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Começou a Schützenfest
A abertura oficial da 3'3 Schützenfest é nesta

sexta-feira (11) no Parque Agropecuário, Os in

gressos foram fixades em Cr$ 750,00 e o caneco de

500 mi de chope em Cr$ 600,00, preços bem infe- ,g
riores aos da Oktoberfest-e Irenachopp. Um grupo �
de lojistas da rua Marechal Deodoro quer trazer o �
cumâ da festa ao centro e para 'isso contratou apre- �
sentações diárias da banda Aurora emfrente a Mo- � _.......oil��

retti & Jordan.

IriunfoPORTE PAGO
DR/Se

-ISR 58 - 161/81 o comércio ioilsta contratou a banda Aurora, para apresen-
·tações diárias em frente ii Morettl e Jordan. '

,

Alta tecnologia em copiadoras

Representante Regiqnal
Fone: (0473) 72-2988

Páginas 5 e 16

,

" '

Tarifa de ônibus

pa�sa a Cr$ 140,60
As passagens do transposte co

letivo de Jaraguá do Sul sofreram
novo aumento. 'As tarifas tiveram
acréscimo de 28%, passando de Cr$
110,00 para Cr$140,00 a partir do
'dia oito. Decreto para autorização
do reajuste foi assinado pelo prefei
to municipal no último dia sete. Foi

.

também aprovado valores diferen
ciados para tarifas das linhas inter
distritais, fracionadas de acordo,
com os trajetos. O diretor da Em

presa de Viação Canarinho, Décio
Bago, não foi encontrado para ex

plicar mais este aumento.

Jaraguâ do Sul, 12 a 18 de outubro de1991 Cr$150,00ANO LXXIIi Nl 3.660

Enxurrada causa prejuízos em
,
'.

I

municípios do Vale do .ltapocu
Várias cidades do Vale do

Itapocu foram bastante prejudi'
cadas pela enxurrada que caiu
sobre a região no ültlmo final de
semana. O índice de precipitação
pluviométrica foi bastante alto,
principalmente na madrugada
de domingo. Em Jaraguä, um

muro caiu e destruiu parcial
mente algumas casas, várias em
presas também foram inunda
das. Em Corupä uma ponte pên
sil de 30 metros teve seus pilares
virados,' e vários pontilhões fo::'
ram arrastados pelas águas. Em
Massaranduba, barreiras, caí
ram, 'as plantações foram afeta
das e duas pontes tiveram de ser
interditadas. Em Guaramirim e

Schroeder ,os prejuízos maiores
foram nas estradas do interior.

As prefeituras trabalham na res

tauração dos estragos. Ainda não
há estimativa de redução ou não
das safras agrícolas. As águas
das chuvas invadiram dezenas de Em alguns pontos, éomo no bairro Nereu Ramos - localidade de Braço Ribeirão Cavalo -

as águas chegaram a cintura. Moradores preocupados com a rápida subida das águas tra
lavam de retirar ou levantarmóveis.

casas.

Pãgina 5

Governo executa obras em rodovias do NorteQuimitextil VENHA SER REI
EM JARAGUA DO SUL.

Sul. Outra obra anunciada é a restauração da
rodovia que liga Blumenau, Massaranduba e

Guaramirim, Em Jaraguá, o Hospital São José
atende grande nümero de vúimas de acidentes
nas estradas. O chefe do Pronto Socorro, Pe
dro Nishimori, diz que o atendimento a ntvel de
Estado é bom, mas pode ser ainda, melhor.
Leia sobre estes assuntos em mais uma página
sobre a situação no trânsito. Pdgina 14

o Governo do Estado" através da Secre

taria de Transportes e Obras, está executando
uma série dê obras em trechos rodoviários do

Norte do Estado, que há muito exigiam melho

ras em virtude de 'seus estados lastimáveis. En

tre os trabalhos destacam-se os de extensão da

BR-470/BR�101, outro a SCF-280 (Corupâ/
São Bento), Continuam também serviços de

complementação na Pomerode/ Jaraguá do

Tintas

para

estamparia

FONE (0413) 12-3200

TELEX414-5�9
FAX (0413) 72...Q304

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Editorial
A natureza dá o troco

Delapidada pela ganância
humana,· a natureza se vinga as

vezes de forma impiedosa .. Nem
todo o progresso acumulado pelo
planeta ao longo dos anos é capaz
de combater a força e o imedia
tismo de fenômenos naturais
como os registrados nestas duas
61timas semanas no Brasil. Pelo
oontrário, o progresso parece
agravar as-eensequênctas de tais
fatos.

O vendaval na cidade pau
lista de It6 e redondezas deixou
centenas de desabrigados, alguns
feridos e um rastro de destruição
que soma bilhões em prejuízos
materiais, principalmente para
empresas, que, sem energia elé
trica, paralisaram suas pro
duções por dias. O fenômeno, se
gundo especialistas, foi provoca
do. por uma inversão térmica.

Ainda nesta semana (terça-feira)
foi a vez da Bahia ser atingida
por ventos de mais de 80 quilô
metros horários. Junta-sé ao ro�
enchentes em cidades catarínen
ses, paulistas e paranaenses.

Aqui mesmo na região do
Vale do Itapocu anatureza mos

trou o outro lado de sua face co
mumentemente gentil e generosa'.
A enxurrada que caiu na madru

'gada de domingo e a persistência
das chuvas no mesmo dia provo
eou danos volumosos (ver página
5). Empresas, casas alagadas,
queda de muros e barreiras, des
truição de pontes, estradas que
se tornaram intransitáveis, fo
ram alguns registros conseqüen
tes do alto índice pluviométrico.
O quadro pode apresentar ainda
desdobramentos, pois os danos
nas plantações podem trazer re-

uução de algumas safras agríco
las.

Desmatamentos, asso-

reamento de rios, ribeirões e cõr- ,

regos, aterros mal feitos, obras
projetadas de forma falha ou de
acordo com a pretendida econo

mia de custos do cliente, são al
guns dos fatores que agravam os

prejufzos gerados por fenômenos
naturais como estes.

.

A defesa da ecologia pare
ce ter virado moda, porém a prá
tica difere em muito lia teoria. A
natureza 'padece agressões diá
rias, mas pode dar o troco de
anos ou meses de ataques hostis
em poucos segundos. Cabe ao

hemo-saplens maior consciência
de preservação, pois é a conti
nuidade da prõpria espécie que
está em jogo. '

REMINISCÊNCIAS

1\' música do hino oficial de Jaraguá do Sul VIU

A entrevista que Aleeste Berri
deu ao jornal "Correio do Povo",
com o t(tulo � BERRJ: DE PISTONIS
TA DO SERÁFICO AO HINO DE JA
RAGUÁ - encerra-se com esta edição.
Por oito semanas levamos aos nossos
leitores a vida fascinante de um ho
mem simples e modesto, mas que sou
be criar a mâsica do nosso H/NO, de
que todos nós nos orgulhamos de pos
suir. Esperamos que' tenham tido uma

ótima leitura!
CP - Para concluir, conte

algo pitoresco acontecido na sua

vida_
AB - Foi no tempo da metalúr

gica. Gostava de caçar e pescar. Um
dia fui em busca de jacús, tucanos e

inhambüs, que eram abundantes na

época e sentfque tinha um veado pas
tandopelas redondezas, pois, descobri
que os caitês estavam beliscados e o

rastro recente não deixava dúvidas.
Avisei um amigo da presença de uma

espécie da famflja dos cervtdeos e lhe
disse' que gostaria de ser convidado
para a caçada. Istofoino domingo de
noite. Na manhã seguinte ele.com ou

tros foram caçar o animal, sem me

avisar; Quando ia para a indüstria,
meu amigo caçava a uma distância de
4 km. - Ao voltar pro almoço, meus
cachorros latiam com insistência e

correram pelopasto afora. Fui ver e vi
o veado acuado, dentro das minhas

arrozeiras, um quilômetros adiantado
dos cães do meu "amigo".Depressa
peguei o meu techen de grande al
cance e corri atrás do animal. Dei um
primeiro tiro certeiro, porém levan
tou-se, mancando. Com o 2� tiro ele
tombou. Daimeio hora' chegaram os

caçadores, mas fa/tau o meu "ami
go". Mas como de costume, a caça
pertencia aos cachorros do dono da
caça, entreguei o troféu e, à noite re

cebia em casa, limpo, um quarto do
veado abatido 'e MIL desculpas por
não ter sido convidado.

Coisas da vida, não é "seu"
Eugênio?

Conclusão na próxima semana

.

)
/
/
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o marco Zero(?) de Jaraguá
A foto lembra osprimórdios da

cidade, com construções do inicio do
século. Mas ela foi tirada mais tarde.
Os postes denotam o progresso com o

usada energia elétrica. Se de 1917 se
ria a energia 'tie Salinger & Fettersen.
produzidas pelo velho locomóvel à le
nha. Se da usina do Bracinho, ela se
ria 'de 1930 em diante. Mas deve pre
valecer a primeira, pela idade daspes
soas que nela aparecem. Também não
é MARCO ZERO que jáfoi esclarecido
na edição nq 3659, de 05-10-91, p, 3,
mas' é a confluência das 4 vias públi
cas - Mal. Deodoro, Mal. Floriano,
Getúlio Vargas e Proc. Gomes de Oli
veira.

A esquina é onde hoje (/99/)
está o Banco Meridional, que era a

casa comercial de Johann Gottlieb

Stein, filial nq 6, conforme consta da

placa sobre a porta. Seus filhos for
maram à firma Stein & Irmãos, quefoi
dissolvida em 11-01-1919, passando
a Emflio Stein, gerenciada por João
Doubrava. Vva. Alois Stueber e Wal
ter Doubrawa, enquanto durou, Aos'
fundos a çasa dos padres, do então
JARAGUA-CENTRAL, casa de Hen
rique Marquardt alugada por Rs
30$000. A paróquia de Jaraguá foi
criada em 31-07-1912. Servia
também para escola mista e alI cele
bravam-se missas, lembra FreiAurélio
Stulzer, Na foto brincam despreocu
padas, jogando pingue-pongue, entre
outras Ilonca e Hermine Fischer,
irmãs de Francisco F. Fischer. Foto
cedida pela sra. Ilonca Fischer Baza
nella, de Curitiba-Pie,

_____,.CORREIO_
�<> F-C::> ".0

(0473) 72-3363 =Jaraguâ do Sul- SC
Diagramação, composição, montagem, fotolito e

impressão: Jornal da Noite � Fone (0473)
22-2945 - Blumenau - sc
Revisão: Elia;'e Marcelino Pamplona
Associado a Adjori e Abrajori.
Os artigos assinados não refletem a opinião do
Jorna/.
Circula na microrregião da AMVAU e em mais
93 cidades do Estado, do Pars e do Exterior.

Página 2

CORREIO___
�<> F-C::>" c::>

Barão de ltapocu

"A História de nossa gente não pode ficar só T1a
saudade"

O Passado só é importante se o seu tempo foi bem
empregado '

Confira a história

_ •• HÁ50ANOS
- Em 1941, o dia 4 de outubro era de festa e de inaugu

rações. Após a inauguração do prédio áa Prefeitura e do F6-
rum, todos dirigiam-se ao centro da Praça da Bandeira, para
inauguração da herma de Emflio Carlos Jourdan, executada pe
Lo escultor joinvillense Fritz Alt, usando a pedido do proprietá
rio do "Correio do Povo", a palavra a srta. Marüia Walther
Crespo, que traçou o perfil do homenageado no panorama sel
vagem do grande vale do Itapocu, em 1876. Terminadas as pa
lavras da oradora, que a assistência aplaudiu com entusiasmo.
dirigiu-se a srta: Marüia ao Coronel Rudolfo Augusto Jourdan,
convidando-o a descerrar o busto e era executado o Hino Na
cional pela Banda do J31! B.C. -O filho do fundador, emocio
nado, dirigia saudação ao povo, lembrando na ocasião o que
era de seu conhecimento, apõs 10 anos de labor incessante.
quando as raizes já plantadas começavam a se delinear, a inveja
e a maldade humana o vence e o impede de prosseguir em obra
tão bem iniciada. Fala do Presidente de SC, dr. Taunay, em
1877 que veio ver o ponto denominado de "Jaraguá';, a mani
festação da Câmara Municipal de Paraty, em 1880, dos imensos
sertões de Itapocu e Jaraguá só âe conhecimento vago e limita
do, da contribuição para o patrimônio nacional. Como soldado,
fez toda a campanha do Paraguai e a revolução de 1893-1894,
Ao ser proclamada a República, tendo embora deixado o Exér
cito. os seus serviços continuaram a ser aproveitados em outras
comissões, e tais foram esses serviços que o Marechal Deodoro
concedeu-lhe o t(oulo de tenente-coronel honorário e oMarechal
Floriano o elevou ao posto de coronel, e com as honras deste
posto faleceu a 8 de agosto de 1900. Concluia-se, assim, a
missão do "Correio do Povo".

••• HÁ40ANOS
- Em 1951, já era moda os representantes da Câmara

Federallegislar em causa prôpria, Vários projetos chegavam à
Mesa da Câmara dos Deputados, sem discursos e encaminha
mento. Um deles, de Resolução. autorizava a Mêsa da Casa a
entrar em entendimentos com a direção da,Banco do Brasil para
a importação de. automôveis para 'o uso pessoal dos senhores
representantes - "um a cada" - frizava o autor, medianie depô
sito prévio da importância correspondente à licença, não po
dendo ser superior a 3.000 dôlares o custo de cada carro. O sr,
Rui de Almeida justificava o projeto com a importação de carros
destinados aos oficiais do Exército, daMarinha e da Aeronâuti
ca.Nenhum carro podia ser vendido antes de dois anos de uso,

___ HÁ 20ANOS
- Em 1971, a imprensa joinvillense que 110 cidade tinha

sucursal do JORNAL DE JOINVILLE, inadvertidamente inseria
nota, afirmando que "Jaraguá do Sul não plantou árvores".
Como plantar árvores, entre nós, era lugar comum, plantar ár
vores no dia a ela consagrada era chover no molhado. A Inspe
toria de Ensino. ao tomar conhecimento da publicação, dirigia
ao prefeito municipal. em exercício, oficio protestando contra a

referida publicação. A municipalidade. em face do acontecido
dirigia oficio ao sr. Osmar Rogério, para que revisse a nota,
pois, a mesma não condizia com a verdade dos fatos em nosso

meio.,
"

,

- Entre os 197 municípios do Estado, JARAGUA DO
SUL era o 51!município demaior arrecadação de ICM, com Cr$
936.751,00, estando na frente apenas Florianôpolis, Lages.
Blumenau e Joinville.

