'

mana na Assembléia Legislativa,

A Indústria de Plásticos
Zanotti Ltda, acaba de adquirir.
uma nova e mais potentemáquina
para seu parque industrial. A má

quina possibilitará aumento na

.produção de peças plásticas in

jetáveis para automôveis, indus
trias moveleiras, .aeronâuticas, de
construção e eletro-eletrônicas, A
Plásticos Zanoui tem séde em

Massaranduba.

ExpoFeira fecha com bons lucros
Guaramirím - Com o

prestígio de uma visitação
aproximada de 50 mil pes
soas e o contentamento unâ
nime dos expositores, encer
rou 22 horas de domingo
(12) a 3!! Expofeira Agroin
dustrial e Pecuária de Gua

ramirim, evento promovido
pela Prefeitura Municipal e
Associação Comercial, in
dustrial e Agrícola. Desde o

dia 23 de agosto, os visitan
tes apenas elogiam a exce

lente organização da Expo
feira, que novamente acon

tece no Parque Municipal de
Exposições. Entre os feiran
tes não é diferente: "Fecha
mos bons negócios, nem es

perava tantas vendas imedia-

tas" , afirma o diretor da
Móveis Weber e também or

ganizador do evento, Domê
nio Weber. "Um sucesso,
realizamos os negõcíos dire
to com o consumidor" ,
completa o diretor da Mo

varte, Orlando Satler.
"A cada feira realizada

vamos melhorando o nível
de organização somando ex

periências ariteriores, corri
gindo falhas", avalia o vi

ce-prefeito e coordenador da
3!! Expofeira, Francisco
Herbert Schork. Ele acres

centa que "a feira àtingiu
plenamente o objetivo ime

diato, que seria mostrar as

pontencialidades
. de Guara

mirim".

Depois de realizar in

vestimentos substanciais no

Parque Municipal o prefeito
e presidente da Comissão

Organizadora da Expofeira,
Antônio Carlos Zimmer

mann, já aguardava o suces

so do evento, que apresen
tou 32 estandes internos no

pavilhão, e mais 15 exter

nos, com exposição de ma

quinários, principalmente.
Outra boa. novidade foi a

exposição pecuária, abrigada
no novo pavilhão que 'será
utilizado como garagem a

prefeitura. "Adianto que o

retomo dos investimentos já
é uma realidade, somente na

venda de ingressos", disse
, Zimmermann.

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

A Luftec Comercial e Têc
nicá Ltda promove de 23 a 27 de

SPÉZIA Sr cu, LTOA.
Serraria e Serviços de Trator

Madeiras para construeäo e serviços de
trator com profissionais especializados.

R. João J. Ayroso, 772 - Jaraguá
Esquerdo

Fone: 72 -0300 - Jaraguá do Sul -
,

SC·

TUBOSSANTA
HELENA LTDA. 'ICMS: Sua nota vale prêmios

D/visão d*, concreto (tubos e artefatos de
concreto).

R. Joinville, 1.016 - Fone: 72-1101
Divisão de P/�st;cos (tubos äe PVC - eletlOdutos/

linha esgoto - tubos de polietilencJlmangueira
preta).

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

R. CeI. Procópio Gomes, 99 - Fone: 72..(J()68

Floman6polis - o Governo
do Estado aeaba de lançar a campanha
"Pegue Sua Nota e Ganhe Uma No
ta", a ser desenvolvida pela Secreta
ria do Planejamento e Fazenda, tendo
por objetivo o aumento da arreca

dação do ICMS e a conscientização da
população para os fins sociais da tri
butação. Será adotada a troca de notas
fiscais por cupons numerados que
darão direito a concorrer a 200 pra
mios: veículos, motos, refrigerado-

Segundo o secretário Fernan
do Marcondes de Mattos, a nova -

campanha do ICMS difere da que foi
adotada pelo governo anterior. Antes,
a campanha beneficiava somente as

entidades e, agora, as pessoas também
poderão participar individualmente.
Ainda não estão mareados a data do
primeiro sorteio e seus critérios. Os
prêmios deverão ser retira9°s num

prazo de 90 dias ap6s a datá do sor

teio.

res; televisores, videocassetes, fogões
e cadernetas de poupança.

Da campanha participarão,
além das pessoas, individualmente, as
entidades beneficentes, sem fins lu
crativos e as associações de pais e

professores da rede pública de ensino,
cadastradas na Secretaria de Planeja
meato e Fazenda. Elas serão remune
radas de acordo com o montante de
notas fiscais arrecadadas.

CARROCARIASHe·
,

HORNBURG Ind.Carroçarias Blindadas ltda.

CARROÇARIAS 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 SUL/SC.
.
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Saúde libera verbas
.para hospitais de J.S.

Jaraguá do Sul - A
Secretaria Estadual de Saúde .

liberou fmalmente esta se

mana os prometidos 120
milhões de cruzeiros para
obras de reformas, amplia
ções e compra de equipa
mentos para os hospitais São
José e Jaraguá, que recebe
ram respectivamente 40 e 80

.

milhões. A entrega dos ehe
ques estava prevista para
a última quinta-feira por in
tennédio do deputado Udo
Wagner, representando o

governo do Estado.
Os 40 milhões doados

ao Hospital São José serão

aplicados na compra de

equipamentos para a instala
ção de urn setor de radiolo
gía e na construção de novas

dependências para o Depar
tamento de Apoio e Coopta
ção de Alimentos. O diretor
administrativo da instituição,
João Benz, garante que as

reformas começarão ime
diatamente ap6s a liberação
devendo estar concluídas em
três ou quatro meses. A
quantia liberada pela Secre
taria da Saúde corresponde a

. praticamente urna receita
mensal do Hospital São José
que gira entre 38 a 40 mi
lhões para uma despesa mé
dia de.35 milhões.

No Hospital Materni
dade ,Jaraguá a liberação de
80 milhões estavam sendo
aguardados com ansiedade
desde seu amíncío feito pelo
governador Vilson Kleinü-

Obrade
construção

de nova

alado
Hospital
Jaraguá� �

bing em 27 de junho último,
durante visita à região _. co

rno salienta o diretor-ad
minstrativo Hilário Dal
mann. As obras de amplia
ções e reformas da institui
ção iniciaram em janeiro de
89 com recursos obtidos da
venda de rifas e da prefeitu
ra que recentemente investiu
mais Cr$ 20 milhões .

Estas verbas do gover
no do Estado serão aplica
dos em material e mão-de
obra para a construção de
uma nova ala obstétrica com

3.000m2 de área, que abriga
rá um completo centro cirúr
gico com sala para pré-par
to, parto, berçãrío;. esterili
zação; três salas para cirur-

·

gias gerais, 13 leitos indivi
duais e mais un pronto-so
corro infantil. E também na

compra de equipamentos
como carrinhos de anestesia,
incubadoras e mesa cirúrgi
ca. Era intenção da diretoria
a aquisição de urn aparelho.
de raio-x, porém, este pro
jeto teve de ser adiado em .

virtude da defasagem finan
ceira surgida entre o anúncio
e a efetiva liberação das
verbas estaduais.

Celesc vai melhorar serviços
JuaJÚ do Sv. - Prefeitos

de todos os municípios da microrre
gião do Vale do ltapocu se reuniram
na sexta-feira da semana passada com
o presidente da Celesc, Luiz Fernan
do Verdini Salomom, cobrando
maior eficiência na prestação de ser
viços da estatal à região atualmente
bastante insatísfatõrios, O presidente
da Celesc reconheceu que "o atendi
mento da Celesc a Jaraguá do Sul e
região � pior que de Uma cooperativa
de eletri ficação rural" e garantiu
melhorias.

