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.Adesâo dos Bancários é parcial
Apenas os funcionários da Caixa

Econômica Federal, na microrregião do
Vale do Itapocu, aderiram em maior nú
mero à greve dos bancários, deflagrada em

todo o país, nesta semana. Segundo ava

liação do comando de greve, na sub-sede
do sindicato, em Jaraguá do Sul, todos os

25 bancários existentes nas agências da
Caixa, em Guaramirim e Corupá paralisa-

. ram as atividades, enquanto a mobilização
em Jaraguá do Sul chegou a 85 por cento

na quinta-feira (12). Durante a semana, o
comando procurou a adesão dos funcioná
rios do Besc, mas encontraram dificulda
des, "pelo próprio receio da categoria, no
estado", avaliou o diretor do sindicato,
Odilon Fernandes.

..

Os servidores 'do Ban
co do Brasil decidiram aguardar a decisão
tomada em assembléia ria noite de quinta
feira, em Joinville, para tomar qualquer
iniciativa em relação ao movimento.

ANOLxxIIIN�3.6) Cr$lOO.OO

VÂAIG
72-0091

Jaraguâ do Sul. 14 a 20 de setembro de 1991

Governo honra compromissos
e aplica Plano Sim em J.S.
o governo de Vilson

Kleinübing está. honran
do em Jaraguä e região
compromissos básicos
embutidos no Plano Sim
ao aplicar com priorida-

de recursos nas áreas de
Saúde, instrução e mo

radia. Trilhando seu

programa governamen
tal, não obstante as difi
culdades financeiras her-

dadas da gestão anterior,
assumindo duas folhas de
pagamento atrasadas dos .

servidores do Estado, e o
'ônus de pagamento de

obras, persevera no

Quimitextil

Tintas.
para

estamparia

72-0492

Deputado Udo Wagner,
ladeado pelos diretores
administrativo e clfnico
do Hospitai Jaraguá,
Hilário Dalmann e Vicen·
te Caropreso, na soleni
dade de entrega de Cr$
80milhões.

Raeder é O nome do PL

para prefeitura
o nome de Heinz Edgar

Raeder, atual presidente da Câ
mara de Vereadores, foi indicado
como candidato à prefeito pelo
Partido Liberal nas próximas
eleições municipais. Raederfoi es
colhido. por unanimidade pela
recém eleita executiva municipal
do partido que está aberto a coli

gações com outras siglas. Raeder,

contudo, se diz ainda indeciso

quanto a aceitação ou não da in

dicação e afirma que ainda émui
to cedo para aceitar tal compro
misso. Para ele, decisão final só
no prôximo ano. "Tenho compro
missos empresariais e pessoais
que devem ser pesados'. ponde-
rou

------Pdgi1Ul3-

Empresário Décio Silva, presidente
do Conselho de Administração do
Hospital São José recebe o cheque
de Cr$ 40 milhões das mãos do de
putado UdoWagner.

•

aunprimento de suas me
tas.

Prova disso é a libe
ração de Cr$ 120 milhões
aos hospitais Jaraguá
e São José, doação de se

te "kits" de laboratório
de ciências para escolas
da região, no valor unitá
rio de Cr$ 500 mil, anún
cio de breve doação de
mais Cr$ 50 ou 60 mi
lhões para reforma e me

lhoria de estabeleeímen
tos escolares estaduais e

da assinatura de convênio
para construção de mais
30 casas populares que se
somarão às 122 unidades
já em construção. Todos
estes atos governamentais
foram oficializados na

sexta-feira da semana

passada (6) em roteiro de
visitas comandado pelos
deputado estadual Udo
Wagner e federal Paulo
Bauer - secretário da
Educação,

.

Cultura e

Desporto.

Ato de assinatura de convênio para construção de 30 casas po
pulares; Na foto, ao centro, os presidentes da Cohab/SC (Ademir
isidoro) e da eohajs (Bruno Breithaup). '

•
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Editorial

o Sim do Governador
Repercutiu simpatica-

mente o gesto do governador
Vilson Kleinüõing, entregando
aos seus auxiliares diretos a

missão de fazer chegar recur
sos que ele, em junho, condi
cionou às disponibilidades fi
nanceiras.

Recebendo o Estado
completamente falide' e com

promissos a saldar ainda não
levantados todos, tal o volume,
com o compromisso de assumir
e pagar um emprlstimo feito
pelo . governo passado para
pagar duas folhas de paga
mentos dos funcionârios em

atraso, 116ci1 se chegar a con
clusão que o governador estä
tirando "leite de pedra". Cer
tos segmentos ainda. não
compreenderam o drama do
governador, tentando acertar a
mâquina governamental e par
tir para a execução de suas

metas traçadas.
Assim mesmo, dentro do

orçamento em execução, ele

reparte as verbas destinadas às
vârias secretarias e as repassa'
na medida do posstvel, '

O governador não ga
nhou as eleições em Jaraguâ,
mas encontrou aqui seus me

lhores colaboradores, sinceros,
sérios e trabalhadores, aguen
tando os "rojões" que seus ad
versários disparam contra a

sua administração,
Por isso, confiou ao de

putado estadual Udo Wagner a
missão de aqui, como se fosse
ele, trazer recursos que muito
vão beneficiar a comunidade

jaraguaense, carente apesar de
toda a sua prosperidade, e

possibilitar ummaior desenvol
vimento,

Aqui também esteve o

Secretário da educação, auxi-

liar direto do Governador.
Confiando como confia na

têmpera de Paulo Roberto
Bauer, que veio pessoalmente
para entregar equipamentos,
auscultar as necessidades de
sua pasta, entregar valores e

autorizar obras em escolas que
crescem anualmente, deman
dando cobertura de novas

âreaspara um ensino sadio.
Operários que possuem

terrenos, recebem recursos pa
ra constrtdr suas casas, por
imermédio de COHAR - CO
HAJAS,' envolvendo homens
sérios, nas pessoas de Bruno

Breithaupt eAdemir Izidoro,
Na visita dos. dois par

lamentares, 'empresários, auto
ridades e a imprensa notaram .

que o Governo. do Estado tem

bons propósitos, que precisam
ser aplaudidos. iàraguá dO Sul
só tem a lucrar com. isso!

REMINISCÊNCIAS

A música do hino

oficial de Jaraguá do Sul IV
,A entrevista que Aleeste Bem deu ao jornal "Correio do Po

vo", com o tftulo - BERRI:DE P/STONISTA DO "SERÁFlCO" AO
HINO DE JARAGUÁ.

CORREIO DO POVO - QuentI você que emerge de rurJ

volilnt4rio alUlnimllto palebriJade, depois de 18 alUIs?
ALeESTE BERRI - Pois I, "seu" Eugênio; eu não sou muito

de me expor ao pãblico, Tenho minha vida, tenho minha famtlia e

estou saiisjeito com o que faço. Isto para mim basta!
. ,

CP - Assim mesmo, gostaria de saber quem I você, on-
,

de lUUceM, seMSpais, sell8 av6s, Ui otras cositas�'.
,

AB - Nasci em 15-03-25, em Rodeio - SC, pelas mãos da par-
teira italiana Carlota Dallarosa, na casa de meuspais Umberto Ber
ri e Maria Pisetta.ijâ brasileiros, plantadores de arroz irrigado emi

lho. 'Os avós eram da Itália, os paternos Gaspari Berri e Madalena'
Torrielin e os maternos Lorenzo Pisetui e Catarina Anesi, do extremo
norte, vizinho da Áustria.

.

.

Depois de 3 meses de. viagem chegaram em 15-09-1875, em
Itaja(, tendo Gênova comoponto de partida de uma grande aventura.
Eram agricultores; o Gaspari veio solteiro, casando em Blumenau e

os Pisetta vieram casados. Fui registrada em Rodeio, no Cartôrio
SOvio Scoz, Não lembro as testemunhas. Dois dias depois fui batizas
do feio Frei Cyrillo Stroka ofm, Eram padrinhos Vit6rio Bem e Vir

ginia StolJ, mãe do dir. ger; Anibale Stolf, da Drog; e Farm. Catari
nense, de Joinvillé,

CP - Quantos irmãos? . .

AB - Framos em dez. Virgfnia, Hortência, Hilário, Cecilia,
Fiú:nriena, Servanda, eu - Alceste eArnolda. Doisfalecidos..

Segue napróxima semana

A foto I um exemplo
do passado. Naquele dia
Sflvio Piazera pegou o

"bambino", na véspera do.
7 de setembro de 1938,
para fotografar a ponte
Abdon Batista; inaugura
da no longtnqüo mês de
março de 1913. Por ela
passou todo o trânsito pa
ra o Sul e para o Norte do
Brasil.; Não só pegou a

saudosa ponte da qual
restá o pilar central no

meio do rio Itapocu, como
documentou o feito com a

presença de seu filhp Irio,
então com dois aninhos. A
foto foi cedida pela sra.

Stefania Ballock Piazera.
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INDÚSTRIAS REUNIDAS
Jêfl�GUÁ LTOA.

"A 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 histó'ria
II
I'

••• HÁ 50ANOS
- Em 1941, no mês de outubro o Esporte Clube Brasilja_

zia inaueurar a sua nova sede social, que era instalada onde
funcionava o,FÓRUM e outras dependências pdbäcas, na Av.
Getúlio VargaS, noprédio de TufieMahfud.

.

- Assumia as junções do cargo de Juiz de Direiro da Co
marca de Jaraguâ, o dr. AldoAyila da Luz, juiz substituto.

- O prefeito baixava Decreto-lei n'1 84, de 22-08-41, que
dispunha sobre criação de sufnos, gado vacum e cavalar e de
terminava outras providências: art, 1- Nos perimetros urbanos
'da ciade e das vilas, só épermitida a criação-de gado de qual
quer espécie, em terrenosfechados; cocheiras, estábulos e cur

rais. Etc., etc. etc•••
- Depois de marcada para 16 e 17 de agosto e prometida

.

para e final do mês e já anunciadapara 27 de setembro,face às
'atividades desenvolWt1as pelo dr. Nereu Ramos, Interventor Fe
deral no Estado, ficava marcadapara 4 de outubro a inaugura
ção oficial (lo PaçoMunicipale a Herma do Eng. EmOio Carlos
Jourdan.

••• HÁ40ANOS.
- Em 1951, reunia-se a Câmara Municipal de Jaraguâ do

Sul com os vereadores Ney Franco, Mário Nicolini; Adolfo An
tbnio Emmendoerfer, Willv Germano Gessner, Frederico Curt
Alberto Vasel, Otaviano Tissi, Herbert Schneider, Kurt Herbert
Hillbrecht, Alvim Seidel e Artur Oscar Meister, faltando o ve
reador Walter Jark. Na ocasião era lido requerimento do Presi
dente da Casa, solicitando fosse telegrafado ac, Presidente da
Assemõlêia Legislativa, protestando contra o projeto-lei que vi
sava alterar o afastamento do sr, Governador, em viagemfom
do 'Territôrio Estadual para oprazo de 24 horas bem como tele
grafar ao deputado �Waldemar Grubba para que votasse contra
oprojeto de lei, sendo o mesmo aprovadopormaioria,

- O dep. Jorge Lacerda, jUturo governador, focalizava o

problema da energia elétrica na Câmara dosDeputados, dizen
do: "Sr. Presidente, estou chegando de Santa Catarina; ,onde
tomei parte na Reunião Econômica do Norte Catarinense, idea
lizado pelo dinlimico prefeito de Jaraguâ do Sul, sr, Artur Mül
ler, que se revestiu de mais alta significaçãopara os destinos da
zona••• O apelo aos poderes .da Repâblica a esse problema, que
ora aflige uma das regiõesmaisprósperas doBrasil" •

••• HÁ20ANOS·
- Em 1971, o prefeito municipal em exe11�io, EugênioVictor Schmõckel, pelo decreto n'1 221, de 04-08-7 'aprovava o

Regtdamento do Serviço Autônomo Municipal de gua e Esgoto
- SAMAE, e sancionava aLEI n'1 321, de 12-08-1971 que cria o
MUSEV e ARQUIVOMUNICIPAL, que passavam afazerparte
da Biblioteca Pâblica Municipal, at4 ulterior deliberação e de
veria a lei ser regulamentada. .

- Frei Aurélio -Stulzer telefrafava: "Cumprimento próxima .

criação do ArquivoHistóricoMunicipal,a Exposição de Orqu�
deas de Corupâ e 1'1 Salão Jaraguaense de Arte, com perspecti
vas ao próximo centenário. Pesquisas prosseguem com bom re

sultado. FreiAurllio" •
- O Grêmio da Juventude Jaraguaense mudava de dire

ção, realizando-se jantarpara 120pessoas, no Salão Cristo Rei.
Usavam.da palavra: o gremista Osmar Vailatti, o, prefeito em

exerctcio Eugênio VictorSchmõckel, o dto Rubens Scheid, advo
gado e deputado no Rio Grande do Sul, o deputado estadual
Octacüio P. Ramos, o acadêmico Gilberto D'Avila, filho do di
retor da Faculdade de Direito de Blumenau e o fundador do .