- CAMPOS NOVOS visitava Jaraguá do Sul. Segundo os

entendidos. tudo começou com a nossa 13<: EXJJA. Visitarama
nossa exposição e ficaram "vidrados" pelo nosso parquefabril.
Surgiu, então, a idéia da visita, por onde poderiam aquilatar a
maneira de industrializar o munictpio, O Prefeito, Vice, Juiz de
Direito, Presidente da ACU. do Rotarye do Lions, eram hóspe
des do nosso municipio, visitando as nossas 267, indústrias, que
foram capazes de sensibilizar os investidores de Campos Novos-

___ HÁ IOANQS
- Em 1981, O deputado Octacilio Pedro Ramos pedia

. prioridade para a São Bento-Corupá, hoje a poucos quilôme
tros de Serra Alta. O pronunciamento se baseava na visita que o

deputado federal Pedro Colin e Esperidião Amin HelouFilho,
Secretário dos Transportesfaziam ao Ministro Delfim Netto.
anunciando recursos do próximo orçamento para as obras de

asfaltamento da BR-280.
- O Governador vinha a 23 de outubro ao Vale do Itapo:

cu pará jnaugurar a Rodovia SC-301, ligando Corupá à Jara
guá do Sul, trecho asfáltico reivindicado há anos pela classe
política e entidades do municipio, Dado ofalecimento trágicodo
prefeito, corupaense, Octaeüio Ramos apresentava projeto, de
nominando a Rodovia de "Prefeito EngelbertOechsler":

��apOjO INDÚSTRIAS REUNIDAS
JARAGUÁ LTOA.

Jaraguá do Sul, 12 a 18 de outubro de 1991
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Programa prevê asfaltamento
, , ,

da Massaranduba/Barra Velba
Massaranduba - o

prefeito de Massaranduba,
Dávio Leu, recebeu comuni

cação do deputado Adelor

Vieira, de inclusão no Pro

�a de Investimentos do
Governo do Estado para o

proximo ano do asfaltamento
da SC-474 - trecho Massa
randuba/Barra Velha, inter
ligando de forma direta e

efetiva o Vale do itajaí aoIi
toral Norte Catarinense.

Segundo o prefeito
Dávio Leu, esta obra é de
suma importância para toda

a "vasta e rica região", por- Barra Velha José Acácio
que unirá, dois importantes "Delmônego, deputado esta

polos do Estado de Santa 'dual Adelor Vieira e verea

Catarina, facilitando o aces-
'

dores de Barra Velha.
so de moradores do Vale ·do ':.:-Ó,

Itapocu ao Litoral e, certa- '

',' o prefeito de Massa

mente, reduzindo o träfegó. : randuba, lembra porém, que,
na BR-10l.

.

a ação política deve ser in-
. tensifícada e continuada' no

A solicitação de, in-:" sentido que realização breve
clusão da obra no orçamento' .

: e efetivamente deste empre
é iniciativa do prefeito de endimento Já a 'partir do inf
Massaranduba, vereadores·', cio do pröximo ano.."Que
do município, prefeito, de 'remos pelo menos o início

, Barra Velha, José Brugnago,' de tão sonhada obra", desta
presidente da Câmara de. ca.

Recursos para escolas e
'.
bombeiros

o Deputado Udo Wag
.ner (PDS) participou, na

semana passada, de vários
atos de assinatura de convê
nios beneficiando escolas de

Jaraguã do Sul, Araquari
e São Francisco do Sul. O

Colégio Estadual Abdon Ba
tista, de Jaraguá do Sul, re
ceberä Cr$ 10 milhões para
obras de reforma em suas .

instalações físicas. A Escola
Básica Felipe Sehmidt, de
São Francisco do Sul; será
contemplada com a quantia
de Cr$ 35 milhões e 200
mil, enquanto a.'Escola Bási
ca Victor Konder, também
de São Francisco, terá um
auxílio de Cr$ 10 milhões
para executar obras de re

forma e ampliação. Em Ara
quari, o convênio prevê o

repasse de Cr$ 28 milhões e

800 mil para o Colégio Es- ,

tadual Dom Gregório WàJ:

meiing,· também para apli
cação em reformas e am

pliações de suas instalações.
Também na semana

passada, o Deputado partici-

•

" JAfjA(,ll/\ [)I, c,' i[ C,

pou
.

da assinatura de um·

convênio com a Prefeitura'
de' ltapoá, no valor. de Cr$

.

13 milhões e 754 mil, paraa
construção de Um trapiche.
Os .

recursos serão repassa- __
.

dos via Secretaria dos"
Transportes e Obras.

,

Em Barra Velha, com a: .

presença . do Secretário da.
Educação, Cultura e Despor
to, Paulo Bauer, foi feíta.a
entrega de cheques que tota-

.
lizam Cr$ 62 milhões, den
tro do programa de muníci-

,

.

palização da Educação.
.

Por fim, o Deputado'
Udo Wagner fez a entrega .

de um cheque no v:alor dé- �
Cr$ 3.992.668,80 ao Corpà'�
de. Bombeiros Vóluntãrios' ,�
de Jaraguá do Sul.e de outro- �
cheque de Cr$ -399.266,88' ?.
ao Corpo de Bombeiros de . I
São Francisco do Sul. Nos' '!: .

. .' .
. Deputado Udo Wagne� repassoudois casos, -os recurs.os f�-:;. verbas para Barra Velha, Jaraguá,

zem parte de convênios Vl-:-.· S ..Franclsco, HaPQáeAraquarl.
sando ao auxflio para a ma- :..

. .

�udtednção das respectivas en- '1:,m:�:�:�:�:ml:::i:i:i:i:i:i:i:lt:it:l:l:l:l:l:l:l:1
.

n a es. .. . .

II
As aves e seus

II

tristes destinos
Em Rochedo de Minas

segundo a Tribuna da
Tarde, de Juiz de Fora - a

cidade viveu momentos de es

pectativa e tensão. É que. o
peru de propriedade do pre
feito José de Araújo, do PFL.
jugiu, e toda a máquina ad
ministrativa foi colocada em

atividade para localizar
o gallipavo meleagris. Só
que a busca frenética deu em

nada. O peru do prefeito ha
via sido comido e só as penas
foram encontradas.

Curiosamente a nota

coincide com outra, estampa
da neste semanário, TUl

edição n'2 3645: "Prefeito Ivo
Konell está indignado. Rou
baram da sua propriedade

dois gansos de bico preto,
que ele cria nas horas defol
ga. Agora o prefeito está sem

os gansos". Curioso, dizta
mos, porque o ganso, do gó
tico gans é uma ave anseri
forme, da famflia dos anati
deos, da Europa e ÁSia, os .

verdadeiros, são migratôrios,
que o brasileiro identifica de
marrecão. Em geral, TUl

Alemanha, durante a guerra
19/4/18, foram usados pelos
militares, porque, muito aten
tos, mesmo à noite, denun
ciam qualquer estranho nas

redondesas, Mas como foram;
roubados e são de bicopreto,
devem ser de uma espécie di-

.

ferente: os gansos de bico ca
lado!'

Polí tico diz cada. uma ..•
H.Romeu

"Prefiro ser um vereadorMgro emijão do que ser um . polt-
tico traficante e ladrão", Frase de um vereadormineiro (WüsonNovaes). que
colocaria em seu gabinete. Mas como o vereador não quer "mijarfora dopini
co", anunciou que fará uma tpudança no texto: vai sairo terma "polftico tra
ficanttl-' e entrar "potttico corrupto'. É isto at - goSto não se discute. im
portante � acertar apaulada namoleira••.

...... -.- � ... -.-.-.-.- .... -

..Sei que existe uma leimarota e safada, que MO I da rellponsà
biiidade dos vereadores, e que coniinuaprovo.cando esse escandaloso
efeito cascatel' • Advogado Josl de Castro Ferreira, sobre a lei que regula os
aumentos dospollticos.

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

"Ele te cobrirâ com lIuas penas, e debaixo dali lIua, aso.lIelltarb
seguro: a sua verdade I escudo e boquet': Com -,unAmhn à vereadora Ci
dmba Lousada, diante as nuvens e o ambiente carregado da CitmaraMunicipal
da cidade mineira de Juiz de Fora, sugeriu a adoção do salmo 91, da Btbäa
Evangl/ica do também vereadorPastorReis.

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

Ainda com respeito da dil!ulgaçdo dos fatos ocorridos fWS bastidores da
C4tnara Municipal, acima, o vereadorGeraldoPereiramanifestou toda a sua ir
ritação com a imprensa. Disse o vereador, em alto e bom som:

"
- Querdizer

que, se Um vereador soltar um peido, vai sair no jornal?" Depende, ve
reador, depende. 86 sefor em alto e bom som. Pena que os vereadores não avi
saram antes que haveria uma chuva de estrume" , concluem os confrades,

SPÉZIA & elA. LTDA .

, . Serrarlae S,erviços de Trator
M�meiras para construção e serviços de

.tra·tor com profissionais espeCializadOS.
.

'R. João �. Ayr.oso, 712 ..:. Jaraguá.
ESquerdo

fone: 72-0300 - Jaraguá do 8ul
SC

ACIDENTADOS

Rua Conrad Riegel, 162 - Fone (0473) 72-0874
.

Jaraguá do Sul- SC

I,

II

Conhecida do Acre ao RS

Furgões simples, isoMnnicos, pldsticos, frigorfjicos, .

trDiles e carretas de 1, 2 e 3 eixos.
Equipamento de refrige."ação e 3'2 eixo (truck).

Rua Dr. Eurico Fermi, nl! 113 �

Fone: (0473) 72�1071
.

Telex:' 474537 - FAX (0473) 72�r843

;:�
Comércio·de veíeules usados, peças pl

veículos e serviço de eletricista

COMPRAMOS VEíCULOS

Ferro yelho Marechal de
Engelmann & Cia. Uda.

.

APROVEITE'A
SCHÜTZENFEST E

ACERTE O ALVO COM·
MORETTI, JORDAN�

. .

.

Promoção, válida apenas de O! a 25 d� outubro de !h;
.

Jaraglld do Sul, 12 a 18 de outubro de 1991.

Venha ser rei· durante a Schützenfest na Moretti, Jordan.
Na compra de qualquer peça, acessório, ou nos serviços
de oficina, além dös descontos normais, você tem o direi
to de àtirar no Alvo da Economia Moretti, Jordan e ganhar
win desconto adicional de 3 a 15%. Só depende de sua

120rntaria. .

Venha ser o Rei da Economia na Moretti, Jordan.

Moretti, Jordan & Cia. Ltda.

Pdgina3
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CDL adia promoção Seman
do Consumidor :para 1992

Atacado e varejo
* o CLube de Diretores

Lojistas de Jaraguâ organiza ca

ravana para prestigiar a passe da
nova diretoria da federação de
DiretoresLojistas, que tem napre
sidência G. Henrique de Oliveira

,

Weber (Joinville) e na vice Bruno

'Breuhaup {Jaraguâ), A posse
acontece noprôximo dia 26 de ou
tubro, no Hotel Cambirela _ Es
treita= Florianõpolls,

* O CDL local também jâ
escolheu delegação composta por
16 lojistaspara participar da Con
venção Nacional dos Diretores
Lojistas que acontece em breve na
cidade mineira de 1felo Horizonte,

•

Jaraguá participará com a segun
damaior delegação catarinense, a
primeira será deBlumenäu, cidade

que pleiteia sediar a prôxima con
venção nacional.

* Na esteira do Tecnâpolis,
a Wild West, empresa do setor de

mformática que atua há sete anos

no mercado paulista, associou-se
à FENASOFT para trazer ao

usuária catarinense um serviçoatI
hoje inexistente no pais, mesmo no
eixo Rio-São Pau/o. Com a iuiu
guração no prôximo dia 10, às
18:00h,.da SoftXPress, primeira
de-uma cadeia de 64 lojas que a.

Wid West vai espalhar.peloBrasil
ati março de 92, Florianôpolis
será a primeira cidade a contar

com uma distribuidora de produ
tos de informática com atendimen
to personalizado, dentro de pa
drões sõ encontrados empafses do
PrimeiroMundo.

,

- "..

Informaçoes econonncas

IMPOSTO DE RENDA - CARNET LEÃO - Os contri

buintes que recolhem imposto de renda através de denominado
"Camet Leão", isto ,é, que recebem rendimentos provenientes
de tabelionatos, pensões, garimpagem, os diplomatase órgãos
estrangeiros, os que recebem de fontes do exterior, rendimen
tos recebido�. de pessoas fisicas não tributadas na fonte, de
imóveis, os não assalariados se ultrapassarem o limite de

isenção, devem pagar o imposto até o último dia útíl da quize
na seguinte ao mês de ocorrência do fato gerador. Exemplo:
aluguel recebido no dia 30/09, deve recolherno dia 15/10;
aluguel recebido no dia 15/10, deve recolher' no dia 31/l,O.
Para céiculo, vide tabela já publicada neste injormativo em

edições anteriores.
IMPOSTOS DEVERÃO SER INDEXADOS-O Governo
está estudando um indexador para os impostos federais, o no
vo tndice irá substituir a 'lTNF e:tinta pelo governo.
UFR-A Unidade Fiscal de Referência para o Estado de Santa
Catarina agora é diária. Nopróximo dia 15, vl2lerá 544,35.
ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL A COMERCIAL ·S/C LTDA.

CONTABILIDADE EM GERAL

CIfI� 0048

AV. MAL DEODORO DA FONSECA, 122-'- FONE: 72·3236
,

TELEX:· 475-055

TUBOS SANTA
HELENA LTDA.
Divisão de concreto (tubos e artefatos de

concreto).
R. JOinvifle, 1.016;_ Fone: 72-1101

Divisão de Plásticos (tubo� de PVC - eletrodutos/
linha esgoto - tubos de polietilenolmangLIeira

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

,

Escfitório Geral
R. CeI. Procópio Gomes, 99 - Fane: 72..()()66

Corupá incentiva novas empresas

Jaraguä da SuJ - U

Clube de Diretores Lojistas
em reunião realizada esta

semana decidiu adiar a pro
moção "Semana do Consu

midor", que, conforme di

vulgado em primeira mão

pelo ÇORREIÓ,OO POVO,
seria realizada este mês em

Jaraguã do Sul envolvendo
todo o comércio lojistas em

grandes liquidações e pro
moções como sorteio de

brinde, colocação de bandas
em frente às lojas e outras

com o objetivo de atrair o

consumidor e reaquecer as

vendas que já caíram 30%
em relação ao ano passado.

O adiantamento foi
motivado por empecilhos.
bwocráticos impostos pelo

Ministério da Fazenda, que
tem que conceder autorização
especial para promoções do

gênero, que incluam sorteio
de brindes. Esta autorização
é processualmente morosa,
fato que .levou (!) CDL, a re
pensar o projeto. Segundo
Ronaldo Könhtopp, presi
dente da entidade, a "sema
na do consumidor" está
adiada para o pr6ximo ano,
em data ainda a ser defmida.

Em contrapartida, para
incrementar as vendas, o

Clube de Diretores Lojistas
decidiu pela realização de

ampla campanha ,publicitá-
, ria, a 'exemplo das 'que' se
realizam em outras cidades,
como, por exemplo, Joinvíl-

Lojistas colocam
banda na rua
"vo no evento. A iniciativa pode
ajudar também ,.[10 incremento
das vendas do comércio da re
gião, sendo es turistas o alvo
principal.

A . Banda' Aurora se

apresentará emfrente a,Moretti
& Jordan no-periodo de 14 a

19 de outubro, nos dias taeis
das 15h30min às 19 horas, e

'no sábado das 9 às 13 horas.
Esta é a segunda vez' que um

grupo de empresários patroci
na tal promoção, a.primeira foi

. no ano passado, também du
rante a Schützenfest.

