
Auto-escolas:'0-%/ d�s alunos já dirigem sem habilitação

o proprietário di; W1Ul auto-escola diz
que 70% de seus alunos. já dirige no trânsi
to mas não possui carteira, outros 5% têm
habilitação mas não sabem dirigir. Estes
5% teriam "ganho carteiras de polúicos
em campanhas passadas. que se mostram

.

como verdadeiros passaportes para a mor

te". Estes dados fornecidos por Lúcio de

Aquino Machado, proprietário dá Auto Es
cola Jaraguá revelam um pouco da reali-

dade no trânsito onde acidentes acontecem
ein. alto- número'a cada dia e matam màis.
do que qualquer doença do Planeta. O
Corpo de Bombeiros Voluntários de Jara
guá socorre acidentes nas rodovias da re

gião e precisa de um carro paramédicopa-
ra melhorar este serviço. Leia sobre estes'
assuntos no Correio do Povo que esta se

mana -publica mais uma série de matérias
sobre o tema Trânsito.Pägtna 14
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A fot� üuslra Um acontecimento importante da vida de Iara
gOO. Em 4 de outubro de 1941 era inaugurado pelo Interventor Dr.
Nereu Ramos, o imponente prédio constnddo na administração do

.

Prefeito Tenente Leónidas Cabral Herbster. O então Ten. Coronel
Rodolfo Augusto Jourdan, filho de EmOio Carlos Jourdan (nosso fun
dador), Comandante do 1� Batalhão de Caçadores em Curitiba
- PR e mais tarde General di!
Exlrcito, compareciaãs sole-
nidades. ,

Apetiai não sefezJUS-
TIÇA à Leónidas CabralHer
bster. Depois/de destruirem o

seu marco na Praçâ do Expe
dicionário, ficou apenas o seu

nome na Rua 74, que sai da
Rua 6 e dtj para o rio Itapocu.
Apesar de acusado de perse
guidor de alemães, que se atri
bui mais aos seus auxiliares e

assessqres, deve-se resgatar a
MEMORIA desse homem pú-
blico que engrandeceu esta
terra, Foto tirada pelo sr, Sil.
via Piazera e gentilmente cedi
da pela viúva Stefania BalJock
Piazera, Mais detalhes, leia na
pág.03 .
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Outubro é mês de festas em SC
Outubro 4- mês

.

de
\ festas em Santa Catarina ..
No embalo da renomada

Oktobetfest que inicia 110- .

je (04) surgiu uma itifini
dade de festas que alcan
çam todas as regiões do
Estado. Em Jaraguá do
-Sul.. inicia no próximo
dia 11 a 39 ediçâo da
Schützenfest (Festa dos

Atiradores) que espera
receber 200�il visitantes

>

e tem C011U'J novidade a
o

apresentação de uma g.
. '"

banda alemã. Em Joinvil- �
le, começou na semana �

.

passada a 49 Fenachopp �
(Festa NaCional

.

do

Chopp e Festival Interna
cional da Cerveja) que
aguarda a presença de
300 visitantes. Os ingres
sos para as festas estão

fixadas em Cr$ 1.500,00
e o caneco de chopp cus-
ta Cr$ 700,00.

.

Em
JOinvllle,
aFenachopp
foi aberta
dia
27 p.eló

�

prefeito
Luiz
.Gomes,
queaté
brincou
como

pÚ!Jllco
usando
àmcopo

. semboca

Quimitextil

Tintas

para
.

estamparia'

72-0492'

Vase. desmente
. \

.

saída do PMDB
O deputadoDurval Vasel, mani

festo-se através de sua assessoria de
imprensa.para negar qualquer articu
lação .

que poderia resultar na for
mação de dupla com o deputado Vdo

-

Wagner. Garantiu que não sai .do
. PMDB. Não descartou, porém, que
possa receber apoio de outros parti
dos caso aceite concorrerà 'prefeitu-'
ra.,

P4ginà3

72-0091

. FO�NE (0473) 72_;3,�00
TELEX 474- 519
FAX (047;3> 72-0304
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"

Mês das festas
o mês de outubro se tais comemorações todos o�

insere entre os meses que suo seus irmãos brasileiros e de
cedem ao inverno e anteee- repdbllcas vizinhas e justifi.
dem o verão em que Santa cando com sobras de razões

Catarfna flgura
'

com mais que s6 a" educaçio pode
acontecimentos' que justifi· criar os b�DS h'bitos•.
cam serem festejados. É festa pra metro e

É a primavera' que meio, no dizer de um eon

mostra todo o seu viço, ne tumaz 'frequensador para
verdor das plantas e na ex-

. naense de Rio Branco do

plesão de vida dos homens, Sul.

tão bem Íembrado pelo Festas como á OK-

"poeta Alberto de Oliveira. TOBERFEST, a maior de

Comemorações que se todas e a segunda maior
sucedem e, reunidas, for- festa nacionál, a que se jun
mam a festança dos hábitos tam a SCHÜTZENFEST de
e costumes, duradouros e Jaraguá do Sul, a festa de

freqüêntes. It Santa Catarí- atiradores que já' data de

na, o pequenino Estado. do 1906 como organização cor

Sul, o ZERO da BR-10t, porativa, o 4! Festival In

que anualniente recebe para ternacional de Cerveja. -

Editorial

FENACHOPP, de JoinvilIe,
a '6!? FENARRECO, de
Brusque, a 5!? !'fAREJADA,
(Ie Itajaf e o 2!? FESTIVAL
DO CAMARÃO, de Itape-
ma.

Outros eventos signifi
cativos' deverão Ineorpe
rar-se nas festas de outubro,
dentro em pouco, como é o

caso de Gnaramirim com a

Festa do Cascudo, ou CÁS
CUDENFEST e já se movi
mentam es municípios de

Corupä, Sehroeder, Massa
randuba e Barra Velha que,
assim, perpetuarão os seus

usos e costumes mais autên
ticos.

Um. belo mês para

confraternização!

REMINISCÊNCIAS

A música do hino ofícíal de Jaraguá do' Sul VII
. A emrevista que Aleeste
Berri deu ao JOT7Ul1 "Correiodo
Povo"; com o, titulo - Be""i: de
Pistonistà do "Serâfico" ao Hino
de Jaraguá.
CP - Teve IIIuitosfilhos?
AB - Tive setefilhos, todos casa
dos, menos a última: em 1950
nasceu Isolde (fai.), em 54 Lau
rindo, 55 Doralice, 56 Irene; 57
Carmem (fai.), 59 Helder e em

63 Tânia Teresa. Cada casal tem
2 filhos, de modo que tenho 8
netos, 6mulheres e 2 homens.
CP - Gostou de polftica?
AB - Gostei. Hoje' não gosto

mais; Fui 'vereador pelo PSD,
em Rodeio, mas ajudei a UDN,
também, Nunca fui de discrimi
nar partidos. De 1954 a 58 fui
simplesmente vereador, embora
me oferecessem a presidência do

legislativo, Fui solicitado a ser

candidato a prefeito de Rodeio,
mas nãoaceltei, Em Guaramirim
fui candidato à vice-prefeito pelo
MPB junto com o candidato Má
rio Airoso e perdemos por 'JOO
votos para Silvestre Mannes e
Salim Dequech. Valeu a expe
riência como realização pessoal
CP - Fez Serviço,Militar?

ÁB � Fiz. Como interno do Co
.

légio Serâfico, em 1942 consegui
tirar meu" tempo no Tiro de
Guerra n'! 515, que existia 14 em
Rio Negro, no Estado do Para-
ná.

'

Por pouco, mas por pouco
mesmo que não acabei sendo
convocado para seguir ao teatro
da guerra na Europa. Acabei
recebendo o certificado de re

servista como concluinte de trei-,
namento para ser um bom sol
dado e servir, caso fosse neces

sário, a Pátria brasileira.
Segue, na próxima semana

o reencontro

de um grupo
Corriao ano de 1951 quando

foifeita estafoto. Era o tempo de reu- "

niões alegres. e descontraidas, as

"gatas" bem vestidas e perfumadas e

os
..gatões' de temo, gravata e bri

lhantina 00 cabelo. No dia da foto
aniversariava Irene Hinsching e rece

bia. cumprimentos; Hoje I a sra, dr.
JIJm Soelter e residem na Alemanha;
Os queficaram sé aplicaram e não es
moreceram. Lutaram e venceram.

Nem todos estão vivos. Nocasamento
da M6nika: filha de Dietrich e Renata

"

HufellÜSSler foi Teavivada a idlia de

Eggon João da Sífva e sOmir Mattar

de um reencontro dO' grupo que
tantas e·tão boas' lerflbranças guar
dam.

A foto I uma lembrança e um
'

convite. O passO' seguinte I dos pro
motores desse reencontro que não
deixard de ser ruidosamente come

morado.Ati Mt
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Barão de Itapocu

"A História de nossa gente MO pode ficar só na
· saudade" ,

I
O Passado só é importante se o seu tempofoi bem

empregado ...

Confira·a história
___ HÁ 50 ANOS

- Em 1941, a 4 de outubro dava-se a inauguração do
prédio da Prefeitura, tio Fórum e da Herma de Emflio Carlos
Jourdan. Dentre as autoridades o dr. Nereu Ramos.Tnterventor :

Federal. no Estado e o Ten, Cel. Rodolfo Augusto Jourdan.filho
do fundadore Comandante do 15'! B.C. de Curitiba. Desde as
14 horas a concentração de populares, escolares, uma Compa
nhia do J3'! B.C., de Joinville. O prefeito discursa e lembra a

doação, M 14' anos, em 27-08-1927, porparte de d. Constância
Piazera, viúva de Angelo' Piazera, de 4.02Orrf (estimados em 10
contos de réisj, para nela ser construido o prêdio destinado à
Intendência do distrito de Jaraguá, com a condição de re

verter ao patrimônio da doadora caso não se cumprisse
a exigência. Oito anos depois, o pref, Waldemar Grubba, do
tava verba para 1936, de 5 contos âe réispara construção da
Prefeitura, gesto que elevavapara 10 contos nas administrações
de Leopoldo Augusto Gerent e Ten. Ruy Stoclder de Souza. Ao
assumir em 1938, Leonidas C. Herbster concretizava o velho
sonho. Em 1939 comprava a um dos herdeiros mais a área de
1.�75rr1 e a 1'5 de novembro damesmo ano lançava a pedra
fundamental do prédio com 31,2Om de.frente por l7,15 de fun
do. D. Pio âe Freitas procedia a benção do ediflcio.lnaugura
va-se o Fórum, falando o juiz dr. Ribeiro Pontes. Pouco depois
dava-se a inauguração da !umna de Jourdan Tia Praça da Ban
deira, seguido de desfile. A noite banquete no Salão Buht, fo
lando o Promotor dr; Abelardo Montenegro, seguido do dr. Ne
reu Ramos. O baile nos Atiradores teve infcio com. a dança do
dr. Nereu Ramos com a sra. Aha Braga Herbster e o. prefeito
LeonidasHerbster com a sra. BeatrizRamos.

.
• •• HÁ 40ANO$

_ Em 1951, uma verba para o calçamento da Avenida
Getúlio Vargas e Rua Mal. Deodoro, iniciativa pioneira na ci
dade, encontrava opositores a tal melhoramento. Para o orça
mento de 1952, destacava-se a quantia de cr$ 666.666,60 das
vias acima, a partir de janeiro, a serpago emparte pêlos moro- ,

·

dores, em prestações atl dois anos. .

_ Levantava-se na Assembléia Legislativa um movimento
para derrúbar o 'que foi aprovado na Primeira Reunião Econô
mica do Norte Catarinense, sobre a ünha de transmissão elêtri
ca Florianôpolis-Jaraguâ, da Usina de Capivari. Torpedeava
se o projeto aprovado pelo Gov. lrineu Bornhausen, ligando ao
sistema Empresul. Deputados advogavam uma linha de São José
à Brusque, onde seria, constndda uma estação transformadora
ou em Blumenau e transportada a energia pela Cia, de Força e

Luzde Blumenau até o norte, em Joinville. Dizia-se do envolvi
mento do representante jaraguaense e de que teria empresârios '

contrários ao aprovado em Jaraguá, sob suspeita de altas tari-
.

fas, etc. A construção da linha Capivari-Jaraguâ demonstrou.
que osmentores dfl proposição estavam certos.

.

.
_ •• HÁ 20ANOS .

.; Em 1971, o prefeito municipal em exeretdo - Eugênio
Vi�r Schmõckel, tendo em vista a existência de loteamentos
não aprovados, na forma. da lei, a fim' de resguardar os inseres
sados contra possiveis danos, avisava que oDepartamento de

Serviços Gerais e Obras Públicas, sito à rua Quintino Bacaiúva,
n'! 50, estava em condições de prestar todos os esclarecimentos
sobre construção para casos dessa natureza.

., Você gosta de teatro? Era a perguntafeita pela impren
sa para a homenagem que a Prefeitura Municipal prestava à

petizada; com a vinda do Gr-upo Cacilda. Becker, ao Salão
Cristo Rei.

. .

,

••• HÁ 10ANOS
,

=<Em 1981, o GovernadorJorge KonderBornhausen, as
sinava decreto, criando e tncluindo-os na estrutura organiza
cional básica da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
- JUCESC -, 1.8 Escritórios Regionais, a serem instalados nas -

sedes das seguintes microrregiões: Araranguâ, Blumenau,
Brusque, Chapecô, Criciúma, Caçador, Canoinhas, Concórdia,
Itajat; Joinville, Joaçaba; Jaraguá. do Sul, Lages, São Miguel,

·

D'Oeste, Tubarão e Xanxerê.
.

- Com. a-, participação de sete distritos eclesiásticos,
abrangendo 69 pàróquias e pastorados, l'oinville estava sedian
.do o Vil Concf!io Regional da IgrejaEvangélica, que tinha co

mo tema central de discussão e reflexão: "O idoso".
_' k AC/J's colaborava na elaboraçiio do C6digo de

Posturas dQ 'Municfpio, para substituir o atual e que não �is
atendia às exigências da então� atualidade, que datava anterlOr-,
mente ab "boom" iiulustrial' e comercial, assim como'residen
cial, época em que Jaraguá caminhava lentamente para seu de
senvolvimento.

INDUSTRIAS REUNIDAS
J�RAGUÁ LTDA.

Jaragud do Sul, 5 a 11 de outubro de 1991
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A ciranda dos candidatos

movimenta opinião pública
. Jaraguá do Sul o

"Pega" dos prefeiturãveis
'continua alvoroçando a opinião
pública, dianie do desencontro
das declarações, muito comuns

em épocaspré-eleitorais. '.
Em outro local desta pà

gina, um dos citados em "Yasel
e Wagner: lUIUl· dupla forte",
o ilustre representante do PMDB
na ASSembléia Legislativa, depu
tado DURYAL VASEL, manifes
tou-se através de sua assessoria
de iinprensa para dizer que não

jara procurado para articu
lações. Homem inteligente,
também não negou que possa vir
a ser candidato ao cargo, po
denâo receber maciço apôio de
outros partidos, que ele. não
proibiu e nem éproibido.

Um seu ferrenho defensor
que pediu para ser omitido para

. não sofrer perseguições dos sim
patizantes. de outra candidatura
orientada pelo palácio da prefei
tura; nos procurou para dizer
que tem outra opinião. Segundo
ele "Vasel e fiel à legenda que o
elegeu, porque não é vira-casa
ca, mas 'que não -é tão pactfica a

sua convivência com a atual ad-
. ..

