
Schützenfest cresce
20% em relaçãoa 90
É tempo de curar a ressaca, tirar a

poeira e voltar a rotina geralmenie tranqüila
de Jaraguá. A 3!! Schützenfest encerrou no

último domingo. mas deixou como consolo a
notfcia de uma gama de novidades para 92.
O p11blico da festa chegou a 140 mil pes
soas. que consumiram 110, mil litros de

chopp, O desfile de domingo foi uma alegre
despedida (foto).

PORTE PAGO
DR/Se

-ISR 58 - 161.181

No d..flle de domingo psasedo,
e garo.. Vanea.. OIczyk (a esq. no

Jipe) Joga a flor - gesto que lembra

um aceno de adeus. ,.... que
encarrou'l nol...

ITiunm
AI.. tecnologl. em copiador••

Representante Regional
Fone: (0473) 72-2988

Boicote .·oa câmararbriga feía

ANO LXXiII Ir- 3.662 ',Jaragu4 do Sul. 26 de Oldllbro a If! de N�embro de 1991 Cr$150,OO

Deficitário, hospital. pode
fechar ala e demitir pessoal

o Hospital São José de Ja

raguá do Sul passapor grave cri
se financeira. O motivo é a defa
sagem e o atraso nopagamento
das autorizaçõespara internações
hospitalares (AlHS), que além de

serem insuficientes para a de-

11IQnda, estão com defasagem de .

mais de 100% em relação aos

custos e
.

não são repassados des
de agosto. O diretor-administra
tivo do hospitâl, João Benz, diz
que a folha de pagamento do mês
de outubro está comprometida.
Ele não descarta a possibilidade
de demissão de até 50% dos fim
cionârios ou fechamento de uma

ala inteira do. instituição.
• 'Só

que estas são medidas extremas,
que esperamos não ser preciso
levar Cl prática". Ele apela a

.

polüicos e autoridades que façam
pressãopara breve liberação des

tes pagamentos e com valores

mais viáveis.

Confira
sua vísäo,
'pressão
e diabete

&�
�:tS·

VARIG

Médicos, bioqutmicos,
.

hospitais, Unimed, Secreta- ..

ria da Saüde e Ótica Herte�
de Jaraguá do Sul, se unem
nos dias 29, 30 e 31 de ou-

. tubro para aproveitarem as

comemorações da. semana
médica e se integrarem me-

,

lhor com a comunidade.
Neste sentido, eles promo
vem auferição da pressão'
arterial, dosagem ele glicose
no sangue e acuidade visual
gratuitamente. Ficará um

carro da. Unimed nas ime

diações da Prefeitura para
maiores explicações.
(Coluna anotações - PC
16)

Vereador Farias diz que Florlanl1eria instalado uma urna nesta gruta para
proveito próprio. A reportagem "in loco" e vizinhos desmentiram a infor
mação.

72-0091

Tintas

para

estamparia

72-0492

,

Estado investe em

obras na Região
O Governo do Estado vem dedi

cando' especial atenção a região do
Vale' do Itapocu, Os setores de edu

cação, saüde e transporte são osmais
priorizados. Somente na sexta-feira
da semana Passada, o deputado Udo
Wagner, represensante da região na

assembléia legislativa, entregou Cr$
170 milhões para diversas obras. Boa
parte do pe�o foi acompanhado
pelo Secretârio da Educação, Cultu
ra, Desporto e Turismo, Paulo
Bauer. Em Jaraguá do Sul a dupla,
que normalmenie representa o gover
nador - entregou Cr$ 24 milhões pa
ra duas escolas.

Pägina 7

A denüncia de boicote lls indi
cações da oposição na câmara feita
pelos vereadores Paulo. Ademir FIo
riani, Luiz Zonta, e JoséRamos de
Carvalho, através do Correio do Po
'vo, na edição da. semana passada,
gerou grande confusão na câmara. O
vereadorAlmiroAntunes de Fariasfi
lho (PMDB) rebateu na base de
agressões verbais e outra denüncia
não comprovado. ..Acusou o trio de
mentiroso e, mais especificamente; o
vereador PauLQ Floriani de instalar
uma urna para coleta de fundos a

campanha de 92 em uma gruta.a nos
sa senhora aparecida por ele cons

trutda. A imprensa esteve. na gruta
não encontrou nada e entrevistou a

vizinhança que desmentiu a infor
mação.

FONE (0473)72-3200
TELEX 474- e19

FAX (0473) 72-0304

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Editorial
Homem e humanidade

.

sentido qualquer' estorço do he
mem de querer ser-menos-ho
mem como meio de salvação•.•

Da visão incorreta da nos
sa verdadeira humanidade de
corre igualmente, uma imagem
incorreta que nos f�mos de
Déus:'um ser distante; perfeito,'
inacessfvel, temido, ao qual o

homem precisa reeerrer para re

solver todos os problemas deste· .

mundo.
Deus não irá suprimir a

bomba atômica, ou pagar a dfvi�
da externa; nem eliminar a ,in
flação. São atribuiç6es DOssas,
dentro das nossas possibUidades,
sem necessidade de intervenção
divina. Se examinarmos mais de
perto nossas orações, mesmo as

litlirglcas, descobriremos ainda,
aqui e a1f, resqulcios da mentali
dadede tempos passados.

'

Não "passemos" a Deus
nossas dificuldades, DOSSO� pro
blemas, passemo-nos NOS a

"Uma Igreja que evangeli
za é uma igreja. que trabalha para
que o homem sllia cada vez plais

- bomem, que se torne 'irmão, 9ue
se reconheça filbo de Deus". Essa
afirinação, que poderia pare
c::er ousada e creditada aos lábios;
de algum te6logo avançado, está

,

no, documento dos Bispos da
França, reunidos em Lourdes ein

. 1981. Ela vem sepultar de vez

certa tendência que, no magisté
rio CODlum de tantos séculos,jul
gava necessário arranc;ar O IIo
iDem de sua bummidade. para .

salvá-lo••;' . ,

Tal procesSo equivalia a

ignorar o fatO fun�mental da
nossa fé que é a Encarnação. O
,FUbo de Deus - mistério profun
do e maravilboso! - veio "encar
nar-se", fazendo-se bomem na

acepção total da palavra: s6 iliio
( conb�u o pecado. Se Deus desce

, A DOSsa condição de criatura para
salvar-nos, seria desprovido de

Deus. Pedindo que nos faça he
mens que sabem futar, com

, SUAS forças, mas como cristãos,
isto é, sem médo, sabendo que no
céu temos um Pai.
I

Nossa vida deve ser um

crescer :constante, em busca de
um aperfeiçoamento de que a na
tureza humana é capaz. É isto
que distingue o bomem do ani
mai a capacidade de. contInuo
aperfeiçoamento. Por �, a bu
manidade é mais rica hoje do que
ontem. Todo creSci�tO, todo.
progresso individual' bumano
vem somar. Foi sem .dúvida isso
que levou Pablo Neruda a esere

ver:· "Nasci· para nascer".

Não é diferente a lição da
parábola .do grão: a vida" toda
vida é crescimento contfnuo. E a

Eucarnação é a seiva divina ea-
.'

xertàda no tronco da bumanida-
de. .'

JornaHsta ÁticoRubini

�

....
.

"

REMINISCENOIAS O: amigo Ico
.nos deixa
Para Atender

Um Chamado de Deus
Por JOSÉ CASTILHO PINTO

O meu conhecimento com

Ant($7ÚO Zitnmermann (Ico para osm-
,

, limos) vem.de 42,anos, quando, trans
feridO de Joaçaba, como funcionário
da Fiscalização Federal do Minist�rio
da AgriCliltura, cheguei a Jaraguâ do
Sul; em 1949.

.

Nessa época 4, rapazes bem
empregados e, solteiros residiam, no
sistema iJe república, numa casa que
existia no terreno -onde hoje está o

Quartel do Corpo de Bombeiros.
Eram. eles o José Santos" Antô7ÚO
Zimmermann, Edmundo Barbi e Ger
cinde Guimarães este meu colega de
Minist�rio que vim substituir aqui, vis
to. que ele fora removido para Blume
nau. E foi através do Gercinda quefi
quei. conhecendo o Ico e os demais
moradores da tal casa-república, co
nhecimento que depois se tornou ,s6li
daamizade.

E lembro-me dos encontros
com eles no bar-cafê Catarinense, na
.esquina! das ruas E. Jourdan e G.
VargaS, e ainda de que fIO carnaval de
1950, o,Santos, o leo, o G.' Neitzel e
mais eu nos fantasíamos e brinCatnos
a valer nos bailes carnavalescos des
vários clubes da ädmJe. Estas e outras
passagens de minha mocidade emJa

f raguá recorddseguidamente,
O amigo Ico nasceu em,Gas-

'

par e faleceu dia 13 últinto àqul e foi
sepultadc Com enomu: acompanha- ,

mento, deQcande viúva a senhora lrio
'R. Zimmermann e 6rfãs as .filhos
Marli Solange, Neide Jea,;;, Deise SU
va e Dayane Jaqueline, aos que reno
'vo minhas condellncias. E,quanto à
voc8, caro amigo leo, que nos deixou
para atentkr um chamado de Deus,
receba minhas despedidas e at� opr6-
.xipzo encontro_ lá nas Prlragens celês
tiais, noquelas regiões, c6smicas ontk
os astros, galáxias e quasares cintilam

Foto cedida gentilmente por' de maneira eterna, assim como etemil
Alfons Buhr. �a alma de 1Ió,s os entes humanos.

tI

'Um antigo "Marco Zero"
\.

.

da cidade
Este que você está vendo é um

deles. Tem 6 i anos. Data de
12-10-1930, no aceso da REVO

LUÇÃO. As tropas vinham e;ie Curi
tiba para enfrentar, uma batalha que
não aconteceu. Jaraguã era entronca
mento rodo- ferroviário, obrigatório e

estratégico,. Era preciso ocupar este

�spaço. Assim aconteceu. Ainda não
existia a "boéa maldita" de Jaraguá, o
famoso Bar Catarinense. A fotomos- '

Ira a antiga ESTAÇÃO férrea, poje
MUSEU. No tempo do pref. LeopoI
do A. Gerent (Lei n2 55, de

06-09-37), era MARCq ZERO da
cidade. Da esquerda para a direita
aparecem o prédio Breithaupt, na Av.
Independência, o Hotel Brasil, dé um
lado da .Rua EmÍljo Carlos Jourdan e

do outró, aPensão Becke�,�s tarde
ali esteve o. RE2\ HOTEL, de Ary

. --Çarolino Fruet .. '

Os sol<;lados misturavam_se
gostosamente com a polícia local e

çoin o povo (homens., mulheres e

oriànças).