Grêmio, .Pe, Elemar Scheid, concluindo com a Rosse dos eleitos
e reunião social.

._. HÁ 10 ANOS
- Em 1981, a 1C?- UCRE realizava o FESTIVAL DO

FOLCLORE e o presidente da Comissão Estadual do Folclore,
Doralfeio Soares, classificava de "maldade" esses procedi
mentos julgatórios, por entender pertencer a culturas Itnicas
diferentes, por MS aculturadas e que, por isso mesmo, não fode
e não deve haver julgamento e lançava. no ar a pergunta: ço
mo se poder julgar uma apresentação de um grupo de folg�do,
do Boi de Mqmão, com um grupo de Dança do Pau de Fzta� .

'Achava que para as escolas participantes deveriam ser conf�n
dos troflus, certificados ou brindes oferecidos pela inddstria e

comlrcio.
- Anunciava-se que a par;tir de janeiro do próximo ano:

funeionq.ria nas dependências da As�qciação Comercial e Indus
trial de Jaraguá do Sul, um Posto da Junta Comercial doEs�
cuje enca"egado, funcionário da própria Junta teria atribUI·
ções para aulenticar livros, examinarprocessos relacionados ao
registro prontospara apreciação doplenário da JUCESC.

�t:sJ.POiO
Jaragu4 do Sul.14 a 2Ó de setembro de 1991.
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Partido Liberallança Heinz
Raeder para a prefeitura

Reunião reorganiza
PDS local

li

Jaraguã do Sul - o

presidente da Câmara de Ve
readores Heinz Edgar Rae
der é o candidato do Partido
Liberal para concorrer a dis

puta pela prefeitura na pr6-
xima eleição. A indicação
foi oficializada na primeira
eleição da nova executiva do

partido ocorrida no dia seis
de setembro. Segundo o pre
sidente municipal do PL,
Carlos Barzenskí, a decisão
foi unânime.

"A candidatura de
Raeder à prefeitura é irre
vogável por parte do PL" -

garante Barzenski - "a não
ser que ele pessoalmente
mude de idéia" completa. O
Partido Liberal,. porém, já
avisa que está aberto à coli
gações, sem especificar si

glas. A princípio, contudo,
não se aventa negociar a ca

beça de chapa.
A idéia de prorrogação

de mandatos de prefeitos
não altera os planos do PL

municipal que ainda não de
bateu a questão. O presiden
te da nova executiva mani
festa sua opinião pessoal so
bre o assunto: "considero is-

so um absurdo. Os prefeitos
foram eleitos para quatro
anos de mandato, conforme
a vontade popular", senten
cia.

cidência de mandatos no

pleito de 98.
dentro de mais algum tempo o

grande serviço que vem empres
tando à reconstrução de um estado
desorganizado e falidc. O diretó
rio municipal está recebendo im
portantes adesões, principalmente
depois que o partido situacionista
está liberando decalques provoca
tivos de que ganharão as r,róximas
eleições de "GOLEADA', subes
timando as correntes polítícas que
aqui atuam. Um simpatizante
achou a provocação muito ino
portuna quando se sabe que exis
tirão nas próximas eleiçõesmnitas
coli�ações, quem sabe at6 cem o

partido da situação. Outro simpa
tizante, indignado com as bravatas
que estariam saindo com. autori
zação dos dirigentes maiores da
situação, lembrou que eleições se

ganham, também de lxO e lem-:
brou a seleção brasileira que, sob
o impacto da propaganda do já
ganhou, acabaram perdendo o

campeonato mundial. Daqui para
frente serão realizadas reuniões
mensais que serão franqueadas aos
demais simpatizantes da sigla que
está em rápida ascenção.

.

laraguá' do Sul - O Par
tido. Democrático Social, através
de sua executiva municipal, re

centemente reunida nesta cidade,
registrou um maciço compareci
mento de seus integrantes. At6 um
número grande de pessoas desejo
sas de filiar-se à agremiação que
hoje adota o mais coerente com

portamento com os pàrtidos da
União por Santa Catarina.

As exposições feitas pelos
seus dirigentes foram calorosa
mente aceitas e debatidas, princi
palmente com relação ao pleito de
1992. Colaborando na eleição do
.governador Vilson Kleinübing, o
eleitorado jaraguaense e da região
mostrou que o partido ainda está
bem vivo, elegendo o seu deputa
do estadual ( por sinal muito
amante) na pessoa de Udo Wagner
e, pela primeira vez na história
polítíca de Jaraguá, consegniu
eleger um deputado federal. Paulo
Bauer aceitou convite do gover
nador para ser seu Secretário da
Educação, cargo espinhoso, 6
verdade, mas que vai demonstrar

Os nomes do partido à
vereança devem ser escolhi
dos na pr6xima reunião do
dia 19. Temos vários nomes

qüe serão contatados pelo
vereador Raeder e por de
mais 'ni€,!mbros da executiva.

.
'

Na visão dele, a única
hip6tese viável para dis
cussão é a eleição de manda
to tampão por dois anos,
"prazo, entretanto, insufi
ciente para que qualquer
prefeito faça urna boa admi
nístraçãe", ou então fazer
uma nova eleição para oito
anos o que traria a coin-

O número de indicações pa
ra a' Câmara Municipal de
pende ainda da oficialização
ou não de coligações.

Verbas e "Kits"
O.PI:.
escolheu
nomede
Raeder
emreunião
da nova
executiva,
realizada
na

���'"�"'�;:"'�":=:;;;;�.!!I. 6e feira

para as escolas
laraguá do 'Sul- Sete "kits"

de laborat6rio para escolas estaduais,
no valor unitário de Cr$ 500 mil, fo
ram entregues pelo deputado federal e
Secretário da Educação, Cultura e

Desporto do Estado,.Paulovisitou du
rante roteiro oficial de visitas à região
na sexta-feita (6). Três escolas de Ja

ragná do Sul foram contempladas:
Holando Gonçalves, Duarte Maga
lhães e Tribess. Receberam "kits"

para aulas de ciência ainda escolas de

Massaranduba, Guaramirim, Schroe
der e Corupá.

Paulo Bauer, acompanhado do
deputado estadnal Udo Wagner, du
rante solenidade de entrega do estojo

para laborat6rio no Colégio Estadual
Holanda M. Gonçalves, também
anunciou para breve liberação de ver
bas estimadas em cerca de Cr$ 50 a 60
milhões para reformas em várias ou
tras escolas estaduais da região.

O secretário lembrou ainda a

entrega há cerca de 30 dias, de Cr$ 5
milhões e da liberação breve de Cr$
11,2 milhões para reformas na cober
tura do Colégio Holanda Gonçalves,
sendo.muíto aplaudido por membros
da diretoria e da Associação de Pais e
Professores da escola, "Estamos. fa
zendo o máximo de esforço para tra
zer recursos e obras à nossa gente",
garante Paulo Bauer.

Anteprojeto' à _Lei de Imprensa
BrasOia - Um anteprojeto à

atual lei de imprensa, instituída em

1967, pelo presidente Costa e Silva,
acaba de ser entregue pela OAB (Or
ganização dos Advogados do Brasil)
ao presidente da Câmara dos Deputa
dos. Evandro Lins.e Silva, presidente
da comissão elaborou um documento
que altera a filosofia da lei vigente,
lei esta redigida sob a doutrina de
"segurança nacional" dos governa
dores militares. "A nova Lei de Im
prensá deverá garantir a liberdade de
informação", declarou.

Dentro das novidades estão:
abolição da prisão do jornalista In-

criminado, que deverá pagar multa ou
prestar serviços gratuitos à comuni
dade: a instituição de um único pro
cesso, que irá concentrar as ações ci
vil. e penal, proibição da discrimi
nação de venda dejomais e revistas
em bancas especializadas, que nos

anos 80 acontecia às bancas que ven
diam jornais alternativos, como Pas
quimeMovimcnto, fim da punição
em vigor na atualidade, de jornalistas
que notificarem crimes de corrupção.,
comprovadamente realizados por au
toridades do Executivo, como presi
dente da República ou ministros de '

Estado.
'

Esta última está enquadrada
no capítulo "exceção de verdade", a .

atual lei prevê condenação por calú
nia - pena de 6 meses e_ 2 anos de .

prisão - a jornalistas que publicarem
reportagens mesmo que fundamenta
das em documentos e provas mate-

. riais.

O deputado Ibsen Pinheiro,
presidente da Câmara e o senador
Mauro Benevides, presidente do
Congresso, submeterão às comissões
e aos plenários a inovações que de
mocratizam a liberdade da imprensa
brasileira.

.Bate Boca

Wiest leva PMDB ao banco de réus C�rtos polkicos chegam a não suportar seus desafetos e

as palavras saem como balas de uma metralhadora, arrasando
.

o que encontrampela frente. Frases desta semana comprovam:
"O Quércia está liquidado e não adianta vir com

essa linguagem tipica da boca do lixo"•.
(governador Roberto Requião, em mais um lance de sua

afamada briga com o ex-governadorpaulista)
"Não é um débil mental como o Requião que vai

colocar o carimbo de corrupto emmim" •

(Orestes Quércia, em réplica ao governador do Paraná)
"Se foram me cassar por causa disso. terão que

cassarmetade dos deputados":
(Deputado.Federal Jades Rabelo, sobre a emissão de car

teirasfalsas da Câmara dos Deputados).

Correio, Disse não ter rece
bido a confirmação. Infor
mou que vai prosseguir con
vidando o ex-presidente da
Celesc até que ele compare
ça à Comissão para prestar
esclarecimentos. Os deputa-
.ríos Reno' Caramori (PDS),
Herneus de Nada], (PMDB),
Mário Cavallazzi (PRN) e

Afonso Spaniol (PT) fazem
parte da comissão.

sua esposa, comprovada pe
lo cheque Celos.

Florian6polis O
eX-}!lresidente da Celesc,
Nogert Wiest, não compare
�eu à reunião da CP! que
Investigà possíveis irregula
ridades durante sua adminis
tração na empresa. O fato
determinado é a compra de
um terreno de sua proprie
dade pela Celos. A metade
da quantia paga pelo terreno
foi depositada na conta de

O presidente da CP!,
deputado Joaquim Lemos
(PFL) informou que a co

missão enviou corres-
.

pondência ao senhor Nogert
Wiest, dia 20 de agosto, à
sua residência em Joinville,
através de um AR (Corres
pondência Registrada) do

,

_ FORD VERSAllLES
- -- - � � - -

-

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

Personalidade do FORD VERSAILLES 92. Agora Mesmo.
Morettl, Jordan & Cla. Ltda.

Jà"agru1 do Sul, 14 a 20 de setembro de 1991.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Bancários e Petroleiros emAtacado e varejo

greve nacional por reajusteOs M6veis Weber-quefa"
brica móveis sob medida em duas
6nhas e tem sede em Guaranúrim
está lançando uma nova loja. É a

Dicc's, que irâ atuar na fabri
cação dos móveis da empresa. A
atual sede da M6veis Weber serâ
transformada numa grande loja de
vendas.

obrigatõrio de 25%, aplicando
respectivamente 26,2% e 31,4%
no setor,

Jaraguã do. Sul - Fun
ciõnârios de bancos privados,
estatais e federais, petroleiros e

petroquúnicos de todo o Pais en
traram em greve na quarta feira
desta semana. A decisãofoi tira
da de acordo com resultado de
assembléias próprias das cate

gorias e ratificada em assem

bléias regionais.J untas as cate

gorias somam 800 mil trabalha
dores, que realizam campanha
salarial unificada. Elas reivindi
cam renovação do acordo cole
tivo em data-base coletiva para
setembro, Em termos salariais,
ospleitos diferem•

Os bancârios de insti

tuições privadas querem 301% e

os funcionários de bancos fede-

rais e estaduais exigem Indices
que variam entre 154% a 510%.
Em Jaraguâ do Sul, Corupâ e

Guaramirim a paralisação da

categoria jâ começou parcial
mente na quarta-feira nas agên

. das locais da Caixa Econômica
Federal.

Nos prôximos dias a

tendência . é pelo crescimento
gradativo do movimento. A di

reção sindical dos bancârios de

Jaraguâ do Sul e região é braço
do Sindicato dos Bancârios de
Joinville, cidade onde desde O

primeiro dia 'a greve tem se mos

trado razoavelmente forre, pa
rando de imediato grande parte
da CEF (cerca de 56,5 a 75%),
BESC e algumas agências de

bancos privados, como o Bra
desco.