"Jaraguá do Sul foi omunící
pio que mais cresceu em nível de

consumo de energia e merece melhor
tratamento", reconheceu Verdini.
Hoje Jaraguá estãna 8! colocação no
consumo de energia no Estado e na

112 em nämero de consumidores. O
homem forte da Celesc prometeu im
plantar um programa preventivo de

manutenção da rede, vinda de apare
lho termovisor para detectar pontos
quentes na rede e instalação de mais
duas linhas vivas no município".

Posteriormente, estão planejadas a

instalação de um centro de operação e

distribuição (rádios VHF), automati-

zação para registro de-reclamações de
clientes pelo fone 196, entre outras

· melhorias.
Os empresários da Acijs (As

sociação Comercial e Industrial de
Jaraguá do Sul) também se reuniram
com Luiz Verdini pedindo a elevação
do escritório local para acatégoria de

agencia regional, aquisição de veícu
los para manutenção, iluminação do
trevo de acesso à microrregilio (en
troncamento da BR-IOI com a280) e

·

liberação de 50% da arrecadação da
TlP (Taxa de Iluminação Pl1blica)
para as prefeituras, entre outras rei
vindicações.

Mulher .homícída depõe na cadeia
Guanmirim - o delegado

Alcivandro Bspezim tomou depoi
mentos na manhã do dia 3 na delega
cia local, de Maria Barbosa de Souza,
37, em relação ao homicídio pratica
do contra Walter Silva Filho, 33, seu
companheiro na Boate My Love, on
de ambos residiam. Maria Barbosa
COmeteu o crime na madrugada do dia
I�, quando disparou três tiros de re-

v61ver calibre 38, acertando dois de
les.no peito e abdômen da vítima, que
morreu no local.

Espezirn já ouviu duas teste
munhas oculares do homicídio, ocor
rido dentro da Boate My Love I

(quilômetro 56 da BR-280), por vol
ta das quatro horas da manhã de

domingo. Segundo os depoimentos,
Maria Barbosa e Walter Filho esta-

vam vivendo juntos há dois anos e, há
cerca de 15 diaS, um desentendimento
por cidmes provocou a primeira ten
tativa de homicídio - a mulher teria
disparado um tiro que atingiu o bolso
da jaqueta de Walter. Embora as in
vestigações prossigam, Espezirn disse
ontem que � bastante provável que o
cidme tenha sido a cansa da briga, se
guida de homicídio,

vegetação ou inexistente
são uma realidade.

. Não bastasse isso, a
- sinalização é outro pro
blema grave. Faixas divi
sõrias de pista e faixas
laterais apagadas ou ine

xistentes, placas de sina
lização mal conservadas
e destnddas, Dos chama
dos "olhos de gato", na
lateral do acostamento,
s6 alguns herôis sobrevi
vem.

Transitar em estra
das desse tipo, durante o
dia, jd é um problema. 4
noite, então, pior. .A
noite com chuva ou ne

blina (até me passa um

calafrio sâ em pensar) é
macabro.

E, apesar de todas
essas condiçõesprecârias
das rodovias, vê-se,moto-
ristas cometendo as

maiores imprudências:
excesso de velocidade,
ultrapassagens forçadas e

indevidas, luz alta, e as

simpor diante.
Voltar para casa,

são e salvo, nestas condi
ções, é um aKvio.

Por isso, falar em
. estausttca lamentável de
acidentes e vitimas de
trânsito no Brasil, é "ta
par o sol com a penei
ra". Dizer que é a soma

de irresponsabilidade do
Estado com a imprudên
cia de motoristas é enca
rar a realidade, Os aci
detues não são fatalida
de, nem acaso. Hä quem
osprovoca.

Para mudar esta

estatfstica o Estado deve
assumir sua responsabili
dade na conservação das
estradas. E o motorista
deve agir com mais pru
dência quando estâ ao

volante.

CORREIO_
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.Na Alemanha, o

ônibus em que viajava te

ve um pequeno acidente.
Devido ao gelo que se

formara na pista, derra
pou e saiu fora da estra

da. O motorista foi a um

telefone de emergência e .

avisou o serviço de so

corro das estradas. N6s
passageiros, todos latino
americanos,

- duvidamos
da presteza do serviço e

resolvemos seguir a pé,
Mas qual não foi a nossa

surpresa: em menos de
meia hora, o ônibus nos

alcançou. Dai ouvimos a
explicação do motorista:
"É dever do Estado

. manter as estradas em

condições de trcfegabili
dade; se isto não forpos
slvel, avisar do proble
ma; e, senão o fizer, as
sumir toda a responsabi
lidade de um acidente".
E lá. o Estado parece as

sumir esta responsabili
-

dade responsavelmente.
No Brasil temos um

triste quadro de cin

qüenta mil acidentes e

doze mil vitimas anuais
nas estradas. Números

que assustam.
Mas quando a gente

pega a estrada, parece
que a realidade se trans
forma: nos convencemos

que este nümero ainda I
baixo

.
e temos que "dar

graças" que não são
mais.

Assusta a afirmati
va? MaS é verdade: os

acidentes ainda são pou
cos se consideradas .

as

condições de nossas ro

dovias. Buracos, defor
mações, remendos mal
feitos, deslizamentos tia

pista, laterais de pontes
destnddas, acostamento

esburacado, coberto por

�
SANT'ANA DIET

MATUTANDO
---------- EgOD L. Jagoo" -

Triste estatística?
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Para manter sua boa fonna: com todas as qualidades do ieite, chegou Sant'Ana Oiet! Totalmente
esterilizado e desnatado, tem durabilidade de até 6 meses, mesmo fora da geladeira. Voc�

encontra Sant'Ana met em prática garrafa de 1litro, como os melhores similares europeus •••

Leite Sant'Ana Diet Garante a qualidade sem as dispensáveis gordurinhasl
'
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07.09.91 - Ondina
de Oliveira, Werner Mey
em São Paulo, Sezelanda
M'! 00 Silva Costa em La
guna, Nelson J, da Costa,
Renato Rabock, Mercedes
Silva, Saade, Maria Ida
Torinelli, Henrique Fugel
Filho, Patricia Vegini.
Eugênio Schmõckel em

Fpolis.
08.09.91 =Alfonso

Erdmann. Wally Friedel,
Nelson Amorim em Join
ville, Terezinha H. Pereira
em Florianópolis, Maria
D. Nagel, Ivo Moser, ou
son C. Siefert, Istela Mari
Moser, Walmira Schneider
em Fpolis, as gêmeas Isa
bela, e Mariana Barbosa
emFpolis.

, 09.09.91 - Damá
sio Schmitt, Waldemar
Schmitt, Albrecht Gumz,
Hartvieh Hanemann, Vitti
Bona, Maria Anézia G. de
Araújo, Reinoldo Ucher,
Erctlia Pedri Papp, Do
roty Martins, Carlos Tito
Staengräber em Joinville,
Janete Leier, Albrecht
Gumz.

-

10.09.91 - Adotar
Steilein no Paraguai, Dê
nis Allan Doering, João
Lopes, Orlando, Pacher,
Arno Blich.

11.09.91 - Mariza

Doering, Traudi Hens
chel, Mário Maas, Valdir
.Moretti, Martins Tilles,
Cleusa C. TorineIli, Pláci
do Gorges, Savio Franz
ner.

12.09.91 - Inácio
Lemke, Eloi Wasch, Deni
se Seich em Serra Pelada
- ES, Heike Schommartz,
Wally M. Voigt, Tusnelda
Bürger.

13.09.91 - Ilse
Mey Duarte, em] oinvi/le,
Alexandre Costa, Noemia
da Cunha Jacobi, Iris Pa
wlowski em Blumenau, AI
fredinho Schiba em Curi
tiba, Ivone K. Maitt, Ade
mar Piske.

Patricia Butschardt, filha de João
Alceu Butschardt (Mansa Helena),
de Guaramirim.

Expectatív
das Debuta

Baile

-CAD

Vista-se bem,

Tem coisas
que nunca

saem da moda.
Andar bem,

vestid,o é uma
delas.

E isso é no

.