I Entre o prédio Breithaupt e o

Hotel Brasil, nos fundos, aparece uma
casa que pertencia a WilhelinWeege.
Lá Otilia Tiegs, nas décadas de 40 e

50, acomodava os "solteiros" que
I

não queriam morar nos poucos hotéis
da cidade. Dos que lembramos ainda

'hoje foram: o gerente da firma Jor
dan, Augusto Hermes Schmidt, o ad
vogado Arquimedes Dantas, os em

presários Rolf e Heinz Marquardt, 'o
promotor'Prlamo Ferreira do Amaral
e Silva, o. fiscal estadual Henrique dé
Arruda Ramos, o advogado e filho 'do '

ex-governador de SC, Hercflio Pedro
4a Luz Filho, o. escrivão de polícia'
Osmar Duarte, o eçonomista Eugênio
Victor Schmöckel, o delegado de

polícia Ten. Olavo Reck, o advogado
Murillo Barreto de,Azevedo e o mé
dico Fernando A. Sprlngmann. O
flagrante· é do fotógrafo Wilh�Im
Zirke.
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I 'A Histôria de nossa gente não podeficar '

sô na saudade" .

OPassado sâ é importante se o seu tempo ..

,

foi bem empregado.
.

--"""""----'!!"'_---'Barão de'Itapocu

"Confira a história
n.HÁ 50ANOS

Em i941, Geraldo Marquardt, de saudosa memória, na 'I

ed.l.096, do "CorreiodoPovo",p.8, de 04-10-194J,faziaelo
gio ao S.C. Brasil, depois E.C. Brasil, qúe se tornou realidade

'

em 1'! de novembro de 1939, como data da fundação oficial,
tendo como I'! presidente Edmundo Emmendoerfer e .que o pa
trimônio consistia de uma praça de esportes sob aluguel, com"
instalaçõespróprias.·

'

,
-Em 28-09-1941 eram publicados os. estatutos da Socie-

dade de-Atiradores "DR. LAURO MULLER", emRio CerroIl,
Mu»: Jaräguâ; fundado em 31-12-1916. A diretoria que assina-

.

va: Augusto Hass, presidente, Alberto Rahn; secretário e Ricar-
do Wendorf, tesoureiro.

'

.

- Quändo se lembra da inauguração do ediftc;io da Pre
feitura Municipal de Jaraguá do Sul, em 04-10-1941, uma pes
soa não podia ficar esquecidapelos bons setrviços prestados; '

'

Adolfo Hermann Schultze fomecendo todas 4Sportas e jane-
'

las do ediftcjo, além da escadaria que sobe do "hall' para-o Fó
rum, o lance principal vai até'oprimeiropatamar, com 3 metros
de largura, dividindo-se dali em dois para chegar aopavimento
superior. Uma obra de arte que ainda hoje (1991) resiste à ação,
do tempo,

.

••• HÁ 40ANOS
- Em 1951, o General Ei/gar Amaral, Comandante da 51!

, RegiãoMi/itar e o General Floriano de Uma Brainer, visitavam
Santa Catarina e na capital e�am recebidos com e�cial dis- '

tinção com um banquete oferecidopelo Governador Irineu_Bor
nhausen, noqual em nome do Chefe do Executivo, falava o Dr,
Luiz de Souza, ilustre Secretário da Segurança Pública do Esta
do de Santa Catarina.

,

- A Assembléia Legislativa do Estado, mesmo sob o peso
de todos os instrumentos da oposição'que procurou torpedear o
projeto de lei do Governador lrineu Bornhausen, pedindo aber
tura de um crédito de Cr$ 2) milhões de cruzeirospara a cons

trução da linha de transmissõo elétrica entre Florianópolis -Ja-
raguâ, foi aprovado. ,

- Informava-se da, Capital que a Assembléia Legislativa
começava um verdadeiro esbanjamento, criando um cargo de
secretário para o presidente com ordenado de 5 mil. Agora au

torizava uma despesa de 100 mil cruzeiros para pagar o advo- i

gado que fez a defesa do,véto da lei que veda afastamento do
governador por mais de 24 horas do Estado. E novamente era

,

apresentado projeto de lei criando mais 13 cargos na Assem
bléia, que passava a ter então 51 funcionários pára 39 deputa
dos, uma despesa de mais de quinhentosmil cruzeiros, três deles
com vencimentos de Cr$ 7 mil cruzeiros, que se destinavam a

deputados que 1140 se elegeram, '

••• HÁ20ANQS
- Em 1971, falecia no dia 12-.10, com a idade de 82 anos,'

no Rio de Janeiro, o sr, Artbur Urano de Carvalho, Agente do
Imposto âe Consumo durante muitos;..anos em Jaraguâ do Sul �

que passará a residir em Joinville.onde a sua esposa. Concessa
veio a falecer. Em avião especial o corpo foi transportadopara
a vizinha cidade, onde sua filha Maria Divina Carvalho Krause
e o sr, dr. Harry Krause, ex-delegado -da Receita Federal de
Joinsilleprovidenciaram o seu sepultamento.

- O prefeito Hans Mayer, assinava portaria n'! 25, de
05-10-71, nomeando Dolc(dio Menel para exercer o cargo em

comissão de Inspetor Escolar,MuniCipal, vago com a exone

ração cdfK:edida à sra. Zenaide M.'Espezim.
..

'

••• HÁ 10ANOS(
"

,

- Em 1981, optefeito Victor Bauer seguia para Florianó
polis pàra tratar com o ,dr. Esperidião Amjn Helou Filho, se

.

cretário dos tra�ortes e (i)bras, da liberação de 30 milhões do
Governo do Estado, do convênio com a Empresa Brasileira de
Transportes Urbanos, previstos para asfaltqtnento da Rua �al
ter Marquardt, de um torai de Cr$ 45 milhões previstos nO or

çainelito desse ano. Também tratava com o Eng. Wilson Kleinü
bing, diretar técnico da CELESC de 20 linhasde eletrificação
rural do'mu'mclpio, garantindo o fornecimento de transformado
res, conexões, pára-raios eprojetos,ficando ospostes,fios, mão "

de obta, entre outro� encargos,.à Prefeitura Municipal de Jara
�do�

.

" '

.

- A TELESC punhä à venda mais mi/ aparelhos residen
ciais e comerciais, em vistâ da próxima ampliação da rede;local,
que deveriam ser ativados em 1983:

- O dr. Nilson Wilson Bender, na yaga deixada cam a

trágica morte do dr. DieterSchmidt, tomava posse na Secretaria
da Indústria e do Comércio deSC, muito concorrida.

'

.

f,
- O PoderJudiciário'de .Jaraguá do Sul, sede da Comar

ca, contaria par.a opróximo ano com uma,24 Vara, dividindo os

trabalhos que sé avol�Vtim.,
.'

'

f\
'

Apoio
INDÚSTRIAS REUNIDAS
JêRAGUA LTDA.-'

I'
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Denúncia publicada provoca
discussões na .Câmara

ta foi a que suporta a imagem dá
Santa NosSa Senhora Aparecida.
Consultamos os vizinhos e tam
�m a diretoria da par6qula local
que unanimamEi!lte desmentiram, tal ,

versão.

Segundo.o vereador Floria-.
. nl, a,gruta foi eonstru(da ali como'
cumprimento de uma promessa
feita após a morte de seu pai. Ela
foi Inaugurada hd menos de um

mês e, "a Ilnlca aproximação pos
s(vel, com a versão do vereador AI
tamlro de Antunes é que realmente
se discutiu a idéia de instalar ali a
urna, que porém comportaria doa
ções para a Igreja e seria por ela
administrada. A prpposta, poréin
follogo descartada.

'

"Lamentamo� . profunda
mente que e.senbcr I Faria fique
levantando call1nias sobre ás pes
soas, dando a nfllda Impressão de
q,ue não tem'mals o que fazer. Se-"
bemos que o vereador tem multo
trabalho e não deve se ater a pl-

Vereador "Pêca" de
. nunclou ,existência
de urna para coleta
,de fundos para a

campanha de Ademir
Florianl nesta' gruta.
A reportagem do
Correio 'nada consta
tou. O'buraco ao.cen
tro da caixa é reser
vat6rio dE! água ben
·ta.

culnhas e multo menos quando se

-relacionam a santos e Igreja" diz

Florlanl que é devoto de Nossa
Senhora. Ele acrescenta, que o

objetivo talvez seja deneg�o, pols
eles concorrem pela mesma.re

gião. "Talvez. eu esteja fazendo
,sombra", argumenta.

O vereador Helns Edgar
Raeder, qQe presidia a sessão;
mesmo agredido em sua posição
hierárquica prefere 'set mais di

plomdtlco. "Realmente houve de
sobediência às normas; mas por

'

enquanto não haverá nenhumà
·'punlção", alerta, lembrando, con
tudo, que caso haja repetição o

caminho pode ser a suspensãQ,
"hlp6tese que preferimos descar-
'tar". ,

\

Jd o vereador Altamlro Án
tunes de Faria Filho, procurado
pela reportagem não fol.encontra
do para fornecer sul! versão sobre
ofato.

'

Jaragu' do Sul - A de-

nllnéia de boicote aos projetos e

Indicações apresentados pelos ve
readores de oposição ao PMDB na

C§mara, publicada na edição da'
semana passada do Correio do
Povo provocougrande tumulto ria
sessão de segunda-feira Illtlma. O
vereador Altamlro Antunes de Faria

"

, Filho (popular Pêca) tomou para si : ,�.
, tas dores" e, sem maiores argu- �
mentações,' partiu para a agres�o 8
ve.rbal pessoal aos autores da de- .�t------------_nllnela. Desrespeitou também a' li
hierarquia da 'CAmara ao não aca- .l:

tar tempo nem orclem de cassação! I������������Iela palavra proferida pelo preslden- LI. li

te do Legislativo, Helns Edgar'
Raeder.

Almlro Antunes de Faria FI
lho Iniciou pronunclamElnto taxan
do de "mentirosos" os autores da

, eIanllncla de bolcoté ,às Indicações
ela-oposição na 'CAmara, Luiz Zon-'
ta (PDS), Paulo Ramos de Carvalho
(PRN) e Ademir Florlani (PFL). TO
mando para si praticamente todo o

,

tempo da sessão, o vereador 'con
tlnuQu com agressões pessoais,
chegando a afirmar que o vereador
Ademir Florlanl teria' construrdo
uma gruta à Nossa �nhora Apa-

, reclda na localidade de RIbeirão
Grande do Norte e Instalado ali
uma urna para arrecadar fundos
para sua campanha polflles.

Em plendrlo, o vereador FIo
rlanl desmentiu a afirmativa de Pê:
ca acrescentando convite à' Im
prensa p,ara que no mesmo Instan
ta se dirigissem ao loclll onde su

postamente existiria, tal urna. A re

portagem do Correl� do. Povo
esteve ná gruta e a Ilriica caixa vis-

Político diz cada uma••.
..

