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Plano da Telesc expande a rede <

o presidente da Te
lese, Douglas Macedo de
Mesquita esteve em Jaraguá
para assinatura de contrato
dé expansão da rede, por
meio da execução do Pro
grama Comunitário de Tele
fonia que englobarä os mu

nictpios , de Guaramirim,

Schroeder e Corupâ: So
mente em Jaraguá, jä estão
inscritos no PCT 6.320 pes
soas interessadas em telefo
nes residenciais ou comer

ciais. p ato de assinatura
aconteceu na sede da Asso-

. ciação Comercial e Indus
trial, Pdgina 12

Il'triunfo
Douglas de Mesquita Alta tecnologia em copiadoras

Representante Regional
Fone: (0473)'72-2988

ANO txxut Cr$ 100,00

" Quimitextil

·.Tintas

para

-. estamparia
-

72-049'2'·

N� 3.657 Jaraçu4 do Sul; 21 à 27 de setembro de 1.991.

Juventus arrasa

o Hercílio e Tôto
é oartilheiro
Depois de aplicar uma go

leada histõrica de 6 x I sobre o

HerctlioLuz, quarta à noite, no
João Marcatto, o Juventus en

frenta outra.equipe. de Tubarãa,
.

amanhã (domingo) à tarde, com
toda a motivação da torcida tri-,
color. Na vitôria contra o

Herctlio, . Tôto marcou quatro
gols, assumindo definitivamente
a artilharia da Taça Governa
dor, com 17 gols convertidos.
Durante'a .partida, o árbitroPa
trtcio Josi Mattos expulsou qua
tro jogadores do Hercflio Luz, e
Marinho, pele Juventus. A ex

pectativa' i de .pdblico recorde
no João Marcatto, neste domin
go.

o governo do Estado, através 'dos deputados
Paulo Bauer e Udo Wagner, repassou 'esta semana
nossa.leva de recursospara escolas. da região, num to
tal de 14,7 milhões. Em cumprimento à convênio, os
parlamentares liberaram também a primeira parcela
de Cr$ 4 milhôes para-construção do terminal rodo
viário de Massaranduba. Em Jaraguá do Sul, a escola
Holanda Gonçalves foi contemplada com Cr$ 11,2 mi�
Ihõespara obras.de ampliação. Pãgina 3

Pórticos nos
, II .

acessos à cidade
Região .recebe

maís de Cr$. 20 mi
Projeto da Secretaria Municipal de Planejamen

to, apresentado à empresários na segunda-feira, em

reunião na AC/JS, prevê Cf construção de trêspórticos
nas principais entradas da cidade, de estilos variados.

Na rua Joinville, a arquitetura do portal estilizaria o

parque fabril. No bairro de Rio Cerro seria em estilo
enxaimel e na localidade de Nereu Ramos seguiria tra
çosda arquitetura italiana. Página 5-
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Apeuas não trouxeram o
. principal: o respeito pela Ungua
a1emi. Quando se quer apresen
tar alguma coisa que não seja do

Editorial
A nossa festa dos atiradores

. Voltamos a nos manif�
tar sobre um assunto que mire
cia estar esquecido de tão reprísa
do quanto a sua significação cul
tural e esportiva.

l\fas entendemos,
também, que é bom voltar ao ve
Ibo refrão, segundo o qual
- Ág•••ole e. pedra d.r.
taato b.te .ti .ue farB -, isto
é, que a· insistente repetiÇão do

. mesmo assunto, um dià passe a
ser aceita na comunidade escla�
reclda.

Nossos administradores
sã� descendentes de 'alemães e já
estiveram na Alemanba e em pa(
ses linútrofes que também uSam
a Ungua al_ã como idioma de
entendiJilento. Foram e voltaram
trouxeram armas, Hteratura e
indumentárias ci1racteristicas
para llar mais autenticidade à
festa que se deseja mostrar. aos
forasteiros.. '

nosso meio ambiente nacional, Os turistas que chegarem
precisamos apresentá-Ia de ma- para assistir a SCHUETZEN
neira mats autêntica e não ape- FE�T·vão comprar gato por lebre
D!ls fingida ou distorcida. Que af e vamos ficar muito mal situa
� palhaçada e não é isso que dos. SCHUETZENFEST não
queremos. é Festa do Tiro, como apre-

.,

A muuicipaHclade está cheia goam milhares de c;oloridos car-
d

- tazes em todo o Pais. A-
e pessoas ostentando graduação SCHUETZENFEST é a FESTAacadêmica, alguns com p6s-gra

duação e quem sabe até com meS- DOS ATIRADORES. Vamos nos

trado. Ocorre-nos o epis6dio de
aJidar contra quem qúeira ser

uma jovem parapl�ica, aqui do .

indenizado pelo malogro, ínvo-
""'5 cando o CÓDIGO DO CONSU-nosso meio, superdotada, que MIDOR. O que.queremos, e nãodepois de percorrer todos os ca-

minhos, não encontrou no execu-
estamos aqui para rapapés à

. tivó e legisll;ltivo locais a mfnima administração, mas entendemos
.

sensibilidade ao seu desejo de ser
estar trilhando o CAMINHO DA

uma excelente. professora de
VERDADE para nãe

'

servir de

alemão. Isto atf pareee um debe-
deboches por quem entende

ehe de nossos administradores
alemão. Claro está que o prefeito

que descendem de alemães. Fe-
e o vidl não pod- "ver" todas

Uzmente ela conseguiu na sode-
essas coisas, mas devem cons

dad cientizar-se que estão tremeu-
e quem Hberasse recursos pa- damente mal assessorados nessa

ra fazer o curso ne Geethe 1••-
tit.t. Hoje ela está "jogada'�,

área de atuação.
pode-se dizer assim; numa escola
_ Rio Cerro II, quando ela p0-
deria .ser aproveitada com muito
acerto com outros setores do
municfpio, mostrando aos que
não sabem, como se deve Udar
com a Ifngua alemã.

Queremos, sim;uma festa
dos atiràdores e que cada um seja
REI POR UM DIA. UMREI DO
TI�O e não -um REI MOMO,
que carnaval, se festeja _ feve
reiro, boboe inconseqüente.

REMINISCÊNCIAS

·A·música do hino

oficial de Jaraguá do' Sul V

I

A entrevisto que Aleeste
Bem deu ao jornal "Correio do
Povo", com o ((tulo - BERRI:
DE PISTONISTA DO "SERÁ
PICO" AO HINO DE JARA-
GUÁ I

>
•

CP - C01llO foi a esco-

landadel _

AB .:. Fiz o primário em
Rodeio, .

entre 32/37; na Esc.
Madre Maria Avosani, com a

Irmii' Cristina, cmequista, com

'quem_ mais simpatizei. Conversa
tudo em italiaJto, mas estudo em

português, 40 alunos, meninos
na frente f! meninas atrás, ban
cos para 5 alunos, diSpostos em
duas fileiras. Lembro de AMssio
Bem, In6cio Bem, futuro Frei
Pol�i::arpQ, Dionfsio Stolj. Arnol
do Girardi e (J mano Jacó Gi
rardi. Ler, escrever e contar,

. história, geografia f! religi/io,
durante 5 anos. Meio dia na es
cola e outra metade ajudando a

famflia, pois papai falecera em

14-09-1929 e nem cheguei 'co
nhecê-lo. A convite de meus pri
mos que eram padrés, freis
Virgtlio Bem e Câncio Berri me

convidaram para estudar no

CoMgio Seráfico, de Rio Ne
gro-Pk. para seguir a vocação
sacerdotal•. Em 28-01-38 iniciei
os estudos até o -fim de 1944,
Como interno, fazendo ginásio
cojppleto e estudando, também,
várias lmguas, como latim, gre
go, português, alemão e

Francês. Infelizmente ainda não
ensinavam o inglês.. Estudei
também TTU1sica e já em 41 che
guei a compor vt1rias m4sicas
(marchas, tkJbrados e hinosTéli
gioSO$ com 4 vozes) e tocava

órgão e pist(Jn (que sófaltavafa
lar). Com o tempo senti que não
tinha vocação para sacertkJte e

me retirei tkJ collgio. Lembro de
colegas de estudo: Aldo Pratla,
Lean(iro Bogo, Aléssio Bem,
LintkJ Macarini eßdgar Schmitt.
Reeusei convite para dirigir um
Jazi Band no Rio de Janeiro,

. oIendentkJ pedido de minha mãe,
.

que não queria os fiLhos tão lorl�
ge. Praticariumte encerrei os es
tudos, embora ainda hoje conti-
nue estudantkJ.

.

Segue na próxima semana.

Errata - !- edlçAo anterior do Correio do .Povo foi publicada erroneamente
sob o numero 3.655. Na verdade os exemplares datados de 14 a 20 de se
tembro correspondem a edlçllo de número 3.656 - Ano LXXIII

A foto mostra um Il1stante da

Inauguraçlo
.

da energia elétrl.ca do Bracl

nho. A AEG aleml constru(a para a E.
PRESUL - Empresa Sul Brasileira de Ele·

trlcldade S/A., em 1830, uma usina gera
dora de energia elétrica, qua era levada
até Mafra-SC.

Como a saudade é multo gralJde
com a demollçlO do prHlo da atual CE

LESC, passoas condofdas, padam a pu
bllcaçilo da foto nostálgica. Na porta da

quale prédio, em 1930, festejavam o

acontecimento: da ·esquerda para dlralta
Adolfo Hoen,' o comerciante e diretor

temporário Eduardo Keller.an.. um

tal de Sch.arlZ. Lourenzo Kanzler,
pai do recantemente falecido Albano Kan
zler e de Maria Helena Kanzlér ManegoHI,
o c_trutor do prédio (de terno brIInco),
Carlos Walter Jansen, nos fundos daste,

.

pai de Adele e'Olga Jansen Ristow, Ferdl
nanei Slngendong, de gravata borboleta e

Alberto RaduallZ, pedreiro das obras. As -

ma.a crianças e a pes_ do lado, nlo
puderam sar identificadas. Foto cedida

gentilmente pela sra. Mari. Helena Kan-

zler Menegottl. .

.
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"A História de nossa gente não podeficar só na

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

empregado
.

Barão. de ltapoCu

Confira a história
• __HÁ50ANOS

- Em 1941, a 'professora Iris Fadei que lecionava no
"Abdon Batista" era nomeadapelo Interventor Federalpara ser '

diretora do Grupo Escolar "HonórioMiranda", de Gaspar.
- Cerca das 22 horas de 08-09-41 a cidade era sacudida

por um violento estampido, sabendo-se que fora uma explosão
na fábrica depôlvora da S/A. Pernambuco PowderFactory, si-:
tuado no outro lado do rio Itapocu, cujos depositários na cidade
de Joinville eram os srs, H. Doua: & Co. - Não houve vrfÚn!.ls a
lamentar.

.

- Em:va em Jaraguâ o sr. Eugênio Schianaloff onde já
pintara vários quadros, produzindo trechos da vida natural ja-
rafJuaense. .

.

,

,
- Helena Jourdan Ruiz, de retomo aoRio de Janeiro, es

crevia carta de agradecimento aoprefeito e aopovo jaraguaen- ,

se, que seria publicado na .edição de 4 de outubro.
.

.

- "A NOTICIA", escrevia o "Correio do Povcr.ina ed.
1.095 não deixou de surpreender o aviso que em seu nd1nero de
14 deste mês safa, chamando credores. O elegante diário joinvi-

. lense é sem dúvida um dosmelhores do Estado,
r' _._HÁ40ANO$

- Em 1951, a imprensa local continuava a publicar os
discursos do dr. JoãoBayer Filho, no banquete ao sr. Governa
dor e, o pronunciamento do dr. Marcondes de Mattos, J uiz de
Direito da Comarca, oferecendo em nome do munidpio e da
população, o banquete ao governador Irineu Bornhausen .

- Falavam deputados do PSD: Waldemar Grubba -

"Como filho de Jaraguâ assisti orgulhoso a realização do con

clave norte catarinense de acordos inter-municipais e fiquei de
veras impressionado com os debates ali travados, fazendo votos

seja tudo realizadopara o bem e grandeza do nosso queridoEs
tado", deputado Oltvio Nóbrega: "Em boa hora-o conclave que
houve por bem o sr. prefeito ArturMülLer reunir todos os repre
sentantes das classes produtoras, demonstrou estarem todos:
unidos", deputado Protôgenes Vieira: "A esplêndida.realização
do conclave deJaraguâ demonstrou imeresse das classes repre
sentativas do norte do Estado pára os seus intetesses para os

seus mais prementes problemas na presença do sr. Governador,
lrineu 'Bornhausen".

_••HA20ANOS
- Em 1971, realizava-se o Ir! Salão de Arte Jaraguaense

com. a presença das autoridades locais e do vizinhosmunidpios
com entrega de certificados departicipaçãodo Ir! Salão, da en

trega dos diplomas de menção honrosa e do lançamento oficial.
em Jaraguâ do Sul, do livro "AsAnnamarias", do renomado ar
taa blumenauense Lindolfo Bell. Um coquetel marcava o infcio
da interessantemostra dearte jaraguaense, .

- O prefeito em exerctcioEugê"io Victor Schmõckel, san
cionava a Lei nr! 322, de 31-08-71, exduindo da lei nr! 306, de
07-07-71, a rua 88 ÇOLOMBIA � por já (er denominação de
HENRIQUE MARQUAg.DT. .

- AS PRAÇAS SAO NOSSAS dizia-se na municipalidade, '

\

depois que tkJis logradourospúblicos de nossa ddade estiveram
durante LOngo tempo paralizados, sob contrato do empreiteiro
PUnio William Vicente Gomes, abantkJnando-as sem dar as ne
cessárias satisfações, StmtkJ motivo de crfticas porparte de pes
soas que desconheciam tais particularidades. A municipalidade
ingressou então, em Juizo, para receber de volta as praças, com
� construção e acabamento por conta própria, através.do bri
lhante advogado dr. Murillo Barreto de Azevedo. O MMr! Juiz de
Direito, dr.. MiLton Cunha, acolhendo as razões tkJ prefeito,
mandou entreg(l1' novamente as praças para oMunicfpio. Ainda
hoje são lugares acoLhetkJrcs tia cidade.

