
. Governo quer

'Anjos do Asfalto' na 101
o governo do estado estâ solicitando ojicialmente à _

diTeção geral do DNER autorização para instalação em

três pontos estratégicos da BR�JOl depostos doschiuna-·
dos "Anjo,s do Asfalto" - que são equipes paramédicas .

prontas para atender 24 horas por dia à vftimaS de aci-,
dentes nas estradas. Os postos seriam instalados à mar
gem da rodovia nas cidades de JoinviOe, Biguaçu e Tu-
barão.

.

PORTE PAGO
DR/Se

-IS8 58 - 161/81

Os Anjos do AsfaHo são equipes m4dlcas que aten
dem acidentes nas rodovlas,- mortes poderiam ·ser

evHadas.
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� A banda alemã "Original Mottener" anima todas
as noHes o. pavilhão -"A" do Parque Municipal de
Eventos Agropecuário. .

.Os leigos tamb4m têm espaço nos "stands" de tiro.
Testam sua pontaria e até fazem pose .

•

"Ein prosit" à Sehützenfestl
Sucesso ultrapassa previsão

A terceira edição da Schützenfest
(Festa dQS Atiradores) está se revestindo
de pleno êxito e pode até- ultrapassar a
expectativa inicial dos organizadores que
esperavam umpúblico de 200milpessoas.
Até' segunda-feira, 57miljá haviam aden
trado aospavilhões "A" e "B" desta que t
a mais autêntica festa germânica de Santa

Catarina. Eles consumiram 99. mü copos
de 500 ml de chope _- ou 49.500 ütros - e

.

6.500 pratos dpicos. Em virtude do alto
volume de álcool ingerido, muita gente
precisou de socorro do posto médico da
festa, que registrou 356 atendimentos. A

. Schützenfest prossegue att domingo, com
intens_a programação. Aliás, práticamente

todas as regiões do Estado vivem ou vive
ram clima de festa neste mês de outubro.

Sãopelo menos 11 ",Nentos ttpicos que trá
zem centenas de milhares de turistas a

Santa Catarina. E a mãe emaior de todas
asfestas� a Oktoberfest, taTrlbtm acaba 'dia .
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Mistério no sumiço de meninaQuimitextil.

Amenina Anita Siebel.de 3 anos, desapare
ceu por volta das 19 horas do dia 10, de uma

área prõxima a sua casa, na rua Ribeirão HUm
bert, Bairro Benjamin Constant, em Massaran
duba, Segundo a mãe, Astrid Siebel, ela, Anita e

o irmão Vilmar (7 anos) estavam na roça, a cer..
ca de 150metros de sua residéncia..quando, por
volta das 17 horas, a menina resolveu ir para
casa, percurso que fazia costumeiramente.
Porém, ao chegar na casa, a mãe não a encon-

trau prosseguindo nas buscas durante toda a

noite pela região. At4 quarta-feira nenhum
vesttgio da menor foi encontrado, Bombeiros
vasculham o morro Jaraguä e policiais de Jara
guä, Massdranduba e Pomerode trabalham em

conjunto nas investigações. A mãe acha que ela
foi raptada e está em Jaraguä. Os Bombeiros
não acreditam nesta hipôtese, porque a casa I
dediftcü acesso, precisando uma hora de cami-
nhada no mato.para chegar ao local. I

Tintas

para

estamparia

72-0492

ITiunm
Alta 'tecnologla em copiador••

Represllntant� Regional
Fone: (0473) 72-2988

Ladrões

levam 7 mi do

Banco Nacional
A tesoureira do Banco Nacio

nal, Érica Iumy Bau, foi assaltada na

segunda-feira- ein pleno centro, na
rua Getúlio Vargas. Ela levava um

malote com Cr,$ 7 milhões retirados
do Banco do Brasil que seriam depo
sitados no Nacional. Em frente a Piz
zaria Veneza, Erica - mesmo acom

panhada pelo guarda do Banco, José
Luiz Gonçalves - foi abordada por um
"homem que pegou a pasta e se dirigiu
para a moto Ronda.CG, placas TU1-
mero 758, cor vermelha, de Jaraguä
do Sul (possivelmente roubada), onde
o esperava outro elemento: A moto

seguiu para a satda da cidade. Não
"1111pistasdos assaltantes,

.

VENHA SER REI
EM JARAGUA DO SUL

fONE (047�)12-3200
TELEX 474- �19.

FAX, -(0473) 72-0304
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Editoria,1e .

•

�

A semanada papal em ter
ras brasileiras deve ser saudada
com todo o entusiasmo, não s6
pelos cat6Ucos mas por todas as

. outras Igrejas de confiss6es dife
rentes que pregam a paz, a oon
�rdla e a soUdariedade entre os

povos.
Diversas Interpretaç6es

'do dadas as peregrlnaçfes de
Jo4o Paulo II - o JÓÃO DE
DEUS - mals especßftcamente pa
ra os britsUelros. t pela segunda
vez que vem ao ,rasO elsto é slg
IÕficativo para a terra que se diz
"o maior pafs' cattSlico dO'mun-
do".

'

Em outras ocasI6es ele re
solutamente énfrenta podel"O!lOS
governos, como os de sua pftria,
para mostrar aos sens governan
tes que não é com' o sofrimento
do povo que u. sistema discri
minativo alcançari os seus obje
tivos. t o caso ,do BrasU e dos
brasUeiros. De nada vale a fa
cbada democritl(:B para uso ex

temo, se persistem os mesmós

A visita do Pápa
erros que mantêm um grupo ex- ;\ visita de João Paulo II
tremamente forte no poder e a está a apontar pará os entendi
grande maioria de seu povo dos que como representante de '

subjugado aos seus capricboS; e DEliS dé todos os povos cristãos
modelos de govemos que ainda ele,está dizendo,que continuamos
uada �nseguiram'provar, a n�o mal entre as nossas gigantescas
ser ô sistematicamente empobre- frontens, cbeias de erros e des,,
cimento dos men� favorecidos, certos e aponta os caminbos que
da sorte. ,devem ser seguidos pelos brasi-

Os confiscos m!lis s6rdi- leiros � govemo e povo.
dos estão apmuorados e os tem- A beatificação de MADRE
pos feudais são "fIcbInba" diao- PAULINA, que dá A Santa Cata
te das teorias ec:on6micas "ditàs" riDa o privilégio de figurar entre
modeí-nas e salvadoras. Cria-se o os 'bnlsUéiros .eeme sofredores
Estatuto da CrianÇa mas esta- que venceram atravês da persls
belece-se'oGenoddlo dos Idosos� �cia de servir - e bem,

'

DOS

Nem um nem outro ainda mos- conforta pelo reconhecimento
traram a que�m, salvo rara� dos valores' morais tão vilipen-
e bonrosas exceções. dIados nos dlas ,de boje.

O problema da terra eea- Que a visita papal sirva de
tinua sem solução. A inflação re- estfmulo aos menos favorecidos,
crudesee e já é quase Insuportá- que '�Ia enseje a trans�ormação
'vel viver dignamente. O governo em uma sociedade mais bumána,
está impotente com os avanços mais justa emals fraterna.
dos poderosos e espertos. Não Os que crêem sabem que a'
existe lei que consiga punir os Ft e a SOLIDARIEDADE yai
aproveitadores. e po�eajudar o BRASI{... Oxalá!

Reminiscências

A música do hino oficial de Jaraguä do sul
----------(Conclusão)-

A entrevista que Alceste Berri
deu ao jornal "C07Tf!io 'do Povo",
com o titulo - BERJU: DEPISTONlS
TA DO SERÁFICO AO HINO DE lA-

I MGUÁ jd estava encerrada, eis que,
por 'oito �emanos falamos e deixamos

falar o sr. Alceste Bem. que contou
em mim1cias como chegou a compl)r .

a m4sica de nosso HINOÀ IARAGUÁ
DO SUL.Para ele todos osmIritos!

Mas caberia um pequeno
adendo para contar quem patrocirwu
o concurso, quantos os concorrentes,
os principais vencedores e quemfoi a
comisslJo julgadora da letra, de que se
originou ,a m4sica de autoria do em-

-, pres4rio dr. Rojdifo Hufenuessler, de

Itaocara
(aldeia de pedra)

Esta foto foi feita em 1976.
Há 15 llIlOS 'nosso diretor viajava com
a espÓsa para Friburgo-RJ para con
tatar com Helena Jourdan Ruiz" filha
do Elig2 Emfiio Carlos Jourdan, nas
cida aqui em Jaraguá em 1�83, q�
do o pai luta� na ritanutenção do
ESTABELECIMENTO JARAGUÁ
- UIIIll grande usina de aç6car. No re
t9mo' uma passágem ,obrigatcSria em ,

ITAOCARA para conhecer o dr.
Carlos Moacyr Faria Souto - o dr. '

Carlinhos - prefeito que, então,despa�
chàva em verso e prósa, nascendo dar
uma florescente aJuizade. Ele, deixou
de ser prefeito e nosso' diretor tarn,.
bém entregou o cargo do primeiro vi
ce-prefeito. A mensagem deixada no

grande Livrf) Hist6rico de,ltao-

tradicional famllia radicada em Jara
gu4 do Sul, que sempre 'compareceu
com suapardcipaçlJo 'em todos os 1710-

vimentos que tiveram em mira o bem
estar, a cultura e o desenvolvimento
desta terra.

'
'

, No m2s de maio de 1971 - h4
20 anos -, dizia o séman4rio "Correio
doPovo'�� porsin(d incluldo na colul1Ll
do Barrfo de ltapocu - CONFIRA A

1f/STÓRIA, ediçl1o, n'! 3640 - Ano
lXXIIl-, de 25 a 31 demaio de 1991,
pdgina 2: "Chegava-se ao final do
concurso promovido pelo Rotary, im-'
tregarulo po 1'f1U11iI;(púJ, o, HINO DE
IARAGUA' DO SUL. Treze concor

rentes e�havam seuS trabalhds,

que foram examinadas ejulgadospela
comiSslJo <conposta de: Prof. Paulo
Moretti; ImIlJ Rostra, Irmã Cleonice,
dr. Mario de Sousa e dr.M4rio Tava
res. As letras vencedoras foram as se

,guintes: II! lugar - DR. RODOLFO
HUFENUESSLER, 21! lugar - PEDRO
MACHADO DE'BTlTENCOURT, de
S. BendO e J'! lugar - SRA. ZENAIDE
MARQUES ESPEZIM, ex-diretora do
GT!lPOEscolarAbdoriBatista" •

Posteriormente d CIJmara de
Vereadores apreciou um projeto de lei
e o prefeito municipal, em sandonan-
40 a lei, deu cunhá ojicial ao HINO
DEIARAGUÁDO SUL.

c:an alicerçou ainda mais a benque-
,

rência entre,as duas cidades, que não
cessou desde éntão. Em julhó de 1990
o dr. Sebastião Kleber da Rocha Deite

.

cimentou definitivamente, convidan
do-o para fazer parte dà AlL - Aca
demia ltaoearense de Letras, sendo,
recebia<? no, venerando Sodalfció,'
eleito por unanimidade para ocupar a

Cadeirá n2 �9, cOm o Plltronato de
Melhem Bey Lahard. Aind4 nesta
semana aterrissou na redação o bole
tim Acadêmico LETRAS ITAOCA
RENSES n2 XXllI, de setembrol9l,
tendo na Cllpa ITA-Pedta dos
amores. uma linda poesia de Sérgio
de Toledo, de P.Alegre-RS, alusivo A
encantadora' ltaocara.'
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"A Histôriade nossa gente 11Ó.l)podeficar
.

s6 TUi. saudade":
'

O Passado s6 é importante se o seu tempo
!qi bem empregado.

.

Barão de I�pöcu -

Confira 8' história
• __ HÁ 50ANOS

,
Em �941, já se,rec[Qmavam melhoramentos urbanos: um

serviço mats ou menos completo de abastecimento de água. e es

goto, a arborização dentro do seu aspecto -urbano definido, a
arquitetura' e o alinhamento dos prédios com a correção, de er

ros e a -canalisação dos carregas e a limpeza das valetas.
Falava-se de IMPRENSA e LEffURA: "Jaraguâ possue

umjornal"CORREIO DO POVO",fundadlJ pelo saudoso Ve
nancio Porto; em maio de 1919. Passou depois à propriedade
dê Artur Müller, sob cuja orientação teve papel saliente na anti
ga polftica distrital. Presememente (1941), "Correio do Povo",
de formato grande, com tiragem bem lmportante para nosso ,

meio, obedece à oriemaçãoâo sr. Honorato Tomelin, seu atual
proprietârio;Os.alunos do "Abdon Batista", em 1937fundavam

.

o "Meu Torrão", antes manuscrito, e agora impresso. No-passo
do Jaraguâ também poSSUÚl o "Jaraguâ-Bote", Era escrito em

alemão e sua tiragem de apenas 4 exemplares (edições). Apare
ceu em 1900 e desapareceu em 1901.Tivemosmais tarde o "Ja
raguâ', fundado porRicardo Grünwaldt; "Gazeta de Jaraguß:,
fundado por Miranda Pinto; o "Imperador', apareceuem 1937, ,

,

órgão do Partido Patrianovista; e "Der Hanseat', em l(ngua
àlemã, órgão da Associação Evangélica de Hansa, que surgiu
em 1930. Não, se,possukf ai1Uk;z lfTTUl biblioteca pública. f:penas
o "Abdon Batista manünha bibliotecapara seus alunos.' ,

._. HÁ 40ANOS�
Ein 1951, a"'imprensa anunciava em manchetes: POdemos

assegurar aos nossas leitores, devidamente autorizados pela alta
administração estadual, que em doze meses estará em Jaraguâ a

linha de transmissão de energia elétrica de Capivari; Haverá,
uma disponibilidade de JO.()()()H.P., o que atenderá não so
mente as atuais necessidades como qualquer nOva indústria, até
que se ultimem as obras da usina de Bracinho,

O DrJuiz de Direito da Comarca acabava de decretar a
prisão preventiva de Osmar Said, Antonio dos Santos e Francis
co Spindola, autores do roubo na Auto Jaraguá SoA.

•••HÁ 20ANOS
'

Em 1971, o prefeito municipal em éxerctcío assinava de
creto nq 225, de 01-10-71, declarando de utilidade publicapara
desapropriação, uma faixa de terras de Erondina Hagedorn,
de 60x60, situado ao lado do Grupo EscolarAlbano Kanzler.,

O prefeito municipal Hans Gerhard Maye.r sanCionavaa
Lei nq 324, de 05-10-71, que reconhecia de Utilidade Pública a

Sociedade ESPORTECLUBE ESTRELLA, de Nereu Ramos, no
Munic(pio deJaraguá do Sul.

'

" ,

O presidente Victor Bauer e. o Conselho de Administração
da Igreja Evangêlica Luterana de Jaraguá do Sul, reali�ava ,

uma festa em beneft�() da Igreja inêdita em Santa Catarina.
Ntnguém pagava riaJa durante os festejos. Era só apresentar o
cartão que era atendido. A festa, segimdo os o'rgdnizadores,
apresentava-se bastante promissor.

. Altas personalidades do Banco do Brasil visitavam Jara-
guá do Sul,

,

visitando -a Agencia e algumas das 267 indústrias
localizadas no municfpio. Walter Perachi de Barcelos, diretor
da Càrteira de Crêdito. Geral e Rural da (J! Zona (Paraná e

Santa Catárina) fazià-se acompanhar dos srs. Oswaldo Roberto
Colin, dir. administrativo, Nelson Neiva de Lucena, gerente de
operações e LetmidasMaiaAlbuquerque , Chefe de Gabinete da

6i}. Zona e eram Iwmenageados com almoço no Clube Atlltico
Baependi com lista de adesão.

,

••• lIÁ 10 ANOS,
Em 1981, o j'! trimestre no Cärt6rio Eleitoral da Fr- Z0-

na, localizado na Rua 120 - Guilherme Wackerhagen, junto ao

Fórum Desembargador João Thmoaz de,Mattos, em 30 de se

tembro, Jaraguá do Sul tinha 27.193 eleitores, dos quais 14.219
do sexo masculino e 12.974 e Corupá atingia a 4.988 eleitores,
totalizando 32.181. ' ,

Era encaminhado ao Consellw Federal de Educação o

processo para o curso de economia pela FERJ - FuniJaÇão
EducaCionalRegional Jaraguaense. '. ,

, Desde o dia 15 de outubro o Vale do ltapocu passava a

contar com serviço de expedição de carteiras de /u;lbilitação
(motoristas) - os exames te6ricos e práticos juntO à Delégacia
Regional de Pollcia.