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

A 'Associação Brasileira de
Jamais do Interior (Abrajori) reali
zará de 21 a 24 de novembro de 9'!
Congresso Brasileiro de Jamaisdo
Interior. A sede do encontro será o
Hotel Carimã, na turfstica cidade
de Foz do Iguaçü (PR), na oca

Jiäo, representantes damaiorpar
te dos jornais do interior do Brasil
trocarão experiências e novas têc
nicas. de desenvolvimentos de suas

empresas.

O Banco do Brasil niio
serâ atingido de imediato pela
paralisação, Osjunciorlários op
taram pelo "estado de greve",
rejeitando contudo proposta de
reajuste de 106%. A direção do
banco diz que "não negocia Ca/!
greve", os trabalhadores, porhn,
esperam râpida evolução tkJs
negociações, caso contrârio, n0-
va assembléia deliberará pela
.paralisação nacional. As agên•

cias do Banespa não devemfe
char, É que os funcionários, que
'pediam 254% de aumento, acei
taram reajuste de 72,16% sobre
os salários de ogosto.

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

Em análise do movimemo
grevista de servidores do Estado, o
governador Vilson Kleinübing rea
firmou' que os salários s6 aumen
tam com elevação de receita. "O
Estado deu o que tinha dedinheiro
e os funcionários nãoprecisamfa
zer greve para dizer ao governa
dor em que situação estão", dis
parou.

.-.-.-.-.-.-.- .-.- ..... - . ..;�-

A Fundação Educacional
Regional Jaraguaense (FERJ)
promove nesta semana (de 9 a 12)
a SDtUlna do Admi1lÜtrador
(As Novas Fronteiras do Adminis
tração). Em debate a competitivi
dade da indâstna em geral, nova
realidade sõcio-pobtica, econlJmi
ca e cultural da administração e o

projeto Jaraguá 2.010.

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

Várias empresas chilenas
. tem imeresse emadquirirprodutos
brasileiros. As consultas de impor
tadores feitas ao setor de Pro
moção Comercial da Embaixada
do Brasil em SantÜlgo confirmam
a grandeprocura. Entre osprodu
tos mais solicitados encontramos

alguns fabricados em grande
quantidade nos vales do Itapocu e

Itajai: como: camisetas (T-schirts)
e camisetas interioresparamulhe
res homens e bebês, toalhas, arti- .

gos de toucador e roupas de cama
emesa,

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

"Troco Apae" arrecada Cr$ 546 milO Sesi; em conjunto com o

INSS - Seção de Arrecadação,
promove no pr6ximo dia 25, um
curso sobre ,A Nova Regula
me"tação da PrevidlllCÚJ So
ciaI� E Recolhime"to do
GRPS. aberto às empresas e es- ,

critôrios de contabilidade, A taxa

de inscrição é Cr$ 1I .OOO,(JO e de
ve ser quitada sob a forma de
DOC para o SESI (Serviço Social
da Indústria) - Estrada Geral do
Itacorubi, 1505 - Florianõpolis
(SC). A vaga deve ser confirmada
por telefone, O local � o auditôrio
da Fiese,

meatos comerciais.
,

Na terça-feira à tarde, durante
entrevista coletiva, o presidente da
entidade, Pedro Paulo Patnplona, di
vulgou o balanço do primeiro triênio.
AllS agora foram arrecadados, através
da promoção, Cr$ 546 mil, valor
abaixo da expectativa dos coordena
dores. Segundo Pamplona, este qua
dro pode ser revertido por meio de
uma ampla campanha de divulgação e

conscientização dos consumidores
para a importância do projeto, com a

distribuição de cartazes e adesivos e

esclarecimento. "Os consumidores,
em sua maioria, parece desconhecer a
campanha, quando, ao invés de ga-

nhar balas, chiclets e outros produlDs
do gênero como troco, poderiam de
positar a quantia equivalente nas ur

nas e ajudar assim os 115 excepcio
nais que freqüentam a Apae jara
guaense", explicou.

larago' do Sul - Se Você
Nunca Precisou da Apae, é Hora de
Dar o Troco". Este � o "slogan" da

campanha "Troco Apae", .·desenvol
vida em Jaraguá do Sul, e que esta

semana completou três meses. A

campanha tem prazo índetermínado
de duração e objetiva buscar uma

fonte alternativa de recursos para fa
zer frente às despesas da entidade. Ela
consiste na doação de trocos de com-

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

O Tribunal de Contas do
Estado apreciou e aprovou os re

latõrios de contas.do exercido de
1990 das prefeituras de Xanxerê e

Xavantina, Os dois munidpia, no
que concerne a aplicação em edu
cação, últrapassaram o ämite

o dinheiro arrecadado sen!

aplicado na manutenção e melhoria
dos serviços e instalações da.Apae que
hoje conta com sede pr6pria que abri
ga salas de aula, recreação, consultd
rios médicos especializados e setores
de apoio, que, no entanto, podem e

precisam ser melhorados. A sede da
entidade recebe também crianças de

Schroeder, Corupá eGuaramirim.

pras no comércio local, sem valor
mínimo ou máximo definido, para a

Apae, por meio do depõsito de "tic
kets" da quantia restante em uma das
33 urnas espalhadas pelos estabeleci-TUBOSSANTA

H'ELENA LTDA.
Divisão de concreto (turos e artefatos de

concreto).
R. Joinville, 1.Q16 - Fone: 72-1101

Divis�o de Plástioos (tubos de PVC - eletrodutos/
linha esgoto - tu/x}s de poOetilenalmangueira

preta)•.
R.Bernardo Dornbusch, 858 - Fone: 72-3025

Escritório Geral
R. Cei. Ptoc6pio Gomes, 99 - Fone: 72-()()6IJ

II

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

BALANCETE FINANCEIRO
. MÊS DE JULHO DE 1991.

RECEITA DESPESA

V A LORCr$ TíTULOS VALORCr$

2.218.993,70
Des�saOrçamentária

1.845.046,00Legislativa
1.864.424,11 Administração e Planejamento 7.084.661,48

33.878.492,37 Agricultura 721.124,29
83.840,73 Desenvolvimento Regional 389.377,61

... :- Educação e ,Cultura 14.684.631,73
-:- Habitação e Urbanismo ... : ..

9.304.083,33 Inddstria, Com. e Servi�os 869.696,95
Assist6ncia e Previd8ncla 3.608.330,14
Sadde e Saneamento 2.055.163,84
Transporte 1 1.632.846,88

1.807.904,52 Deö-sa Extra-Orçamentária 910.643,182.040,00 DD -INSS
13.920.805,63 DDO - Contribuição Sindical '1.020,00

Despesa Empenhada aPagar 20.731,121,16
Saldos Atuais I

80.433,74 Cma 52.026,36
6.452.601,76 Bancos clmoviménto 1.012.992,67
4.895.931,47 Bancos cl vinculada 7.077.939,96
12.627.742,50 Aplicação Finànceira 14.460.é71,61

TITULOS

ReceitaOrçamentária
Receita Tributária
Receita Patrimonial
Transferencias Correntes
Outras Receitas Correntes
Operações de Cr6dito
Alienações de BensM6v. e Im6veis
Transferencias deCapital

SPÉZIA & elA. LTDA.
I 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

Receita Extra-Orçamentária
DDO-INSS
DDO - Contribuição Sindical
Despesa Empenhada a pagar
Saldos Anteriores
Caixa
Bancosc/Dlovimento
Bancos cl vinculada
Aplicação Financeira

87.137.293,86 TOTAL 87.137.293,86

CORUPÁ (SC), AGOSTO DE 1991.
IRIS PFUTZENREUTER BERNARDES

TC/CRCSCN!! 16.174

TOTAL

ERNESTO FELIPE BLUNK
PREFEITOMUNICIPAL

CARROCARIASHe
,

f40RNBURG Ind. ·Carroçari�s·Blindadas.ltda.

CARPrDÇARIA$BLINDADAS - FRIGORfFICAS -ISOT�RMI(5AS - TREILLER'S COMERC,ÃIS -:.ESQUADRIAS - PORTAS

AV. MAL. DEODORO DA FONSECA, 1!.479-FONE: (0473) 72-2511-TELEX 475.056-
FAX 72-2130 - JARAGUÁ 00 SUL/SC.

-!araguá do Sul, 14 a 2Ó de setembro de 1991.P4ginà.4
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Governo libera' recursos, e

anuncia obras para região
M'A1UTANDO

----------Egon L. Jagn�w -

"Crise à vísta"Estado dá auxílio
a hospitais, ergue
casas e !'ibera

.

' verbas à escolas
laragai do Sul - Com pre- o

. Psença das mais expressivas lideranças _

e autoridades da região, foram entre- .g
gues na ültíma sexta-feira (6) Cr$ .i20. .!2
milhões para obras de reforma, lI11l- �
pliação e outras melhorias nos hospi- 8

::;/:!g�:e:;e�oJ�:U'a�;gr:3� ��: �
putado estadual Udo Wagner (PDS) -

.

representando o governador Vilson
Kleinübing - que estava acompanha-
do pelo secretário da Educação, Sau
de e Desporto do .Estado, Paulo
Bauer.

.

Os Cr$ 120 milhões liberados

pela Secretaria Estadual da Sadde
foram rateadas entre as duas institui
ções. cabendo Cr$ 80 milhões ao

Hospital-Maternidade Jaraguá e Cr$
40 milhões ao Hospital São José, No
Iaraguá os recursos servirão para con
clusão de nova ala obstétrica-pediã
trica com 3.000m2 de área que abri
gará berçário, centro cinírgico e

pronto socorro infantil entre outros
setores. No São Jo86, o dinheiro será
aplicado na aquisição de equipamen
tos de radiografia e para montagem

ineseqütvel na prâtica, Ace
nou-se com mudanças sociais
profundas, mas que não po
dem ser colocadas em prãti
ca•. Ou. parque precisam de

UI1IÍl lei regulamentar (que
não vem), ou porque o pais
não tem condições de fazer a
mudança.

A eonomia também
"anda . na hora da morte".
Pacotes, pacotões e pacoti
nbos, a toda hora, mudam os

rumos e 'as regras. Por outro
lado, muitos empresârios, é
vistvel, só se preocupam em

"colher os ovos de ouro",
sem se preocupar com a "ga
linha" que ospõe. :

Tudo isso favorece a

corrupção, Fomenta a "Lei
do Gerson", levar' vantagem
em tudo. Estamos numa si
tuação on.de, "quem pode
mais, chora menos". Cabral,

,

se hoje descobrisse o Brasil,
certamente diria: "Crise à
vistai'

A ânica satda para não
"cair no poço" é um "amplo'
entendimento nacional'. Mas
um entendimento que saia das
discursos ' demagógicos até

hoje pronunciados, Um: en

tendimento onde . todos (no
tem: todos), e não apenas a jd
sofrida classe dos menos fa
vorecidos, participem do sa

criflcio. Um entendimento
onde, daquele que mais tem,
mais seja exigido, E não. o
contrârio,

O Brasil tem solução.
Basta nos conscientizarmos

que o Brasil somos nós e que
a solução estâ em nossas

mãos. Mãos, porém, que pre
cisam se, juntar e unir para
solucionar.

Não sou .alarmista,
nem pregador do apocalipse •

Contudo, vistvel é. que o pais
estâ 'começando a viver dias
de crise, incerteza e instabili
dade, E é caracterizada .pot
uma crise de poder, institu
cional, econômica. e social.
Enfim, manifesto-se em todos
os setores da vida brasileira.

No exerctcio do poder
,
nota-sé um vazio, ou seja, o
governo (tenho em mente os

três poderes: Legislativo,
Executivo e Jludicidrio) não

consegue, efetivamente, go
vernar, Estâ tomadopor con
flitos, confrontos e disputas
internas. Disputas entre po.
deres, disputas pantdârias
pela simples razão de querer
provar quem é o mais forte
são uma constante. Uma pa
lavra' caracteriza este quadro
muito bem: auto destruição.

E quando M o enfra
quecimento do poder consti
tuido, outrasforçasprocuram
aproveitar a situação e ocu

par o vazio deixado. O que
aprofunda a crise ainda mais,

,

A nossa legislação é
uma verdadeira piada, para '

'não dizer coisa pior. Aquele
que conhece seus subterfü
gios, comete os maiores cri
mes contra a sociedade e

consegue provar que "nada
fez de ilegal'. Uma legislação
viciada como a, nossa não

consegue punir nem mesmo

aqueles a guem ela própria
condena. :E certo o dito po
pular que diz que "só bobo e

pobre vaipara a cadeia".
Uma das maiores de

magogias politicas que at estâ
l a nossa' atual constituição
federal: boa na essência; mas

de novo refeitõrio e Setor de coopta
ção de alimentos.