'ministração",
O declarante' colocou

quatro pontos para confirmar a

sua oplmao:']'! ":- Quando o

atual prefeito que ele (Vasel)
elegeu nas suas costas tomou'

posse, um dos primeiros atos foi
transferir um seu parente que
lhe fõra muito útil na Prefeitura,.
2'! - O ato, condenável de alienar
um automóvel Chevrolet para
adquirir uma ambulância, vendo
na operação prejuízo ao pa
trimônio municipal, 3'! - A orde
nação da imediata retirada de
alguns animais. de Vasel, que es
tavam de "pensão" no Parque
Agropecuário "Ministro João
Cleophas", que eletdeclararue]
"juro" não estavam lá às custas
da Prefeitura e 4'! - As mano-

. bras pOT todos os.meios do atual
prefeito, evitando a candidatura

de Yasel pelo PMDB, porque
teme que eleito, na reciproca
(verdadeirai]. poderá direcionar
a sua "caneta" contra nove de

seus parentes (o j& denunciado
nepotismo, pela imprensa), que
absorvem polpudas verbas mu

nicipais.
São os comentários de

correligionârios, enquanto
ocorre a ciranda dCJS candidatá-

'

veis••.

Noticias de última hora,.

vasou uma "pesquisa de, opi-'
nião" encomendada, segundo a

qual CINCO de cada SEIS en

trevistados votariam em VASEL,
caso viesse a sei" candidato ao

cargo de PREFEITO.
.

Deputado Durval Vase) esclarece
,

'
.

Flori8Dópól�s - o jorn. Leopoldo Luiz Ruzicki, da Assessoria de Im
prensa, do gabinete H8 (deputado estadual DURVAL VASEL), liberou àim
prensa o seguinte esclarecimento: "Com respeito amatéria publicada à pãgina 3
deste conceituado jornal (CORREIO DO POVO), na edição de 07 a 13 deste
mês, sob o título "Vasel eWagner: uma dupla forte'", gostaria de esclare- .

cer que fui surpreendido diante da informação sobre possíveis articulações atri
buídas a estrategistas políticos com vístas a uma composição partidária e até
'mesmo troca de sigla partidária quanto às eleições municipais.de 1992. Como
fundador do MDB emilitante do PMDB, pelo qual me elegi prefeito de Jaraguá
do Sul e, agora, deputado estadual, não tive nenhum contato ou mesmo qual
quer consulta sobre o assunto em pauta, permanecendo fielàminha legenda e à
liderança política.que me foi atribuída pelos nossos eleitores na região. Deputa-'
do Durval Vasel".

'

,.'

Há ,200 servidores irregulares em SC !

Florianópolis - O governa
dor Vilson Kleinübing confirmou, na
semana.passada, que recebeu da Co
missão Permanente. de Auditoria um

relatório com cerca de 200 nomes de
funcionários públicos estaduais em

situação irregular e determinou que
cada secretaria a quem os Servidores

.

estão vinculados
.
tome providências

imediatas para solução do problemá.
Kleinübing disse que as irregularida
des relacionam-se principalmente a

C1ISOS de funcionários à disposição de
outros órgãos sem ato ,reguladO e até
de outros governoS' estaduais, com

'ónus para SantaCa�. Há tam�m

casos de funcionários exonerados que
continuam 3 receber seus vencimen- _

tos e que agora os estão devolvendo.
Kleinübing também manteve,

na semana passada, encontro com' a
bancada da União por Santa Catarina
na Assembléia Legislativa para exa

'minar projetos que o Executivo de
verá remeter brevemente para o Le

gislativo. Dentre eles destacam-se os

que preveêm-o aumento de 20% nas

multas aplicadas pela fiscalização da

Fazenda, outro que remunera o· fisdtl
de tributos estaduais proporcional.
mente ao aumento real da receita e

um terceiro que regula as penSões es-

peciais concedidas pelo Estado, limi
tando o seu teto e acabando com a·

acumulação e hereditariedade:

o -Governador desmentiu in

formação de que pensa e)ß propor ô
aumento da alíquota do ICMS, dos
atuais 17% para 18%. Esclareceu que
há três meses solicitou um estudo so

pre a repercussão financeira que po
deria advir do aumento da alíquota e

concluiu que. os resultados ficariam
além das expectativas. Em contrapar
tida, o Governo do Estado decidiu
melhorar e aumentar.o controle sobré
a sonegàção.

o cinqüentenário
da prefeitura

Ontem o palácio da PrefeituraMunicipal completou 50mos. Foi
inaugurado peloTnterventor Nereu Ramos e eonstruído pelo então Ten.
Leónidas Cabral Herbster. Quase passou despercebido" Nos fundos já
deveria estar pronto o novoprédio. Projeto aproväõo faz muito temeu,
<:pm premiaçao �os vencedores, Hoje se pretende lJ!ll3 nova construçao,
situada a um quilômetro da atual sede. A populaçao se pergunta o que
houve, pois, a construção já devia estar quase pronta. O adiamento, ar
gumentam, envolve novos custos, adaptação deprojetoe vêem nessa se
gunda orientação dentro de uma mesma ,ildministração que não se usou
seriedade no plano ínícials.como poderá ser temerário o que se pretende
dar como substituto.

.

Teria a cidade crescido tanto em tão' pouco tempo?
'

.

Relembremos o passado e suas ricas lições. Sem passado não
existe o futuro, lembram os filósofos. .

Pelo que se conhece, e primeira IntendênciaMunicipal' coube a
Max Schubert.

. ,

"Ficava a 5 km do, lugar Itapocuzinho I, no caminho Itapocu
Hansa. JoaquimAthanasio da Costa, -em 15-01-1895 alírMueria um lo
te, à margem esquerda do rio e instalava Cartório Civil eil). 1896 e foi
Juiz de Paz. Fica perto da Sociedade "Amizade". Aprevi�ocomo "S»
\lIdtplatz" não \lingou, embora a região (hoje) sejabairro da cidade. Per-'
tencla-seventão, ao Paraty. '.. s

.

Veio o tempo de Joinville (1913) e na confluência dos rios Itapo
cu e Jaraguã uma ma foi reservada para a cidade, tendo o cemitério nos
fundos. Chamavam-na de "Kammeiland" (património da Câmara), que.

também não vingou, emborahoje faça parte da área central. Os morado-
res tomaram outro rumo.' ,

. Em 20-10-37, o pref. Gerent vendia 15.000m2 entre a Rua Rio
Branco e o rio Jaraguá, para quem melhorpreço oferecesse, não abaixo
do fixado pela Câmara Pif' sessão de 16-12-36, do Património Munici
pal. Outros administradores também venderam áreas, visando incre-
mentar a ocupação daquela, região,

.

Em 1937, o prefeito efeito Leopoldo �ugusto Gerent, o grimeiroíntegralista brasileiro a ocupar esse cargo, sancionava a Lei n- 55 s .
de

06-09-37, é teve apretensão de fixar o quadro urbano da cidade, pois,
toma como PQNTO CENTRAL A ESTAÇAO FERROVIARIf\. (a ve
Iha), que dizer o PONTO ZERO de Jaraguá e, enquanto a lei dutou foi
assim observada.

, Depois de alargadas as ruas e a Av. da Independência virar em
Getúlio VargllSl-.ó"eio a inauguração do prédio da.PREFEITURA MU
NICIPAL E O r

. RUM, tendo à frente a Praça da Bandeira, que TIro\Í
para Angelo Piazera para homenagear o doador das terras destinadas
condicionalmente para o prédio da admin!stração municipal. Segunda
Amadeus Mahfud, competente serventuáno da Justiça, ao se falàr em
Marco ZERO da cidáde a confluência das 4 principais ruas da cidade,
ele lembrou que o pref, Leónidas Herbster, no dia ínaúgurativo, consi
derou aquela, área o MARCO ZERO da cidade, que hoje comemora 50
anos. "

Eis que voltá-se a falar emmudar � prefeitura.Na dúvidà consul
taram as classes empresariais. Nada a opor! Assim como as empresas se
acham aqui instaladas, a reciproca também é verdadeira para se afirmar
que é o povo que nela mera.Diante do quadro de abertura atual, procu
re-se. respeitar as disposições vigentes, consultando, também, o povo, '

através de PLEBISCITO, que tem o poder de referendo gue não se pode
delegar à Câmar�de Vereadores e muito menos ao prefeito municipal,
I?EMOCRACllA n GOVERNO pO POVO! Vamos pensar nisto?

'

Fritz YonJaragUá-lO/�l.
\

/

FIDELiDADE PARTIDÁRIA

Brasllio, (P1a�lto) -Proje
to de lei apresentado' pelo senador
Dirceu Carneiro, pretende restdbele
cer o problema da fidelidade pal'!tidá
ria � lei otgdnica dospartidos. Justi
ficando sua' inic.iativa, o senador pelo

PSDB argumentou que o fortaLeci
mento dos partidos polfticos StJ serä
posstvel com ummlnuno de coerência

. ideológiça, traduzida, como frisou 'na }fidelidiJde partidária dos jiJiiuJos, so
bretudo dos'�res de�ndatopar-
loméntar.. I

'.

SPÉZIA & elA. LTOA.
,

. \

\ Serraria e Sel"\liços de trator
Madeiras ,para construção e serviços de
trator com profissionais especializados .

R. João J. Ayroso, 772 - Jar�guá.
Esquerdo

Fone: 72�0300 - Jaraguá do Sul
SC

, '

Rua Conrad Riegel, 162 - Fone (0473) 72-0874
:Jaraguá do Sul - sC

APROVEITE, 'A
SCHÜTZENFEST E

ACERTE O' ALVO COM
MORETTI, -JORDAN.

COM. E REPRES. de MAT. de CONSTRUÇÃO
Madeiras, tijolos, lagespré-moldados, cimento, cal,

. portas" janelas, fechaduras, forros, tudo damelhor
qualidade e Com pronta entrega

RU!l BeTTl(lTdo Dornbusch. sln'!, próximo daMarisol.
Em'cada cliente, um nqvo�go.

.
' Promoção válida' apenas de 07 a 25 de outubro dei 91.

Jaragud do Sul, 5 a 11 t:k outubro de 1991

� ..

Comércio de veículos usados�� pl
.

veícu�os e.serviço de eletricista
.

.

ÇOMPRAMOS VEícuLOS

Ferro Velho Ma,rechal de
Engelmann & Cia. Ltda.

ACIDENTADOS

Venha ser rei durante a Schützenfest ria Moretti, Jordan.
Na' compra de qualquer peça, acessório, oUr nos serviços
de oficina, além dos 'descontos normais, você tem o dtrei
tO' de atirar no Alvo da Economia Moretti, Jordan e ganhar
um 'descontp adi.Çiónal de 3 a 15%. Só depende de sua

Qontaria.
'

Venha ser o Rei da Economi� na Moretti, Jordan.

Moretti, Jordan & Cia. Ltda .

I
..

, P4giiuJ 3
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AL ' cria' seguro para danos à,
.

safra cansados por fenômenos
"Ata-cado e �var�jô"

* o Banco Central do
Brasil promoveu uma desva
iorização de 17% do cruzeiro

,

para possibilitar a recompo
sição de reservas internacio
nais do País. A irformação é
deArminio Fraga Netto, diretor
de Assuntos Internacionais do
banco. Com a minidesvalori
zação, o governo, também in
centiva as exportações. O âõ
lar comercial, subiu assusta
doramente na semana.

* O Ministro da Eéo
nomia, MarctlioMarquesMo
reira informa que o governo
deverá reindexar os impostos
para proteger a receita do
Estado contra a inflação. A
reindexação integra a Refor
ma Fiscal que o governo deve
anunciat este ano, mas que
entre em prática somente em

1992.-
* O IGPM (Índice Ge

ral de Preços do Mercado) de
setembro teve uma pequena
queda do nivel inflacionário,
'que apresentou' alta de
14,93% contra 15,25% de

agosto. Dos três Indices que
, compõem' o IGPM o que mais

, subiu foi o IPC (Índice Geral
de Preços), com 16,10% col'!
tra o percentual de 14,83%
do mês anterior.

* O governador Vilson
Kleinübing '. anunciou reali
zação de auditoria no Institu
to, de Apicultura do Estado,
subordinado à Secretaria da
Agricultura .. Ele quer apurar
denúncias de que parentes
dos integrantes da diretoria
teriam formado uma empresa
para competir tecnol6gica e

,

comercialmente com o institu
to, 'supostamente, aproveitan
do-se de seu programa e tec

nologia.
* A tese de que o pre

sidente do Banco Central,
Francisco Grass, seja enqua
drado em crime de responsa
bilidade por ter se reéusado a
prestar informações financei
ras ao Senado Federal, 'é de-

,

fendido pelo senador Gerson
Camata. Elf! quer saber no-

'

mes dos brasileiros que
mantém .transações com o

Banco Iraque. Ele não admite
a alegação de que o BÇ não
dispõe de tal listas "Se o BC
não tem condições de fiscali
zat tais operações, não tem

porque existir", diz Camata.
* O empresário Vicente

Dominini abandonou o cargo
de diretor-superintendente da
WEG Acionamentos para as
sumir a direção da Marisol
Indústria do Vestuário S/A.
Em seu lugar assumiu o até
então diretor industrial, Emí
lio da Silva Neto, de 38 anos.

Com a mudança, foi extinta a

diretoria industridl da empre
sa e criada a diretoria co

mercial que está sob a pre
sidência de Harry Schmelzer
Júnior, de 33 anos, ex-geren
te de vendas.

IICDÇAO p.... _..... ::
O Plenário aprovou f;

também projeto de lei de au�'
toria do deputado Onofre
Santo A:_gostini (PFL), que'
isenta dá tributação do

'

ICMS as operações relativas "

à comercialização de mudas
de ärvores frutíferas no ter
ritório catarinense. Ao, ser

'

analisado nas comissões téc-�
nicas a matéria recebeu pa..

'

recer contrário da comissão
de justiça, que posicionou-se
pela sua inconstitucionalida
de. Mas, como foi aprovado
pela Comissão de Agriculta- '

ra, o projeto foi encaminha- '

do ao plenário para decisão
'

final.
'

agriCultor.
A s verbas para custear

o seguro agrícola serão pro
venientes dos prêmios pagos
pelos agrícultores segurados;
do fundo do Governo Esta

dual, especialmente criado

para esse fim e de verba or

çamentária alocada pelos es

tados e municípios. Quando
de sua tramitação nas co

missões técnicas da A.L. o

projeto recebeu parecer con-
'

trário da comissão de justiça
que o considerou inconstitu
cional, e favorável da co-

'missão de agricultura, o que
determinou o seu encami
nhamento ao plenário para
deliberação final.

'

" Florian6polis A
Assembléia Legislativa
aprovou projeto de lei de au

toria do deputado Luiz Bas
so (PMDB), que cria o segu
ro agrícola, destinado ao

atendimento de pequenos e

médios agricultores, com

caráter obrigatório para o

valor dos recursos financia
dos através do crédito' rural
e opcional para cobrir os re
pu.rsos próprios utilizados
no empreendimento agríco
la, De acordo cpm o projeto,
o seguro cobrirá os prejuízos
decorrentes de fenômenos

I

naturais imprevisíveis e fora
do controle, humano ou dos
recursos à disposição 'do

* Ainda sobre a WEG,
a empresa instalou em Fort
Laurdedale, na Flõrida, Es
tados Unidos; a WEG Electri
Motors.lnicial�nte a empre
sa funcionará com um depô
sito e um escrit6rio. "Busca
mos incrementar as expor
tações, pois o mercado brasi
leiro - está trabalhando com

uma ociosidade de 40%", in
forma Décio Silva diretor
presidente executivo do gru;
po.