.

__.HA 10ANOS ,

- Em 1981, Remaclo Fischer, Governador do Distrito de
Rl465, visitava o RotaTy Club de Jaragrm do Sul, no dia 22 de
setembro. Fischer era úm do$ então 391 governadores de Ro-

-

tary fio muntkJ inteiro, a serviço de mais de 800.000 sócios em
quose 20.000 clubes. .

.'
- ConservantkJ os traç(JS e as tradições germânicas, trazi

tkJs. para Santa Catarina há mais de cem anos reuniam-se na

Sociedlule Recreativa Rio da Luz, treze sociedades que vinham
de Joinville, Coruptz, BLumenau, São Bento do SuL, Brusque,
Presidente Getúlio, Rio tkJ SuL e Curitiba, para participar- da
Festa tkJs AtiratkJres. .

- Um caso singular acontecia na cidade, envolvendo a .

niunicipal,idade e o Circo Sarrasani, qumrtkJ este requereu
Mandado de Segurança Preventivo, que o juiz concedeu, dando
condições de funcionamento ao circo sem mesmo ter req!J.(!1'ido
alvará. Feita a defesa pelas advogados, o juiz cassou sua pr6-
pria liminar, swgindo dar a pergunta: "ALguém vai pagar?
"Havia um 11JOvimento para apurar:responsabilidades de quem
deveria pagar as custas, desdé o alvará de licença, pagamento
de ISQN e baixa 00 alvard, .

=��'� Duas·':\ .Rodas apOio,
INDÚSTRIAS REUNIDAS
JARAGUÁ LTDA.

.

Jaragu.d doSu.l, 21 a 27 de setembro de 1.991.
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.Governo libera verbas para

.saúde, rodoviária e escolas
.'

.

'I,
.

,

.

Jaragu' do SIiIlMassuan- mentos de ensino sejam-ampliados e Wagner e de políticos e autoridades
'

duba - Mais três escolas foram con- ofereçam plenas condições de funcio-
-

locais, foi formalízadaassinatura de
teJ:npladas com verbas do governo es- namento. _ convênio no valor de Cr$ 11,2 mi-
tadual, duas de �assaranduba e uma '

Em Jaraguá do Sul, em sole- lhões paraa ampliação das instalações
de JjIr8guá <1,0 Sul.'O total destinado .nidade que contou com a presença do do colégioHolanda Gonçalves. O va-
aos estabelecimentos 'de ensino so- 'secretário' da Educação Cultura e lor será oportunamente repassado pe-
mam Cr$ 14,7 milhões. Outres Cr$ Desportos, Paulo Bayer, de {,;Jdo IoGovernodoEstado.
7,5 milhões foram destinados a outros

scto�. Os recursos foram repassados
pelos deputados Udo Wagner �Paulo
Bauer, nesta semana.

.

O prefeito de Massaranduba
DáVío Leu, na ocasião recebeu a pri
meira parcela de Cr$ 4 milhões para
construção do termínal rodövíérío de

. passageiros, - que atenderá antiga rei, .,

vindicação, da comunidade, Ao setor

saá.�
foram destinados mais.cr$ 3,5"mil ões para aquisição de equipa-

me tos para a Unidade Sanitária. '!
O colégio Bruno Lindner ga- D.

,Ilhou um cheque de Cr$ }o8 milbão -8"
� a ampliação de suas instalações, -I
enquanto o col6gio Marechal Rondon ãreCebeu CrS 2,'7 milhões para serem

.•

iBvestidos cohl tamb6m em am- .e

pUação. Nos dois casos, os recursos �

mpassados cumprem convênio ante-_
riormente assinados é serão funda
mentais para que os dois estabeleci-

Representante de espola recebe "kH" de.IaJ)orat6rio juntamente eem
cheque para obra.de ampliação, do deputado UdoWagner/ '

\ "

. ,

. .'

.

Va�el pede obras para a SC-474
Vasel, ao faze�' o enéaminhá

mento' 4a salicitação, que teve una

nímidade dos demais parlamentares,
declarou -que "6 inadínissfvel que

-

uma rodovia da importância da
.

SC-474 fique fora das previsões or
çamentárias, visto a sua necessidade
para o éscoamento dassafras pe uma
região áItamentelagrfcola".

Outra crítica do parlamentar
c!i_z respeito aos crit6rios de escolha

do Gov�rno do Estado para desti
nação de suas verbas em termos de -

obras.em rodovias. "Não coloco em
dttvida a capacidade dos engenheiros
do Poder Executivo, mas vejo uma

grande falta dei crit6rio de quem está
fazendo a listagem das obras prioritä
rias, uma VC7; que uma rodovia da-

. quela importância fica relegada a um
-

segundo plano na propCilSta inicial de
.

investimentos" , afiImou.

Com o objetivo de fazer com
que o Governo do Estado inclua as

obras de çonclusão e asfaltameato da
SC-474, entre MaSsarand'uba e Barra
Velha, no seu Plano Plurianual de Ine .

, vestimcntOs, o deputado Durval Vasel
(PMOB) enCaminhou ontem uma in
dicação ao governador Vilson
Kleinübing e ao secretárioilos Trans
pOrtes eObras, Paulo Gouvêa da Cas-

:Ia.

Furlan:"PDS está de cara limpa"
Bruma - "O PDS pode ser

. considérado, hoje, .uma reserva 6ti
c6-m.oral partidária" , disse o dep�ta
do federal Vasco Futlan (POS-SC),
ao falar sob� a convenção do partido
que elegeu Paulo ,Salim Maluf c_omo··
prCsidente da Executiva Nacional da

, �gremiação. E 'disse mais: "Que o

PDS, pagou todos os pecac:Iós,-os que
devia e os que não devia, está hoje

1impo e de cabeça Cl'guida pelas pas.
turas e�usmembros" •

Vasco afirma aIDda que aque.
les que procuravam não assiJmir res
ponsabilidades deixaram a.sigla e

qu�, !!gota, tem tudo para, ao renascer
a esperança, de portas abertas, büSca
se transformar num novo·PDS; a fa
vor da democracia e do Brasil. vascO
reÍembrou ,que o'PDS, "apesar de fo�

-

dos os desgaStes", mant6m quatro se
nadores, 44 deputados federais e 80
deputados estàduais, al6m de 438 pre
feitos (11% das prefeituras do País), e
5.425 vere�ores (12% do total do
Brasil). ,

.

.

Na eleição para a 'Executivà
Nacional, 'em agosto, VaséO Furlan
,fui eleito secretário-geral do PDS e·

�Ângela Amin 6 a 3! secretária.

SPÉZIA & CIA� LTOA.
Serraria ,e Serviços de Trator

Madeiras para construção e serviços de
tràtor com profissionais especializados.

R. João d. Âyroso, 172 -,Jaraguá
Esquerdo

Fone: 72 -0300 _ Jaraguá do Sul
.

SC

:11
Rua COllFad 'Riegel, 162. _ Fone (0473) 72-0874

.

jaraguá do Sul- SC

PT.de Jaraguä
teve 12

congresso
Jaragd do Sul - O Partido fecho� quCstão contrãria a protTC?-

dos Trabalhadores (PT), realizouseu gação' de mandatos para 1994: "Sena
primeiro congresso municipal no dia um desrespeita às r�gras e à democra- ,

seis de outubro na Câmara de Verea- cia
.

neste País. Pois com a, crise.
dores. As discussões iniciaram às 9 econômíca e política que atravessa-
horas e se estenderam atê.o final da mos "seria o mesmo-que enfiar a ca- ,

,

tarde. "Vida Nova paql o PT" foi beça pa areia como avestruz", analísa
. chamamento que o partido fez aos.

; Luiz Hirschen, secretário geral da
� filiados para o congresso. Várias Comissão Executiva do PT. O partido'
conclusões sobre o partido e, suà disputará as eleições municipais com
..atuação foram tiradas' com o preen- candidatos próprios (ou tirados de ce-

. chimento de um questionário distri- ligações com siglas que participaram .

buído aos presentes. .

- da Frente Popular) e com propostas
'. ,Entre lIl! deliberações, o PT reais. �

,

Municipali�ar já
Florian6polis - Ao-registrar

-

a realização, no último dia 3 de se

tembro, das assinaturas dos convêníos
fumados entre o Executivoemunicí

pios, referente a municipalização, o
deputadoJosé Pedrozo (PDS) obser-:
vou que o objetivo do governo de

mUnicipalizar a educação, s,aúde e

agricultura segue em"Pusos acelera
dos". PedIozo reconhece que" 6
atrav6s da municipalização � áreas
de saúde e educação q,ue os mlmicf- -

\

pios poderão dar atendimento eficaz a
seus munfcipes. Çom relaçã@ II agri
cultura, o parlamentar �u

-

que'
tem algtllDll_S restrições ao processo.

:: Político diz cada. uma•."•...•

II H.Romeu
. ··0 prendellle ent1l1t1lUU1l14o tufi�tu dO. e6llUlD1Ipara
q_ POIIIIfPIUIII 11'IIIItIlIUJr"' .LéoTU!1 BriPlla, governador do Estado do
RibdeJaneiro. .• '

. I
··A PrevidlllCiiJ ctmaliz4 rio'; de tlüthiro, liliiiigtUltl"",rell

Ih dúalleÜ'o" _AntßnioRoghioMagri,miiústro(JaPreWilncia.
.� Brizola foi q_lIfIIÍIIajrl'do•• f'llUU:a11Í 1110 c.oUorido".

Geraldo Bulhões governador deAlagoas, ao deixar o encontro dosgover»
nadores emParque dasÁguasClaras•.

··VÍYeIIIOIIIID CIIOII,poltieo, eM:rilo C01ll 1:. QIUUUlo.cltegllTo
CIIOII,.IIU!II1IID, lIeriS"';lO pior. ElllonIOII ctl1llÜÜUJ1Uldo para eW' •.
SenadorFernandoHenriqueCardoso, em entrevista cl ,"Vej:( •

·i t '1IIIIÍ8_ demorutrtJfl1t1de cnuddade" • ClaudioHum
berto, pona-voz da Pre�ncia dß ReprIblica, sobre charge do cartunista
Chico Caruso, em "OGlobtl' • i

.

. ·"NilDpodemoll rellPollMlbilizar ° certl!0 lIe alg",=",fe_z.al
g_ coisa errtula_utremjdadu'·.Margarida Proc6pw,miniStra
da Ação Social, defende"Jo SÜll conterrOneaRosane Cdllor, sobre a:'�acu
sações de irregularidades 1IQ LBA. PO! Se esfIJ defesp valepora li atividade·
privada vai termuito empresário abrindo fallncia, pelo centro e pelas ex.-

.

tremidades.
·#0 Gelllilllenlwr _aça IIDv_lile Ih atacar ° JllDrGl e

Oll COllt1llfte1l duvidollDlI .tI1o arraigados em IIDSSOS meio$ pSÚ:OII-
sOIIItftü:os "�ne de um cOrta anlJnima que todomundo sabe quem I,

,

por qlie tràbalha no "paldcio" e se intitula de'midico psicopata. Qu4!
Quá! Qu4!Bandidão sempre deixa II identidode no papel.Muito engraça-

J:;da, creia! .

. .

,.

COM. E REPRES. de MAT. de CONSTRUÇÃO,
Madeiras, tijolos, Lages pré-mokJados; cimento, cal,
portas, janelas, fechaduras, forros, tudo da melhor

qualidade e comprontà entrega

RuaBernardo DornbUsch, s/n!!, pr6xinw da Marisol.
.

. .

Em cada cliente, um novo qmigq_.

"

'(i)
Comércio de veículos usados, peças pl

,

veículos ê serviço de e1etrecista

COMPRAMOS VEíCULoS

Ferro Velho Marechal de
Engelmann & Cia, Uda.

ACID�NTADOS

FORD VERSAllLES
�

.

O SEU ESTILO. A SUA PERSONALIDADE .
.:,"

,

Venha sentir'na MORRETTI, JORDAN todo o Estilo e

Personalidade' do FORD VERSAiLLES 92. Agor� M�smo. [í«D/-1I _

Morettl, Jordan & ela. Ltda.

,Jaragu4 do SÜl� '21 a 27 de setenwr'O de '1.991. P4gina3
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Recessão .abalao comêrcio;
__________________",ECONOMIA

Atacado e varejo
* o nfvel de empre- 20 horas, reunião com as

go na indüstria paulista concessionárias de Santa
cresceu 0,15% naprimei- Catarina, na sede da Es
ra semana de setembro cola, em Jaraguâ do Sul.

·

em relação à semana an- Na ocasião I estava pre
terior. O tndice, segundo 'St:nte Carlos Martins,
levantamento divulgado presidente nacional desta

.

ontem pela Federação instituição de ensino que,
das Indâstrias do Estado- no dia 18, visitou uma

de São Paulo, correspon- empresa local de grande
de a (Idmissão de 2.670 porte.
irabalhaddres.· 01<' No Parque de

* Empresãrios do Eventos Agropecuários
setor thctil nacional reu- de Jaraguä acontece hoje
niram-se esta semana às 13 horas, o II Leilão
com a secretãria nacional de Cavalos Mangalarga.
de economia, ií.orothea No total, 40 eqüinos sele
Werneck, para discutir cionados de criadores de
um acordo em torno de São Paulo estarão à ven

preços, custos e tribu- da. No final do 'leilão
fação de produtos. Na serä sorteado um potro
ocasião, a Confederação mangalarga entre os pre
Nacional da Industria . sentes. O mangalarga é
Têxtil propôs reduzir os usado para esporte, la
aumentos-de outubro em J zer, trabalho e vem se

250;0, ou seja, a elevaÇão co'ffigurando 'taInbbn
do produtos seria igual a como ótimo investimento.
75% da infiação: Segun-
.do os empresdrios, 'esta é
uma forma de colaborar
como governo.