'

Sob.o titulo do ROUBO DE PALMffO aparecia na imo,
prensa um aviso em que a Eteiromotores,WEG,SIA., Eggon
João da Silva e Flávio Rub(ni, Proprietários de ,terras na RUß
Joinville; comunicavam nãopennitiam a entrada de pessoas es

tranhas em :Yua8 terras e não se responsabilizavam pelo que.pu
desse acontecer.

, Pelo decreto nq 693/81, o prefeito Victor Bauernomeava
o dr.' Josê Alberto Barbosa para Vice-diretor da Fundação

, EducacioflalRe.gional Jaraguaense.
'

Apoio
INDÚSTRIAS REUNIDAS
JARAGUÁ LTDA.

J�raguá do Sul,19 a 25 de outubro de 1991
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/ Vereadores' denunciam boicote
ii suas indicações na câmara

�. '. .

.

'
,

larago' do Sul-Os've- rem.contra a minha indicaçã6 de
readores de oposição do PMDB construção de duas pessarelas ao
denuóciam boicote em massa da lado da ponte Abdon Batista que

-

situaÇão aos projetos.por eles dariam maior $egurança 'a pe
apreséntados, mesmo aos de in- destres e ciclistas". Outra indi
tecesse da comunidade. RecJa- cação' que tería sido "boicota
mação �te sentido chegou ao da" é a que apela r�tauJação da
Correio do Povo por QlCio dos ponte' que liga a. beira ríe ao.
vereadores José RaJÍlos deCar- bairro Vila Nova. O parJamentar

, vàlho (pRN), Luiz Zonta (PDS) garante que a ponte necessita de
e PauloJAdemir Floriani (PFL), reparos urgentes, porém, seu

que se conSideram prejudicados pedido foi barrado em comissão.
em sua atuação junto as bases "Contudo, fui adiante, levei o Ií
devido a postura da situação. der do PMDB ao .Jocal que,

Os pm:�ntares alegam ocnstatou o problema e votoua

que a dificuldade 'para a apro- favor pedindo gesto igual aos

vação de projétos e indicações demais peemedebistas que são

começa já nas comissões que es- em maíoríana câmara, Só houve
tudám o assunto e "geralmente . uma abstenção e um faltante", a
dão parecer contrário". O "e- indicação foi aprovada na se

reador Floriani acredita que este gunda-feira, "de forma excep
procedimento das comissões "é cional".
uma, f9nDa de induzir os verea- - Já o vereador Paulo FIo
dores do PMDB a votar centra riani lamenta ter sido rejeitada
as indi�". O trio ressalta indicação sua. pedindo a cons-

.

que "as cemíssões teQl maioria trução
"

de uma rotatória em

de representantes do �MDB". frente a Ferj, Ele diz que seu .

Segundo eles, "a aIiáIise pedido se baseia. em consulta
pára aprovação ou não de uma feita a cerca de 40 pes� da

, indic8ção. é pui'amente política". Ferj que aprovaram unairilna:'
_0 vereador JQSé Ramos de Car- mente a idéia. "O movimento lá

valho exemplifica: "acho um ab- . é' intenso é preciso uma rotatö
surdo, por exemplo, eles vota- Fia, mas a comissão usa sub-

terfägíos para dar parecer con-
, trário", critica. Outras indi
cações suas rejeitadas. ("entre
muitas") foram: iluminação pó
blica no trecho entre o viaduto.e

.

o rodeio críolo, ampliação do

percurso .do caminhão do fixo
em ruas da localidade· de Braço
Cavalo e Ribeirão Cavalo e ins
taIação de um telefone päblico
em frente a Sociedade Cultura
ArtíStica.

Já o vereador Luiz Zonta,
que também teve indicações re
jeítadas - como a' que previa
concessão de vale-traósporte a

estudantes de 3!! grau que fre

quentam faculdades' de cidades'
vizinhas -, lembra que as poucas
indicações que passam peJa co
IDissão e são aprovadas "nunca
são aplicadas na prática peJa
prefeitura" .

'.' Eles salientam que o "pre
juízo maior é da comuaidade,
que para impedir este tipo de
coisa deveria se fazer mais pre
sente nas sessões da câmara, vi
giando. o trabalho destes parJa
mentares que atrapalham a' vo-,
tação 'de projetos' de interesse
comunitário" .

Vereador sugere criação de creche
Séhroeder ;... Ö verea

dor Hilmar Rubens' Hettel
(PFL) 'enviou à prefeitura
indicação de número 07191,
pedindo a construção �
Ußla creche no município.
Explica ele que a . cidade
cresceu niuito nos< úl�Os
CÍIÍco anos e o fluXQ mi-

. .

. I .

grat6rio também Os pr0-
blemas sociais se avoluma
IllíD e muitas mulheres traba

onde

deixar seus {ftlhos já que não deral,
.

para aaxflio na cons-.
existe nenhuma Instituição tração e manutenção de cre-

do gênero. ches. "

O parlamentar entende Ele. ressaltá ainda. que
, ser de fundamental im- 'a creche ajudaria. na for-.
portância a execução deste' maçãÔ psicö-social däs

projeto em curto' espaço ru, crianças filhas de pais traba-
tempo. E sugereà :prefeitura, lhadores, facilitando o

. caSo careça de verbas, que aPrendizado pré-escolar. que
busque. ii elaboração de' selVe de báse para.O ingres-
convênios' com outros' so ao I!? 8Bu e dando-lhes

órgãos governamentais, alimentação, cuidados de hi�
principalmente lia eSfera fe.; giene e outros beneflêios.

Ciranda' dos candidatos
.

ainda 'rende .

,
Recebemos' neste começo.

de semana um escrito SEMASSI-
.

NATURA. o. que revela a origem
do "corajoso" 'que continua es-

. condendo-se na sombra da male
dicência.

Tem gente.de todo otipo.A
maledicência éa arte de murmu
rar;

ACU$am esta página de ter

faltado com a verdade. Que esta
mos desmoralizados com as publi-

'

cações envipdas aosjomais da re
gião. e da cidade, inclusive o nos

so; Comparados' os clesmentidoS.
Um com outro. chega-se à curiosa
constatação que. foram redigidos
de forma diferente. dando, por
conseguinte noção diferente. f;0T1W
s6acontece com qlW'l gosta de
mostrara "razãoàsuaimagem.j

Aqui se acolhem as "opi
miles" as mais diferentes .e algu
mas até estapafúrdias. Se alguém
sentiu-se atingido é porque o 'calo
doeu, Ninguém berrá de dor em

plena êxtase. de alegria. de en1evó
oúturebatamento,

Houve desmentido. Men
te-se e desmente-se. Alé diz-se que
a 'mentira tem pernas curtas.

Mesmo a mentira mais mentirosa

pode causar as doresmaisagudas.
Se essa dor existiu estamos aqui
para· confortar o atingido e dizer
quefoi tudomentira. pois assim ele,
(e o povo•.também) e os que lhe

seguem por qualquer raZão ficam

ÓIiviados. É (l que estamos fazen»
do: desmentir o mentido e acaba
mos mentindo a mentira. se ela
existiu. ,

Ninguém ficou desmorali
zado•.Uma mendra não de.smora
liza quem ter fones argumentOs.
Este nem se 'importa CQm os cães·

,

que ladram ao pQssr.zr da carruf;l
gem�

O obje_tiyo, f!lguém nos dis-, .

se, é outro, É o ih s01idaril!dade•.
obrigatdria. Da coesão. que a

marmua é uma sâ, O dia que aca-
ba a comida da mamrita. todosfi
com Sem comer. E quemjáfHJSSOU.
priVações sabe o que é terfome.É
o dia que o Mundp pára para ele.
É o dia doADIÓSMUCHACHOS.
A 1namrita do estado. por exem
plo, já secou.. A das estatais.
tambbn. Onde ammjar tanta co-

- 1I'Iid(l? Mas é bom ler MVP1TII!nte o
desmentido· e notemcomo, em ou'
tras palavras. a'mentira diz a ver

dade. Lemos as versões e consta
tamos que o deputado émuito in'

teligente.
De qualquerforma o depu- .

todo alÜlgidó é nosso. a causa
'

tOmb.bn é. as dores de barriga
sempre acontecem e a vida conti-.
nua até que um fato novo' srujá •

Con1ÍllUQ fiel. apdÜl o que está
sendo apoiado e nadamudou.

Entre.mortos 'e feridos to
dos se salvaram. E a "Pâtria",
sensibilizada. agradece!

I,

Polí tico diz cada uma ...
'

H. Ro-..eu

""Ao ir 00 encó"rro que era i� da priinei
do presidente, achei qlU! ra-doll'u.l·' • Governador
iam nie malhar de todo' Geraldo BUlhões sobre João
lado'... Tasso Jereissaü, . Alvino Malta c' Brandão,
ex-governador do Ceard.. iT'ltllio de Rosane Collor•..

-·-·-!'-!L�'·-·-·-·i·-·-
"Ela � um dqs

\ "Daqui parafrente,
I grtllU/ks entraves' ao prD- os senhor�s n60 se· SID"
,

. gresso" • Deputado,Delfim preendom se eu tomar

Neto. sobre a corrupção.
'

uma atitJule.1IUJi8 cont,,,,-
-.-.-.-.-.-.'".-.-.- ··t:iente .CQJlO 1IIinha8 deter-
""O garo.to parebe' .

"';1IIIÇÕt!s' nIio selam
qlU! nIio tem 4 �lIOr I cumpridas' '.Presjdente
cOIISci67jCia do que fez., Fernando Cdllor de Mello a
Ele nem s.eqlU!r lembrou seusminiStros.

-.-.-.-!-.-.-.-.-.-

. SPÉZIA & elA. LTDA.
Serraria e Serviço� de Trator

M:deiras para cQnstrl,Jção e serviços de

trator com protissionais especializados.
'R. João J. Ayroso, 712 - Jaraguá

Esquerdo:
.

Fone: 72 ·0300 - Jaraguá do Sul -
SC

ACIDENTADos
�ua CoJirad Riegel, 162.,. Fone (0473) 72-0874

Jaragu4 do Sul- SC

•

.) ,l\ )1 'I

. Çonheclda do Acre ao RS

FurglJes simpks, isotbmicos, pl4sticos,frigorqico8, .

tTaÜtlS e Ctl1Tt!1DS tJe.1, 2 e 3 eixos.
-

Eqidpamento iJe refriget.aç1Jo e r- eixQ (tnICk).
.

Rua Dr.� Fe.:mt, D2 113 -

Fo..: (0413) 72-1077
.

Telex: 474S37.;.FAX (0473)72-1843

c·

. Comfreio de vekulC18 usados, peças pl
.

veículos e serviço de eletriCista
COMPRAMOS VEíCULos

APROVEITE A,
SCHUTZENFEST E

ACERTE O ALVO' COM
MORET'FÍ, JORDAN.

Promoção válida apenas -de 07 a 25 de oulubro de 91.

j Jaráguq. do Sul" 19 a 25 de o�ro de 1991

Ferro Velho Marechal de
'éngelmann & Cla. Uda.

Venhá ser rei durante a Schützenfest na Moretti,' Jordan•.
Na compra de qualquer peça, aceSsório, ou nos serviÇOS
de of.icina, além dos,descontos normais, você tem o.direi
to de atir.ar no Alvo.da-Economia Moretti, Jordan e ganhar
um desconto adicional de 3 a 15%. Só depende de sua'

. Qontaria.·
.

Venha ser o Rei da Economia na Mor�tti, Jordan.

P4gi1lll3
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Atacado,. "e ,varejo
,

* Nos r1Jtimos anos, a.ârea
ih amdxeiras em.Santa C4tariila
tem' crescido em midia 20% ao

ano, aptJs mais ih uma tUcoda ih
retrocesso, entre 1975 e 1987, em
ihcorrlnciti da miJrtandatk ih

plantas caUsadas pelo "eicJiuladu
ia das folhar': Segundo a Aca
resc, a'drea� noEstado, i
atualmente ih'-210 Ira e.'�principal
produtora continua sendo a Santa,
Rosa.

!__ Desafiando a crise' e
apostando nomerõado catarinen
se, a çompurrúlraus ih Joinvüle,
investe num, novo produto. É o

Vn:r4ti.(, micro-computadar, to

talmente nacio'nal, qúe passa a

oferecer utilizanda a II!D esmaura
, ih assistlncia t/àuca e compo
nentes fabricados por empresas
nacionais. O grande diferencial
deste micro-computadar está no

'preço que custa (10%menos que os

equipámentos dOI grandes fabri
cantes nacionais.' A Compurte
rhaus pretende vender 25 umda«.
ihspormls destesprodutos, prin
�nte a consumidores catari
nenses,

* O' governador Vüson'
Kkiriiibingparticipou no dia 3, em
Florian6poJis. da abertura do se

mindrio "O Futuro dq Informâtica
em Santa Catarina". Reoftrmou,
na ocasilJo, seu apoio para que a '

iniciativa privada crie osp610S tec-
, nol6gicos; lembrando que o go
verno ,jtrinsentou ih ICMS a pro
d#ção ih programas e investirá

,

nas obras de iIifra-estrutura dos.

empreendimentos. trabalhos 'neste
sentido deverão ser intensificados
a partir dejaneiro de 92�

\
* A Indtistria paulista de

mitiu )73 trabalhadores na pri
meira semana ih,outubro, regis�
trando uma queda ih 0,01%. O
tksaquecimento do, mercado, os

juros altos, a dijicu/dqde ih'venda
dosprodutos e a queda nos lucros
reais, entre outros obst4cu1os en

frentadas'pelas indtistrias, dificul
tarão o atendimento das rdvindj
'caç6es salariais das trabalhado
TeS, cõnforme ,previsdo' dó presi
tknte da Fetkração das IntbJstrias
ih SãoPaulo,MárioAmato.

* O governo prepara uma

mudança na estrutura dos impos»
tos que incidem sobre as empresas,
em curto prazo. O projeto gover
namemal de reforma tribut4ria
será encaminhado ao Congr�sso
Nacional ainda este mês e p':evI
uma redução dos impostos ind
dentes sobre- a-movimentação dos
ativos (mpresariais. Em contra

'partida haverá um aumento na ta-
'

xilção sobre os lucros distribufdos

pelas empresas.

Esta semana, nosso semanário, ao invés de prestár
as corriqueiras infonnaçóes sobre economia, descansa um
pouco, e prefere passar aos nossos caros leitores um pou
ee de tranquilidade destes poucos e maravilhosos dias vi
vidos nesta-festa da tradição germânica; denominada "S

chützenfesf.'. Bem, antes de eo.çerrar, os impostos conti

nuam os mesmos ...

. • ,

I,
'

ORG�NIZAÇÃO CONTÁBIL A COMERCIAL SIC ,LT[)A. \

CONTABlllÓADE EM GERAL
CRC0048

AV. MAL DEODORO DÀ FONSECA, 122 - FONE: 72�3236
TELEX�475-055

II

, -

TlJ,B'OS SANTA'
HELENA LTDA.
Divis� de concreto (tubos e artefatos de

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

Divisão de Plásticos (tubos de PVC - .trodutosl
linha esgoto - tubos de polielilsnaltnangusira

,

. preta). .

.

R.Bernardo Dornbusch, 858 -,Fone: 72�
Escritório Geral

RCei. Proc6pio Games, '99 - Fontt: 72-(J(J66

II

ACUSfaz censo para obter

realidade da indústria .local
_

, .R

,

Bescor aumenta venda de seguros

JaragiJ4 do Sul _;_ ,A

Associação Comercial e In
dustrial de Jaraguä do Sul
está iniciando nesta semana

o Censo Industrial, que,
através de recenseadores de
vidamente cadastrados e

treinados, levantará a reali

dade empresarial da região e
, idéntificará as necessidades.'
das áreas de recursos huma
nos e investimentos. Com os

dados do Censo, a Acijs
montará um banco de dados

que servirá .de base para a

elaboração de um plano. de
trabalho que supra ou, ao

menos, amenize as carências
da indústria local.