.

J

H. Rornell
,

"Em 1990, por" exem
plo, segllndo. relat6rio da
ballCada dos traballuulores
,110 COllSelho' Curador' do
FGTS, o eqllivalelltt! a Cr$
512 bilhões, em vQlores de
,lJoje, simplesmellte se esjil
JfUlÇ.aram ftO, làbirillto COII

ttfbil da Caixa". Resposta ao

jom. JOão Tavares, na entreVista
,

com o deputado mineiro Nilmá-

\

'riq Miranda, que denunciou o

escândalo do FGTS�

-.�.-.-.-.-.-.�.-.- í

"Em me" ftOme, e de
LeoMI Brixota, digo qllt! es
se bando dtf cobras criadas
qller contamilUJr a prefeIta
com a ,bal?a da <cor:rllpção" •
Darcy Ribeiro, sobre a prefeita
de São Paulo, Luiza Erundina, e
sua'briga com a COmma de Ve-

readores;

"Ã"f;�k;�'-� hora
cai"; Rosane Collor, justifican
do seu choro na missa da LBA.

-r.-.-.-.-.-,.-.-.-

"CollSeglliram matar·

mi"has esperanças. o qllt! �
pior do qlle perder a f�. Eu
desisto". Frei Leonardo Boff,
magoado com os castigos que
recebeu. do Vatiçàno.

PDS de roupa nova

,ALDO MAUL - Presidente do Dirêt6rio do PDS de Jaragoi( do Sol

O PDS - Partido Democrático Social pode ser considerado, hoje,
urna reserva étíco-moralpartidária. .'

, O PDS pagou todos' os pecados, 01 q1,lC devia e os que
Dio de�. está hoje limpo e de cabeça ergúida pelas posturas de seUs
membros. .

<
'

,

. Aqueles que procuravam não assumir responsàbilidades, deixa
ram a: sig1a e agora o PDS tem tudo para ao renascer da esperança, <!e
portas abertas" se transformar pum novo partida, a favor da democracia
e do Brasil.

.

" O PDS não procura mais mudar sua filosofia nem o seuideãrio e
não quer, pelo ridículo, trocar de roupa ao sair pol' aímoderninho.

O PDS vai. trocar Ci seu carro modelo antigo pör um carro novo"

que pode ser até de estilo conservador. "
,

O PDS apesar de todos os desgastes mantém 4 senadores, 44 de
putados federais e 80 deputados estaduais, além de 438 prefeitos (11%
dos prefeitos do País) e 5.425 vereadores (12% do total nacional), O
PDS' tem diret6rios em todos os estados 'e territ6rios do País, exceto em
Alagoas.

O PDS de Iaraguá do SuJ parte firme no�balho de sucessão de
<

, prefeitos e vereadores para 1992.
'

/ O QUE � SER DO P.D.S.r
Ser do PDS é pertencer a urn partido refonnista, que repudia a

violência e o imobilismo.
<

'

O Partido Democrático Social (PDS) dirige-se a todos os brasi
leiros, sem qualquer discriminação, e se propõe a edificar urna socieda
de progressista, justa e livre. Entre-o imobilismo conservador e a prega
ção revolucionária, de inspiração marxista, o PDS opta pela correção
das injustiças atuais, existentes nas relações do trabalho, que nos desní
veis entre as regiões'nacionais, mediante reformasym nossas estruturas

polfticas, sociais e econômicas, feitas com o consentimento pacífico da
maioria.

..

O PDS tem o povo, fonte da soberania e do poder nacional, co
,

mo o agente e destinatário de toda a ação política-.
o O PDS é, um partido de idéias, ql!e repudia as intransigências

ideológicas. Não aceita, pois; o capitalismo selvagem, gerador de tem
veis ideólogias, nem o coletivismo marxista que, a pretexto de corrigir
erros de uma sociedade -desumana, edificou outra" inumana e apartada
deDeus,

A ,Lei de Imprensa,
já está) elllpauta

É o que informa a A�iaç�'
Nacional de Jornais, em.sua edição nt'

.

48, de setembro dê 1991.
'o projeto da ANI, segundo

o' senador José Fogaça (PMDB-RS)
traz o que há de mais moderno no que'
diz respeito h responsabilidade da im
prensa, ao deixar o julgamento final

para um juiz, numa "decisão têcní
ca", A sugestão da OAB propunha
a f0/ffi3ção de jtíri para julgar o jor
nalista, "Não tem sentido, é uma

coisa superada'Vdisse o senador. Na
Câmara, o deputado Antônio .Britto

(PMOB-RS) está reumndo aS pro,
postas de lei de imprensa 'pata apre
sentar ao texto do Senado llm substi-

tutivo, Os três pontos que Britto.pre
tende. destacar na nova Lei, no en

tanto, já fazem parte doprojeto que
tramita no Senado: o fim das limita
ções ao uso da prova de verdade, o
fim das penas de detenção e o fortale
cimento do direito de resposta,

O . deputado e jurista Saulo '

Ramos acha que o projeto da ANI

"esgota o assunto", Sobre a respon
sabilidade penal sucessiva ele consí- ,

dera: "Isso éum resquício da ditadu-
ra. A responsabilidade penal sucessi- ,

va é fascista e contraria as tradições
da OAB. O diretor acabarj!l exercen-
do a censura interna", critica o juris-
ta.

SPÉZIA & elA. LTOA.
Serraria e Serviços de. TratQr.

M::deiras para construção e serviços de
trator com profissior;1ais espeCializadOS.

R. João J. Ayroso, 77·2 - Jaragua
" .

Esquerdo ..'
Fone: 72-0300 - Jaragua do Sul

sc

•

... JAf..lAGlU\ (HI )1)1 ,;

I

Furgões simples, isotérmicos, pldsticos,frigor(ficos,
trailes e carretas de 1', 2 e 3 eixos.

Equipamento de reJrigerf;tçõo e 3f! eixo (truck).
Rua Dr. Enrico Fermi, 02 113 -

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

, ,

Conhecida do Acre ao RS

"
.. ACIDENTADOS

Rua Conr:ad Riegel, 162<- Föne (0473) 72-0874
.. :: Jaraguá do8ul- SC

�----------------------------------�II�------------------------------_.__.

"I'�
II Comércio de veículos usados, peças pl

veículos e serviço de eletricista

COMPRAMOS VÉtCULOS

Ferro Velho Marechal de
Engelmann & Ci8.' Ltda.

"

ESCQrt L, verde met./89
13elina L, azul/90 ,

ehevy 500) DL, cinza/91

,
,/

O 'melhor Carro Usado da, região
Gol GT 1.8, vermelho/86
ehevette SLE,' prata Met./8?
Escort GL, dourado/90

Del ßey Ghia, vermelho perol./88
Escort XR-3,conversível, azul/S?

\
'

Del Rey GL, prata/84

Moretti, Jordan & Cia. Ltda.
. Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 158
Fone 72-177? - Jaraguá do Sul- se
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Preços doscarros sobem.mas'
,

'",

revendedora garante venda
Atacado e, varejo

, Social da Inddstria vem exé
catando 114 região. Vale lem
brar, que o Corniq do Po-.
YO j6 enfocou, o trabalho do
Sesi, 114 trls edições passa-
das.

' ,

*,0 CoMgio Biiisileiro
de Cirurgiões' promove um

Concurso para '{(tulo de Es
pecialista em Cirurgia Geral
em convlnio com a Asso-

,

ciação Médica Brasileira. As
inscrições estão abertas ati
31 de janeiro de 1992. O
concurso acontece no Rw de
Janeiro. Maiores iriformações
pelo fone 286-3795 ou CEP
22271.

'

* A Associação Co
mercial e Industrial de Jara
guá do Sul trará o renomado
professor PascoalRossetipa
ra uma palestra no Clube
Baependi, no prôximo dia 20
de novembro.

.

* ,A Associação Oo
mercial e Industrial de Jara
guá do Sul está solicitàndo à '

prefoitura a instalação de um

posto de triagem demigrantes
na atual rodoviária. Explicam
os empresdrios que é'grande
o número de migrantes em

, busca de empresas e escasS1J8

as vagas para determinatlas
funções. O posto teria' a

função ,de iriformar os mi

grantes sobre a atualidade do
mercado, entre outras atri
buições. Já 114 projeto de ins
talação de tal serviço nafutu
ra rodoviâria, porém, o em

presariado quer a execução
imediata do trabalho.

* Na prôxima segun
da-feira o gerente de ativida
des do Sesi-Jaraguá do Sul
J_e6nidas Nora, 'comparece
na sede da ACIJSpara expôr
as atividades que o Serviço

"Jarapi do Sul -'Os
preços dos veículos subiram
em ,média 20% neste último
mês. Alguns compradores
reclamaram. As revendedo
ras, porém, garantem manter
o mesmo ritmo de vendas e

explicam que os reajustes
'dos automóveis acompanhou
a correção monetária do go-
v�o Federal. Esta é a opíníão
de Paulo César Móretti, ge
rente de vendas da 'frloretti
& Jordan, revendedora ex

clusiva Foro na região do
Vale do ltapocu.

Segundo Paulo César
Moretti, os reajustes dos au

tomóveis não ultrapassam a

correção monetária da Ca-

derneta de poupança e, ape-:
sar de aumentos mensais, ele
'acredita que os preços ainda
não recuperaram a defasa

gem do período de, Plano
Collor - que deliberou con

gelamento. Na linha Ford 'os
reajustes' de outubro variaram
de 18 a 23%.

'As vendas estão boas _

acrescenta,Moretti _ salien
tando 'que apenas nos carros
de luxo há certa dificuldade
de saída. Com relação" ao
Ford Versaílles, entretanto,
existe até. uma relação de

I compradores interessados,
que, não formam fila, mas

aguan:lam pacientemente a

vez de serem contemplados.

Ele explica também o

favorecimçJito do cométcio
'por meio de financíamentos
quea Autolatina liberou. Ela
concede prazo de 12 meses

pára pagamento de pessoas
físicas e há tàmbém o "lea-

.

sing" que, dá 24 meses para
pessoas jurídicas.

Outra forma de incre- '

mentar as finanças, da em

presa, jé. a aceitação como

lance de entrada de veíçul08
usados. "As pessoas dão o,

velho e compram de maior
valor" , completa". Moretti.
Posteriormente, QS carros'

são revisados na própria
empresa _ que tem oficina

especializada, e revendidos.

IIFOflMAÇÕES ECONOMICAS" At�nção
ex-funcionários

da Jarita

Desafiando 'as forças' ocultas
Passamos aos nossos leitores, o significado de algu

mas siglas utilizadas no !:Ifa a' dia da' economia e que, fre
quentemente .

deixam as pessoas não tlabituadàs um pouco
confusas;

.