* O Badesc (Banco
de Desenvolvimento de

·

Santa Catarina). jâ listou
mais de 400 empresasno
Estado inseressadas em

formar "Jpint 'ventures"
com companhias estran

geiras para assimilação
� tecnologia e capital.
Os acordos abrangerão
diversos segmenzõs indus
triais. O plano foi expos
to nesta semana durante
o semindrio '

'Aspectos do
Désenvolvimento Indus
trial e Tecnológico de
Santa Catarina", no ,au
{iitório da Fiesc.

* O. Instituto de
Idiomas Wizard Brasil
(com sede em CamPinas
- SP) promoveu no alti-

·

mo dia 17, com infciO às

UI ENCOrmlO Df

SECRETÁRlAS�\11 de SetemiII1I de 1991

lDCII:__ daACIJ

�
* Acontece no pró

':rimo dia 27, em Joinville,
na sede da 41ssocioção
Comercial e Industriai o
H Encontro de Secretá
rias, evento que tem o

apoio da, Varig-Rio Sul.
, O tema principal é "O
Perfil da Secretâria . da
Década de·,9O". Entre as

palestrantes Wânia VaM
ria Zamboni (do Grupo

. Scharp) e Lfgia Garcia
Keite (da IBM). Ins
cltções na Acij aO preço
de Cr$ 25.000,00por as
sociada e Cr$ 37.000,00
para não sócias (inclui
material' did4tico, certifi
cado e jantar).

I

TUBOSSANTA
HELENA LTDA.
Divisão d,e concret() (tubos e artefatos de

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

Divis�o de Plásticos (tubos de PVC - eletrodutosl
linha esgoto - tuóos de poHetilenclmangueira

preta).' .
.

.

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

R. CeI. Procópio Gomes, 99 - Fone: 72-0tJ66.

Vendas caem mais de' '·3-0%
. '-

.

.

Jaragu4 do Sal,- O comér
cio lojiSta vem . .enfrentando uma das
maiores crises de todos ostempos, 'se"
gundo o presidente do Clube de Dire
tores, Lojistas (CDL), Ronaldo
Kõhntopp. A retração 6 fruto da polí
tica de contenção ao consumo prati
cada pelo governo Collor" que parece
·não estar nem um pouco preocupado
com a situação de falências, concor
datas, desempregos, enfim de re

cessão" ..As vendas apresentam um
.

decréscimo médio de 30% em relação'
aos primeiros oito meses do ano pas-

'

./ sado, apesar do Serviço de Proteção
ao Crédito ter registrado uma peque-

'

na elevação no nãmero de consultas
efetuadas de- julho (iafa agosto. Para
sair da crise, o CDL elabora projetos , .

-,

que buscam atrair os consumidores, bater a inflação' na marra, com ele-

"Nunca tivemos momentos vação brutal das taxas de juros e íni-
tão ÍlitlcelS como esse", argumenta o' bição do consumo. Não, sei se está no
presidente do CDL. "O assalariado caminho certo", completa.

'

está falido, não tem como comprar. A esperança <Je pequeno rea-

..E, ao mesmo tempo, o comércio não quecimento ap6s a liberação da pri-
tem como melhorar os salários de meira remessa de cruzados retidos pe-
seus eolabôradores, já que nossamar- lo Banco Central não se configurou
gem de lucro estámuito reduzida, de- .

na prática. "Parece que o brasileiro
vido a elevação de cobranças-de im- " está temeroso de gastar o dipheirinho
postos e tributos por parte do governo, que ainda tem" - analisa Köhntopp.
que não permite novos investimentos.

.

Nova expectativa vive o comércio
Há lojas reduzindo estoque, espaço agora com a liberação da -segunda

.

tisico e funcionários", denuncia Ro- parcela de cruzados. para efetivá-la 6
naldo Köhntopp. Para ele, "O gover- certo a realização de inthneras pro-
110 não tem o menor interesse no rea- moções nas lojas. Mas ainda 6 cedo
quecimento da economia. Quer com- para arriscar palpites no .1!Uces80 ou

-não da investida.
INADIMPLêNCIA
Análises suscintas estimaul

que de janeiro. a agosto deste ano as
vendas tiveram uma redução de maia
de 30% em relação ao mesmo período
do ano passado - quejá não foi bom
para o comêrcío. Apesar disso, o Ser
viço de Proteção ao Crédito de JIlIll
guá do Sul registrou um crescimento
de 9,85% nas consultas do m'!s de
agQsto, perfazendo um total de 8.865
centra 8.070 do mês anterior. Isto,
porém, não significa necessariamente '

efetivação de :v,endas. "Nem sempre
consultas resultam em compras",
lembra o presidente do CDL. Esta
pequena elevação de Indice tamb60i
não chega a ser animadora se lem
brarmos que somente em agosto de
199.0 foram registradas 11.288 coa

ailtas, ou seja 27,33% amais que nes-
te ano,

'

Como não poderia deixar' etc
ser o baixo poder aquisitivo redundou
em aumento do nämero de inadim
plentes' do comércio, O Serviço de
Proteção ao Crédito recebeu em agos
to. 703 fichas de clientes que atrasa
mm suas prestações, no valor de Cr$
28.171.139,00, contra 330 fichas de
cancelamento de clientes que liquida
raIÍl suas prestações no valor de Cr$
8.547.970,00. O Indice de inadim
pl!ncia chegou a 113,03% em apenas
ummês,

..

CDL planeja promoção (especial

R'ETíFICA JARAGuÁ LTDA.

\

RETÍFICA, DE M'OTOJt.ÉS
. ÁLCOOL GASOLINA,

.

- DIESEL .

-

Anexo completo estoque de peças - FACILITAMOS SEU PAGAMENTO - 1 + 3x s/juros
Rua Pastor Ferdinando Schluenzen, 116 - FONE: (0473) 72-2254 - Jai'aguá do Sul '- SC

.Iaragu4 do 'sul-Na es- comércio local farâ promoções.
perança de.que sobre UTn4 fatia especuus de preços, colocarâ
um pouco maior do esvaziado bandas e grupos de música ou

saco em que se tranSformou a teatro nasportas dos esto.beleci
economia nacional, o comércio mentos ou nas calçadas, espa
lojista de J araguá colocar6 em lhará faixas pela cidade,. sor
prtUica, possivelmente ainda em tear6 brindes entre os clienteS,
outubro, uma promoçãlJ que de" investir6 maciç_amente em múJia
gênero semelhante tem dado cer- publlcitt1ria e, "enfim, usar6 dos
to em 'outras cidade. do Pars. mois divetsos artificias para
Ser6 denominada semana ou atrair compradores.
quinzena do c6nsumidor ...;. de. "'

pendendo do prazo de duraçãQ Os detalhes e data da
ainda a ser definido. 'promoçijo ainda não estão defi-

Durante a semana ou ..
nidos - como ressalta o preside

quinzena do consunúdOr o .
ne 40 Clube de Diretores Lojis-

tas; Ronaldo Kõhntopp, mas sua
reaõzação

é

certa. Para tal, serd
contratada U11Ul empresa espe
Cializada para a organizaçãó e

mldia. H6 U11Ul ala dentro do
.

CDL 'que pretende desenvolver o
evento paralelOmente a. Schüt

z�nfe� (Festa de Atiradores). O
obsttículo, entretanto, I o tempo.
"Não acredito que prazo tempo
útil para ultimor todos os dera
lhe�', acrescenta Köhntopp:

O Clube de Diretores L0-
jistas tem atualmlmte39 associa

.

dos e o Serviço de Proteção ao

Crldito conta com 120membros.

/
,/

CARROÇARIASHC
- HORNBURG Ind.Carroçarias Blin�adas Ltda.

,P4gi1Ul4

CARROÇARIA$BLINDADAS - FRIGORfFICAS � ISOT�RMICAS - TREILLER'S COMERCIAIS - ESOUADRIAS-- PORTAS

AV. MAL. DEODORO DA FONS�CA, 1.479,- FONE: (0473) 72:-;,2511 - TELEX 475.056-
.

FAX 72-2130 - JARAGUÁ DO SUL/SC.
'

JaragUd do Sul, 21'a 27 de setemb�o de 1_991.
�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.Prefeitura quer. construir

portais em . acessos. à cidade
Jaraguâ do Sul- Ais entradas

principais de Jaraguä do Sul podem
ser adornadas com pórticos em estilos

diversos. num futuro. prõximo. Esta 6

a preposta do Executivo Municipal,
apresentada a empresäríos locais du
iante reunião da Associação. Comer
cial e Indústrial na segunda- feira. A
aceitação do projeto, porém 'não 6

unânime. Alguns empresários acham

que '\6 preciso limpar o interior da

casa antes de enfeitar a porta de 'en

trada".
A prefeitura - informou o se

cretário de planejamento - pretende
inovar em termos de construção de

pórticos, fugindo do tradicional e

comum estilo alemão; A idéia 6 usar

estilos arquitetônicos diferenciados.
Por exemplo, na rua Joinvílle seria

construído um Portal futurista estili
zando o parque índustrial.o telhado,
seriaem forma de chaminés e nas la

ICrais um cone e ummotor, onde teria
.'

al6espaço pIÍ� poesia. Naentrada pe
lo bairro Nereu, o pórtico respeitaria

o estilo italiano - cuja cultura predo
mina na região e na Barra do Rio Cer

ro a forte raiz germânica estimula a

construção de um pórtico em estilo
enxaimel ;-

.

de apresentação dos projetos finais
das obras.

MUDANÇA DA PREFEITURA

Para alguns empresários, co
rno Luiz José NicolodeII i, 'da Con-

.

fecções Nicolodelli, nó entanto, "não
adianta discutir pörtico enquanto o

centro da ci dade 'está bagunçado. A
casa está suja e ninguém limpa o pé" ,

,.complet�u, citando ditado popular. A
exemplo dele, outros concordam que
o aspecto urbanístico da cidade está

esquecido e merece urgentereformu
laçãö,

A mudança da sede da Prefei
tura foi outro ponto da reunião entre

,secretário do Planejamento e em
presários da Acijs. O secretário in
forma que ela d-eve ser construída·em
terreno espaçoso, nas imediações do

Quartel da Polícia Militar, à esquerda
depois da rua AnlÔnio Carlos F�vei
ra, no centre geográfico de Jaraguä, a
cercade um quilómetro da atual sede.

Conferrne o projeto, a prefei-
O secretário de Planejamento tura terá quatro pavimentos e

garante que o visual urbanístico' da' ci - 3.50�2 de área construída. No local
dade será alterado depois da apro- a muniöipalidade dispõe de amplo
vação do Plano Diretor que estä sendo.. terreno de 1l1.OOom2• Ha vaste espa-
discutido dentro do projeto Jaraguä '. ço para construção de praça, execução
)2.010. Depois, da explicação os em- de ajardinamento, edificação' de au-
/ presários concordáram com a cons- 'dítõrío para 120 lugares e, possível-
trução de pórticos, contudO seus esti- mente, de instalação de nova sede pa-
Ios serão novamente discutidos depois ra a Câmara de Vereadores."

,

ADJORI/SC convenia com a UFSC
A Universidade Federal e a

ADJORI-SC 'firmaram convênio, o

primeiro a nível nacional, ein que a

UFSC dentro do programa de interio
rização, coopera com os jornais do
interior de todo. o Estado. O in
tercâmbio �n_ico e científico; J;lC0-
porcionado pelo Curso de Jornalismo
da Universidade,. envolve aspectos
editoriais, gráficos e tecnológicos.

Darcy Schultz, da. ADJORI
SC destacou que o convênio 6' uma
conjugação de esforços com vistas a

melhorar Os sevíços a serem prestados
à comunidade, onde a Universidade
Federal de Santa Catarina com seus

recursos técnicos e humanos, oontri�
.

buirá decisivamente para o aperfei-
. çoamento dos jornais filiados.

O prof. Jo86 éarlos Zanini, vi
ce-reitor, .substituindo o reitor, expli
cou que ameta 6 cáda vez mais, colo
car as suas atividades à disposiçâo da
população. O programa de interiori-

.
zação está sendo preparado paramar
� presença efetiva em tedo territõ
rIO catannense.

A execução do convênio tem

O flagrante registra nosso diretor, decostas, o ex-reítorRedoffe Pinto da
Laz e dir. da FAPEU, o viçe-reitor José Carlos Zanini, 'representando o

.

reitor Bruno Schlemper, o jornalista da Rádio União FM, o presidente da
ADJORI.SC;jorn. Darcy Schultz ejornalistas presentes. _

interveniência da Fundação de Am
'paro à Pesquisa e à ExtensãoUniver
sitária (FAPEU), essencial para a agi.
Ii:Z;lÇão dos trabalhos. Entende Pinto
da Luz que os jornais poderão refor
çar o trabalhó de divulgação, fazendo'
com que a Universidade seja melhor.
compreendida pela população.v'Afí-

nal - disse � sem uma boa universida
de jamais=chegaremos ao Primeiro
Mundo".

'.

O professor César Valente, do
Curso de Jomalísmo, detalhou o

convênio com os dirigentes dos
órgãos, reunidos à tarde no Plenari
nho da Assembléia Legislativa.

CORREIO__
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MATUTANDO
---_------- Egon L. ,Jagnow �

"Dar o troco" Oll
"mascar chíclets".
Uma das caracterts- Conhecendo de perto o

ticas 'do ser humano i· drama de famüias que
procurar isolar-se dos
problemas, É. ignorá-los.
É fazer de conta que não
existem. Isto diz respeito
aos problemas pessoais
e, principalmente, aos de
seus semelhantes.

l.embro-me que. na
Btblia há a história de
um homem que foi assal
tado e deixado semi-mor
to à beira da . estrada.
Duas pessoas passaram e

rÍão ajudaram. Arranja
ram sua desculpa (talvez
estavam. atrasados, iria
lhes causar transtornos,
traria despesas adicio
nais, ou coisa assim) pa
ra 'acalmar sua própria
consciência. Isolaram-se
do problema . A sorte

daquele irifortunado foi
um terceiro transeunte,
que fez do problema da

quele homem, o seu pro
blema.