��º'
ModaSempre
Getúlio Vargas. 55

Desejos 'sinceros de
muitas felicidades à dupla de
amigos: Hilário Hille aniver
sariou no dia 4 deste mês,
enquanto Valdir Fiamoncini
festeja nova idade no dia 19
de setembro. Na foto,' ambos
se divertem na Noite Italiana.

Conforme haviomos pr.
camas aos leitores do Correio
de fotos das debutantes do C
serão apresentadas à sociedaà
tembro, sob a coordenação dos
tein e Eunice Andreatta.

'(}Vomais uma série
.

o Baependi, que
ire do dia 28 de se-

r

II

CSELVA�
A LIBERDADE EM MALHA

.... ,

Melissa Hansen Vargas.filha de Ildo
Domingos (Astêria), de Jaraguâ do
Sul.

Patronese
Eunice

Andreatta,
esposa

domédico
Osmar

Andreatta,

•

Parabéns e muitos anos de
vida ao colega, amigo e prefeito
do munic(pio de Schroeder, Ade7
mar Piske, que aniversaria no dia
13 de setembro, Com uma admi
nistração participativa e austera
na condução e 'aplicação do di
nheiro público, Piske vem se desta
cando em Santa Catarina, atépela
sua perseverança em aplicar re
cursos à área de Educação, no

munictpio; Felicidades.

Fernanda -

Fausel,
jiJha
de Luis
Paulo

'

Andrade
(Teodõzia)
Fausel,
de Jaraguâ
doSul.

FONE: (0473) 72·3253

Jaraguá do Sul • SC

Tudo em artigos para presentes
você encontra

em

LANZNASTER (i t!c�!!!
Ora. v.,.... G. Tognl

- Ora. Stela Famaclnl
Ora. Solange CIIetilho PSICOLOGA

FISmERAL)PEUTAS Ora. Solange Paini
FONOAUDIOI..OGIA

RuaW....Marquardt, 356 próxlnKi Fone: 72-3659. 'di CHnlca Santa CecßIa.

CINE JARAGUÁ
,R. CEL� EM/UO C. JOUR

DAN, 103 FONE: 72-3800
SEXTA - 06/09/91

20:15hs - CADILUC COR DERO
&4. (PINK CADILLAC). DIR.:
BUDDY VANHORN. COM: CUNT
EASTWOOD E BERNADETrE PE
TERS. CENS.: l4ANOS.

SÁBADO - 07/09/91 -

20:15hs - CADlLUC CORDERO
&4. 22:00hs. - SEDUZIDAS AO
EXTREMO. CENS.: 18ANOS.

DOMINGO - 08/09/91
15:00hs - BERNARDO E BlANCA.
Desenho animado de Walt Disney.
Dublado em português, UVRE. -,
20:15hs - CADILLAC COR DERO
SA.14ANOS.

TERçA-1O/09/91-20:15hs
- CADlLLAC COR DE ROSA. 14
ANOS.

QUARTA - 11/09/91 -

20:15hs - CADILLAC CORDERO
&4.

QUINTA - 12/09/91 -

20:15hs - TENTAÇÕES SELVA
GENS. 18ANOS.

Malhas

JARÔ

Felicidades à jovem Patricia Bel
tramini Poffo, esposa do amigo
R04ue Poffo Jr., Patricia aniversa
ria no dia 10 de setembro.

CLíNICA VETERINÁRIA,
SCHWElTZER

Dr. Waldemar Schweitzer
C/(nica de pequenos e grandes animais,

cirurgias, vacinaçês, raio x, internamentos e

boutique. R. joinville, 1.178 (em/rente ao
-

SUpe Breithaupt) - Fone: 72-32,68
Jaraguá doSul- SC

o seu relojoeiro
Av. Mal. Deodoro, 391 - Fone: 72-1267

A ROUPA INFANTIL

•

'Reminiscências do Curso
de Estudos Sociais

Com o objetivo
de integração 00 Pri
meira Turma do Curso
de Estudos Sociais (Li
cenciatura Plena) da
FERJ (/979), o grupo
realizou viagem de 20
a 25 do mês passado a

Minas Gerais, visitando
pontos tur(sticos e

históricos, como a La
deira do Amendoin,
Estádio do Mineirão,
Igrejas, Gruta do Ma

quiné, Sabará, Ouro
Preto, Tiradentes e São
João Del Rey. Nesta'
última cidade visitaram
a Igreja de São Fran
cisco de Assis, o túmulo
do Preso da República
dr. Tuncredo de Almei
da Neves, o Solar dos
Neves, onde gentilmen
te a octagenária dama
recebeu e acompanhou
o grupo até o Memo
rial, expondo tudo so

bre a vida do finado
esposo, gesto que a

turma, .comovida,
agradeceu.

O retorno deu-se
após as visitas cl Expo
sição de Arte, em Embú
e Caverna do Diabo,
em São Paulo.

Este semanário
sente-se honrado na

divulgação das fotos
acima como mais uma

homenagem cl TURMA
DE 1979, pelo corpo
docente da qualparte o

/laSSO diretor.

l

Na foto acima estão reunidos com o. Risoleta, viúva
do Presidente Tancredo Neves, em frente a sua re

sidência, Adélia Pradi Floriam, Leodete Pereira Lima,
Anita Marquardt Berti, Sueli Lenzi Xaviet dos Santos,
Mauri Ferrazza e Maria Lúcio e, na foto'Tarcfsio Küs
tere esp,Maria Lúcio.

Rua Reinaldo Rau,632
Fone: 72·1599

A GERAÇÃO
DAMALHA

" Vestindo Gerações

Postos de Vt!1UUu
Av. Mal. Deodoro,

1.085
I'

I' Fone: 72-3311

II
II

Ii)IIC�IIIL
TROFÉUS - ARTIGOS ESPORTIVOS

ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO
(de segunda à domingo)

Rua Cei. Emilio c. Jourdan, 62
(próximo ao Cinema) - Fo.ne: 72·3563

VIAÇÃO
CANARINHO

5
MILHAS IIRO nOI.

l��l
,

Malhas para confeccionistas �
Rua Cei. Procópio G. de Oliveira, 788

,Fone: (0473) 72·0246
Jaraguá do Sul- sc..

P4gins6,

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

Jaraguâ do Sul, de 07,1 IelQrbro lflI! If110l Pâgina 7
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ALTA

FREQUÊNCIA
BODAS DE
PRATA

o casal amigo Silvino (Ilse)
Kuchenbecker completou no

último dia 20 de agosto, seus
25 anos de feliz casamento.
Dessa união nasceram os

dois filhos que fazem a ale
gria do casal, Jackson e Pa- �trtcia, E. como MO poderia z
deixar de ser, a data foi co
memorada no dia 24 de S

.f
agosto, com a cerimônia re-

'"

ligiosa na Igreja Evangélica Luterana-Centro, sendo os convidados recepciona
dos, em seguida, no Grêmio Esportivo Juventus,
A coluna parabeniza o casaljubilar e deseja-lhesmuito sucesso e felicidades.

BA·ILE DA
OLiSEJA

NO BEI�A RIO

Neste sábado (7) no bonito Beira
Rio Clube de Campo acontece animado
baile com o competente conjunto Quarta

,

, Redenção de ltajal, que recentemente re

tornou de uma turneé pelos Estados
Unidos. A promoção conta com a

atração especial de desfile de modas da

Papp Sport, à cargo da equipe da Ckat
- escola de formação de modelos - que
tem diplomado lindas garotas como a

pequena Eliessa Vicente (foto), filha de
João e Elen Vicente.

MÚSICA CLASSE "A"

No próximo dia 19, na Sociedade Cultura Arttstica (Scar} acontece au

dição de plano da famosa pianista Eudóxia de Ba";'os. A apresen;ação é única e

intperdtvel para quemgosta de "Oll música, iniciando às 20 horas. Para ° público
em geral o preço do ingresso é CrS 2 mil. Estudantes e Associados pagam Cr$
500,00. O show é beneficente sendo a renda revertida para a própria Scar para
auxüio na construção do TeatroMunicipal.