O Censo Industrial

atingirá as 840 indústrias ja
raguaenses cadastradas na

prefeitura e deverá também
identificar estabelecimeritos
que não possuam registro no

poder público; já que os 40
recenseadores treinados per
correrão todos os bairros da
cidade. Segundo informa

, I

CORREIO----_
i[>� .-.c> '" c::»

-

�

dia de rádios, jornais e téle- :
visão. Com o banco de da-i:'
dos,. a entidade terá con.,.

dições de indicar os CUl'SO$::�
de capacitação e qualifi��:,
cação que Jaraguá do Sul2-
precisa e ihtermediar novol!"

. investimentos,
.

\,__
Gilmar Morettí, presidente
da Associação' Comercial e

industrial, o censo ·traçará
um 'perfil atualizado do em

presário' 'e trabalhador, já
que as duas classes serão en
trevistadas.

O questionário do cen

so é composto por cinco
ítens básicos: Identificação O faturamento dali ':
da empresa, Principais. pro- iIidústrias, 'número total de ,)

dutos da empresa; identifi- trabalhadores, escolaÍizaçãO'.;
cação do empresärio; carac- e renda média dos emprég� ':

terísticas da empresa; Ie re- ' dos, tendência de expansãe']
cursos humanos. Ele é sub- dos' negócios", mão-de-obrát,
dividido em perguntas rela- necessária para os próximos
cionadas a estes, ítens. O ,�anos, volume" de expor-

'

trabalho de campo do censo rações, utilização' OU não de
será conluído lia data de 25 informática nas empresas;;::
de 'novembro, conforme pre- este são alguns dos dados .

visão inicial. Após, os dados que poderão ser melhor ava- 1

,coletados serão' transporta- Iiados com este trabalho que :
dos para kits de computador custará a iniciativa privada -',
por, uma' emptesa especial- representada 'pela sua eOO-
mente contratada. dade de classe que é a Acijs I;

Em final de janeiro ou - algo .em tomo deCr$ 4

começo de fevereiro, a Acijs 'milhões. O censo deve ser

divulga os resultados do refeito de 10 em 10 anos,;
censo por' intermédio da DlÍ- conclui'Gilinar Moretti,

Fforíanõpolís -, A 184.322.487,35, em agos
Bescor obteve, nestes ültí- to.'
mos cinco meses, um subs- O presidente da Bes
tancial aumento na colo- cor, Nílson J. Boeing, que',

cação, no mercado, do !IC mostra satisfeito com os '

produto seguro, que foi da resultados' obtidos, afirma
ordem de 1.511,41%, ou que eles só forampossíveis
seja, de uma produção ir-., "gr_aças aos esforços de tô
risória de Cr$ 11.360.973, da Üma equipe, ou seja, da
em, abri,l, para Cr$ ação sincronizada de Dire-

tores e funcionários da em
presa, Gerentes Regionais, ,

Gerentes das Agências do
BESC e seus auxiliares,
Inspetores do BESC, bem
como a participação, de
Inspetores de seguros, das
Seguradoras que mantêm
.convênio' com a Bescor",

,

lmaliZo.u.'
'

Mídia vai lucrar com novo ·método
\ Consenso geral entre os

. especillIistas em mídia: os jor-
II • DaiS e demais veículos seletivos;

comó revistas e TV por assina
tura, serão favorecidoscomo ÍIl
ternativa de ,mídia p� mensa-

II

gens de anunciantes que visam
as classes sociais demaior poder
aquisitivo (A e' B), de acordo
com o novo critéri,o para.,a clas
sificação sócio-econômica' dos
consumidores brasileiros,' pro- ,

posto ,pelos institutos

LPM/BiJrk� e Marplan Brasil, e
aprovado ptlla'Abipeme - Asso
ciação Brasileira dos Institutos

·CARROCARIAS·He
, �,'

HORN'BURG 'Iné:tCarroçarjas Blindadas Ltda.

de Pesquisa de Mercado, em as

sembléia realizada em agosto
passado.

da população entre 15 e 65 anoS;
:

a "B"'de 20% para 13%, a "C' ,
.

de 32% para 25,5%; a "D", de
'

32% para 32,4% e a '�E" de 5%
para5,1%.

'

CQm a nova metodologia
pára divisão dos níveis sócio- ,., ,Essa mudança ocorre por-
econômicos dos' consumidores, que há uma modificação na co- .

proposta pela LPM e Marplan. leta de dados, pois novos itens .

há uma grande redução' de passam a ser inclUídos, como vi- :

34,38% no contingente da claSse deocassete, geladeira{comUIil ou
média e uma quintuplicação ç10 com freezer), núme1'9 de ap�
número de consumidores das lhos de TV em cores. Além "(Iis
camadas mais pobres.

-

,so, continua valendo o grau de
Mais precisamente: a elas- escolarização do chefe de famf

se "AII

passa de 11% para 4% ,lia. '

"

CARRoÇARIASBLINDADAS - FRIGORfFICAS -ISOTtRMlfJAS - TREILLER'S COMERCiA1S - ÉSQUADRIAS - PORTAS

.

AV. MAL. D.t;ODORO DA FONSECA, 1.479 � FONÉ: (0473) 72-2511 - TELEX 475.056 .:_:

, "FAX 72-2130 - JARAGUÁ DO SuL/Sé.
..

i,
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Música,chope e alegria:A 311

Schützenfest' é sucesso total
Jarapi do Sal - AbCrta

com muito 6rilho e alegria na séxta
feira passada t l I), a terceiraedição da
,Schützenfest (festa dos atiradores)
continua no�à'ritmo no decorrer
da semana, chegando o sucesso a sur

preender os organizadores. Nos <lua-,
tro �iros dias da festa já haVIam
�do pelas catracas do parque Mu
aicipal, de Eventos AgroJ?ecuário
quase 57 mil pessoas que consumiu
49.500 litros de chope - ou 99 mil
copos de 500ml- e 6.500 pratos típi-
cos.

'

Idealizada como uma festa re

ponal, a Schützenfest contudo tende
• se transformar em'algo maior. A
aotoriedade estadual certamente já foi
obticJa, como comprova 'a grande vin
da de pdblico de outras cidades, espe
cialmente Blumenao e Joinville. Cer
to volume de turistàS de outros esta
dos, identifica�s 10$.0 pelo sotaque,
IDÍJjl8ÇiO e pelos ônibus de excursão
que circulam pela cidade tam� já é
observado.

"A mais, autêntica festa
gemiânica de Santa Catarina",'
porém, não almeja conquistar di-:
mensão maior que a regional. O se

çtetário de Turismo, Paulo Floriani,
diz 'que a cidadenão tem estrumra pa
ra expandir a festa por enquanto.
"Seria necessärío mais espaço, inves
timentos eJeitos na hotelaria", expli-
"ca, '

,Se persistir neste ritmo a ex

pectativa inicial de 200mil pessoas na
'

festa pode:até ser ultrapassada. Até na
seeunda-feira - 'dia normalmente de
baixo movimento - QS salões dos pa
vilhões "A" e "B" do Parque Muni
cipal de Eventos Agropecuärio esta
vam agitados.· Mais de 6.500 pessoas
visiÚII"8ID a Schützenfest na segunda. ,

,
,Um: dos pontos altos do evento

JOI o desfile de domingo que reUIDU

as,sociedades de tiro, grupos folclori
cos, bandas típices e carros alegéricos
que.desfilaram pelas priacipais ruas

da cidade. ,

O alto consumo de chope
trouxe como conseqüência" grande
trabalho ao posto méd.ico que atende '

110 parque. Foram registrados até se

gunda-feira 356 aten�ntos, sendo
90% dOs casos por excesso de álcool.

A programação destes últimos
dies é a seguinte:
DIA 18 DE OUTUBRO - SEX-
TA-FEIRA: \
19 horas.» Continuação .das compe-
tícões de tiro. '

- Baile com o grepo Musical Cruzei-
ro no pavilhão "A": '

- Apresentaçio de danças folclóricas,
palco externo do parque.
20 horas - Baile com a banda Alemã
"Original' Mottener" no pavilhão
"B"

.

23 horaS - Continuação do baile com
a Banda "Bavária Band Show" pavi
lhão "A".
- Continuação do baile com a 'banda
Aurora no pavilhão "B" J,

DIA 19 DE OUTUBRO·� SÁ
BADO:
10 horas - Distribuiçio de chopp pe
las principais ruas da cidade.
14 horas - ContinuaÇão das compe-
tições de tiro.

' ,

- Apresentação de danças Folclóricas,
Palco externo do parque.

'

15 horas - Tarde dançante com banda
"Cruzeiro' Musicanten", pavilhão
"B".

.

17 horas - Tarde dan�ante com banda
"BademBlu" no pavilhãovA".
19 horas .: Baile com a banda "Bavá

.

ria Band Show" no ,pavilhão"A" .

- Encerramento das competições de
tiro.
211l0ras - Baile com a banda Alemã
"'Original Mottener' , 'pavilhão "A".

22 horas - Divulgação, proclamação
e coroaçio dos Reis, Rainhas, Cava
leiros e Princesas da Schützenfestl91.
23 horas - Continuação do baile com
banda "Soçaite" no pavilhão "B".
24 horas - Continuação do baile com

"Os Versáteis" no pavilhão "A". .

DIA 20 DE OUTUBRO - DO-
MINGO:

'

. JO horas - desfile das Sociedades e

Clubes de caça e tiro do vale do lta-
pocu, na rua Walter Marquardtaté ci

...
�

pß!queMunicipal de Eventos.
- ,Manhã dançante com Oru!?? Cru
zeiro Musicanten, pavihão "A '.
14 horas - Tarde dan�te com banda
"BademBlu" no pevilhão "A"•

- Apresentação de danças folclóricas
no palco externo parque. '

15 horas, - Tarde <lançante com o

conjunto "Os Versáteis", pavilhão
"B".

.

18 horas - premiação das SOCiedades
e Clubes vencedores das competições
de Tiro,
- Continuação da tarde dançaate com
a banda"Aurora" no pavilhão"A" .

, 18 horas - Continuação da tarde dan
çante CÓIn a, banda Alemã "Original
Mottener" no pavilhão "B".
22 horas - Encerramento dos festejos.

,

NOTA: .!ii
A Schützenfest oferecerá, durante to- ,f
do o período, no parque de Eventos:
- estandes com vendas de lembranças: /
(chapéus, camisetas. canecos, artesa
natos, souveniers, etc).
-lancheS, doces e artigos típicos.
- Restaurante com comidas típicas.
- Plantão Médico.
.; posto de achados e perdidos e guar-
da-volumes.

'

- passeios turísticos em "trole" (carro
demola).
- premiação diária aos ven:cedores do
tiro ao alvo.

-

Rondon é líder-no tiro ao alvo
Jarapf do Sul-O resultado

das competições de Tiro entre as So
ciedades participantes da 3! Schüt
zenfest '- realizadas antecipadamente
- não poderia ser outro. Pelo terceiro
ano consecutivo, a equipe de 32 atira-

, dores do Clube de Caça e Tiro "Ma
rechal Rondou" conquistou a grande
maioria dos trofeús e medalhas, que
foram distribuídos durante a soleni-

'

dade de. abertura tia festa, na noite de
sexta-feira (dia 11). Como já era es

perado, o Marechal Rondon, de Im
goá do Sul, assegurou primeiros lu
gares na modalidade de Carabina Im
portada (masculino), Carabina Nacío
nal (niasculino e feminino), Chumbi
nbo Importada (masculino e femini
no), ficando fácil a obtenção de pri-

'I

meiro lugar na classificação geral.
Os 20 homens atiradores e as

'

12 mulheres do Marechal Ronden re
presentam simplesmente a base da

equipe jaraguaense que' deve .ir aos
XXXI Jogos Abertos de SantaCatari
na. Mas o presídeàte doClube e coor

denador dos estandes de Tiro da 3!
Schützenfest, Roland 1ansen, consí-:
dera que "a perfeição dos atiradores
vem aumentando a cada ano" . Ele até'
imagina que se continuar assim, o
Marechal Rondon deve perder ã he
gemonia em algumasmodalidades.

Porém' o tri-campeonato é
uma realidade.' "Nós' competimos e

treinamos o ano inteiro" ,revela Ro- ,

land que também é o técnico da equi
pe, transmitindo experiência aos de-

CLíNiCA VETERINÁRIA
SCHWElTZER .

Dr. Waldemar Sçhweitzer
Cllnica de pequenos ,e grandes animais,

cirurgias, vacinaçes, raio x, internamentos e
boutique. ,8. joinville. 1.178 (emIrente ao

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

mais colegas. O Marechal Rondon
, expôs seus troféus com orgulho, até
porque o Rei do Tito;' na modalidade
"Flexinba" é o associado Ricardo;Barsch. Consciente do crescimento
das Sociedades de Caça eTiro da mi
crorregião, o técnico do Marechal
Rondon acrescenta a .importâncía que
a Schützenfest representou nestes três
anos: "Voltou o entusiasmo, os sócios
começaram a competir, e existem to
das as chances de disputarmos em

breve os certames nacionais deTiro".

Rcßand acredita que Jaraguá do Sul
deve ficar entre as quatro melhores.
equipes, nestes IASC/91. Ano passá
do, o município acabou na sétima co
locaçio geral.

As rainhas e princesas da 3' Schützenfest.

cos de çhopp e camisas ofíciais da
Festa. Nos dois domingos (13 e 20 de
outubro), a Banda Original Mottener
participa dos desfiles, pelas ruas cen
trais -da cidade, reunindo todas as 25
sociedades de Caça e Tiro, da região -

elas foram divididas�em dois grupos,

Desfile de rua é um dos pontos aHos da Schütz�nfest

'�Original Mottener"
.anfma a festa

Jaragu! do Sul - "Um pre
sente da Alemanha Para Jaraguá do
Sul". Assim o maestro da banda típi
ca alemã "Original Mottener" , Kalle
Maguer, definiu á composição de
uma música em homenagem ao mu

nicípio, constantemente tocada du
rante a 3! Schützenfest, aberta na noi
te do dia 11, prosseguindo até o dia
20 destemês, no ParqueMunicipal de
Eventos, Os 13 músicos e o sonoplas
ta da banda - sem. dúvida a grande
atração da Festa dos Atiradores, neste
ano - realizaram a primeira apresen-

, tação na noite do dia II, sob-os aplau
so� e á dança do público presente ao

pa�ílhão "A" do Parque. ,

Constantemente orientado por
um tradutor, 'omaestro disse com sin
ceridade que ficou' impressionado
'com o carinho como foi recebido pe
los, jaraguaenses. Na' tarde do dia lI,
os músicos forain recepcionados pelo
prefeito Ivo Konell, pelo presidente
da eco da Schützenfest, vice-prefei
to Ademar Duwe, e receberam CBne-

I'

D/CORrI
• Especializada em brocas de aço rAPldo, brocas de metal

dUro para circuito Impresso, fresas de aço rApIdo, bedlllYHll com
daz por cenlO de c:obalio, machos de aço rAPldo, eerras de aço
rApldo, Q08slnetes, lIinas, contra ponlas fixas, ponlas rotativas,
tranas, eletrodos, mandris, paquinetrce, mlcrometros, dlacoa de
corte e desbasta.

Dicorte Com4rclo de feiTllmentas Ltda.
Rua Reinaldo Rau, 459 - fone: 72-3384
Telex: (475) 465 - Jarag'" do Sul- SC.

coINSTALADORA ELÉTRICA

FUNILARIA
JARAGUÁ) LTOA.

CIIlIuu eAquecedorSoillr.
R. FelipeSc'-idt. 279-FoM:

72...()U8

J",.4,a4.SIIl-8Ç

I'

MOBILIZAÇÃO.

Nestes três anos, a Schãtzea
fe:st conseguiu reacender a prática do

'

TIrO no Vale do ltapocu. Em 90, por
exemplo, 19 sociedades prestigiaram
o evento, mas o núinero pulou para
25 neste ano. "A tradição dO tiro
realmente estava se acabando .e agora
reativou,' os associados montaram
seus estandes, em .cada sociedade,
praticam o tiro com regularidade",
conta o presidente da AsIiociação das
Sociêdades deCaça do Vale do Itapo
cu, Oiluiar Hornburg, que comanda
um quadro de mais de cinco mil só-
cios, atualmente.

'

, '

TI
, ,I

INSTALAÇÕES elÉTRICAS INDUSTRIAIS E DE LOTEAMENTOS,' MATERIAL ELÉTRICO DEALTA E BAIXATENSÃO • ASSISTÊNCIA
TÉCNICA WEG • PROJETOS ELÉTRICOS • MOTORES; TRANSFORMADORES E ACIONAMENTOS WEG.