Breithaup concorre a prêmio de RH.
Catarina, promoção da asso

ciação catarinense do setor.
Jaraguá do Sul - A

Comércio e Indústria Brei
thaup S.A. - vencedora do
premio de melhor atuação na

'área de Recursos Humanos
em Jaraguá do Sul válido de
dezembro de 89 a dezembro
de 90 - estará neste ano

concorrendo ao prêmio má
ximo de destaque na área de
Recursos Humanos de Santa

também é a primeira e�pre-
sa da cidade a destinar um
horärio à escolarização e al- ,
fabetização de seus fun-'
cionäríos, durante o expe
diente comercial. Acredita
Janice, "que o melhor inves- .
timento é o homem, pois é -:
através de sua motivação' '

que as máquinas furício
nam".

Conforme Janice Brei':'
thaup, gerente de Treina
mento e RH da empresa, a -

Breithaup .foi merecedora do
título do ano passado devido
a grande importância que dá
ao desenvolvimento de seus
funcionários. A Breithaup,*' A Telesc passará a

cobrar os serviços de infor
mações prestados pelotelefo
ne j02. Segundo o diretor
Gerson Bortuluzzi, o objetivo
é descongestionar as linhas;
acabar com os trotes e com o

comodismo dos que não utili-
38m a lista. Cada chamada
'çustará Cr$ 200,00 e será
debitada nas contas de tele
fone comercial e residencial.
O serviço começará a ser co

brado em Florianôpolis, de
pois Lages, e em seguida, ou
tras cidades do Estado.

Aumenta a'mídia para os jornais
dades, nos veículos de comunicação ,

do PaÍs contra US$ 761,2 milhões do
mesmo período do ano passado, com
um crescimento de 3%.

Em verba total investida em

publicidade, 35% destinaram-se
aos jornais, centra 30.% no primeiro
semestre de 90., o que significa. um
aumento de 20.% em relação ao ano

passado.
O meio rádio, com o mesmo

'percentual de investimento de 90.'
(5%), experimentou um acrescimo de
15% na preferência dos anunciantes,

Já a TV, embora tenha recebi
do 49% das verbas nos primeiros 6
meses de 91, teve uma queda de 2%
na veiculação, pois a ela no ano pas
sado foram destinados 53%.

,

No meio revista se dirigiram
10.% contra 11% em 90 - foi ainda
maior:,5%. Mas o recorde! ficou com

o outdorr: esse veículo, ao qual os

anunciantes direcionaram I% das suas

verbas (o mesmo percentual do ano

passado), sofreu uma queda de 14%,
no montante. (ANJ, nl? 48, setembro
1991).

Os mais importantes setores'

écenômicOs do País redicionaram
suas verbas publicitárias para os jor
nais, no primeiro semestre deste ano,
em detrimento de outros veículos,
como ä TVe as revistas. Isso sig-

o nifica que o jornal, devido a sua rapi
dez em veicular anúncios, continua
,sendo um meio adequado às carac
terísticas de instabilidade do atual
cenário econômico. A Leda Nielsen

Serviços de Mídia, por seus levanta
mentos no semestre/91, foram inves
tidos US$ 781,2 milhões em publici-

TUBOSSANTA
:HELENA LTOA.

I ,

Divisão de concreto (tubos e artefatos de
conCf'éto).

;
R. Joinville, 1.Q16 - Fone: 72-1101 '

Divisão de P/�s(jcos (tubos de PVC - eletrodutosl '

linha esgoto ., tubos de polietilenclmanguwa
preta).

R.8ernardo Dornbusch, 858 -- Fons: 72-3025
-

Escritório Geral
R. CeI. Procópio Gomes, 99 - Fone: 72.(J()(J6

RETíF,ICA JARAGUÁ\ L'TOA.'

RETÍFICA
ÁLCOOL

DE MOTORES
GASOLINA DIESEL

I'
Anexo completo estoque de peças - FACILITAMOS SEU PAGAMENTO - 1 + 3x s/juros

Rua Pastor Ferdinando SChluenzen, 116 - FONE: (0.473) 72-2254 - Jar�guá dO Sul- SC I

"

CARROÇARIAS.He
FlORNBURG Ind.Çarroçarias Blindadas Ltda,

. CARRoçARIASBLINDADAS - FRIGORfFICAS;.=:: ISOT�RMICAS - TREILLER;S COMERCIAIS - ESQUADRIAS - PORTAS

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

.

FAX 72-2130 -JARAGUÁ DO SUL/Se.

Jaraguä doSul, 5 Cz 11 de outubro de 1991Päginá 4

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



__----------_------__GERAL

Projeto que prevê auxílio à

esterilizaçãovíra polêmica
luagd do Sul - Projeto de· Cõdigo Penal no artigo 129 diz "a

Lei que tramita na Câmara de Verea- . fender a integridade corporal ou a

dores de autoria de Heins Raeder (PL) SI;ldde de outrem" - crime para qual
e prevê regulamentar que a prefeitura há pena de detenção específica, Mais
patrocine a execução de operações . adiante, no parágrafo i: "Perda ou

gra\ui� de vasectomia é laqueadura inutilização de função também acar-

'(lara pessoas de baixa renda, está retará em pena". Segundá Faleone,
�usando polêmica na comunidade, O neste caso hav.eria perda da função
presidente da Associação Médica Ja- reprodução, O Cõdigo Penal no artí-

.

raguá do Sul (que congrega a classe go 132 diz àindaué ilegal expor a vi-
médica da .região) afirma flue tal prã- da ou saãde de outrem a perigo direto
tica fere o Cõdigo Penal, o Cödigo de e eminente". A pessoa se enquadraria
·Ética Médica e a Lei de Contravon- neste caso, por se sujeitar a-anestesia,
ções Penais. 'a problemas põs-operatõríos, sem ne-

,

O primeiro questionamento do nhuma indicação médi�, mas apenas
médico Walter Falcone é quanto aos porumaconveniênciapessoal.NaLei
critérios que determinam uma pessoa de Contravenções Penais, artigo 20
ser ou não carente. "Teriam de ser "anunciar processo, substância ou

definidos no projeto" _ diz ele. O objeto com o propõsito destinado a

provocar aborto ou evitar a gravi
dez", também é passível de pena. '

dá no Cddígo de Ética Médica,
artigo 32, a intenção'também se torna,

imoral se analisarmos o artigo 32
"Não é permitido ao médico-indicar
ou ,executar terapeutica desnecessária
ou proibida pela Legislação do Pars" •

Também no artigo S2 "A esteriliza
ção é condenada, podendo, entretan
to, ser executada em casos especiais,
quando houver precisa indicação re
ferendada por mais de dois médicos
ouvidos em conferência",

"O nosso País tem ãreas
enormes desabitadas, dar eu acho essa

lei nunca ter sido aprovada no Con

gresso Nacional", analisaWalter Fal
cone.

CHICAG,O
4VÔOS.

SEMANAIS
O'

VARIG,Fone: 72-0091 - Telex 475-055

IDA FREQUÊNCIA SÃO PAULO RIO DE JANEIRO CHiCAGO TORONTO

J
-, (

VOO Partida Chegada Partida Chegada Partida Chegada

RG854 2�s e 6�s Feiras. 20: 45 h 21:45 h 22: 30 h 07: 40 h - -

/

RG 850 4�$ e Sábados 20: 30 h 21:30 h 22:30 h 07: 40 h ·08:30h 11:00 h

\

VOLTA FREQUÊNCIA TORONTO CHICAGO RIO DE JAN�IRQ SÃO PAULO

, -

vOO Partida Chegada Partida Chegada Partida Chegada
3�s-Feiras e

07: 15+hRG 855 Sábados - - 18:30 h 08: 15 h 09: 25 h

5�s Feiras e .

RG8!il Domingos 17:00h , 17: 30 h 18:30 h 07: 15+h 08,,15 h 09:25 h

\ \
II
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hlragu4'do S.I - Para o
vereador Heins Raeder "não h4

, porque ó projeto criarpolhnica na
sociedade. Jâ que sabemos que
pessoas de classe abastada tem
condições de exercer livremente tal
prâtica, ejâ a utilizam em grcÚrde
escàJd'. 'Quanto a ,questOo de 'ile
galidade, o parlamentar argu
menta: "se for Degal devemos dar
um jeito de tOM legal o projeto,
talvez exercendo pressão junto ao
Congresso NacionqJ que teriapo
derpara transformd-la em Iei,

Segundo' ele, a aceitaçlJo
M' projeto beneficiaria pessoas
pobres que tim um grande n4mero

,

de filhos e não dispõem. de recur
Sf)S para executar operaçlJo de va- '

sectomia ou laqueadura, "Pred-

Raeder.
"favorecer os pobres'

samos pensar 1U) prob� social

. que isto acarreta. Precisamos

pensar em que condições novos

filhos viriam ao mundo, certa-.

mente seriam subnutridos emargi-
1IlÍf4ados pela; sociedade; $ isto

que precisamos evuar", alega
Raeder,

'

Para .ele. a regulamentaçlJo
em decreto deste projeto não des
carta tamblm a necessidade de

campanha de educação para
controle denatalidade e distribui- ,

çlJo de pfluJas. "Uma çoisa nIJo
'

exclui aoutra" - diz. Ele argu
menta tambIm que as pessoas de
baixa renda que Se utiJizarioni
deste ,"benej7ckl' teriam total,
apoio e instruçlJopsicoMgk:a.

Pastor é centra generalização
Iaragul, do Sul - o

projeto do vereador Raeder
também não é totalmente
aceito pela Comunidade
Evangélica Luterana. "Cada
caso deve ser analisado se-

'

'paradamente. Não podemos
generalizar esta prática com'

a anuência de lei. Temos Çlp
estudar o f

contexto social dà
questão", diz o pastor Gün
ther'Rickert.

"Não acredito que o

projeto fira princípios bãsi-
i '

'cos da igreja, no entanto sa

bemos de casos' em que a Ia

queadura acarretou em sé
rios problemas psicológicos
para a mulher esterilizada.
Também sabemos que em
certas regiões do Pars isto é
feito apenas' para resolver,
uni problema social. Acho
que a idéia deve ser estuda-:
da mais detalhadamente e

ver se ela realmente trará os

benefícios almejados", com..

pleta o pastor da Igreja Lu
terana.

II

BAI.,NE'ÃRIO '.
"

,

CAMBORIU
, 'PARA COMilRAR, VENDER OU ALUGAR,

CATTANIU"ÕVEIS
AV BRASIL, 1030 - Fata:: (0473) 66-2889

'\ s

�------------------�--------------------------.. �
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II
"

II

Ir
"

Calluu eAquecedorSolar.' .

R. FelipeSclutJUlt, 279 - Fone:
71-6448

]aragll4 doS"I-sc

,. ,

II D/CORTE II_II '\,. Serviços de
. '.'Aterros, Estradas,
IITe.-,:Jlan Á�ea.s Industriais,

e Destccas-

FUNILARIA
JARAGUÁ LTDA.Especializada �m brocas de �ço ;ápldo, brocas de metal

duro para circuIto ImpreSso, fresas de aço r§pldo, bedames com

dez por cento de. oobalto, machos de aço rápido, serras de aço
·rÁpldo, cosslnetes, limas, contra pontas fixas, pontas rotativas,
trenas. eletrodos, mandris, paquímetros, micrometros, discos de

corte e desbaste.
Artefatos de Cimento, �

Blocos E,truturais'e Fechamento.

Rua Guilherme Elanker, s/n2
(pr6ximo a Verdureira da.Raquel) , r

Fone: (0473) 72.00493 -Jaraguá do Sul, - SC

,Oi.corte Comé�cio de Ferramentas 'Ltdil.
Rua Reinaldo Rau, 459 - Fone: 72-3384
.

Telex: (475) 465 - Jaraguá da Sul- SC.

INSTALADORA ELETRICA ..CO TI
•

�

, -

"

• J •

INSTALACÕESfLÉTRICAS ·INDUSTRIAIS E DE LOTEAMENTOS • MATERIAL ELÉTRICO DE,ALTA E BAIXA TENSÃO • ASSISTÊNC1A
, TÉCNICA 'WEG • PROJETOS ELÉTRICOS • MOTORES, TRANSFORMADORES E ACIONAMENTOS WEG.

.

....;.
.

.

.
.

t·

RUA GUILHERME WEEGE, 111 '-rEL. 72-0097 • TELEX 415-534 • JARAGUÁ DO SUL, sc
, '

Jai'agU4doSIIl. 5 a 11_outubro_1991
,

'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



_- GIERA---l__--CORREIO----...-
,II:> c::» .. c::»" C»

"

'I

Colégio São Luiz"

terá 22 grau

li

JaraglUf do Sill -

A qualidade do ensino e a

efictência do processo

ensino-aprendizagem são
uma preocupação cons-,

tante 'no CoMgio São
Lufs.

'

, Uma nova Proposta
Educacional serä desen
volvida a partir de 1992.
O Segundo Grau funcio
narä em regime de se

gundo grau regular"
especial. fundamentado
em princtpios educacio
nais cristãos, humanistas
e cientificos.. Terä como

objetivos: proporcionar
ao educando a formação
necessäria ao desenvol
vimento de suas poten
cialidades como elemento
de auto-realizaçho; pre
parar para o exerctcio :

consciente da cidadania e

formar/preparar para o

Curso Superior, em sfnte

se, a formação integral
do adolescente; A carga
horârta semanal serä

ampliada. AMm das aulas
no perfodo da 'manhã, as

,

três siries do Segundo
ärau terão' aulas no pe
rtodo da tarde, inicial

mente, duas tardes por
semana.

Segundo o Irmão
Adilson Suhr, Diretor do-

,

CoMgio São' L1itfs, aMm
do ensino regular, do sa

ber elaborado e dos ins
trumentos de avaliação,
algumaS estratégicas se

rõo necessârias para que
os objetivos sejam ple
namente realizados.
Destacam-se o Curso de

Metodologia da Produ

ção que visa preparar o

alunopara a produção de

textos, pesquisas e pro
jetos, 'os quais serão de
senvolvidos nas diversas
ãreas de ensino e os F6-
runs de Discussão (de
bates, palestras, estudos,

,

seminârios, paintis) pre
viamente preparados pe
los Professares e Dire

ção; envolvendo os diver
sos segmentos da comu

nidade. No Primeiro

Grau, mudanças tarnbtm
serão realizadas, tornan
do o processo ensino-'
aprendizagem, mais di
nâmico.

As atividades cirt(s
ticas e cultUrais recebe
rão uma atenção especial
e as atividades educativas
extra-classe também se

rão priorizadas, Alhn da

informâtica e das escoü
nhas de esportis, que jä
funcionam' no CoMgio,
estão previstas a" escola
deArtes" e a • 'prâtica de
Laborasõrio": Outra ati-
vidade que serä desen
volvida no pertodo da
tarde t o Estudo Supervi
sionado cujo objetivo t,

p!erecer uma opção aos

pais que trabalham du
rdnte o dia e que, encon
'tram dificuldades em

órientar seus filhos nas

tarefas escolares.
Segundo o Irmão

Adilson Suhr, as mudan

ças são gradativas e re

querem' constantes ava

liações. A curto prazo
estão previstas novas al
ternativas educacionais,
neste Estabelecimento de

Ensino.

, P4g�1Ul6

Corupá define valores para
orçamento do próximo ano

Corupä '- o prefeito.
Ernesto Felipe Blunk enviou
esta semana à Câmara de

Vereadores projeto de leí

que define a dotação orça
mentária para o município

no próximo ano. No total,
Cr$ 3,2 bilhões completam o

orçamento de 1992. Também
está pronto o orçamento plu
rianual para os anos de 92,
93 e 94, que soma 8 bilhões

e 285 milhões de cruzeiros. i

A maior dotação de"
1992 '4 destinada à Secreta
ria de Obras e Serviços Ur- '

banos (Cr$ 932 milhões).'
Em seguida vem Educação .