O empresärio Décio Silva -

presidente do Conselho -de Adminis
tração do Hospital São José - recebeu
o cheque de Cr$ 40 milhões das mãos
de Udo Wagner agradecendo em'

nome da direção e do corpo de fun- '

cionârios e. salientando esperar ser

este o início de outras doações. "Iara
guá do SuI não pode ser penalizada
por' sua competência e progresso.
Pelo contrário, os representantes da
cidade devem se ,empenhar para que
se faça justiça para com nossa contri
buição no cenário econômico, Justiça
essa que, finalmente, parece começar

a aparecer", concluiu agradecendo
aos parlamentares da União por Santa
Catarina;

No Hospital-Maternidade iTa
raguá, dos deputados estadual, Udo
Wagner e federal Paulo Bauer, comi
tiva e convidados visitaram a constru

ção da nova, já em fase de acaba
mento. Agradecendo a doação deCr$
80 milhões, o diretor clínico da ins
tituição Vicenh; çaJiQpreso, ressaltou-

"que essa quantia virá beneficiar não
só Jaraguã mas toda região do Vale do
ltapocu que se utiliza dos servíççs de
atendimento pediátrico do Hospital
Maternidade" considerado o melhor
daregião,

\

Cohab vai financiar novas casas,
laragai do S.gtCorupf.

o presidente da ÇoIráb/SC Ademir
Isidoro libero�.tá semana novo lote
de financia�tas para construção de
mais 30� populares que se So
marão ,� . l2� já em fase de acaba
mento/na localidade de Tifa dos Mar
tins.ps financiamentos para esta s 30
casas se restringem à famílias de bai
xa renda que já possuam terrepp na

cidade, e se destinam a .compra de
material de construção. O convênio
de liberação de verbas no valor de até
Cr$ 3.405.000,00 por unidade edifi
cada foi assinado na sede da Associa

�o Comercial e Industrial entre a

Cohab (Companhia Brasileira de Ha
bitação - Regional Santa Catarina) e

� Cohajas (Companhia de, Habitação de

Jaraguã do SuI) - representada por seu
presidente Bruno Breithaup.

Na solenidade de assinatura de
convenío se fizeram presentes tarn
Mm os deputados estadual Udo Wag
ner e federal Paulo Bauer. Na ocasião

material de construção nas lojas 1,0-
cais.

CORUPA

Em Corupã estão em fase de
conclusão os trabalhos de terraplana
gem e instalação, de infra-estrutura

.

básica no terreno de 20 mil m2 que a

prefeitura cedeu à Cohab para a

construção de 50 casas populares. Re
centemente, o diretor da Cohab Ade
mir Isidoro, juntamente com prefeito
Ernesto Felipe Blunk, vereadores e

lideranças vistoriaram a obra.Em Corupá, Prefeito Blunk; presi
dente da Cohab/SC e técnicos vis
toriam loteamento

No empreendimento, eonfor
me convênio, a prefeitura cede o ter
reno - situado à dois quilômetros do
centro - e prepara sua jnfra-estrutura
e a Cohabconstr6i. A edificação deve
começar imediatamente ap6s a libera.
ção da área por parte da prefeitura, As
moradias são destinadas à famílias
cuja renda total não ultrapassem a'
cinco saláriosmínimos,

Ademir Isidoro anunciou para breve
outro novo financiamento para cons

trução de 100 casas de at6 500 UPFs.

Ele alerta ainda para a possibilidade
de Jaraguá arrecadar, gl'\lças a este

convênio de construção de 30 casas

em tomo de Cr$ 102 milhões, isto se

todos os contemplados' adquirirem
,

Serviços de
Aterros, Estradas,
Áreas Industriais,

e Destocas

111111
IITerplán

D/CORTE FUNllA'RIA
J�RAG(JÁ LTDA.

li
II

Especializada em brocas de aço rápldo, brocas' de metal
duro para circuito impresso, fresas de aço rápido. bedames com
dez por cento de cobalto, machos de aço rápido, serras de aço
rápido, cosslnetes, limas, centra pontas fixas, pontas rotativas,
trenas, eletrodes, mandris. paquímetros.. mlcrometros. discos de
corte e desbaste.

Calhas eAqúcedorSolar.
RiF'elipe Schn,idt, 279 - Fone:

72-0448

Artefatos de Cimento,
Blocos EstruturaiS e Fechamento.

Rua Guilherme Danker, s/n!? i
(pr6ximo a Verdureira da Raquel)

Fone: (0473) 72-8493 - Jaraguá do Sul- SC

Dicorte Comércio de Ferramentas Ltda.
Rua Re,inoldo Rau, 459" Fone: 72-3384
Telex: (475) 465 - Jaraguá do Sul- SC.

I'

II

IIJaragll4 do S",--:SC
, ,

coINSTALAD,ORA 'ELÉTRICA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 'INDUSTRIAlS E DE LOTEAMENTOS • MATERIAL EI..ÉTRIC'b DE ALTA E BAIXA TENSÃO • ASSISTÊNCIA
TÉCNICA WEG • PROJETOS ELÉTRICOS • MOTORES, TRANSFORMADORES E ACIONAMENTOS WEG.

RUA GUILHERME WEEGE, 111 • TEL. 72-0097 • TELEX 475-534 • JAflAGUÁ DO SUL, Sc.

Jaragu4 do Sill, 14 a 20 de setembro de 1991. Plfgina 5
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eine JaraguáMADRI'
SEXTA - 13.09.91 - 20:15 hrs - Operação
Kickbox - ANova Era dosDragões (Best of
the Best]
Estrelando: Erick Roberts, James Earl Jrr
nes e Sally Kirkland. Direção: Bob Radler.
Censo 14 anos.
SÁBADO - 14.09.91 - 20:15 hrs - Opera
ção Kickbox
22:00 hrs - Tentações Selvagens. Censo 18

anos.

DOMINGO - 15.09.91 -' 20:15 hrs - Ope
ração Kickbox
TERÇA - 17;(J9.�1 - 20:15 hrs - Operação
Kickbox
QUAKi'A - 18.09.91 - 20:15 hrs - Opera
ção Kickbox
QUlNI'A - 19.09.91 - 20:15 hrs - Prazeres
e Desejos de uma Sereia. Censo 18 anos.

Pu,aemoç�
. §J§I§J§J§I§J I'

------AN�RSAR��
II

son e João Carlos Vasel.
Dia 18 - Hebnuth Bayer, Udo _

Staats, Cacilda de Medeiros
Teixeira, David Moreira, Wal
demar Bartel, Afonso Grass
kopf; em Joinville e Disher Ba
chmann.
Dia 19 - Eugênio Jos� da Sil
va, Margarida UberRibeiro, em
Joinville, 1vana Behrens, Fabrõ
cio Bittencourt Luciano, Cris
tiane Vegini, Wally W. Henn e

Hélio Mârio Wolf.
.

Dia 14 - Terezinha Chiodini
Silva, Lio Tironi, Eno Maas, Si
vonei Tarctsio Gretter, lngo
Horst e RolfEhlert.
I)ia 15 - Waldemar Gumz, em
Santa Luzia, Wilson Luz, em

Curitiba, Yolanda Pradi Lenzi,
Yerânica Eggert., Ana Weiler,
em Jaraguazinho, Bertoldo
Panstein. Rogério José Vailatti,
Ricardo Burow, Flâvia de

Araújo e Waldo Hornburg.
Dia 16 - Hilârio Krüger, Inês

J. Pisetta e Luis Pisetta, em

Massaranduba, Dôris Marcel/i
no Fischer, em Guaramirim e

Valcy Maria Caglioni: .

Dia 17 - Ivone Reiner Andre
gotti, Yitõrio Glowatzki, Hera
elides de Almeida, em Lapa
(PR), Ivan Jackson Baumer, em
Joinville, Siegolf Vicot, Moacyr
de Pinho Spinda, em São Paulo,
Nâjele Cristiane Tajes, Maira
Helena Pereira, Darlene Laffin,
em Blumenau e os gêmeosJefer-

I:
II

II

li
Vista-se bem

3� Festa

Trentina
Riocedrense

Tem coisas
que nunca

saem da moda.
Andar bem

vesti�o é uma
delas.

E issoé no

O nosso querido amigo Gert Jansen,
gerente da âreà comercial da Orga
nização Cont4bil A Comercial SIC
Ltda, aniversaria no prôximo dia
16. Os funcionârios da Organização
Contdbil, Jornal Correio do Povo e

da Varig enviam seusmais sinceros
votos de felicidades e muitos anos de
vida e lembram que esperam ansio
sos a devida comemoração.

A GERAÇÃO
DAMALHA

II

Rio dos Cedros que tem por cognome -

Fonte Cultural do Vale - de 6 a 8 do, corrente
realizou sua terceira Festa Trentina Riocedrense
com absoluto sucesso e afluência e grande carava

na de jaraguaenses que altforam para prestigiar
o grato acontecimento.

Como se sabe, Rio dos Cedros, no passado
foi ponto de migração de italianos e seus descen
dentes para "as novas terras aMm dos morros" ,
estabelecendo-se o Vale do Itapocu. A festa que
ora se realiza tenta resgatar parte dessa história,
através de confraternizações que unem osmunia

pios das-bacias do Itaja! e ltapocu.
Durante o desfile alunos das escolas traziam

cartazes �11J. italiano, o que deu um toque especial
aos festejos. Um deles dizia: "AL NOSTRl Cô
WNI" (aos nossos colonos). Outro identificava a

escola: "GIARDINI DI INFANZA RIO MI

lANÊS" (Jardim de Infância Rio Milanês) e a

homenagem ao primeiro imigrante - I PRIMI
IMIGRANTIALBERIO BUSAREW.

No pátio da Igreja, uma barraca oferecia
PATATE DOLCE CON RIPIENO (batata doce
com recheio). Quem não experimentou não sabe o

que perdeu. De parabéns oprefeitoMarcos Mar;'
chetti e sua esposa Odinéia, a jaraguaense de
Barra do Rio Cerro, filha de Constantino Rocco
Rubini e Maria Hruschka, jáfalecida. Quem quer
ver cultura e tradição que vá

'a Rio dos Cedros que lá existe para dar e

vender.

II

"�ISÁº,
II
II
II /

A bonita jovem Alessandra Gonçal
ves, tuha de Ivonne Alice Schmõc
kel (diretora do jornal Correio do
Povo) e Antônio José Gonçalves (in
memorian) completa 14 anos na

prõxíma segunda-feira. Ontem ela
recepcionou amigos parI! uma fes
tinha em sua residência. A Alessan-

.

dra nossos cumprímentçs e votos de
realização de seus mais secretos so

nhos.

ModaSempre
Getúlio Vargas. 55 II

II

Completa 15 anos
Pietsch de nossa
Lauro Pietsch. A
próximo dia 21,
no Clube Atlético

18 ajovem Josiane
de, fdha de Silvia e

o � amigos será no
{cio às 21h30min,
di.

CSELVA�
A LIBERDADE EM MALHA

VestindoGerações
I.
II

II

OS ATUAISSPEZIA VIEIRENSE Postos de Ve1lllas
Av. Mal. Deodoro,

1.085A Sociedade Esporti
va e Recreativa Vieirense

. promove na noite deste sä
bado, em sua sede social,
um grande baile, com a

musicalidade do conjunto
"Sol Nascente", de Mare
chal Cândido R�ndon
(PR). O irucio serä às 23
horas. O público em geral .

estä convidado.

Quem estä comple
tando mais um ano de vi
da hoje i o nosso grande
amigo e empresârio Agui
naldo Spézia. Os funciona
rios do Correio do Povo,
Varig e Organização
Contábil A Comercial SIC
Ltda desejam-lhe muitas

felicidades.

\

J
..�.

FONE: (0473) 72 -92�3

Fone: 72-3311
Aniversariou na. altimn quarta-feira a nos

sa amiga Beatriz Furlan Hille.funaionâria
, da agência local da Varig. E sua filha
Patrtcia completa 9 aninhos na prõxima
terça (17).:As duas nossas congratulações
com desejo de que todos seus anseios se

realizem. Elas merecem.

••

�
. Jaraguá do Sul ,- SC

CLíNICA VETERINÁRIA,
SCHWElTZER

Dr. Wáldemar Schweitzer
Clinica de pequenos e grandes animais,

cirurgias, vacinaçês, raio x, internamentos e

tique. R. joinville; 1.178 (em-frente ao

Sup , Breithaupt) - Fone: 72-3268

Jaraguâ do Sul- sc

5
MILHAS JIKO UOI.

1�=1

Tudo em artigos para presentes
você encontra

em

LANZNASTER

Malhas

JA,RO
gente nossa

Jaraguá do Su'
Rua Mal. Deodoro, 28

Fone: (0473) 72-0346 / 72.()8(J6

Troféus - Artigos Esportivos
Academia de Musculação
(de segunda à domingo)

Av. Mal. Deodoro, 141 - Sala 3)
(defronte A HM • Fone: 72·3563

Malhas para confeccionistas �
.