As lojas patrocinadoras

Os empresários inte
ressados teriam garantidos,a
doação de terreno e exe

cução de serviços de. terra-··

planagem 'e instalação de in
fra-estrutura-urbana no lo
cal, como água, luz e sa

neamento básico. Terão
também incentivos fiscaís,
por meio da isenção do pa
gamento de alguns impostos.

Com a lei, o prefeito
Ernesto Felipe Blunk espera

DECORAÇÃO
NATALINA

Jaragúá do Sul � Um
grupo de dezenove emprésârios

. do comêcio de Jaraguá do Sul
patrocina durante o.periodo de
.realização da Schützerifest a

contratação da banda Aurora
para apresentações de rua. A
banda tocará em'palco arma

do emfrente à Moretti & Jor
dan, na rua Marechal Deodo-,
roo

O objetivo principal,
conforme destaca Jalmir Har-

,

dt, gerente da Fruet Malhas, é
trazer o clima de festa também
pára o centro da cidade; esti
mulando a participação.dopo-

le. A mídia publicitária en.
volverá jornais, rádios e te
levisão e será cOOIdenada
por uma empresa especíaj,
zada. -

o COL e Prefeitura
vão melhorar a decOração
natalina este ano em relação
a anos passados. Desta vez,
a ornamentação será instala
da.também nos trevos, pon_
tes e rotat6rias, perfazendo
um acréscimo de 3.6001âm
padas. A decoração terá
início já na primeira semana
de dezembro, O CDL i.nves
tiráCr$ 1 milhão no projeto.

são: Fruet Lojas, Hermes Ma
cedo, Stylo, M.P, Koericb.Ya
rig-Cruzeiro, Moretfi & Jor
dan, Eva Moda Intima. Bame
rindus, Ponto 205, Faber Mo
das, Davani, Kisom, FB Foto
grafias, Nippon, Farmácia do
Bentica, Foto Piazerá, Belgo
Representações e Cobrança e

Casas Avenida, com apoio da
,

prefeitura.
No local também haverá

venda de chope e salgadinhos,
cujo Iucrooomecialização e lu
cros cabe a Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais (A
pae).

aumento significativo no

número de empresas estabe
lecidas na cidade - atual
mente em tomo de 2()O, a

maioria micro e
.

pequenas
empresas, "Nossa idéia é de
rotatividade de culturas na

área agrícola, beneficiando
tameém a industrialização",
explica o prefeito que

. atualmente goza período de

férias.

Corupä - A cidade
está incentivando a implan
taçãe .de novas empresas no

município. O prefeito Ernes
to Felipe Blunk: já enviou à
Câmara de Vereadores pro
jeto de Iei número 775/91 -

j� aprovada - que prevê, em
síntese, que a Prefeitura au

xilie na prática a instalação
"

de.. novas empresas, através
da concessão. de uma série
de benefícios.

CARROCARIASHC, '�

HO'RNBURG Ind.Carroçarias BI'indadas Ltda.

CARROÇARIAS ßL/NDADAS _ FRIGORfEICAS -ISQT�RMICAS - TREILLER'S COMBRCIAIS ., ESQUADRIAS _ PORTAS
,

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

FAX 72�213b - JARAGUÁ DOSULlSC.
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Foto: Correio do Povo

Uma ponte pênsill

de ·30 mts virou
cessidade de construção de
uma nova. Se prevalecer a

segunda alternativa, a in
tenção é construir uma ponte
baixa de concreto em substi
tuição à pênsil.

JoséMuller, estima que
em 15 dias todos os 500
quilômetros de estradas do
interior serão vistoriadas. Os
problemas constatados serão
consertados gradativamente.
Entupimento de bueiros, des
truição de pontilhões, estrago
no ensaibramento de diversas
ruas, foram outros danos da
enxurrada.

Aproximadamente 30
casasforam inundadas.

Corupâ - O prefeito
em exercicio de Corupâ, José
Norberto Muller, que assumiu
o cargo na segunda em subs
tituição a Ernesto Felipe
Blunk que entrou em férias. jâ
de cara teve de encarar os

problemas causados pela
chuva. O maior deles é a

queda da ponte pênsil de 30
metros, ligando o centro ao

bairro Itapocu, que teve seus

pilares virados, em conse

quência da correnteza do Rio
Novo.

A administração muni
cipal já iniciou estudos para
verificar a possibilidade de
restauração da ponte ou ne-

Água passou por
cima da pista na

BR-280, em Nereu
Ramos. Poucos
motoristas se

aventuraram a
enfrentar a cheia, a

maioria preferiu
.

esperar.
'

A chuva do final de semana
provocou inundações e danos Barreiras impedem o tráfegolizou pelo problema. Restou Na Estação de Trata

à Adelina recorrer a prefei-: .'mento da Samae, à rua Er

tura, que enviou técnicos ao' wino Meneghotti, a caixa de
local do acidente e promete.

-.

captação quase chegou a

estudar a questão, . transbordar, faltando apenas
Grande parte da pro- cinco centímetros às

teção da pedra instalada na 16h30min de domingo,
cabeçeira da ponte José Vai.. " ameaçando todo o sistema
lati (próximo ao Sesi) foi ar- elétrico. As bombas de
rastada pelas forças da água.

.

sucção tiveram de ser desen
A preocupação foi grande, caixadas para o caso de au

principalmente de moradores mento do volume líquido da
da redondeza, porém,' técni..:· caixa de captação..
cos municipais tranquilizam

.

Na localidade de Braço
ao afirmar que a estrutura' Ribeirão Cavalo, em Nereu
não 'foi comprometida. Nas .: Ramos, dezenas de casas fo
laterais, as pedras. serão re- . iam atingidas - conforme in
colocadas. forma o vereador Paulo

Ademir Floriani, que pre-
Empresas tiveram ins- .. senciou a subida das águas.

talações inundadas e peque- Diz ele que materiais de
nos prejuízos. Um exemplo; "construção e aterros foram
é a Carrocerias Argi, que te- levados pela correnteza, que
ve o pátio completamente,'. 'passava sobre a pista da

alagado. As carrocerias co-: ' :BR-280, inclusive impedin
meçaram a boiar e apresen- do o trânsito. Segundo ele,
tavam risco de serem arras- 'há, muito es moradores da
tadas. Coube a diretoria ape- .. região reclamam a substi
lar para os bombeiros que, . 'tuíção da tubulação instalada
com eficiência, - confome.o .na medida de bitola 80 - o

proprietário Rolf Hermann;.. que, diz ele, é insuficiente
- encontraram rápida so-··· 'para dar escoamento em ca-

lução,
'

.

sos de fortes chuvas.

Jaraguá do Sul - As

fortes chuvas que caíram' na

madrugada de sábado pro
vocaram danos em toda re

gião. Em Jaraguá do Sul, em
alguns trechos, os rios Ita

pocu e Jaraguá transborda
ram, inundando terreno e ca

sas. Um muro foi derrubado
e destruiu parcialmente uma

casa e atingindo com menor

intensidade outras do mesmo

terreno. O Corpo de Bom
beiros Voluntários teve mui
to trabalho, atendendo Um
minúno de 100 ocorrências
na cidade sede, e vizinhan
ças.

Massaranduba - Queda
de barreiras, danos em cabeçeiras
de duas pontes, no sistema vidrio e

nas plantações, além de prejufzos
a residências que em grande nú
mero foram inundadas. Este foi o
soldo das chuvas torrenciais que
cairam no últimofinal de semana,

Segundo informa o chefe
do Departamento Municipal de
Obras, Hiiârio Frietzke, a Defesa
Civü tevemuito trabalho no socor
ro as vftimas da enchente que se

registrou principalmente no centro
da cidade. No interior do munict
pia vários barreiras desabaram.
Durante dois dias, conforme pre
visão divulgada na segunda-feira, '

o tráfego de ônibus em algumas
regiões do interior estaria impossi-

bilitado.
As cabeçeiras das pomes

nos bairros Patrimônio e Braço
Seco ficaram destnddas, Os mo

radores de Braço Seco podem se

deslocar. ao centro apenas àpiou
de bicicletas e motos. Hllârio
Friettke, garante que ati o come

ço da próxima semana, osproble
mas serão resolvidos. Para isso "o

Departamento de Obras estâ tra
bolhando a todo vapor'.

Os prejufzos foram muitos
também na agricultura. Vários
culturas, especialmente de arroz,

foram afetadas. Contudo, ainda I
cedo para estimar futuro compro
metimento da safra em virtude
aestas cheias.

Prefeituras fazem vistoriaPróximo ao Clube
Acaraí, no bairro Jaraguá
Esquerdo, o alto muro da
casa de Adelina Carneiro
ruiu destruindo a garagem o

banheiro, roupas, máquinas
de lavar, máquina de cortar

grama e ainda, mais de Cr$
500 mil em materiais de pin
tura, como tintas e escadas,
conforme informações da

inquilina da casa alugada.
A imobiliária res-

ponsável não. se responsabi-

Guaramirim/Schroeder-:
Em Guaramirim, a enxurrada
da madrugada de sábado e a

persistência das chuvas no

domingo não chegou a cau

sar problemas sérios. Segun
do informa o prefeito Antônio
Carlos Zimmermann "os es

tragos foram poucos. Porém,
mais uma hora de chuva bas
taria para agravar bastante a
situação". Na manhã de se

gunda-feira o prefeito per-

correu as estradas do interior
vistoriando as consequências
das chuvas.

Em Schroeder, o prefeito
Ademar Piske, também asse

gura que os prejuizos foram
de pouca intensidade. Ele de
terminou aos técnicos muni
cipais a elaboração de levan
tamento dos estragos nas es

tradas e no interior de forma
geral.

'

...

1l1iI.
IITerplan

Serviços de
Aterros, Estradas,
Áreas Industriais,

e üestocas

FUNILARIA
JARAGUÁ LTOA.

D'CORTE
Especializada em brocas de aço rápido, brocas de metal

duro para circuIto Impresso, fresas de aço räpldo, bedames com

de� por cento de cobalto, machos de aço rápido, serras de aço
rápido, cosslnetes, limas, contra pontas fixas, pontas rotativas,
trenas, eletrodos, mandris, paqulmetros, mlcrometros, discos de
corte e desbaste.

Calhas eAquecedor Soiar.
R. Feli�Scltmidt, 279 - Fone:

72-0448

Artefatos de Cimento,
'Blocos Estruturais e Fechamento.

, .
Rua Guilherme Danker, sln2

",
-.

"

(pr6xlmo a Verdureira da Raquel)
Fo.n.� (0473) 72-0493 -Jaragud do Sul- SC

Dlcorte Com'rcio de Ferramentas Ltda.
Rua Relnoldo Rau, 459 - Fone: 72-3384
Telex: (475) 465 - Jaragud do Sul- SC. h JarQgú do S",-SC

INSTALAD�RA ELÉTRICA:CO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS E DE LOTEAMENTOS· MATERIAL ELÉTRICO DE ALTA E BAIXA TENSÃO • ASSISTÊNCIA
TÉCNICA WEG • PROJETOS ELÉTRICOS • MOTORES, TRANSFORMADORES E ACIONAMENTOS WEG. I

."

_ ...

RUA GUILHERMEW�EGE" 111 • TEL. 72-0097 ·TELEX 475-534· JARAGUÁ DO SUL, SC

JQragu4 do S",. 12 a 18,. o••ro de 1991. P4gi1lll5
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NOTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO
1 - O Comando da 3' Companhia de Polrcla Militar encarreqado do Policiamento

Ostensivo de Trânslto, divulga a relaçAo dos verculos notificados por InfraçOes de Trânsito,
referente ao M�s de SETEMBRO/91.

VErCULOS NOTIFICADOS GRUPO I
JU-0046- FM-151*· HX-200"· JK·0219- HX-247"· FM-567"· HU-645"· JK·0730· EU-993"
• JK-1500 • GN-1986 • B5-3197 • RN-3790 • JZ-4427 • OS-4711 • JK-5320· JU-5594-
JZ-5647 • JI<-6050 • JU-6262 • BK-6752 • LU-70S7 • J5-9068 • JX-9088 • JK-9S69 •

JS-96S8 • JK-9909

VE'CULOS NOTIRCADOS NO GRUPO"
J5-0011 • BS·0022 • J5-0053 • 05-0097 • JZ-13S' • JK·030S • JZ·0330 • GN-03S9 •

JU-392" • JK·0404 • HW.427" • EU-527" • ÉU-563" • J:<·OS70· FM-611" • J5-0767 •

OS·0808- 05-0866- JK-1061 • GN-1103 • JK-1326 • 0S01609 • OS-1777 • JK-1850·
'

JU-1960 • JZ-1978 • JZ-2239 • 0S02510 • JK-2650 • QS-2727- OS-3030 • 05-3336-
JU-3336 • JU-3874 • 05-4414 • JK-4743 • JZ-4750 • JK-4777 • GN-4970· J5-S387 •

0S05560 • JZ-5567 • JZ-5662 • JU-60S0 • JU-6669 • 0S066T7 • JK-6799 • 0S07060 •

JZ-7323 � J5-7426- jK-7820· 05-7898- JU-8456- JK-9546

VE'CUI.OS NOTIFICADOS NO GRUPO III
JZ·0015 • JK·0028 • J5-0090 • JK·0122 • DM-0293 • CQ.0300 • M5-0389 • J5-0525 •

GY-934" • WH-1023 • EL-1063 • CQ.1554 • JZ-1695 • JK-1802 • H5-1'825 • B5-1866 •

J5-2020 • GN-2200 • AWo2641 • JK-3118 • JU-3299 " JK-3440 • JZ-3446 • JK-3585 •

AWo3624 • 05-3740 • WX-404ii • Bs-4114, • B5-4388 ',0504544, JU-4626 • JS-4680 •

05-4888- KD-5050· JZ-5152- YQ.5544- J5-5555- JZ-5595- AWo5601'· JZ-6300· Pa-
6563- JK-6616 • J5-6799 • JU-7092 • JU-7336 • JS-7527. <lX-7796- J5-8384- JK-8659-
JK-8779- 01-8998- 0S09298- EY-9619

VE'CULOS NOTIFICADOS NO GRUPO IV
EU-001" • B5-0018 • 05-0051 • EU-070" • FM-083" • 05.0088 • HWo219" • GN-133" •

JS·0140 • OHo161" • FM-180" • GY-186" • EU-190" • CJS·0252:"\. OK-244" • HWo248" •

JU-280" • SH-309" • UW-320" • EU-330" • FM-350' • HW-372" • HWo372" • HW-372" •

EU-442" • FM-464" • HX-466" • HW-507" • HW-507" • H�530* • OK-530·'· JU-OS40 •

JK-552" • HX-555" • 05-0559 • FM-58S" • HX-633" • FM-657" • CQ.703* • HW-836" •

GN-852" • EU-877"· SA-888*· JU-939"· J5-0941 • EiJ'.944*· OK-995*· Ju-t082- JZ-1232
• JZ-1'511 • JU-1700 • 0S01955 • 08'-2000 • JZ-2068 • 05-2250 • BS-2345 • JK-2737 •

JF-2747 • GN-2772 • KA-2919 • KE-3003 • JZ-3307 .. 0S03664 • CQ.3737 • 05-4272 •

GN-4410 .', JI<-4530 • Ul:I-4991 • JF-5554 • JK-6064 • OS-6365 • 05-6449 • 4Z-6700 •

05-6757 • J5-6765 • 05-7200 • JS-7769 • JZ-7836 • JZ-8266 • JU-8268 • JZ-8427 •

,JK-8736 • JK-8861 • 05-8870- JZ·S888 • JZ-9237- JU-9774

VE'CULOS NOTIFICADOS EM MAIS DE UM GRUPO
EU-001" • 05-0005 • FM-013",' BS-0028 • EU-070� • EU-070* • EU-170* • OK-109"·
JK-112"· CQ.123"· FM-129*· HX-152"· JU-0170· JK·0264- Jl:I-298"- JU-0363- JK·0370
• HW-454* • JZ-461" • EU-495" • HX-536" • J1!J.553" • HX·S64* • FM-623* • OK-747" •

JZ·S18"· JK·0883· JZ·895"· JZ·939"· 0S01008· JK·1184- JK·1206- JK-1340· JZ-1464-
JZ·1605 • J5-1814 • 05-2001 • JK·2013 • JK-2288 • 05-2448 • 05-2411 • JZ-2591 •

0S02650 • 05-3031 • "K-3074·· AN-3180 • JU-330�· B5-3343 • JU-3406- 0S03404-
JU-4004 • JZ-4030 • JK-4070 • JZ-4148 • JK-4498 • JZ-4555 • JK·4749 • 05-5060 •

05-5105 • JZ-5353 • RU-5376 • JK-5660 • JZ-5662 • EJ.6023 • JZ·6373 • JU-6417 •

JK-7654 • J5-7756- JZ-8090· QS·8555- JU-8778· JK-9747

2 • A multa será aplicada em dobro, quando houver reincidência' na mesma Infra.
çAo e no mesmo grupo, conforme o artigo 189 § 29 do RCNT.