(Cr$ 782 milhões), Saúde e
"

Assistência SOCial (Cr$ 418 �

milhões), Fazenda e Admi
nistração (Cr$ 265 milhões),
Finanças (Cr$ 220 milhões),
Câmara de Vereadores (Cr$
173 milhões 'e' 460 mil),
Agricultura, Comércio, In-,'
düstria e Turismo (Cr$ 170
milhões) e para o Fundo de
Reserva Orçamentária estão

previstos Cr$ 164 milhões e

540 mil..

O prefeito Blunk diz
que espera rápida aprovação
já que o orçamento respeitou
parâmetros definidos pela
Lei de Diretrizes Orçamen
tárias (LDO), que já teve

anuência da Câmara Muni

cipal,
PrefeHo Ernesto FeRpe Blunk tmvlou proJeto de dotaçlo orçamentAlria esta
semana ã Clmara de Vereadores.

Governador do Rotary 'o Correio
J�guá do Sul - o Rotary, sendo que esta se- distrito - assim vários 'PJ'O"

Governo do Distrito 4.650 mana a programação abran- blemas graves, como a grau-
,

do Rotary, Marino Patrício, geria värías cidades da re- de incídêncía de uso de dro-.
visitou no dia primeiro de . gião. gas, poderiam ser ameniza-.

. outubro a sede do �()rreio O lema do clube neste dos."O mau relacionamento 'J
do Povo, sendo recebido ano - que é escplhido pelo entre pais e filhos é um dos.
pelo diretor do jornal, Frau: - presidente ínternacíonal da grandes IJ iOtiVOS para o atpal
cisco Alves. Marine Patrício entidade (o indiano Rajenda , índice da utilização de t6xi-',
estava em visita oficial à ci- Saboo) � é "Olhe mais além cos", analisa, O Rotary:
dade, sendo. ciceronea,do de si mesmo". Que, de for- também pretende promover a
pelo presidente do Rotary ma mais profunda, conclama alfabetização' de no mínimo
Jaraguã do Sul, TIdo Domin- a família rotariana a duplicar três pessoas por clube du-

gos Vargas. 'seus conhecimentos e como raute este ano.

Marino Patrício expli- pesSoa' se tornar exemplo ,
Na noite do dia primei-

cou que durante a gestão de 'aos outros. I • ro o governador do distrito
um ano, os governadores, Outra meta

-

do clube é se reuniu com os membros
têm a incubência de efetua- melhorar o relacionamento do clube jaraguaense em

rem '11Dla visita oficiala cada entre jovens e adultos, Pois - conferência e, 'apõs, em con

uma das 77 cidades-sedes do acredita' o governador do fraternização festiva.

EDITAL
ÁUREA MÜLLER GRlIBBA, Ta- Três Rios do Norte, 681 - Nests;

beliã e Oficial de 1"ltules da Comarca de Thierry Alex Conf. R. 327 sln - Nesta;
Jaraguá do Sul; Estado de Santa Cata- . E, como -os ditos devedores não
rina, na fonna da Lei, etc. foram encontrados ou se recusaram a

I

.

Faz saber a todos quanto este
•

aceitar a devida intimação, faz por, in
�dltal virem que se acham neste Cartó- tennédio do presente edital, para que
no para Protesto os Titulos contra: os mesmos compareçam neste Carffirio
Custódio Veira - R\ Luiz Satter sln - na Rua: Arthur Müller, n2 78, no prazo
Nesta; " da Lei, a fim de liquidar o seu débito,
Empório Girassol Prods. Naturais - R. , ou então dar razão porque não o faz,
G�mercindo da Silva, 673 .. 'Nes!a; sob a pena de serem os referidos pro
LUIZ'Carlos das Neves - R. Barao do. R. testados na fórma da Lei, etc.
Branc!> -.Nesta; , Jaraguá do Sul, 30 de
Metalurglca Douglas Uda ME - R.' Es- setembro de 1991.
trada Itapocuzinho sln - t-Jesta; Áurea Müller ,Grubba - Tabeliã e Oficial
Resivàle TransP\ C9m Oleo Uda - Ro de Protestos de Trtulos.

Jaraguä do Sul, õ

a 11 de outubro de 1991
"Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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O .. Sesi amplia atividades e·

traça perfil do trabalhador
\ Jaraguá do Sul- O'Se;
�iço Social da Indústria (Sesi) de
Jaraguá do Sul está implemen
tando e diversificando suas ati
vidades nas âreas. de saúde,
educação, lazer e cúltura. Ó Sesi

local atende também 'aS comuni

dades trabalhadoras de Guara

mirim, Schroeder, Corupá e

:Massaranduba. O diretor do
Centro de Atividades de Jaraguâ
do Sul, Leônidas Nora, diz que

apesar da abrangência do tra

balho da instituição existe pouca
participação do trabalhador e

empresa' nos serviços do Sesi,
"embora haja conhecimento dos

mesmos, nada sabem acerca dos

objeti:Jos e finalidades", comofi
cou constatado'em resultado de

pesquisa.
A mesma pesquisa reali

zada junto a industriârios que
utilizaram os-serviços das Uni
dades M6veis Odontolôgicas
mostrou que 0$ trabalhadores
-jar.aguaenses formam uma popu
lação predominantemente jovem

; I

e de pouca instrução escolar.
44,7% estão na faixa etária dos
19 aO$28 anos e 21,1% estão na

faixa dos 29 aos 38 anos. En

quanto que o expressivo índice
de 48,2% dos entrevistados não

completaram o 1'! Grau, confi
gurando-se como mão-de-obra

desqualificada.
O trabalho investigativo .

.

comprovou também que o maior
.

número de faltas ao trabalho
(absenteísmo) é provocado por
doenças mais.comuns (fator,que
representa 48;3%). Já os aciden
tes de trabalho respondem por
23;5% das ausências.

. AÇÃOMEDICA

A assistência médica é ou-
"

tro forte auxilio que o Ses! presta
aos trabalhadores nas, indús
trias. Na ação médica são feitos
levantamentos periódicos das

condições de saúde dos traba
lhadores, através de exames mé
dicos, laboratoriais e outros. Há
também a feitura de exame cl(ni-

,Programa de Desenvolvimento Infantil utiliza método De
Piaget - que dá liberdade de ação à criança

(:0 admissional, periâdico e de
rotina. Os filhos de trabalhado
res que participam do Programa
de Desenvolvimento Infantil

.

também recebem atendimento,
bem como' os que usufruem das
atividades de lazer, - esporte e

educaçãofamiliar.
Somente em' 1990, foram

,1.048 as pessoas que procura!
ram serviços da C[(nica medica,

'

3.699 da odontolôgica; 8.703 de

enfermagem e 18.243 participa
ram, de ações educativas desen
volvidas pela instituição. Além

disso, 8.703 dependentes se utili
zaram destes serviços.

O trabalho de educação
em saúde é realizado nas emprr
sas e outros estabelecimentos e

as palestras versam sobre os se

guintes temas: AIDS, doenças
sexualmente transmissiveis, pre
venção contra câncer, os malefi
cios do fumo, álcool, tôxico, aci
dentes de trabalho e primeiros
socorros, entre outros.

Assistência médica
é bastante abrangente

na instituição.,

Criança desenvolve o potencial no PDI
Desenvolver de fonna 'São 27 turmas ao todo, sen

livre e total as potencíalída- do oito em.Guaramirim, qua
des naturais e inerentes das tro em Corupá é -15 em Jara

crianças é o objetivo princi- guá do Sul. Os pais pagam
pal do Programa de Desen- uma taxa simbólica, alguns
volvimento Infantil (PDI) não passam de Cr$ 500,00
que o Sesi desenvolve na. por semestre. Em contrapar
região e que utiliza o méto- 'tida, o Sesi oferece alimen
do psico-genético De Piaget.

.

tação, assistência médica

.,
No total 600 crianças, ambulatorial, Iaboratorial e

" de dois e meio a' seis anos, pedagõgica, Os menores

distribuídas em turmas de permanecem por quatro ho

jardim de infância' e pré-és- . ras diárias nas aulas. .

colar, participam do PDI. Em Jaraguä, as turmas

são espalhadas em unidades
estabelecidas na Barra do
Rio Cerro 'II, Cohab e no

Centro de Atividades. O di
retor regional do Sesi, Leó
nidas Nora, explica que

. o método Dé Piaget aplicado
no PDI oferece plenapossi
bilidade de desenvolvimento
e auto-conhecimento às
crianças. "Elas inclusive fa
bricam seus próprios brin

quedos e. escolhem ös temas

das aulas", exemplifica.

A Banda do Sesi conseguiu seis troféus e.o titulo de campeã geral.
I

I

. Banda é campeã
do 12 concurso

,.A Banda do Sesi participou no último final de semana,
em Rio Negrinho.do 1'! Concurso de Bandas e Fanfarras, re--, )

presentando a cidade de Jaraguá do Sul, Além de mostrar o

talento musicai dos jovens músicos, a Bandafoi destaque con
seguindo angariar seis troféus em diversos quesistos e aindao
titulo máximo de campeão geralporpontuação, o que lhe dá o

direito de representar Santa Catarina no Encontro Nacional
de Bandas e Fanfarrasa ser realizado em São Paulo, em no

vembro prôximo:
, .

Além da Banda, o Sesi mantém em sua escola de música
cursos "de teclado, corda, sopro e percussão, que são minis

tradospor sete professores a 315 alunos. Os estudantes de mú
sica do Sesi permanecem nas aulas até estarem em condições
de, pelo menos, animarem festas. A Escola de Músicafunciona
desde 1978 e tem por objetivo popularizar a musicalidade:e 'os
instrumentosmusicais 'entre os jovens trabalhadores.'

Programa previne câncer feminino.
,

_

Em 1991 foi intensificado o

Programa Preventivo do Câncer Cêr
víco-Uteríno e de Mamapromovidô
pelo Sesi e destinado às mulheres tra
balhadoras de Jaraguã do Sul. De ja
neiro a maio foram examinadas 234
pessoas, das quais 228 apresentaram
algum tipo de vroblema ginecológi
co, que, se cuidados a tempo, não
-che�o a câncer. '

-, Em 1990, de 358 mulheres
306 apresentaram algum tipo dt!

. complicação. Os exames foram reali
zados

.

em mulheres de até 18 anos

(20,9%), de 19"a 25 (42,5%) de26'1l
32 (21,5%), de"33 à 38 anos (10,6%),
de 39 à 45 anos (4,2%) e de mais de
45 anos (0,3%). Deste total; apenas
16,2%, ou seja 58 mulheres, já ha-

viam feito alguma vez este tipo de
exame.

-

, O estudo' revelou que 0,3%
delas tiveram' a primeira relação se
xual antes dos doze anos de idade, _

8,4% dos 13 aos 15 anos, 62% entre
os 16à 20 MOS, 12,6% entre os 21 aos
25 anos, 0,8%. dos 26 aos '30 anos,
0,3% com mais de 30 anos e 15,1%
não são'ativas sexualmente.

.
A classificação dos problemas

díagnosticados nas examinadas Qi:Vi
de-se em leve (48%), moderado
(39,6%) e acentuado (12,4%). Quase
10% delas utilizam anticoncepcional
e 23,2% são fumantes,

O exame de câncer de mama

alcançou 129 mulheres. Não houve
nenhum registro de anormalidade.

NOTAS '
..

* Na área de esporte, o Sesi, incentiva e oferece prática de vá-.
rias 'modalidades esportivas como: futebol de salão, futebol suíço,

. boca, bolão, vôlei.fogos de mesa, karatê, ginástica e musculação (as
três últimas em regime de comodato). Promove também Olimpíadas,
campeonatos, torneios de pesca e festivais.

* O curso de Cone, Costura e Modelagem já está em seu dé
cimo-terceiro ano 'de execução. Neste tempo, em torno de 4.000 mu
lheres formadas pêlo' curso ingressaram no mercado de trabalho.

, !

Organizaç'ão Contábil A Comercial SIC Ltda.
Contabilidade em Geral CRC 0048

-
-

AV.MAL.DEÓDORO DA FONSECA, 122
r•• •

FONE:72-3236 TELEX:475-055
, .-

}aragU4f do Sul, 5 a 11 dê outubro de 1991 Pâgina 7Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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eiNE JARAGUA
IUDRI SEXTA - 04.10.91 - 20:15 hrs - Dança com Lo

bos. Cens.Lô anos.
SABADO - 05.10.91 - 20:15 hrs - Dança com.
Lobos (Dances with Wolves). Dir. Kevin Costner,
Com: Kevin Costner, Mary McDonnel/; Graham
Greene e Rodney Grant. Censo 10 anos. Filme
ganhador de sete Oscar, incluindo melhor filme,
diretor, trilha sonora, roteiro adaptado e fotogra-
fia. Uma aventura pontuada de imagens arreba-
tadoras.

.

.

'.
'

.. ,"

DOMINGO - 06.10.91 - 14:00 hrs - Todos os
Cães Merecem o Céu ( Al/ Dogs go to Heaven},

. Cer;s. Livre. Desenho animado falado em portu-
gues, Dir. Don Bluth. ,

'15:30 hrs - Dança com Lobos. Cens.10 anos.
20:15 hrs - Dança com Lobos. Censo 10 anos.
SEGUNDA - 07.10.91 - 20:15 hrs - Dança com
Lobos. .

TERÇA - 08.10.91 - 20:15 hrs - Dança com Lo-
bos.· .'

QUARTA - 09.10.91 - 20:15 hrs - Dança com
Lobos.

-

QUINTA - 10.10.91 - 20:15 h;s - Filme Erótico.
Censo 18 anos.

.

Pura emóçjo
§I§J§J§I§I§1'

ANIVERSARIANTES FESTAS
I

FESTAS
J.

Dia 05/10 - Evalina Sch:
. wartz, Airton Luiz Schia
chet,

.

Jeferson Luiz Beleti;
Winni M. Püttjer, Silvia R.
Narloch, .

Silvino Winter,
MárciaM. Muniz, SoraiaM.
·Vo/kmann.
Dia 06110 - FidelisPomicl
Ii, Adalberto Siefert, Dalva
M.Rubini.
Dia 07110 - Bertoldo Neit

.zel, Mário Burchardt, Bruno
Behling, Aralice Fischer,
Lücia M. Pommerening, Er-

"

nesto Torinelli, Maria Cléia
C.Darem.

.

Dia 08110 - Frida Klein,
Irene Zimmermann, Udo
Rawietsch, Danilo Balsa
nelli, Eliane C. Gomes, Ce
sar M. Silva, Christhian F.

. Bruch, Alsina Priebe.
Dia 09110'- Yolanda M.
Engelmann, Elmo Lemke..
Wilma Gerent em Astorga -

PR, Anderson Durval Ra- Luiza Bortolini em Lapa -

duenz, Adelino Volkmann, PR, Norberto Kreutzfeld,
Joel Dias Figueira e,,! Fpo- Alécio Ruediger! Sandro M.
lis - SC Carlos Moreira em ,Kanzler, Flavio Mehler,
Joinvill; - SC, Ingelburg M. 'Maria G. Chiodini, Ismar
Hasse. Lombardi, Zeferina Ku
Dia 10110 - Asta Watzko, klinski.
Rose Mari Teixeira em- Dia 11110 - Lindolfo Sch
Joinville - SC, EditSchmidt, midt, Margit Horst Ander-

Outubro 't mês de

folia' ef!Z Santa
Catarina. Turistas
e conterrâneos po
dem escolher ou

programar agendá
para participar de
algumas ou de: to
das asfestas que acontecem no Estado •

grande � 4E Festa Nacional e lnteJ,.,..

chopp) que foi aberta oficialmente na
da (foto) pelo prefeito Luiz (Lula) \JVt_
de TurismoRamiroGreg6rio da Silva (d

Vista-se bem .