E a histôria se repe-,
(e diariamente. Muito se

fala em caridade, amor e .

ajuda. Mas quando chega
a hora de eu ajudar, a'
tendência 'é isolar-se, i
arranjar uma desculpa.

Acredito que aqui
está u'ma das razões rele
vantes do insucesso da

campanha da APAE./O
slogan i excelente. Pr(J
cura lembrar as pessoas
que o problema do outro
é seu também;

"Se você nunca

precisou dá APAE .. ."

tem filhos eexcepcionais,
sabendo o quanto o tra
balho das' APAEs pode
ajudar, e lembrando-me
que sou agraciado com

filhos saudáveis, sinta

que este slogan fala co

migo.
..... É hora de dar.

o troco". Acho que i
uma questão de humani
dade, Até de bom senso.

Não custa nada. Ou mui
to pouco. O ünico esforço
é escolher entre o . "mas
car um chiclet' ou aju
dar alguém que precisa
de ajuda, doando o tro
coàAPAE.

":., É hora de dar
o troco" 'o A -raz_ão· está
justamente nõ fato de
nunca ter precisado da
APAE. Se nãoprecisei da
APAE, isto não quer di-

.

zer que a APAE não pre
cise de mim .. Se não te

nho filhos excepcionais,
não quer 'dizer que não
há

-

excepcionais que pre
cisem daminha ajuda,

E acredito que cada
um pode ajudar. E qual
quer ajuda, por pequena
que seja, somada às ou
tras, pode resolver gran
des e gravesproblemas.
" escolha i de cada ,

um: isolar-se do proble
ma, ou ajudar resolvê-lo;
"dar o troco" ou conzi
nuar "mascando chi
clets" .

FUNILARIA
JARAGlJÁ .

LTOA.-
DI(:ORTE 1111,11

IITerplan
Serviçosde

Aterros, 'Estradas,
Áreas Industriais,

.e Destocas
Especializada em brocas de aço rápido, brocas de metal

duro para circuIto Impresso, fresas de aço rApldo, bedames com .

dez per cento de cobalto, machos de aço rãpldo, serras de aço
rApldo, cosslnetes, limas, contra ponlas lixas, ponlas rOlatlvas,
trenas, életrodos{ .mandrls, paqulmetros, mlcromelros, discos de

corte eilesbaste. . Artefatos de Cimento,
. ,

Blocos Estruturais e Fechamento.

,
Rua Guilherme Danker, sln'1 .

(pr6xlmo a Verdureira da Raquel)
Fone: (0473) 72-0493 -Jaraguá do Sul· SC

Calhas eAquecedor Solar.
R. FelipeSé1unü:lt. 279 - Fone:

72-0448
-

Jaragll4doS"I-ié
'

Dlcorte Comércio de Ferra�ntas lida,
Rua Relnoldo Rau, 459· Fone: 72-3384
T"x: (475) 465 • Jaraguá do Sul· SC.

INSTALADORA ELÉTRICACO TI
INSTALAÇÖES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS E DE LOTEAMENTOS • MATERIAL ELÉTRICO DE ALTA E BAIXA TENSÃO • ASS1STÊNCIA
TÉCNICA WEG • PROJETOS ELETRICÖS • MOTQRES, TRANSFORMADORES E ACIONAMENtOSWEG.

\

RUA GUILHERME WEEGE, 111 "TEL. 72-0097 • TELEX 475-534' JARAGUÁ.DO SUL, SC
�,' ,- .

r" Jaragll4 dó Sul, 21 a 27 de setembro de 1.991.
�,
111: ..
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Vista-se bem

Tem coisas
que nunca

saem da moda.
Andar bem

vestido é uma

delas.
E isso éno

ModaSempre
Getúlio Vargas. 55

CSEl'VA�
A LIBERDADE EM MALHA

FONE: (0'473) 72-3253

. Jaraguá do Sul - sc

o casamento de Valéria e. Carlos Henrique
Gratomente surpreendidos, recebe- transpo� para lembrr:Úrças �gicas,

mos convite da cidade mineira de Juiz de mas que marcaram� sempre uma ami-
.'

Fora, para a cerimßnia reägioscf do casa- zade que nasceu de umSimples e casualen
mento de vAlÉRIA, eco� com mes- comra 00 Hotel Termas Salutaris, de Pa

,

trado, filha deJosl de Oäveira MiTanda (in ratba do Sul, quando Mayerli e Enio se en

memoriam) e Iria Seil e de CARLOSHEN- .

contravam, tamblm em lua-de-mel, emja
RlQUE, economista e .advogado, filIw de neiro de 1964.
Enio Frossdrd da Paixão eMayerli de Oli- Doze anos depois, em 1976, o tJis
veira e Süva Paixão, a realizar-se ds vinte tinto casal fi o Carlos Henrique eram hos
horas de vinte e sete de setembro de 1991, pedes do nosso diretor e participaram das
na Igreja NossaSenhora do Glâna,

'

fesdvas'solenidades do Centendrio deJara-
os distintos noivos farão a sua lua- gu4doSul.'

..

de-mel com um giro pelo Sul do Pais, in- Pelo grato acontecimemo social
, c/uindo uma visita cl Pérola do Vale do Ita- transmitimos as felicitações de Dona Bru-

pocu;
' nhHde e do diretorEuglnio VictorSchmõc-

Oconvite que ora nosI enviado nos kel, extensivos aospais e dtimaisfamiliares.II

II
I'

Enlace Hufenüssler-Conrads
'As famf/ias do compadre dr.

Dietrich (Renata) Hufenüssler, desta
cidade e Franz (Maria-Luise) Con
rads, da cidade de Colônia - Alema
nha, participam à comunidade jara
guaense a· cerimônia do casamento
de seus filhos Monika, engenheira
qufmica e Reinhard, arquiteto, a rea
lizar-se· nesta dma, às vinte horas e

quinze mtnUtos, na Igreja Nossa Se
nho!a do Rosdrio,er!! Nereu Ramos.

- Os convidados"Serão recebidos
no, aristocr6tfco Clube AtMtico Bae
pf!,ndf, local. Serão padrinhos da ce-

rimõnia, por parte da noiva, o sr, e

sra, Luiz (.Karim Mariane Hufttnüss
ler) De Leigue, sr. Paulo AndréHu
feniissler e Cristiane Hufeniissler e,
por parte do noivo, o sr, e sra. Ste
phan (lIildegundeJ Lück, o sr. Jürgen
Schmitz e srttl. Regina Ftiyar.

'

Os distin!,Os noivos fixam resi
dência em Curitiba, Estado do Para-
nd.

.

Cumprimentos aos ilustres nu

bentes e respectivos pais, com votos
demuitasfelicidades desta folha�

[§[§I§[§[§r91919[§[§[§19[§[§[§[§[§[§[§[§[§

NA TERRA.
DOS TANGOS

A empresdria Marin Salete
Demathl (foto), da Selva Malhas, re
centemente exCllTsioOOU pelos vizinhos
pafses Uruguai e Argentina., Nó Uru

guai, I claro, visitou a turfstica Barilo
che. li! naArgentina, aproveitouparà
visitar e cOmprar em famosos bouti
ques de Bueoos Aires (como mostra
afoto).

Ma,lhas
/ .

JARÔ

5
IllHAS IIRO LTOL
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.. ........ �I<
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II

Tudo em artigos para presentes.

" você encontra
em

, LANZNASTER
Malhas para confeccionistas (

Rua Cei. Procópio G. de Oliveira, 788
Fone: (0473) 72-0246
Jaraguá,do Sul- sc..

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

ANIVERS
/

Hoje (21) - Max Schneider,
Haroldo Schneider, em !taja[; Al
fredo Gustavo Horst, em Florin
n4poUs; Meraci Rubini, Leoct1dia.
Pedri Deinarchi, Marli Reck, ,

Alexsander Marcel Dunker; Lfdia '

Maas Vdlkmann ePauloAlbus.
'AmtIJIU' (22) - Ollvia Paterno
Doerlng, Ari WoLrki, Osni Wac
kerhagen, Lourdes Zanghelini,
Renato GuiIJIerme Stu/zer, Viviane
LorrizriS, 'Luiz Antonio Darem,
Iara Blank, Pe; JoãoHeidemann e
JuarezMüHer.
Seprula-Frira (23) - Ottomar
Gaia, !'TI ltaja[; Martina Liesen
berg, Horst Stein, em São Bento
do Sul; Aldo Volto1ini, N"rvtiIdO
Lindner, MarciaMarioHoUer, Ce
cIIio Tamawski; RoglrlO Edson
KrlJger, Grii/henne Marcelo Zan

. ghe1ini, Marli Terednha Simon e

GedroFranzner;
.

Terça-Feira (24) - Artur Ers
ching, Nivaldo Aóa/berto Freiber
ger, Adelina ScheUer, CeciliaHa
gedom, Olegdrio Stinghen; Deisi
Marin Pereira Bernstoff, Waltru
des Mielke, Valdenif Luiz Freiber-

\ ger (Tuti), Ruth Venske Oeschskr,
Rza Weiu Richter, Eduardo -Ale
xandre Vieira eAlziraM. Wolf.
Quartil-Feira (25) - Hemdnia
Tomasel6, Gerhmd GriJt7ma(iher,
Ottomar Kreutifeld� lsokle da
Costa Behrens, em Guaramirim;'
Roglrio L. Gonçalves, Mima
Adriana Krause e TarcfsioFischer,
emGuaramirim, CatarinaBem. -,

Q_tiJ-Feira (�)' -"'Walter
Lawin, Otllia Schmitt Ferreira, em
Guaramirim; Ingomar HQmburg,
em Gur'upi (TO), AJdirio Luiz Oli
veira, Herberto Georg, Solange'
Jaqueline Pereira e MtJnica F.
lmro,th.
Suto-Feira (27) - Carla Mey
Meiner!, em JoinviUe; lIsonLemke,
Marin Dias Ângelo, Leopoldo
Boshammer, Rosane Janke Vailat
ti, LiIians Horst eSandraPscheidt.

• Ontem (dia 19) compT,
toumais um ano de vida a simzH1ti- '

ca senhora CacikIa Blank,mlk de
nosso colunista de-esportes (Jaime
Blank). A coluna parabeniza dona
CacikIa e lhe desejamuita saMe e

felicidade.
• Nossosparabhrs tambbn

a Marco AnttJnio dos Santos, ge
rente daDigibelde Jaragu4do'Sul
- distribuidorci da Brahina, a loi
r6sima n4mero um. O aniversdriO
dele Inapr6xima sexta-feir�J27).
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'eine Jaraguá
,

SEXTA - 20JJ9.91 - 20:15 hrs - Rocketeer.
Censo ltvre,

.

SÁBADO - 21.09.91 - 20:15 hrs - Rocketeer
(The Rocketeer). Dir. Joe Johnston. Com
Bill Campbell, Jennifer Connelly e Timothy
.Dalton; Censo Livre. -

I

:22:()() hrs - Prazeres e desejos de uma se

reia. Censo 18 anos
DOMINGÓ - 22.(J9.91 -15:00 hrs - Rocke-

teer. Censo livre:
20:15 hrs!- Rócketeer. Censo livre.
TERÇA - 24.09.91 - 20:15 hrs - Rocketeer.
Cens, livre ,

QUAKrA - 25/J9.91 -20�15 hrs - Rockete-
. er. Censo livre.

.

QUINTA"'" 26.09.91 - 20:15 hrs - Momentos

privados de uma adolesce'itte. Censo 18
anos.

. DE'BUTAN""FES
Toda a alta sociedade da re

• o atuante delJUlado ea- gião ultimandopreparativospara. O.....1 Durval �a.el (foto) '1"- -

Ißlve,..rla na. pr6xlma Baile das Debutantes do prôximo�a-felra (23). Ao
p.ilamentar. votoa defe· s4bado (28), no Clube AtMtico
IklIdade e pleno .uoe.ao B .�_.,I" da M. .".._
en\ HU. empreendllilen- aeY"",,.,.I. ao som.

.

agnata '-',-
!DI politico•• do. funclo- .

questnli. Debutarão doze meninas-....,. e diretoria do .,...,.....,
CORREIO DO POVO. moças. Na edição de hoje, apre-

sentamos as duas altimas que com
'pIetam a relação com as fotos j4
publicadas. São elas: Flâvia Kar
mann Bernardes - de Joinville (fi
lha de Virg(lio Carvalho Bernardes
e Maria Tereza Karmann) e Ale
xmulra Oppennann - de Blumenau
(filha de Luiz Alberto e Dilma O�
permann.

-•
I

".
, DEBUTANTES II'
\

Muito concorrido o coquetel
oferecido na noite de ontem (20)
pelaspatronesses EuniceAndreatta
e Marlene B. C. Pansteinàs debu
tantes. deste ano. Foi na rua An
gelo Rubini. Na ocasião. ficou pa
tente a expectativa para o baile do

pr6xiTrfo s4bad0. .

.

As jovens debu(antes vale
lembrar � pensamento embutido no
convite do BaefN!fl!Ji.

" .

MENINA-MOÇA
"Vivendo hoje teus quinze anoS, tU
te tornas o anumhIi;
Despertándo para a adolescencia"
tu te enfeitaspara a vida,'
Abraçando a felicidade,. tu des
pertas e tu. vivespara o amor."