3 • As multas sucedidas de asterisco pertencem A motocicletas, motonetas e simIla·
• res.

Ouartel em Jaraguá do Sul, 03 de outubro de 1991.
SERGIO LUIZ DE OLIVEIRA
Cap. PMCMT da 3Q/82BPM

Rua Reinaldo Rau,632
Fone: 72·1599

BALNEÁRIO
,

CAMBORIU
PARA COMPRAR, VENDER OU ALUGAR,

CATTANllr.U)VEIS
AV BRASIL, 1030 .. FOt�E: (0473) 66-2889

u

"VIDA RELIGI,OSA

SO anos de ordenação dos

padres Satlere Bortolini
Em data de amanhã

ocorre a assinalação dos
50 anos de vida religiosa
de dois ilustres filhos da
terra, nas pessoas de Pe,
Alfredo Bortolini e Pe.
Mario Satler. Às 9:30hs
acontece a Missa em Ação
de Grafas, naCapelaN.S.
das Graças, no bairro
Barro do Rio Cerro, con
soante convite publicado,
semana passada, neste se

mandrio.
Este semanärio

acompanhou as primeiras
missas de Pe. Bortolini e
Satler que ficaram regis
trados em sueis päginas da
edição nf! 1.107, de 100.01-
42.

'

PADRE ALFREDO BOR
TOUNI

Nasceu em

01.01.1914, em Jaraguä,
filho de Feliciano eAngela
Stinghen Bortolini:': Tor
nou-se Salesiano no dia
28-01-1933. Cursou filo
sofia e fez magistério em

Lavrinhas. Os estudos Cumprimentos aos

teológicos realizaram-se PADRE MARIO SATLER queridos sacerdotes, são
no Inst, Pio XI, em São ,O distinto conterrâ- os votos deste, semanârio,
Paulo. Ordenou-se sacer- neo é filho de Jo$i Satler, pela continuidade como

dote, em S. Paulo, em 08- os pais agricultores resi- dedicados e tntegros tra-

12-1941, na Igreja Sta. dentes em Rio Cerro, hoje balhadorés na seara do

Efigênia, sendo ordenante . bairro populoso de Jara- Senhor.

Dom José Gaspar de Afon- guä do Sul. Desde cedo
seca eSilva, Trabalhou em revelava vocação religiosa
diversas cidades do Brasil, e iniciou estudos no Semi
exercendo os mais vario- nârio de Lavrinhas e ter
dos cargos. Foi Dir. no minando o curso no "Inst,
'í'Inst, do Coração Euca- Teológico Pio XI", da
rfstico" , de Pindamo- Congregação dos Salesia
nhangaba, no "Cal.' D. nos, fundada por D. Bos
Bosco"; de Araxd', na co, Em 25-12-1941- rezava
"Esc. Agr. Cel, José Vi- na sua terra a primeira
cente" , de Lorena, no missa e a prâtica grauda
"Cal. S. Paulo", de As- tôria era feita por outro

curra, no "Inst, Salesiano .jaraguaense, Pe. Silvio
Pe. Rodolfo", de S. José Satler, então diretor do
dos Campos. Por 3 anos Seminârio de Lorena, em

foi superior da' 'Vtsuadoria São Paulo.
Salestana São Pio X" e 3
anos inspetor, que abrange
os estados do Paranä, S.
Catarina e Rio o-. do Sul.
Por 19 anos exerceu o

cargo do, Vigârio Paro

quial em diversas parõ
quias, Disünguiu-se sem-

'pre pela sua dedicação,
ardor apostôlico, fidelida
de à Igreja e a Dom Bosco
e por sua grande devoção
à Nossa Senhora Auxilia
dora •

Desde então se pas
saram cinqüenta anos de
sacerdócio, a curar as al
mas, confortar os aflitos,
amparar os fracos, escla
recer os ignorantes, afer
vorar os ttbios, trazer ao

bom caminho os transvia

dos. e fortalecer os crentes,
fiel ao juramento solene de
servir a Santa Madre

Igreja.

EDI!JiAIL
E; como os ditos devedores não fo

ramencontrados DU se recusaram a acei
tar a devida intimação, faz por inter
médio do presente edital, para que os

mesmos compareçam neste Cartório na

Rua: ArthUJ' Müller, n2 78, �o prazo da

Lei, a f"un de liquidar o seu débito, ou
então dar razão porque nã() o faz, sob a

pena de serem os referidos protestados
na forma da Lei, etc.

'

ÁUREA l\IÜLLItR GRUBBA, Ta
beliã e Oficiai de Títulos da Comarca
de Jaràguá do Sul, Estado de Santa Ca
tarina, na forma da Lei, etc

Faz saber a todos quanto este edi
tal virem que se acham neste Cartório

para Protesto os Títulos contra:
Adir VaIentini - Rua Julio Tissi, 485 -

Nesta:
Mercearia Martozat - Rua Venâncio da
S" Porto, 243 - Nesta;
Marcio Publicidades de Marcio R� do
Rosário - Rua Mai. Deodoro, 744 - Nes
ta;
Nilson Eing - Rua Itapocuzinho - Nesta.

Jaraguá do Sul,
, 08 de outubro de 1991

ÁUREA MÜLLER GRUBBA - Tabeliã
e Oficial de Protesto de Títulos.

Organização Contábil A Comercial S/C Ltda.

Contabilidade em Geral CRC 0048

AV.MAL.DEODORO DA FONSECA, 122 FONE:72-3,236 TELEX:475-055
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_--------------------_CORUPÂ

Garagem Municipal
pronta em· breve

Já está em fase adian
tada a construção da gara
gem municipal de Corupá. A
garagem terá área distribuída,
em dois pavimentos e deve

estar concluída até o final do
ano. Ao lado da edificação
já está projetada a constru

ção de mais uma área com

240 metros quadrados que
abrigará o Departamento de

Obras e Serviços Urbanos, 8
um refeit6rio e o almoxari- �

e

fado. A garagem está sendo �
erguida em concreto pré- .lã
moldado, cabendo a execu- .f '''!7,

.:.

ção desta importante obra à Em ritmo acelerado a construção da garagem municipal que fica pronta
Construtora Emme.' ainda este ano

Prefeito Blunk recebe as chaves do mlcro·ônlbus das mãos do gerente da distribuidora Agrale. Na foto também o

chefe do Departamento de Esportes, Educação e Cultura, presidente da eämara, vice-prefelto e um vereador

Micro-ônibus transporta alunes
A Prefeitura de Corupä

adquiriu esta semana um no

vo micro-ônibus para o

transporte de alunos que mo

ram no interior e estudam no

centro. O veículo custou aos

cofres municipais a quantia
de Cr$ 16 milhões e 980 mil
e é da marca Agrale.

feito José Norberto Müller, a
prefeitura já dispunha de um
micro-ônibus e duas kombis

para este serviço, porém,'
como a demanda vem cres

cendo foi necessária a com

pra deste veículo para ga
rantir transporte a lodos que
cursam ou pretendàm cursar

estabelecimentos de 5!! a 8!!
séries e de segundo grau.

capacidade para 24 passa
geiros. Ele servirá para
transportar alunos a' partir

. da quinta série em horário
diurno, vespertino e notur-:
no. É que no interior não há
escolas com mais de quarta
série ,

.

sendo que os alunos

precisam ir ao centro.

J micro-ônibus tem Segundo o vice-pré-

Rodoviária será construída
Atendendo a uma antiga reivindicação e necessidade da comuni

dade, a Prefeitura di: Corupã entregará até o final do ano o primeiro
terminal de passageiros da cidade. O primeiro passo para a concretiza

. ção deste' sonho comunitário foi a aquisição de um terreno pertencente a
Rede Ferroviária Federal, ao lado da Celesc, O prefeito Ernesto Felipe
Blunk, contudo, diz que a localização ainda não está definida, depen
dendo de consenso de.opiniões,

O setor de Planejamento da Prefeitura já deu início a elaboração
do projeto e estudo de viabilidade ou não de construção naquele local. A
intenção é iniciar a obra o mais rapidamente possível, para que a rodo
viária possa ser inaugurada solenemente até o finaldo pr6ximo ano.

O terminal rodoviário de passageiros a princípio deverá atender
às empresas que já se utilizam da cidade para transporte de passageiros
da microrregião do Vale do Itapocu e também para o Norte/Nordeste
catarinense.

A Rodoviária terá seis boxes para estacionamento de ônibus das

empresas Catarinense, Rex, Guaratuba e São Bento, lanchonete, ba
nheiros e outras dependências. A construção se dará em convênio com o
DETER.

Blunk transmite
o cargo a seu

vice dizendo
acreditar na
continuidade
dos projetos e
obrasde sua
administração

Müller assume no lugar de
Blunk que entra .em fêrías

o Prefeito Ernesto Fe
lipe Blunk entrou em férias
de 30 dias a partir do último
dia 7. Em seu lugar assume
o více-prefeíto José Nor
berto Mü]Jer, que já anun

ciou dar início, durante sua

curta gestão, à construção da
nova escola na localidade de
Osvaldo Amaral e à amplia
ção do Posto de Saúde. Du
rante o ato de. transferência
de cargo, Blunk : ressaltou
sua certeza "de que todas as

obras e projetos em anda
mento pela municipalidade
terão continuidade".

O vice Norberto Mül
ler durante sua gestão à
frente da prefeitura, preten
de dar início a obra de
construção da nova Escola
Isolada" Ernesto Rückert.
Atualmente a escola é cons

truída em madeira, com o

novo projeto passa a ser de
alvenaria. Ela terá uma sala
de aula, banheiros, área de
lazer e sala de professores e

custará algo em torno de Cr$
7 milhões. Com isso. todas as

escolas municipais passam a

ser de alvenaria. A Ernesto
Rückert deve estar concluída
até o final do ano.

Ampliação em mais
101 metros quadrados de
área física no Posto de Sáu
de, If outra meta do prefeito
em exercício. A obra deve
ter início na segunda quin
zena deste mês. Ainda na

área de saúde, José Norberto
informa que a ambulâricia do
Posto de Saúde foi total
mente reformada na parte
mecânica e de lataria.

Está garantida também
a continuidade dos trabalhos
de retificação de estradas,
especialmente da rua Walter
Jark, e ainda o alargamento
e retificação da Estrada Rio
Novo - considerada priori
dade. O prefeito em exercí
cio anuncia ainda que deseja
implantar galerias pluviais
nas ruas da Saudade e Al
berto Baeumle e na Estrada
do Rio Novo Baixo - cami
nho turístico da rota das ca

choeiras, no parque ecolögi
co Emílio Batistella.

�dJiiti\Cnrc�t UM'A COISA É CERTA,

o MELHOR
,

E DA
. ,

A.NTARCTICA

E NÃO SE FALA

MAIS NISSO

Jaraguâ do Sul, 12 a 18 de outubro de 1991. Pâgina 7
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CANOAGEM

o Clube de Canoagem Kensucki,
que é patrocinado pela Darpe Malhas,
promove no prõximo dia 26 de outubro,
às 14 horas, na Escola Municipal de 1�
Grau Alberto Bauer, um bingo beneficen
te em pról da construção de sua sedepró
pria. As canelas podem ser adquiridos

, com os integrantes do Clube ou no dia do
bingo, ao preço unitário de Cr$ 1.000,00.
Vale colaborar com esta equipe que vem

se destacando a nfvel nacional, conquis
tando recentemente a terceira melhor co
locação no ranking brasileiro.

It

Vista-se bem

Tem coisas
que nunca

saem da moda.
Andar bem

vestid,o é uma
delas.

E isso é no

ModaSempre
Getúlio Vargas, 55

LEILÃO DE ARTE

Commais de l00obrasdisponfveis
para venda, aconteceu na sexta-feira
passada (27), no ClubeAtlético Baependi,
o grande leilão de ane promovido pelas
galerias Laseaus (Joinville) e Açu-Açu
(Blumenau); 'leia-se marchands Marina
Mostmann e Lindolfo Be/I. Belas obras nas
técnicas de pintura, escultura, gravura,
cerâmica e outras foram expostas. Os lei
loeiros oficiais foram Arthur Henrique
Carstens e Sérgio Cherem Schneider.
Patte da renda resultante do evento será
destinado à Ação Social de Jaraguâ do
Sul; sob a direção de Sônia Maraatto .

ENCONTRO DE CORAIS

Foi coroado de pleno êxito o 17'2
Encontro de Corais, promovido no último
dia 29, na localidade de Barra do Rio

CSELVA-")
A LIBERDADE EM MALHA

FONE: (0473) 72-3253

Jaraguá do Sul - SC

Malhas

JARÔ

5
IILHAS JIRO UOI.
1936 - 19&1

ANOS
I
, LANZNASTER

Cerro. O cultural evento teve a partici
pação de nove grupos: Coral-Evangélico
de Schroeder, 'Trindade, Alto Braçinho,
Santa Luzia, Guaramirim, Oxford de São
Bento do Sul; Jaraguá do SU4 Barra do
Rio Cerro e CoralMunicipal de Corupá.

A VISITA DE VALÉRIA
E CARLOS HENRIQUE

Deram-nos grande alegria os re
cem casados vALÉRIA E CARWS HEN
RIQUE, de Juizde Fora-MG, ao visitarem
a nossa redação, os filhos de nossas ami
gos José de Oäve/ra Miranda (in memo

rian) e Iria Seil e Enio Frossard da Paixão
e Mayerli de Oliveira e Silva Paixão, da
bela e encantadora cidademineira. O dis
tinto casal viaja em lua-de-mel, percor
rendo o Sul do Brasil; não sem deixar de
passar por Jarguá do Sul e participar do
maior acontecimento do momento- - a

OKTOBERFEST, de Blumenau e da FE
NACHOPP, de JoinviOe. Agradecemos
pela visita e votos deprolongada viagem.