\ '

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

\
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Estado lança Projeto Crescer ) .

.

para fortalecer microempresa
'

FIo�pc;1ia - o Go- Para o fmanciamento de
vemo do Estado lançou o "Pro- capital de giro das industriais
jeto Crescer" para fortalecer, estão disponíveis no Besc recur-

apoiar, consolidar e desenvolver
_ sos da ordem de Cr$ 500 mi-

as micro e pequenas empresas lhões, com créditos de até Cr$ 1
comerciais e industrias eatarí- milhão de acordo com a capaci-
nenses. O anäncío foi feito pelo dade ,de pagamento. Os prazos
secretário do PlanejamentO e da são de até 45 dias para desconto
Fazenda, Fernando Marcondes, de duplicatas (TRO) ou 30 días, '

de Mattos, durante solenidade renovável por mais 'duas vezes,
de assinatura de convênio entre com quitação de encargos ao fi-
o governo estadual e a Secreta- nal de cada mês para emprésti-
ria, do Desenvolvimento Régio- rno em conta corrente (TRO
nal (SOR), no Palácio Santa'Ca- mais 1%). Outros Cr$ 500 mi-
tarína, e as medidas poderão be- "lhões do Bese, para micro-em-

,

neficiar cerca de,70 mil micro e presas (faturamento anual de até

pequenas empresas de' todo o 60 mil URFs) e pequenas em-

Estado. Segundo o secretário do presas (200 mil URFs)" permi-
Desenvolvimento Regional: da tem créditos de até Cr$ 200 mil
Presidência da República, 'Eg- por operação, exclusivamente
berto Baptista, o lançamento do para recolhimento do ICMS. Os

'''Projeto Crescer" explica "por- empréstimos podem ser feitos

que Santa Catarinà está na V8l)-, em conta corrente, COm prazos
guarda do processo de moderni- de até 15 dias, e encargos de

dade do país". 85% da variação' da TRO (ga-
O projeto, que foi dividi- rantido por duplicatas) ou 95%

do em oito partes, contará com a
. '<J:l variação da TRO (garantido

orientação, do Sebrae/SC e par- I>Or nota promissória).
ticipação ativa do Besc e Badesc
corno agentes financiadores. As
microempresas comerciais (re
ceita bruta anual de 45 mil UR- .

Fs) e industriais (60 mil URFs)
pagam menos, imposto e- têm
mais prazo, assegurando um tra

tamento diferenciado e simplifi
cado em relação às obrigações
principal e acessórias do ·ICMS.
Como incentivo têm uma re

dução de 50% do imposto apu-
..

-

rado mensalmente em sua contä
gráfica do ICMS ou devído pelo
regime de estimativa, estenden

'do-se., Q prazo para o recolhi
mento dá tributação devida até o
202 dia útil do mês seguinte ao

da ocorrência dos fatos gerados.

As micro e pequenas em

presas industriais têm fInancia
mento do Badesc, com recursos

do BNDES, para a implantação
e expansão de unidades indus

, triais, em até 65% dó orçamento
total, com prazos de carência li
mitada .a até 6 meses, contados
da '&ta: prevista para o início da

operação, e amortização em' até
60 meses, com encargos de TR
mais 9% ao ano. O banco ainda

pode fmanciar a compra de m#
quinas e equipamentos novos,
em até 65% do orçamento total,
com prazo de carência de até 12
meses e amortização em até 6ú
meses, com TR mais 9% ao ano.

O Badesc e o Besc ainda vã!) in- ,

centivar a criação de condomí
nios industriais de micros,
através de financiamento é cré
dito para obras de melhoramen
tos com as prefeituras' munici-
pais.

.

,

Também serão incentiva

das. as centrais de compras e

vendas, para a obtenção de me
lhores preços dé insumos através
do aumento no voluine de com

pras e a criação de centros de
exposições permanentes. nos

- maiores pólos de consumo do
Estado e fora dele. -O Governo
do Estado ainda subvenciona

parcialmente a instalação dos
balcões de oportunidades de

negócios (Balcão Sebrae), for
necendo, através'do Sebrae,
o máximo de ínformações tri

butárias, iscais, creditícias,
mercadölögícas, incluindo feiras
e eventos, agendas de treina
mento empresarial, registro', de
empresas, marcas e patentes,
produtos, perfis indústriais e li

gação com redeS tecnológicas.
nacionais e internacionais.

< O governador Vilson
,

l

Kleinübing disse qúe deseja
"que as micro-empresas deixem
de ser microempresas pará se

rem médias e grandes empre-
'

sas". Ete voltou a explicar por
que não' é favorável a �nção
total para as micros, observando
que os recursos obtidos com a

tributação serão reinvestidos em

obras- de ' infra-estrutura.
Também ressaltou que o Besc e

Badesc já estão aptos a financiar
a economia catarinense corno,v ,

por exemplo, através do "Proje-
to Crescer" .

"

II
II

I'
,

EDtTAL
ÁUREA MÜLLER GRUBBA, Tabeliã e OjJcialde T{
tuJos da ,Comarca de Jaragud do Sul, Est.aik/ de Santa
Catarina, na fOT1/1Q da Lei, etc.

'

Faz saber a todos quanto este edital virem que se
, achani neste Cart6riopwa Protesto os T(tuJos contr(): ,

AUTO LATOARIA PINTALVORADA LTDA/R: JOAO J.
,

AYROS023I2-NESTA, _ ,

' ,

ADEUNO SCHULZ/R: LOT SAO LUIZ WTE 83 -

NESTA,' _

ESTOFAMENTO SNOOPY LTDAlR: JOAO PlCOLU
I39-NESIA,

'

HIUBRESCHT /ND CqNS, LTDA/R: OITO HIL-
LBERCHT I33-CORUPII., .

JAIME ZlNKE/R: BERTHA WEEGE S/N'! �NESTA,
MARUZEL.BRUCH/R:LUIZPICaU440-NESTA,
RITA MARIA SANToS FßL/X/R: ITE RErUMBA 150
S-IOBIl09-NESTA,

,

VALDEM/RO HAUCKiR: FRANCISCO MAES 320 -

NESTA ' ,
,

VEHMÁPELMAQSEÉQU/P 'LTDA/R:MARCOS G. DE
FARlAS48-NE�A, .,

...-.-.- ....-.- .... - ....�.-.-.-.-.- -

,

E, como os ditos ,devedores nãoforam'encontra
dos ou se recusar<ll1l' a aceitar a devidß intimação, faz
por intermédio do' presente edital, para, que os mesmos
compareçam neste Cart6rio ,na RUll: Arthur Müller n�
78, no prazo da Lei, aßm de ,liquidar o. seu débito, ou
então'dar razão porque não o faz, sob a pena de serem

os referidos protestados na forota da Lei, etc.
'

RMN/Jaraguddo Sul, 15 deoutubrod(! 1991.
. AureaMüllerGrubba - Tabeliã e Oficial '

'-

deProtesto de T{t;.dos.

Decidida a

reativàção do BRpE

,

,

Banco' volta a

operar com o BNDES
Rio' de J.aneiro ,7" breve rein(cio, das operações

Ainda este ano o BRDE con- com o BRDE, e antecipou seu

tará com uma linha de crédito parecer favorável à solici
especial da . ordem de 3 bi- tação dos três Diretores. O
lhões de cruzeiros mensais, Conselho Diretor do BRDE'�
correspondente aos repasses formalizará o pedido ao Pre
que fazpara o BNDES relati- sidente do BNDES, Eduardo
vos às operações de crédito Modtano, na prôxima sema
em vigor. Tais recursos, es- na•.

,tarão disponiveis para novas PROJETOS E
operaçõesfinanceiras. RECURSOS

.1\' ifljormaçiio' foi, Segundo o' Diretor
transmitida por Walfredo João Zanatta, do BRDE/SC,
Sphindler, Superintendente da ficou acertado �ém com o

Area de Crédito, no exetdcio, ' Superintendente da ,Area de
da Vice-Presidência do Crédito que no momento em

BNDES, �o receber quinta:- que dcorrer o r.ei,,(cio das
feira (09110), no Rio de Ja- operações, sem prejufzo do
neiro, os Diretores Represen- recebimento de novos proje-'
fantes dos Estados do Sul no tos de financiamento' pelo
Conselho'Diretör do BRDE, BRDE, os projetos já aprtr
João Zanatta (SC), Reinaldo vados dependerão apenas de
Peixoto Ribeiro (RS) e ,Jo�é relat6rio de avaliação nas
Ribamar dos Reis (PR). empresll$ interessadas, para

Walfredo Schindler terem os recursos liberados
manifestou-se otimista'com o ímediatamente:

Florian6polis - A

reativação do BRDE, dentro
de 30' dias, foi a principaide
cisão tomada, 1'10 dia 7, pelos
governadores de Santa Cata
rina, Rio Grande do Sul e

Paraná, na qUßrfa. reunião
do Codesul neste ano e reali
zada em Florianôpolis, Se

gundo o governador Vilson
, Kleinübing, "a reativação dó
banco, que está sob regime
de administração especial há
30 meses, foi uma decisão

polftica" . Os' governadores
decidiram delegar a uma co-

,

missão de secretários dos três
estados a tarefa de estudar a
.real situação do banco para
a retomada das atividades.

Algumas ações serão
tomadas de imediato, dentre
elas o levantamento do regi..
mede administração especial,
solução de questões traba
lhistas, -relução da divida dos
estados com o banco, mani
festação do BNDES de re-:

, passe ele recursospara inves
timentos, 'instituição de uma

administração competente � o

direcionamento da instituição
para ser um agente da inte

gração latino-americana. A

perspectiva é de torná-lo um,

banco multinacional de fo
mento.

,

Santa Catarina é o

, maior, devedor do BRDE,'
,com Cr$ 52 'bilhões. O Rio
Grande do Sul deveCr.$ 6'bi
lhões enquanto o Paraná tem

um crédito no banco de cerca
de e-s 10 bilhões. O BRDE
tem atualmente um patrimô- '

nio contábil de Cr$ 33 bi

lhões. Na 'reunião do Codesul
foi discutida ainda a inie

gração universitâria no dmbi
to do Mercosul, a formação
do grupo Codesul no Merco
sul e apresentado 'Um relato
dos trabalhos desenvolvidos
pelos dez sub-grupos do gru
poMercado Sul.

No final da reunião, o
ministro extraordinârio para
Assuntos da Integração Lati
no-Americana, Carlos Chia
relli, falou sobr..e a criação do
ministério que preside' e a im
portância da participação
principalmente -dos estados
da região Sul. Estes estados
são vitais por seremfronteiri
ços aos patses vizinhos e on

de a integração completa já
está ocorrendo-em alguns âos
240 municipios, dos quais. 50
na linha defronteira.

, V

Organização Contábil A'Comercial .S/C Ltda.

>, '

ContabiUdade em Geral eRC 0048

II

II
f AV.MAL.DEODORO DA FONSECA, 122�� FONE:72-3236 TE�EX:475-055
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Governo quer trazer
programa 'AqjOs do 'Asfalto'

Aorian6polis - o go
vernador Vilson Kleinübing
está solicitando oficialmente à

, direção geral do DNER auto
rização para instalação, em três
pontos estratégicos da
BR-101, que tem 465 Kmsem
Santa Catarina, de�tos dos
chamados "Anjos do Asfalto",
que são equipes médicas com
pletas, atuando 24 horas no so
corro às 'vítimas de' acidentes
rodoviários. Os "Anjos" já
atuam nas m'ais movimentadas
rodovias paulistas e o custo da ö

manutenção é zero para o po- :f
der público. Os recursos são

.

cobertos pela comercialização
,

de publicidade na própria ro

dovia. Em Santa Catarina os

postos serão localizados em

Joinville, Biguaçu e Tubarão.
,A intenção de instituir o

serviço dos "Anjos do Asfal
to" foi anunciada dia 12, em
mais uma reunião intergover
namental na Secretaria da Fa
zenda, envolvendo o Governo
do Estado, DNER e prefeitu
ras dos 31 municípios abrangi- ,

dos pela BR-101. Na reunião
foram relatadas as iniciativasjá

,

em andamento a partir da re

cente assinatura de convênio
visando modernizar a rodovia
até dezembro, quando o tráfe
.go ficará mais intenso com o

aumento do turismo.

Dentre as providências
em andamento está a ressinali
zação da rodovia, com recur

sos do Governo do Estado. O
Governador está solicitandoao
Ministério da Infra-Estrutura
Cr$ 500 milhões para a ressi
naIização completa além de re
forço no patrulhamento, que
deverá passar dos atuais 112
para 280 patrulheiros, além de
viaturas nos sete 'postos da
Polícia Rodoviária Federal. A
"Telesc sinalizará os 40 telefo
nistas públicos existentes' na
rodovia e, no próximo ano, si
nalizará os· telefones de
emergência.

'

Os "Anjos do
Asfalto" são
equipes mtkll
cas completas
que atuam 24
horas por dia

O secretário da Fazenda
e Planejamento, Fernando
Marcondes de Mattos, solici
tou aos prefeitos para que
atuem junto aos postos de ga
solina, estabelecimentos co

merciais e empresas, no senti-
.

do de que sejam efetuados ser- .

viços de limpeza da vegetação
em suasaéreas.O plano de hu
manização e modernização da
rodovia prevê também a insta
lação de 100 placas publicitá
rias com mensagens sobre se

gurança, das quais dez com si
nalização turística. Para Mar
condes de Mattos, o trabalho
que será realizado na BR-101,
em Santa Catarina, servirá de
exemplo ao país.

Cidade comemora o 302 aniversário
Massaranduba - o pre

feito - Dávio Leu, está prepa
oodo a programação féstÍva de

ma,is Um aniversário de Emanci
,', ,pação Política Administrativa de

Massaranduba. No próximo dia
11 de novembro, o Município

" estará completando 30 anos de
'.

progresso, fruto do trabalho da
\ gente massarandubense, afirmou
oPrefeito.

Constará da programação,
a inauguração de importantes
ObraS, como. por exemplo a am

p�ão e reequipamento da Uni
dade Sãnitária Local, ii inaugu-

ração da Escola Básica: Munici
pal "Ministro Pedro Aleixo",
calçamento de ruas, enfim, uma
série de importantes obras serão
entregues a comunidade.

Tão logo a programação
esteja pronta, levaremos ao eo
nhecimento de toda a população /

do Munj.cípio e da região, poís o '

nosso maior interesse é que
maior número, de pessoas, tes
temunhe o governo que estamos

realizando, todo ele voltado . ao

desenvolvimento e bem estar da
nossa população, concluiuDávio
Leu.' ,

PREFEITOEM
UBERLÂNDIA .

O Prefeito Dávio leu de
Massaranduba, vice-presidente
da. FECAM, viajou aUberlândia
no Estado de Minas Gerais. Na
quela cidade, o prefeito repre
sentará a entidade, no 12 Encon
tro Nacional de Associação e

Federações de Municípios, que
será reaIizadà dias 17 e 18 de
outubro do corrente ano.

Este encontro é promovi
do pela Associação dos Municí
pios Microrregionais Vale do

Paranaíba,

TEMPORADA DE FESTAS,

:11 'Eventos Festivos'
Festival do Camarão. em Ita

perna, e certamente ainda
ocorrerão outrosfestejos.

O Estado de Sta Catari- Até aqui somam nada
na vive, neste outubro de 1991, menos de 10 festas, mas neste .

unia temporada de festas das outubro de 1991 temos um 11'1
mais diversas. A primeira delas' evento festivo e religioso que é
teve infcio dia 27 äe setembro; o da presença no Estado, du- ,

,
que é a Fenachopp, em Joinvil- rante esta semana, do Santo
le, seguindo-se a Oktoberfest, Padre, o Papa João Paulo II. ' NOTA DO LErrOR -

em Blumenau, Schützenfest, De todas essas festas a Okto- Falou-se que haveria a beatifi
aqui em Jaraguá do Sul; Fe- beifest, de Blumenau, é a mais cação de Madre Paulina, por
narreco; em Brusque; Kegel- conhecida atraindo visitantes ocasião da presença do Papa

. fest, em Rio do Sul; Tirolerfest; ' de Minas Gerais, Rio de Janei- João Paulo II entre nós. É uma

em Treze Tilhas; Cascudenfest, ro, S. Paulo, Paraná, Rio G. idéia acertadtssima, pois a san

em Guaramirim; Bucovinofest, do Sul e também de paises vizi- ta Freira brasileira tem direitos
em Mafra; Marejada, em Itajai; nhos como Paraguai, Arge1Íti- de sobrapara ser beatificada.