IGP - índice Geral de Preços.
UPC - Unidade Padrão de Capital
TRD -Taxa Réferencial Diária
BTN - Bônus do Tesouro Nacional
BTNf + Bônus do Tesouro Nacional fiscal
UFR - Unidade Fiscal de Referência

,
Em épocas de incertezas econômicas a melhor mariei-

.

ra de. fazer frente às oscilações econömícas.que surgem, é
prever, planejar, preparar-se, A empresa e mesmo a pessoa
que trabalna baseada num orçamento, numa previsão de en

tradas e sard�s e não fazendo impl'Ovisações de última hora..
mas àdaptações ao plano pré-estabelecido, está mui�o maís
tranquila e em posição melhor de aproveitar as oportunidades
que surgirem.

Arnoldo Alexandre

NO p�DlsfACO bairro do Paulas, em São Eranclsco do
Sul, onde a Natureza funde a fauM marinha com a flora terrestre,
uma indústria novai se estâ erguendo com projeção de sigtiificatlva
ex,pansão.

'

Qlier-emos nos referir ti EMBASE - Embarcações e Serviços,
cujo barracão visitamos. Trata-se de um estaleiro incipiente que jâ
estabeleceu um programa para a gilração de cem ou mais empregos,
considerando que a sua frente de trabalho visa, além de construção
de embarcações para pesca" a implantação de um setor metalúrgico
inspirado na clinstruçáo de parques infantis e de lazer, como ainda
embarcaçõespara recreio.

Estabelecida numa área de seis mil metros quadrados, devi
damente legalizado perante os poderes municipais e obedecendo ri:..
gotosamente, as determinações da Delegacia da Capitania dos Por
tos, a EMBRASE vem cumprindo garbosamenie a sua destinação,
muito embora tenha de e,nfrentar, ou até desafiar, forças ocul�,!ue

, pretendem desestabilizá-Ia. Soo as tais forças contrâriassaoprogres
<,

so, ao desenvolvimento através do trabalho sério e construtivo.
Vamos rezar'para que os maus pastotes e m4s ovelhas não

prejudiquem oprograma daEMBASE. E que asfôrças do Bem inspi
rem ,as nossas autoridades a que·dlem maior estúnulo aos diretores
dessa empresa que tempor escopo a valorização da nossa terra e do :
nossopovo.

'

São Francisco do Sul através da EMBASE 114 de revelar o seu
enormepotencial no campoda indú$trla naval que se inicia.

Ilaragd do Sul - O Poder
Judiciário, Justiça< do Trabalho, 12!
Região, enviou ao Correio do POy.
relação de ex-empregados da Indús
tria Têxtil Jãrita SIA que possuem ca
dernetas de poupança' com fundoI
originários de execução trabalhista
centra a empresa.

.
Estas pessoas porém, mesmo

passado bastante tempo, lião procura
rem saber da ação. A justiça deposi- .

tou valores em cadernetas de poupan
ça do Suco do, Brasil e através do
Correio do Povo divulga os nomes
dos b�neficiários, que podem pegar
neste Jornal seus extratosbancãrios.

São eles: Antônio C. Cúnha
OUvia Parma
RaUl �ugusto Ir.
RosemarHuller
UdoLaube

'

IvoneW. Defrain
Lisete C. Roeger
Rogério Gonçalves
Irene da Veiga
Bemardefe Qening
Carlos Alberto Tor
res.

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL A COMERCIAL SIC LTOA.

CONTABILIDADE EM GERAL
CRCOO48

AV.(MAL DEODORO DÁ FONSECA, 122 - FONE: 72-3236
TELEX: 475-055

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

, concreto). ,

R. Joinville, 1.Q16 - Fone: 72-1101
Divis�o de Plásticos (tubos de PVC - eletrodutosl

linha esgoto - tubos de polletilenalmangueira
preta). '.

. ,

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

R. Cei. Procópio Gomes. 99 - Fone: 72.(J()66

RETÍFlCA DE MOTOR.ES
ÁLCOOL GASOLINA DIESEL

,

Anexo completo estoque de peças - FACILITAMOS SEU PAGAMENTO - 1 + 3xs/juros
Rua Pastor Ferdinando Schluenzen, 116 - FONE: (0473) 72·2254 - Jaraguá do Sul- SC

'

CARROCARIASHC'

,

. HORNBU,RG Ind.Carroçarias Blindadas Ltda.
CAE?�OÇARIAS BLINDADAS - FRIGORfFICAS -ISOTÉRMICAS - TR�/LLER'$ COMERCIAIS - ESOUAf)RIAS .; PORTAS

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

, FAX 72-2130 _ JARAGUÁ DO SUL/SC.
.

, ,
.

.

Jaragd do Sld" 26 de OlltllbTO a 1� de NovellfbTo t1e 1991P4gina4
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..Deficitário, hospital pode /

�

demitir pessoal e fechar ala
Jaraguá do Sul - A sí

.mação .financeira do Hospital
São José está deficitária. A fo
Iba de pagamento' do pessoal do
tnês de outubro está comprome
tida e não se descarta a possibi
lidade de demissões ou fecha-

'

mento de uma ala da instituição.
Tudo porque a PrevidêncÚ!. So
cial não reajusta há seis meses os
valores das AIHs (Autorizações
pára Internamento Hospitalares)
c, áléin disso, atrasa constante- ,

mente o pagamento das faturas.

O diretor administrativo
do hospital São José, João Benz,
informa, que a fatura do mês de
agosto, correspondente aos va

lores das AIHs aind_!l não foipa
ga pelo INSS, apesar de cons

'tantes apelos. Segundo convê
nio, Q' pagamento destas I guias
teria de ser quitado no máximo
em 45 dias. Como agravante, há
ainda a defasagem dos valores
das AIHs em relação aos custos
reais da inlernação que já passa

'

de 100%. Existe- promessa de

reajuste de 10% a partir de ou-
'

tubro, que, apesar de irrísõrio,
ainda não foi decretado oficial-

,

mente.

Outro problema é a defa
sagem na concessão de AIHs

,

JoãoBenz

.para o município. Ao hospital.
São José cabe uma quota de 752
guias, entretanto o número de
internações de segurados da
Previdência é muito, maior. "E
Ies chegam aqui doentes e sem

outro tipo de convênios para não
os deixarmos desassistidos in
temamo-os e arcamos com os

\ custos, apesar de gossa inviabili
dade financeira. E uma questão
humanitária e profissional", ex-

plica João, Benz". Isto.icontudo,
só agravá a situação da insti
tuição. Teoricamente, a Pre
vidência teria de garantir a in
ternação de seus segurados, o

que não acontece na prática.

João .Benz, denuncia carência'
semelhanie de AIHs em todos os '

,hospitais do Estado. "Parece sei
uma descriminação politica" ,

-crítíca.

-,

,

Se não houver urgente
quitação dos débitos de paga
mento da Previdência, a fa1�ncia
financeira é irreversível, Desta
forma' "a única alternativa será
fechar toda uma ala, Ou demitir
quase 50% dos funcíonäríos",
lamenta o diretor-administrati
vo. Jão Benz, contudo, garante
que estas serão decisões extre-

,

mas que deverão ser adiadas até.
o último momento. "Não que
remos isto' de forma alguma, e

,apelamos a nossas autoridades
governamentais e políticos que
possam exercer algum tipo de

pressão sobre 'B rasília que inter
cedam, não só a nosso favor mas,
de toda comunidade hospitalar
do Estado", suplica o diretor
.administrativo do Hospital São,
José.

CORREIO---..-
I(> ,c::.' ..

,
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minhão também da muni

cipalidade - no combate
ao fogo, "Principalmente
ag9fa que se àproxima a

, época de seca terá bastan
te utilidade", ressalta,

Compra de caminhão
� ,

,

de írrígaçao
Corupä - A prefei

tura 'al>riu na semana pas
sada a concorrência pü-.
blica para a compra de
um caminhão de Im";

gação. A vencedora foia

empresa Codimaq, de Cu
ritiba, que 'apresentou
proposta no valor de Ci$
85 milhões. O caminhão
será 'entregue até o final
do mês e servírã para irri

gação de rua:s e para tra
balhos do Corpo de Bom
beiros Voluntários no

comabate a incêndios.
O vice-prefeito José

Norberto Müller, que é

presidente e comandante
do Corpo de Bombeiros" '

disse que a aquisição des
te veículo tem grande im

portância para a coorpo
ração já que, apesar de

pertencer à prefeitura, fi
cará a disposição para uso
dos bombeiros que s6 IX>
diam contar com um ca-

I'
I'

Müller acrescenta

que o Corpo de Bombei
ros Voluntários - criado
em 1986 - carece de pra
ticamente tód6 \0 tipo de

equipamento. , "Temos

apenas mangueiras e

equipamentos pequenos",
explica. Segundo ele, a

esperança para suprir tal
falta é a assinatura de
convênios com a Prefeitu
ra e o Estado para libe

ração de subvenções
mensais que, já foram so

licitados e dependem'de
resposta. Por enquanto,'
os Bombeiros (uma eqúi
pe de 12 homens) sobre
vivem apenas com peque
nas doações de empresas.

" CLíNICA VETERINÁRIA
SCHW'EITZER

Uma Pente de madeira, na região de '

Garibaldi terá de ser reconstruída,
pois o pilar central foi arrancado e

inutilizou toda a estrutura. No inte
rior muitas barreiras caíram e já fo
ram retiradas. Também está con
cluído e trabalho de desentupimen
to de bueiros e limpeza de bocas de
lobos.

Em Massaranduba a prefei
nira praticamente já concluiu as

obras'de restauração da cabeceira de

pontes, desentupimento de bocas de

co
, I

�>/� tio SfIl. 2646 0MIwbr0 " Ir 46N� 46 1991
�i I

"

, , '"

It,.
'

.', _.

I

sobre o Rio Novo, na área central,
'continua interditada. A prefeitura
considera praticamente impossível
sua recuperação 'e deve construir
uma ponte demadeirae� seu lugar.

Em Jaraguá do Sul os con

sertos dos danos devem se estender

por mais uma semana, conforme in

forma o secretário de Obras, Volnei
,

Busi. Os trabalhos mais complica
dos são de recuperação das cabeçei
ras de pontes que foram comprome
tidas devido a forte correnteza.

\

DIC'DRTI, , '

I

li
I

Especializada em brocaS de aÇQ rápido, brocas de melai
duro para circuIto ImpresSo, fresas de aÇQ rãpldo, bedernas com

dez po� cento de' cobalto, machos' de aÇQ rápido, !lBrras de aço
. rápido,' cosslnetas, limas, contra pontas fixas, ponlas rotativas,
,trenas, eletrodos, mandris, paqulmetros, mlcrometJ:os, discos de
corta e desbaste.