CLíNICA VETERINÁRIA'
SCHWElTZER

Dr. Waldemar"5chweitzer

,
Clfnica de pequenos e grandes animais,

t.Cirurgias: vacinaçes, roiox, interruui1entos e

'),outique. R. joinville, 1.178,(em frente ao

Sup. Breithaupt) - Fone: 72-3268
Jaragud do Sul-:SC

Il

II

./
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l'dgina 7

Flávia Kannann'Bemardes,de Jolnvllle

Alexandra
Oppennann,
de
Blumenau

EX-ALUNOS

Realizou-se no altimo slibado (14),
'f1LlS dej:JendênciOs dá A.rmalwee,
festa de coiifraternização dos �

alunos do 'curso de desenho de ar.,.

quitetura do SIGMA. Um abraço
ao� amigos da comissão de for
matura ,e o agradecimento pelos
moníentos divertidos que nos foram
proporcionados.

Rua ReinaldoRau,632
Fone: '72·1599.

ABRACADABRA

o m4gico jaraguaense
\ Sy1kerfez tanto sucesso em Vi

ddra, na Festa Estadual do
Vinho, perante pllblk:o de dez
mü�oas, que jd foi C(onvi
dado para se apresentar na

pr6xima edição da festa
(1992). A Perdigão também se

interessou por ele e o contra

tou para fazer "tumeé" de
oito shows em todas as suasfi
liais, em outubro. Porfalar em
Sy/ker, hoje (21) (#k faz show
na festà de 42 anos da Carro
çariasNielson, de Joinville.

.

•

FESTIVAL
DA CANÇAO
O Centro de Atividades

do Sesi de Jaragu4 do Sul,
realizou dia 13 afeisejirfaldon
Festival Sesiana da Canção,
nas categorias popular e sero'
taneja, 00 Gindsio de Esportes
do Sesi. Depois do escolho dos

melhores, aconteceu grand.e
baile na quadra po/ivaknte.
Vale o registro.

•

'JANTAR

Sempre recepcionando
muito bem seus convidados, o
presidente da SER Amizade,
Gilmar Homburg e seus com-

.

panheiros de diretorin' ofere
ceram um gostoso jantai" aos
representante� da ·imprensá de
OOSSO cidade, na noite do I1lti
mo stfbado (14),7:mtecedendo
ao baile com osAtuais.

,
.

ID�RPE
A G�RAÇÃO
DAMALHA

r

"

,

'--

gente nossa

Jaraguá do Sul

RUß Mal. Deodoro. 28
.Fone: (0473) 72-f)346 / 72-08(J6

, Troféus· - Artigos Esportivos
- Academia de Musculação
(de seguflda à domingo)

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

,YIAÇ�O.
CANARINHO

'Há 20 anos transportando
,

os artífices do nosso progresso.
AV. MAL DEODORO DA FONSECA; 987 - FONE 72-1422

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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flTITI DÁ QUADRO
'. Noite AlemãALTA

FREQÜÊNCIA
o quadro doado pelo

"marchand" Lindolfo Bell e

pelo pintor Erico da Silva para
a Ação Social de -Jaraguâ do
Sulfoi sorteado na Noite do Ti
tiürealizado no Clube Adético
Baependi. Eladir Hornburg.
portadora do bilhete número

.

302 foi a feliz sorteada. poden
do enriquecer seu acervo.

Foi um sucesso a 6!! NoiteAlemã - promoção bene-
'

ficenze do Lions Clube Jaraguä do Sul; realizada no dia
16 no Clube AtUtico Baependi, Muita gente bonita, ma
sica e comida «pica. A noitada/oi das mais alegres, sob,
animação musical da Banda Lyra de Aurora, que faz
grande. sucesso na Okioberfest .

A coluna apresenta alguns dos simpâticospersona
gens da noite.:

.AMJS troca' de· direção MOSTRA MULHER
A Associação Mldica

de Jaraguä do Sul - Regio
nal da ACM à AMB empos
sou a nova direção para o

pertodo 1991/1993. A trans

ferência do cargo de presi
dente deu-se nas dependên
cias do Clube Atlético Bae
penät; ontem, às 20 horas,
ocasião em que realizou-se
um jantar festivo, em co-

memoração ao acontecimen
to.

Agradecemos a dis
tinção de um convite, felici
tamos o dr. WALTER BA-.
TISTA FALCONE, que à

frente da Associação Mldi
ca conduzirä, no prõximo
biênio, a entidade que con

grega a classe médica jara
guaense e da região:

Para enriqueoer a co

leção verão 91/92, regressa
ram de Belo Horizonte o casal
José e Marilú de Oliveira (lê-se
Kanoppus Confecções), Lá vi
sitaram no Minas Centro o já'
consagrado evento "Minas
Mostra Mulher". Na bagagem
de volta, novas tendências e

idéias.

FES�IVAL DA CANÇAo
Aniversários O Festival Sesiano (ia

Canção realizado no dltimo fi
nal de semana _alcançou seus

, objetivos ao apresentar e in-
centivar a apresentação de no

, vos talentos e oferecer nova
. opção de lazer. A classificação
.final ficou assim: Categoria
Composição Popular - 19 lu
gar Elizabeth Muller;' Compo
sição Sertaneja - (lg) Maurilio

.

e Claudinei Canovas; Interpre
tação Popular (lg) JoséRober
to Steindel-Interpretação Ser
taneja (l�) J ucetino Luiz da
Silva.

.

Edson Ballovl PerNa (de
JOinvllle) e sua esposa Si
mone, que ganharam o cOn
curso demelhor traje tipico.

esenhora

Na foto, a
bonita jovem

Josiane Pietsch, .

que completou fi,
�ulnze anos.na .

�1Ji,
quar'bl-feIl8. fI/.
Fainiliares e

amigos,
envlam-lhe os

.

Pal8béns e

melhores votos
desaude e'
felicidade.

NATAL DA CRIANÇA
POBRE Ademr e

RQsane Isidoro
(ele presidente
da CohablSC)

.Pelo 38q ano consecuti
vo, o- Rotary Club promoverá
este ano o Natal da Criança
Carente. Eamüias pobres de
Jaraguá que quiserem receber
doações devem efetuar suas

inscrições no próximo dia 29,
às 8 horas, munidas de cer

tidão de nascimento das crian
ças (l a 9 anos) e comprovante
de residência. ",

I

Outro que fez aniversârio ontem I o jovem cirurgião
dentista Dr. PauloRosaDe Bem, que exerce aprofissão na
cidade de Guaramirim. Ele I filho de Paulino (Lacir)Rosa
De Bem. A coluna envia-lhe cumprimentospela data.

SenhorasRia
deCássla
Grubbe, S6nla
Marcatto.e
EDane
N!colade"'.•

\

ESTADODE SANTA CATARINA

PrefeituraMunicipal de Corupá
Gabinete do Prefeito

.

Ca o Poder Executivo autorizado a utilizar parcelas do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS e/ou Fun
do de Participação dos Municfpios FPM, durante o prazo de
vigência do parcelamento autorizado por esta Lei.

'

.

Art. 32) - O Poder Executivo consignará nos Orça-
mentos Anuàl e Plurianual do Municfpio; durante o prazo que
vier a ser estabelecido para o parcelamento, dotações sufi
cientes a amortização do principal e acessórios resultantes do
cumprimento desta Lei. '

.

Art. 42) Esta lei entrará em vigor a partir da 'data de sua

publicação.
·Art. 5\1) - Revogam-� as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Corupá, 28 de agoSto de 1991.

LEI N!! 774/91
!

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A
CONTRATAR PARCELAMENTO DE DíVI
DA PARA COM O FUNDO DE GARANTIA.
09 TEMPO.DE SERViÇO - F.G.T.S. - E
DAPROVIDENCIAS CORRElATAS,

-MESAS TÉRMICAS
-POLIMERIZADEIRAS

-MISTURADORES DE PASTAS
,

ERNESTO FELIPE BLUNK, Prefeito Municipal de Co
rupá, Estado de Santa Catarina, no uso e exerdcio de suas

funções faz saber a todos os habitantes deste manícípío, que
a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte
Lei:

,
Art. 1 Q) - Fica o Poder Executivo autorizado a, em no-

rne do municfpio de Corupá - SC, contratar parcelamento de
dfvida para com o F.G.T.S., através da Caixa Econômica Fe
deral, na fonna da resolução nQ 02, de 28.11.89, do Conselho
Curador do FGTS, no valor de Cr$ 16.850.610,92 (dezesseis
milhões; oitocentos e cínquenta mil, seiscentos e dez cruzei
ros e noventa e dois centavos), atualizada pela.Taxa Refe
rencial Diária - TRDnQ 042de 24.06.91.

M 2Q) - Para a garantia do principal e acessórios, fi-

,

-BARCAS'PARA TINTURARIA

-SECADORES DE MALHAS

-SISTEMAS DE EXAUSTÃO
• PEÇAS ESPECIAIS E CALHAS

Emesto Felipe Blunk
Prefeito Municipal ,

Sancionada, registr!ida e publicada a presente Lei, no Depar
,

tamento de Administração, aos vinte e oito dias do mês de
agostode 1991. \

Antõnio Oaríss Blunk ,

Diretor do Departamento de Administração

Dto ErnestoWeber
Diretor do Departamento de ,Finanças

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

.
RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 862 - JARA�UÁ DO sufi. - SC

JlITtlgu4doSrd. 21 ti27 de setembro de 1.�1.P4gi1Ul8.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Proclamas de Calsamentos
. MARGOT ADEUA GRUBBA LEHMANN.
Oficial'do Registl'o Civü do 1'1 'DistritQ do Comarca de
Jaraguâ do Sid, Estado deSanta Catasina. Rrasilfa.zsa
ber que compareceram (Im Cartârioedbindo os doeu
mentos exigidospela tei, afim de haliilitarempara casar:

EDITAL Nt.17.9f5de 09-09-1fi1 ..

• ILSOII ROGIERIO KRAUSE. IlAlSA BOIIPAII'Í .

_ Ele, brasllelro,soltelro, auxiliar 4e eletricista, natural
de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na rua Rio Branoo,
456, nesta cidade, filho 'de Adalbel1D Krause e Merla Richter
Krause. .

Ela,' brasileira, solteira, recepcionista, natural de Jara
guA do Sul, domiciliada e residente na rua Joio Januárlo Ayro
so, 1.623, em·Jaraguê Esquerdo, neste dlstrl1071IIha de Adellno
Bompanl e Erna Spezla Bompanl.

.

.

EDITAL Nt 1l'.916 de 09-09-1991
,CóDla recebida do cart6r1o de JolnvllJe, neste Estedo.
• IIEINALDo HÁFEMAIIII • MARIA TEREZINHA HAllOS

.

. Ele; brasileiro, sOlielro, torneiro mecânloo, natural·de
. Massaranduba neste Estado, domiciliado e residente na rua
Joaquim Franclsoo de Paula, 7Q, nesta cidade, filho de Fellppi!
Hafemann e Danuta Anna Clsz Hafemann. o

Ela, brasileira, solteira, telefonista, natural de ltajuba •

Barra Velha, neste Estado, domiciliada e residente em Jolnvllle,'
neste Estado. filha de BonlfACIo Ramos e Francisca de Avlla
Ramos.

EDITAL Nt 17.917 de 09·09-1991 .

• "UrS CARLOS PELLIS • CLEONIDES RIIICAWESKI
Ele, brasileiro, solteiro, Industrlárl0Ljnatural de Jara

guê do Sul, domiciliado. e residente na rua urenço Kanzler,
46, .nesta cidade, filho de Waldemar Pellls e Tacllnaclo p'eilis. '

Ela, bràsllelra, solteira, secretAria, ,natural de Jaraguá
do Sul, domlcllJada e residente na.rua Sio Benjo do Sul, 55,
ern Jarag'uê Esquerdo, neste distrito, filha de Fellclo Rlncaweskl
e Elvira BaisaneIlI Rillcaweskl.. ' �

EDITAL Nt 17.916 de 10-09·1991
• ROSS ROBERTO 'IIIIIATTI • REG-.A PIMONT

Ele, brasltelro, solteiro, Industrl4rlo, .·natural de Jara·
guA do Sul, domiciliado e raslc!enJe nl! I'l!a Horácio Pradl, 107,
nesta cidade, filho de Geneslo Mlnattl e Cristina Mlnattl.

Ela, brasileira, solteira, drgllàdora, natural de Slo.
Paulo, Slo Pauld, domiciliada" resrdente na rua Horácio Pra
di, 107, nesta cidade, filha de Walter Antonio Plmont e Amella
MarineIlI PlmonL' .

EDITALNI' 17.919de'�0-09'1991
.

• ANTONIO VILSON· FANTON. GRACILEIIE SCHIOE
CHET ,

•

. i;:lji . brasileiro, solteiro, 'operArIo, natural de Gilaram!
rim, neste ·Estado, domiciliado e residente na rua Joio JanuArio
Ayroso, 529, em JaraguA Esquerdo, neste 'distrito, IIJho de Al-
fredo Fanton e Marcellna Tomelln. ..

Ela, brasileira, solteira, operAria, .natural de JaraguA
do sull domiciliada e residente em Rlbelrlo Molha, neste dis.
trlto, fi ha de Vicente SchJoachet e Graélosa Schloechet. ,'�
eDITAL Ni 17.920 dá 11-09-1991 '.
• ALIESSIO FERNANDES • .lAllETE LUZIA FILIPP

Ele, brasileiro, solteiro, operArio, natural de Jolnvllle, .

neste Estado, domiciliado e rllsldente em Estrada Nova, neste
distrito, filho de Pedro Fernandes e._Mellda ,Fernandes.

Ela, brasileira; solteira, operária, natural de JaraguA
do Sul domiciliada e· residente em Braço Rlbelrlo Cavãto,
·neste distrito; filha de Estanlslau Fllipp e Marta Voltollnl F1l1pp.
EDITAL Nt 17.921 de 11·09·1991 •

• CLAUDIOMAR DELl.Ariie MARGARETE ALVES ,

Ele, brasileiro, solteiro, servente, natural de Ampére,
ParanA, domiciliado e residente na rua InAclo Zacko, 342, em
Barra do Rio Cerro, neste distrito, filho d&LJrlo Dellanl e Elena
Broll Dellan I.