Por JOSÉ CASTILHO
PINTO

na, Uruguai, etc.
Como estamos vendo é

uma verdadeira temporada de

festas, co1fJ vários eventosfesti
vos inclusive esse religioso e

importanussimo da estada de
Sua Santidade o Papa João
PauLO II em nosso Estado.

. : ,/"ragu4 do Sul. 19 a 25 de olllllbro de 1991
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Coluna do Idoso

Genocídio dos

aposentados
George Lopes da Snva

Aposentado

Vai acontecer a covardia mais cruel, vil e he
dionda que sepossa imaginar. Os calhordas do INSS
responsäveis pela Previdência Social, conseguiram o

.

que mais atemorizava os aposentados deste pobre e

miserâvel pais, Desvincular as aposentadorias, de
quem ganha mais de um salârio, do salârio mfnimo,
vinculando-a ao ua«: que, por: artes do diabo, I de
valor multo inferior ao refendo salârio mfnimo.

Funcionou o Marketing deste desacreditado e in-
'feliz governo (ou desgovernoi) ao dizer que os apo
sentados foram aquinhoados com um reajuste for
midável tendo, inclusive, ganhos reais quando, na.

realidade, säforamprivikgiados aqueles aposentados
que ganhavam um ou menos de um salário. Em favor
da verdade quem ganhava ON Um salãrio mfnimo foi
bastante contemplado, o que I muito justo, porém o

governo 'niio lhe fez favor algum, pois apenas cumpriu •

o que rezava a Constituição.
Porém com os aposentados que ganhavam além:

deum salário mfnimo a medida foi maquiavélica, di
rei mesmo, que foi diabõlico, pois de uma sõ tacada a
defasagem vai ser violenussima. Senão vejamos o que
vai acontecer: jä nesse mês deoutuoro, referente a se

tembro, com os proventos de um amigo meu, que se

aposentou com 7.82 salârios mfnimos. (

Em março de 1991 ganhou'Cr$ 132.940,00 que
somadas ao tndice- de 54.6 dá Q quantia de Cr$
205525,24 o que, dividido por Cr$ 42.000,00 (valor
do salârio mtnimo), corresponde exatamente a 4.89
salâriominimos.

A Constituição de 1988 nos assegurou o mesmo
.

número de salärtos mfnimos vigentes na época da
aposentadoria e, se estivéssemos em um pafs sério,
governado por pessoas justas que tivessem apreço pe
la mais alta representatividade de uma nação - A SUA
CARTA MAGNA - esse meu amigo-receberia agora em

outubro: Cr$ 42.000,OO·x 7.812 = Cr$ 328.440,00..
importância que lhe I devida de fato e de direito, Des- .

.tamaneira o seu prejufzo serä de Cr$ 122.914,7.6.
O ilustre redator de economia'de "0' Glo/:;KJ",

Joelmir Beting, em sua coluna de 15-08-9/_ diz-o se

guinte: ':Ano passado (1990) pensionistas e aPosenta
dos tiveram um ret,ljuste acumulado de 558%. A in'"
fiação foi de 1.795%. No primeiro semestre deste ano
(1991) reajuste de 52,5%, carestia de 95.5%. O' sr.
Beting jä -acusava estes fatos como GENOCID/D
COMErlDO CONTRA DSAPDSENTADOS.

Se realmente persistir a desvinculação acima ci
tada estarä configurado, selado ,e sacramemado o

terrtvel, vil, covarde e infeliz GENOCIDIO PRATI
CADO PEW GOVERNO CONTRA DS APOSENTA
DOS.

Esta sanha maldita jä vem sendo praticada des
de os tempos da Dona Ulia quando inventou a ex

crescência malcheirosa que se chama abono, com a

finalidade espec(fica de "enterrar" os aposentados.
Depois vem ela hipocritamente dizer que o povo estä
só e desamparado. Aliâs, 1JO governo Collor tem o co

ronel Passarinho, uma es};lcie de Richilieu caboclo,
que, segundo dizem, jä desde o governo do General
Figueiredo demonstrá que o seu maior prazer I "co
mer alpiste dos aposentados" .

U:na dica para o Governo. Se, realmente para o

bem da : nação, quizer sacrificar
\

alguém, que o faça,
. reduzindo os alussimos vencimentos dos poderes exe

cutivos, legislattvos, judiciários, etc. que afrontam o
.

povo brasileiro com as constantes majorações de seus
prõprios proventos, .

e nõo como sistematicamente vem
fazendo, MASSACRANDO OS'MISERDS GANHOS
DOS TRABAI..RApORES, PRDFESSDRES E APD
SENPADOS .

P4gina 7Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vista-se bem

" Tem coisas
que nunca

saem da moda.
,

Andar bem
,vestido é uma

delas.
E isso é no

ModaSempre
Getúlio Vargas, 55

•

CSELVA�
A LIBERDADE EM MALHA,

FONE: (0413) 72-3253

'Jaraguá do Sul - SC

Concerto à 4 mãos

Uma rara e imperdtvel
oportunidade para os curtidores
da

.

boa música: No prâximo dia
,

23 de outubro, no anfiteatro da
. Sociedade Cultura Arttstica

(SCAR), se ·realiza um con

certo de piano à quatro mãos com
as pianistas Maria Eunice Della

giustina Barbosa, Neusa -Schultz
Stange, Vânia D'Aquino Pinho e

Vanize de Camargo Kraag.

Concerto à 4 mãos II

Mais uma razão para dar
mos presttgio ao evento é que 10-

das as quatro pianistas tem vt'n
culos com Jaraguã do Sul. Duas
(Neusa e Vânia) nasceram aqui e
as outras aqui se radicaram. To
das lecionam aulas de müsicas na
SCAR. Da programação do con

certá do dia 23 consta mäsicas de
Mozart, Brahms, Dvorâk, Villa
Lobos e Osvaldo Lacerda. O con

certo inicia às 23h3Omins e os in
gressos custam Cr$. 500.00 para

. sõcios e alunos e Cr$ 1.000,00
pára não-sõcios,

Interpretação Pianislica
I

A Sociedade Cultura ArIfsti-
�
ca (SCAR) promove nos dias 26 e

27 de outUbro o 3'1 Curso de In
terpretação Pianlstica (mastér
class) com a renomada pianista e

professora leilah Paiva. E/O. j4
realizou inl1meros recitais no Rio
de Janeiro, PaTYl11f1 e São Paulo e

,

ministrou cursos em cidades cata
rinenses e paranaenses, O hord
rio.dos cursos t das 9 às 12 horas
e das 14 às 18 horas. As inseri-

, ções custam Cr$ 6.000,00 para a
categoria executante e Cr$

Malhas

'JARÔ

5
ULHAS JOD lIDL
1986 - 1991

.

ANOS
I,

LANZNASTER

\.

� �J� � �º���º__

'SEXTA - 18�1O.91 - 20:15 hrs - Na Trilha dos Assas- ção.
sinos, Cens.: 10 anos. TERÇA - 22.10.91 - 20:15 hrs - Na Trilha dos As-
SÁÍJADO - 19.10;91 - 20:15 hrs - Na Trilha dosAs-. sassinos,
sassinos, Cens.: 10 anos. 22:00 hrs - Fogosas e Se
duzidas. Cens.: 18 anos.
DOMINGO - 20.10.91 - 20:15 hrs - Na Trilha dos
Assassinos. Cens.: 10 anos.
SEGUNDA - 21.1O.f{.1 - 20:15 hrs - Sem Programa-

Os llOYOS uniformes da Varigpersistem tia ünJui clás�a efuncional,

4.000,00 para a categoria ou

vinte e encerram no prõximo dia
21.

bbn integra o elenco). As fitas
podem ser adquiridas rui. agência
do Besc por doação igual ou su

perior à Cr$ 15.00(/,00, que deve
ser depositada na conta nümero
'84.58011.'

,

Jd estt1 em circulação o u-
. vro

• 'Oktoberfest - A Festa da

Cerveja", de autoria de Marita
Deeke Sasse, mulher do prefeito
de Blumenau, Victor Sasse"O li-

,

vro conta a hist6ria da festa na

Alemanha e em BZwnenau e o'

surgimento'da cerveja. Segundo
pesquisas da ·autora, a hi#6rifz da
cerveja inicia na MesópOtlimia,hd
6.000 anosA.C•• Em 1040 surgiu
a primeira cervejaria na Alema
nna. No Brasil, a fabricação co

meçou em 1836. Em, 1888 foi
inaugurada, a atual Companhia
CervejariaBrahma.

, Hist6ria da Cerveja

MADRE PAOURA

A Fundação Vidajd iniciou
a comercialização do vfdeo "Ma
dre Paulina, Sl1dita de Deus". O

filme foi gravado em VHS e conta As reçepcionistas, agentes
a vida e obra da Madre ,que foi de lojas e� da Varig no
beatificada pelo papa nesta' se- Brasil e no exterior estão :vestindo
mima durante .sua visita a Santa novos uniformes (joto), especial
Catarina. No vfdeo o' papel de ,mente criados pelos especiali$ta
Madre Paulina 'I tnserpretado da Esge obedecendo uma linhLl

pela atriz Nina de Paula (que cl4ssica, � elegante e fun
aparece na foto à esquerda ao /Q- cional. No nOvo uniforme predo
do de Cdssia Magaldi que tam-. ,mina a cor grafite azulado, a

. MODA VA�IG/91

gente nossa

Jaraguá do Sul

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

,

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

'
"

I.

I

eiNE' dAR,AGUÁ E$CALA MUSICAL

Aulas de
ÓRGÃO - VIOLÃO -

, SAKe
CLARINETA

QUARTA - 23.10.91 - 20:15 hrs - Na Trilha dos As-
sassinos.

.

"

Instítuto geográfico e

Histórico de SC

Rua Domingos da Nova, n! 377 FdsQUINTA - 24.10.91 - 20:15 hrs • Filme Erótico.
Cens.: 18 anos.

A GERAÇÃO
DAMALHA

ANIVERSARIANTES,

II

II'

"

, Os mais lindos presentes para
a l' Comunh.o e Conflnnaçlo,

você encontra em

Dia 19 - Leopoldo Karsten,
Lourival Stein, Arno .Blanck,
Ilema Bartel, Valdir Luis Hol-,
ler, Fernando Roberto Keiser,
Jod Dimas Zanella, Sandra R.
Imroth, Arnoldo Modro e Re
nato Eugênio Trapp.
Dia 20 - Rosälia Ayroso, Ed
gar Juarez Schmitt, Walmor
Mannes, Hilda Fodi Lizemberg;

. Herbert Alperstaedt, Elisabetb
Steilein, . Carlos Pisetta,,' em
Massaranduba e Mônica Ka

ram, em Curitiba.
Dia 21 - Lfgia de Freitas Pe

reira,
.

em Florianõpolis: Elisa
beth Bruner, em Bela Vista do
Parafso (PR); Hedwig Modro,
Ermenson Bartel, em Ponta Po
rã (MT); André Luiz Silva Mou

ra, em Curitiba; Luciano Jod
Winter, Felipe Artur Zanghelini
e Samuel Taranto. ,

Dia 22 - ItaLo Câssio Mayer,

A entidade fundado em 07-09-

1896" com sede no Palácio Cruz e
,

Sousa, em Florianópolis, elegeu em

27 de setembro passado e nova dire-.
toria para o bilnio 1991-1993: Pre
sidente perpétuo - Victor Antonio
Peluso Junior; Presidente - WALTER
FERNANDO PIAZZA; 1'1 Vice - u

curgo Ramos da costa; 2'1 Vice -

Aluizio BIasi; Secretmio Geral - Ma

iria Regina Bopprl; 1'1 Secr. Ulia Pe-

em Blumenau; Batista Araldi,
Rodrigo Nicoluzzi, Elaine Cris
tina Witkoski � AdelinoHoller.
Dia 23 - Sebastião Ayroso, Ro
sa da Costa Meier, Mauro Scki
ba.. em Curitiba; Sueli Hor
nburg; Renilda KeiserSeick.Al
bano Stephani, José Olegdrio
Pirmann, Marta Bittencourt Lu
ciano e Rafael Jonas Campes
trini,

l)ia 24 - Hans Gerhard Mayer,
em Blumenau; Tereza Ponticelli,
Maria Moreira; Ione Betti Fa
chini, em Luis Alves; Ivo West
phal, Rosana Adêlia Gomes,
.Ãurea Maria Zielonká Rodri

gues, Kristian Erdmann e Ma
ria'Ana Mann Pereira.
Dia 25 - Salete Maria Schmidt,
Neusa M. Maba, Miguel Kitz
berger, Orlando Wackerhage_n e

Maria dos Santos.
'

reira da Silva Nunes; 2'1 Secr. Van
derlei Rouver; 1'1 Tes, - Idqulo José
Cunha; 2'1 Tes, - Rufino Porfirio Al
meida; Orador - Paschoal Apóstolo
Pttsioa.

.

Conselho Consultivo e Fis
cal: Sylvia Amélia Carneiro da Cu
nha, Stella Vieira da Rosa Fernandes
e M&rio Fernandes Dias. Agradeci
dospela comunicação e votos efeliz e
bem sucedida gestão.

'

li,
. Htdtic,4.
'AUMENTOS CONGELADOS

Aliando �bor, praticidade e higiene, agora vo� tem em

Jaraguá a comodidade das grandes cidades.
PrAtica - Alimentos CengeladOs "a maneira gostosa de

,

' variar o seu dia.a-dia".(Rua Jorge Czerniewicz, 145 - Prox.
AI imentfcios Sasse

Fone: 72-3560::" Jaragri' do Sul-Sc

A ROUPA INFANTIL
.

, .. .'

P4güÍtl8
JtlTagu4 do Sul, .19

Malhas para confeccionistas
Rua Cei. Procópio G•• Ollvelra� 788

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

Vestindo Gerações

Postos de VeN1a8
Av. Mal. Deodoro,

1.08S
I,

Fone: 72-3311

'.

,._

\

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

Av. Mal. Deodoro, 141 - Sala 3 .

(defronte A HM - Fone: 72-3563

'VIAÇÃO
CANARINHO

" tia '20 ,anos transportando'
os artífices do nosso progresso. '

AV. MAL. DEODORO DA FONSECA, 987 - FONE 72-1422)

P4gina 9

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



__

'.

"

_-- V_ARI_EDA-DE_S---_CORREIO _

II>9 FI" c::»." c::»

---------------------REABREM---------------------

ALTA'

FREQÜÊNCIA
As boates Efektus,

Marrakech e : Ceasar's

Çlitb que ficaram com as
.

..

portas fechadas durante Q

pertodo de realização da
J� Schützerifest reabrirão

Pois, com a Festa dos Ati-com pleno pique a partir
da prôxima semana. A ini

ciativa. das boates de não
abrir neste perlodo se

contJi,rovou como certa.

•

vimento seria pequeno nes-:
.

tes locais: Além disso, foi
até uma forma de apoiar
este evento germânico .

ELEiÇÃO,DO COl
O Clube de Oratória e Liderança, cujo embrião

foi geral/o recentemente durante reunião de membros de
nossa sociedade e que tem por objetivo aperfeiçoar a
prática da oratória,melhorar o relacionamento humano
através da comunicação e praticar a cidadania, entre
outros, se reunirá novamente naprôxima segunda-feira.
Da pauta consta fundação e aprovação do estatuto da
entidade, nominata da diretoria e eleição do Conselho.
Administrativo efiscal.

A boate Marrat(ech completa· dois anOS de '

atividades em Jaraguá do Sul no pr6xÍino dia 25 .

(uma 'sexta-feira) ..O-aniversário é dela, mas a

festa é nossa. Para .comemorar a data, a boate
relizará uma noite -festiva. Tem' patrOCínio da
Coca-Cola. A Marrakech cada veZ máis vem se

firmando como I
o ponto de encontro da galera

jovem jaraguaense. Parabéns pelos dois .anínhos
à direção da boate*.