II

II

,

Dicorte Com4rcio de Ferramentas Ltdà.
,
Rua Relnofdo Rau, 459 - Fone: 72-3384,
Telex: (475) 465 - Jaragud do Sul- SC. '

,

>
II

I'

INSTALADORA ELÉTRICA

lobo e bueiros e retirada de barrei

ras, restando apenas a retomada

gradativa e recuperação das estradas.
Em Schroeder, conforme o

prefeito Ademar Piske.: apenas as

estradas do interior foram prejudi
cadas, mas, emsuamaioria, j;i�tão
restauradas. O mesmo aconteceem

Guaramirim, cidade, porém, em

parle danificada por um vendaval
de poucos minutos na semana pas
sada. Os ventos de forte intensidade
destelh'aram casas na região de Poço

, 'Grande. Placas publicítãrias de re

-vestimento metálico instaladas ao

longo da BR-280 foram arrancadas
ou amassadas. A Indústria de Cerâ
mica Cecasa, às margens da rodo

via, teve as coberturas de dois '

galpões totalmente destruídas. A

prefeitura, entretanto, não recebeu

'nenhum pedido de auxflio e prati- '

camente não dispõe de nenhum da- .

do em relação ao fenômeno, cofor-'
me informa o vice-prefeito' Fran
cisco Schork.

Cidades trabalham ··na restauração
AMVALl- Nas cidades da

região do Vale doItapocu que tive

ram prejuízos com a enxurrada do

dia 6, as Prefeituras äinda traba
lham na restaureção dos estragos.
Em Corupá equipes do Departa-

"

mento de Obras atuam, na retirada
de barreiras caídas nas regiões de

I Pedra de Amolar'ê Poço O·Anta.
Segundo o chefe do departamento,
Hilário Frietzke, mais de 150 bar

reiras despencaram no inteior. A

ponte pensil de mais de 30 metros,

Dr. Waldemar Schweitzer
Cltnica de pequenos e grandes aromais,

cirurgias, vacinaçês, raio x, internamentos e
boutique . R. joinville , 1.178 (em/rente ao

Sup . Breithaupt-) - Fone: 72-3268
'

Jaraguâ doSul-SC

FUNILARIA
J'ARAGUÁ, 'LTDA.

Calhas eAquudtJrSolar.
R. Felipe Schmült, 279':'" Fone:

72-0448
'

JlUaglll1 doS.I- SC

II
I' II
II I'

I'

TI
, .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS E DE LOTEAMENTOS • MATERIAL. ELÉTRICO DE ALTA E BAIXATENSÃO • ASSISTÊNCIA
TÉCNICA WEG • PROJETOS ELÉTRICOS • �OTORES, TRANSFORMADORES E ACIONAMENJOS WEG .
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_________________ECONOMIA'

Simesc fabrica toneladas de
tubos industriais de aço

, lar_gui do Sul - Um volu
me de algumas centenas de toneladas
de tubos industriais de aço eomeça a

ser despejado a cadamês pela Simesc,
do grupo Wiest, a partir de 12 de ou
tubro numa regiãoque compreende
São Paulo, Paraná, Santa Catarina e

Rio Grande do Sul. A empresa :- que .

não revela a quantidade exata do pro
duto que estará nas prateleiras - in
vestiu cerca de 1 milhão de dõlares
para 'pór os pés com firmeza nesse
mercado, diversificando SU>IS ativida-

,

des. Os tubos industriais je aço cons
tituem componentes importantes de
uma' variada gama de artigos da
inddstria, principalmente.

"Nós já devíamos ter entrado
antes nesse segmento- admite Jamiro
Wiest, presidente da Wiest Adminis
tração e Participações Ltda, controla
dora do grupo. Estávamos apenas à

espera do momento Il)ais oportuno.
Porque o produto tem sinergia com

tudo aquilo que já fabricamos e casa

com boa parte dos equipamentos de
que dispomos para a produção de ou
tros itens".

Um rigoroso planejamento es

tratégico prevê investimentos de ein
'co milhões de dólares no grupo todo,
em 3 anos, Produtividade, moderai
zação e diversificação são os pontos
mais relevantes-desse plano. É por is
so que li Simesc partiu para a aqui
sição de equipamentos de última ge�
ração, enfatizando os processos. au
tomatizados que resultam em melhor
acabamento e mais 'elevado nível de
qualidade.

"Mesmo que o mercado res-

"ponda de maneira discreta - garante
Jamiro - nós continuaremos a inves
tir, porque temos uma programação
nesse sentido, trabalhando basica
mente com recursos próprios.' Temos
a consciência de que a competitivida
de exige o investimento".

AUTOMAÇÃO
O grupo Wiest reúne a Si

mesc, fundada em 1977. a t.1etalúrgi
ca João Wiest, surgida em 1947, em
Jaraguá do Sul ,- produtora de esca

pamentos e líder do mercado de repo
sição -, e a holding Wiest Adminis
tração e Participações Ltda., contro
lada pela famíliaWiest.

Os cinco milhões de dólares
que vêm sendoaplícados desde o ano

passado nas empresas da organização
destinam-se fundamentalmente ao

aperfeiçoamento dos processos pro
dutivos, com enfoque especial na
produtividade e na automação. Mes
mo assim, até o fim de 1992 estima
se a abertura de cerca de 80 novos'

postos de trabalho. E tudo isso sem

endividamento. Pelo contrário, os

planos estão ancorados em sólidas ba-

,ses financeiras, compatibilizando,
competitividade, modernização e

aquela dose dé cautela indispensável a
todo empreendimento.

No caso da linha de tubos in

dustrias de aço, a Simesc apenas pós
em prática um projeto longamente
amadurecido como um desdobramen
to de sua atividade principal. Até
porque a diversificação é um dos ra
mos da árvore quea Simesc e as e�".

presas Wiest estão plantando com to

do o cuidado. Os bons frutos - Janiiro
não tem dúvida - virão'a seu tempo,

O trunfo principal é a tecnolo
gia. Assim, a Simesc está trabalhando
com equipamento de última geração,
que possui comando totalmente ele-

.
trônico e desenvolve velocidade no:
minalde operação de 120 metros por
minuto. O sistema de corte émoderno
e a soldagem utiliza processo de cal-

.
deamento. Toda a operação, do co

meço ao fim;'emprega apenas seis

pessoas. "Nós nos propomos a ofere
cer um material de elevado grau de
acabamento técnico" - ressalta Salé
sio da Rocha Medeiros, diretor supe
rintendente da e�preSa. Para ele, o
que interessa é' 'disputar essa compe
tição numa faixa de alto nível.

Um "segmento que demanda

qualidade. 'Esta é a principal carac
terística da fatia do mercado de tubos
industriais de aço que a Simesc quer
atingir quando estiver abastecendo as

praç.as de São Paulo, Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul com .

800 toneladas do produto todo mês.

"Trata-se de um mercado
crescente - explica Salésio -, porque
esses tubos funcionam como elemen
to estrutural. Afora a utilização na

inddstria moveleira, outras aplicações
v:ão sendo desenvolvidas a cada dia",

Na primeira fase, serão produ
zidos tubos com di4metro externo de
meia polegada a uma polegada e cin
co oitavos, com parede de 0,9 a 1,9
milímetros, O diâmetro externo varia
de 15,87 a 41,27 milímetros.

Varig passa a operar com a. Canadian
A Varig e a Canadian Airlines

acabam de assinar um acordo, visan
do a realização de serviços conjuntos
entre o Brasil e o Canadá, que prevê a
operação de três vôos da Varig e dois
da Canadian de 12 de dezembro até 30
de março de 1992 e o estàbelecimento
de vôos diários a partir de abril.

Por esse acordo, os passagei
'ros que desejarem viajar entre os dois
países terão a possibilidade de esco

lher o seu vôo em cinco dias diferen
tes por semana, utilizando-se' dos
Boeing 767 da .Canadian ou dos
DC-I0/30 da Varig.

Para evitar complicados acer
tos de contas, as empresas decidiram
executar essa integração, possibili- ,

tando uma à outra a utilização de um
determinado número de assentos se

manais em suas aeronaves. Na práti
ca, isso significa que as duas empresas
fazem uma troca de espaço em seus

aviões na base da reciprocidade, in
clusive de receitas. -

Além disso, as duas empresas
'facilitarão aos seus passageiros as co-

.

nexões de Toronto, Rio e São Paulo
para outras cidade nos respectivos

países e além, completando assim
uma aliança que, por ser a primeira
no Continente, passará ii ser ummar

co na história do transporte aéreo in
ternacional.

Esse acordo da Varig com a

Canadian é feito no momento em que
.o mercado internacional do transporte
aéreo estâperdendo gradualmente sua

característica regional para tomar"se

global. As empresas aéreas que ope- .

rilßl em difetentllS países procuram
atualmente ,o melhor entendimento
com as congêneres, a fim de atender

Da esquerda para �

a direita: Rubel
Thomas (presI
dente dá Varig) e
Alexandre de
Gunten (diretor,
de relações Inter
nacionais da Ca
nadlan).

com mais eficiência as necessidades
de seus. passageiros,

-

,

Urna das fórmulas de maior
sucesso utilizada' entre companhias
aéreas internacionais é, chamada de
aliança, quando duas empresas deci
dem oferecer aos usuários' seus vôos
numa determinada rota como se fos
sem operados por um Só, 'sem res

trições em endossos e -com todas as'
opções de escolha do dia de sua via
gem. Esse é o acordo que aVarig e a

Canadian acabam de assinar.

,

EDITAL
ÁUREA MÜLLER GRUBBA, Tabeliã e Oficial
de Tftulos da, Comarca de Jaraguá do Sul, Estado
de Santa Catari_na, na forma da Lei, etc.,' ,

,

Faz saber a todos quanto 'este edital virem
,que se acham neste Cartório para Protesto os Tftu- .

los contra: J

ALECIO LEPINSKIIR: WALTER MARQUARD
4(i7 - NESTA, '

,

COM VAREJISTA DE MERCAD EM GERALIR:
ESTRADAISABEL,S�.,.CORUPÁ,

'

IND DE ESTOPA FAGUNDES LTDAIR: ALMA
S�-NESTA, , .• '

-

MERCEARIA MARTOZOTIIR: VENANCIp DA
S. PORTO 243 - Nf;STA,
OSCAR ·ÇORREA DE OLIVEIRAIR: MANOEL

RIBAS 438-NESTA,
WEIN KELLER ADEGA COM E REP LTDAIR:
JOÃO PICOLIl66SL 10-NESTA.

'

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

E, como os ditos devedores não foram encon.
trados ou se recusaram a aceitar a devida inti
mação, faz por bltermédio do presente editai', para
que os mesmos compareçam neste'CarMrio na Rua:
Arthur Müller n� 78, no prazo da Lei, a fim de li
quidar o seu débito, ou então dar razão porque não
o fa�, sob a pena de serem os referidos protestados
na forma da Lei, etc.

.