NASCIMENTO DE TAMARA

Com 3,150 Kg e 51 CInS, nasceu
no dia 16 de setembro, às 15 horas, a ga
rota Tamara Bononi Legnaghi, no Hospi
tal Jaraguá. Ela é filha de Sérgio e Silvia
Regina Bononi Legnaghi que, juntos com
a irmãtinha Talita, estão radiantes de
alegria. A mãe Silllia Regina é ex-compa
nheira de trabalho da redação do Correio
doPovo. Parabéns àfamOia!

II

II

i
I

I
I

eiNE JARAGUÁ'
SEXTA - 11.10.91 - 20:15 hrs. - Busca Frené- DOMINGO - 13.10.91 - 20:15 hrs. - Busca
tica
SÁBADO - 12�10.91 .,.' 20:15 hrs. - Busca
Frenética. Dir.: Roman Polanski. Com.: Harri
son Ford e Emmanuelle Seigner. Cens.: 10
anos.

22:00 hrs. - Garganta Profunda II. Cens.: 18
anos.

Frenética. Cens.: l O anos.

TERÇA -15 .JO.91 - 20:15 hrs. - Busca Frené
tica.

QUAkrA - 16.10.91 - 20:15 hrs. - Busca
Frenética.

QUINTA - 17.10.'91 - 20:15 hrs. - Fogosas e

Seduzidas, Cens.: 18 anos.

* O' próximo dia 17
marca a passagem
de mais um ani
versário do em

presário Eggon
João da Silva. Seu
Eggon é um dos
fundadores da WEG
SIA e atualmente
preside \

o Conselho
de Administração
da Empresa. Em
nome da diretoria
do CORREIO DO
POVO, enviamos a

ele nossos cumpri
mentos pela data.

Noite de cultura

'HANSA HUMBOLDT
ontem, hole CORUPÃ

15 pessoas, apre
Divina Providê
de Joinvilk (PeÚJ
(Blumenau), dia 13
tas apresentações
da Criança, sendo
os palhaços sapeq
ras KeUy, Tayane,
homem vulcão, e s

ney.

atrações como
tpanterinhas, canso

eMaira, Tony - o

personagens Dis-

o salão da Comunidade Evangélica
do vizinho munictpio foi pequeno para
abrigar às pessoas que alt foram presti
giar o lançamento do primeiro livro histó
rico do munictpio, afluindo pessoas é au

toridades de Joinville, Guaramirim, Jara
guá do Sul, São Bento doSul eRio Negri
nho. 10SÉ KORMANN, autor de diversos
livros, baseado no arquivo dopesquisador
GERHARI;>T HERRMANN lançou na

quela noite o livro do título acima, com a

pârticipação do Coral Municipal, e a Es
colinha de Música JAZZ BAND EUTE.
Durante a tocante sessão ouviram-se o

Hino de Corupâ o Hino à Hansa Hum
boldt criado pelo sr, Hermann (Germano
Büttgen) além de canções e a manlfes
tação do autor, do pesquisador, do depar
tamento cultural, do presidente da Cãma
ra e do prefeito Ernesto Felipe: Blunk,
que numfeliz e inspirado improviso desta
cou a importância daquela solenidade e

da contribuição do livro para a memória
cultural do munidpio, lembrando, na oca
sião, citando nominalmente o nosso dire
tor, como sendo o único jornal da região
a trazer com regularidade pesquisa sobre
o passado que envolve CORupA, na co
luna CONFIRA A HISTÓRIA.

COIVENç" IACIONAL
DE DIRETO LOJISTAS

O Deputado IJ Wagner (PDS) estará
presente na 32� C

.

Nacional dosDire-
tores Lojistas, que
em Belo Horizonte,
mês. No dia 8, terça
nará um dos pri.

.

nmäo os ex-gov
São Paula, e Tasso

falarão, respectiv

s do evento, reu
stes Quércia, de
do Ceará, que

IObrePrsidencialismo

* Sempre destaque 1Ul socie
dade jaraguaense o casal
Luiz (Eliane) Nicolodelli. Ele
dirige com sucesso a empresa
de malhas Confecções Nico
lodelli, que está com altas
novidades na tinha verão
91/92.

.

A CRIANÇA_'__
J. M. Coimbra

II

Uma criança, senhora,
pormais travessa que seja,

tem os resqutcios da aurora
quando o sol a terra beija!

I É sempre ummimo, uma, graça,
essa candura infinita,

quepormais que se lhe jaça,
mais em 'nõs ele palpita!

I

A criança é um enlêvo,
ao sonho bom comparável,

qual a folhinha do trevo,
tem o condão inigualável!

Quandofala, quando canta,
quando sorri, quando dorme,

a criança nos encanta,

nos causa umprazer enorme!

A criança é a Divindade

para os tristes olhos meus,

porque encerra a majestade
de tudo o que vem de Deus!

"

Malhas Jila�a confeccionistas
.

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

P4gina8

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

gente nossa

Jaraguá do Sul

Rua Mal. Deodoro, 28
Fone: (0473) '[2.;0346 /72-0866

�ua Expedicionário Gumercindo da Silva, 44
Defronte a Caixa Econômica.

II

II
I:

II

I

. 'VJttitieG../;'UMENTOS CONGElADOS

ESCALA MUSICAL

.� -----Aulasde
ÖRGAO - VIOLÃO - SAX e

CLARINETA

Rua Domingos da Nova, n2377 Fds
.

A GERAÇÃO
DAMALHA

I,
"

I

I

,

IS'� :

I

II

Vestindo GeraçõesII

li II

I,

II

Ie Postos de Velldtu
II

I,

Av. Mal. Deodoro,
II 1.085

I,

<,

It

Fone: 72-3311

•

.�

DIICSIIIL
",oféus - Artigos Esportivos

Academia de Musculação
(de segunda à domingo)

Av. Mal. Deodoro, 141 - Sala 3

(defronte A HM - Fone: 72-3563

Aliando sabor, praticidade e higiene, agora você tem em
. Jaraguá a comodidade das grandes cidades.

Prãtica - Alimentos Congelados "a maneira gostosa de
variar o seu dia-a-dia".

Rua Jorge Czemiewlcz, 145 - .Br6x.
Alimentícios Sasse

Fone: 72-3560 .. Jaraguá do Sul-SC ,-

12 de Outubro "Dia da Criança" ,

Dê uma grande alegria ao seu filho
comprando um lil')do presente

em

A-ROUPA INFANTIL

íV1AÇÃO
CANARINHO

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

Pägina 9
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Proclamas de casernemoe
JlARGOT ÁDELIA GRUBBA LEHIIANN.

Oficial do Regisf1'O Civil do 11! Distrito do Comarca de
Jaraguâ do SUl, Estado deSanta CaklTÜ!'l: Brasilfazsaber que compareceram em Cartório exibirido os docu
mentos exigidospela lei; afim de habilitarempara casar:

EDITAL� 17.949 de 01-10-1991
VALDIR MEIER e EVEUNE IOUN
DALAFIN

Ele, brasileiro, solteiro, industrid
rio, natural de Jaraguä do Sul, domici
liado e residente em Três Rios do Norte,
neste distrito, filho de Hilario Meier e

Anelina Ramthum Meier.
Ela, brasileira, solteira, bancaria,

natural de Jaraguä do Sul, domiciliada e

residente na Rua Albino Zanghelini, 308,·
em Nereu Ramos, neste distrito, filha de
Norberio Lafin e Eda Lafin.

EDITAL Nr! 17.950 de 02-10-1991
Cópia recebida do cartório de Joinville,
neste Estado - (Boa Vista)
JOÃO BATISTA DE OLWEIRA e

ELAINE GRAFFUNDER
Ele, brasileiro, solteiro, vendedor,

natural de Pariquera Açú, São Paulo,
domiciliado e residente em Boa Vista -

Joinville, neste Estado, filho de JoséElias
de Oliveira e Maria Souza de Jesus Oli
veira.

Ela, brasileira, solteira, comerciá
ria natural de Santa Rosa, Rio Grande
do'Sul, domiciliada e residente nesta ci
dade, filha de Rubens Araújo Graffunder
e Elvira Graffunder.

EDllAL Nr! 17.951 de 02-10-1991
MARCOS BIER eULUANZILS

Ele, brasileiro, solteiro, operdrio,
natural de Jaraguä do Sul, domiciliado e

residente em Itapocuzinho, neste distrito,
filho de Walter Bier e Gerda Klebber
Bier.

.

Ela, brasileira, solteira, secretária,
natural de Joinville, neste Estado, domi
ciliada e residente em Corticeira, em

Guaramirim, neste Estado, filha de Artur
Zils eNorma Eichholz Zils,

EDITAL�17.952de 02-10-1991
ROBERTO CARLOS DA SILVA e IN-
GRID REINKE -

Eie, brasileiro, solteiro, operärio,
natural de Joinville, neste Estado, domi
ciliado e residente na Rua Jaraguä, em
Ilha da Figueira, neste distrito, filho de
Eduardo da Silva e Cecilia da Silva.

Ela, brasileira, solteira, operâria,
natural de' Guaromirim, neste Estado,
domiciliada e residente na Rua Jaraguä,
em Ilha da Figueira, neste distrito, filha
de Alzido Reinke e Hildegard Hench
Reinke,

EDrrALNr! 17.953 de 02-10-1991
WESLEY NASCIMENTO e ·MARGA
RETDENISE SCHMIDT

Ele, brasileiro, solteiro, engenheiro
mecânico, natural de Sertanõpolis, Pa
ranä, domiciliado e residente na Rua Mi
nas Gerais, 22, nesta cidade, filho de
Guaracy do Nascimento e Maria José
Macedo Nascimento,

Ela, brasileira, solteira, adminis
tradora, natural de Jaraguä do Sul, do
miciliada e residente na Rua Erwino Me
negotti, 25, nesta cidade, filha de .Guilherme Sehnuds e Aracy.Winter Schmidt,

EDITALNr!.17.954 de 03-10-1991
GILMAR FARIAS e LUCIANA MARIA
CORREIA FERREIRA

Ele, brasileiro,· solteiro, soldador,
natural de Alto Santa Fé - Palotina, Pa
rand, domiciliado e residente na Rua José
Bauer, 266, nesta Cidade, filho de Heme
negildoJosé de Farias e Ana Farias.

.

Ela, brasileira, solteira, operdrza,
ruztwal de Goiânia, Goiás, domiciliada e

residente �m COHAB, quadra 03, lote to,
nr! 79, nesta cidade, filha de Jonas Fran
cisco Ferreira e Iracema Correia Ferrei
ra.

EDITALNr! 17.955 de 03-10-1991
VALDIR AVI e CHIRLEY ADRIANA
BARTEL

Ele, brasileiro, solteiro, operário,
natural de Laurentino, neste Estado, do
miciliado e residente na Rua Arnoldo
Edmundo Emmendõrfer, nesta cidade, fi
lho de ErvinoAvi e TerezaAvi.

Ela, brasileira, solteira, balconista,
natural de Jaraguä do Sul, domiciliada.e
residente na Rua Amoldo Edmundo Em
mendõrfer, nesta cidade, filha de Ildemar
.Bartel eManaMilkerBartel,

EDITALNr! 17.956 de 03-10-1991
. Cópia recebida do cartório de Guarami
rim, neste Estado.
SILVIO MARCO FERRARI e ROSE
MERlPAUU

Ele, brasileiro, solteiro, assistente
administrativo, natural de Joinville, neste
Estado, domiciliado e residente na Rua
Max Doering; 58, nesta c�, filho de.
Marcilio Pasquali Ferrari e Rita Tonolli
Ferrari.

Ela, brasileira, solteira, costureira,
natural de Joinville, neste Estado, domi
ciliada e residente' na Rua Senador
Schroeder, em Guaramirim, neste Estado,
filha de António Pauli e Verónica Ana
Pauli.

EDrrAL Nr! 17.957 de 04-10-1991
PAULO SERGIO RONCHI e DENISE
CRISTINA SERMAN

Ele, brasileiro, solteiro, eletricista,
natural de Massaranduba, neste Estado,.

domiciliado e residente na Rua Nelson.
Nazato, 186, nesta cidade, filho de Primo
Ronchi eAlzira GenuinoRonchi,

Ela, brasileira, solteira, professora,
natural de Ponta Grossa, Paraná, domi
ciliada e residente na Rua Epitäcio Pes
soa, 111, apto. 85, nesta cidade, filha de
Rubens Serman eAlair Fecci Sermon.

EDLTALNr! 17.958 de 04-10-1991
AMAURI DA COSTA e ANDRÉA DA
CRUZ

Ele, brasileiro, solteiro, mecânico,
natural de Jaraguä da Sul, domiciliado e

residente na Rua José Pawianowski, 474,
em Francisco de Paula, nesta cidade, fi
lho de João Manoel da Costa e Gertha
Bruch da Costa.

Ela, brasileira, solteira, do lar, na
tural de Curitiba, Paraná, domiciliada e

residente na Rua José Pomianowsky, em
Francisco de Paula, nesta cidade, filha
de Joaquim Darci da Cruz e Inês Marti
ni da Cruz.

EDrrAL Nr! 17.959 de 04-10-1991
VANILDO Luis JUNKES e MARLE-
NEDE PAULA

.

Ele, brasileiro, solteiro, operador
de máquina, natural de Guaramirim, nes
te Estado, domiciliado e residente emPe
dreira Rio Branco, neste distrito, filho de
João Modestino Junkes e Adelia Tecilla
Junkes.

.

Ela, brasileira, solteira, costureira,
natural de Alto Santa Fé - Palotina, Pa
raná domiciliada e residente na Rua An
tonio Bernardo Schmitt, 71, em Ilha da.
Figueira, neste distrito, filha de Parailio
de Paula e Natércia de Paula.

E para que chegue ao conhecimento de todos,
mandei nassaropresenteEdital, que sert1pubücadopela
imprensa e em. Cartório; onde sertf afixtido durante 15
dias•.

P4gina 10
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Informativo Paroquial
��1�A_M9�����atrlz _ SÉRGIO DOMINGOS MARTINS E IVANIA NOGAREDO
12/10 - 20h30 - Barra -ILSON ROGÉRIO KRAUSE E MAISA BOMPANI
12/10 - 20h30 -·São Franciséo de Assis - VILSON EG.ERl' E DOATRIZ ROSNIACK
12110 -16h30 - Matrlz- ANTONIO DA SILVA E TEREZINHA A. PIRES DE UMA
12/10 t 8 hOO - Barra - RINALDO BOSCO E ROSEU GRABOSWKI
12/10 :::: 17hOO - N. Sra. Perpétuo Socorro - CÁSSIO CIZ E GIANI MARA STIzz.