•MESAS TÉRMICAS
•PÖLIMERIZADEIRAS

•MISTURADORES DE PASTAS
• BARCAS PARA TINTURAÀIA
·-SI;CADORES DE MALHAS

•SISTEMAS DE EXAUSTÃO

..• PEÇAS ESPECIAIS E C�LHAS

\..

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

ÁuÀ BARÃO DO RIO BRANCO, 862 - JA�AGUÁ I{o SU� - SC

. ,

Estas são algumas das candidatas ao'concurso Garota Stúdlo FM, que acontece no dia 07 de de�embro. na boateMarrakech

ABANDONO DE EMPREGO

GAROTA STÚOIO FM . GAROrA STÚDIO FM II

De conformidade com o art. 482,·letra I, da CLT,
convidamôs a sra. Maria Helena da Silva.Marchiori, .

pôrtadora da ddola de identidade n!. 81R 3047 57'1 SSP
e ÇPF ii!. 854.158.209-49. a co"_parecer l rila'Z96, n! 31,
no prazo de 48 horas. O não comparecimento caracteri
zanl o-abandono de emprego.

IVONEMARIA SPEZIA
J!lraguá do Sul - SIC

A Stúdio FM 99 de Jaraguâ do Sul, vem reali
zando' C(Jm sucesso na região o concurso Garota.. Stú
,dio, destinado à descobrir os valores femininos e di
vulgar a beleza das participantes, na maioria entre 12
e 19·anos de idade. Umà pré�séleçãojáIoifeita e es

colhidas cinco candidatas, representando Schroeder,
Massaranduba, Guaramirim 'e Jaraguá. A final(sSÍ17Jl1.
da Garota Stúdio será dia 07 de 'dezembro na boate
Marrakech,

.

Segundo os organizadores, 100 garotas se ins
creveram às eliminatôriàs (número surpreendente), qúe
silo sempre precedidas ·de muita concorrência, Antes
da realização {Je cada etapa, a equipe organizadora
liderada pela coreógrafa e modelo Mara Keil, examina
cada candidata em diversos aspectos, culminando com

uma pre-seleçõe, o que garante o bom nlvel do con

curso que épatrocinado pela Darpe Malhas.

II Pa�sagens e' Cargas �a,éionais e Internacion,ais Fone:72-0091 T:ELEX:47S�,055· c,:

..............� � �............................................................................. �

Jaraguâ do sa. 19 a 25 de_de 1991,JP4gí.,.a lO

•
•••CRUZEIRD.f? .
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'Proclamas de Casamentos
,

,

ItIARGOT ADEUA .GRUBBA LEHIIANN. Lenzi, nesta cidade, filha de Anesio da Maia e

Qfidol do Re&ißt!!JCivil do 1'1 Distrito. da Ci1maroa tk ,Lindamira daMaia.Jaraxu4 do Siil, Estiado tk Santa Cf!IIJTí1'!1.:Rrasil�sa-

ber que compareceram em Cart6no exib� os doeu
-

, 7Mntos exigfdospeta�;.'aftm tk habi6tarempara ctlIJQT:

EDITAL N'! 17.968 de 09-10-1991
LUIZ ALEXANDRE COUN ,GOMES e

PATRICIA TAVARES DA CUNHAMELW
-

Ele, . brasileiro, solteir,o, divorciado, ana-
lista de sistemas, natural de JoinvilJe, neste Es,

tado, domiciliado e residente na Rua São José,

;;,�' ED,JTA F .. '!' 17.69'''' �e 08-10-1991' 7
407, em Joinville, neste Estado, filho de Luiz

, ��I'UJ n" � UI Gomes e Lilian RàcflelColin Gomes. •
'

HlLARIO ZEH e PAULINAMA{.INOWSKI
'

Ela, brasileira, 'SOlteira, serventuária da'" Ele, brasileiro,' solteiro,pintor, natural de justiça, natural de Blumenau, neste Estado, do-Jara� do Sul, domiciliado e resídente na Rua miciüaáa e resideme na Rua Arthur Müller, 78,
Adelia Fischer, 269, nesta cidade.filhode Hel- nesta cidade, fillia de Raul Tavares da Cunha '

muth Zeh e ApoloniaHeck Zeh.
.

\ Mello e Doroti Vitoria Grubba Tavares da Cu-
Ela; brasileira, solteira, operária, natural nha Mello.

de Santa Maria - Benedito Novo, neste Estado, ,

I

'do"uc;Jiada e residente na R�a Adelia Fischer;
, �269, nesta cidade.filha de-Bernardo MalinoWs

t • ki e Juventina Malinowski.

EDrrAL Ni! 17.960 de 07-10-1991
LUIZ ANTONIO MAS,CHIO e CARIIEN
UAHORN I

'

Ele, briJsileiro, solteiro, empreiteiro, natu
ral' de Tuparendi, Rio Grande do Sul, domicilia
do e residente no Loteamento Julio Rodrigues,

, lote 23, em Vila Rau, neste distrito, filho de Go
mercinco Maschio e A1inieza BertiMaschio.

Eia, brasileira, solteira, auxiliar admmis
tratWa, nátural de Mafra, neste Estado, domi(:i
üada e residente na Rua RicardoMarquardt, em
Corupd, neste Estado,.filha de Lourival Frederi
eoHom e Else C'!fu'lotteHorn.

EDITAL N'! 17.961 de OB-10-191H
WILF,RlED KÖPP e VERA MARIA PA-
CHECO

,

Ele, brasileiro, solteiro, técnico mec�o,
natural de Jaragud do Sul, domicilia4o e resi
'dente na Rua Lourenço Kanzler, 544, 'nesta ci
dade,fiiho de Luiz Köpp e VeraHiMa,Köpp.

Eia, 'brasileira, solteira, balconista, natu
ral de Criciúma, neste Estado, domlei/kuia' e re
sidente na Rua Lourenço Kanzler, 544, nesta ci
dade, filha de Demerval João Pacheco e Judith

r " CamposPacheco.

EDITALNi! 17.966 de 09-10-1-991
ALiRIO COSTA eEDlLÉlA STEIN

Ele, brasileiro, solteiro; pedreiro, natural
de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em

Estrada Itapocu. Hansa, neste distrito, filho de
Herculano Costa eCarmelina Costa.

ela, brasileira, solteira, costureira, natu
ral de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente
na Rua iosé Bauer, 2.400, em Vila Rau, neste
distrito, jilhá de Egon Stein e Elvira Daugs
Stein.'

'

, EDITAL N'! 17.967 de 09-10-1991
EDSONGESSNER eROSEÚBECK

Ele, bra'sileiro, $.olteiro, lavrador. natural
de Jaraguâ do Sul, domiciliado e residente em
,Estrada Garibaldi, neste, distrito, filho de Egon
Gessner e Alida Rowe Oessner. '

Ela, brtUlleira, solteira, costureira, natu«
ral de Jaraguá do Sul. domiciliada e residente
na Rua Bertha Weege, 23�. nesta cidade, filha
-de HarryBeck e Renilda Kiekhoefel Beck.

EDITAL Ni! 17.969 de 10-10-1991
,HELMUTH BEHUNG e ROSA MARIA
FERNAIIDES

.

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural
EDITAL N'! 17.963 de 08�10-1991 \ de Jaraguá do Sul. domiciliaiJó e residente na

ORLANDO WACHHOLZ e ROSIMÉRI Rua José Theodoro Ribeiro, 20$86, nesta cidade,
'

.. GONÇALVES, filho de Geraldo Behling e Clara Reinen Be-
Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural kling.

, de Rio dos Cedros, neste EStado, domiciliado e Ela, brasileira, divorciada, cozinheira,
re�idente em Ribeirão das Pedras,' neste distrito, natural de Jaraguä do, Sul. domiciliada e resi
filho de Alvin Wachholz e Una Wachholz. dente na Rua José Theodoro Ribeiro, 2.586,

Ela, brasileira, solteira, operária; natural nesta cidade, filha de Raul Pasqual Femande« e
de ltuporanga, neste Estado, do11f!ciliada e resi- '

Terezinha Rosa.
'

dente TlP Loteamento Hanemann, em Barra do
Rio Cirro,�distrito,filha de Pedro Gonçal- -

EDITAL N'! rl.970 de 10-10-1991
ves e Anita Eink G0'!f._alves. IVO WOLF eMARlLDA H�NCKMAlER ,'

Ele, brasileiro, solteiró, eletricista, naturalEDITAL Ni! 17.964 de OB-1O-1991
de Maripd _ Paloti�,Paraná, domiciliado e re-

JURACI BARCELOS PDS SANTOS e
sidente na Rua Pastor Allkrto Sçhneider, 205,EDNA VALERIA GRAUNKE
em Barra do Rio'Cirro, neste t;listrito, filho de

, Ele, brasileiro, soiu:;ro, operárip, natural _ Hari Wolfe Caçildâ Kurtz Wolf.
,de Rodeio' Bonito, Rio Grande do Sul, domlei-

'

Ela, braSileira, solteira, costureira, natuliado e residente na Rua,Ernesto Lessmann, 505, ';'al de Francisco Beltrão, Paraná, domiCiliada eem' Vila Lalau,' nesta cidade, filho de Valdemar residente na 'Rua Pilstor Alberto Schneider, 67,Bacelos dos Santos e Cecilia da Silveira dos
em Barra do Rio Cirro, neste ,distrito, filha de

Santos. '

Vilarino Henckmaier e Soni Henckmaier;,)
,

Ela brasile.ir(J, solteira, operária, natur41
de Marechal CdndidoRondon, Paraná, domici-

• liada e residente � Rua Ernesto Lessmann, 505,
-� em -Vila Lalaú, nesta cidade, filha de Orlando

, LaurcJ Graunke e Gertrudes Graunke.

EDITAL N'! 17.971 de 10-1O-199i
ADEMAR BONA e SUEUDALLABON�

Ele, brasileiro, solteiro, ,lavradór, natural
de Rodeio, neste Estado, domiCiliàdo e r_esidente /

em Jarqguasinho, neste distrito, filhO de Leonar
do Bona e Leopolda Pezzini Bona.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de
. . , . Jaraguá do Sul, domiciliada e residente em Ja-

. Ele, brasIleIro, solteIro, comercwnte, na-
, 'L_ ste .I'sm·to filha �e V,almor Dal-I � L AI E'--� � .

'l' � raguasm,w, ne uI , UI
..tura ,ue urs ves, neste o>wuO, uormCI WuO e

lab Zel D llabona.
'

.,reSidente na, Rua Bernardo Dornbusch, 281, ana e y a
,

c

nesta cidade; filho de Felipe Forlin e Bi/da _••••••••_••••_.
Stringari Forlin.

Ela, brasileira, solteira, operária, natural
de Jaraguá 40\Sul, domiciliada e resi4enie na

Rua Francisco 24carias Lenzi, 543, em Vila

_J
..

h EDlTAL Ni! 17.965 de 09-10-1991
ii, sILvIO Luis FORUNI e ESOLETE DA

_: - MAiA'

E para que Chegue ao, conki:ime1llO de todos,
1IIIJ1Idei passaropresenteEdita4 quesmpubl/cQdo pe"Iafntprensa 11 em Cart6rio, onde �rd ajixtido dura1fle IS
.diils.

gud do Sul. 19 a 25 de outUbro de 1991

CORREI,O-'-
K> C> It=- C> '" c:»

CASAMENTOS ,�, "

"

'

18110 - 18h30 - Matriz - Luiz Carlos Müller e Edna. Furtado
M,"ller '

,l�lQ -18h30 - Nisra: Aparecida - Marcos Cattoni e Regina
Inês Burger

-

,

19110 -16h30 - Matriz � GilmarAntô�o Lopes e Iriane Stry-
chalki "

,

'19110 - 17hOO - Mólha - Antônio Carlos Stringari e Rosielia
dosSantos '

19110 -18hOO - Barra - ValdecirNicoletti e Ivone Kanigoski
1911O - 18hf)() .;Matriz..:. Jaime Gesser e Cleusa Marangoni
19/10 - 20h15 - Molha - João Quiliano Murara e Jane

, Adriane Kanzler
"

,
.

19/10 -17hf)() - Nereu Ramos - Valmir Soares e Márçia Mi-
roei Wintrich '

'

MISSAS - SÁBADO I','

19hOO - Matriz; 18hOO - São huiz Gonzaga; 191130 - São Ju-
das Tadeu; 19hOO - São Francisco.

'

,

MISSAS - DOMINGO' ,
'

__

07hOO - 09hOO - 19hOO - Matriz,· OBhOO - São Judas Tadeu;
09h30 � São Roque; 09h30 -�N. Sra. Aparecida; 08hOO;_ N.
Sra. do Caravággio; 09h30�iiQ Cristovão; OBhf)() -,N. Sra.
do Rosário.

'
,

Informativo Paroquial
_--------_----_-------------, I

NOSSA MENSA,GEM!

Celebramos neste domingo, o Diá das' Missões.
O mês de outubro continua a,nps lembrar: que todos s�

mos missionários. E o lema: Ide Trabalhar na Vrnha eo conVI

te que Jesus faz aos distiios, operários de todas as horas:

crianças, jovens, adultos,' idosos, '1TU,llhet:es,. homens, dD!ntes e

atribulados em seu respectivo estado de vida e vocaçao para
trabalharem no serviço do senhor.

Rezemos por todos (JS missionários presentes em toda
parte, quer em terras long(nquas, quer entre nós, quer entre
reUgiosos ou leigos. "

.

Rezemos de modo especiãl para que nossa comunidade
seja uma comunidade com �sp{riÚ)missionário! _

rn "JABAOU ,",

CULTOS:, Neste domingo - às '8:00 horas na 'Sede
Par. Ap. Tiago; às 9:3(J horas em Três Rios doNorte;
no Centro. na Ilha da Figueira; às 19:00,horas Culto
Informal no Centro.
ENCONTRO DE IDOSOS: Nesta quiJ,rla-feira às
i5:00 horas no Centro.
-LEMA DA SEMANA· "Não te deixes vencer domal,
mas vence o mal com o bem". Romanos 12:21
MENSAGEMELEITuRADlmA: "--.

DIA 21 - O que n6s temos nãO imPorta muito. Infini- ,

tivamente mals-importante � o que fazemos com aquilo
que temos� Apocalipse 3:8; Atos 3:8

'

22 - Atrav�s do louvor n6s nos achegamos a Deus.
Salmo 50:14,23
23 - Não podes 'aproveitar melhor o teu tempo do que
com ti oração - no trabalho; no lazer, na rua, em to

dos os lugares.1 Tessalonisst!nses 5:17
�4 ,.._N6s sempre vivemos no perigo de querer moder
nizar' nossa', vida de' fé. adaptando-a ao e�frito da

époea..lJoão'4:I-.3 ,\,'
,

'
.

25 - Diante dos obstifculos da vida há uma salda Vlto-' ,

riosa: afé em JesuS.!Jojio 5:4.
, 26 - NãO importa em primeiro lügar quanto fazemos
para o Senhor. TamMm não se trata de qflOl'!lO da
mos. ImPorta 'que cada umfaça o que pode. Marcos
14:8

c

27 -A vida é umpr.esente de D�us. Portanto. deve ser'
vivida para a sua gldria. Gêneses 2:7

'

Coluna Evangéli�'
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VENDAS

LOTEAMENTOS

VENDAS
APTO 70m2 NA R • .GUILHERME WEEGE - CENTRO
ci 2 dorm., sala, COlo bwc e garagem.

\

CASAMISTA 80� NA R. HENRIQUE LESSMANN
cl 3 dorm., terreno rnerado 15mx30ni.

.

CASA EM ALVENARIA 70m2 EM SCHROEDER
ri 2 dorm. e cl 2 lotes.' .

.

.

SOBRADO EM ALVENARIA JARAGUÁ ESQUERDO
cl suite, 2 äorrn., 2 bwc, gara�em. ,

CASA DE MADEIRA 60m NA R.ITAPOCUZINHO
cl 3 dorm., mais meia·água nos fundos.
CASA DE ALVENARIA 70m2 NA BARRA
cl 2 dorm., terreno 14mx30m. -.

GALPÃO DE ALVENARIA 400m2 +' APTO 160m2

lateral da R. Rodolfo Huffnnúessler, próprio pI pequena
indllstria ou comércio.
ÁREA DE 7094m2 NA BR-280
próxima ao Rodeio Crioulo 'I.'
TERRENO 574m2 NAR. JACOB GESSER
plano, atrás do Tijolão Mal Consl
2 LOTES NA R.ITAPOCUZINHO FRENTE P/ASFAL-
TO

.

planos, .corn 13,35mx26,5Om, cada, excelentes para cornér-
cio

,

.
.