RN/Jaraguá.�o Sul, 22 de outubro de i991.
ÁUREA MULLER GRUBBA - Tabeliã e

Oficial de Protéstos de Tltulos•.

CORREIO---.i
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. PONTO DE VISTA
v A crise passa;

-

/

o Banco fica

\

É moda acusar a maior instuuiçãoftnanceira doBra-
-,

sil nos meios de comunicoção, em nome de uma Crise,
depreconceitos e equlvocos.

Jule Barreto * mas no mllndo todo - o

Banco doBrail e a Varig,
\ � moda nacional, hoje janelas para o mundo de um

em dia, é iniciar conversas Brasil que, mergulhado nas

(sejam falodas ou escritas) trevas ,de uma ditadura brutal
com o tema da nossa crise. e de um pesadelo social e
Ela desponta sempre Como econômico sem precedentes,
uma ante-sala da hecatombe, ainda funcionava - e bem. O
do no way Ollt em que se BB era, e deve ser ainda, um
meteu o Brasil, desta vez 'sem dos melhores bancos do
nenhuma sarda. Mas não mundo, com sua bandeira
poucos brasileiros que têm brasileira tremulando nas

hoje mais de 40' anos se lem- grandes avenidas do planeta.
bram de outras crises, assim 11 Varig é a mesma coisa.
como os historiadores nos Mas não os nossas consula
afiançam que o meio rrúlbúo dos e embaixadas: nôs ltamos
de história brasileira foi com- jornais brasileiros e tomâva
posto por,500, anos de crises mos café nessas duas empre
sucessivas. E nôs, quarentões -sas, mas fôssemos pedir o

e historiadores, estamos can- mesmo nas representações
sados de perceber que, como I diplomáticas... Não que não
nos pesadelos, a sarda sem- houvesse milicos à paisana e

pre existe - ou então não ha- dedos-duros no Banco e na

veria nem pesadelos nem empresa aérea. Só que 14 eles
História. sequer imerferiam na simpa-

Ora, nas pautas dos
.
tia .e na eficiência dos fun

nossos vetculos de comuni- cionârios, no calor que en

cação o Banco do Brasil tem contrâvamos em toda parte.
surgido; volta e meia, como Mas esse'mesmo pessoal, num
um dos componentes dessa consulado europeu (à ex
crise onde tudo parece afun- ceção do' de Barcelona, com
dar em latna e incompetência. o cônsul-geral Renato Den
E at vem o papo da privaü- ys), mandava e desmandava .

. zação: transformar o BB nu- Dar ficou-me a idéia de um

ma fonte de lucros para ban- Banco do Brasil rigorosa
queiros privados. E uma sai- mente moderno e democrâti
da, sem dúvida. Mas' nôs, co, uma espécie de respira
quarentões, e também os his- douro nacional - uma satda,
toriadores, nos recordamos esta verdadeira.
de outras "saldas" - a dita- Eu gostaria de lembtar
dura ,militar em .1964 e a o que disse ó companheiro
"democracia" nos anos 80. Sérgio Rosa nestas mesmas
Parece-que as sardas funcio- páginas, há alguns meses:
nam melhor nos pesadelos ninguém se lembra dos presi
que na chamada vida real, dentes 'qui{ o BB teve pelas
ainda que a história brasilei- artes dos conchavos e favori.

ra seja menos a construção e tismos polüicos - mas todos
reflexão lúcidas de e sobre os brasileiros sabem quem é o
umpovo e uma nação do que, verdadeiro Banco, do conu
como enxergava Glauber 8.0- nuo ao

:

gerente, do caixa
CM, o discurso delirante de executivo ao encarregado de
uni idiota. serviços' e ao geretue de

O Banco do Brasil é atendimento.
algo mais do que nossa maior O Banco do Brasil é
e mais importante instituição muito maior do que tudo isso.
financeira. É também (com a Para mim, ele é absolutamen-.
aviação comercial) o maior te insubstuutvel na e/aba-

I instrumento de : integração ração de meu sonhoprincipal
nacional, "costurando", com - o do Brasil ingressando no '

as suas cinco mi/ agências, chamado Primeiro Mundo,
esse aglomerado sonolento de onde aliás o BB já está e de
regiões, essa invertebrada onde nos chama.
coleção de feudos e capita- Tivéssemos· no Banco
nias que mais se assemelha a Ulna polftica e uma prática
um império do que a um esta- permanentes de comunicação
do-nação, e que ,conhecemos ·social, uma assessoria de im
como Brasil. Ou seja, o Ban-' prensa, todas essas acu
co é a face de um pafs que sações seriam reJutadas ou

ainda funciona. E como Jun- confirmadas, com a imagem
ciona! Nos terrfveis anos 70, da Instituição circulando em
eu e mais alguns milhare{_ de '

nossa mrdia e aparecendo,
brasileiros, hoje também qua- em sua dimensão perfeita, dos
rentões, vivemos anosforado olhos do público leitor. Poro,
.Brasil. Nosso contato com o que â safda é essa, nem que.
pats, com a nossa, gente e tenhamos que destilar alguns
nossa cultura era feito suores frios ao longo das in
através de dilas institllições termináveis madrugadas da
brasileiras Tespeitadfssi- história recente'do Brasil.

* Jule Barreto � editor da revista da AABB São Paulo.
* Artigo editado naRevista da AABB São Paulo.
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Estado libera Cr$ 170 mi

P!V3'.cidades da .região
"

'

Jaragú do Sul � 000-
vemo do Estado vêm investindo
fortemente no cumprindo <te.aI"- ,

gomas metas do Plano Simem
1aràguá do Sul" màis especif1-
carnente no setor da educação.'

�, Em poucos-meses foram líbéra
- dos dezenas de

'

milhões para
" reforinas ou ampliação de esco-

las estaduais. Os intermedíado
: res 'destes recursos geralmente é
a dupla formada pelo secretúio'

,
, de Cultura, Desporto e Turismo,
Paulo Bauer e pelo deputado
estadual Udo Wagner (PDS) -

"

representante da regíãe na As
'. sembléia Legislativa. Além do,

, setor de educação, eles têm
'contemplado de forma expressi

, ''va as �as de satide -e transpor-

te, entre outros,
O Deputado Udo Wagner

(PDS), acompanhando o Seere
túio da Educação, Paulo Bauer,
celebrou semana passada, con
vênios referentes à mUJiicipali
� do ensíno em GlUU'UDi
rime Balncúio Cambori4 e à
municipalizaçio dö Hosphal de

. Araquari, Norte do Estado.
Com a Prefeitura Munici-

,

paI de Guaramirim, foi assina
<io o convênio de q)Qnicipaliza
ção da educação, iIhplemen�
pelo Governo do Estado. Do
valor 'total de Cr$
40.433.826,00, seria repassados
de imediata Cr$ 29.358.121,00,
sendo que o restante, a quantia

'

de Cr$ 11.075.705,00, será en-

> O presidente da
..

APP, Celestino Cu
e nha, recebe o ehe
, que dl(l Cr$ 10 mio

" lh6es e 80 mO das
. mlos do deputado
UdoWagner.
')

.

Com presença de lideranças regionais, follnaugurada a.sala de video que
"

servi", tamb4m como audlt6r1o na escola Holando Gonçalves.
'

,

tregue em 1992, corrigidos pela
Taxa Referencial de Juros.

Ainda. neste muniefpio o

Secretãrío e o Parlamentar entré,
garam cheque no valor de Cr$
10.080.000,00 para.a A.P.P. do
Colégio São Pedro em Guami
ranga para a reforma geral do,

estabelecimento.

Em Ar8q-.ri foi entre
gue cheque no valor de Cr$

, 25.920.000,00 para a IJIllpIiação
e reforma do Colégio Dom Ore
gõne Warmeling de Barra do
SUl, tendo o Deputado Udo

Wagner assinado o convênio de
municipalização do Hospital de
-Araquarí, no valor global de Cr$
39.3:35.835,00, dos quais Çr$

, 29.735.835,00 foram entregues
naquele ato. Este é o segundo
hospital de Santa Catarina que é
municipalizado pelo Governo do
Estado•.

'

Também em Balneúio
Caoibori4 foi assinado o 'con
vênio de municipalização' da
educação tendo SIdo destinado
através desse convênio o valor
de Ct$ 23.773.344,00.

Em Sio Francisco do
Sul foram entregues recursos
no valor de Cr$ 31.680.000�OO
para reforma da Escola Básica
Felipe Schmidt e 9 milhões para
>lWlpliação da Escola Básica Vi
tor Konder.

,

Em Jaragd do Sul fo-;
ram beneficiados a Colégio Eu
clides da Cunha em Nereu Ra-

-

mos com Cr$
13.500.000,00 para sua

reforma e o Colégio Holando
Gonçalves da Ilha da' Figueira
'com Cr$ 10.080.000,00 desti
nando-se estes recursos para sua

ampliação. \

O DetJutado ainda partici
pou na 5!! ferra de cinco reuniões

'

com lideranças em ltapoã, co
ordenadas pelo Prefeito Ademar
Ribas do Vale.

Setor da Edueaçâo é prioridade' :'

CHEGOUAVEZ DO·EMPRESÁRIO FALAR!·

Jaraguá do Sul.» No tilti
mo día 18, o deputado estadual
Udo Wagner (PQS) entregou a

expressiva soma de Cr$ 170
Illilhóes para várias obras em

Guaramiriim, Jara� do, Sul,
Anlquari, BalDemo Qmlboriti e
São Francisco do Sul (vermaté-

,:' ria principal).
, ,Em Jaraguá receberam
recursos as escolas Holando
Gonç�ves. da llha: da Figueirä,

,

� valor de Cr$ 10 milhões e 80
Iilil, para Cobertura de uma can-

�
oba de eSEOrtc;8: R�ntemente,

, a escola Jã haVl8 Sido contem-

pIada com verbas para a cons

trução de uma sala de vídeo. Na
ocasião da entrega do cheque, o
deputado Wagner lembrou que
durante vários governos ante-.
ríores a escola foi esquecida e

relegada "mas agora isto mu-
'

dou • O montante do cheque
corresponde a 90% do convênio
total, os outros 10% serão en

tregues por quando a Associa
ção de eais e. Professores prestar
contas da aplicação destes Cr$
10 milhões e 80 1niL Aliás, a

APP do' Holando' G�ves.
merece parabéns pelo bom tra-

oalho que tem apresentado.
, Já na Escola Euclides da

Cunha, em Nereu Ramos, a di
retora Anita Läcía Marco Bér
toll, recebeu das mãos dos se

cretãrio de educação, Paulo,'
Bauer, um cheque de 13.500,00
para Obras de reforma total. Na
,ocasião, pediu e ganhou a pro
messa de atendimentQ" um la
borät6rio, uma biblioteca e co

bertura para a cancha de espor
tes. O cheque foi repassado às,
mãos do presidente' da APP e

também repreSenta 90% do va

lor total do' convênio.