,

Ela, brasileira, solteira, doméstica, natural de Wllmar
sum, neste Estado,-domiciliada e residente na rua Inácio Zackó,
-342, 11m Barra do Hlo Cêrro, neste distrito, filha Cle Manoellzl
dlo Alves e Inez IzldlQ Alves,
EDITAL Nt 17.922 de 11-09-1991
• SIERGIO VICENTE KESKE e CINTIA .IANICE VIEIRA

Ele, brasileiro, solteiro pedreiro natural ,de Ma�
randuba, neste Estado, domiciliado e residente na rua Santa
Catarlila;405, neste adade, filho de Alclmli'o Keske e Teresl·
nha Keske.

.

Ela, brasileira, solteira, comercIAria natural de Jara
guA do Sul, domlelllada e residente na rua Henrclaue· Bortollnl,
em Jaragua Esquerdo,· neste distrito, filha de Faulo Pedro
Vieira e Erondlna "Ileira.

�

. EDITAL Nt 17.923 de 11-09-1191
• .IAIME GESSER.• CLEUSA MARAIIGOIII

Ele, brasileiro, solteiro,' Industrlêrlo� natural de Jara
Quê do Sul, domiciliado e residente nê rua Josê Theodoro RI-

/
beiro, 993, em Ilha da Figueira, neste distrito, filho de José
Gesse. e Olga GorgesGesser..· .

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de escrlt6rlo, natural
de Jaraguê do Sul, domiciliada e resldênte na rua José Theodo
ro Ribeiro, 1.950, em Ilha da Figueira, neste distrito, filha de
Aléclo Orllndo Marangonl e Verena Marangonl. .

.

,

EDITAL NI' 17.924 de 12·09-1991
• • .lOS IE CARLOS FORLIN e MARILIS DE SOUZA ORTIZ".

, Ele, brasileiro, solteiro, cometclante, natural de LUis
Alves" neste Estado, domiciliado e residente em Loteamento

Behllng, lote 20, em Ilha da Figueira, neste distrito, filho de Fe
lipe For In e lida Junkes Forlln.

Ela, brasileira, solteira, vendedora, natural de Curltl
'banos, neste Estado, domiciliada e residente em Loteamento

r��I��;ell�t��fz eeßlo��ftll��%�g�!�b���e dlstrlio., filha de

,EDITAL NV 17.925 de 12.09�1991
· e EVERALDO SCHWARTZ e ELIlIRA EHLERT

Ele, brasileirO, solteiro, pedreiro, natural de Jaraguã
do. Sul, domiciliado e residente em RJo da Luz III, neste dlslrlto,
filho de EvallnaoSchwartz./

Ela, .brasllelra, so,ltelra, oosturelra, natural de Jarag\lá
do Sul, domiciliada e residente em Rio da 'Luz II, neste distrITo,
IJIha de Herbert Ehlert e Elslna Kanzler Ehlert,

.

EDITAL N' 17.926'(le 12-09-1991
• LAURO MARQUARDT e WANDERLEIA KUESTER ,

Ele, brasileiro, solteiro, lavrador, natural de Marlpá -

Palotlna, ParanA, domiciliado e residente em Estrada Garlbaldi;
neste distrito, filho de Adolar Marquardt e Hlldl! Marquardl.,

.

Ela, brasileira, solteira, lavradora, natural de �araguá
.
do Sul, domiciliada e residente em Estrada Garlbaldl, ,neste
distrito, filha de Albrechto Kuester e Allda Bier Kuester.

EDITAL Nt 17,927 de 12-09-1991' ,

• GERSON LEIIKE • AIIGELA MARIA WENDORFF
Ele, brasileiro, solteiro, estofadolj natural de JaraguA.

do Sul, domiciliado e residente na rua Sao Páulo, 142, nesta
cidade, filho de Albano ler'nke e Cella Karsten Lemke. '

'

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de escrlt6rlo, natural
de Jaraguê do Sill, domiciliada e residente na rua Sio Paulo,
142, nesta cidade, filha de Gullhenne Wandodf Junior e' Maria
Klein WendOrff.·

.
.

.

EDITAL N1I1.7.928 de 12·09-1991 .

• SIERGIO DOIiINGOS MARnllS elVANIA IIOGAREDO
Ele brasileiro ooltelro, relojoeiro, natural de CrlelO

ma, nesie Estedo, domlclllado e residente na rua Joio Plcooll,
57, apto. 12, nesta cidade, filhó de Célld\Gónçalves Martins e
Márla Luci Martins. .

.
.

'

Ela, brasileira, solteira, vendedora, natural de Cocal -

, Urussenga neste Estado; domiciliada e residente na rua. Joio
Plcooll, 57, apto. 12, .nesta cidade, filha de Jacy Fragnanl No
garado e Nllse Bressam Nogaredo.
EDITAL NV 17.929 de 13-09-1991
e LAUDELIIIO SCHIiITZ • ROSAIIGELA APARECIDA
VIEIRA .

Eie" brasileiro, solteiro, operário, natural de Luis Al
ves, neste Estado, domiciliado e residente na [Ua Joaqu Im
Franclsoo de Paula, 493, nes,ta cidade, filho de Osnl Franclsoo
Schmitz e Maria Terezlnha Coelho Schmitz.. !

Ela\ brasileira, solteira, operária, natural de' JaraguA
do Sul, domlcllla�a. e residente' na rua Professor Hennann
SChultz, 68, em Vila lenzi, nesta CIdade, filha de Mario Vieira e

OIl11a.Bassanl Vieira.

EDITAL Nt f7.930 de 16�09·1991 ,

.

e ALCIDES LANGER II IlARCIA IlAlRA .lOST
Ela, brasllel.ro, soitelro, operador de mAquina, natural

de Jaraguê do Sul, qomlclllado e residente em Três Rios do
Norte, neste distrito, filho de Bruno Langer e Eglna Krutzscn

., !.anger.
Ela, brasileira, solteira, oosturelra, natural de Três de

Maio, Rio Grande do sull domiciliada e residente em Três Rios
·

do Norte, neste distrito, f! ha de Edvlno Eno Jost e Anllda Jost.

EDITAL Nt 17.931 de 16·09-1991
·

e VAl!.DECIR NICOLETTI • IVOIIE .KAIIIGOSKI
Ele, brasileiro, solteiro, servente, naturIlI de Pouso

RedQndo, neste Estedo, domiciliado e residente na rua João
Franzner, lote 166, em Ji!raguê Esqullrdo, neste distrito, .filho
de Avelino NlooleUI e MarIa Veneranda NlooleUI.

Ela, .brasllelra, solteira, .oomerciArla, natural de Campo
Novo· laranjeiras do Sul, Paraná, domiciliada e residente na
rua Gustavo Hanemann, 315, 'em Barra do Rio Cerro, neste di&
trlto, fII�a de Julio Kaplgoskl e Veroniéa Kanlgoskl.

E para ,que chegue ao conhecimento de todos,
mandei passaropresenteEdital. que senfpubäcadopela
inJprensa e em Cart6rio, onde serd a.fixddo durante 15
d�.

'
.

Empresa: Assoe. Pais Amigos Excepcionais - End�reço: Rua José Emmendoerfer, 328
Cidade: JaraguA do Sul- UF: SC - CGC: 83.784.355/0001-46 -Inser_ Es1.: Isenta
'.

.

Data Ref.: Julho 9� • Lista�em: BALANÇO SINT-.!!Tl..CO

NOME DACOf;'JTA CÓDIGO CONTA SALDOD9M�S SALDO E)(EROrCIO
Contas de Resultado
Receita Bruta
Reéelta Bwta
Cont�lbu lções \

. Subvenções POblicas Federais.
Subvenções PObllcas Estaduais
Subvençõe.s PObllcas Municipais
Campanhas e Promoçlles
Doaçlles Recebidas
Beceftas Dlv!,rsas

3
3.1
3'.1.10
3.1.10.12
3.1.10.14
3.1.10.15
3.1.10.16
3.1.1Q.17
3.1.10.19
3.1.10.20

·1.020.056',09
'. 0,00 .

-2.563.679,00
'-200.000,00
-85.236,00

0,00
-31.�06,36

-6.570.599,79
-1.565.273,76
,5.828.529,62
-1.004.360,00
-1 ;332.799,42

-.66.807,01
-401.723,61

Total ':Iecelta Bruta

-16_770.093.21Total Receita Bruta

DespesaS' -.;

D!lspesas
Desp.esas.Asslstências
Despesas Administrativas'
Despesas Trabalhistas
Despesas Financeiras

3.2
3.2.10
3.2.10.11
3.:<1.10.12
3'.2.10.13
3.2.10.14

-3.900_H7.45 -16.770_093,21

-3_900.177,45

669.197,61
652.390,98

t .020.465,02
16.421,41

3.7'15.991,71
1.985.629,95
5.987.840,69
277.739,25

T3tal Despesas .I

11.967_201 .•60

2.358_475,02

To�1 Despesas 2_356.475,02

TOlal Contas de Resultado -1.541.702.43 �4_802_891.,61
.1
,ANA BÁRBARA BUCHMANN

Contadora
.

Reg. CRC-SC nQ 6091

,
CPF 121.120.629-72

j
.. r

'J�raguá do Sul, 21 a 27 de setembro de 1_991.

'\ .

Informativo Paroquial
CASAMENTOS:
20/09 - 18hßO - Matriz - CelsoAlmirBertoldieMiriamSardagna
21109-11hOO - Molha -LuizioBuzzieSÜTIOneBudolde Toledo
/21109 - 18hOO - Barra - EdüsonRoqueDeretti e LucimarAnwnieta Schio-
'clu!t I

.

,

21/09 -18hOO - Matriz· Va1demiroLuis WachholzeMar1iKammer
21/09 - 20h15 - NereuR� - ReinhardMathias Conrads eMonikaHu

fenüss1er
21109 - 20hlS - Molha - AlIcio ZimmemfLznn eAngelaMariaBortolbJi
21/09 - 18hOO - Matriz'- ValterPetry eLorena Stenger
21109 - 17hOO - Barra - Leonelde SouzaMoreirá eSandra do Silva

I MISSAS - sÁBADO
19{100 • 'Matriz; 18hOO - São Lui7 Gonzaga; 19h30 - São Judas Tadeu;
19hQO - São Franeisco;J4hOO - Matriz .(CriançaS);

,
DOMINGO:

07hOO - Matrii; 09hOO - Màtriz; 19hOO - Matriz; 08hOO - São JutlaS' Ta
deu,' 09h30 - Tifa Bleizer; 08hOO - N.Sra,Rainha do Paz; 16h(JO - Perpi
tuaSocorro.'

NOSSA MENSAGEM
"O mês do B/bfia deve nos lembrar a importância do PaIavm de

Deus em nosso dia-a-dia;
Hoje Deus nos mostra quill devê ser a atitude'dos seguidores de

JesuS:oserviçogeneroso'aosimiilos. I
.

Ele diz: "Se algulm quiserser oprimeiro, que sejao z1ltimo de tode& '

e aquele que serve-a todos" •

Aolado do serviço, o disdPulo de Jesus devem ser aberto•.acelhe
dor, sensfvel aos necessitados: "Quem acolher em meu nome uma t:1es.t!ls
crianças, Iamim que estâacolhendo;

Portanto, Jesusfala de acolhimento: ternura, bondade epaz.
Elefala ep& empmtica.E ,u1s?"

rn . Curtume Arnoldo ·Schmltt Udl.
"J A R A· Ci U A" /

Fone: 'DDD (0473) 72-0670 .

Coluna Evangélica
"

\CULTOS: Neste sábado - às 19:00 horas ná Sede Par. Ap�
Paulo e na rua .loinville. Neste domingo - às ,8:00 horas 110

Centro, na Ilha da Figueira e em) oão Pessoa; às 9:30 horas no
Centro, na Vila Nova e em Santa LuzÚl; às 19;00 horas Culto
Informal no Centro.
Curso de Noivos:Nos dias 21 e 22 de setembro no Centro.
Encontro de Idosos: Neste domi�go às 14:30 horas nó Três
Rios do Norte.
Lema dtl Sema"is: "Esta Iá vit6ria que vence o mundo, a 110S-

safl..IJ 000 - 5:4
,

Mensagem e Leitura Di4ria:
,

DÚl - 23- O começo da ansiedLUle 1'0 fim da fi, e o cOmeço da \
.

. fIlofim da ansiedade. :João 16:33
24- Deus não abre de antemão o caminho à nossa frente, mos

somente à medida que damos cada passo.IsaÚlS 43:'t
25- S6,se bate por coisas materiais'aquele que não pode Crer

nas eternas: 1 Tirru5teo 6:12
.

)
26- Todo mistlrioserá solucionado, toda pergunta respondida,

qúando vermos aJ esus. ICorintio� 1:24; 2:7-9.
27-,Ubettação. Do que? Do'pecado? Ou do amor pr6prio?

Verdadeira libertação s6 existe na dependênci4, de Cristol
Lucas 4:1fJ;Eflsios 4:8

28- Diante de Deus ningulm I múnero. Todó homem I tratado
como wn ser hwnano e com igunldade. $almo 33:13;Roma-
nos 2:11 .

29- Deus fará dos sofrimentos tJe hoje wh trampolim para'as'
bençãos do futuro.1I Corintios 4:17,18: I

\, ..----------------------�------------------------...

r.; PERFLEX 'Per�anas Horizonta!s e Verticala

P�ERFLEX Box p/Banhelro- Dlvlsllo'Sanlbnad'a
'. Toldos· AcrlHc08 - Cercas e Es<1Jladr.las

PERFLEX '. EmAhmlnlo

18 Anos' .t\..,ServiÇo da Comunid�e

Rua Joinvüle, 11139 - Fone:' (0473) 72-0995'é 72-3320
JARAGU,Á DO SUL-SAN:I'A CATARI�A

.