NOITE DO 11TITI

Tá o maior ti-ti-ri na cidade sobre a Noite do Tititi realizada no úl

timo. dia 30 noClube Atlético Baependi. Promoção restrita s6 a mulheres,
reuniu qua�e ?O.O represent�tes do sexo femininoque maís uma vez prova
ram sua criatividade travestindo-se nas mais variadas formas, inclusive a

masculina. Dizem que até, o "Rjcardão estava presente. Imaginem o resto".
Houve shows, dublagens, música teatro, comida e bebida é claro. Há mari
do até hoje confirmando se a promoção realmente se estendeu até altas ma
drugadas. Pode?

DÁ-LHE MARRAKESCH

A boate Marrakesch nãopâ
ra, 'tem sêde de agito. Ontel71 (6) a
galera curtiu adoidado ao ritmo da
som contagiante da Banda Flerte.
Hoje acontece a esperada Dance

Nigth. Entre as atrações um super
desfile - show da Loja de Con
fecções Breithaup, com direito a

muitas brincadeiras e sorteio de 10
discos importados. Já no dia 13,
próxima sexta-feira, 'é dia de horror,
com a I!! Noite Vamp. Vai ser de
arrepiar os càbelost E pra comple
tar, no dia 20 é a vezda 2!! Graiule
Festa dos Anos 60, com o show
da banda The Players e participação
especial do concorrido grupo Bea
tlesAgain de São Paulo.

BAILE DOS VIAJANTES

Verdadeiro sucesso o

balle que elegeu a Rainha
Oliseja 9/ realizado no últi
mo dia 31 no pavilhão do
Parque Municipal de Eventos
"Agropecuário" com ani
mação do Musical Bavária.
Mereceu o titulo a beleza de
Solange Giese (representan
do a Indústria Reunidas de
Jaraguâ Ltda.), que anun
ciou também a premiação de
"Garota Simpatia" . Solange
desfilou na passarela sob
orientação da Ckat com pro
dução visual do Ateliêr da
Cuia. Jane Ochner (Marisol)
e Alessandra Schroeder (Ce
val} foram 'eleitas como pri
meira e segunda princesas
'respectivamente.

No Clube Atlético Baependi,
na noite de hoje (5) acontece a pro

moção Baile dos Viajantes, com ini
cio às 23 horas. A animaçãomusical
está: a cargo do conceituado grupo
MusicalPop Band, de Joinville,

ENCONTRO DE JOVENS

A Pastoral da Juventude, o
Emaús, e a Renovação Carismdtica
Católica vão realizar no próximo dia
15, um Encontro de . Jovens no

Ginásio de Esportes do Colégio São
Luiz. Os objetivos são: integrar os
diversos grupos do Paróquia São
Sebastião, mobilizar centenas de jo
vens para falarem da vida, cantar
seus sonhos, celebrar sua fé e mos

trar que a juventude ainda se preo
cupa com o lado espiritual. Haverá
dança, artes plásticas e outras

atrações.

TURISMO

Av. Marechal Deodoro,
122, 22 andar

FONE (0473) 72-0091
TELEX 475 055

* TransladoAeroporto/Hotel/Aeroporto
* City Tour

Bariloçhe
* 03 noites de hotel com café damanhã
", TransladoAeroporto/Hotel/Aeroporto
* Circuito Chico

Venha colher as primeiras, flores da estação.
Styletto e Acqua Fresca 4'�� ,

Deo-Colônu Oco-Colónia llO mi

'�""
i(','i ':t,

'�)��';;

BUENOSAmeSlMBATJVEL
, 05 dias/04 noites

* 04 noites de hotel com café damanhã
* Translado Aeroporto/Hatei/Aeroporto
* City Tour

HOTEL COLON
4*SUP

SGL/NA DBL/NA TPL/NA
405/85 215/42 199/39

II
II

BUENOSAlRESIBAR/LOCHE
08 dias/O? noites

HOTÉISCOWNI SGLINA DBL/NA TPL/NA
NEVADA 4* 625/50 415/28 390/26

Buenos Aires
* 04 noites de hotel com café damanhã

Valares acima são por pessoa 'e sujeitos a alteração
\
sem prévio aviso,

PRA VOCÊ COMEÇAR BEM A ESTAÇÃO MAlS PERFUMADA DO ANO

ORlO-SUL

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

P4gi�8 Jaraguá do Sul, de 07 a 13 de setembro de 1991.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Uma época de enormes sofrimentos

(Seis, Anos -- 1939 a 1945)"

Por José Castilho Pinto

A data de domingo
passado nos fez lembrar de
um fato sucedido nesse

dia, há 52 anos, e que CÚ!
pois com os desdobra
mentos avolumou-se de tal
maneira que tornou-se na

maior hecatombe destes
attimos tempos.

Trata-se da II Guerra
Mundial deflagrada pela
Alemanha Nazista em 1'2
âe

' setembro de 1939, e

que começou com a inva
são da Polônia pela pode
rosa Wehrmacht sob o

pretexto (Je reaver o corre
dor de Dandzig que segun
do os alemães era seu e

lhes, foi ,usurPado pelo
Tratado de Paz da primei-

ra Grande Guerra. Apt!Js
essa primeira invasão vie
ram as outras em nümero
de II, a saber: Iugoslávia,
Tchecoslovdquia, Hungria,
Bulgaria, Grécia, Holan
da, Dinamarca, Noruega,
Bélgica, França e Rüssia
com a eliminação de mi
lhões e milhões de seres

humanos. O ünico pais que
não se deixou invadirpelas ,

hordas do 3'2 Reich de Hi
tler foi a Inglaterra, ape
sar' das numerosas tentati
vas através do canal da
Mancha e dos . intensos
bombardeios pela L'ffft
waffe e as famosas bombas
V-2. Essa invasão não se

concretizou graças a fibra
do povo inglês inclusive
'desse bravo batalhador

que foi Vinston Churchill e
que numa ocasião exor

tando seus compatriotas
disse isto: "Por hora eu sõ
vos prometo sangue, suor
e lágrimas, mas não entre
garemos, lutaremos aqui e
além-mar e ainda batere
mos o inimigo comum", o
que defato aconteceu.

A 11 Guerra Mundial
foi de 1939 a 1945e hoje,
passados 46 anos de seu

término, é lembrada com

horror devido as rufnaS,
,mutilações e mortes que
ocasionou, aos milhões
MS três continentes, as

sinalando assim uma épo
ca de enormes sofrimentos
para a humanidade.
Jaraguä do Sul, 03/09/91.

Proclamas de Casamentos
I ,

MARGOT ADEUA GRUBBA LEHMANN.
Oficial do Registro Civil do 1ft Distrito da Comarca de
Jaraeuâ do Si4, Estado de Sama Catarina. Rrasilfazsa
ber que compareceram em Cartono exibind(> os docu
mentos exigidospela lei, a fim de habilitarempara casar:

EDrrAL N'! 17.886 de27-08-1991
• JAIR TECILLA e ELIANE TERESINHA .ÜL..

LER

Ele" brasileiro, solteiro, mdustrial,
natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e

residente na Rua Roberto Ziemann, 2.725,
nesta cidade, filho de Marino Tecilla e

Maria Martins Tecilla,
Ela, brasileira, solteira, secretária,

natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e

residente na Rua. Júlio Pedri, 201, nesta
cidade, filha de Ulrico Müller e Juliana
Stenger Müller.

'

EDlTAL N'! 17.8.87 de. 27-08-1991
• LAUREANO LÜDERO e SANDRA SIMONE
DUQUEVIZ

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

residente, na Rua Padre Aloisio Boeing,
53, em Barra do Rio Cêrro, neste distrito,
filho de Flotim Lüdero e Regina Lüdero.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natu
ral de Curitiba, Paraná, domiciliada e Fe

sidente na Rua Bertha Weege, Em Barra
do Rio Cêrro, neste distrito, filha de
Adolpho Duqueviz e Lucia Duqueviz.