Rua Cei. Procópio G. de Oliveira, 788
.Fone: {0473} 72-0246
Jaraguá do Sul- SC-.

Rua Reinoldo Rau,632
Fone: 72·1599

'

,
.

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

.;

,

.

VIAÇÃO
CANARINH'O

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

. P4gina 6. Pâgina 7Jaraguâ do Sill, 14 (I ZO del991.
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NOITE VAMPALTA

FREQÜÊNCIA
Uma superfesta

produzida pela CKAT.
Sexta-feira 13, na Mar
rakech. Muitas perfor
mances no palco e uma

decoração eJ€travagan
te. Clima 'de mistério,
Pode-se comparecer
fantasiado ou produzido
de acordo. Grupos de
bruxinhas, vamps e ou

tras criaturas já se or

ganizam e marcarão
presença na festa.

SÓ PARA MAIORES
AtençãO casados, noivos e maiores de 18 anos!Adqui

rir maiores 'conhecimentos sobre sexo nunca � demais, se
encarado de maneira natural e saudável. Este � o tema de
um curso que acontecerá em Jaraguá nos dias 26 e 27 de
setembro, das 20 às 22 horas, no Parque Municipal de
Eventos Agropecuários.Versará sobre sexo: seus' bloqueios
e desbloqueios. O interessant;e � que o ministrante � reli
gloso: Frei Ovtdio Zanini, Ingressos à Cr$ 1.000,00.

FORMATURA CKAT

A formatura da es

cola de manequins
CKAT será dia 14 de se
tembro, no paleo da
Marrakech. Aproxima
damente 50 pessoas
farão parte do show,
mostrando os recursos

aprendidos durante o

curso. Ode�k temd� ..

reção e coreografia de
Felipe da Costa. (foto).

ANIVERSÁRIOS
Quem aniversaria no próximo dia 17 � a jovem Patrt

cia Furlan Hille (filha de Beatriz Hille). A mãe ê

funcionä
ria da Varig Passagens e também está de parabénspelo seu

aniversário comemorado recentemente, no dia 10. Outra
amiga nossa, Sandra sOrzenhoski completa mais um ano de
vida no dia 18 próximo. A elas nossos melhores votos de fe
licidades.

'

DEBUT
As jovens debutantes Eunice Andreatta e Marlene

B.C.Pansteinojerecem coquetel de 'ídebut' para seleta ro
da de amigos. Ele acontece no dia 20, a partir das
20hJOmin, na rua Ângelo Rubini, A coluna agradece convi-
te.

'

('

Colégio Estadual Professor Heleodoro Borges4' REDENÇÃO
o Colégio Estadual Professor Helêodoro Borges dispÕe

de vag;ls para Professor de FíSICA -10 (dez) horas semanais,
nas 1!s séries do 22 grau, noturno, nas 2!s e 5!s feiras, das
18h50min às 22h35min.

Temos ainda, vaga para Professor de MATEMÁTICA - 40 ..

(quarenta) horas semanals, no t2 e '22 grau.
Os ihteressados deverão entrar emcentatc com a Direção

do Colégio, pessQalmente ou através do telefone 72-054A.

Quem co�areceu
ao baile com a Banda
4f! Redenção, sábado ül
timo, no Beira-Rio, assis
tiu à uma irretocdvel
apresentação da afama
da banda. O desfile de
Papp Spor primou pela
descontração e origina
lidade.

BAllE DOS VIAJANTES
A coluna publicou erroneamente na edição anterior

que o Baile dos Viajantes no Clube Atlético Baependi teria
acontecido no último dia 5. Na verdade a promoção se rea

liza no dia 5 de outubro próximo, com inicio às 23 horas. A
animação musical estará, a cargo do conceituado grupo
MusicalPop Baiui de Joinville, Imperdtvel!

TURISMO
Santiago
* 02 noites de hotel com caf6 da manhã
* Translado Aeroporto/Hotel/Aeroporto
* City Tour

SANTIAGO DO CHILE
03 diasl02 noites

* 02 noites de hotel com café da manhã
* Translade Aeroporto/Hotel/Aeroporto
* City ToureMESAS TÉRMICAS

epOUMERIZADEIRAS

eMIS1URADORES DE PASTAS

,e BARCAS PARA TINTURA,RIA
. eSECADORES DE MALHAS

eSISTEMAS DE EXAUSTÃO
e PEÇAS ESPECIAIS E CALHAS

Travessia
* 01 noite de hotel com caf6 da manhã em PMC
* O] noite de hotel com café da manhã e jantar em Peulla
* travessia (transporte terrestre/lacustre)

,

f

SANTIAGO E VIlÍIA DEL MAR
OS dias/04 noites

* 02 noites de hotel com café da-manhã em Santiago
* 02 noites de hotel com café damanhã em Viiia deIMar
'" Translade Aeroporto/Hotel/Aeroporto
* Translado Santíago/Viãa/Santiago
*City Tour em Santiago
* City Tour em Vifia deI Mar

I
CIRCUITO ANDINO

12 dias/II noites

Barílocüe
* 03 noites de hotel com caf6 da manhã
* Translado TerminallHoteUAeroporto
* Circuito Chico

Buenos Aires
* 04 noites de hotel com caf6 damanhã
* Translado Aeröporto/Hotel/Aeroporto
*CityTour
* Tour de Compras (opcional sem custos para pax)I(

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

Av. Marechal Deodoro,
122, 22 andar

FONE (0473) 72-009.
TELEX 475 055

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

CASA DOS ENFEITES
(.

EspeCializada em presentes,
flnos para todas as' ocosiões

Avenida Getúlio Vargas, 158 - Fone 72-0583

Jaraguâ do Sul, 14 a 20 de setembro de 1991.Pãgina 8
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Proclamas de Casamentos
II

MARGOT ADEUA GRUBBA LEHIlANN.
OjiciaJ da Registro Civil da 1� Distrito da Comarca de
Jaraeuä da Sill, Estado deSantaCatarina, RrasiJ.fa,.zsa
ber que compareceram em Cartôrio exibindo os doeu
memos exigidospela lei, afim de habilitarempara casar:

EDITAL NIl -17.891 de 02-09-1991
CópIa recebida de cartório de Masaaranduba, naate estado
AllTOIIIO DECICER E AlIA KE.PSICI
Ele, brasileiro, sollelro, programador, natural de Massarandu
ba, neste Estado, domiciliado e residente nesta cidade, filho de
Pedro Decker e Anastacla Koch Decker.

'

Ela, brasIleir", solteira, IndustriAria, natural de Massaranduba,
neste Estado, domiciliada e residente em Massaranduba, neste
Estado, filha de Broneckl Kempskl eJosefa Renkawleskl'Kemps-
�'

"

EDITAL JIi9 17.892 de 02-09-1991
FRAIICISCO FERMIIIO, DOS SANTOS E ROSEMERI
MARCELINO
Ele, brasileiro, solteiro.. pOliciai militar, natural de RolAndla,
ParanA, domiciliado e residente na Rua 388, nV 880, em Vila
LBnzl, nesta cidade, filho de José Fe""lno dos Santos e Maria
Barbosa dos Anjos Santos.
Ela, brasileira, solteira, eperãría, natural de Massaranduba,
neste Estado, domiciliada e residente na Rua Joaquim Francisco
de Paula, 220, nesta cidade, filha de Antonio Marcelinó e Maria
Petry Marcelino.

'

EOITAL NIl 17.893 de 02-09-1991
AllARILDO KLUG E REGIDE MARGARETE AllACLETO
Ele, brasileiro, solteiro, pintor, natural de JaraguA do Sul, do
miciliado e residente na Rua José Plccoll, nesta cidade, filho de
Adalberto Klug e Elly Gorlsch Klug.
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de JaraguA do Sul, do
miciliada e residente em Estrada Nova, Nereu Ramos, neste dis
trito, filha de João Anacleto e Irene Anacleto,
EDITAL NIl 17.894 de 02-09-1991
VALCIR DOEGE E JUCIAN' STEFFENS
Ele, brasileiro, Solteiro, escrlturArio, natural de Schroeder,
neste Estado, domiciliado e residente na Rua Antonio Carlos
Ferreira, 733, nesta cidade, filho de Ralf Ehrfrled Doege e Er·

mgath Guckert Doege.
Ela, brasileira, solteira, secrelãrla, natural de Guaramirim, nss
te Estado, domiciliada e residente na Rua Alberto Wagner, 60,
nesta cidade, filha de Norberto Stelfens e Iracema Wagner Stef
fens.
EDITAL NV 17.895 de 03-09·1991
JOAO aUILlAIIO MURARA E JANE ADRIANE KANZLER
Ele, brasileiro, solteiro, mecãnico, natural de JaraguA do Sul,
domiciliado e residente na Rua Marina Fructuaso, 460, nesta cl·
dade, filho de João Murara e Terezinha Murara.
Ela, brasileira, solteira, auxiliar de escrlt6rlo, natural de Jara
guA do Sul, domiciliada e residente na Rua Bernardo Dornbus
ch, 2.313, nesta cidade, filha d\l Aldo Kanzler e Ingrld Mülier
Kanzler.
EDITAL NIl 17.896 de 03-09·1991
GILNEI ARY MAURISSENS E LEUNICE LENZ,
Ele, brasileiro, solteiro, operäno, natural de Cedro Alto - Rio
dos Cedros, neste Estado, domiciliado e residente em Estrada
Garibaldl, neste distrito, filho de Candida Maurissens' e Inês
Poltronieri.
Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de JaraguA do Sul,
domiciliada e residente em Estrada Garibaldl,J neste distrito; fI
lha de Conrado Lenz e Ursula Lemke Lenz
EDITAL NV 17.897 de 03-09-1991
PAULO RIBEIRO E DORALICE FUSSI , ,

Ele, brasileiro, solteiro, operador de máqulna, natural de União
da Vit6tla, Paranä, domiciliado e residente em Alto Garlbaldl,
neste distrito, filho de Cecilia Ribeiro.
Ela, brasileira, solteira,' operária, natural de JaraguA do Sul,
domiciliada e residente em Alto Garlbaldl, neste distrito, filha
de Faustino Fussl e Lurdes Fussi.
EDITAL NIl 17.898 de 03-09-1991
OSNILDO HORST E SILVIA SOLANGE TOEBE
Ele, brasileiro, solteiro, eletricista, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente na Rua Joaquim Francisco de Paula,
nesta cidade, filho de Osni Horst e Marta Correa HorsL
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Mondar, neste Esta
do, domiciliada e residente na Rua FrledrlchWllhelmSonnenho
hl, 292, em Vila tatau, neste distrito, filha de Geraldo Arlindo
Toebe e 'Genl Toebe.
EDfTAL NV 17.899 de 03-09-1991
ANISIO SILVEIRA GOULART E LETICIA ROCHA CA
BRAL
Ele, brasileiro, solteiro, operärto, natural de lIuporanga, neste
Estado, domiciliado e residente na Rua I""ão Leandro, 499,
nesta cidade, filho de Etamar Silveira Gaulart li Alalde Vascon·
celas GoularL
Ela, brasileira, solteira" professora, natural de Belo Campo,
Bahia, domiciliada e residente na Rua Irmão Leandro, 499, nes
ta cidade, filha de Durvallsldoro Cabral e Idalla Pereira Cabral.

,

EDITAL NV 1'7.900 de 03-09-1991,
'

GUIDO LENZ E LENIR SCHI_
Ele, brasileiro, solteiro, tecelão, natural de Marechal CAndida
Rondon, ParanA, domiciliado e residente na Rua 8otal09O, 259,
em Barra do Rio Cêrro, neste distrito. filho de Augusto Lenz e

Selvlra Lenz.
Ela, brasileira, sollelra, costureira, natural de Tucunduva, Rio
Grande do Sul, domiciliada e residente na Rua Bertha Weege,
347, em Barra do Rio Cêrro, neste distrito, filha de Helmut
SOOlwe e lima Dallna Schiwe.