I

I
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INFOR�AÇÕ·.ES ECONÔMICAS

I

I'
I

IMPOSTO DERENDA PODERÁ SER

CORRIGIDO EM 25%. A Receita Federal já
concluiu estudos, sugerindo um.reajuste de 25%
na atual tabela do Imposto de Renda na Fonte..
A&rim, rendimentos até Cr$ 150.000,00 ficarão
isento« de Cr$ 150.000,00 a Cr$ 500.000,00 a

.

altquota será de 10%, com parcela a deduzir de
Cr$ 15.000,00. Rendimentos superiores a Cr$
500.000,00 pagariam 25%, comparcela a dedu
zr de Cr$ 90.000,00. O abatimento por depen
dente seria de Cr$ 12.500,00.

MICRO,
.

PEQUENAS E Mtl)lAS
EMPRESAS PAGARIÀM 8% DE IMPOSTO

DE RENDA Estudos da Receita Federal; suge
rem que as micro" pequenas e médias empresas
seriam tributadas como as pessoas jfsicas, me
diante uma allquota anca de 8% sobre o Lucro
Presumido. Somente as grandes empresas 'Com

/u;;"o anual superior a Cr$ 2.400.()()().OOO (2,4
bilh6es de cruzeiros) permaneceriam na sistemá
tica atuaL Lembramos ser apenas um estudopa
.ra tornar osistema tribut4riomais eficaz.

TRDzOVER.
A Taxa Referencial projetada para omês

de setembro é de 16,78% contra uma taxá de

22,38% do "Ovei'.
\"

OSM DE SOUZA - Rua: ESTRADA fIA
POCUZlNHO-NESTA; I
SUPERMERCADO BEPLER LTDA":' Rua:
RUYBAJUJOSA2247-NESTA;

.

E, como os ditos deve�res não fo
ram encontrados ou se recusaram a aceitar
a devida intimação, fazpor intermédio do

preseme.edsal; para que os mesmos com
pareçam neste Cart6rio na Rua: Arthur
Müller n'l 78, no prazo da Lei, afim:de ,-

.

quidar o seu dlbito, -ou então dar rasão

porque não o faz, sob a pena. de serem os

referidosprotestados'na formada Lei,
etc •

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL A COMERCIAL SIC LTDA.
CONTABILIDADE EM GERAL

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

TELEX: 475-055

Áur� MüllerGrubba - Tabelá eOjiciDl de
Protesto âe T4uIos.

EDITAL
ÁUREA MÜLLER GRUBBA, Tabeliã e

Oftcial de T(tulos da Comarca de Jaraguá
do Sul, EstadodeSanta Catarina, na forma
da Lei, etc.

Faz saber a todos �uanto este edital
virem que se acham neste Cartório para
Protesto os Tttulos contra: .

CELSO PEREIRA - Rua: AGUAS CLARAS
262:_NESTA;
CONCRENORTE IND. cou. PRE. MOL
DADOS LTDA - Rua: JOSE T. RIBEIRO,
s/n'l;
CPL-CIA. DE PAVIMENTAÇÃO LTDA -

Rua: DasJACENAS S/N'l-NESTA;
.

.

JULIO CESAR BRAZ � Rua: BERNARDO
DORNBUSCH"s/N'l�NESTA;

.

MET•. GADQ1T1 LTDA - Rua: JOÃO
CARLOSSTEIN 108-NESTA;
OLINDA LINZMEIER _; Rua: AV. GETU
UO VARGAS 616-NEsTA;

INTERIMÓVEIS
',Intermediária de

'

Imóveis Ltda.
R. João Piccoli, 104:'_' Fone
72-2117
Jaraluá do Sul -. SC -

CREa0914-J

VENDE-SE

CASA PE ALVENARIA - com 19<mr, terrena

370m2, situado na Vila Nova.Parte Financiada, -.
CASA DE ALVENARIA S/ACABAM_ENTO - com

25{)r(-'- situada na Rua Afredo Mann, 250. Lateral
Ind: Reunidas.

'.

.

CASA DE ALVENARIA ._ com 8U2"r - situada na

Rua Ana Zacka,
.

TERRENO - com 160orr1 - situada na Rua 667 -

Prôx, ao Vierense. .

TER-RENO - com 2 7.500ttl - situado na Rio Cem� 1
-à 3 km da trevo daM�ee.

I·

/

�LUGA-SE

APARTAMENTO - Av. Marechal - com 2 dortTtitó
rios, + su(te + dep. de Empregada, e outras de-
pendências. ,� .

SALA COMERCIAL (tlr.rea)-75ri1-RuaBarão
doRio Branco. ..'
TERRENO-com5oorr1 ,-RuaJoinville.
CASA DE ALVENARIA - com 24orr1 - Rua Adolfo
A. Ziemann, 263.

ESTES E MUITOS OUIIROS BONSNEGÓCIOS
.PARA voes, VISITE-NOS.

.

Compra - � enda - (."t,·a;"fnto, Admimstraçoo de lmovets
CGCMF: 78 659 544 0001-92 - Creci 852-1

.

Av. Mai. Deodoro. 141 - Fone: 72-2010
VENDE

- Uma casa de alvenaria com 87,oorr1 em Schroeder.
- Um apartamento na rua Guilherme Weege.
- Um telefone residencial
- 02 lotes no loteamento São Cristovão
- Terreno de su.oo«, na rua Jacob Gesser, atrâz do
Tijolão de Materiais de Construção,
=Terreno de lO.OOO,OOnf, na BR-280.
- 02 lotes no loteamento Itajara.frente a rua Itapocu-
MM. .-

- CMcara com 34morgos, no bairro São João,
- Casa mista na rua Henrique Lessmann,
- Uma casa com dois lotes em Schroeder com 15,Wm
x30,OOm. ' .

· =Casa na rua Francisco Hruschka;
- Casa no loteamento ltapocuiinho,
- Casa de alv�iUlria mm 165,OOnr, perto da recreati- •

va dá Marisol,
. .

� Casa de alvenaria lia rua PastorAlberto Schneider.
OBS: . Yende tun compressor de 90 pés com jato de
areia e capacete. Ai.-Uf;A:

·

- Salas comerciais' e kitinetes no prédio da MP, na
Marechal,

.

:.. Sala comercial com divisâria no prédio do Unibanco;
·

- Apartamentos novos na Av,.Mal. Deodoro da Fonse
ça, defrente àsPemanbucanas,
- Casas residenciais em diferentespontos' da cidade.

P4gi�lO

Jaragud do $Iil, 16 de setembro
de 1991.

TERRENO CENTRAL
Rua Barão do Rio Bránco
c/l • dOOm' c/Gal pão de
200,OOm". PREÇO:

31.200.000,00 a conblnar

TERRENO RESID�NCIAL
Lot. Jardim Hraschka
cl350nl". PREÇO: .

1.400.000,00

APARTAMENTO
Rua .. Walter Marquardl
Próx. Posto Mime

Pre90: Cr$ 90.000,00

SALA COMERCIAL
Rua Jotnvllle, (anliga Sede
da HIGITEXI. PREÇO:

300.000.00
-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.Canoístas de .Jaraguâ
.

ganham 3� lugar
raragú do Sull- Canoístas

de Jaraguá do Sul conseguiram a 3!'
melhor colocação no ranking brasi
'Ieiro de Rallye de Canoagem, realiza
do nos dias, 06, 07,e 08 de setembro
na cidade de Bonito (Mato Grosso.do

Sul). A equípe jaraguaense, formada
pelos canofstas J4lio Roberto Rodri

gues, Argemiro Homburg e Sidnei

Alves Veloso, completou o percurso
de 20 quilômetros em 2h13min, su
perando'os.53 obstáculos (cachoeiras) .

de at6 cinco metros do rio FOl1Í1osa,
distante 50 quilômetros do Pantanal

, Matrogrossense.

Os canoístas do Clube de Ca

noagem Kentucki disputaram sob o

patrocínio das Malhas Darpe e repre
sentaram Santa Catarina na competi
ção que envolveu também outros do
ze estados brasileiros, com equipes de
três integrantes cada. Segundo Jltlio
Roberto Rodrigues, "todo o esforço
díspendido pela equipe para partíei
par da promoção (como as 26 horas
de viagem de Kombi afl$ o local) foi
recompensada com o õtimo resulta
do".

Jdlio Rodrigues agradece aín
da. o patrocínio de Malhas Darpe, sem

'Jogtiinhos Regionais acabam hoje
. laragá do SuUloinville -

'.'Vinte e um municípios e cerca de 800
alunos estão disputando os Joguinhos
'Regionais �te-Norte que começou
: .dia 17. e encerra hoje (21) em Joínvil
Ie. Estão em disputa oito modalída-

, >eles, com cada uina delas oferecendo
'duas vagas para os Joguinhos Abertos
de Santa Catarina, programados para
dezembro em Porto União.

i
"

As modalidades em disputa,
• 810: atletismo (9' equipes no masculi
!lO e 7 no feminino); basquetebol (8
equipes no masculino); futebol de sa
lio (9 equipes); handebol (9 no mas-

, culino e 6 no feminino), voleibol (8
-)10 masculino e 8 no feminino); tênis
de campo (4 no inasculino), tênisde ,

mesa (6 no masculino) e xadrez (5 no

masculino).
Os Joguinhos Abeetos foram

iniciados ó1i.cialmen�. às 18 horas, do
dia 17, no ginásio de esportes .Ivan
Rodrigues. As 4elegações estão aloja- ,

§)as e� escolas da redemunicipal.
'

As 21 cidades inscritas são:

Apiãna, Ascurra,: Balneário Cambo
rilt, Barra. Velha; Bhimenau, Brus
que, Camhfplt., Canelinha, Gaspar,
Guaramírira Indaial, ltajaí, Jaraguá
do Sul, Luís Alves, Massaranduba,
Piçarras, Pomerode,> São Bento do,
Sul, São Francisco do Sul, timb6
e Joinville.

� g':!I
T'

31QJASC·CHAPEcQ

• Jal estai pronta e, por s'na' mu'to bem '

"'ta, a Iogomarca dos 31 v dogos Abertos
de Santa Catarina. O maior evento po.
"esport.vo do ano acontece de 16 a 29 de
outubro em Chspec6. A 'Iogomarca, en·
v'ada pe'a Prefe'tura de Chapec6, Ideni'·,
ficara! tamboSm nossas matér'as re'aclo·
nadas aos JASC.

•

" JAHAGLlAIJr/C,'11 S,

Conhecida do Acre ao RS

. Furgões simples,. isottrmicos, plásticós, frigôrfficos,
trailes e carretas de 1, 2 e 3 eixos.

Equi�t() de refrigeração e 3� eixo (truck).
Rua Dr. EnriCo Fe..mi, n! 113 -

Fone: (0473) 72-1077 .

Telex: 474S37 - FA,x (0413) 72-1843

( ,

'-Sararl
CAÇA'- PESCA.- CAMPING - NÁUTICA

AV. MAL. DEODORO, 583
,

TEL.72-1389
'

JARAGUÁ DO SÚL - SC

Jaraguá do Sul, 21 a 27 de setembro de 1.99�.

o qual seria. impossível'a participação
nó evento. e da prefeitura local.:O

. bom desempenho da equipe 6 expli
cado também pelo esforço que os seus
integrantes fazem para se manter em

forma, trelnando praticamente todos
· os finais de semana,

Em novembro, a equipe deve

participar da Copa Su1. de Maratona,
evento de realização ainda não con

firmada, que deve acontecer naS ime- 1

diações da ponte Abdon Batista;'na
raia do Itapocu, reunindo desportistas
amadores de todo Estado.

Malwee

é destaque
.

no bielcress
laragá do Sul - 'A quarta

etapa do Campeonato Catarlnense de

bícicross.realizada em Rio do Sul dia
14 de setembro, foi marcado de sur
presas e também pelo retomo da

equipe Malwee � liderança da com

petição. As surpresas ficaram, pol'
conta da equipe de Rio do Sul, que
correndo em seus domínios confir
mou um favoritismo que já era espe
rado,mas não com toda a intensidade,
que acabou deixando Os dirigentes das
demais equipes preocupados, com a

grande melhora que a equipe do Alto
Vale conquistou na classificação geral
do campeonato. A equípe de Rio do
Sulnas etapas anteriores vinha con

quistando 3 títulos, ou no máximo 4
'

títulos, mas nesta etapa conseguiu ,a
conquista de 8 títulos melhorando
o seu nível t6cnico em cem por cento.

.

O retomo ,da equipe Malwee à
·

liderança do campeonato, tamb6n foi
de significado importànte néste etapa,
pois com ji,quinta e Itltima etapamar
cada'paraJarilguá do Sul no prnlÇimo
dia 06 de outubro, a equipe de Jara

guá dificilmente deixará escapar o

título deJ991, principa1mente PQrque
ele representa o tri-campeonato.

.

.

P81'lI os ol'ganizadores da

competição e tam�m na opinião dos
demais dirigentes de equipes presen
telI., a grande surpresa e o destaque
desta competição ficOu por conta do

piloto Ramon Moura de Rio do Sul,
que vem sendo apontado como reve

lação do ano e, competindo elD sna

pista, conseguiq ,mostrar que real
'mente tem condições de ser cllDlpeão
brasileiro'neste ano.

O diretor de biciCI'0ss ,da fe
deração ,Valdir Moretti ,mostrou-se
bastante satisfeito cóm o nível·t6cnico
dos pilotos na quarta etapa. Na s.na
opinião, a ,significativa melhora da

equipede Rio do Sul', 6 uma g.rautia
de que no ;àrio de 92 teremosomaior,
e m� t6cDico Campeonato Catari
nense deBiciéross.