\

A M o R, AM o R
Tem coisas

. que nunca

sáem da moda.
Andar bem

vestid.o é uma
delas�

E isso ii no
\

�tSÃ-q.

.

A'GERAÇÃO
,DAMALHASoneto - JOSÉ CASTILHO PINTO

.

Haverá algo. mais sublime que o amor,
Sentimento capaz demodificar
Atl a mágoa, a solidão, artgdstia o tédio
Chegando ao ponto' de tudo alegrar.

Tão elevado.que se torna umfervor,
COmi) se uma infinda esperança
Passe o tempo, aconteça o que acontecer
Fica como uma perene lembrança.

Ainda mais sefor um amor generosq
Em tudo destinado a ser grandioso,

.

Prôprio mesmo de alguém apaixonado.
Amor, amor, "que palavra mágica e bela
Que vem dofundo do eu e com a chancela,
De quem está amando e se julga amado

15 Anos

Cóm muito charme foi comemorado 110 dltimo dia 25 08 15
anos de vida da jovem JOSÍQne Pitsch«; Nafoto. opaiLauroposa or
gulhoso ao lodo da produzida filha aniveriarlante, enqtl4lúo amIIe
Silvia cortaaprimeirafatia do bolo. .

,

.

.

Ainda lembrando a Noite Alemãpromovi
da pelo Lions Clube, publicamos fotodo
simpático casal Dr. Marcos Subtil e sua

esposa Rosana (ele médico-ortopedista).

(

CKAT Produç6es Inl
de 5 de outubro,

Ilzaçlo para
e Modelos. O eur
o à profissionais
8 e traz as QItJ.
8 na8 drea8 de

.

pa8sarela, cabelo,
e comportamen

, dmera. Na foto,
AJe88andra Lom
uma da8 modelos

MtJda Sempre .

Getr1lio Vargas, 55
sen em Curitiba - PH, Maria
Hen; Marly Bartel, Irene
Stulzer, Edilson David To
rinelli, Guilherme Wacke
rhagem, Carolina R. L.
Brugnago, Helena Schmitz
Brugnago, Ana Carolina
Beyer do Nascimento em

. Cascavel- PR. ".

NOTA DO AIITOR • Republicado por ter .sAlo com ell'O. de gr.fla. Quanto 80
amor. ti ele elgo .ublfma. remova monian.... 6 capaz ·de tudo. Cónlefalto. o amor
pode ehegl!r s aubllmldade. ma. tsrnbêm pode deicer ao fundo do fUflClo como Jf...... vlsto.,Contudo. nunca devemo. de.erer dele.

,

II

!!.Ç�Falecimento

[SELVA-,
A LIBERDADE EM MALHA

BODAS
DE OURO'

li I'

STEFANI.A BALLOCK PIAZERA Vestindo Gerações
I

Faleceu no dia 26-09-1991; aos 82 anos,
a estimada senhora Stefania Ballock Piazera,
vidva de Sßvio Piazera. Filha de pioneiros
que desbravaram esta terra, seu pai Stephan
veio com 14 anos aeempanhando os seus pro
genitores Aloys' e Agnes Noweika BaIlock.e
mais o irmão João, da região Bukovina, re
gião além de Boehmerwald, da Áustria, em
1889, escolhendo terras no Domínio Dona
Francisca em 1894 e, em 1895 requereram .

terras na Colônia Jaragu'á. Seu pai trabalhou"
com o eng. Eduardo Krisch na abertura do
caminho Itapocu-Hansa e era taxidermista -

a técnica de empalhar animais, que lhe "valeu
renome, com exportação de espécimes para a

Eurol?a, sendo premiado na Exposição de
Joinvdle e. na Exposição Nacional, em '1908,

I .
J

onde recebeu medalha de prata, no Rio de Ja
neiro. No esporte foi atirador da Soc�'Atir.
Jaraguá, "Rei" em 1915 e melhor atirador,
em 1916. Casada com Silvio Plazera, outra.

famOia de pioneiroS colonizadores de Jarà
guä, a extinta teve três filhos: lrio, caso cl
Gildete Vera Fernandes, Norberto, caso cl
Iris Barg e Aldo,' caso cl Presclla Harnack.
Oito netos e 3 bisnetos. Senhora de extraordí
nária memõría, antes de sua morte ainda for
neceu à direção' deste semanário dados pre
ciosos pára a recuperação da memõrta jara
guaense. Foi velada na cripta da Igreja Matriz
e sepultada no jazigo da famßia, no Cemitério
Municipallocal� "

. A famOia enlutada as respeitosas con
dolências desta folha.

o casalAifred e Wally
Mundostck, que esta
semana compktou 50
anosdefeliz
casamento. Na foto,
o casal (d esquerda)
aparece ao lado do
filho.Mm e netos.

Postos de Verultu
. Av. Mal. Deodoro,

1.085
<.

II

FONE: (0473) 72 -3253
,

.�.�
I'

<,'

Fone: 72-3311
I'

Jaraguá do Sul - SC

�----"'--"'--------�Ir-�·------------�'I�....�..
12 de Outubro "Dia da Criança"

" Dê uma grande alegria ao seu filho
comprando um lindo presentê

,

em,

5
MILHAS JlRD L1DL :

,.' J!J'Cdtic,CL.
/ALIMENTOS CONGELADOS

Aliando sabor. praticidade Ei higiene, agora você tem em
,

.

Jaraguá a comodidade das grandes cidades.
Prática - Alimenlos Congelados "a maneira gostosa de

variar o seu dia-a-dia",

a.a Jorge Czerniewicz, 145 - Jaragu' do
S.I-SC

.

Malhas
I'

. tANZNAS1ER
I

,. .

gente nossa

Jaraguá do Sul

RUß Mal. Deodoro, 28
Fone: (0473) 72-0346 /72-0866

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

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

.

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

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

Rua EXi)edicionário Gumercindo da Silva, 44
Defronte a Caixa Econômica.

�
Av. Mal. Deodoro, 391 - Fone: 72-1267

.VIAÇÃO
CA'NARINHO

, ,

Há 20 anos transportando'
os ,artífices do nosso progresso.

.

AV. MAL·DEODORO DA Fo.NSECA, 987 - FONE 72-1422'

. ,

A R·OUPA I'�FANTIL
P4gÜlll8 Pägina 9

JaraglÍ4 do Sul, 5 a l de 1991
..Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Proclamas de Casamentos
MARGOT ADEUA GRUBBA LEHMANN.

Oficial do Registro Civü do 1� Distrito da Comarca de
Jaraguâ do Sul, Estado deSanta Catarina: RrQSÜ fazsa
ber que compareceram em Cartârio exibindo os doeu
mentos exigiäospela tei, a fim de habilitarempara casar:

108, nesta cidade, filho de Martim Simão
Schwartz e Maria Delurdes 'Siqueira

.

Fer-.
nandes.

. Ela,' brasileira, solteira, auxiliar de
EDITAL N'2 17.938"de 23-09-1991

'

escrit6rio, natural de Jaraguá do Sul, do-e JOACIR CARLOS SPEZIA e míciliada e residente na Rua Victor Ro
MARLENE DE FREYN senberg, ln, nesta cidade, filha de Celso

Ele, brasileiro, solteiro,. operário, Dias e Onadír Alves 'Rosa Dias.
'

natural de Luís Alves, neste Estado, 'do- EDITAL N'217.944 de 24-09-1991
rniliciado e residente na Rua Alberto Pie- e PEDRO EDEMAR BARBOSA DÖS
coli, 605, nesta c\�de, filho de Carlos SANTOS e ROSA PINTO

· Faustino Spezia e Adelina Luzia Junkes Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de'
Spezia.

'

escrit6rio, natural de Cedro Alto, Rio dos
Ela, brasileira, solteira, costureira, Cedros, neste Estado, domiciliado e resi-

,

natural de Ituporanga, neste Estado, domi- dente na Rua 331, n'1-268, em Jaraguã-Es-'ciliada e residente na Rua Mariano Wit- querdo, neste distrito, filho de Pedro Bar
koski, nesta cidade, filha de Herberth de bosa dös, Santos e Anna Barbosa dos
Freyn ,e Norma Barth de Freyn.

. .

Santos.
EDITA]... N'1 17.939 de 23-09-1991 Ela, brasileira, solteira, costureira,
e ROBERT ZIMATH e SANDRA nàtura1 de Erechim, Rio Grande do Sul,
MARA DE OLIVEIRA

•

domiciliada e residente na Rua 331, n'2
Ele, brasileiro,' solteiro, projetista, 268, em Jaraguã-Esquerdo, neste distrito,

natural de Ascurra, neste Estado, domici- 'filha de, Alcides Pinto e Amalia Priori
liado e residente na Rua João Franzner, Pinto,

_

em Jaraguã-Esquerdo, neste distrito, filho EDITAL N'2 17.945 de 25-09-1991
de Alfonso Zimath e Edith Zimath, e WILMAR SCHULZ e IVANETE

Ela, brasileira, solteira, do lar, natu- DE SOUZA
ral de Rio Negro, Paraná. domiciliada e Ele, brasileiro, solteiro, lavrador,
residente na Rua João Franzner; em Jara- natural de Jaraguá dó Sul, domiciliado e

guã-Esquerdo, neste distrito., filha de Se- residente em Rio Cêrro I, neste distrito,
bastião. Femandes de Oliveira e lvanete filho. de Henrique Schulz e Lilly Koepp
Taborda de Oliveira.

. Schulz, \

,EDITAL N'2 17.940 de 24-09-1991 Ela, brasileira, solteira, do lar, natu-
e ARILDO REINKE e. ELITE�.ral de Aguti :-.Nova Trento, neste Estado,
BL�NCK domiciliada' e residente em Rio Cêrro I,

Ele, brasileiro, solteiro, lavrador, neste distrito, filha de Bento José de Sou
natural de Jaraguä do Sul, domiciliado e zà e Nazir Maria de Souza.
residente -em Rio da Luz II, neste distrito, ·EDITAL Nl? 17.946 de 27-09-1991
filhode Ervino Reinke e Alzira Krueger e CÉSAR KAMMER e HANELORE
Reinke, \ ERDMANN

Ela, brasileira, solteira, .operá:l:ia, Ele,
.

brasileiro}, solteiro, mecânico,
natural, de Jaraguá do Sul, domiciliada e natural de Jaraguá do. Sul, domiciliado e

residente em Rio da Luz D, nette distrito, residente na Rua Joinville, nesta cidade,
filha de Amoldo Blanck e um Píske fílho de Agostinho Kammer e Augusta
Blanck.

. Negherbom Kammer.
EDITAL N'2 17.941 e 24-09-1991 Ela; brasileira, solteira, costureira,
e. ATINISIO BUTTENDORFF e natural de Corupá, neste Estado, domici
MARISA ZILSE liada 'e residente na Rua Joinville, nesta

.

Ele, brasileiro" solteiro, lavrador, Cidade, filha de Harold Erdmann e Frida
natural de Jaraguã do Sul; dorníciliado e Erdmann.
residente em Estrada Garibaldi, neste dis- EDITAL N'2 17.94Tde 27-W-1991
trito, filho de Arnoldo Buttendorff e Elvi- C6pia recebida do cartório de Blumenau,

· ra Buttendorff. neste Estado
'

.

Ela, brásileira, solteira, operária, e MAURICIO JESUINO e CLAUDIA
natural de Jaraguä do Sul, domiciliada e\ DENISE MAAS.

'-'. '

redidente em Ribeirão das Pedras,' neste. Ele, brasileiro, solteiro, ajudante de
distrito, filha de Henrique Carlos'Alfredo motorista, natural deste Estado, domícilia-
Zilse e Romilda Borchardt Zilse. do e residente na Rua Waldemer Rau,
EDITAL N'2 17;942 de 24-09-1991 nesta cidade, filho de José Jesuino e Isa-
C6pia recebida do cart6rio de Schroeder, bel Wolff Jesuino.
neste Estado. 'Ela, brasileira, solteira, industriária,
e IVANILDO. MANSKE e' ARLf 'mltút:a.I deste Estado, domiciliada e' resi
GAEDTKE dente em Testo Salto, em Blumenau, neste.

Ele, brasileiro, solteiro, represen- Estado, filha de Hilario Maas e Saleti Ma-
· tante comercial, .natural de Jaraguä doSul, as.
domiciliado e residente em Estrada Itapo-' EDITAL Nl? 17.948 de27-09-1991
cuzinho, neste distrito, fUho de Hilbert • MOACIR FODI e TÂNIA BECKER
Ml:plske e Ursula TodtManske,' Ele, bfasileiro, solteiro, assistente

Ela, brasile.ira, solteira, costureira, técnico, natural de Jaraguá do Sul,\ domi-'
natural de Schroeder, neste Estado, �omi- ciliado e residente na Rua João PIanins-'
ciliada ,e residente na Rua Marechal Cas- check" 1.445, nesta cidâde, filho de Mario'

I têIo Branco, 5.157, em Schroedet, peste Fodi e Luiza Fodi.
Estado, filha de A:fl Gaed,tke e Reli'Stre-

· low Gaedtke.
EDITAL N'2 17.943 de 24-09-1991
• MART.IN S.{MÃO SCHWARTZ
JUNIOR e· LUCIANA A.PARECIDA
DIAS

Ele, brasileiro, solteiro, industriário,
natural de Rio Negro, Paraná, domicilia<;lo
e residente na Rua ErWino Menegotti,

•

, Ela, brasileira, solteiia, do lar, natu-
ral de Jaraguá do Sul, domiciliada e resi-'
dente na Rua Joinville, 1.049; nesta cida
de, filha de Helrnuth Becker·e. Anadir

,

Becker.

.

E para que chegue ao conhecimento'de'todos,
'mandei passar o presente Edital, que serdpublicadopela
imprensa t: em ,Can6rio, onde serd afixado durante 15
dias. _'

PdginalO

I
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Informattvo Paroquial
CASAMENTOS

05/10 - 20h30 - Barra - Edson Carlos de Oliveira fiDenise Schlickmann
05110 -18hOO - Barra - joslLeite Severo e SueliWolf .

05110 - 20h15 - Matiza - Edson Antonio Ruysaníe SueliAparecidaCor
reia
05110- 16h30 - Matriz - Giinei AryMaurisseus e Leunic� Leuz
0511O - 16hOO - Matriz - Anfsio Silveira Goalart é L(lt(ciaRocha Cabriü
05110 - 09h(}(J - Matriz- CariosA, da Silva eMaria da Graça F; da'Silva

MISSAS - sÁBADO -Ó,
'

19hOO �'Matriz; 18hOO; São L� Gonzaga; 19h30 «São Judas Tadeu;
19hOO - São Francisco; 18hOO - N. Sra. do Caravâggio; 19h30 - N. Sra. .

Aparecida.
.

. MISSAS - DOMINGO
07hOO - Matriz; 09hOO <Matriz; 19hOO- Ma�;,08hOO_ - São Judas Ta
deu; 08hOO - N. Sra. do Rosârio; 09h30 - São Cristovão; 09hJO - Santa
Clara; 09h30 -Rio da Luz; 08hOO - SantaAna; 10hOO - SâoFrancisco,.

NOSSA MENSAGEM!
.