EDrrAL N'! I7.888'de 28-08-1991
Câpia recebida âocartõrio de Guaramirim; nesteEstado
• JOAO JOst VIEIRA e TEREZINHA LOPES
PEREIRA

Ele, brasileiio, solteiro, industriário,
natural de Guararnirim, neste Estado, do
miciliado e residente em Estrada'Bananal
do Sul, em Guaramirim, neste Estado, fi
lho de João Henrique Vieira e Celina Ce-

cilia da Silva Veira,
Ela, brasileira, solteria, do lar, natu

ral de Alto Piquiri - Marechal Cândido
RondOIÍ, Paraná, domiciliada e residente'
em João Pessoa, neste distrito, filha de
Eugenio Pereira e Bemvinda Lopes.
EDrrALN'!17.889de29-08-1991
'. ANTONIO DA SILVA e TERESINHA APARE
CíDA PIRES DE LIMA

Ele, brasileiro, solteiro, vendedor,
natural de Agronômica, neste Estado, do
miciliado e residente na Rua Artur Guns,
65, em Vila Nova, nesta cidade, filho de
José Eugrasío da Silva e Maria Marta chi
Silva.

Ela, brasileira, solteira, comerciäria,
natural de Curitibanos, neste Estado, do
miciliada e residente na Rua Walter Mar
quardt, 1.897, nesta cidade, filha de Gra-

,

ciliano Pires de Lima e Dejanira Pereira
'de Lima.

EDrrAL N'! 17.890de 30-08-1991
• S�RGIO LuIs CORRêA e ANA MARIA VIEI
RA

Ele, brasileiro, solteiro, almoxarife, '

natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e

residente na Rua Roberto Marquardt, 38,
nesta cidade, filho de Mano Corrêa e Dal-

.

va Corrêa,
Ela, brasileira, solteira, costureira,

natural de Guaramirim, neste Estado, do
miciliada e residente na Rua 07 de Setem
bro, 175, em Massaranduba, neste Estado,
filha de Valmor Vieira e Ereni Kleine
Vieira.

E para que chegue ao conhecimento de todos,
mandei passar opresente Edital, que sere!publicadopela ,

imprensa e em Cartõrio, onde será afixado durante 15
dias,

PASSAT/84

Vende�se passat
ano 84.
Tratar:

Rua Tupy, 2.564
Nova Brasília -

'

Joinville... SC

•

JAR.AGUA no SIJI sr,

Conhecida do Acre ao RS

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

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

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

Jaraguá do Sul, de 07 ao 13 de setembro de. 199/.
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Informativo Paroquial
CASAMENTOS:
07/09 • 09hOO - Matriz - JairAntonio Laurica eRomilda Godoy deMoraes
07/09 - 09h30 - Matriz - LuizBatista eRoseliMariaRoehrs
07/09 - 16hOO - Matriz. JubnarMoreiraMartins e A!!aria SueliFranco
07/09 - 18hOO - Matriz - ValdenisioMachado e Vanilda Lamim
07/09 - 18hOO - Barra - CesarJacksonMueller eArreteAparecidaMaran
gl!mi
07/09 - 17hOO - São LuizGonzaga - RaulinoPiccinini eAlvinaDeretti
07/09 - 18hOO - N.sra. Aparecida - Konrad Hahn e Miraci Solange Ri-
beiro'

'

07/09 - 18h30 - N.Sra, Aparecida - Juventino Kahns e EsmeriaAparecida
Rahn

. MISSAS - SÁBADO
19hOO - Matriz; 18hOO - São Luiz Gonzaga; 19h30 - São Judas Tadeu;
19hOO - siio Francisco; 18hOO - N'Sra, do Caravagio; 19h30 - N.sra.

Aparecida; 14hOO�Matriz(criariças);
,

DOMINGO:
'

O7hOO - Matriz; 09hOO - Matriz; 19hOO - Matriz; 08hOO - SãoJudas Ta

deu; 09h30 - Santo Estevão; 09h30 - Perpétuo Socorro; 08hOO - São Be�

nedito; 08hOO - N.Sr:a. Rainha da Paz;
NOSSA MENSAGEM

Setembro I mês daBtbüa. Neste%ivro de Deus estâ ofundamento de
toda a nossa fi. Conhecê-lo Ideverde todo cristão. Deveria sero nosso li
vro de cabecelrapata 12-10, estudâ-lo e rezai' suas lições.

'Diante disso - perguntemo-nos: Que tempo -de nosso dia damos a
Palabra de Deus? Esperamos "sobrar' tempo ou "tomamos" o tempo
para ler e 'meditaraPalavra deDeus?

Nosso modo de pensar e de agir eàtif. sendo orientado pela Palavra
di! Deus ou pelosmeios de comunicação social? (lV, rádio, jornais, revis
tas).

Deus nosfala e espera que o escutemos, queproclamemos sua pa
lavra e a vivamos em nossa vida.

rn Curtume Arnoldo 5chmltt Ltda.
"J ARAGU A"

Fone: DOD (0473) 72-0670

'Coluna Evangélica
CULTOS: Neste sâbado - às 18:30 horas em Santa Lu

zia; às I9:(}() horas no Centro, noRioMolha,' às 20:()0 horas em
João Pessoa. Neste domingo - às 8:00 horas no Centro, na rua
Joinvíllé�· às 8:30 horas nà Estrada Nova; às 9:30 horas no

Centro, na Sede Parôquia Àp, Paulo; às IO."()() horas na Sede
Parôquia Ap. Tiago e 'às 19;(J() horas Culto Informal no Centro.

CURSO DE BATISMO: Neste sâbado às 15.,,()() horas
palestra para pais epadrinhos no Centro,

LEMA DA SEMANA: "Lançai sobre ele todas as vossas
ansiedades, porque ele tem cuidado de v6s"./Pedro 5:7

MENSAGEM E LEITURA DIÁRIA:
Dia 09 - Não trate as promessas de Deus como objetos de mu- ,

seu, e sim creia nelas efaça uso dasmesmas.Isalas 54:10
10- NossoPai do céu nãofazpromessas vazias. Salmo33:4
11 - Eu necessito-da ßtblia, para saber que alguém estâ acima

de mim e que tem algo a dizer para mim. Salmo
119:169-172

12 - Debaixo da cruz de Cristo todas asmáscaras são arranca-,

das. Mateus 27:54
.

13 - Nossa pequena força deverâ ser usada para nos prender
mais e mais aDeus. /Samuel2:4

'

14 - O que é a adoração? É humilhar-se diante da vontade e

das caminhos dh Deus. liSamueI12:18-20
15 - Que a palavra de Cristo habite ricamente na tua vida por

que as suas palavras são Esplrito e vida. Colassenses 3:16

r.- PEaFLEX Persl!lnas Horizontais e Verticais

PERF'LEX Boe p/Banheiro· DivisA0 Sanlonada
',. " Toldos· AcrlHc06· Cercas e E.�adrla.

PERF�LEX EmAIUI1Ilnlo

18 Anos A Serviço da Comunidade

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

JARAG{JÁ DO SUL-SANTA CATARINA

Pâgina 9
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Festa Trentína começa domingo
Rio dos Cedros - A partir

de amanhã, dia 8, começa a tercei
ra Festa Trentina Rio Cedrense, em
Rio dos Cedros (SC), com abertura
oficial na praça da Parôquia Ima
culada Conceição. A festa I tradi
cional e reune visitantes de vârias
regiões que vão prestigiar este
evento de ratzes (talo-romanas.