'

EDITAL NII·17.901 de 03-09-1991
cASSIO ClSZ E GIAIIE MARA STIZZ
Ele, brasileiro, solteiro, operador de máquina, natural de Jara-

'

guA do Sul, domiciliado e r(lsidente na Rua São Paulo, 69, nes
ta cidade, filho de Vicento Cisz e Domingo Leandro Clsz.
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de 'Rio do Sul, neste Es
tBdo, domiciliada e residente na Rua São Paulo, 69, nesta cI

dade, filha de Orlando Stizz e Ivariir Stizz.
EDITAL NIl 17.902 de 03-09-1991
MARLON _ISCHRAL E IRENE ZAPELLA
Ele, brasileiro, saltalro, montador, natural de JaraguA do Sul,
domiciliado e residente na Rua Cabo Harry Hadllch, 132, nesta
cidade, ll1ho de Mario Wischral e IIse Bachmann Wlschral.
Eia, brasileira, solteira, vendedora, natural de JaraguA do Sul,
domiciliada e residente na Rua Roberto Ziemann, 773, nesta cI
dade, Illha de Paschallino Zapella e Ollndla Brldarolll Zapella.

, EDITAL NV 17.903 de 04-09-1991
I

ANTONIO CARLOS STRINGARI E ROSIELIA DOS SAN
TOS
Ele, brasileiro, solteiro, mecânico, natural de JaraguA do Sul,
domiciliado ii residente na Rua Alfredo Mann, 77, nesta cidade,
filho de Antonlco Strlngarl e Iria Maria, Veglnl Stringarl.
Ela, brasileira, solteira, operärta, natural de Barra Velha, neste
Estado, domiciliada e residente em Ribeirão do Salto, em Mas
saranduba, neste Estado, filha de Domingos Candinho dos San
tos e Josefa dos Santos.
EDITAL NV 17.904 de 05-09-1991
PAULO PACHECO E ADELAIDE ALBRECHT
Ele, brasileiro, divorciado, detetive profissional, natural de Mi
rlin Doce - Tal6, neste Estado, domlcliiado e residente em Es
trada Nova, neste distrito, filho de José Manoel Pacheco e An
ton Ia Pacheco.
Ela, brasileira, solteira, operärla, natural de Passo Fundo; Rio
Grande do Sul, domiciliada e residente em Estrada Nova, neste
distrito, filha de Claudlonor Albrecht e Maria Tereslnha Albrecht
EDITAL NIl 17.905 de 05-09-1991

EDITAL NR 17.905 de 05-09-1991
JOAO CARLOS DAL RI E CA_EN PRIEBE
Ele, brasllelro, solteiro, comerciAria, natural de JaraguA do
Sul, domiciliado e residente na Rua 13 de Mala, 610, nesta ci
dade, flIho de Tlbelro Dal RI e Maria de Lourdes Dal RI.
Ela, brasileira, solteira, comerciAria, natural de JaraguA do
Sul, domiciliada e residente na Rua Pomarode, 50, em Vila No
va, nesta cidade, filha de Egon Prlebe e Elfrkja'Prlebe.
EDITAL NIl 17.908 de 05-09-1991
CARLOS RENi! ALVES E L'VIA HéLEN GI.ENEZ RIBAS
Ele, brasileiro, solteiro, engenheiro mecânico, natural de llajar,
neste Estado, domiciliado e residente na Rua Pro06pl,o Gomes,
147; apto. 05, bloco A, nesta cidade, IIIho de Adão Paulo Nu
nes Alves e Eisa Maria Bernardi Alves.
Ela, brasileira, solteira, enlermelra, natural de Santa Maria,
Rio Graride do Sul, domiciliada e residente na Rua- Proc6plo
Gomes, 147, apto. 05, bloco A, nesta cidade, flllia de Hélio RI
bas e Lourdes Gbnenez Ribas.
EDITAL NIl 17.907 de 06-09-1991
MARCIO DAL-RI E ZENILDA CECH
Ele, brasileiro, solteiro, operäno, natural de JaraguA do Sul,
domiciliado e residente em Três Rias do Norte, neste distrito, II·
lho de Adolfo Dal-RI e Belandlna Sardagna Da�Ri.
Ela, brasileira, solteira, operárla, natural de ltalópolls, neste
Estado, domiciliada e residente na Rua Oscar Schneider, em

Barra do Rio Cêrro, neste distrito, filha de Teofilo Cech e VItalI·
na Drozdek.
EDITAL NIl 17.908 de 06-09-1991
PEDRO FRANCISCO DE SOUZA E MARIA MADALENA
DE FRANÇA
Ele, brasileiro, solteiro, operärto, natural dEi Jacutlnga - can
tagalo, Peranä, domiciliado e residente em Estrada Nova, nsste
distrito, filho de Juvenal de Souza e Ana Nunes de Souza.
Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Nova Tebas - PI
tanga, Paraná, domlcllíada e residente em Estrada Nova, neste
distrito, IIlho de Pedro de França e Aurora de França.
EDITAL NIl 17.909 de 06-09-1991
MARCOS CAnONI E REGINA INtS BURGER
Ele, brasileiro, solteiro, Inspetor, natural de Guaramirim. neste
Estado, domiciliado e residente na Rua José Theodoro Ribeiro,

-

lateral, em Ilha da Figueira, neste distrito, filho de Emiliano
Cattonl e Alda Callonl.
Ela, brasllelr(l, solteira, auxiliar financeira, natural de Guarami
rim, neste Estado, domiciliada e residente na Rua José Theodo
ro Ribeiro, lateral, em Ilha da Figueira, neste distrito, filha de
Augustlnho Burger e Clotilde Bonkowski Burger.
EDITAL NV 17.910 de 06-09-1991
SANDRO KOCH E ZILMA eurn
Ele, brasileiro, solteiro, motorista, natural de JaraguA do Sul,
domiciliado, e residente em Três Rias do Norte, neste distrito, 11-
lho de Artliur Koch e Hllda Manske Koch.

'

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Rio do Campo, neste
Estado, domiciliada e residente em Três Rios do Norte, neste'
distrito, filha de Avelino Butll e Adalslza Butti.

-

EDITAL NV 17.911 de 06-09-1991
RINALDO ,BOSCO E ROSELI GRABO_SKI
Ele, brasileiro, solteiro, comprador, natural de Barra Velha,
neste Estado, domiciliado e residente na Rua América Vespu
cio, 1.227, em Jolnvllle, neste Estado, filho de Eduardo BosCo e

Elza Silva Bosco.
Ela, brasileira, solteira, gerente, natural de Guaramlrlm, neste
Estado, domiciliada e residente na Rua Carlos Mayer, 264, nes
ta cidade, filha de André G rabowskl e Anastacla Decker Gra
bowskl.
EDITAL NV 17.912 de 06-09-1991
VALMIR SOARES E MARCIA MIRAC' _INTRICH
Ele, brasileiro, sóltelroi operAria, natural de Tai6, neste Está
do, domiciliado e residente em Três Rios do Norte, neste distri
to, filho de Joaquim Manoel Soares e Apolonla S,oares.
Ela, brasileira, solteira, operAria, natural de JaraguA do Sul,
domiciliada e residente em Três Rias do Norte, neste distrito, fI
lha de Leopoldo Wlntrich e Terezlnha PereiraWlntrlch.
EDITALNv 17.913de 06-09-1191
EDSON ANTONIO RUYSA. ii: SUELI APAlIECIDA COR
REIA
Ele, brasileiro, solteiro, vendedor, natural de JaraguA do Sul,
domiciliado e residente na Rua Domingos da Nova, 247, nesta
cidade, ,filho de Amaury Rodolfo Ruysam e Maria Balbina Vieira
Ruysam.
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Talado, ParanA, do
miciliada e reSidente na Rua Afonso Bartei, 38, nesta cidade, 11-
lha de Onezlo Marques Correia e Anezla Candida.
EDITAL NV 17.914 de 09-09-1991
GIt.:MAR DTONIO LO�ES E IRIANE STRYCHALKI
Ele, brasileiro, solteiro, tecelão, natural de Guaramlrim, neste
Estado, domiciliado e residente na Rua Gustavo Rublni, 87, em
Guaramir1m, neste Estado, filho de Daniel Lopes e Cecma Mar
tim Lopes.
Ela, brasileira, solteira, auxiliar de escrlt6rio,-natural de Bene
dito Novo, neste Estado, domiciliada e residente na Rua José
Bauer, nesta cidade, filha de Bernardo Strychalki e Alvlna Stry
chalki.

E Para que ch4gue ao conhecimento de todos,
mandei passaropresenteEdital. que seropublicadopela
inlprensa e em C�rio. onde serd afixcido durante 15
diils.

Jaragu4 do Sul. 14 ã 20 de s�tembro de 1991.
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Informative Paroquial
CASAMENTOS:

14/09 - 18hOO - Barra - NILVO SJOEBERG E MARIA LUIZA MOESCH
14/09 - 09haO - Matriz - CARLOS JUSTINO DE ANDRADE E NELCI ANTUNES
14/09 - 18hOO - Matriz - LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA E SUSANA PRIM
14/09 -18hOO - Matriz - ABEL ZABEL E MARIA APARECIDA DA SILVA
14/09 -16haO - Matriz - JAIR JUNKS E MARISTELA DERETTI
14/09 - 20haO - S. Fco - WlLMAR BERTHOLDI E MARIA TERESINHA ROSA
14/09 - 09hQO - Matriz - ALCIDES SEHNEM E RITA DE CÁSSIA DA SLVA
14/09 -18hOO - SAo Judas Tadeu - NEULSI HEITOR DE FREITAS E GIOVANE ME
NEGHELI
13/09 -19hOO - Barra - ALCIDES MANOEL GOMES E MARIA APARECIDA PEREIRA
14/09 -17hOO -Matrlz-NILSONJOSé BATISTA E SILVANE SANDRA STRELOW
14/09 -17hOO - Matriz - MARCOS GASPERl E MARIA DOLORES FERRARI
14/09 -17hOO -Matrlz-JOZIAS GERMANO E ROMILDA PAUUNA PEREIRA DIOGO
14/09 -20h15 -Molha-JOELJOSé DE SOUZA E IRANI BARUFFI
14/09 -Ülh30 - São José - VALÉRIO KARSTEN E SUEIlI DREWS
14/09 -1ShOO -Matriz-JULIO CESARCARDOSO E CATAÁINA ISA GESSER
14/09 -18hOO - Matriz - AlCIDES MASSANEIRO DOS SANTOS E NEIDE ZANELLA

MISSAS: SABADO
19hOO - Matriz; 18hOO - sãci luiz Gonzaga; 19haO -SãoJudas Tadeu; 19hOO - São
Francisco; 17haO - N. Sra de Fátima; 19 haP - Santa Luzia; 17h30 - São João;
19haO - São José; 14hOO - Matriz (Crianças); 16hOO - N. Sra. Perpétuo Socorro;
(Festa);

,

DOMINGO:
07hOO - Matriz; 09hOO - Matriz; 19hOO - Matriz; 08hOO -São Judas Tadeu; 09h30-
N. Sra ApareCida; 08hOO - CaravAglo; 09h30 - São Roque; 09haO - São Crlst6vão;
08hOO - N. Sra. do Rosêrlo; 09haO - N. Sra Perpétuo Socorro (Festa).

NOSSA MENSAGEM
"Neste Mês da BIbIla continuamos a díspor-nos pára melhor compreender o

valor da Palavra de Deus e acolhê-la em nossa vida. Hoje a liturgia nos propõe se

guir os passos de Jesus".

li Curtume Arnoldo Schmltt Ltda.
"J ARAGU An

Fone: DDD (0473) '72-0670

II

PE'RFLEX PersJa".. Horizonts" e VertJcaJa

PERFLEX BCI! JYBanhelrO- DMeio Santonada
�

Toldei - AC"'C08 - Cerca e EI�drla.

PE-RFLEX EII1Alwnl"1o

Coluna Evangélica
CULTO: Neste sâbado; - às 17;{)(Jhoras em João Pes

soa. Neste domingo - às - 8:00 horas na Sede Par. Ap. Tiago;
às 9:30 horas no Centro, em Três Rios do Norte e às 19:00 h0-
ras Culto bifonnal no Centro. Nesta quarta-feira às 19:30 horas
no Centro.

LEMA DA SEMANA: "Jesus Cristo não só destruiu a

morte, mas tamoém trouxe à luz a vida e a imortalidade, median
te o evangelho" • II Timóteo 1:10.

MENSAGEME LErrURA DIÁRIA:
DIA -1� -e- Tu estâ representando a causa do teu Rei Jesus.