. APTO 70m2 NO EDIFfclO JARAGUÁ
cl2 dormitórios no 1 Q'1 andar.

LOCAÇÕES
APARTAMENTOS NOVOS NO EDIF. JOANA
cl 2 dorm. + dependência d� empregada cl interfone, gara-
gem. \

.

APARTAMENTOS NA RUA FRITZ HASSE
c/2 dorrn., + dependência de empregada com garagem
CASA DE ALVE,NARIA NA R·GERMANO MARQUARDT,
cl 3 dorm., garagem, terreno mllrado .

SALASCOMERCIAIS NAMARECHAL DEODORO,
sala de 40,aom2 e de 34,37m2 encima qa MP .

.

SALAS COMERCIAIS NA AV.GETULIOVARGAS·
02 salas com divisórias encima do UNIBANCO

j

VENDE-SE PARCELA-SE OU
TROCA-SE POR CARRO

''TERRENO'
COM 2.1300m· EM FRENTE

AWEG11.

VENDE-SE
CASA DE AlVENARIA COM •

145m2, terreno 421m2
Rue Mex Flller, 70

TERIlENO
RESID�NCIAL

Próximo ao Juvenlus
Jaragué E�u�rdo

. c/392,OOm
Preço: Cr$ 2.000.000.00

TERRENO CENTRAL
Rua Barlo do Rio Branco
Cfl�000!!1" c/galpão de
200,OOm • Preço: Cr$

35,000.000,00 a combinar

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Veado
Chevette SL Cinza'ano 88

72-2577

Veado
Passat Pointer GTS Verde

ano87,
'72-2577

CLASSifiCADOS
Veado

Ruralano65
'72-�9

Compro tidio
Compro �ádios antigos,pl

carros.

72-3363

Veade-se
,

Uma Roçadeira Costal
marca Buldog

72-2130

GOL81 '

Vende-se Gol ano 83
Cr$1.580.000,00
Fone:72-0011'

Veado
,

Àlercedes ano 65
72-2049

Veade-se

Máq. .de Escrever Manual e

Elétrica
72-3868

Veado
Fiat UNO Bege ano 86

72-2577

, )
"

Veado
Escort GL Verde ano 86 '

72-2577

Veado.
Chevy SLE Preto ano 86

72-2577

'-

Veado
PampaGL 87

, ,�
72-2049

Veado
Monza SL 91

72-2049,'

Veado
Pick.up F-75 73

,

72-2049

Terreao,
Vendo terreno em Enseada

(

Fone: 72-3363 clDilson

Terreao
Vende-se um temno 14x30
Fone: 72-3363 clDllson

Barbada
Vende-se toldo p/F-l000

72-0363
-

Veado
Calculadora' c/visor e .sem vi

sor usadas
72-3868

Vendo
Ventilador
72-3868

, Veado

Díplomata ano 85
72-0759

Veado'

- \

,

Chevette Marajo cinza ano 83 .

,

71.-2577

Vendo
M.Benz 1113 amarelo ano 76

'

72-2577

Veado
M.Benz 1113 VermelhO' ano,78

72-2577

i Vendo"
/ .

Escort L Especial ano 89 -

.
.

72-2049
- ,

Vendo
,

Casa Alv� c/134bn2Prox.Beta-.
fogo _

'72-2049'

Barbada
Vende-se 2 IQtes

Prox. a entrada p/Schroeder
, na rua Joinville. 72-2010

CG 125
Vende-se ,CG 125 Ano 84

72-3363
'

GOL82
, Vende-se Gol ano 82

Cr$ '1.500.000,00
Fone: 72-0011
Vende-se

,

Escort XR3 ano 86
Cr$ 2.800.000,00
Fone: 72-0011

Vendô
Del Rey ano 83 Série Ouro

72-0759

Vendo

Voyage ano 82
72-0759

I '

/

Vendo
Saveiro Ano 86

';/

72-0759

yeado
M.Benz 1113 Vermelho ano 76

72-2577,

Yende-se
Ciclomotor Monark. Preço ,

Cr$ 170.000,00
72-3236

::' PUsat79
Vende-se Passat ano 79

, Cr$ 1.100.000,00
Fone: 72-0011

,RDZ Veado
RDZ'ano90

- 72-0759

Vendo
Chevrolet D-20 Vermelho

'

mo so
72-2577

'

Vende-se
2 éaixas de som profissional

plcopjunto.
7i.3236

CBX'758
Vendo CBX 750 ano 87

Cr$-3.300.000,00
� Fone: 72-00Ü

RD,Velido
RDan086
72-0759, '

Vendo
M.Benz 1519·Branco ano 80

72-2577

Vendo
,

Gol LS ano 86
72-2049,

/ Xerox
" Vende-seM" de Xerox

,- Fone: 72-3236

P.._....
Lipe ,

72-3363 o. ','
Telex 475-055

,� .

GOL,.
Vendo Gol CL 90 Cor Branco

Cr$ 4.100.000,00
,

.Fone; 72-0011

,
CorcelD

, VendoCorcel fi LOO ano 78

Cr$1.100.000,00
Fon�: 72-0011

Ve.ndo'
'Caravan ano 81

72-0759,

\
'

Veado

Chevette Hatdt ano�,
,72-0759

.

Veado
PampaGL ano 84

,72-2049

./ Barbada Temao

Ve�do Terreno ClI5� prox.
Cerealista tJrbano-7�3236

Cr$ 5.000.000,00 '

Veado,
Gol CL Broco ano 88

72-2577

Para'anunciar
Ligue

72-3363 ou

Telex 475-055
, ,

,

'� \

,CORREIO
� <> IP!' C> 'V', C>

J

A,NUNCIAR
.r

E
',,"

o �ELHOR' NEG'ÓCIO

".GUE,
Fone:72-33'63
Telex:475-05,5

;'Jaragu4 do Sul, 19 à 25 de outubro de 1991
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PARAQUEM �
SUPER EXIGENTE,
SUPER PREVENIDO,
SUPER PRÁTICO.

SUPER PLANO
DE SAÚDE GOLDEN

,

CROSS. O PLANO
1NSUPERÁVEL.

A GOLDEN CROSS rEM

UMA NOVIDADE PARA QUEM.Fftl QUESTÃO
OE UMA SUPERQUALIDADE DE VIDA.

O SUPER PLANO DE SAÚDE QUE DÁ A MAIOR'
,COBERTURA DO MERCADO.

COM ELE, VOCÊ PODE CQNTINUAR SE

CONSULTANDO COM SEUS

MÉDICOS PARTICULARES. E FftlER EXAMES'
"

EM QUALQUER LABORATÓRIO.
A GOLDEN CROSS REEMBOLSA SUAS '

DESPESAS DE ACORDO
COM A CAT�GORIA DO SEU PLANO. E ELE

TAMBÉM DÁ COBERTURA HOSPITALAR
COMPLETAEM TODOS OS HOSPITAIS DO

BRASIL. COM OS MÉDICOS
QUE VOCÊ ESCOLHER. UM OUTRO DADO

I

SUPERIMPORTANTE E IMBATIVEl.

A GOLDEN CROSS POSSUI17 HOSPITAlS
E 74 CENTROS MÉDICOS PRÓPRIOS

.

E VOCÊ AINDA CONTA COM TODA
A REDE CREDENCIADA

GOlDEN CROSS. 'A MAIOR E MELHOR.

COM EXCELENTES MÉDICOS, .

'

LABORATÓRIOS E HOSPITAIS ÊM TODO O

PArS, E AS DESPESAS POR CONTA

DA CASA. SE VOCÊ É SUPER EM TUDO QUE

PENSA, PLANEJA E REALIZA,
DÊ PARA voes E SEUS DEPENDENTES

UM SUPER PLANO
DE SAÚDE. ELE É INSUPERÁVEL.

,

LIGUE JA
'JOINVILLE

FON'E:(0474) 25-4749
.;I' "

•

����,Golden Cross11'7. t,:nCillNClA It.J1LRNACIONAl: DE SAÚDE

Saúde ernprlmeiro lugar.

. P4gina14

MATUTANDO
---------EgOD L. Jagnow -

-: ::.
,

.

o Brasil é 'um
, ,.

pais seno
Uma afirmativa, muito ouvida, é: ",O Brasil não

é um país sério".
Dizer que o Brasil não é um país sério, é dizer

'

que os brasileiros não .são pessoas sérias. É dizer
, que todas as autoridades, de qualquer Poder, quer

-

federais, estaduais ou municipais não são sénas. É
dizer que eu e você não somos sérios.

Dizer que o Brasil não é um país sério é dizer
'

•.

" que a· corrupção, as negociatas e falcatruas" os

desmandos e descasos estão generalizados e são
praticados por todos os brasileiros.

-

-,

Não dá para negar, nem esconder que isto anda
acontecendo por todos, os lados. Ma� dizer que todo
brasileiro é corrupto ...?

. Lembro-me que em Porto Aiegre, onde morei ':�
por alguns anos, na Rua da Praia, os pivetes batedo
res de carteira usavam o recurso de correr para o

meio da multidão para não serem apanhados em
'

.

seus delitos. .:
,

,

Acho que já deu para entender. Mas, para
aqueles que ainda não captaram, varnqs "trocar em
miúdos". A generalização, querendo colocar como

corruptos todos os_brasileiros, é o expediente usado
pelos verdadeiros corruptos, ladrões e irresponsá
veis para "se esconder no meio da multidão". Gene
ralizando, justificam seus atos de corrupção: 'Todo
mundo faz, por que eu não posso fazer?" Genérali
zando, justificam sua impunidade e a falta de iniciati
va séria para coibir e erradicar a corrupção.

A corrupção já está tão longe que uma mãe
que comprara uma mamadeira e o' leite 'para seu fi
lho e não tendo dinheiro para comprar o bico, rou
bando-o, foi punida com sete meses de prisão, en-
'quanto ladrões de "colarinho branco", roubando mi-'
Ihões de cruzeiros do INSS e outras instituições go
vernamentais, andam soltos, amparados pela lei.

-

� '.

Está na hora de deixar de generalizações e de
"dar nome 'aos bois". Está na hora de dizer quem
são os corruptos e os corruptores. Está na hora de

negar-lhes as regalias legais (legais?), que eles pró
prios forjaram para se defender. Está na nora de ta-

.

zer leis que realmente punam 'Os infratores impunes
dehoje.'

-

Louvável à iniciativa' do
.

Senado Federal que,
tendo por mentor o senador Pedro Simon, pretende
estudar a legislação brasileira e ident�icar os pontos
,que facultam a corrupção e a impunidade. Só espe
ramos que isso não fique só no papel, mas que a le-

gislação seja corrigida.
'

Enquanto isso, processemos, por calúnia e di

famação, aqueles que dizem que o Brasil não ,é um

país sério.

Jaraguâ dó SaJ. 19 a 25 de outubro de 1991
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Equipes de Jaraguá vão com
raça e esperança aos JASe
Jatagu' do

Sul/C�apec6 - A de- ,

legação de Jaraguá do

Sul que participará da

'31! edição dos Jogos.
Abertos de Santa Cata

rina, (que .acontece de

19 a 26 de outubro em '31.2 IA�C.CHAPECO·Chapec6).é composta �

por 98 .pessoas.: entre
...-----------.....

atletas, técnicos e dirigentes
do Departamento Municipal
de Esportes. Há chances. de

conquista de medalhas em

várias modalidades. A dele

gação segue em dois ônibus'
nesta sexta-feira e no sábado

guá
.

do Sul apresenta maior

potencial são atletismo mas

culino, judô màsculino. e fe-
, minino, volei feminino e xa

.

drez masçulino. Correndo
por fora na busca de meda
lhas.estão as equipes de atle
tismo femínino, ciclismo,
bolão masculino, basquete
masculino e tiro carabina.

.

jogos no basquete masculino
e voleibol feminino. Os Jogos Abertos abrem

com grande festa na sexta

feira à .noíte, As provas ter

minariam no dia 26, mas é
bastante provável a prorro
gação até o dia 27 quando se

realizariam as finais.

Segundo Jean Leutpre
cht, chefe do Departamento
Municipal de Esportes, a es..

perança é de conquista de
cinco a dez medalhas, As

já acontecem os primeiros modalidades nas quais Jara-

.Juventus quer
líderança do grupo

,

'ENGLER
,

.

CORTINAS
Persianas horizontais e verlicals" rolas, paln�is de

madeira, ,biombos e conserto de persianas.

Rua MaxWilhelm, 869 - 'Fone: (0473) 72-2838
Jarago' do Sul- sc

Depois de vencer o

Marcílio Dias no domingo
passado o "Moleque Tra
vesso" tem pela frente, "a
partir do dia 27, a dura
missão de ser líder num

grupo bastante equilibra
do e forte, para conseguir
a classificação para o qua
drangular decisivo do cer
tame de 91.

O Joinville também
tentará a classificação de
todas as maneiras a exem
plo do Internacional e do

Araranguá: "A briga vai
pegar fogo, e que vença o

inelhor".
'

Retrospecto é dos
melhores.

'

O Gerente adminis
trativo do clube Angelo
Margute, contratou 24 jo
gadores bastante limita
dos, investindo um total
de Cr$ 13.100.000,OO�
Sete rescisões foram efe-

tuadas, a comissão técnica
foi trocada, devido ö pe
dido de demissão de Zé
Carlos. Foi contratado pa
ra ocupar o cargo Naza
reno .Silva, trazendo con-"

sigo o preparador físico
Zé Antonio Martins.

AQUINTA ETAPA

MalweeI'
I'

tri-campeã

no bicicross
,

Jaragui do Sul � o Campeonato
Catarinense de Bicicross realizado no dia q /
com sucesso/apontou como grande-campeã a

equipe Malwee de Jaraguá, com 9 primeiros
lugares, e 10 segundos lugares .. Na segunda
posição ficou a' equipe de Brusque com 9

primeiros lugares, e nenhum segundo lugar,
e ria terceira posição ficou a equipe de Rio do
Sul com 4 primeiros lugares, a classificação
das equipes foi obtida com a sorna dos pontos
de piloto nas 5 etapas realízadas.

A participação, do
"Moleque" até aqui é elo
giâ'vel. Em 26 jogos, a de
fesa levou apenas 20 gols,
sendo a segunda. menos

vazada até aqui. O ataque
fez 31 gols, contra 36 do
Criciúma. E, como dem
lhe, importante perdeu
apenas S jogos na Taça
Governador, sendo a

maioria em casa.'

Com esse retros

pecto, o Juventus vai para
a repescagem acreditado e
respeitado. "Bola pra
frente",

Carlos Augusto (Gugu)

Com 88 pilotos inscritos, a quinta ,

etapa do Campeonato Catarinense foi reali
zado' com .sucesso principalmente pelo exce

lente nível técnico que foi apresentado nas

categorias infantil D (vencida por Brusque),
na categoria Juvenil A (vencida pelo piloto

, Ryan-Meíreles, de Florianõpolis), na catego
ria juvenil B (vencida pelo piloto Robinsom

I TeIles, de Rio do Sul), na categoriajuvenil C
.

(vencida pelo piloto Marcelo DebT<ICi, de

Brusque), na categoria adulto D (vencida por
Marcos Alves, de Jaraguá), e na categoria su
per-classe (vencida pelo piloto Marlen WeI
ter, de Brusque).' Estas categorias que ainda
não tinham campeão, dependendo da última

etapa a sua definição.
Na quintá etapa a classificação foi a

seguinteiem primeiro lugar a equípe Malwee
com 10 primeiros lugares, 9 segundos, e, 7
terceiros lugares. Segundo lugar fitou a

equipe de Brusque com 7 primeiros lugares,
no terceiro lugar ficou a equipe de�io do Sul
cOJll4 primeiros, e 3 segundos lugares.

O diretor de bicicross da Federação,
.

Valdir'Moretti, classificou de excelente a

'quinta etapa do campeonato, principalmente
pela grande d,isputa entre os pilotos d� cate

gorias que-ainda não estavam definidas.