Ela objetiva o. cultivo de tra
dição de seus antepassados - os

trentinos que um : dia, M muitos
anos foram a ponte da - Europa,
dando passagem do Império Roma
no da Itâlia para a Alemanha. Nem
tudo foram rosas para.os trentinos,
Até 1960 uma considerâvel eorreme
emigrou em busca de trabalho em

diferentes regiões da pr6pT'Í4 Euro
pa e outros mais arroiados foram
para a Ásia, Oceania,

-

África, Ca-

nadâ, EUA, para a Amlrica do Sul,
no intcio deste século, O Brasil re
cebeu boas levas. Em Santa Catari
na, Rio dos Cedros despontou como
colônia trentina, migrando depois
para outros muntdpios; entre os

quiiis Jaraguâ do Sul. Daqueles
imigrantes, entrevistou o Jaraguâ
Bote - Francisco Bertoldi -, nas
cido em São Bernardo, Rio das Ce
dros, que em' 10-10-90 completou
em Corupâ, o seu cemenârio, o pai
dele e seu avô moravam no Valle
Del!Adige, em Mattarello, prôximo
de Trento e dos vilarejos Vilazziano

. e Sardagna;
.

/

Diziam que os tempos eram

diflceis. Mas os tempos mudaram e

existem casos de retorno àpâtria de

origem. InJomúifßes' da provtncia
autônoma de Trento asseguram que

"no mundo de emigrados trentinos e
dos descendentes deles, que às ve

zes vão atI a quarta e quinta gera
ção, I calculada em 297.(x)() pes
soas".

Como Francisco Bertoldi;
outros tantos foram emrevistados e

que deverão constar de um livro a

ser lançado brevemente, sob o pro
vâvel tftulo Eles Também construi
ram a Grandeza Desta Terra, numa
justa homenagem dos que fizeram
pelomunicfpio de Jaraguâ do Sul.

Cumprimentos aos organizo
dores da 3IJ Festa, o prefeito Mar
cos Marchetti, Walmor Lenz;' Presi
dente da Comissão e Osvaldo Osti;
Presidente do Circolo Trentino,
com os agradecimentos pelo convi
te.

CORREIO---.�
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EDITAL
ÁUREA JlÜu..ER GRUBBA. Tabeli4 e Oftciol de

TftuJos da Comarca de Jaraguâ do Sul, Estado 4e Santa Ca
tarina, na forma da Lei, ete

Faz saber a -todos quanto este edital virem que se
acham neste Cart6rioparaProtesto os Tftúlos contra:
CARWSALBERTO SIQUEIRA - Rua: Francisco Kruecha, 41
«Nesta
ERlCHMllLNTI'Z - Rua:Estrada Sehereder - Nesta
FABIOANDRE!ROSA - Rua:11m4osLeandro, 59 - Nesta
HlLUJRECHT !ND DECONSERVASLTSROKE - Rua:Oito
HiIIb�eht, 133 - Corupâ
LUISCARLOSDASNEVES - Rua:BanJo do
RioBranco - Nesta
MOACIR JUNKS - Rua:ReinoTdoRau.. 170 - Nesta

'

ZELMA DE FÁTIMA DOS SANTOS - Rua: Joinvilk, 3000-
Nesta '

.

E, como os ditos devedores 1140foram encontradCAf ou
se �cusaram a aceitar a devido intimaç40,fazpor Intnmldio
do p�sente edital, para que os mesmos compareçam neste
Can4rio na Rua: ArtluuMüller, n� 78, '1W prazo da Lei, afim
de liquidar o seu dlbito, ou entBo dar razOoporque 1140 ofaz,
sob a pena de serem os referidosprotestados naforma da Lei,
etc.

Á
JaragU#dOSul, 03 de setmrbro de 1991.

UREAMULLER GRUBBA - Tabeli4 eOficial de
Protesto de TfiuWs.

INTERIMÓVEIS
Int�mediária de
Imóveis ttda,

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

. CRECI 0914-.1

VENDE-SE
TERRENO - com 10.000m� - Rua .

. após a Mariscd.
TERRENO - com 6.8QOm2.- situado
na Leopoldo Jausen - (68xl00).
TERRENO COMERCIAL - com

365m2 - Av. Marechal Deodoro da
Fonseca, 405.
TERRENO com 27.5OOm2
(113x243) - Rua Rio Cerro I a 3km do
trevo da Malwee.

\ GALPÃO - com 200m2 - terreno com
450m2 - CENTRO - Rua João Martat
to.
ESTES E MUITOS OUTROS BONS

NEGÓCIOS PARA VOC:t,
VISITE-NOS.

PROCURA-SE - Área de 4.000 à
7.000m2 - Central - Para permutar
com área construída.

Cumpra - \ endu - l.otramento f Administruçao de Lmoveis
CGCMF: 78 659 5440001-92 - Creci 852-1
Av. Mai. Deodoro .. 141 - Fone: 72-2010

VENDE:
- .02 lotes no loteamento São Cristovão.
- Um lerreno perto da Igreja Rio Molha.
- Terreno de 720,oom", com duas casas no loleamento Ana
Paula I.
- Terreno com 10.000m" na BR·280.
- Terreno oom 574,oom�, na rua Jacob Gesser, aträz do Tljo-
Ião de Malerlais de Construção.
- Terreno com 9.000,OOm" de fronte a enlrada co Rodeio
Crioulo.
- 02 loles no loleamenlo lIajara frenle para a rua Ilopocuzl
nho.
- ChAcara com 34 morgos, no bairro São João.
- Casa mlsla na rua Henrique Lessmann.
- Urna casa com dois totes em Schroeder com 15,00 x 30,OOm.
- Casa na rua Francisco Hruschka.
- Casa no loleamenlo llapocuzlnho.
- Casa de alvenaria com lS5,OOm2, perto da recrealfva da
Marlsol.
- Casa de alvenaria na rua Pastor Alberto Scheneider.
OBS: Preclse-se dois telefones comerciais e um residencial.
Vende um compressor de 90 pés com jato de areia e capace
te.

ALUGA:
- Uma sala comerciai na rua Bernardo Dornbusch.
- Salas.comerclals e Kllinetes no prédio da MP, na Marechal.
- Sala comercial com divisória no prédio do Unlbanco.
- Apartamentos novos na Av. Mal. Deodoro da Fonseca, de
frenle as Pernabucanas.
- Casas residenciais em dllerentes pontos da cidade.

P4gi� 10

TERRENO CENTRAL
Rua Barão do Rio Branco
c/I .000m2 c/Galpão de
200,OOm". PREÇO:

31.200.000,00 a conblnar

TERRENO RESID�NCIAL
Lot. Jardim Hruschka
c/350m". PREÇO:
1.400.000,00

Jaraguâ do Sul, de 07 a 13 de setembro de 1991,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Premiados os melhores do

campeonato da 1ª Divisão
Jaraguá do Sul - A

Liga Jaraguaense de Futebol

promoveu ontem à noite o

baile de premiaçã o dos me

IhOl'eS do Campeonato da I!!
Divisão de Amadores e Ju

niores, em Rio Cerro II, com
a presença de grande míme
ro de atletas, amigos, em

confraternização. O baile foi
animado pelo musicai Tran

samérica e serviu para con

fraternizar jogadores e téc
nicos das diversas equipes,
sob o comando do presiden
da UF, Ralf Mahnke.

Pelo certame J .mióres

Em exposição �s t!'Oféus
os troféus foram entregues
ao campeão João Pessoa e

ao vice, Amizade (Guarami
rim) - a premiação foi pa
trocinada por Elmo Mathias.
Como artilheiro foi homena

geado o jogador Gilberto, do
Francisco de Paula, q�e
converteu nove gols no

campeonato, enquanto o go
leiro do Comercial, Paulo
foi o menos vazado, com 18

gols sofridos.
Na I!! Divisão, a SER

Alvorada sagrou-se campeã,
ficando novamente a Ami
zade no vice-campeonato=
premiação oferecida por Sil
vio Ewald d,as lojas Dicsil.
O jogador Mafra. do João /'
Pessoa ficou. como o arti
lheiro do' campeonato, com

,,21 gols, enquanto Osvaldo,
da Amizade. sofreu 14 gols,
recebendo troféu de goleiro
menos vazado.