Nunca
_ esqueça isso e "iva de acordo com esta re

presentação. Salmo 45:2,14
17 - Sem sacriflcios e fidelidade não haverâ frutos. João

12:24
18 - Esqueça as ofeTISQ.S, portm nunca esqueça as amabi

lidades. Rute 2:13
19- O Senhor jd te faltou? Jd mostrou as suas "costaS'

contra ti ou te abandonou? Eie não tem sido o teu

refúgio e a tua forte defesa? Salmo 46:1
20 - Só podemos receber valore; eternos se sacrificarmos

valores te"enos. Mateus 19: 16,20,21.
21-Matrimôniotomelhorpatrimônio. Gêneses 2: 18-24
22 - FI t saber: Eu posso confim. Deus permanece fiel à

6114palavra.lICorintios 5:7

r..
18 Anos A Serviço da Comunidade

Rua JoinvUle, 1839 - Fone: (0473) 72.0995 e 72-3320

JARAGqÁ DO SUL-SANTA CATARINA

P41l,ina 9
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INFORMAÇÕES ECONÔMICAS
TABELA DESCONTO DE IMPOSTOD� RENDA PARA O MÊS DE SETEMBRO

Parcela a deduzir

E, como os ditos devedores não
foram encontrados ou se recusaram a
aceitar a devida intimação, faz por in
termédio do presente edital, para que
os mesmas compareçam neste Cartôrio
na Rua: Arthur Müller n'! 78, no prazo.
-dá Lei, a fim de liquidar o seu débito,
ou então dar razão porque não o faz,
sob a pena de serem os referidos pro
testados na forma da Lei, etc.

RMN/JaraglÚl Sul, 10 de
.

setembro de 1991.

Áurea Müller Grubba - Tabeliã e
Oficial de Protesto de Tttulos,

Deduções permitidas: Cr$.10.000,OO por dependente até o máximo de 5; Cr$12Ó.OOO,OOpor apo
sentadoria paga por entidade pública a quem já completou 65 anos; Pensão allrnentícla; Valor da
contribuição paga para a Previdência Social.
NOVO SALÁRIO MíNIMO. O Salário Mfnimo que passou de Cr$ 17.000,00 para Cr$ 42.000,00 a

partir de 01/09/91" provavelmente deverá ficar congelado até janeiro de 1992, quando deverá ser rea
justado pelo INPC do quadrimestre anterior, acrescido de 4,02% de ganho real.

Rendimentos
AtéCr$120.000,OO
De 120.000,00 à 400.000,00
De 401.000,00 em diante

Alfquota
Isento
10%

'

25%

EDITAL
. ÁUREA MÜLLER GRUBBA, Tabe
liã e Oficial de Tttulos da Comarca de
Jaraguâ do Sul, Estado de Santa Cata
rina, na forma da Lei, etc.

Faz saber a todos quanto este

edital virem que se acham neste Cartô
rio para Protesto os Tttulos contra:
CONSTR STEIN LTDA * RUA:
JOÃO PICOLL/, 94-NESTA;
CONF NEWS FASHION LTDA *

RUA: LAURO MULLER, 171 - NES
TA;
ELFINA KRUGGER J'UNGTON
LTDA * RUA: ALBERTO SCHNEl
DER-NESTA;
JOSE MAGNO RIBAS * RUA: RIO
BRANCO, 936-NESTA;
JESSE JAIME DA ROSA * RUA:
WALTER MARQUARDT, 655-NES-'
TA;
L/NDOLFO LICERCIO GREFT*

12.000,00
72.000,00

RUA:ANGELO RUB/N/-NESTA;,
LENIR BEZEN * RUA: EPITACIO
PESSOA,ll1-NESTA;
NA/LOR JOSE VENERA * RUA:
EST. PEDRAS BRANCAS-NESTA.

ORGANIZAÇÃO CONTÁ�IL A COMERCIAL S/C LTDA.
CONTABILIDADE EM GERAL

CRC 0048
AV. MAL. DEODORO DA FONSECA, 122 - FONE: 72-3236

TELEX: 475-055

INTERIMÓVEIS
Intermediária de
.Imóveis Ltda.

R. João Piccoli, 104 - Fone
72-2117
Jara�uá do Sul - SC
CRECI 0914-.1

VENDE-SE
CASA DE ALVENARIA - com 250rr1, terreno

450rri situado à Rua Antonio Carlos Ferreira =Esqui
na JoséEmmendoerfer - Partefinanciada.
CASA DE ALVENARIA - com 145"r, terreno com

421"r situado na Rua Max Filler, n� 70 - lateral da
Procôpio Gomes.
CASA DE ALVENARIA - 80rri - situado na Rua
AnaZacko.

PERMUTA-SE
TERRENO de 4.000 à 7.ooOrr1 por área constndda,
(Central)

. CASA DE ALVENARIA - com 115"r - em Itajal
(Prõx, à Universidade) - por clUa em JaragrUI do
Sul-SC.

ALUGA-SE �.
CASA DE AL,VENARIA - com uOrr1 - prôx. ao
HospitalJaraguâ '

APARTAMENTO ED. CARVALHO-2 dormitârios
+ suúe, depend, de empregada, sala, copa, cozinha,
lavanderia, sacada egaragem.' r

KJT1NETE - Prõx, à Weg 11- Rua Alfredo Carlos
. Mayer,45.

Cumpra - Venda - l.oteamento e Administraçao de lmoveis
CGCMF: 78 6595440001-92 - Creci 852-1
A�. Mal. Deodoro. 141 - Fone: 72-2010

•
VENDE:

- 02 lotes no loteamento São Cristovão.
- Um terreno perto da Igreja Rio Molha.
- Terreno de 720,OOm", com duas casas no loteamento Ana
Paula I.
- Terreno com 10.000m" 'na BR-280.
- Terreno com 574,OOm�, na rua Jacob Gesser, atráz do TIJO-
Ião de Materials de Construção.
- Terreno com 9.000,OOm" de fronte a entrada do Rodeio
Crioulo.
- 02 lotes no loteamento ltajara frente para a rua ltopocuzl
nho,
- Chácara com 34 morgos, no bairro São João.
- Casa mista na rua Henrique Lessmann.
- Uma casa com dois lotes em Schroeder com 15,00 x 30,OOm.
- Casa na rua Francisco Hruschka.
- Casa no loteamento ltapocuzlnho.
- Casa de alvenaria com 165,OOnr, perto da recreativa da
Marlsol.
- Casa de alvenaria na rua Pastor Alberto Scheneider.
OBS: Precisa-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 comerciais e Kltlnetes no prédio da MP, na Marechal.
- Sala comerciai com dlvlsOrla no prédio do Unlbanco.
� Apartamentos novos na Av. Mal. Deodoro da Fonseca, de
frente as Pernabucanas.
- Casas residenciais em diferentes pontos da cidade.

P4gilUl10
r

APARTAMENTO
Rua Mal. Deodoro - Ed.
Chlodlnl3 quartos e
demais dependências.

Preço Cr$ 17.000.000,00

. APARTAMENTO
Rua JorQe Lacerda - Ed.

MaraJO - 2 quartos
Preço Cr$ 9.850.000,00

iaragu4 do S"I.14 a 2Õ de seieinbro de 1991.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Equipe de xadrez se dá bem
em certame e jávisa os Jasc

Jar:agd do Sul - Terminou
ao domingo o XXXVIII Campeonato
Catarinense de Xadrez, realizado a

partir do dia oito nesta cidade.com
bist6rico mímero recorde de 68 parti
cipantes. O blumenauense Charles
Gauche, com 7,5 pontos totalizados,
em nove rodadas, conquistou a pri
meira colocação. A equipe local não

decepcionou, garantiu para Jaraguã
tres dos 10 melhores desempenhos. O

.

desafio dos nossos desportistas,desta
modalidade,agora & manter o preparo
para uma boa atuação nos Jogos
Abertos de SantaCatarina (JASC).

O vice campeonato ficou. com
Edson Marques (jaraguaense radicado
em Blumenau) que superou a Milton
Brait (florianopolitano que fará parte
da jaraguaense nos JASC),no crit6rio

de desempate, pois ambos marcaram

7 pontos. Em quarto lugar ficou Jorge
Godoys (Maravilha) que bateu Raul
Arruda (Lages) no critério de desem

pate, já que os dois somavam 4,5
pontos. A classificação final restante
& a seguinte: Wladimir P. Neto (Flo
ríanõpolís) com 4 pontos, Eduard
Gauche (Blumenau) e Wolmir Lu
patto (Concõrdie) alcançaram respec
tivamente a sétima e oitava classifica
ção com 3,5 pontos, Aldo Prada (Ja
raguã do Sul) e Ricardo Feldens (Ja
raguã do Sul) ganharam a nona e dê
cima colocação.

A premiação com trof&us e

medalhas aconteceu também no dia
10. Todos os participantes foram
contemplados. A arbitragem ficou
sob a responsabilidade de Jo8& M. N.

NOTAS ESPORTIVAS

* No v8lei feminino adulto,a seleçãoM Departamento Municipal deEs
pones patrocinada pela Dalmar Ma/Juts sagrou-se campeã M quadrangtdar
comemorativo a semana da pdtria,em São Ludgero, Os resultados: DMEIDal
marBxl São Ludgero;DMEIDaImar}xOSão Josê;DMEIDaImar 3xl CriciAma.

* Desde ontem a equipeDMEIDarpeMalhas estä disputando-emBlume

naú.o returno da categoria contra o coligia Bom Jesus, Sociedade Gin4stica e

Blumenau VC. Nomomento, a equipe ocupa a 1ftposição na classificação geral.
* A Liga Jaraguaense de Futebol de Salão informa a classificação geral

do Citadino Urbono Agroindustrial: A.A. Breithaup (26 PG), Coligia São Luiz

(25 PG), Urbono (21), Desportiva Cilo (20), Arweg (15), Mannes-GN (12), Dal
celis(8), Friogasmaq (8), Ma/JutsEtalan (3),ReiMSBotões(O).

* O Torneio Independênda deBolão, realizado de seis a sete de setembro,
apresentou os segllintes resultados: 1'2 lugar - A.A. Tupy de JoinviJJe, 2'! lugar -

'

Clube Atlltico Baependi (JS), J'! lugarS.E.R. Vieirense (JS) e 4'2 lugar - Socieda
de Floresta deJoinviJJe.

* A J<: rodada e tJltimaM quadrangularfinal de futebol sufço do Clube
Atlltico Baependi encerrou no I1ltirno dia cinco, com a seguinte c1assificação: 1'2
lugar - Barcelona (7 pontos), 2'! lugar Napoü (7pontos), J'! lugar - Ajax (7pon
tos), 4'2 lugar - Ol6npio (2 pontos).

•

" JA�AGLII" IJ( I 'o' II C,

Conhecida do Acre ao RS

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

Equipamento de refrigeração e 3'2 eixo (truck).
Rua Dr. Enrico. Fermi, 02, 113 -

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

.Safari
CAÇA - PESCA - CAMPING - NÁUTICA

AV.MAL. DEODORO, 583
TEL.72-1389·

'

JARAGUÁ DO SUL - SC

Pereira, não sendo registrada nenhu
ma anormalidade. O campeonato
anual & o evento mais importante do
enxadrismo catarinense.

Jo.Oo.S ABERTOS
Com a aproximação dos JASC

- marcado para a segunda quinzena de

novembro, em Chapecõ - já foram
definidos os nomes que representarão
Jaraguã do Sul. São eles: Marcos Lu
cht, Walter Sonnenhol, Martinho
Haro, Aldo Prada, Ricardo Feldens e

Milton Braitt. A equipe pretende tra
zer peÍa primeira vez uma medalha l
cidade. Para isso terá de se preparar
para combater equipes que disputarão
inclusive com enxadrista de outros
estados, como Chapecd - que contra
tou a seleção gadcha .;, e Tubarão, que
disputarã com um jogador paulista.

Campeonato
de bicicross

na 4i! fase
A quarta etapa do campeonato

catarinense de bicicross, tem sua

abertura marcada para hoje (dia 14),a
partir das 14:00hs, em Rio do Sul.
Esta etapa está sendo considerada
pelos dirigentes e pilotos como amais
importante do campeonato.