. 12/10 -17hOO - Santa Catarina-JOSÉ SILVIO ALBERTON E ZENILDA T. DELIMA
12/10 -18hOO - Matriz - MARLON WISCHRAL E IRENE ZAPEUA
12/10 -17hOO - Matriz - REINALDO HAFFERMANN E MERIA TEREZINHA RAMOS
12/10 -17hOO - Barra - PAULO RIBEIRO E DORALICE FUSSI
12/10- 16hOO - Matriz - ANTONIO VILSON FANTON E GRAEC�!�I;'������'rDE12/10 - 17hOO - Matriz - PEDRO FRANCISCO DE SOUZA

.

����E1�hOO _ matriz - SÉRGIO VICENTE KESKE E CINTIA JANICE VIEIRA

MISSAS - SÁBADO

19hOO - Matriz; tShOO - São Luiz Gonzaga; 19h30 - São JUd�S.T:1��6 �9��0_ São francisco; 17h30 - N. Sra. de Fatima; 19h30 - Santa Luz a, o

João; 19h30 - São José; 14hOO - Matriz (Missa das Crianças).
MISSAS - DOMINGO·

.

08hOO SS T lndade:07hOO; 09hOO; 19hOO - Matriz; 08hOO - São Judas Tadeu; -

d r. 09h3Ó09h30 - Santo Estevão (Crisma); 08hOO - Santa Cruz; 10hOO- São P� roo
_ Perpétuo Socorro; 08hOO - S. Benedito; 08hOO -.N. Sra. Raonha da azo

NOSSA MENSAGEMI
.

Não é verdade que a riqueza. em si mesma; seja sempre condenável; pois
não é verdade que ela seja intrinsecamente má. É condenável quando for conse

guida pela exploraçAo; e é iná quando se transforma em divindade e prlsäo para o

homem.
Todos os bens deste mundo säo dom de Deus, um sinal da sua bondade,

Id d d sua grandeza A iniqüidade näo está nele. mas pode es-

t�� ��: �;oe;�s n�c�r:ç:O daqueles qu� Indevidamente os amontoam ou se dei�a�
por eles domlnar�·E para que a riqueza não venha a se tornar um deus escraviza.

dor. necessário se faz que o rico abra os olhos sobre a realidade do seu seme-

lhante.
Não se trata mais de vender tudo e 'distribuir' aos pobres. Desse jeito. �a-a mudaria nesta velha sOciedade ego(st8. Trata-se de dar ii riqueza o seu ver a·

�elro valer, Jazendo com que ela não seja servida, mas sirva para a transformação
do mund�. dessa forma que o rico pode conseguir a sua libertação e caminhar com
Cristo para o Reino de Deus. .,.

m Curtume Arnoldo Schmltt -Ltda.
"JARAGU A"

Fone: DDD (0473) 72-0670

II

MENSAGEM E LEITURA DIÁRIA:
DIA -14 - Deus reserva os mais fortes esttmulospara
osmais profundas sofrimentos. Hebreus 12:5b .

15 - Se andarmos com Ele, olharmos para Ele e dele
esperarmos socorro, poderemos estar certos de que
Ele nunca nos desamparará. Daniel2:20
16 - Podemos estar certos de que, se Deus nos envia
por terrenos pedregosos" Ele nos prevê de "sapatos"
fortes. Deuteronomios 33:25
17 - Deus não nos mandard a nenhuma caminhada
sem nos equipar convenientemente para ela. Salmo
23:4,

.

18-Mais oração, maisfé e mais espera paciente. O re
sultado serd bênção abundante. Salmo 43:5
19 - Não olhemos o que poderá acontecer amanhã� O
mesmo Pai que hoje cuida. de nós, ainda cuidard
amanhã e todos os dias. Mateus 28:20

.

2Q - A razão porque tantas vez�s nos vemos impedi
dos por dificuldades é que esperamos vê-las resolvi
das untes de passar. Josué 3:13

Coluna Evangélica

.y

Cultos: Neste sábado - às 19:00 horas no Centro, na
Sede Par. Ap.: Paulo, na Rua Joinvilie. Neste domin
go - às 8:00 hgoras no Centro, em Santa Luzia; às
9:30 horas em João Pessoa, na Estrada Nova, no

Centro; às 19:00 horas Culto Informai no Centro.
Nesta quarta-feira - às 19:30 horas no Centro.
ENCONTRO DE IDOSOS: Neste domingo .ls i5:00
horas na Ilha da. Figueira.
LEMA DA SEMANA: "Ele te declarou, ó homem, o
que é bom e o que é que o Senhor pede de ti� senão

que pratiques a justiça, ames a misericórdia, e andes
humildemense com o teu Deus? Miqutias 6:8.

I: .

Jaragu6doSul, 12 a 18 de outubro de 1991.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ALTA
FREQÜÊNCIA

NO BAEPENDI

.
Está programado para o próximo dia 23 o

Baile de Aniversário do Clube Atlético Baepen
di. Os associados em dia com a mensalidade
terão acesso livre. Ainda repercute na cidade o

sucesso do Baile das Debutantes realizado no úl
timo dia 28 no Baependi. Até agora só se ouviu

. elogios à organização.

A piscina do Clube Baependi continua
apresentando problema de vazamento. Após um

primeiro conserto, verificou-se novo vazamento,
o que obrigou o clube a esvaziar a.piscina para
novamente retomar os trabalhos de restauração.
O Baependt, porém, garante estar trabalhando
em ritmo aceleradopara a solução doproblema.
E informa em bréve iniciar os preparativospara
a temporada de veraneio que se aproxima.

PARABÉNS PRA VOCÊ

O jovem Félix ArthurHenn (o Bubi), fun
cionârio da Organização Contábil A Comercial
SIC aniversaria neste sábado (12) e recebe os

cumprimentos de seus companheiros de traba
lho. Jáa CarmemBeatriz Kienen (irmã de Félix)
completa mais um ano de vida na segunda-feira
(14). A ambos nossos sinceros votos de felicida- .

des.
.

·MESAS TÉRMICAS
·POLIMERIZADEIRAS

·MISTURADORES DE PASTAS

• BARCAS PARA TINTURARIA
• SECADORES DE MALHAS

·SIST.EMAS DE EXAUSTÃO
• PEÇAS ESPECIAIS E CALHAS

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

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

. ,

•••CRUZEIRDi
••• <>�IO-SUL.

. MUDANÇANA
PREFEITURA

o vice-prefeito de Co

rupá,José Norberto Muller (jo
to) I assumiu interinamente' a

administração municipal em

virtude das férias do prefeito
Ernesto Felipe Blunk. No pri
meiro dia de governoMuller já
pegou uma bomba para resolver;
É que as intensas chuvas do úl
timo final de semana provoca
ram um série de estragos na

cidade. Entretanto, temos cer

teza, que com sua conhecida
competência, em breve os pro
blemas estarão resolvidos.

EM BRASíLIA
Uma caravana formada. por prefeitos e vereadores da região aportou em Brasília recentemente.

Adivinhem o motivo! Escolheram a Varig para o translado e até posaram para a foto. Esperamos que o
objétivo tenha sido alcançado.

li Passagens e Cargas Nacionais e Inter'nationais Fone:72-0091 TEILEX:475-055 II

VARIG•.II

Jaraguä do Sul, 12 a 18 de outubro de 1991.

II

,iiENGLERVocê já saboreou uma batata que é assada
num calor de quase 400Q e depois é

recheada com bacon,provolone, requeijão
e manteiga? CORTINASII

II Estamos na SCHÜTZENFESTpara você.
Persianas horizontais e verticais, roles, painéis de

madeira, biombos e conserto de persianas.
SCHÜTZEN KAR'TOFFELN
BATATAS RECHEADAS

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

II

II

II

P4giTIQ II
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



planos, com 13,35mx26,50m, cada, excelentes para comér
cio
APTO 70m2 NO EDIFíCIO JARAGUÁ
cf2 dormitórios no 109 andar•.

LOCAÇÕES

GERAL-------------------------------------------------------- CORREIO___
.:> c::» .- c:::. " c::»

VENDAS

LOCAÇÕES
LOTEAMENTOS

",'
�

VENDAS
APTO 70m2 NA R. GUIL;HERME WEEGE - CENTRO
cf 2 dorm., sala, coz, bwc e garagem.
CASA MISTA 80",2 NA R. HENRIQUE.LESSMANN
cf 3 dorm., terreno murado 15mx3Om.
CASA EM ALVENARIA 70m2 EM SCHROEDER
cf 2 dorm. e cf 2 lotes. '

SOBRADO EM ALVENARIA JARAGUÁ ESQUERÓO
cf suite, 2 dorrn., 2 bwc, garagem.

.

CASA DE MADEIRA 60m2 NA R. ITAPOCUZINHO
cf 3 dorm., rnais meta-äçua nos fundos.
CASA DE ALVENARIA 70m2 NA BARRA
cf 2 dorm., terreno 14mx30m.

.

GALPÃO DE AlVENARIA 400m2 + APTO 160m2

lateral da R. Hodojto l=Iuffnnuessler, próprio pf pequena
indústria ou comércio.
ÁREA DE 7094m2 NA BR-280
próxima ao Rodeio Cnoulo

.

TERRENO 574m2 NA R. JACOB GESSER
plano, atrás do Tijolão Mal. Oonst..
2 LOTES NA R.lTAPOCUZINHO FRENTE P/ASFAL-
TO

.

APARTAMENTOS NOVOS NO EDIF. JOANA
.

c/ 2 dorm. + dependência de empregada cf interfone, gara·
gern.
APARTAMENTOS NA RUA FRITZ HASSE
cf 2 dorm., + dependência de empregada com garagem

.

o

CASA DE ALVENARIA NA R·GERMANO MARQUARDT �cl 3 dorm., garagem, terreno murado •

"-

SALAS COMERCIAIS NA MARECHAL DEODORO �

sala de 40,80m2 e de 34,37m2 encima qa MP
.

SALAS COMERCIAIS NA AV.GETULIO VARGAS
02 saias com divisórias encima do UNIBANCO

VENDE-SE - PARCELA-SE
OU TROCA-SE PORCARRO

.

TERRENO
COM 2.800m2 EM FRENTE fi

WEG II.

VENDE·SE
CASA DE ALVENARIA
S/ACABAMENTO- com

250m" - sito à Rua Alfredo
C. Mann, 236

TERRENO RESIOI'lNCIAL
Próximo ao Juventus
Jaraguâ Esquerdo

cl450,OOm2
Preço: Cr$ 2.000.000,00

TERRENO COMERCIAL
CIárea de 3.000, 00m2,
com casa de alvenaria -

Em frenteITAPEMIRIM-
Jaraguá Esquerdo

TERRENO CENTRAL
Rua Barão do Rio Branco
Cll .000m"" c/Galpão de
200,OOm2• Preço: e-s.

35.000.000,00 a combinar

Jaraguâ do Sul. 12 a 18 de outubro de 1991.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSIFICADOS ,

"

,
iI'

Vendo 1113 Chevette Vende-se BarbadaVendo caminhão Mercedes Bens lU3 Vende-se chevette ano 84 SL Chevette SL cor cinza ano '88
cor azul ano 72 Fone: 72-0759 cl Tibério. Fone: 72-2577 Vende-se 210tes

Fone: 72-2577 " Prox. a entradapl Sehreeden
.- na rua .'Joinville. 72-2010

I'

� I! ,

MarajóF-4000 II Diplomatali II Vendo Chevette Maraj6 cor cinza Vendo·Vende-se F-4000 cor Bege ano 79 Vendo Opala Dlplomata ano 85. metálico ano 83 Monza ano 89 Luxo.Fone: 72-2577; Fone: 72-0759 cl Tibério. II Fone:72-2577 Fone: 72-0759 cl Tibério. II
I'

III' I'
I'

" o

II II
II.

GOL 82 '.

Xerox IIBarbada I'

Fiat 147Vende-se Gol ano 82 cor vermelha Vendo Pampa ano 85 Vende-se Máq. de Xerox I'

Cr$ 1.500,00 Vendo Fiat 147 cor branco ano 83
Fone: 72.3236 II

Fone:72-0011
Fone: 72-0759 cl Tfbérie, Fone:72-2577 li

, . II ',

,
"

'.'
I,

II
Para anunciarVende-se Fiat Truck 1513

Vende-se caminhão Truck 1513 cor LigueEscort XR3 ano 86 cor azul metálico Vende-se Fiat Pick Uno ano 89 bege, vermelho ano 78Cr$ 2.8QO.OOO,00 Fone:72-2577 72-3363 ou
, Fone:72 ..0011 Fone: 72-2577

Telex 475-055
II
II

i

Passat 79 Gol Vende-se II Vende-se
Vende-se Passat ano 79 cor branco Vende-se Gol CL brancO'ano 88 2 Caixas de som profissional pl Ciclomotor Monam. Preço Cr$

Cr$I.:uTo.ooo�oo
'

Fone:72-2577 conjunto. II 170.000,00, .

• Fone: 72-3236 72-3236Fone: 72-0011
S· -'. ;.

.,

.

I' ?

II Vende-se ;!

Passat Pointer •

Corcelll Uma Roçadeira Costal Bar,badaII
Vendo Cotcel II LDO ano 78 Vendo Passat Pointer GTS verde ano

marca BulldogII 87 ' Vendo baä pl Chevy semi,�novo
I', e-s 1.100.000,00 Fone:72-2577 semi-nova. Tratar c/Jorge- 72-0363
II Fone:,72-0011 72-2130 I

'.

I'

GOL90 I' Casa Mista
VendO Gol CL ano 90 cor Branco Fiat UNO Terreno Vendo casa mista cl �,00m2

Cr$ 4.100.000,00 Vendo Fiat Uno cor bege ano 86 Vendo terreno em Enseada , Vila L,enzi - 72-0759 e! Tibério.
Fone:72-0011 Fone: 72-2577

'

li
Fone: 72-3363'cl Dilson

,

·11
,

CBX 750 Vendo II Terreno Barbada TerrenoVendo,CBX 750 ano 87 Chevette cor bege ano 85 (I Vende-se um terreno Í411;30 Vendo terreno cl 15x30 prox,Cr$ 3.300.000,00 II Fone: 72-2577 Fone: 72-3363 cl Dilson Cerealista Urbano 72-3236Fone: 72-0011 li
II

II

I'
"

;

Mercedes 1113 "

..

GOL83 Barbada,
Vende-se Gol ano 83 .Vendo caminhão Mercedes Bens 1113

Vende-se Toldo p/F-1000 Compr.o Rádio ' II

Cr$ 1.580.000,00 cor vermelho ano 76.
72-0363 Compro rádios antigos p/carros. II

Fone: 72-0011 Fone:72-2577 72-3363
, .'

, I' ii
"

II ,
II CaSa de Alv. ) "

II Chevy 90 Escort Gl CGC 125 Vendo ou troco II
Vendo Chevy ano 90 Vende-se Bseort GL cor verde ano 86 Vende-se CG 125 Ano 84 II Casa de alvenatia cl 91,00m2 II

Fone: 72-0759 cf, Tibério. Fone: 72-2577 '

72-3363 II cl terreno murado-, Ilha da II

Figueira -72-0759 cl Tibério.
I'

II
II

CORREIO.'
I[> <> ,IF» <>" c:>

,

ANUNCIAR E '�IGUE
'Fone:72�3363
Telex:475-05·5o MELHOR NEGÓCIO

. Jaraguâ di) Sul, 12 a 18 de outubro de 199/.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



__________________ESPECIAL

)

Estado, anuncia restauração
da SC Biumenau/Guaramirim

Florianópolis O

governo estadual, através da
Secretaria dos Transportes e

Obras, vem executando di
versos trechos rodoviários
no Norte. do Estado, facili
tando a integração da região
e favorecendo seu cresci
mento.