-,

Estamos iniciando ö 1112smissionário. Ê um tempo forte deEvan
gelização. É;m, convite para compromissos e gestos concretos em favor

,

das missões.
Para continuar sua missão, Jesus chamou os Ap6stolos e Discf

pulos e os enviou a pregar em todos os lugares eatl ofim dos tempos.A
eles associaram-se logo rnuÍ1reres e homens; O tema, "Ide Trabalhar na
Vinha",' é o convite que Jesus faz aos Cristãos, operâriosde todas as

haras;para atuarem na vinha do Senhor.
o Papa João Paulo n na Carta-Enctdica �'A missão do Reden

tor', sentindo a urgência da missão, ·convoc.a a todos para a obra da

evangelização; poisa messe necessita de operârios, .

.

Este é um apelo d corresp0nti2ncia na Evangelização hoje e sem-
pre,

(urtume Arnoldo Schmltt LIda.'

Fone: DDD (0473) 72-0670
.

,

:j
I

Coluna. Ev�ngélica
ClIltos: Neste sábado - às 19:00 horas no Rio Molha.

Neste domingo - às 8:00 horas na Ilha da Figueira, na Sede
Par, Ap. Tiago; às 9:30 horas em Três Rios do Norte, TlP Cen-,
tro e em Nereu Ramos; às 16:00horas em Ribeirão Grande do
Norte; às 19:00 horas Culto Infonluzl no Centro. Nesta quinta-
feira« às 20:00 horas na Ilha daFigueira.

.

\

Encontro de Idosos: Nesta quarta-feirá às 15:00 ho-
ras no Centro; '. .
--

Lema da $emana: "Cura-meç-Senhor, é serei curado;
salva-me, e serei salvo." Jeremias 17:14

Me1lSagem e Leitura Diária:
Dia - 07 - Deus diz: "Não temas, porque eu te remi: chamei-te

. pelo teu nome, tu és meu," Isaias.43:1..
.

08 -' Estar deprimido é ruim, mas viver quebrantado é wna

benção. II Corintios 7:10; Hebreus 12:J.J
09 - É na tempestade que Deus nos prepara para o seu servi-

ço. Marcos 4:37
.

, )

10 � As belezas da natureza Slfrgern apôs as chuvas. A beleza
da montanha nasce na tempestade: Marcos 4:37-39: Sal-,

mo 121:1,2 ;
11 - De aparentes derrotas, Deus tira as suasmaiores vuôrias.

II Corintios2:14'
.

12 '- .É o sofrimento 'que faz dilatar,a alma. Filipenses. 3:10;
Colassenses 1 :24

13 - Eu ,re$olvi nunca parar sem ter chegado aofim e cumpri-.
do meu prop6sito. Lucas,18:1

..

PERFLEX PerSlan�s Horizontais e Vei!.lcals

PE·a- 'I:'LEX B(I( �anhelro - Divisa0 Sal'llonad.,
r\

.

TO.ldos • AcrlHc08 - Cercas e EaCJIadrlas
. PERF'LEX '.

.

EmAlumlnlO ,

1'8 AP� A SerViço da Comunidade
Rua Joinville, 1839 - Fone: (0473) 72-0995 e 72-3320

JARAG{JÁ DO SUL-SANTA CATARINA
j

Jarag,uá do Sul, 5 a 11 de outubro de 1991
..Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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o coral da Scar, "Sob a regência do maestroMela-:
ra, participou no dia 29 de setembro, do 3ff- Encontro
de Corais de Palmas.(PR), cpncorrenâo com mais nove

corais âos estados do Paraná, Rio Grande do Sul e
'Santa Catarina, disputando uma das três vagas da fase
classificatôria Classe A. Com ótima apresentação e re

pertório, a Scar ganhou classificação para � 2!! fase,
que acontece na cidade de Xaxim (SC), dia 10 de no-

vembro.
,

!

A diretoria do coral e coralistas agradecem apoio'
financeiro. da Fundação Cultural e da Viàção Canari

nho.
'

/'
BOATE MARRAKECN

ALTA
,

- - A _ J

FREQUENCIA
I \

"

UANS GE,RHARD MAYER

Para satisfação da sociedade jaraguaense, o sr.

Hans Gerhard Mayer - o "Nutzt" - dos campos.esporti
vos, retorna à Jaraguá do Sulpara ocupar o importante
cargo de Diretor de Marketing da Marisol. A sua posse
deu-se dia ]f! do éorrente e foi muito festejada pelo seu

grande circulo de amizades. Notabilizou-se pelaseu es-

pfrito aberto e brincalhão, não obstante a seriedade com

que trata os assuntos do dia-a-dia; Esportista, como di
ztamos, que agradou as platéias, também foi vereador
com '� responsabilidade de diferentes cargos no legisla
tivo e prefeito municipal, no perfodo 1970 q 1973, 'um
dos melhores de todos os tempos. Destacou-se como

administrador tje empresas com o desempenho da presi
dência da Jaraguá Fabril S/A., desta cidade e diretor de

,\ Marketing da Teka - Tecelagem K,.....6/mciskS/A." de Blu

�' 'menau. Cumprimentos ao sr. Hans Gerhard Mayer e'
�

votos de crescente sucesso.

, CORAL DA SCAR

} ,

\

-,

-MESAS ,tÉRMICAS
-POLIMERIZADEIRAS

-MISTURADORES DE PASTAS

• BARCAS PARA TINTURARIA

• SECADORES DE MALHAS

-SISTEMAS DE EXAUSTÃO

-PEÇAS ESPECIAIS E'CALHAS

Fones: 72-0265,e 7'1;-3468
Fax - Ramal 13

RUA BARÃO 00 RIO BRANCO, 862 - JARA,GUÁDO SUL' - BC

I - Acontece hoje, 4/0Utl
(sexta), na Boate Mar

rakech; a comentada.'
"Noite Cafona" • A

,

"promoção t do coMgio
Holanda 'Gonçalves' e

,

promete agitar esse

"Weekend" em Jara-

'guá. Haverä : prêmios
para os trajes mais bre
gtiS. Noite imperdtvel!

11-- Comemorando o iTllfcio
, das festividades de ou

tubro
.

em Jaraguâ do
Sul, a equipe Efektus
promove neste domin-

go, dia 06, no BotaJO
go, ""No ritmo, da

Schützenfes�·.' uma

festa ,especialmente
produzida para fazer
você entrar no clima
gerTrrânico da.' tradicio-
nalfesta, .

Vif conferir de perto.
Haverä coreografia e

müsica tJfpicâ (folclõri
ca) durante aproxima
damente 30 n;inutos. O
restanze da. noite pre
domina o som dançante
da. equipe Bfeksus,

Dança tfpica alemã' uma das atrações de domingo da promoção "No
RRmo da Schützenfest' que acontece na Botafogo. (Fotá: Gllvan França)

HANS,A HUMBOLDT

o; prefeito de Coru
pä, Ernesto Felipe Blunk e

a Fundaçõo Municipal de
Cultura convidando para a
noite cultural de lança
mento 40 livro Hansa
HlíUIIboldt Ontem. Hoje
Corupll. que se realiza
hoje, dia 04, às 19. horas,
no salão da. Comunidade
EYang�lica Luterana, de
Corupä, A Coluna agrade..
ce o convite. "

'

ENLACE

, i
I

Os jovens Edson Carlos de Oliveira (de Curitiba) e Denise
Schlikmann (Jaraguá), contraem matrimônio neste sábado, às

. 20hJOmi'n, na Igreja Nossa Senhora das Graças, tia Barrá do Rio
Cerro. Ele éfilho de. João e Maria M. de Oliveira. ela éfilha de Sil-,
vestre e Josefa Schlikmann.A recepção a convidados será na Arweg.

BAILE DOS VIAJANTES

É' neste s/jbado, à partir das 2) horas, quJ acontece. o tradi
cional Baile dos Viajantes no Clube Atlético Baependi, com anima

ção do musical Pop Band, de Joinville. A. promoção é do
Clube Recreativo dos Viajantes. Ingressos à venda na local e através
dos sócios da entidade. Como atração especial' há sorteio de viagem
ida evolta com acompanhante ao Rio de Janeiro e de outros brindes.

o slmp4t1co casal de noivos Ed
son Carlos de Oliveira e Denise
Schllkmann,' qué casam neste
$ábado. (Foto: divulgação)

. -

·.·CAUZEIRC
. .

_

,

.

ESCALA MUSICAL

, Aulas de .

ÓRGÃO - VIOLÃO - SAX e

CLARINETA

EFEKTUS/MARRAKECH
A Marrakech. rinfonna a seus frequentadores que suas instala

ções não estarão funcionando durante' a Schützenfest, ou seja, nos
dias 11, '12,18 e 19 de outubro não haveráfboate. Da mesma forma,
a ,Equipe Efekius informa que á danceteria Botofogo não abre nos

dias 13 e 20, devido às éomemorações da Festa de Atiradores;

. Rua Domingos da Nova"n2_377 Fds

VAAIG*
Passagens e ,Cargas N�cionais<e Internationais,Fàne\:7��0091 T'ELEX:475-055

,
'.,

r

CORTl'NAS
Persianas norízomals e verticais, rOl6s. painéis C!le

madeira, biombos e conserto de persianas.

Rua MaxWilhelm, 869 - Fone: (0473) 72-2838
Jaraguä do Sul - SC

Pâgina 11
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VENDAS

LOCAÇÕES
LOTEAMENTOS

VENDAS cl 2 dOI!ll., terreno 14mx30m. -

'GALPAO DE ALVENARIA 400m2 + APTO 160m2
Jateral da R. RodoHo Hullnnuessler, próprio pl pequena
indllstria Ou comércio;
ÁREA DE 7094m2 NA BR-280
próxima ao Rodeio Crioulo
TEÄRENO 574m2 NA R. JACOBGESSER
plano, atrás do Tijolão Mal Const .

2 LOTES NA R.ITAPOCUZINHO FRENTE P/ASFAL-
,ro � .

planos, com 13,35mx26,50ni, cada, excelentes para Comér
Cio

. APTO 70m2 NO EDIFfclO JARAGUÁ
cl2 dormitórios no 1 ()!! andar.

L O C Á ç é}E S_
.

.

,
. APTO 70m2 NA R. GUiLHERME WEEGE - CENTRO
cl 2 dorm., sala, cozo bwc e garagem.

.

. CASA MISTA 80mi! NA R. HENRIQUE LESSMANN
çl 3 dorm., terreno murado 15mx3Om.

.

CASA EM ALVENARI� 70m2 EM SCHROEDER
cl 2 dorrn, e cl 2 lotes. .

SOBRADO EMALVENARIA JARAGUÁ ESQUERDO
cl suite, 2 dorm., 2 bwc, gar�em.

.

CASA DE MADEIRA 60m NA R. I17APOCUZINHO
cl 3 dorm., mais meia ·água nos fundos.
CASA DE ALVENARIA 70m2 NA BARRA

.APARTAMENTOS NOVOS NO EDIF. JOANA
cl 2 dorm. + dependência de empregada cl. interfone, gara·
gemo

.

APARTAMENTOS NA RUA FRITZ HASSE
cl 2 dorm., + dependência de empreg�da com garagem
CASADE ALVENARIA NA R.GERMANOMARQUARDT
cl 3 oorm., garagem,- terreno muradó .

'
'.

SALAS COMEFJCIAIS t<lA MAREÇHAL DEODORO
sala de 40,8Om2 e de 34,37m2 encima da MP
SALAS COMERCIAIS NA AV.GETÚllO VARGAS
02 salas comdivisórias encima do. UNIBANCO

( .

KfTINETE- ED.
FLORENÇA - ÇOM 70m2 - 1
Dormitório. sala. cozinha.
lavanderia, banheiro e

garagem. Av. Mar!,chal
..Deodoro - (novo).

CASADE
ALVENARIA

S/ACABAMENTO -

COlD 250...2 situada
na Rua ARredo
·Mann, n!t 250-
-Laterallnds.
Reunidas.

/

Ru�AJ���?:�n�\��m2
Rua Gumercindo da SilVa

. Duas salas.
Rua Joinville (Próx.
. ARWEG)

G�LPÃO CENTRAL
Laterál Mal. Deodoro

Terreno c/Galpão e Salas
p/escrltöno.

Jaragu4 do Sul� 5 a II de outubro tk 1�.
, ·,1,

_(

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ligue:72-3363,
Vende-se Voyage LS ano 84. Xerox

Fone: 72-3300 - tivel Hosp. Jaraguá ,

Fone: -72-0301 - Cizeski. Vende-seMáq. de Xerox Fone: 72-0768
Fone: 72-32,36'- Vende-se Gol Star ano 89j

'Vende-se Santana CG ano 86.
•

'

I Vende-se Casa Mista 138,00m2,, '

Para anunciar
Fone: 72-�300 - Civel \

Fone: 72-0373 - Cizeski terreno 500,OOin2
Ligue

Vende-se Gol BX ano 84 Fone: 72-0768
Vende-se Passat Esp. ano 84. j72-33�30u Fone: 72-3300 - Ovei
Fone: 72-0063 -: Cizeski.

' Telex 475-055 Vende-se Casa Alv.150,OOm2 no
centro

Vende-se Corcel II-L ano 86. Vendo toldo pl Chevy Vende-se
.

Fone: 72-0768
Fone: 72-0301- Cizeski. 72-3236· Kadett SL (G) 90

72-1353 H.P.
Vende-se Elba S ano 87

BarbadaVende-se Belinà II L ano 83. Fo�e: 72-2111 - Javel.
Fone: 72-0373 ..,. Ozeski. Vendo baú pl Chevy semi-novo. Vende-se

72-0363 . UNO 1.SR (G) 90 Vende-se UNO I.SR ano88
. . 72-1353 H.P •Vende-se Caminhão Volks 7.90 Fone: 72-2111 ..... Javel,

ano88 Vendo BeHna Gbia ano 89 (A).
Fone: 72-0301.,.. Cizesld. Fone: 72-0759 clTibério Vende-se Vende-Se'UNO es ano 88

Monza SLE (A) 84 "

Fone: 72-2111- lavei.
Vende-se Opala Dipl, ano 85 (M.Vende-se Mercedes 608 ano·83. 72-1353 H.P.

, Fone: 72-0373 - Cizeski. Fone: 72-0759 cl Tibério Vende-se Premio CS ano 86
,

Vende-se F�ne: 72-2111- Javel,
, Vende-se Monza SLE ano 87. Vendo Del Rey Ouro ano 83 CA). Parati S ( A) 84

Fone: 71-0063 - Cizeski. Fone: 72.Q759 cl Tibério 72-135311.P. Vende-se Pick UP ano 89. '

,"-

Fone: '12-2111- Javel,
V�nde-se Chevette SL ano 86. Vende-se Chevy ano 90 (A) Vende-se

Fone: 72-0373..,. Cizeski. Fone: 72-0759 cl Tibério Monza Hatch SLE (A) 83 Vende-se Chevette SL ano 89.

Vende-se Fusca ano 82
72-1353 H.P. Fone: 72-2111- Javel.

Veade-se Pampa J.. ano 90.
Fone: 72-0759 cl 'nbério.

I

Fone: 72-0301- Cizeski. Vende-se Mercedes 608 ano 86 Vende-se Fiat UNO ano 89

Fone; 72..2955 �Blu�.
I

, Fone: 72-25.77 cl João.
Vende-se Fusca ano 78.Vende-se Hel Rey Gbia ano86.
Fone: ,72-0759 el Tíbérlo,Fone: 72-0063 - Cizeski. Vende-se Quantum - GL ano 86 Vendo Fiat UNO 86'

Fone: 72-2577 ç/ João.
Vende-seMQto CB 450 ano 88.' . Vendo Opala ano 80 (G). Fone: 72-2955 ..,. Blucar.·

Fone: 72-0301 - Cizeski Fone: 72-0759 cl Tibério.
Vende-se Parati LS-ano 86. Vende-seMonza ano 86

Vende-se Fíat.Prêmíe es ano 86. Vende-se Caravan ano 81 (G) Fone:. 72-29,55 '- Blucar Fone: 72-1577 cl João.
�

Fone: 72-0373 - Cizeski Fone: 72-0759 el Tibério
\

Vende-se Chevy ano 8.9 Vende-se um Gol 88'

Vende-se Parati S eno 86. Vende-se Çhevy an086 (A). Fone:' 72-2955 - Blucar. , Fone: 72-2577 cl João.