As equipes do Bandeirantes dei
Brusque, e equipe Malwee de Jara

guá, estio empatadas na liderança do

campeonato, e esta etapa de Rio do
Sul poderá ser decisiva apontando in
clusive alguns campeões por antecí

pação, também- a equipe de Rio do
Sul pode surpreender os lfderes, pois
a equipe corre em seus domínios e

deverá confirmar seu favoritismo em

algumas categorias, como Juvenil B,
Cruizer I, Adulto A, Adulto D e

Cruizer II.
O diretor de Bicicross da Fe

deração Catarinense, já divulgou a

programação que terá início às
12:30hs, com a inscrição de pilotos
não federados da cidade de Rio do
Sul, às 13:00hs, início das inscrições
para a categoria super-classe, às
13:30hs confecção das planilhas, às
14:00hs início da competição, e às
17:00hs entrega da premiação aos

campeões. Os organizadores esperam
a participação de mais de 100 pilotos,
e o show vai ficar por conta dos "pe
gas" entre os pilotos Iprincipalmente
nas eategorias adulto, e super-classe,

O diretor de biciöross da Fe

deração, Valdir Moretti, se fez pre
sente no áltimo final de semana, dias
07 e 08, no Campeonato Mundial de
bicicross entre clubes, que foi reali
zado em São Paulo. Na oportunidade
Moretti entrou em contato com um

grande námero de dirigentes do bici
cross brasileiro, levando a todos os

dirigentes e pilotos do Brasil, o con

vite da equipe Malwee para que parti
cipem do 92 Campeonato Brasileiro
de bicicross nos dias IS, 16 e 17 de
novemblO em Jaragui do SuL

CORREIO-.·-
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Esport� em Revista
-----------Jaime B.lank-

"Moleque Travesso"

quebra longa
invencibilidade do "Tigre"

TÔTO
AIIm' de São Paulo, Fla

mengo, Internacional e outros
grandes clubes do futebol brasi
leiro que demonstram interesse de
ter o futebolM craque juventino,
agora quem entrou nessa parada
foi o Criciâma, OpresidenteMoa
cir Fernandes aproveitou a per
manência M Juventus naquela ci
dade, para sondar a possibilidade
de Tôto vir a atuar por emprlsti
mo, defendendo o CriciAma nas

disputas da Taça Libertadores da
América, no ano que vem. Estâ ai
quem sabe a grande oportunidade
dojovem artilheiro tricolor.

NOVA PISTA

Jaraguâ do Sul estarâM
toda, nos prôximos 20 dias, da
maismoderna pista de bicicross do
Estado ou a� mesmo do Pais. O
seu leito jâ estâ totalmente con

clufdo, restando somente os aca

bamentos externos e os trabalhos
de jardinagem. A pista que estâ
sendo constndda no interior do
Parque Malwee, tem 290 metros e
serâ palco das competições M

.

campeonato brasileiro de bici
cross, a realizar-se no mês de no
vembro, em nossa cidade.

ATLETlSr"O

A cidade de Chapecô sedia
desde ontem (13) e durante todo o
dia de hoje, o Troféu Governador
do Estado de Atletismo. Esta I a
I1ltima tomada de fndice para os

Jogos Abertos, em outubro, na

quela cidade, A delegação de Ja
raguâ do Sul estâ composta de 12
atletas, e todos estão confiantes na
obtenção de boasmarcas.

JUVENTUS

Apesar da estupenda vit6-
ria do Juventus frente ao Cridlt-

Ao derrotar o CriciAmapor 1 a O, gol de Ilton, empleno "Heriberto
Hülse", o Juventus justificou uma vez mais o cognome de "moleque tra
vesso" • A vitdria de dOOungo significou nadamais, nadamenos que aper
da de uma invencibilidade de J8 mesesdo "tigre M sul' em seu est4dio
não perdia desde 7. de março de 1990 - e para alguns considerada a

"grande zebro" da década, Entretanto, para nós que bem conhecemos o

grupo de homens que veste a glariosa camiseta tricolor, representoumuito
mais que isso. Foi uma façanha' que vdrias equipes de expressõo nacional
não cons'eguiram concretizar e foi sobretudo a raça e a determinilçdo MS

jogadares que cumpriram fielmente as determinações de seu treinador -

Nazareno da Silva -, que soube armar muito be}n sua equipe, pr;neira
mente anulando as principais jogadasM adveTsdrio, para depois surpre
endê-lo, tudo isso, perante os olhares estupefatos MS torcedoresM Cri

ci4ma, que não acreditavam no que estavam vendo;Bravo, Juventus•.

ma, no domingo (8), em nada al
terou sua classijicação no cam

peonato, Estd agora com 21 f..l{'sendo o 2'! colocadoM grupo' 'B
'

e o (/!'na classificação geral. Neste
domingo" o tricolor vai a "cidade
dos tecidos" onde erifrenta o '

Brusque F.C., buscando mais um

resultado positivo. Nazareno da
Silva ainda não poderâ contar
com Vabnor e Paulo Cisar, que
estilo contundidos, a1Im de Dias e
Biguaçu, que cumprem suspensõo
automâticapor terem recebido o ter
ceiro cartão amarelo no jogo de
Criciúma.

TORNEIO INiCIO
Tendo por local o estâdio

Eurico Duwe, M Gr2mio Esporti
vo Cruz de Malta, serâ realizado a
partir das 9 horas deste domingo

.

(15), o Tomeiolnfcio da Taça "A
demar Frederico Duwe" • Sete sI/Q
as equipes inscritas para esta.
competição, que I organizada pela
Liga Jaraguaense de Futebol e

tem o seu infcio oficialmente mar
cadapara o dia 22 de setembro.

BA3QUETE
A 'seleção adulta de bas

quete masculino que prepara-se
igualmente para fazer uma boa
campanha nos Jogos Abertos
deste ano, em Chapecô, jogou
amistosamente no l1ltirno final de
semana em Gaspar. Lâ enfrentou
a seleção local, Sl colocada nos

JASC de 90, e a derrotoupor 82 a
61.

'

BElO'ARAQUARI

Participanth entre mais de
500 atletas, o fundista jara
guaense Luiz Roberto Pereira, O
BetoAraquari, obteve a (/! coloca
ção na I1ltima etapa realizada no

domingo (8), em JoinviJJe. Com
isso conquistou brilhantemente o

tftulo de campeão da CORVILLE
(CQrredores de Rua de JoinviJJe),
de 1991.ParaMns, garoto.

I
I

Jaragud do Sul. 14 a20. set6llbroÜ 1991_
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.Hä muito tempo inte
ressados trabalham na coin
cidência dos mandatos, pror
rogando os atuaispara 1994.
É uma indecência tal intento
e fere fundamenie a ordem
estabelecida. Quem tem com

petência não precisa se preo
cupar com problemas eleito
rais, aumentando os manda
tos de prefeitos e vereadores,
a não ser que o objetivo t
manter-se no poder. Se coin
cidência de mandatos consul
ta os interesses superiores da
Nação, que se façam eleições
como mandato tampão. Como
aconteceu nas eleições de
1970.

________________________________________GE�

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

Como anda mal das
pernas a administração mu

nicipal. Não tpor nada, mas
é preciso comentar o que
acontece na frente dos nossos
narizes.Vocês já olharam pa
ra as placas indicadoras de
ruas? Pois él Quem se der o
trabalho de "conferir" estas
ditas cujas, vai constatar que
uma verdadeira miscelãnia de
placas estão emporcalhando
a nossa bela e querida urbe.
Nem o executivo e nem o Le
gislativo tem olhos para tais
coisas. Existe uma lei que tra
ta do assunto, já bastante ve

lha, é verdade, mas que ainda
está em vigor,

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

A lei DEVE ser acolhi
da pelo executivo, sob pena
de responsabilidade. Ela é
clara e precisa, mas ninguém
(mesmo o prefeito e seus se

cretários) a obedecem, o que

vale dizer que descumprem as

leis em vigor. Nem mesmo fis
calizam as empresas que, pa
ra fins de publicidade, colo
cam placas indicativas que
estão totalmente em desacor
do com a lei. Não' que eles.
quisessem burlar a lei, não,
mas não foram alertadas pe
los que tem por obrigação de

fazê-lo.

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

Mas isto não t nada.
Certamente é pra mostrar

"quem manda nesta terra",

Infelizmente t assim e tem

gente que apóia tais coisas. O
que não podemos concordar
é com o PÉSSIMO aspecto
das mesmas. A poluição em

certos trechos de nossa urbe
t preocupante e ela se mani

festa ostensivamente nessas

placas• .lá viram como elas
estão sujas? Todos sabem que
um pouco de atenção não faz
mal a ninguém e um pano
Wnido e algum sabãozinho
daria melhor aspecto à cida
de que se diz UMPA. Santo'
Deus! O que vão dizer os tu
ristas que jâ estão sendo con
vidados a dar seus tirinhos na
Schutzenfest para aqui ser

"rei por um dia", Numa ci
dade que não sabe nem man

ter-se limpa? Tá na hora,
prefeito, de dar uma garibada
nessas placas. A cidade vai te

agradecer. Não acredita? Dê
uma olhadela pessoál na con
fluência das quatro ruas. E a(
descobrirá que só queremos

ajudar a administração, ape
sar das sanções economicas
contra este semanário. E não
admitimos o apelido de SU
JISMUNDOS!

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

Made(ras; tijolos, lages pré-moldados, cimento, cal,
portas, janelas, fechaduras, forros, tudo da melhor.

qualidade e com pronta entrega

Floriaa6poUI - As priori
dades de Santa Catarina que serão in
cluídas no orçamento federal de 92 já
foram definidas pelo governador Vil
son Kleinübing e a proposta de orça
mento está em tramitação noMinisté
rio da Economia. Caso a equipe
econômica não aceite as propostas do
Governador, ainda há a possibilídade
dessas obras receberem recursos da

União, através de emenda dos depu
tados federals catarinenses no Con
gresso Nacional. Kleinãbing tem in
sistido" junto aos governadores do
Rio Grande do Sul e Paraná para que
as bancadas federais dos três estados
votem juntos na Câmara para garantir
a execução de suas prioridades.

A primeira obra para o pr6xi-

A Prefeitura 'de
Corupá comprou esta
ambulância para deslo
camento' de pessoas
carentes a outros cen

tros em caso de neces

sidade de tratamento
médico' especializado.
Os interessados podem
procúrar o Posto de
Saúde Central.

CORREIO _____
E» C:». ..C»"ca

mo ano, segundo o Gowmador, 4 a
conclusão da· BR-280, com valor es
timado em Cr$ 12.084.380.000,oo.
Kleinübing considera a estrada como
a "espinha dorsal do Estado", que já

.
vem sendo protelada há vários anos e
que é de fundamental importância pa-

.

ra a integração da Capital à região
Oeste.

Outra estrada federal que de
verá ser concluída a BR-470, nó tre
cho Gaspar-Navegantes, com acessos

.

a Blumenau e Ilhota. O valor previsto
da obra é de Cr$ 6.349.420.000,oo .

Esta rodovia, que liga a região Oeste
ao porto de Itajaí, passa por todo o

.

Vale do Itajaf, onde se encontra um

dos mais importantes pdlos indus
triais do Estado. A conclusão dessa
estrada beneficiará principalmente a

exportaçIo dos produto� frigorfficol.
No entanto, a obra que depeo.

derá do apoio dos três estados do Sul
será a duplicação da BR-IOI, como
custo de Cr$ 19, J06.780.0OO,OO. Pár
se tratar do mais importante corredor
da região, por onde transitam cercade
16 mil veículos Por dia, a rodovia tem
se transformado num caos, onde dia.
riamente ocorrem desastres com vi.
timas fatais.

Outras prioridades do goverJ»
estadual são: a conclusão da Usiaa
Jorge Lacerda IV, implantação do
Programa Pr6-Vida, - que visa recu

perar a qualidade de vida da regiio
Sul, conclusão da Hidroelétrica de I..
e liberàção de verbas para progrlUDll
de con(ençáo à enchentes.

Festa é .lançada com sucesso

luagd do Sul- Quase duas
mil pessoas participaram na dltima
sexta-feira dó lançamento oficial da
3! SchützeBfest (Festa de Atiradores)
no Pavilhão"A" do Parque Munici
pal de Exposições"Agropecuário".
Para animar o evento, a municipali
dade investiu e ofereceu chope, co
quetel, emuita dança e mdsica folcló
rica.

Para este estão sendo espera
dos 2oo mil participantes, consumo
de 4oo mil litros de chope e disparos
de 8oo mil tiros nas diversas modali
dades' mímeros que praticamente do
bram os registros da edição anterior.

Para a organização'e estrutura da fesIa
serão investidos recursos na ordem de
Cr$ 100 milhões, dinheiro que deve
ser rateado entre o Executivo, socie
dades de tiro e iniciativa privada.

O período de realização da
Schützenfest vai de 11 a 20 de outu.·
bro, nos pavilhões "A" e "B" do
Parque de Eventos "Agropecuário",
A programação da festa já está pronll
e dela consta dezenas de bailes, desfi.
les, competições de tiro com carabiDa
apoiada, chumbinho e flexa, dísni
buição de chope em diversas ruas da
cidade e o concurso da Rainha da 3!
Schützenfest.

FONE: (0473)-72-0136

ANOTAÇÕES

Rua BernardoDornbusch, slnl!, próximo da Mansol.
Em cada cliente, um novo amigo.

Kleinübing define metas de
SC para orçamento da União

DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS. EWALD LTDA
Parafusos - PorCas - Arruelas

Rua Qernardo Dornbusch, 1.136 - Vila Baependl

ESCOLHA
SEU

ALMoçO
P4gilUl12 Jaraguâ do Sul, 14 a 20 de setembro de 1991.
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