Em fase final campeonato de xadrex
laragui do Sul- Está em fa

final o XXXVIlI Campeonato Ca
inense de Xadrez que se realiza em

araguá numa promoção da Fede
ção Catarinense de xadrez e sob a

rganização do Clube Municipal de
�adrez, As partidas se desenrolam no

Pavilhão Agropecuãrío Novo reu-'
indo .68: enxadrezistas de diversos
municfpios do Estado,' O número de

participantes 6 recorde estadual.

Apoiam o evento a Weg, Sesi e Pre
feitura,

Nesta etapa de decisão final

permanecem 10 jogadores: Arruda,
. Edward, Charles, Milton Brait, Go
doy, Lupato, Waldemir Pereira, Éd
son Marques, Aldo Prada e Chuche
neo Milton Brait e Aldo Prada repre
sentam o esporte jaraguaense nesta

. NOTAS ESPORTIVAS

modalidade.
O número de participantes 6

recorde estadual em 37 anos de reali
zação do evento. Prova de que o xa

drez como modalidade esportiva vem

se popularizando e profissionalizan
do, segundo os organizadores, que
agradecem também a total infra-es
trutura oferecida pela cidade para o

campeonato.

Na foto, a
equipe de volei
eminino adulto
de Jaraguá que
é patrocinada
pela Dalmar

Malhas e vem.
se dli!stacando

a nível de
Estado

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

TEL.72-1389
JARAGUÁ DO SUL - SC

, Jq.raguá do Sul, de 07 a 11 âe setembro de 1991.

* Acontece no dia 28 de
setembro no GE. Arthur Muller
o campeonato Estadual de Judô
Júnior, Juvenil, Adulto, Sênior e
Feminino. Será o maior evento
da modalidade neste ano em

nossa cidade. A competição está
sendo organizada pelo Clube
Atlético Baependi, Kolbach e

Prefeitura Municipal Seaet/D
ME.

.
* A equipe adulta de volei

feminino atuou no último sábado
em Rio Negrinho, vencendo por
3xI a equipe local. Já se observa
uma evolução acentuada na

equipe patrocinada pela Dalmar
Malhas, Prefeitura Municipal,
que treina no Beira Rio Clube de
Campo, Ginásio Esportivo Ar
thur Müller e Associação Atlética
Banco do Brasil. A equipe é di
rigida pelo técnicoManga,

* A equipe de volei femi
nino DME/DalmiJr Malhas, par
ticipa neste final de semana do
quadrangular do volei feminino
adulto, juntamente com as equi
pes de São Ludgero, São José
(3'1 lugar nos Jase), e Criciúma
(5'1 lugar Jasc) esperamos que
nossa equipe consiga reeditar'
suas boas atuações e, consigam
conquistar este quadrangular
que até agora se mostra muito
equüibrado.

CORREIO-
I(> � lIf» c:::» " ca ,

Esporte em 'Revista
-----------Jaime BI8Dk�

Na briga pela liderança do

grupo'B] deu Chapecoense
Depois de conseguir um ponto importamíssimo, quando

empatou sem abertura de contagem com o Figueirense, em ple
no "Orlando Scarpelli", o Juventus entrou em campo no domin

go (1'1), com a responsabilidade de obter uma grande vitória. O
público que mais uma vez prestigiou em bom número, apesar do
mau tempo, viu um imcio arrasador por parte do "moleque tra
vesso" e logo aos 2min30seg Tôtofazia alegria do seu torcedor.
Na sequência, outras grandes oportunidades de gol foram des

pediçadas pelos avantes tricolores e em dois lances rápidos,
ainda no primeiro tempo, a Chapecoense virou oplacar que lhe
era desfavorável, aproveitando-se da vulnerabilidade da defesa
juventina. O Iuventus bem que tentou durante todo o segundo
tempo, modificar omarcador, mas esbarrou sempre na bempos
tada meia-cancha da Chapecoense, onde despontavam Aldair e

Jorge Lw, e lá atrás a tranquilidade do experiente goleiro To

nho. Além do mais, os atacantes doJuventus erraram muito nas

conclusões, e nofinal a equipe amargou uma derrota que não

estava nos planos de seus dirigentes. Isso representou a perda
da liderança do'grupo "B" da Taça Governador do Estado, e o
que épior.para sua maior rival, a própria Chapecoense.

ASPIRANTES, RCE-TV

Na Categoria de aspirantes
os resultados foram estes: Floresta
2x2 RioMolha, Aliança OxI Ponte
Preta, Guarani 2x3XVde Novem
bro e São Luiz 3xO Yitâria; O lider
é o São Luiz, com 5pg. O artilhei
ro é Fábio Luiz, do Rio Molha,
com 9 gols e o goleiro menos va

zado é ViJmar, do Aliança, com 5
gols. Neste domingo, a partir das
13h3Omin será desenvolvida a 4�
do returno, como preliminar dos
jogos da 2� divisão.

Sejá não bastasse o futebol
de baixo nfvel técnico apresentado
por Figueirense e Juventus 1ILl noi
te de quarta-feira (28), a péssima
arbitragem de Lufs Orlando de
Souza, o telespectador ainda foi
premiado com: uma transmissão
via TV, que deixou a desejar. O
narrador transmitiu o jogo dos
estädios da RCE, em ltajaf, sem
conhecer as escälações das duas

equipes,' pois a repõrter escalada
no estádio, não conseguiu contato
durante boa parte da partida, o
que é lamentável. Como se tratava

da primeira transmissão ao vivo de
um jogo do Juventus, neste cam-o

peonato, em que pese o grande es

forço do presidenteAristidesPans
tein para conseguir os patrocina
dores tivemos de positivo somente

o empate obtido pelo Iuventus,
porque de resto.foi "dosepra ele
fante" .

8AEPENDI
O Clube Atlético Baependi

sedia desde ontem, o "XV Tomeio
Independência de Boliio - Bola
16". Participam do evento, além
da equipe anfitriã, Yieirense (JS);
Tupy e Floresta, de Joinvüle; Tira
dentes, de ltajaf; Floresta, de
Agrolândia; Pinguins, de Indaial e
Gasparense, de Gaspar. O encer

ramento está marcado para a noi
te deste sábado, com a premiação
das equipes e os bolonistas que
mats se destacaram no tomeio.

. 2!! DIVISÃO
IX PELADÃO

A 3g rodada do returno do
campeonato da 2g DiviSão de .

Amadores da UF foi realizada no

domingo (Je) com estes resultadas:
Floresta 2x2 Rio Molha,'Aliança
lxl Ponte Preta, Guarani 2xO XV
de Novembro e São Luiz lxl Vit6-
ria. O RioMolha; com 5 pg é o lf
der. Sandro, com 105 gols é o arti
lheiro da competição e Luiz, do
São Luiz, i o goleiro menos vaza
do. A prôxima rodada, a 4� do re
turno, marca para este domingo,
os seguintes jogos: Ponte Preta x
Floresta, Rio Molha x São Luiz,
Vit6ria x Guarani e XVde Novem
broxAliança, todos começando as
J.5hI5min.