NaQ� etapa a equipe cam,-
· peã foi a Malwee com .9 títulos. Em"
segundo lugar a equipe de &io do Sul
com' 8 títulos e, em terceiro lug;u', a
equipe de Brusque com �.. títulos, as
equipes de Lages, Blumenau, Ioin-,
viIIe, Florian6pólis brigam pela
quaJ'la colocaçio.
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'�Esp,orte em Revista'
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Oferta tentadora quase

tira Nazareno do Juventus
A noticia da salda do treinador do Juventus, Nazareno

da Silva, divulgada pela imprensa catarinense, agitou osmeios
esportivos de nossa cidade, na dltüno. terça-feira. É que opre
sidente do Figueirense, Miroel WolOwski acabara de fazer uma
proposta tentadora - algo em tomo de 750 mil cruzeirosmen
sais -, para Nazareno assumir o comando Mcnico da equipe do

, Estreito, em substituição a Slrgio Lopes, que - havia sido dis
pensado apôs a derrota no clâssico de domingo. Agindo rapi
damente, o presidente Aristides Panstein reuniu-se ainda na

terça-feira com o treinador e acertou sua permanência no

"JoãoMarcatto" ati ofinal da atual temporada, A investida de
outro« clubes do Estadd; lo reflexo do bom trabalho queNa
zareno vem realizando junto ao elenco de profissionais do
"moleque travesso". No meu entender, o esforço dos dirigentes
juventinos em manter o profissional OIJui, I digno de louvor,
apesar das dificuldades financeiras. que o clube vem enfren-,
tando, 11U1S uma troca de treinador a essa alturado campeo
nato seria altamente TriaMfica, principalmentepara quem aspi
ra uma väga no quadrangular seletivo principal. E �ou mais
alêm; isso representou uma vitôria consagradora sobre aque
les que não querem ver o Juventus entre as quatro melhores
equipes do Estado.

BIDÓ JEEP RAID

É com tristeZa II emoção
que registro em minha' coluna, o
falecimento'-de Josl Alcides dos
Santos, o Bidâ (50'anos), Natural
de Floria,wpolis, --Bid4 veio para
Jaraguâ do Sul ainda jovem. Jo-,
'gou futebol 110 CA. Baependi: e ,

t;01I'IQndOl,t um programa de es

portes na Râdio Jaraguâ; Na Vida
profissional era funciondrio prtbli
co' estadual e E:xàtor Substituto.
Sofrendo· do mal da diabete, que
foi minimizando suas forças, Bid4
faleceu no. dia 3 de setembro Iflti
mo, TII;J Hospital CelSo Ramos, da
capital da Esta40. Deixou a es·

posa .Terezinha, daisftlIws e netos,
alhn dos amigos que sempre vão
lembrar com saudades, daquele
moço �'bonachão�', que'sobretudo "

era muito ägado as atividades es
pirituais�AmigoBid-tt, descanse em
paz.

Quinze�iros, assQ!iados
M, Jeep Club de Jaragud do Sul,
participam 110 dia de hoje (21), do '.,
� JeepRaid de SM Bento doSul,
organizada pelo Jeep Club da
quela cidade. A largado estt1pro
gramada para as 8 horas ea che
gada estâ prevista para as 18 ho
ras; A prova foi dividida em duas
C4tegoriar a saber: visitantes e lo
cal.

. CAMPEÖ�S
o meio�campista Treze e o

ponteiro-direito Rosseti, que na

tempor_ada de 90 defenderam o

Juventus, na segundóna, sagra
ram-se campeões da Ir! fase do
Campeonato� da 2f! Di�
vislIo " Taça Odacir Zonta -, de
91, hgando pe«? Conc6rdia. Ao
vencer o 'Canoíilhas" por 2 aI,
110 domingo (15); o Conc6rdia
tombbn gàranJiu sua cliJssijicaçlIo
para o quadmnguk!.rfinal.

VÔO LIVRE

O pHoto jaraguaense de
asa delta, 'Mdrció ·MieUce. tem
enorme inieresse em participar da
3'! Etapa do CampeQnato Brasi
leiro de VOa Livre, a,realiZtir-sede
13 a 19 de Dlltu/Jro, em Governa
dor Valadares (MG). A sua ida
esttI se tornando dijTcil, pela falta
de p4troc(nio. C1uimo ate.nçlIo
para a import4ncia do evento e

quem sâbe tiS emprest1rios jara
guaenses se sensibilizem e venham
apatrocinaToMdrdo. Vamósl4.••

DME/DALMAR
,

Na noite de o'ntem (20) a
eq!liPe/ de vOTei [emüIinh adulto
DMEIDalmar MD/hDs enfrentou a
seleçlIo deRioNegrinho, emparti
da amistosa. As 20 horasde hoje e
as 10 horas de amanhd, recebe a
equipe

.

campeã ,paranaenae do
C6'r:uld Militar,para duaspartidas
amistosas, 110 "ArthurMüJlerI'.

No proximo st1bado (28),' o profes/JO� Jean Cario Leutprecht,
chefe da DMsãoM� de Esportes de Jaragll4 dJj Sul, estartfpre
sente na.cidade de Cha[H!c6, por oca.süIo do congreSso tlcnico dosXXXI
JASC•.

�4gi1lll1j
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ANOTAÇ'ÕES'
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o nosso bem estar está
indo 'pro' brejo. Dia
12-09-9/ participamos de um,
episôdio constrangedor..Na
Mareahal; sentada na calça
da que dá entrada para o.di-

.

retôrio do PMDB, uma mal
trapilha com filho no colope
dindo dinheiro. Resolvemos

.

falar com a coitada antes de

praticar a caridade: era Neli
Inácio dos Santos (38) com (,
filho, que vinha de Guaiana
zes-SP e 'estava querendo
viajar para Curitiba-PR,
analfobeta. Mo�amos a ela
onde fica a SECRETARIA
DO ESTAR SOCIAL. Se foi,
não sabemos.

artesanato.. Num dos cantei
ros o jardineiro mexia com as

plantas que estavam morren

do de sede. "Porque você
não molha a grama e as

plantas' que estão morren

do?", perguntamos. "Não tem

águd' - disse ele:,'A SAMAE
não tem água?" - Retruca
mos. "Olha, esta água com

cloro mata as plantai', res
pondeu o gentil jardineiro.
"Então, porque você não pe
ga água do rio?", tnsisdmos.
''Ah, isso é com o fiscal - o

Ma'ialvo Generoso". justifi
cou. Como a comunicação aU
na prefeitura não deve ser

Oo,S melhores, daqui fazemos '

um "apelo" ao Marialvo que
\ busque água do já ressequido
'Itapocu. para regar as pra
ças, que é um dever primário
do setor pâbuco. E olhe, não
esqueça de falar' com o pre
feito que voc� vai fazer esse
beneficio, tá?

.

r
,
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Telesc contratá Instalação:
de mais 74 mil telefones
Jaraguf do Sul":Com aPIe

sença do presidente da Telesc.Douglàs
de Macedo de Mesquita e do chefe do
distrito de Joinville do 6rgão, Harry
Kormann e de prefeitos, políticos e

autoridades da região do Vale do Ita

pocu, foi assinado no último dia 12.
contrato para implantação do Pro

grama Comunitário de Telefonia
(pCT-13) que abrange os municípios
de Jaraguá do .Sul, Guaramirim, Co
rupä, Schroeder e Massaranduba.
Através do programa, a Telesc vai
instalar 74 mil terminais telefónicos

nos prõximos dois anos nestes cida- .

des.

Concebido pela Teicsc como

alternativa à limitáda_capacidade de
investimentos que-enírentam $ em

presas coeeessíonãrías dos serviços de
telecomuaicaçõesno Pafs, o Progra
ma Comunitário de Telefonia, 6 pio
neiro no Brasil e prevê a participação
da iniciativa privada na implantaçãq e

oomercialização de telefones - repre
sentada pela Associação dos Premi
lentes Usuários e de empresas creden
ciadas para a execução do.projeto,

o PeT 13 6 a segunda e fi
etapa do Programa Cemunitário

"

Telefonia e consiste na co�ercialj
zação dos telefones. Esta etapa
executada na prática pelas eq>rea
Elebra e Construtel e prevê a ins
lação de 4.000 telefones. Para Jara
do sul estão re'servados 1.32,.$ telet'o
nes residenciais e 940 oomerciais,

As primeiras' localidades a
rem atendidas peloPCT 1:3 devem
ceber seus telefones denüo de
ano. No máximo elp dois anos

os terminais estarão instalados.

.!:
.�, Q

Comilsão provis6ria .do CO�: (da t;s(J,_ p/dir.) Jaime de�OIlZa, Valdir TO-,ji
meHm,RoIfTeske, LUIZMumz, SérgiO ZOnm ePanlo Flonane. ,f

AmbulAncias elevadoFas fàcilltl" .•

embarque e desembarque de dGell' .

tes � deficientes,.
�

Mais cenfortoi
,:<;

" Reunião cria Clube de Oràtória
. .

I •

Jaragná do'Sul-Mais de 20
- pessoas participaram da primeira reu
nião preparatória para criação de um
Clube de Oratória e Liderança em Ja
raguá do Sul (COL), a exemplo do
que já existe em Joinville - possível
mente até agora o úmco da Pars no
gênero, OCOL objetiva o crescímen
D dos integrantes do clube no que diz
respeito a oratõría, lideranÇa e re

lações humanas eficazes, entre outros
ítens e 6 abeno a qualquer pessoa de
maioridade legal, .sem distinção de
sexo, credo, raça 'ou ror.'

, Porém, como critérios bãsiccs e irre
fuláveis 6 necessário que o indivíduo
lenha idoneidade,bom caráter e des-

-1/11/11--'

MaS soubemos que seu
marido, Sebastião GOmes dos
Samos (33) é pedreiro. Ora.
pedreiro encontra serviço
aqui. "É - disse Neli - mas.

onde vamos morar?" Ele es

tava na RodoVi-ária (a atual)
com mais 2 filhos, também

pedindo dinheiro pára viajar.
Assim viajam as pessoas, em

, busca de dinheiro. de comida
_

e de abrigo. Triste üusiio de

aqui encontrar fuçar para se

firmar .de vez, como tantos
outros fizeram. Fomos con

versar com o Sebastião: "Meu
caso é uma passagem pra
Curitiba e nãome deram", fi
nalizou com olhar lá longe...
Com uma prefeitura que diz
ter 2 bilhões em caixa? Q�
bem estar é esse?

'

,--1///1//--

P4gintl.12

frute, de situação eeonômico-finan
ceira estävel,

Na primeira reunião, realizada
na segunda-feira, nà sede da Asso-

'

ciação Comercial e Industrial de Jara
guá do Sul foi tirada uma comissão

.

provis6ria composta pelos seguintes
IIICIJJbros: Jaime de Souza, Luiz Cel
so Muniz, Paulo Aoriane,Rolf Dieter .

Teske, S6rgio Luiz Zonta e Valdir
Tomeliin. Ela tem por atribuição
principal a elaboração de agenda da
fOl'mação do clube e de nominar os
convidados para a sua fmidação. A
eleição da primeira diretoria aconte
cerá na terceira .semana deOutubro.

Entre outros objetivos do CoI
.

destacam-se: desenvol�r a prática da
oratória e da liderança�ws do dis-

. c:urso ou omtória, desde que não seja
assunto pol6mico ou venha a ferir
princípios partidários, religiosos,
desportivos ou raciais; desenvolver- o

, polencial de relações humanas; incen
tivar o estudo e a prática dos pri�í
pios do' bom governo e da boa cida�
dania, interessl\C-se ativamente pelo
bem estar cívíco, cultural, social e

moral da comunidade; estimular a

união dos sócios atrav6s dos liames da
amizade, companheirismo e da�
preensão mútua, estimular a eficimc
cia e prolll9ver altos padrões 6ticos no
desempenho dos negócios e das pro
fissões, estimular a coesão com socie
dade � comunidade estad� e local.

para
\.

deficientes
Dentro do programa de me->o '

lboría da qualidade de seus serviços, � :' ,"
VARIG ímportoc da fãbrica it�iaDa" :
Aviogei três AMBU-LIFTS (am- :

bulâncias elevadoras) para facilitar
sensivelménte o embarque e desem

barque de deficientes ffsicos e pessoas .

em tratamento de sáude que neccssi· .

tam ser transportados 'tm cadeira de:
'

rod$ ou emmaca .

Este novo serviço está a dispo- :
sição das empresa!! que dele. preciseDl, '. '

'

inicialmente nos aero�ortos interna
cionais do Rio de Janett'o, Guarulbos. ,

(São Paulo) e de Brasília.
.

As AMBU-LIFTS tem ca-'" "

pa�idade para transportar ao mesmc(
tempo quatro éadeiras de rodas e lJIIla
maca e sua operação selá feita por,
fllncionários especialmente trei�dOS.

Este novo serviço, al6m de

proPorcionar maiot: coniorto e segu
rança ao passageiro, aumenta ainda
mais a efici6ncia nas operações de

CDlbarque e desembarque.

DISTRIBUIDORA
..

DE PARAFUSOS EWAlD ,LTDA
Parafusos - Porcas- - Arruelas

Rua Bernardo Dornbusch, '1.136 - Vila Baependi

FONE: (0473) 72-0136

··ESCOLHA
SEU

ALMOÇO
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I N,ão estamos aqui só
pra �c�ar o pr�eito e

'malhar o pau nos secretários.
Aqui, nesse instante, elogia
'!lOS: como-ficou boa a retira
da; das duas lombadas na

Rua 12 (Joinville) e 13 -

Adélia Fischer. Tá, vendo,
prefeito., como é fácü atender

a, imprensa, mesmo adotando
sanções econômicas, como é .

.o nosso caso? O trânsilQ flue I,

tranquilo � ninguém tá XÜl-
6IJndo. Que bom! Tâfaltando

'

aquela da entrada pra Do
mingos Sanson. Atd4pra co
locar uma placa alertadora:
ATENÇÃO! Esta cidade não
tem lombadas. Colabore! Pa-

.

rabéns!Parabéns! Parabéns!

Na 6!! feira, 13 (tiia de

lobisomem), na Praça Angelo
Piazera, visitamos a Feira do

Jaragud doSul, 21 a 27 de setembr� de 1.991.
. �
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