Segundo o secretário
Paulo Gouvêa da Costa, o

Estado tem procurado aten

der as reivindicações da co

munidade catarinense no

sentido de que novas rodo
vias sejam restauradas e pa- .

vimentadas, possibilitando
um maior desenvolvimento
econômico.

Um dos trechos em

execução é o Luiz Alves -e

BR-470 - BR-IOl, da rodo
vsa SC-413, com 30 quilô
metros de extensão. A em

presa responsável é a Enge
pasa, que deve concluir Os

serviços até o final do mês
de novembro deste' ano. Se
gundo o cronograma divul
gado pelo DER (Departa
mento deEstradas de Roda

gem), foram concluídos 99%

da
. terraplanagem e 80% da

pavimentação" da obra, in
cluída no programa BID II
(Banco Interamericano de
Desenvolvimento) .

O governo também
executa o trecho Corupä-São
Bento do Sul, da SC-280,
através da empresa Santa
Catarina. A obra possui 40,9
quilômetros e deve ficar

. pronta em dezembro deste
ano. Estão concluídos 66%
da terraplanagem e 48% da

pavimentação.
A rodovia SC-416, no

trecho Pomerode-Jaraguä do
Sul, é outra que vem sendo
atacada pela: ädmínístração
estadual, que realiza servi

ços de terraplanagem com

plementar e pavimentação
asfáltica num trecho de 21,8
quilômetros. Prevista para
ser entregue no final do pró
ximo mês de novembro, a

obra já está com toda a ter

raplanagem pronta, enquanto
a pavimentação tem 99%
dos trabalhos concluídos.

Também em obras o

trecho Benedito' Novo-Dr.

Pedrinho, 23,2 quilômetros
- da Rodovia SC-477, cuja
inauguração está prevista
para o dia 8 de novembro. Já
foram concluídos os serviços
de terraplanagem' em 98%
do cronograma, enquanto a

pavimentação atingiu 78%.
A obra é financiada pelo
programa BID II, com custo
final calculado em 1 milhão
e 922 doláres.

O governo estadual
também incluiu no programa
B ID II a restauração do tre

cho Blumenau-Guarami
rim-Massaranduba, cujas
obras foram paralisadas por
falta de recursos. O DER,
no entanto, está apto a exe

cutar os serviços relativos a

manutenção de rotina. A res

tauração será feita em 9,1
quilômetros no trecho entro

camento SC-413 - Blume
nau-Massaranduba, que no

total possui 18,5 quilôme
tros. Já no segmento Guara
mirim-entrocamento SC-474,

.

o trecho a ser restaurado é
de 11,60 quilômetros, num

total de 22 quilômetros.

PS do São. José atende acidentados
'

Jaraguâ do Sul :- Em

comparação a esmagadora
maioria de cidades catarinenses,
Jaraguâ está bem equipada para
atender a vítimas de acidentes
nas estradas. Contudo, casos

mais graves, como complicações
cerebrais com suspeita de he
morragia, mais especificamente
de traumatismo crãnio-encefâli-
.co, e âe 'lesões na medula, tem

que ser enviados para Joinville.
O médico ortopedista Pe

dro Nishimori, chefe do Pronto
Socorro do Hospital São José,
explica que depois da implan
tação da Unidade de Tratamento
Intensivo (UT/) na instituição e

da elaboração de uma escala de
plantonistas de várias especiali
dades - atualmente em número
de J 7 profissionais - o atendi
mento a acidentados melhorou
bastante. Além 'disso, outros pro
fissionais ainda mais especiali
zados como neurologista e ci
rurgião de face, estão sempre de
sobreaviso pqra atendimento de
urgência. "Em pouco tempo já
estão aqui no hospital", garante
Nishimore.

Por falta de aparelho de

tomografia e de neuro-cirur
giões, as vítimas de acidentes

que sofreram traumatismo crâ
nio-encefâlico são enviadas a

Joinville para diagnósticos e ci

rurgia. Antes, porém, são ana

lisados no São José por uma

eqçipe de médica que, se suspei
tar do problema, provide1'lcia o

deslocamento.
Nishimori diz que algumas

lesões ou até mortes poderiam
ser evitadas se o hospital tivesse
estrutura para atender as vitimas
no local do acidente e de forma
rápida. "Estamos estáticos no

hospital esperando a chegada
dos acidentados, e alguns são

transportados de forma inade
quada ou então removidos por
pessoas leigas que podem agra-

, var casos de fratura por exem-

. plo. Isto é um suplicio para o

doente". No entanto, ele lembra
que a reversão deste quadro só
virá com o desenvolvimento
econômico do prôprio Pars. "Na
Europa e Estados Unidos as ins
tituições hospitalares estão com

equipadas com helicópteros e

carros paramédicos que fazem o

atendimento de urgência depen
dendo da distãncia com um des
tes veículos. Curitiba, no Brasil,
parece também ter um veiculo
para atendimentos nos locais de
acidentes. Porém, para nós isto'
ainda 'é sonho", lamenta.

Sobre o comportamento
. geral dos motoristas jaraguaen-

'

se, omédico chefe do Pronto So
corro alerta para o grande índi
ce de acidentados alcoolizados.
"É muito freqüente acidentes
provocados por excesso de alco-
01 na região"; salienta. Outra
preocupação dele é a falta de
hábito no uso de cinto de segu
rança. "Infelizmente, grande
parte não se utiliza de cinto.

Porém, os acidentados que usa
vam cinto, mesmo em acidentes
graves, geralmente não chegam
tão mal como os que não usam",
alerta. falta de prudência de ci
clistas é outra observação do
médico. "Temos recebido muitos
ciclistas atropelados, os que an

dam de bicicleta devem entender
que não podem se comportar
como motoristas de carros, e os

de carros devem respeitar mais",
orientaâoutor Pedro Nishimore.

Otima noticia dada pelo
ortopedista é a de reforma e am

pliação do Pronto Socorro do
São José. Segundo ele, o conse

lho da Administração já aprovou
projeto neste sentido. Já na ter

ça-freira. há reunião com o ar

quiteto encarregado da obra.
"Estamos mellhorando para su�
prir a demanda que cresceu mui
to nos últimos tempos", comple-
ta. "

CORREIO_
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MATUTANDO
----------Egon L. Jagnow-

I' Um espaço para
'o ciclista

Falar do ciclista e ma, reconhecendo estc

de sua situação no trânsi- perigo, o ciclista foge do
to hodierno é relevante mesmo, andando no es

porque paço destinado aos pe-
a) a bicicleta consti- destres. E a(, de vúima

tui-se num meio de loco- passa a ser agressor.
moção ainda muito usa- E há aqueles que, não se

do; contentando em usar

b) o ciclista não apenas a calçada, dela

possue o espaço próprio fazem uma verdadeira
necessário para sua cir- pista de corrida e de

culação nas vias pdbli- agressão, esbarrando em

cas; pedestres e achando-se

c) e, os acidentes ainda no direito de re

envolvendo ciclistas são clamar se alguém não lhe

freqüentes e, normalmen- sair da frente. . Apesar
te, graves. destes serem uma mino-

A bicicleta ainda é ria" estas cenas são
um meio de locomoção freqüentes e diárias.
necessária e indispensâ-
vel para muita gente. É Emface do exposto,
barato e, por isso, algumas providências são
também acesstvel às pes- necessárias. Primeira

soas de pouca renda. mente, é necessário criar
Seu espaço de cir- um espaço destinado ao

culação, porém, está ciclista nas vias públicas
sendo tomado, paulati- mais movimentadas e

namente, pelos vetados também utilizadas pelos
automotores, prevalecen- ciclistas. Uma faixa late

do a "lei do mais forte" ral, a exemplo das exis

e mais veloz. Restando- tentes em outras cidades,
lhe apenas uma ciclovia seria uma boa solução.
em nossa cidade (muitas Por outro lado, é

vezes tomada, indevida- necessário coibir o abuso'

mente, por pedestres e dos ciclistas irresponsâ
motociclistas). veis, exigindo-se respeito

E esta falta de es- ao' espaço destinado aos

paço gera diversos pro- pedestres e à mão de cir

blemas. O primeiro deles culação. É preciso aca

e o mais perigoso é a "a- bar com a impunidade
ventura" no meio dos dos irresponsáveis, apre
veículos motorizados, endendo-se as bicicletas e

constituindo-se sempre exigindo-se o pagamento
num procedimento peri- demuita pela infração.
goso, pondo em risco a Tomando-se estas

própria vida do ciclista. medidas, e conscierui

Isto, muitas vezes, agra- zando-se o ciclista da uti

vado pela não observân- lização correta de seu es

da de sua mão de circu- paço de circulação aju
lação e pelo andar em fi- dará em muito para evi
la dupla, ou até tripla. tar os freqüentes aciden-

O segundo proble- ,tes envolvendo ciclistas.

�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�II

II

�--------------------------------II

"TODOS MERECEM VIVER" FIQUE VIVO"

,AUTO ESCOLA JARAGUÁ. L1DA.
Av. Getúlio Vargas, 26 Fone:72-1261

PAgina 14

VO�Ê TAMBÉM
É RESPONSÁVEL
PELO TRÂNSITO
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Juventus não supera o Inter Esporte em Revista
----------- Jaime Blank-

e segue para a repescagem FutsaliDespachante
Cilo é o campeão de 91laragu' do Sul - Apresen

tando um futebol ofensivo, mas de

sordenado, domingo passado o "Mo

leque Travesso", decepcionou o bom

'pdblico que, apesar das fortes chuvas,
compareceu ao João Marcatto em

grande ndmero.

O técnico Nazareno Silva de

morou nas substituições, e quando
mexeu errou. Dunga lesionou-se e foi
substituído 'por Isaac, um jogador de
defesa, quando o certo seriaMarinho.

Depois foi Gilvam o rifado para ii
entrada de Dias completamente de
sentrosado em relação aos demais.

um jogo de compadres. O Cricidma
vencendo ao Jec estaria no QSP
(Quadrangular Seletivo Principal), e
,o time da manehester livraria-se da
incômoda companhia do tigre: na re
pescagem que a essas alturas já está
bastante equilibrada, com o Juventus
e Araranguã confirmados, Realmente
uma inc6gnita, pois

-

certamenta
Othon Valentim vai querer dar mos
tras de seus conhecimentos, quebran
do um tabu de longo tempo,

escoltado pela polícia miliar. Coisas
do Futebol.

Com a vitôria de 4 a 3 sobre a,A.A. Breithaupt a
equipe de futebol de salão do Despachante Cilo sa

grou-se campeão citadino da modalidade. Nadisputa
pelo terceiro e 'quarto lugar, CoMgio São Lli(s e Ur
bano empataram em três gols, resultado que favore
CeU a equipe dos Irmãos Maristas. Ap6s estes jogos, a
classificação final do Campeonato Citadino Urbano
Agroindustrial de futebel de salão .ficou da seguinte
forma: Campeão: Despachante Cilo, Vice-cam
peão: A.A. Breithaupt, 3!! lugar: Colégio São Lufs e
4!! lugar: Urbano. O goléiro Almir Pinter (Mile), da
A.A. Breithaupt, foi o menos vazado, com 34 gols.
Gefferson Floriani (Geffe) do São Lws e Everson A.
Henning (Pio) do Urbano, foram os principais arti
lheiros da competição, com 23 gols marcados, segui
dos de Célio Lange (Celinho) do Despachante Cilo,
com 21 e Adilson Mafra (Mafra) da A.A. Breithaupt,
com20.

AR.BITRO ARMADO
Getulio Barreto de Souza de

pois do jogo-com o Juventus, segundo
alguns torcedores, teria puxado de
uma armaparatentar intimidá-los. A
queixa foi registrada na Delegacia de
Polícia. O jogo acabou, mas a novela
poderá ter seqüência. É futebol em
baixa e a violência em evidência.
Quem anda armado pode estar pre
meditando alguma coisa, fica a ddvi
da.

E o torcedor jaraguaense entra
em rítmo de Schützenfest, e depois de
conferir a apresentação dos nossos re
presentantes nos Jogos Abertos - es-,
taremos �á cobrindo tudo pela Jaraguã

AM - bola pra frente!
Carlos Augusto (GUGU)

o árbitro Getdlio Barreto de
Souza foi um pouco severo demais na

expulsão deMárcio ainda no primeiro
tempo e, por esse ato a galera pegou
no seu pé o tempo todo, no final saiu

lOINVILLE X CRICIÚMA
Aquele que é considerado o

maior clássico do futebol càtarinense,
domingo poderá não passar apenas de

�

'A excursão da equipe As de Ouro
2! o I V IS Ã oSábado passado o ÁS DE

OURO excursionou à Ponta Grossa,
em cumprimento de um conjunto de
festividades dos 30 anos do Grupo de
Bolão' Olímpico, filiado ao Clube
Princesa dos Campos, com, seus 22
mil associados.

'

Ap6s 'carinhosa recepção na
sede campestre, realizaram-se tor
neios de truco, dominõ, bocha e à tar
de o início do amistoso de bolão que,
no dizer dos esportistas presentes -

entre mortos e feridos, todos se sal
varam - graças a cenfraternização que
os 30 anos do grupo estava a exigir.

Entre as nossas .feras sobres
saíram-se: 12 lugar - Nelson Tar
nawski; 2� Inácio Ribeiro; 32 João
Carlos '(longa) Marcatto; 42 Geraldo'
Weninghaus; 5� Nelson Maske; 62

abrir aquele garrafão. Ficaram
tio pinguço. que até se esque
ceram de fazer a batida de Iimio
= O mesmo litro, o mesmo co

po, a mesma pinga. o mesmo

boteqnim = tudo é igqal. mas
eu estou triste, por que nio te
nho um alambique .6 pra mim".

O jantar na La Gondola a

cuíca roncou pra metro e meio, pro
vocando trovões e tempestades.

E encerrou na OK Churrasca
ria, da Rodovia BR-l rs, Km 07 - Pi
nheirinho. O serviço foi tão comple
to. no domingo, que o Loreno obser
vou Que s6 faltou servir Ungua de
faisio no espeto, coxa de coli
bri no vinagrete e tíco-tíco no

fubá. O gerente Carlos Gonzattí fi
cou de estudar a preposta.

Iríneu Borges; 72 Rainer .Wiele e 82
Conrado Fodi, Também foi agraciado
Heinz Leitzke, com o "stimper" da
noite.

Campos animou com seu vio
Ião a harmonia sonora, com o "Wir
singen•••". O "Foca" emocionou-se
durante a cerimônia de encemunento
com palavras de repassada nostalgia.