. A 2� rodada do campeona
to municipal d(! futsal apresentou
os seguintes resultados, no sâbado
(31): Homago 3xI Duas. Rodas,
Lanch, Veneza 6x2 A. B. O., Real
Vidros Ox3 SanRemo, Rest. O Ca
nal 6xI Safari, Juventude 3x9
Martini, Gráfica Avenida Ix6 F6-
fa/Dicsã, Las Primos WOxOHass e
Figueirão Ox6 Coisarada, Neste
sábado (7), acontece a 3� rodada,
com estes jogos: Rest. O Canal x
Real Vidros, Super Lenzi x Safari,
Duas Rodas jeA.B.O, Met. Gadotti
x Homago, Rei dos Botões x Fi
gueirão, Las Primos x Coisarada;
Atliintida x Gráfica Avenida e F6-
fa/Dicsilx Juventude.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ANOTAÇ.9ES
"Somos um pais de

reuniões, comissões (inclusive
de inquérito), grupos de tra

balho, etc. - Nunca faltam
.

discursos inovadores e pro
missores; reuniõespreparatô
tias e técnicas, O que falta
mesmo I objetividade, quan
do não competência técnica,
A instituição de comissões
que não tempoder de decisão
pode trazer também; nó seu

bojo, a intenção deprocrasti
nação por parte dos res

ponsâveis diretos. Enfim, re
tarda-se a consecução de me
tas concretas, desperdiçam-se
os meios e, o que Ipior, não
se atingem os!':l. "Parte de
um.attigo de Honório Tome
/im, que conclue com esta la
pidar frase:

I

"Modernidade
não I uma palavra mágica: se
não sai do discurso entra pe
lo ouvido e cai no olvidõrÉ
isto a(, bicho!

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

A Bt} Expofeira Agroin
dustrial e Pecuâria, uma lin
deza de festa paramostrar "o
melhor de Guaramirim",
constndda com tão pouco di
nheiro pelo prefeito Antonio
Carlos Zimmermann e vice
Francisco Schork, mostrou

como se trabalha. Com um

parque" de passeios lajotados
que o nosso de E•.• VENTOS
nunca recebeu, transfotman-

.
do os pavilhões em receptei
cuias de núvens de pó, uma

aeronave ali exposta, em GN
Serviços Aéreos de Proteção
a Lavoura.chamou a atenção
do avião alreo agrtcola
para o seu prefixo. Os traba

.

Oradores (filiados) que alt
passaram receberam a sigla
como uma provocação, jâ
que estão sendo cassados
como vermes pelos seus opo
sitores. Dizia o prefixo: PT -

DOG (PT cachorro). Qual»
quer semelhança I mera

coincidência!

-

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

Ainda continuam ren

dendo manchetes os anúncios
classificados que queriam an

tecipar o resultado de lici
tações no Estado. Segundo se

apurou pela Polteta Civil de
Florianópolis as publicações
em código poderão, agora,
ser em "jornais de circulação
fora do estado. Na avaliação
de um empresário "as lici
tações estão exigindo uma

técnica bem superior ao que
o serviço licitado necessita.
Com isso, apenas um univer
so mtnimo de empresas estão
podendo concorrer. Quere
mos forçar a igualdade de
condições. O nosso desejo I .

de moralizar as licitações.
Estamos a favor do Estado".
Mas que I criativa a iniciati
va, isto I. Vejamos. "PRE
CISA-SE: I Coringa. n�
de slrie 175512496. para
c01llpletlJr baralho (im
portadoJ. da JrUlrca, :reja.
tipo 5.91 - paga-se bem.
CONTATOS FONE: (0482)
22-7448 -Fpolis 20-07-91".
Este anúncio queria dizer o
seguinte: "Coringa, uma em

presa de . vigilância bancária,
o n'! de série quer dizer
Cr$1.775.124,96. A marca

"seja" significa Secretaria da
Justtça e Planejamento e o

número apresentado como

"tipo" 5.9110 número da li
citação. Ati que ponto são

confiáveis as licitações de
serviços, como no caso acima
citado? E alguém jâ se deu o
tempo de ,I calcular quanto
custam tais serviços ao Erã
rio Público com um estado
inchado de servidores que
praticamente engolem a re-

"
ceita do Estado? Se a briga
está nesse pl I porque I um
negocio altamente rentâvel
que o Estado 000 deveria
dar-sé o luxo de fazer pros
perar!

Bl\Cl\Ni\
CONtE REPR�S. de MAt. de CONSTRUÇÃO

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

qualidade e com prqnta entrega

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

'.

Lançada oficialmente a �.

edição da Schützenfest
laraguá do Sul - A

maior festa popular de Jara
guá, a Schützenfest (festa do
t�), em sua terceira edição,
fOI lançada oficialmente on

tem em animada solenidade
iniciada às20 horas no pavi
lhão "A" do Parque Muni
cipal de Eventos. Neste ano

a Schützenfest acontece de
1 r a 20 de outubro e apre
senta como principal novi
dade a apresentação diária
de uma banda alemã ao esti
lo da famosa Helmuth Högel
que em edições anteriores
movimentou

.

a Oktoberfest
de Blumenau.

Os custos de 91 da

,g
:r
g

�
...

J ........"""....-.:

Schützenfest estão estimados
em cerca de Cr$ 100 mi
lhões e deverão ser rateados
entre iniciativa privada e

prefeitura. A. informação é
do vice-prefeito Adernar
Duwe, presidente da Co
missão CentralOrganizadora
que Ra semana passada ini
ciou contatos com empresas
locais em busca de patrocí
nio. A Associação de Socie
dades e Clubes de Caça e

Tiro também deve participar
financeiramente do empre
endimento.

O lançamento oficial
da festa, destinado à autori
dades da região, imprensa e

J

Muita concorrência nas competições de tiro

Noite alemã em Jaraguá do Sul
Jaragu4 do Sul -.No

próximo dia 13 de setembro, às
20 horas, no aristocráticoClube
Atlltico Baependi, acontecerei a
(J! Noite Alemã em Jdraguâ do
Sul, numa promoção beneficente.
do Lions Clube Jaraguâ do Sul
Centro, Sob a presidência do ca
sal Augusto (Zenaide) Zi!linski.

A noitada que serei das
mais àlegres da temporada, tem
na sua programação uma re-

cepção com distribuição de
grande quantidade de chopp
preto, aperitivos como entrada e

após serei servido o jantar tfpico,
à base de eisbein, kassler, schle
chplatte e o famoso strudel, Ao
final do jantar uma deliciosa so

bremesa.

Como dos anos anteriores,
o ponto alto da noite, serei o bai
le ttpico.,mais uma vez animado
pela Banda Lyra de Aurora,

representantes de 25 clubes
e sociedades de tiro, teve
uma animada e intensa pro
gramação. Houve· �resen.
tação da banda típica Ba"'"
ria Band Show, de grupos
folcl6riços, das candidatas à
rainha da festa e, como não
poderia deixar de ser de
muito chope, aliado a coque.
tel.

Outra atração marcac4
para este . ano é a volta diI,
promoção de busca do rei do
tiro, tradicional na antiga
colônia alemã de cujas raí.
zes culturais se originou a
festa. A "busca' do rei" na
verdade começa com desfíle
de carro alegórico e de re

presentantes de clubes e so.

.
cíedades participantes até a

casa do atual rei do. tiro
(primeiro colocado nos jo.
gós de 'tiro ao alvo da festa
anterior). Lá o "rei" oferece
comida e bebida aos visitan
tes e é eleito seu sucessor.

Os desfiles de abertura
e .encerramento da Schützen
fest serão valorizados com

maiores investimentos na

confecção de carros alegöri
cos e na decoração intensa
de todas as ruas de percurso
dos desfiles.

'

grupo musical de muito suces#J

ria Oktoberfest, emmeio ao baile
acontecerei a, distribuição ti
brindes e viagens aos partici
pantes da noite, além-da escolha
do melhor tr.aje tfpico dafesta.

A venda de cartões estd.
cargo de domadoras do Lyofllo
sendo a renda totalmenie doad4
à entidades assistenciais de )(lo
raguâ do Sul.

DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS EWALD LIDA
'Parafusos - Porcas - Arruelas

.

Rua Bernardo Dornbusch, 1.136 - Vila Baependi

FONE: (0473) 72-0136

ESCOLHA
SEU

ALMoçO
P4gi_12

. .

JllTagwJ do Sul, de 07 a 13 de setembro de 1991.
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