Fone: 72-0373 - Cizeski. Fone: 72-0759 cI\Tibério
Veede-se um Passat 87" Vende-se Goll.6 ano '83

Vende-se Saveiro S ano 84., Vende-se Beäna.ano 83 (A). Fone: 72-2955- Blucar• Fone: 72-2577 cl João.
Fone: 72-0063 - Cizeski.

.

Fone: 72-0159 cl Tibério.

Vende-se Casa Alv.126,00m2"
Vende-se Sa:n:tana ano 85.

Vende-se uma Roçadeirà'Costal Terreno Fone: 72�2349 - Bluvel.
marca Bulldog, Vende-se terreno 928,00m2 terreno 450,OOm2 -I

Fone: 72-3300 cl Espedito. Fone: ,72-0768
'-.. ,

semi-nova. Tratar clJorge - Vende-se ,Monza Hatch ano 83.
,

,
'

.

'72-2130 Fone: 72-2349 - Bluvel •
CHÁCARA Vende-se Apto.l05,60m2, R.

\
Vende-se uma Chácara cl Jorge Lacerda Vende-se Passat ano 84.Terreno

,

Vendo terreno em Enseada 68.000m2., .

Fooe: 72-0768 Fone: 72-2349 - Bluvel,
, Fone: 12-3363 cl Dilson Fone; 72-3300 cl Espeditó.

Vende-se Casa Mad. 140,00m2, Vende-se Fiat OGGi ano 85.

Terreno Vende-se Monza SLE ano 85. terreno 1.500m2
, ) Fone: 72-2349 - Bhrsel,

IVende-se um terreno 14x30 Fone: �72-3300 - Civel. Fone: 72-0768
, .

r

Fone: 72-3363 c/Dilson Vende-se Corcel II ano 83.
Vende-se Monza SLE ano 87 Veade-seterreno 450,OOmz Prox. Fone: 72-2349 - Bluvel.

CORREIO DO POVO
l-

O MELHOR NEGÓCIO 'É ANUNCIÁR
,

I

LIG�UE
Fone:72·3363
Telex:475·05� /

" JaráguA do Sul, 5 a 11 de outubro de 1991
:r. .
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Auto-Escola: 70% dos·alunos
, ."!

já dirigem sem habilitação
Jaraguá do Sul-Asauto-es

colas exercem papel importante na

educação para o trânsito. Teorica
mente, o motorista leria de antes

aprender as regras gerais e conhecer a
. legislação que regulamenta o trânsito
para depois tirar a carteira. Na práti
ca, porém, isso não acontece, Lúcio
de Aquino Machado, proprietário da
Auto-Escola Jaraguá, diz que cerca'
de 70% dos que se matriculam no es

tabelecimento já dirigem no trânsito
há tempo, e sem habilitação, outros
5% possuem a carteiramas não sabem
pilotar nenhum veículo.

A Auto Escola Jaraguã forma
cerca de 1.000 motoristas por ano e

tem aulas ministradas por instrutores
especializados que aplicam aulas prá
ticas e teóricas.O índice de aprovação
do estabelecimento chega a 70% so

bre uma média de 15alunos por se
mana. Para quem jä.tem noção de pi
lotagem o curso custa em médià Cr$
23 a 27 mil, e para principiante-pode
chegar a Cr$ 50 mil. Os valores de

pendem do número de. aulas necessã-
rias.

.

Ao frequentar a Auto Escola

Jaraguá o aluno aprende regras gerais
de trânsito (sinalização, comporta
mento e outros aspectos) e é levado a

conhecer em ,detahes a legislação que
regulamenta o assunto. Lúcio de

Aquino Machado, garante que á esco
la tenta mostrar a realidade ao futuro
motorista. "Temos áudio-visuais que
mostram a verdadeira face dos aci
dentes nas' estradas. São cenas cho
cantes que chegam a' constranger al
guns. Entretanto,.o objetivo maior é
conscientizar para a necessidade de

prudência e cuidado ao volante",
completa. A escola fornece também
cartilhas. �

Uma inovação para este ano na {
Auto Escola Jaraguá é a realização de ö
curso de reciclagem para motoristas • .f
já habilitados que precisem renovar

.

suas carteiras ou apenas queiram se

atualizar sobre o assunto. O curso de-
ve começar no prazo de u� mês ou

mais.

PASSAPORTE
PARAAMOR1_;E

Denúncia grave feita por Lú
cio diz respeito a percentagem de alu
nos (5%) que não têm a mínima noção
de trânsito, no entanto possuem car

teira
. "que foram distribuídas. por

políticos em épocas de campanhas
Passadas". Para ele "isto é um verda
deiro passaporte para morte". Lúcio,
contudo, tranquiliza ao afirmar que:

.

Agora isto já não mais acontece "gra
ças a decreto do então governador
Pedro Ivo Campos" que proibiu a ex

pedição no Estado de carteiras de ha
bilitação no prazo de 30 dias antes de
eleições.

Outros 70% já trafegam no

-trânsito, muitos possuem até Carro

próprio, porém, não possuem a Car-

teira Nacional de Habilitação. "São '

pessoas que apre�deram com pais, ou
amigos e ao nos procurar querem re-

,

gularizar sul) situação de motoristas.

A existência de "auto-escolas
que só querem ver a carteira na mão
dos alunos, não se importando com a

qualidade da instrução" é outra

denúncia de Lúcio. Tal situação,
porém, já estã sendo fiscalizada pelo
recém-criado (há cerca de um ano e

meio) Sindicato das Auto Escolas, do
qual Lúcio deAquino integra oCon
selho Deliberativo. A entidade, com
posta por 50 associadas, está em cam

panha para promover um melhor
atendimento e instrumentalização das
auto-escolas e eliminar irregularida

. des que sabe-se existir em alguns es

tabelecimentos do gênero.

o alto 'rndice de acidentes pode e deve ser reduzido. Basta maior cons
cientização e cuidado dos motoristas

Bombeiro atende acidentes, graves
Jaraguá do Sul - O Corpo

de Bombeiros Voluntários de Jaraguá
é muitas vezes convocados a atender
acidentes graves ocorridos nas estra

das, chegando a socorrerpraticamen
te toda a região (Schroeder, Corupä,
Guaramirim e até Araquari). O aten

dimento é feito por.bombeiros treina
dos em primeiros-socorros e devida
mente equipados, porém, poderia ser

ainda melhor caso a corporação con
. tasse em sua frota com um carro. pa-
ramédico.

'

O comandante do Corpo de
Bombeiros Voluntários de Jaraguá do
Sul, Dênis Roberto Kopeak�, explica
que. o aviso de acidentes geralmente
chega por.íniciativa da patrulha rodo-

_- viária, polícia, ou de alguma pessoa
próxima ao local. Os bombeiros então
saem em picape munida. de moto-

'

abrasivo (que corta ferragens), estica-

dor de lataria, maca e medicamentos
de primeiros-socorros. "Levamos o

necessário, pois nunca se sabe exata
mente o que será preciso", comenta.

Couselho importante é dado
por Dênis: "Nunca algum leigo deve
mexer em feridos, pois, mesmo que
se tente ajudar, isto às vezes pode
agravar o quadro clínico da vítima,
principalmente se ela tiver alguma
fratura. Deve-se esperar a chegada
dos bombeiros", lembra ele.

,TRÁFEGO DIFíCIL

Problema sério enfrentado pe
los bombeiros é a falta de cooperação
dos motoristas jaraguaenses no deslo
camento rápido de veículos da corpo
ração. Os 'problemas já 'começam na

saída. da-sede (localizada à rua Epitä-

cio Pessoa). "Temos de ligar a sirene
e esperar no portão para partir, por
que a parada de ônibus implantada
bem. em frente à sede dificulta a

visão. Esperamos um pouquinho e

saímos assim mesmo, se não abrirem

passagem com certeza teremos um

abalroamento lateral".

A locomoção no centro da' ci- <

dade é a principal dificuldade. Mes
mo em mão úÍlica, que teoricamente '\
seria mais fácil, o tráfego ficamoroso
porque os motoristas locais teimam
em não abrir espaço de forma rápida,
"andam até no meio da pista". As
lombadas são outro transtorno, O

Corpo de Bombeiros Vohmtãnos

apela à população para facilitar o trá

fego de. seus veículos. "Muitas vezes

alguns segundos de demora podem
custar uma vida", lembra o.coman-

dante Dênis,
.

Certamente, a me
lhoria do trânsito passa
pela valorização da au-

\ to-escola: definindo e

atribuindo Junções; fisca
lizando suas atividades
didáticas e exigindo ins

trutores experientes e

qualificados. E quando à

legislação, por que não
incluir nela' a obrigato
riedade de 'diploma de
motorista, expedido pela
müo-escola,aoc�
e motorista, como se Jez
em outras profissões e

atividades?

Educando -para o

trânsito nas ,escolas, va

lorizando �. ouso-escolas
,e exigindo uma prepa
ração melhor do motoris
ta, certamente, teremos

um trânsito melhor e me

nos vttimas a lamentar.

MATUTAN,DO
---------- Egoia L. Jagaow -

O -:papel dé
escolas e uuto-escolas -:»

na humanização do trânsito
Para evitar as con

seqüências trágicas de

impertcia e imprudência
no trânsito, o remédio
mais eficaz I educar e

preparar para o- trânsito
todos QS USUÕ(iOs das
viaspúblicas. .

E duas. instituições
são relevantes neste tra

balho: a esco-la e a auto

escola.-
A esco-la deve ter

como inoumbência a edu

cação para o- trânsito- em
geral. Ensinar o- cidadão
a se movimentar co-rre

tamente nas vias públi
cas, usando seus direito-s
e respeitando· Q

. direito
dos o-utros de ir e vir em

segurança, quer como

pedestre, ciclista, moto

ciclista o-u moto-rista.

Ampliar o- co-nceito
.

de
trânsito, como sendo to-da

( ..

a, locomoção que aconte-

ce TU1S vias públicas, e,

conseqüêntémente, am

pliar o senso de respon
sabilidade de cada usuâ

rio, independente da sua

catego-ria. I

Outra instituição
imprescindtvel I a- auto

esco-la. Aliás, a auto-es
co-la, aqui no Brasil, pa
rece que ainda não en�

controu sua verdadeira
razão.de ser. Na maioria
dos casos, são apenas in
termediadoras de cartei
ras de motoristas e não
esco-las de moto-ristas.

Diverso-s fatores
co-ntribuem para isso:
uma legislação falha ou

omissa, a indefinição do

que seja e as atribuições
de lI11'iß auto-escola, o

conceito elementar de

"habilitação" para .diri
gir, entre outros.

A nossa maneira de
ver uma auto-escala não .

passa de uma instituição
que intermedia a ob-

- ,

tenção da carteira de ha-

bilitação, quer ensinando
manobrar um vetculo e a

legislaçâo de trânsito, ou
apenas realizando o en

caminhamento para o

exame daqueles que isto
aprenderam de qualquer
forma' e em qualquer lu
gar. E; naprâtica, essa I.
a sua função atual.

E isto já I con

seqüência do conceito
errôneo que se tem de

"habilitação". Habili
tação para o trânsito,pa
ra nõs, I sabermanobrar
um vetculo e conhecer
mais ou menos a legis
lação atinente. E basta!

Por outro- lado, não
há obrigatoriedade do
candidato a carteira' de
motorista passar por uma .

auto-escola. E não. se

exige um currtculo básico
e mtnimo do que deva ser

ensinado na mesma. (Iß,
se po-rventura há, como I

.

nosso costume, é ignora
da).

-.

Col�bore, faça sua parte
AUTO ESCOLA JARAGuÁ LTDA.

Av. Getúlio Vargas, 26 Fone:72�1261

25 DE SETEMBRO "DIÄ NACIONAL DO' TRÂNSITO"

DESPACHANTE LÚCIO LTDA.

R. Guilherme Wáckerhagen,

90 Fone:72-0589

Jaraguä do $ul, 5 a 11 de outubro de 1991Pâgina 14
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Ao .Juventus.Só interessá ,3.

'. ,

vítôría no jogo com o. Inter
,'Jaragai do Sul - Domingo'

passado o Iuventus apresentou .üm

bom futebol, rnas não foi.o suficiente

para abater a aguerrida equipe da Ca
çadoreqse, que veio 'imbuída de con

seguir um empate em Jaraguãdo Sul,
realizando este feito. O "Moleque
Travesso" teve as melhores chances
na partida/mas, por azar, não as con

verteu. IIton desperdiçou a mais viva
de todas. Mas futebol é assimmesmo,
reserva uma série de surpresas, uma
delas foi Dalme Bezàno, concedeu

.

dois minutos e quarentá e cinco se

gundos de descontos, a outra foi a

ChapCcoense que aproveitou a fase
ruím do Cricitíma e venceu em casa,

com gol d� Ludo.

, O Jogador Cássio que teve sua

reíntegraçäo ao plantel do Juventus,
graças, ao perdão da diretoria esteve

'

bem, a exemplo de Ado e Altivo; O
melhor de todos foi André que refor

ça cada vez mais a condição de sím- ,

bolo da 'taça, como vem sendo deno

minado, pela sua determínaçãoe per
severança em campo. '

O Internacional de Lages vem
como uma espécie de trem bala para ci
ma da Juve após a vitória de�da na

casa do adversário forte que também
está em busca da classificação para o

QSP. O Joinvílle, que até agora re

clama a arbitragem de Sérgio Monte-
,

iute, é equipe fortíssima' e a' galera
.

novamente terá de' apoiar 'o "Mole-

que" para que alcançemos a'vitéria;
Neste jogo .além de todas as,

dificuldades, que por certo ocorrerão,
o Inter virá COmpleto, tentando a sua

classificação para o QSP. Será real
mente Um osso duro de roer.

Cem' todos olresultados do fi
nal,de semana passada podemos dizer
que o Blumenau o Criciúma e o In
ternacional de Lages, são as equipes
do Grupo A que,mais tem chances de
classificação para o QSP. Já'no Grupo
B a briga de foice no escuro entre a

Chapecoense e � Juventus 'continua.
Categoricamente podemos afirmar
nada está perdido parà ó Moleque.
Bola pra frente!

.

Carlos Augusto-{GUGU). �

Bernard 'a�sinou convênio em se
, Floriaà6polis - o secretário

do Desporto, Bernard Rajzrnan, po
pular atleta do vôlei, e e ministro da

"Educação; Jósé Goldemberg, partici
param na última segunda-feira, em

Florianõpolis, do semináril? ..

O, Jo
vem e o Poder". Na oportunidade,
Bernard assinou com o governador
Vilson Kleinübing um convênio de
auxßio financeiro de Cr$ 15 milhões

para a realização dos Jogos da Crian
ça"que terá a ajuda ainda dos municí

pios e do Estado. Kleinübing assinou
também mensagem à Assembléia Le
gislativa para a criação do �ConSelho
Estadual de Desportos, que será o

órgão deliberativo e normativo do es-
porte catarinense.

'

Outró convênio assínado pelo

Governador foi o de �tabelecimento
-de um programa de cooperação com o

Serviço Social da Indústria (SESI)
para ímplantação de pólos esportivos
nas cidades em que estiver instalado,

Kleinübing convidou o Secretário
Nacional do Desporto para participar
da abertura dos Jogos Abertos de 91,
em Chapecõ, no dia 19 de outubro.