DISTRIBUIDORA ·OE PARAFUSOS. EWALD LTDA
Parafusos - Porcas - Arruelas

Rua Bernardo Dômbu�ch, 1.136 - Vila Baependl

'FONE: (0473) 72·0136
Jaragud do Sul, 19 a,25 de ouiubro de 1991' ,

u

II

Esporte em Revista'
-----------JaiJDeBluk-

A campanha. do Juventus
na taça governador
Nu"';' análise mais criteriosa, podemos afirmar que a

campanha do Gremio Esportivo Juventus na Taça Governador
do Estado deste ano pode ser considerada muito boa. Apesar
dos diversos resultados negativos obtidos, principalmente em

I

seu está4io, o que lhe colocou entre os que disputarão.o qua

drangular de repescagem. os números a seguir atestam que a

colocação entre as oitomelhores equipes do Estado demonstrá
que o investimento feito por seus dirigentes, a coragem de co

locar a equipe dévolta aprimeira divisão em Santa Catarina,
valeu a pena. Se não vejamos: o Juventusfoi o 5� colocado na

classificação geral, com 30 pg, tem o menor número de derro
tas (5), o quarto ataque mais positivo (31 gols), a segunda de
fesa menos vazada (20 gols], teve em Tôto o seuprincipal arti
lheiro (19 gols): tôio é também o arl;11reiro isolado do cam

peonato catarinense e do Brasil. O Juventus disputará apartir
do dia 27 de outubro, o Quadrangular de Repescagem (QR)
juntamente com o Internacional, Joinville e Araranguâ, O .

campeão estará automaucametue classificado para o Qua
drangular Final (QF). A tabela será divulgada napróxima se

gunda-feira na sede da FCF, e está sendo aguardada com

grande expectativa. Pelo retrospecto, o Juventus tem grandes
possibilidades de classificaçãopara o QF.

TRI-CAMPEÃ da Taça Adernai' Frederico Duwe
fOi complementada no l1Itimo final
de semana, com.os jogos Cruz de
Malta Q;O Malvice e Garibaldi Ixú.
Francisco de Paula, ambas adia
dosem função do mau tempo, A
quarta rodada será disputada nes
te final de semana, com a tabela
marcando os seguintes jogos: Al
vorada iIC Malvice, Francisco de
Paula x JOão Pessoa e. Cruz de
Malta xGaribaldi,

Muito comemorada pordi
rigentes e pilotos da Equipe Mal
wee de Bicicross, a conquista do
campeonato catarinense de 1991.
E não Iparamenos, pois lhe valeu
também o tri-campeonato. O re

sultado dessa conquista, represen
ta o trabalho séria 'desenvolvido
pelo treinador Adotar Moretti,
que contou com a colaboração
efetiva dospllotos eprincipalmente
do apoiofundamental que a empre
sa Matwee dá ao bicicross jara
guaense, Isso nos dá também a

certeza de que a equipe farâ uma

grande apresentação no campeo
nato brasileiro queserâ realizado
em Jaraguâ do Sul, no prôximo
mês 'de' novembro, quando serâ
inaugurada ojicia/mente a nom

pista no Parque Malwee, espe
cialmente constndda para esse

evento.

FUTSAL

O IX Campeonato Municipal'
de Futebol de: Salão (Peladão)
também prosseguiu no final da
semana que passou, com a reali
zação da penúltima rodada, Os
resultados foram estes: Rest., O
Canal3x3 Super Lenzt, Homago
0x5 Met. Gadotti, Safari2x4Mar-

,
tini ,Conf., Rei dOs Botões 4xI
At14ntida, na sexta-feira. No sá
bado, Coisarada IlxS' Homaga,
Safari WOxI Rei dosBofões, Lan
chonete Veneza IxWO Fôfa/Dic
sü, Los Primos IOx7Met. Gadotti.
Na noite de ontem/oi disputada a
aJtima rodada, da $egundafase e a
partir de hoje começa afase semi-
fi�.

.

SEGUNDONA

Terminou no domingo (13)
o returno dos campeonatos da 2!l
'divisão e aspirames da .Liga Iara
guaense dttfi'utebol. Os resultadas
foram estes: � DiviMJo - Ponte
Preta 3x3 XV de Novembro, Fla-
resta lxO São Luiz, Guarani lxl
Aliança e-Vit6riá 6xI Rio Molha.
Aspiralltes � Ponte Preta lIxO
XV de Novembro,' Floresta ôx!
São Luiz, Guarani 0x3 Aliança e O chefe da DivisãoMuniciVit4ria 1x2 Rio Molha. Neste do- pai de Esportes, Jean Cario Leutmingo tem infciQ o quadrangular prectu, entregou esta semana ao
foia1 que apontarão os campeões secretário de Cultura, Esporte eda' temporada de 1991, com osse- Turismo, Leonel Pradi Floriani, oguintes jogos: �, Di'fÜtJo - Rio

projeto inicial para a criação da
!t!0lhàxqUDranieFIo�estaxVit6-

.

Fu�ão Municipal de Esportes
, na: ASI!ITI�lIte. - Aliança x São

,
de Jaraguá do Sul, juntomen�LUIZ eRIOMolha xPontePre,ta. com a programaçãO esportiva pa_

TAÇA AFD ra 1992. Esperamos que este pro-
jeto se tome realidade dentro em

A terceira rodada do' turno breve.

FUNDAÇÃO

Rua'Reino/do Rau,632
Fone:72·1599
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-ANOTAÇÕES
o CASO SALVITA

Não sabemos separa sorte que nOO vai ter vencedores. São
(ou azart} desta coluna, ela de vez

-

HOMENS-DEBEM quepediramtl '

em quanto � requisitada para dar .imprensa local que nada se publi-
,

a sua colaboraÇão sobre o que cassepara-não tumultuarosacon-
acontece dentro de nossa urbe. tecimentos que seguem caminho
Como nOO somos os donos da ver- pleno para uma ,pacificação que
dade (apesar .de comprometida beneficiarâ a todos. Este Compro-
com ela), damos uma olhadela missofoi QUEBRADOpar um IR-
nest« grande MUNDO, que tem RESPONSAVEL, ao publicar em

DONO (mas nem tanto) e somos letras' garrafais "!l,TE QUANDO
chdinados4a refletir'sobre o ediro-

-

VAI DURAR O ESCANDAW
rial GANHAR OMUNDO -PER- SALVVA". A imprensa de' ver-
DER A VIDA de um informativo de dade all agora honrou o seu

igreja lacal, que dâ o que pensar: compromisso.
-

"Quando o homem tenta "GA
NHAR O MUNDO" (para si) e

quer ser o "DONODOMUNDO"
se torna o seuprõprio deus, acaba
"PERDENDO A VIDA" e, o que �
mais grave ainda, acaba tirando,
prejudicando a vida dos outros":
Grandepensamento:

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

. --.-.-.- .... - .-.-.'!".-.-

Isto sâ pode ser selvageria
de quem, gosta de prestar DES
seRVIÇO tl comunidade, E com

seu gesto voltou a GOLPEARmais

U11JO vei 'a SALvrrA, e de forma
SORDIDA continua-se a denegrir'
á imagem da entidade que tem

prestado, relevantes serviços tls

, comunidodes jaraguaens« e regio
nal. Mas a pressa para a safadeza
sempre

-

Iamãe da imperfeição.
Duas notas publicadas na pâgina.

, politica, pág. 3, tratam de assun- -

tos semelhantes e os tftulos aro
bom dando o seguinte sentido:
"Pergunte ao, prefeito :.;. ATÉ
QUAfV1JO VAI DURAR O
ESCANDALOSAkVIrA".

Num desses semanários
que perambulam por 'a(, algubn
escondido atrás da covardia, com
medo de ser surpreendido pela
bestialidade de, seu impensado
gesto, procura manter-se como

,dainente no anonimato (uma outra
forma das- 11UIÍtaS aparecidas, ul
timamente) para investir contra a

honra alheia. O gesto I tfpico des
ses decadentes comunistas que
continuam pensando que solajJan
do a base das instituições, conse
guem reinar soberanamenteã sua

mandra; Quanto tempo durou es-

ta teoria?
-

ii4';;;�;�-�-Ati;� os sin-
dicatos patronais, o CDL,e um

"grupo d4 pesad4", assim cha
madopor:pessoá que ora omitimos
respeitoSf1l7lente,- vem silenciosa
mente trabalhaNJo para solucio
nar os impasses entre 'aspartes en· ,

volvidas e at� valores jd foram _

,

apontadosparaporfim a uma luta

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

Sem conduziro leitora essa

conclusão" deve-se apurar o autor
fleste dltimo tftulo e enquadrá-lo
nas rigores da leiparaaprender-a
respeitar os outros. Deve a SAL�
VIrA,tão injustamente atacada na

_

sua HONf!A buscar na lei a repa
ração das d4rws causados à sua

reputação.
E vale relembrar a máxima,

do cardeal de Detz: "Qualltlo os

q.e malldam perdem a vergo
lIfuJ. os que obe4ecemper(lem
'o respeitofH

,

-

. FALECIMENTOS

R.ullno Necké', - Faleceu em 05-10-91, às 21hs. depois de
al,gum padecimento. No seu tempo foi, um dos melhores torneiros
que existia na cidade. Aprendeu o $eU offclo com 000 Rumuor e ou
tros especlaUstas e, por Isto, foi um profissional completo durante
muitos anos.

Joio a.tI... Rudo" - Faleceu em sua residência, às
23:3Óhsde 08-10-91, aoá 93 a!'lOs. Em vida teve Intensa atiVIdade e

por Isso temf).8rou as suas ações. Figurou nas entrevistas FLASHES
DA CIDADE, deste semanário, ad. 3559, pág. �, com o tftu-Io JOÃO
BATISTA ,- -UM MUNDO ABERTO SEM FRONTEIRA, contando a sua

rica vida de homem prestante.
.

Antonio Zimmerm.nn - Aos 75 anos de Idade faleceu aos
30 minutos de 13-10-91, oes_do ckiadão e o seu corpo fordado à'

sepultura às 16hs domesmo dia. AIdm.de mulÍas atividades foi fiscal
da fazenda, aposentado. Teve participação polftlca do passado e foi

.gerente cio semanário TEMPOS NOVOS, junto com o dr. Luiz de

Souza, seu amigo e, dePois, compadre. Deixa viúva Iria Maria Ralder
e4f1lhas.

<

"Correio do Povo"; oumprlmenta às famßIas enlutadas e

apresenta votos de condolências de. pes.soas tio queridas em nos-,
somelo.

Jornalistas realizam Congresso
, '.'

e, deliberam filiação ,à CUT
Congresso EstadwII de Jornalistas
Profissionais, ganhou destaque os

dois .substítutivos à Lei de Imprensa
que tramitam no Congresso Nacional'.
Para maiores esclarecimentos sobre o
assunto,o eongresse decidiu pela rea
lização.de�JDiJíärios regionais.

-

Juagd do SullRio do Sul
-" Quase 50- jornalistas catarinenses

compareceram lia I!! Congresso Esta
dual dos Jornalistas, realizado.deLl a
13 de outubro, em Rio do Sul. Entre
outras deliberações, o congresso defi
niu a flliaçãe do sindicato estadual da

categoria à Central Única de Traba
lhadores e a criação de um departa
mento dentro da entidade para traba
.lhadores em empresas de comuni

cação, Sendo este o primeiro passo
para a formação de um sindicato pró
prio para estes profissionais,'

,

Entre os temas debatidos no I!!

Mais democracia nos meios de
eomunícação, "especíalmeate na re

lação entre empresärios do setor e

jomalistas vinculados, é anseio de to
da a categoria. 'Para viabilizar isto, <;>
congresso deliberou - pell! criação de
um comitê prö-democracía da comu
nicação.

Um curso de extenslo em

municação agontecerá em Jaraguá�
Sul na segunda quinzena de novem,

bro, durante um final de seniaDIL'
Conforme' infoimações . de Sérgiô
Ho_mrich, delegado da cidade enviado'"
ao congresso, o curso servirá parp
all_lalização e melhor qualificação doi "

profissíonaís do setor de comunicàçlo4_
que atuain na regiãb. Os' ternas di!,':'
curso serão: Ética Jornalística, PJano.J I

jamento Gráfico e Teoria da Comuui��
cação. Entre os paIestrantes, profil!
sioDais renomades como Franc�
K�, que f� explanações sobre a1�éticaJornalística.' __ ,

Juiz "jagunço"·é desembargador no RS,'"
Notabilízado por denunciar há :

alguns anos mordomias e nepotismo
no tríbunal de Justiça do Rio- Grande
do Sul, o juiz João Amirades de Car
valho assumiu como desembargador,
salientando que o Poder Judiciário
"não é um corporativismo", e que
"somos juízes para servir e não para
sermos servidos. A Justiça não é nos
sa, mas do povo, não somos donos

dos. nossos cargos para deles dispor
mos como nos aprouver, expondo-os,
a execração e ao escárnio". Carvalho
é um dos membros mais atuantes de
um antigo grupo na Justiça gadcha,
auto-denominado "Jagunços", que
lutou e conseguiu na Constituição Fe
deral acabar com as decisões secretas
e imotivadas no Poder Judíciãrio, O
grupo também sempre Jutou contra

àlnda profundamente c�msternados com seu falecimento agrade
cem a todos os parentes e amigos e, aos qu� enviaram coroas, flo
res, telegramas e a todos que a�ompanharam até suit-últlma mora
da ..Agradecem ,em especial à Ora NANCI BABBI e ao Dr. E:DSON
CARLOS SCHULTZ pela dedicação e competência que souberam
dar dyrante o tratamento e em seus últimos momentos.

Agradeclmel1tp muno especial aos padres FELIPE e VALDIR,
pelas'palavras de conforto proferidas.

, AGRADECIMENTO '.

As famßlas enlutadas de KÄTHE, JOÃO GERMANO E MARIA MA
TILDE, MÁRIO E GERDA, IVES E WALTRAUD, JENNY, esposa, fl
lhos, genros e notas.

JOÃO BATISIARUDOtF

mordomias' e privilégíos na JustiÇjJ .

No seu discurso de posse (ele foi
promovido por antiguidade), João::
Andrades de Carvalho destacou que'
possível que a população tenha con+,:}
fiança e segurança na J,ustiça ao in�i
de temor, 6dio e escárnio. Mas isto •.s:
será possível "se crescermos na virtu
de, na fortaleza moral, todos,

, "

mesma proporção, para que não haj�,;
juízes e Juízes, mas justiça simples":'
'mente". Na cerimônia .realízada nó;
salão de sessões do Tribunal de Jtisti�

,

ça,em que foi saudado-pelo ex-colega"
de faculdade etambém desembarga-.
dor Nério Letti, João Carvalho obser
vou' que "ser juiz-é facil. O difícil e;"
ser responSável, independen�, desin-,', 'i�
teressado, negando-se ao mesmo ,,' j

te�po a pactuàr e � exCluir. O diff�i1,,�é maqter a austendade. frente a se-::_ ,'fil
dução do bem estar, das alegrias do,.�
Sedentário, da lassidão in�nseqüeD�"1
te". " ,,'o "1

(TRIBUNA DATARDE, ed, "

1623-24-09-,91, p.5) • .��
# I . l

'./

AGRADECIMENTO E CONVITE PARA MISSA
A famÍlia enlutada de:

ANTQNIO ZIMMERMANN (leO)
ainda profun�amenfe consternada com o �u falecimen
to, agradece a direçãO dó Hospital São José, ao Dr. José
Cartos Arenhardt, ao doutor Renato Donedo·do Hospital
Santa Isabel ele Blumenau, é aos doutores Osmar An-

. dreatta, Joio ali'on, Celso O.S. SilVa, fannacêutlca Cléo,
e, em especial, ao Dr. Amaro Ximenes Júnior e Dr. Amo .

M. G. Hering, por $ua extrema dedicação..
OutrQsslm, convida para miSsa que será celebi'ada. peloI -

�re SebastiãO nesta sexta-feira (18110/91), na Igreja ma-
trIz.'-

.

.i

OLHA
SEU

ALMoçO,
"

Ptfgina 16 JaragutJ do Sul, 19 a 25 de outubro de 199J.

AGRADECIMENTO

As famßias enluta
das elé RAULINO-NEC
KEL agradece à todos
que enviaram Dores, co
roas. E, em especial, ao
Doutor AQdreatta, Dou
tor Biron, as enfermeiras·
do Hospitàl_ São José, a'
Funerária Hess, as senho
ras evan�licas e ao Padre
Valdir pelo tratamento,

competente que dispensa
ram-atE o últimomomen
to e pelas palavras e ges�
tos de conforto.
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