CORREIO-
1[><> .-<>" <>

Mistério ainda
envolve caso Anita

MQsstiTr.uulJlba sohtvef', disse na 1'I'ILlnhIi
O movimento de curiosos de terça-feira.

"

foi intenso no l1ltimofinal
de semana, pr6ximo à re- O delegado Ivan
sit:Mnda damerdna Anita deve ouvir nesta semana

, Siebet, que desapareceu o agricultor AdOlfó Sie
misteriosamente por volta bel, pai deAnita, aMm de
das 19 horas do dia lO, Suas duas filhase do 11'M-

'

quando sua mãe Astrit dico que tratou da crian
trabalhava na roça - a ça no ano passado,
150 metros da casa, no quando, ela sofreu um

'

bairro Benjamin Cons- coice de , uma mula; 'no
tant, no topo do. morro, rosto, e. teria ficado com

onde somente se chega problemas mentais. AtI!.
ap6§ uma hora e meia de ontem, o delegado jl1 ho
caminhada. O delegado via feito tres buscas' no
Ivan Kazmierski, que in- . local do desaparecimen-
'vestiga o caso, }4. ouViu to, e chega a duvidar dá
uma �rie de vizinhos (o' reação dos pais, ap6s
mais pr6ximo mora a o fato: "Vif a impressão
.mais de dois qui16metros de que foi um desapore_
do local). AMm da mãe e cimento elaborado por
do avô, Alberto, mas' algl1em", afirma Ivan,
continua inseguro para que, deve remeter sua

concluir o inquérito, "De conclusão à justiça, den
momento, t um caso in- Iro de 20 dias.

.Academía recebe

novos Imortais
o dr. Kleber Leite da ANTONIO, LOPES DE sA

AlL, da ACADEMIA rrso- (B. Horizome), DAURA RO
CARENSE DE LETRAScon- CHA BARBOSA RESENDE
vida para a sessão festiva de (Petrópol�RJ), ENO TEO-

, �5-10-91, no salão da Cãma- DORO WANKE, nosso

ra Municipal, comemorativa qlU!!rido ,amigo e colabo
do seu 15q ano defundação e rador:de longos anos, do
5q de Instalação efetiva. Na RiO de Janeiro, �XPEDrrO
.ocasião serão recebidos' os NEME (Niterói), GINO
novos imortais que serão FREY (Vitóna-ES),' LAIS

.saudados pelo académioo
'

COSTA VELHO (Rio de Ja.. '

Dirceo Borges Pinheiro. Na neiro), ODILON NOGUEI

quadro dê titulares ocorrerâ RA DE MATOS (Campinas- "

a posse, diplomação e impo- SP), ORPHEU WANDELU

sição do ColarAcadêmico da FILHO (Pádua-Ri] e WAL
Poetisa MARIA DAS. GRA- TER SIQUEIRA (Campos
ç� SIMÕES RANGEL que RJ).
ocuparâ a Cadeira nq 40, Embora auseme e dis
patronfmica de Banier tante de tantas e tão concor
Vianna de Barros. Acontece- ridas sessões, aqui registra
rd, também, a posse e diplo- mos o evento, lembrando que
mação dos acadêmicos no "não§6 dopãomaterial ;vive
Quçdro de Correspondentes, o' homem, mas por igual do ,

ti saber: A1f:0NSO ESTEBA- pão e do espfrito. Um povo
NEZ (Cordeiro-RJ), A.GA- não se faz admirar, apenas,
RlBALDI, (Felgueiras-Portu- pela suaforça bruta, mas so
gal), ANICE BARRETO ,bretuJo, pelos criações do
'TASSI (Juiz de Fora-MG), espfritd'.

10 Censo Industrial de ,Jaraguá do Sul�

Oe .21 de,Outubro a 2� de Novembro:Receba benl o pesquisador.
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eiNE JARAGl)Á "ESCALA MUSICAL

Aulas de
ÓRGÃO - VIOLÃO -

SAX e

CLARINETA

KAORI- tos Vivos. Cens.10 anos.
TERÇA - 29JO.91 ,;. 20:15 MS - A Noite dos Mortos
ViVos. Cens.1Qanos.

.

QUARTA - 30.10.91 - 20:15 MS - A Noite dosMortos
.. Vivos. Censo 10 anos.

.

'QUINTA - 31,,10.91 - 20:15 hrs � Lábios Quentes•.
Censo 18 anos.

SEXTA - 25.10.91 - 20.15 MS - A Noite dos Mortos

Vivos (NighJ o.f the Living Dead). Dir. Tom Savini.
Com: Tony Todd; Patrfcia TaIiman e Tom Towles.
Cens.: 10 anos.
sÁBADO - 26.10.91 - 20:15 MS - A Noite dos Mortos
Vivos. Cens.lO anos.

22:00 MS - PenetraçõesProvocames: Cens.18 anos.
DOMINGO - 27JO.91- 20:15 Ms-ANoitedosMor-

Pura emoção

§1§]§J§1§1§1
Rua Do�ingos da Nova, n!! 377 Fds

Dia 2611O - Alzira
Pradi, Alirio Tissi, Waldir
Armando Meier, Cilene Kâ
tia Lange, Allton. L. Narlo
ch, Retina Driessen, Adeli
no Hornburg e Wanderlei
Leopoldo Rubini.

Dia 27110 - Hilda da
Silva, Airton Stinghen, Ind
cio Müller, Marcia Mara de
Almeida, em Lapa (PR),
�lia Scheuer, Luzia Was- \

eh, Margot Marli Holler e

RolfRoberto Krüger. �

Dia 28/10· - Angelo_

Pradi, FüMlia Lenzi, Asta
K. Roeder e Ademir Fischer
(vice-prefeito de Schroeder),

Dia 29110 -Tda Zettel
Schmöckel, em Curitiba,
Lauro Braga, Alvin Seidel,
em Corupä, Maria Apareci
da Teixeira, em Joinville,
Minda Wolski., Izâria Mar
garida Benz, Loreno Hage
dorn, em Curitiba, Erotides
I. Krause, Rodrigo Mahnke,
em Santos (SP) e Edgar
Hiendlmayer,

DÚl � 30110 - Frida
Mahnke, Ema Colin Mah
fud, Paulo : Leoni, LI1cÚJ
Beatriz Pedri, Lenice Bar
tel, Débora Luiza Hor
nburg, Edith Ehlert e St5nÚJ
BeatrizHenn.

� Dia 31110 - Juraci
Ribeiro, em Joinville, Nel
son Garcia, Ildo da Costa,
em São Francisco do Sul,
Eliezer Santos, Marli Reeck,
Rolando Lueders, Ana
Paula Marcatto· e Isolde
Verch Janssen,

Dia 1�1l1 -Emilio da
Silva, Maria Cezarina dos
Santos, Ana Panstein
Scheuer, Álcio Mannrich,
em Curitiba, Iris Mohr
Schammatz e Eduardo Au-

__________.... gusto Bernstorff,

MelAnl,
.

Alqulnl
, .�

PELA
IÍlTERCESSÃO DE
MADRE ,PAUUNA

Aniversário
Uarrakech

Vista-se bem

A GERAÇÃO
DAMALHA

Tem coisas
que'nunca

saem da moda.
. Andarbem
vestid.o é uma

delas.
E isso é no

A grande festa
deste final de semana

serã, sem düvída, a co

memoração dos dois
anos de atividade da
boate Marrakech. Os
convites estãc circu\an..
do!

AI(rlo
Jo.

�

nssl

Concurso
Garota
Efektlis

Estão abertas as
. inscrições para o con-

"

f
curso .que elegerá a Ga
rota Efektus 92. O cer
tame será realizado dia

---- 10 de. novembro pröxi
mo, As candidatas inte
ressadas podem procurar
a CKAT para maiores
informações. A vence
dora ' levará Cr$
150.000,00

ModaSempre
Getúlio Vargas, 55 A beatificação de

Madre Pau/ma, fundadora
da Gongregação das Irmãs
da Imaculada Conceição
deu-se dia 18 do corrente,
em salenfsslma missa por
S.s. o Papa João PaUlo Il,
no aterro da bafa sui, em

Flonanôpous. Nem hfgn os

4(J mil participantes haviam
chegado aos seus domicOios
e j4 encontravam em dife
rentes locais rogativas à
Bem-aventurada Madre
Paulina.

Na caixa 1005 do
Ediftcio Visconde de Ouro
Preto, na capital catarinen
se, foi encontrado umpeda
ço de uma folha de cademo
com um pedido escrito à
mão, de forma singela, mas
que ddmuito f? que pensar:
/,.",;; PalllilllJ ajwltJi a
mi,.ha ftunllià e deiJcai
em mi,.ha cam. toda
proteção e toda a pm!'.

Jonas
de

____.-_....... .......
�

__' ... Medeiros

* Aniversariou no dia
15110 a senhora Me/Ania
A.kF,ini. Completou 71
anos. Com muita satisfação
reuniu filhos e famlflias para
juntos comemorarem a pas
sagem de ano. A ela ioda
a felicidade do mundó e'
muita sat1de.

V�stindo Gerações
SELVAC �

A 'LIBERDADE EM MALHA ,Dia do
Médico

� ParablSns da
coluna ao Sr.
Ademir 'lzidoro,
presidente da
Cohab-SC, que
neste dia 26 (sal
bado) completa
mals uma ano
devida.

No ültímo dia 18
transcorreu o Dia do
M�co. Mesmo com

atraso a coluna se con-'
gratula com a classe,
parabenizando estes
profissionais pela esco

lha de tão nobre função. .

Já nesta sexta-feira, dia
25, se comemora o Dia
da Satide Dentária e dia

'

do Cirurgião Dentista. A
.

estes também nossos
mais sinceros cumpri-
mem�. .. .

Postos tk Vt!ndtu
Av, Mal. Deodoro,

1.085
** MuitaS felicidades

ao sr, AJtHo Jod Tissi, que
completa neste sdbado (26)
mais um ano de vida, Para-, ele noss
Uns. feüc'

II
I'

FONE: (0473) 72·3.253

, Fone: 72-3311
Na foto,
Adriana

_

DrechseI,
esbaujando ,

charme!!

* A jovem Juliana AI�
quini festejou no dia 22110
seus 13 aninhos. Ela �filha
do casal. Celso Angelo e Ju-

... ..... lieta Piazera Alquini. Para-

Jaraguá .do Sul • SC

.