.

Campeonato de, Bicicross no final '

"

\
, Jaragaf do 8ul- A última vas elímmatõrias, A entrega de na liderança a equípe Malwee de Ja-.

etapa 'do Campeenato Catarinense premiações está prevista para às 13 'raguã com 9 títulos e, em segundo
de Bicicross acontece no domingo ,

horas. lugar, empatadas as equipes de Rio
(06) no Malwee Bicískeite Park. A Os organiaadores esperam a do Sul e Brusque com 6 títulos ca-
competição inicia às 9 horas, com presença de aproximadamente cem da. Serão oferecidos troféus' aos
pilotos da cidade. Às 9h30min. se pilotos das cidades de Rio do Sul, primeiro e segundo colocados em,
dá a inscrição da categoria super Lages, Blumenau, Joinville, Flo- todas a categorias e medalhas aos

classe. Às 9h45min. sorteio das pla- rianõpolis, Jaraguá do Sul e Brus- terceiras e quartos patrocinados pe-
nilhas e, às 10 horas, início das pro- que. Atualmente, a competição tem la Malwee Malhas.

i.

Bolão Ás de'Ouro em Ponta Grossa
Jar.� do Sul- o grupo de

, bolão "Ás de Ourá" dirige-se nesta
DIlIllhã à Ponta Grossa-PR onde de
velá fazer' um "amistoso" com o

Clube de Bolão "Olímpico", filiado'
ao aristocrático CLUBE PRINCESA
DOS 'CAMPOS, tanbém'conhecido
lradicíonalmente Ccimo CLUBE
VERDE.

O presidente INGO, ROBL
chefiará a agu�trida equipe bolonísti
ca filiada ao CLUBE ATLÉTICO
BAEPENDf que deverá ser recebida
pelo presidente,RICARDO BENDIX
e demàis integrantes na tarde de hoje,
seguido de jantar e jogo. Segundo se

sabe, o "Olfmpico" , na crónica es

porti1(a ponta�ssense, despoilta co-

mu equipe de bons atle�, '1erdadei
tas feras no metier;que muito tem
treinado para levar de"Vencida;os bo
lonistas do litol'l\l' catan!lense. No re

'gistro do "Ás de Ouro" já_figur,un
outros encontros, dentre os qqàis to
rna vulto o Grupo de Bolão, "Os'
Leões", 'do Clube Verde;muito elo,-
giado pelo seu �valheirismo.

'

I

'DISTRIBUIDORA'DE ,PARAFUSOS '�EWALD lTDA
Parafusos - florcas - Arruelas

Rua Bernardo,Dornbusch, 1.136 -Vila Baependi

FONE:(0473) 72,;,()136'

�í, Jaragu4 dÓSUl, 5 a 11 de outubro del99i
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a veterarwmaratonista Vi-

Esporte em Revista'
-----------JaiJo,e .11Qik-·'

As chances do Juventus
no campeonato

, Embora remotas, o Juventus ainda tem chances matemâ
ticas de classificação para o Quadrangtdar Seletivo Principal
(QSP). Para isso precisa ser campeão do grupo UB': .e para

.

tanto tem a obrigação de vencer os dois jogos, que lhe restam.

Amanhã, no João Marcatto. frente ao Internacional e no outro
> domingo (13), em Itaja(, diante do Marcilio Dias. Mas só· isso

não basta" precisa torcer para que a Chapecoenseperca para
o Joinville 'amanhã"úfna vez que a equipe do oeste joga a últi
ma em casa, diante do Brusque comofranca favorita, devendo
conquistar os doispontos. Com a eombinação destes resulta
dos" o Juventus farâ 32 pontos, contra 31 da Chapecoense e al
estará no QSP. Qualquer outro resultado leva o "moleque tra
vessõ" ao Quadrangtdar de Repeseagem, o que não deixa de
ser Uma Ódma 'performance, uma vez que estará entreas oito

melhores equipes doEstado. A partir doE tem reaispossibilida
des de classificação para o Quadrangtdar Final do campeo
nato, embora,muito mais dificil, porque saiapenas uma equipe
classificada. Portanto, o 'torcedor tricolor, deve agora, mais do

,

que nunca dar seu apoio, comparecendo ao estádio JoãoMar
catto na tarde deste domingo, dando aquele incentivo aos joga
dores, nesta reta de chegada rumo a classificação.

cente Alves (53), sagrou-se no

áómingo (29), em Blumenau, bi
campeão da Mini-Maratona
(Ulan), organizada peloBela Visia
Clube de Campo, daquela cidade,
a seu tempofoide Ih21ínin3�seg,
,rwvo 'recorde da prova, ,para SIlD

categoria, Vicente Alves deve par
ticipar dia 31 de dezembro, em

São Paulo, da consagrada Corri
da de .São Silvestre, e para tanta
contam com o apoio da empresa
WegS/A.

'

, Das 1jJais corretas, a atitu
de tomada pela diretoria do 1.u
ventus, ao reintegrar o zaguaro
CássiO ao plantel tricolor. ajoga
dor retratou-se perante o presi
dente Aristides Panstein, e est« en
tendendo que todo ser humano I
passf�l de erro, ;nada mais justo
dar-lhe uma nova oportunidade"
principalmente ,por trator-se de
umatoprimária.

' ,
'

2'·DIVISÃQ
,

.DESABAFO

"Não I possfvel, deve ter
coisa enterrada ne.s:.se campo";
Com e�as palavras desabafou o

gerente 'defulebol, AngeloMargu
te, logo ap6s o apito final de Dàl-

\
mo lJozzarw, no jogo de do�go,
quaruio o Juventus. empatou sem

gols com a CaçadiJrense, apesar
de terfeito uma boapartida.

A 'sltima e attima rodada
do segundo tumo da�Divisão de
Amadores e Aspirantes' da liga
Jaraguaense de Futébol assinala
para amanhã (6), os seguiJltesjo
gOs: Ponte Preta xXV de Novem
liro, Floresta � São Lutz, Guarani
x Aliança 'e Vit6ria x Rio.Molhtl.
Pela Taça Adentar Frederico Dt4-
we, jogam a partir das 15h3Omin
deste domingo, CrUz de Malta x
Malvice, João PessoaiAlvoradae
GaribaldixFrancisco dePaula.FUTSAL

SCHROEDERDespachante Coo e AA;
Breithaupt decidiram na' rwite de
ontem, d campeonato citadino
TJrbarw Agroindustrial de futebol
de salão. Somente a vit6ria inte
ressava a equipe do Breithaíjpt,
que havia pe,rdidoo� jogo
por 3 aI, tljrq_lI!lnt.o qüe o De�pa
chante. Cj/o jogava aperws pelo

'

empate. Na 'disputa pelo, 3� e 4�
lugar, jogar/Jrn Collgio São Lufs e
Urbano, com vantagem para o

Collgio São Lufs que venc.eu a

primeira por 7a 4.
'

o prefeito A.dentar Piske
- inaugura'as 16 horas, deste sába
do, o Ginásio de Esportes Alfredo
'Pasald, em comemoração aos 27
cuios" de emancipação polltico
administrativa domunidpio.Estão
previstos jogos defutel?ol de salão,
às 18 hóras de hoje e (l partir das
8h3(}min de amanhã� O�' eventos
esportivos culminarão às
15h3Omin com o jogo de futebol
de campo, entre 'os Veterarws de
Schroeder e os Veterarws Paulis
tas, no Estádio Mu1licipal CMudio
Tomaselli, esta sem dúvida àlguma
a grande atração para o público
esportivo :rchroedense e regíão.

, Bi:-CAMPEÃO
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ANOTAÇÕES
o que causa. espécie é a de.. Mesmo seguindo as ins"

maneira desordenada que os truçl5es"'de datas e horários de'

operadores de retroescavadeiras coletas domiciliares, os pro
imprimem às suas tarefas, danifi- prietários que nem sempre po
cando condutores subterrâneos dem "aguardar a chegada do ca-

"

de luz e telefone. É muito co- minhão, surpreendem-se que o

mum, em tais casos, os morado- 'latão do lixo foi abaMonado Tia"
res acompanharem os trabalhos calçada do outro lado da rua,
de abertura de valas, para evitar onde foi simplesmente jogado. O
danos e 'interrupções em bairros proprietário ou seus serviçais
distantes do centro. Perguntados enfrentam o movimentado trãnsi
se sabem ou não da existência to para trazê-lo de volta; algu
de tais condutores, eles respon- � vezl!s danificado. E não é a
dem pela negativa, o que nos primeira vez que. isso acontece

obriga a solicitar que os "fiscais com o latão do lixo da Rua 6, nf!
de obras" orientem seus subor- 246/254. A perdurar essa ne

dinados, mantendo. incólumes as gligência do setor. da Prefeitura
instalações que devem ser do
conhecimento da municipalida
de.

" I

vê-se esta coluna nacontigência
de publicar a placa do veiculo,
do nome do motorista e do cole

tor de lixo desavisado. Pagando
a coleta do lixo: não faz a Pre-
feitura favor nenhum na sua co-

Outro serviço que é pago leta e deverá responder por da

pelos proprietários e que está nos que causam aos seus pro
sendo muito mal executado é a prietários. Quem avisa amigo é!

coleta do lixo no centro da cida- Ou não?

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

.-.

VIDA RELIGIOSA

Convidam-se os ex-alunos Salesianos, a Comunidade de
Barra do lÚo Cerro, amigos e conhecidos, bem como famiüa
res dos PadresAlfredo Bortolini eMario Satlerpara assistirem
a Missa em Ação de Graçás pelos 50 anos de vida religiosa,
que serárezada na Capela Nossa Senhora dás Graças, na

Barra do Rio Cerro, às 9:30 hs. do dia>13-10-1991.
Estarão concelebrando (�Padres Lino Satler, Orestes

Satler, Alvi� Bortolini, Pe. Sebastiiio - vice-mestre dos novi

ços SCI, Pe. Francisco, mestre dos noviços Sçll, Mario Satler
eAlfredo Bortolini. '.

.

A hômilia estará a cargo do padre Alvino Bortolini e a

missa será cantada pelos internos do Noviciado Nossa Senho
ra de Fátima, de Barra do Rio Cerro,
"ELES ESCOLHERAMSERVIR A DEUS NA PESSOA DOS

PEQUENINOSE POR ISSO SÃO GRANDES!"
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COIl)O desejam os organizadores, a

partir do prõprío, envolvimento doa
munícípíos vizinhos, como Guarami_
rim, Corupá; Schroeder e Massaran
.duba, que participam com as suas ao-

-

ciedades de tiro.

Outubro:mês de festas elll SC.
A Schützenfest espera 200 mil

.

Penachopp aguarda quase 300 mil

Jarasd do Sul- Com ex

pectativa de público de 200 mil pes
soas e CODSQDlO de 400 mil Iitros de

chopp e disparos de 800mil tiros, nas
diversas modalidades, começa no

pröxímodía 11 a terceira edição da
'Schützenfest, autêntica festa das tra
dições germânicas de Santa Catarina e
que tem por finalidade resgatar a tra
dição do Tiro, valorizar as comuni-

,
dades interioranas e incentivar os clu
bes de tiro da região que, por falta de

apoio- e condições financeiras, esta
vam caindo no esquecimento.

A Schützenfest - festa dos
. Atiradores - é uma promoção da Pre
feitura Municipal de Jaraguá do Sul,
através da Secretaria de Cultura, Es
porte e Turismo e Associação dos
Clubes e Sociedades de Caça e Tiro
do Vale do .Itapocu . O período da

realização da Schützenfest vai de.Ll à
.20 de Outubro, nos pavilhões "A" e

"B" .do Parque de Eventos Agrope-

Joillville - Esperando
registrar a presença de 300 mil
pessoas, começou no dia 27 e

vai até o dia 07, a 4'! Festa Na
cional do Chopp e Festival In
ternacional da Cerveja (Fena
chopp) de Joinville. A iniciativa

privada investiu Cr$JOOmilhões'

cuário, cuja programação estápronta,
com dezenas de bailes, desfiles, com
petições de tiro, distribuição de chopp

. pelas ruas da cidade e o concurso de
Rainha.da Schützenfest.

, Jaraguá do Sul já teve clima da

sua maior festa. A comissão organi -
zadora, estima um público de 200mil

pessoas e a expectativa de consumo de
400 mil litros de chopp e disparos de
800 mil tiros com carabina apoiada,
chumbinho e flexa, no stand de tiro
aos fundos do pavilhão de festa, con
siderado técnicamente ó melhor de
Santa Catarina.

Este ano a decoração será um
dos destaques, já que os investimentos
em obras não aconteceram, devido a

estrutura existente.
A'Schützenfest é uma festa re

gionalçcomo foi concebida original
mente.

Este aspecto será mantido,

na organização do evento, m0!l
tante que deve ser restttuido pela

.

Prefeitura Municipal.'A exemplo
'das demais gnandes festas que
acontecem este mês em Santa
Catarina, os ingressos da Fena

chopp foram fixados em Cr$.
1500,00 e o caneco de 50m! de

Concurso de tomadores de chopp em dúzia é uma das grandes atrações
da 4' Fenachopp de Jolnvllle. .

•

" IAfiAGll1I 1)( J 'o' II ,;

Conhecida do Acre ao RS

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

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

Fone: (0473) 72-1077
Telex: 4745j7 - FAX (0473) 12-1843
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SOCIEDADES QUE PARTICIPAM
São as sociedades e clubes de

caça e tiro a razão da eltistencis da .

Schützenfest. Este ano aumentou o
mímero de sociedades, sendo.elas;

.

Sociedade 25 de Julho, Alian-
ça, Vierense, Rio da· Luz I (Sailo
Barg), Rio da Luz II, HansaHumbol,

.

dt, Vitória. (de Rio da Luz), Mareclial
Rondon, Rio Camarada, Massarandu
ba 'Central, Catarinense, Bracinho
João Pessoa, Alvorada; Baepencti:.
Amizade, Vitória (Ilha da Figuéíra),
Ribeirão Grande da Luz, GIIlIIlIlIi,
Bandeirante, Botafogo, Indépendên
.cia, Ribeirão Gustavo, Ouro Ven!ce
Cruzeiro do Sul.

chopp custa Cr$ 700,00.
"Não hâ crise para quem

quer vir a festa", garante o se
cretârio de turismo, Ramiro
Gregório da Silva. Este ano a

festa aumentou em tamanho e

espaço, foi construido um MV(I'
pavilhão, o Festival Internado
nal da Cerveja ganhou espaço'
exclusivo e o número de camaro

tes aumentou para 19, dos quaif
14 já estavam vendidos no pri." .

meiro dia defesta.
Excepcionalmente, nese

ano o pertodo de realização da
Fenachopp não coincidiu com o

da Oktoberfest, "Queremo.s
atrair o turista que está chegan
do ao Estado e além disso pro
porcionamos opção de estadia,
já que em Blumenau, Jaraguâ e

outras cidades da região' h4
grande carência de leitos na ho
telaria neste pertodo, Porém, o.
motivo para a antecipação do
evento, afirma o secretário Ra·
miro, é garantirprazo útil para a .

organização da Festa das Flores
que acontece em novembro 1Ill

cidade.
.

Ein Jolnville não há ne
.

nhuma restrição quanto ao tipo
de caneco véndido, "Aqui ven
demos canecos em forma de seio
e

.

até com sutiã", brinca Ramiro
Gregório. Ele anuncia já para ()

ano de 92 uma nova e especial
atração: a vinda da banda Hel
muth Högel para animar a Fe

nachopp, "Ela já Viria este alllJ

se MO tivesse assumido com

promissos anteriores"; explica o

secretário de turismo.

ESCOLHA'
SEU

I
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