,

Alcançou notoriedade par6dia
da mdsica A praça, de Chico Buarque
de Hollanda e a letra da dupla de
poetaços "Miro/Carlito, a saber:
"Hoje acordei -eom vontade de
beber, abri aquele litro que vo-.

cê me ofertou, sentei naquele
banco do barzinho - 56 porque
foi I' que começou o nosso

amor. Senti que a turminha toda
me agradecea, quando resolvi

IX PELADÃO
Apenas dois dos quatro jo

gos marcados pela sltimll e I1ltima
rodada do returno do campeonato
da � Divisão de Amadores da Li
ga Jaraguaense de Futebolforam
realizados no I1ltimofinal de sema
na, em função das fortes chumas
que se abateram sobre Jaraguä do
Sul e região, Nos titulares os re
sultados foram estes: Ponte Preta
3x3 XV de Novembro e Vit6ria 6x1
Rio Molha. Na categoria de aspi
rantes a Ponte Preta goleou o XV
de Novembro por 11 a O, en

quanto o rio Molha derrotou o
Yitõria, 2 a 1.A rodada serâ com
plementada neste domingo (20),
quando nOS titulares jogam Gua
rani e Aliança, ambos disputando
uma vaga para o quadrãngtdarfi
nal, Quem perder estarâ fora do
campeonato da � divisão doprâ
ximo ano, Rio Molha, Floresta e

Vit6ria jd estão classificados. Flo
resta e Vit6ria fazem o outro jogo
da rodada, apenaspara cumprir a
tabela; Jâ na categoria de aspi
rantes, a situação estâ definida,
mesmo antes das partidas de do
mingo. Aliança, RioMolha, Ponte
Preta e São Luiz - este pelo crüêrio
técnico -, são as equipes classifica
dasparaa quadrangtdarfinal.

I

_
A segundafase do IkCam

peonato 'Municipal de Futebol de
SallJo (Peladão) iniciou na sexta

feira (4) efoi completada nosâba
do (5), em sua primeira rodada,
registrando estes resultados:
Atlãntida 6x5 LOjas Safari, Rei dos,

Botões 4x4 Martini Conf., F6-
faiDicsil2x3 Lanchonete O Canal,
Super Lensi 4xll Lanchonete Ve
neza, Homago 2x5 Los Primos e

Coisarada 2x2 Met. Gadotti, A se�
gunda rodada marca os seguintes
jogos: dia 11 - Lanchonete O
Canal x Super Lenzi, Homago x
Met. Gadotti, Lojas Safarix Mar
tini Conf; eRei dosBotõesxAtlân
tida; dia 12 - Coisarada x Ho
mago, Lajas Safari x Rei dos Bo
tões, Lanchonete Veneza x F6-
fa/Dicsil e Los Primos x Met. Ga
datti,

Bleicross tem
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

provas dia 12Assembléia Geral

DONA HELENAA comissão pró-fonnação do Sindicato dos
Servidores Públicos Municpais de Jaraguá do Sul -

SC convoca todos os servidores públicos munici
pai� de Jaraguá do Sul - SC, a se reunirem em As
sembléia Geral, que será realizada no dia 26 de
outubro de 1991, às 9:00 horas, na sede do Sindi
cato des Trabalhadores nas Indústrias da Cons
trução e do Mobiliário de Jaraguá do Sul - SC, na
Rua Preso Epit. Pessoa, 345, em Jaraguá do Sul -

SC, para deliberarem sobre a seguinte ordem do
dia: ,

- Fundação do Sindicato dos Servidores Pú
blicos Municipais de Jaraguá do Sul - SC.

- Aprovação do Estatuto.
- Eleição da Diretoria Provisória.

Jarágu4 do Sul - A

quinta e última etapa do

Campeonato Catarinense de
Bicicross que estava pro

gramado para dia 6, foi
transferido pelo departa
mento de bicicross da federa
ção para o dia 12, o motivo
da transferência foi o gran
de volume de chuvas que
caiu sobre J'araguâ do Sul
na madrugada e manhã do
dia 6, prejudicando a pista
bem como toda a organiza
ção desta etapa que seria
realizada na pista do Mal
wee Biciskeite Park.

No prôximo dia 20, a se

nhora Helena Kusz completarâ 35
anos dedicados ao esporte de Ja
raguâ do Sul, mais especifica
mente ao bolão, A Dona Helena

, pertence ao Clube de Bolão Dia
na, afiliado ao ClubeAtlItico Bae
pendi, fundado em 20 de maio de
1956 e dó qual

é

uma das suas

fundadoras, Para comemorar tão
significativo acontecimento, suas

companheiras de bolão presta
ram-lhe uma belfssima e merecida
homenagem, na to/de da última
quinta-feira (lO). E que ela jâ es

tava de malas prontas e no dia de
ontem viajou para a Alemanha -

de. onde I natural- para um mere

cido gozo de flrias e rever seus

entes 'queridos. As companheiras
do Diana lhe desejam uma boa
viagem e uma feliz estada em sua

terra natal.

As Chuvas também preju
dicaram a realização da terceira
rodada do turno da Taça Adernar
Frederico Duwe, No I1nico jogo
realizado, João Pessoa eAlvorada
emeataram sem gols, no estâdio
João Lúcio da Costa. Neste sâba
do jogam Cruz de Malta xMalvice
e rw domingo, Garibaldi x Francisco de PaUltl, aiiWos os jogos
completam a te'f'ceira rodada e

foram adiados em função do mau
tempo.

Comissão pró-fonnação do Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais.

DISTRIBUiDORA DE PARAFUSOS EWALD LTDA
Parafusos - Porcas, - Arruelas CAÇA - PESCA -'CAMPI'NG - NÁUTICA

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

JARAGUÁ DO SUL - SC
Rua Bernardo Dornbusch, 1.136 - Vila Baependi

FONE: (0473) 72-0'13�
P4gina 1:'Jaraguá do Sul, 12 a 18 de outubro de 1991.
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Aterrissou na redação
um abaixo assinado por um

conjunto de buracos da
BR-280 (urbana - do trevo

da Joaquim Francisco de

Paulo, erroneamente deno
minada de Joaquim Francis
co de Paula, homenageando
pessoa difereme da pretendi
da, no·bairro ainda mais er
roneamente chamado de
CH/CO DE PAULA e queo
governo teima em manter er

radamente, desafiando o que
consigna o livro sobre JA
RAGUÁ.DO SUL), até a en

trada 'para o bairro de NE
REURAMOS.

.-.-.-.-.- ....-.:-.- .-.-

Ditos buracos au

mentara"; com as recentes

chuvas e a frase de "reite
ram providências" teve

acrescida, agora; a pala
vra u r ge n te s, porque
em seus lugares, 'd« tão

velhos, novos pretendem
jd se estabelecer. En

quanto se discute sobre

quem tem a competência
de fechar: aquelas crate

ras, os populosos bairros
do dito de Chico de Paula

in. ÁGUA VERDE, RAlf,
ESTRADA NOVA, TR.ES
RIOS DO SUL e TIFA
DOS MONOS, correm

o sério risco de um colap
so pelas armadilhas em

que se transformaram di
tos buracos que afundam
cada vez mais e,' con

seqüentemente, a·umentam
em ndmero e grau aciden
tes e danos materiais. Os
estudantes da FERI jd
pronunciaram palavrões.
que não nos aventuramos

publicar. É omais esque-
,

cido cantão da nossa bela
mas judia'da JARAGUÁ
DOSUL.

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

O córrego que atraves
sa a Rua 17 (Venancio da
Silva Porto) e os trilhos da

Rede Ferroviária, perto das
duas maiores fábricas de mo
tores elétricos da WEG e
KOHLBACH - hoje trans

formado 'em agosto, voltou a

fechar de capim elefante até o
gogô, A recente chuva de sá-

bado e domingo passados nos
dá uma pequena amostra do

que pode acontecer quando
vierem as chuvas de verão.
Sabemos que os mentores
maiores da nossa bela e ju
diada cidade' estão preocu
pados em promover a Festa
'dos Atiradores, no que eles
estão certos em promover o

munidpio e fazér a sua politi
cazinha, Um morador de lá
disse uma coisa certa: tem

muito cacique naprefeitu
ra para pouco (ndio tra

balhador. De nossa parte
estamos só querendo ajudar
.para modernizar a nossa ci
dade/

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

A previâenciâria
Beatriz Hille veio ao Cor
reio do Povo reclamar do
atendimento a ela presta
dopelopronto-socorro do
Hospital São José, de Ja
raguâ do Sul. Segundo
seu depoimento, namanhii
do d!timo dia 29, às

8h40min, com dores e

praticamente impossibili
tada de caminhar devido a

lU1IQ foliculite na virilha jd
infeccionada, ela proau-

'

rou. o PS do São José,
sendo atendidapelo médi
co Edvando da Maia, que
a recebeu de forma gros
seira e se recuso'; a efe
tuar drenagem no local,
ortentanâo-the, em con

trapartida a realizar tra
tamento de 90 dias à base
de penicilina. A previden
ciária alegou ser alérgica
a tal medicamento, ao que
o médico teria retrucado
"todo paciente tem mania

. d� dizer que um ou outro

remédio faz mar'. Beatriz
desistiu do São José e se

encaminou ao Hospital
Santo Antônio de Guara
mirim. "Fui muito bem
atendida pelo doutor
Márcio que instalou dreno
na foliculite, No dia se

guinte, mesmo com dreno

já estava trabalhando" •

Ela lembra que paga mais
de Cr$ 15 mil por mês ao
INSS.

,
O Parque ,Municipal de

Eventos "Agropecuário" já an

tecipa em sua decoração colori
da toda a alegria em que deve se

transformar a Microrregião do
_

Vale- do /tapocu, a partir desta
sexta-feira, dia 11, quando inicia
oficialmente a terceira.edição da

Schützenfest, considerada '''a
mais autêntica das festas
alemãs", Isso porque este evento

resgata a tradição germânica do
tiro, responsável pela união entre
os imigrantes, no inicio do sécu
lo.

Essa força de integração'
volta a ser vivida entre 11 e 20
deste mês, e as expectativas são
de que pelo menos 200 mil pes
soas visitem os dois pavilhões do
Parque, ou participem das com

petições nos estandes de tiro, es
te ano completamente informati
zados. Outro grande destaque
da 3� Schützenfest deve chegar
neste dia 9 a Jaraguá do Sul,
com contrato exclusivo da Co
missão Central Organizadora: a
banda. alemã' "Original Moue-

Massaranduba - O Depar
tamento de Educação de Massarandu
ba, está desenvolvendo durante esta
semana de 07 a 12/10, dedicada às
crianças, uma programação toda es

pecial. Todasas escolas do municí
pio, Estaduais eMunicipais, estão en
volvidas.

Para que todas as crianças do
município matriculadas nestes estabe
lecimentos tenham o atendimento que
pretendem os organizadores da "Fes
ta da Criança Massarandubense -

1.991", a cidade foi dividida por re
giões onde estão localizadas as escolas
básicas, e os demals estabelecimentos
de ensino. Estas escolas se dirigem a

Escola Básica, e ali serão distribuidos
lanches, balas' e brindes, através de

CORREIO_____
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ner", Seus 22 integrantes de
sembarcam no aeroporto de Cu
ritiba, se dirigindo em seguida a

Jaraguá do Sul, para quem os

músicos inclusive' criaram um

Hino alusivo à Schützenfest.
A Original Mottenerparti

cipa dos dois desfiles (dias 13 e

20 âe Outubro, a partir das 10

horas), pelas ruas centrais da
cidade, juntamente com todas as
25 Sociedades e Clubes de Caça
e T-iro do Vale do Itapocu.

Tudo isso está aliado ao

disparo de muitos tiros. Mais de
900 atiradores filiados às socie
dades já estão inscritos para
participarem das competições,
que também estarão abertas ao

público visitante. O Coordena-

dor da Comissão de Tiro, Uilo
Voigt, informa que 23 mil tiros
foram disparados durante a

competição que antecedeu. a

Schützenfest, entre as Socied4des;
determinaram a vitória da So
ciedade de Caça e Tiro Mare
chal Rondon, tanto no masculino
como no feminino, . com a so

matéria de 3.418pontos, à frente
da segunda colocada, a SER Rio
da Luz - Salão Barg �, que ob
teve 3372 pontos.

E o presidente da eco,
Ademar Duwe, já adianta que
para o próximo ano a Schützen
fest contará com' 25· armas im
portadas da Alemanha, um in
vestimento -de nada menos de
Cr$ 40milhões.

marcada para hoje (11) na

Fundação Evangélica de
Novo Hamburgo. No dia se

guinte, o grupo de 34 músi
cos se apresenta no Colégio
Evangélico "Alberto Tor
res", em Lajeado. Por últi
mo, a orquestra regida pelo
maestro Ricardo Feldens, es
tará no Colégio Evangélico

.

Panambi , naquela cidade..
A programação dos es

petáculos inclui "Pequena
Valsa", em sol maior de

Preços: Ingresso Cr$ 750,00
Chopp Cr$ 600,00
Refrigerante Cr$ 200,00

,

sorteie, a todos os escolares residentes
na comunidade, tudo doado pela Pre-
feitura.

'

,O Município foi dividido da
seguinte forma:

- Escola Básica "Felipe Man
ke" , juntamente com as demais esco
las da grande região de Massarandu
binha:

- Escola Básica "Pe, Bruno
, Linden", juntamente com as demais
escolas da região deBraço Campinas/
Benjamin Constant:

- Escola Básica "Maria K.
Bornhausen" , juntamente com as

demais escolas da grande região de 12
Braço do Norte. Em todos estes 10-
cais, os funcionários do Departamen
to de Educação Municipal se farão
presentes, para juntamente com os

professores dos estabelecimentos ea

volvidos, oferecerem um poueo mais
de carinho e afeto, a criança massa

randubense, na semana e ela dediea
da. uÉ umpouco a mais de n6s, äque
les que comandarão es destinos deste
país no amanhã", enfatizou o Se
cretário da Educação do Município,
Professor Sebastião Jorge Cúrcio.

Já das escolas que estão locali
zadas no centro e na região do Guara
ni-Mirim, o encontro das crianças
será no Salão Alais Koslopp, onde
serão também distribuidos lanches e

brindes, estes por sorteio às crianças.
Elas participarão também de uma dis
coteca, oferecimento da Prefeitura e

do proprietário do Salão, senhor
Alais Koslopp.

Orquestra de Cordas em turnê

Muita animação naabertura
oficial da 3ª Schützenfest

Intensa programação para a criança

Schubert, "Dança Eslava",
de Merle Isaac, "Pequena
Saüe do Boi de Mamão", 12
movimento de Carlos Vieira,
"La Cumparsita", com ar

ranjo de Merle Isaac, "Ca
none", de Johann Pachelbel,
"Largo de HÍÚldel", arranjo
de A. Crawley, "Outono",
de

.

Vivaldi, "Minueto da
Música Aquätica", de Hán
del, e "Theme, da Flauta
Mágica"; de Mozart, entre

.

outras obras.
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Orquestra de Cordas da So
ciedade Cultura Artística (S
car) iniciou no dia nove uma

série de apresentações. A

primeira foi no próprio anfi
teatro da entidade, äs 20 ho
ras de quarta-feira. Em se

guida a orquestra seguiu pa
ra uma turnê pelas cidades
gaúchas de Novo Hambur
go, Lajeado e Panambi ..

No Rio Grande do Sul
a primeira apresentação está

Jaraguã do Sul. 12 a 18 Ih outllbro de 1991.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