')!JtdtiCCL.
. /;'LlMENTOS CONGELADOS

5
MILHAS JIRO LIDI.
1986 - 1991

ANOS
'IL)IICSIIILMalh�s

JARO

Os mais lindos presentes para
,.

a 1! Comunhão e Confirmação
você encontra em

I'

Troféus - Artigos Esportivos
Academia de Musculação
(de segunda à do.mingo)

. Av. Mal. Deodoro, 141 - Sala 3

(defronte A HM - Fone: 72-3563

Aliando sabor, praticidade e higiene, agora você tem em

Jaraguá a comodidade das grandes cidades.· ,

Prática - Alimentos Congelados"a maneira gostosa ge
variar o seu dia-a-dia". .

Rua Jorge Czemiewicz, 145 - Prõx.
Alimentícios Sasse

Fone: 72-3560 - Jaraguá do Sul - SC

gente nossa
'

J.

Jaraguádo Sul

Rua Mal.Deodoro, 28
fone: (0473) 72-0346/ 7�.()866

LANZNASTERMalhas para confecéionistas
Rua Cei. Procópio G. de Oliveira, 788

.

.Fone: (0473) 72-0246
.

Jaraguá doSul- SC_ Av Mal. Deodoro, 391 - Fone: 72-1267
�------------------------------�II � � �h

.
'-

.VIAÇÃO
·CANARINHO

, .

•
+.9CAUZEIRD

�;,�-;.
.'

Há 20 anos transportan,:lo
os artífices do nesse progr�sso.
AV: MAL DEODORO DA FONSECA, 987 - FONE 72-1422

�assagens e,Cargas Nacionais e 'Internacionais F�ne:72-0091 TELEX:47S-0S'S'
.

'

\ .

.
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I.

taurante Itajara. As' presenças
devem ser confirmadas pelos
fones 72-0532 (Décio),
72-1942 (Oswaldo) ou

72-0309 (Alibert),

__________ V__ARI__EDA.......DE
__
S ----.CORREIO-.....,

'1[> <> -=- C>" C»

ALTA
FREQÜÊNCIA

\

REUNIDAS NA SCHÜTZENFEST

A Indústria Reunidas Jaraguâ Lida (Duas Rodas),
promoveu a vinda dos principais exectaivos de seus

maiores clientes para conhecerem a região e nossa

maior festa: a Schützenfest. Os visitantes' conheceram
também o parque fabril e toda a estrutura organizacio
nal da Reunidas. Foram mais 100 clientes em potencial,
que fazem parté de um minucioso trabalho de marketing
de vendas, como informa o gerente de vendas, Leonardo
Fausto Zipf. Os visitantes ficaram impressionados e ma
ravilhados com a organização da festa ((tem também
muito elogiado pela direção da Reunidas) epelo que vi
ram e usufrufram. Certamente a vinda destes clientes da

empesa servirá para divulgar ainda mais a festa a rdvel
nacional, jâ que vieram pessoas de todo o Territôrio,
Parabéns d Reunidas!

ENG.LER

CO'RTINAS
Persianas horizontais e verticais, ro16s, painéis de

madeira, biombos e conserto de psrslanas, I'

Rua MaxWilhelm, 869 - Fone: (0473) 72-2838 /'
Jaragn4 do StJl - SC

\
'

'

P4gi1lQ 10

-MESAS'TÉRMICAS
-POLIMERIZADEIRAS

-MISTURADORES DE PASTAS
- BARCAS PARA TINTURARIA

-SECADORES DE MALHAS
-SISTEMAS DE EXAUSTÃO

� PEÇAS ESPECIAIS E CALHAS

tI,ONS RECEBE GO,VERfiADOR

Neste ano de 1991, Ia
raguá do Sul é sede da gover
nadoria do Distrito L-lO do
Lions Internacional. Cumprin
do o calendário leonístíce, o

Lions Clube Cidade Indästría,

recebe no dia 28 a visita oficial
do governador Cl, Osmar Iosé
Vailatti e sua Dom Rosane,
para uma reunião de trabalho,
seguida de jantar festivo; que
acontece às 20 horas, no res-

• Flagrante do alegre gru� da Vlirig-Rlo Sul, que durante a

Schlitzenfest, acompanhou Clientes, sempre com a bãbllual compe
tência. Da esquerda P!!rll direita: Franruco Alves, s&!p'o, Ivone
SchmGckei Göncaiv'!8.l Beatriz Rme e Luiz Carlos Sanson (o 6Itimo
da OrganiZação 'ConlllbU A Comercial SIC).

ANIVERSÁRIO
DE LARISSA

A menina Larissa Karlu
ne Karsten (foto) completa 10
aninhos 00 pr6ximo dia 31. Ela
é filha do casal Lourival (Lo
rita Zanetti) Karsten. A data
será comemorada com festa em
sua residência, que acontece dia
26.

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

* o piloto de asa delta, Mârcio Miec
kle estâ de aniversârio neste dia pri
meiro de novembro. A ele nossas
melhores votos defelicidade.

V ENCONTRO
DE DANÇA I

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

A Escola de Cultura
Artística

.

Edi participou
com um gnipo de 20 alunas
do V Encontro de Dança,
em Florianópolis. Para o'

.

evento o grupo formado

por crianças e adultos está
se preparando desde o iní
cio 'do ano. E no domingo
(27) e segunda-feira (48), a
Professera Edi está promo- .

vendo um curso de Step,
na capital do Estado.

•

INTERPRETAÇÃO
PIANlSTICA

Só para relembrar. É
rieste final de semana (26 e

27) o 32 curso de Interpre
tação Pianística, promovi
do pela Sear, e que como

ministrante a renomada
professora Leilah Paiva..
As inscrições custam Cr$
6.000,00 para categoria
executante e Cr$ 4.000,00
para categoria ouvinte. H�
rário: das 9 às 12 horas e

das 14 às 18 horas.

..

�

Jaraguif do Sul, 26'de Outubro a 1� de N�embro de 1991:'
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Proclamas 'de Casamentos

EDITALNI! 17.982 de 16-tO-1991
PAULO SERGIO ROPELATO. VIVIANEGIÜ

Ele, brasileiro, solteiro, empresário, natural de
Jarapuá do Sol, domiciliado e residente na Rua Angelo
Rublni, 65, em Barra do Rio Cêrro, neste distrito filho de
Celio Ropelato e Adelaide Sehiochet Ropelato.

'

. Ela, brasileira, solteira, comerciante, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua João
Januário Ayroso, 234, em Jaraguá-Esquerdo, neste dis
trito, filha de Carmelino Gili e Vilma Rengel GiIi:
EDITAL Nl! 17.983 de 17-10-1991

�:URICIO DÔHRING • IRACI CRISTIANE t...'U- .

Ele, brasileiro, solteiro, estampador, natural de
Guaramirim, neste Estado, domiciliado.e residente na
Rua Ana Zacko, ém Barra do Rio Cêrro, nest� distrito, fi-
lho de Art D<Shring e Inês Jung Dõhting. i

- Ela, brasileira, solteira; costureira,. natural de
Maripá - Palotina, Paraná,'domiciliada e residente na
Rua Ana Zacko, em Barra do Rio Cêrro, neste distrito fi-
lha de Ingo Laube e Ivone Gnewuch Laube.

'

EDITAL N217.984 de 17-fO-1991
OSVALDO CANDIDO DE SOUZA. LEONILDA
KARSTEN

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Rio
d'Una -lmarur,'neste Estado, domiciliado e residente na
Rua�o Doubrawa, 228, nesta cidade, filho de Teódo
ro Rogel Candido de Souza e Maria Candido de Souza

Ela, brasileira, solteira, do lar,: natural de Jara
guá do Sul, domiciliada e residente na Rua João Dou
brawa, 253, nesta cidade, filha de.Arno Karsten e Mausi
Behling Karsten.

'

EDITALjIj217.985de 18-10-1991
MÁRCIO TOEWE • SONIA SELL

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Ja
raguá do Sul, domiciliado e residente na Rua Bertha

EDITALN !t7.976de 14-10-1991 Weege, em Barra do Rio Cêrro, neste dislrito, filho de

S�RGIO ROBERTO KAMCHEN • JANETE LA- Arnoldo Toewe e Adelia Kannenberg Toewe.
GUNA. .

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Ja-
Ele, brasileiro, soHeiro, comerciante, natural de raguá do Sul, domiciliada e 'residente na Rua Bertha

Jaraguá dó SUl, domiciliado e residente em Estrada J4- . Weege, em Barra do Rio Cêrro, neste distrito, filha de
'. raguá�Esquerdo, neste distrito, filho de Lotar Karnchen e Orivaldo Seil e Ursula Seil.

.
.

. Modesta Hansen Karnchen. I EDITAL Nl! 17.986 de 18-10-1991

Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Rio VALDENIR ANGELO FRUTUOSO. HILOEGARD
do Oeste, neste Estado, domiciliada e residente na Rua ROWEDER' .

, Frederico Zanella, 291, em Vila Lalau, nesta cidade, fi- Ele, brasileiro, solteiro, operário, nalural de Vidal
:lha de Eloi Laguna e.Amália Laguna. . Ramos, neste' Estado; domiciliado e residente na Rua

Josá Krause, nesta cidade, filho de Paulo Josá Frutuoso
EDITAL N917.977de 15-10-1991 e Tereza Eli Frutuoso. '

ANGELO HENRIQUE RUBINI e ALÁISE DE FÁ- Ela, brasileira, solteira, protessora, natural de
TIMA PAPP Jaraguá do Sul, domiciliada é resídente na Rua Adolpho

. .
Ele, brasileiro, solteiro, artefinalista, natural de Augusto Alfredo Ziemann, 330, nesta cidade filha de

Jolnvllle, neste Estado, domiciliado e residente na Rua Eugenio Boweder e Elfi Ziegender Roweder.
'

Pe. Aloisio Boeing, 286, em Barra do Rio Cêrro, neste EDITAL N21?987 de 21-10-1991' .

'

dIsIrfto. filho de Waldir Otavio Rubini e Karin Krüger Ru- GILMAR ZABEL e SONIA VANDREI
bini.

. Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Rio
Ela, brasileira, solteira, vendedora, natural de dos Cedros, neste Estatlo, domiciliado e residente na

Jara��á do Sul, domiciliada e reside,nte na RuaiAngelo Rua Ar:rt0�io Bernardo Schmilt, em Ilha da Figueira,
1 RUbI"" 903, em Barra do Rio Cêrro, neste distrito filha neste dIstrIto, filho de Arthur Zabel e Virginia Derelti Za-

i
de Alvaro Papp à Odila Stinghen Papp.

' bel.
Ela, brasileira, solteira, operária, natural dE! Bar-

EQITAL N917.978de 15-10-1991 ra Velha, neste Estado, domioiliada e residente no Lo-
ELEMAR VILBERTO JACOMINI • JANETE LUZIA tearnento Mielke, nesta oidade, filha de Santos Vandrei
DA VEIGA e Ines Dias Vandrei.

Ele, brasileiro, sólteiro, soldador, natÖral de Ja- EDITAL NI! 17.988 ere 21-10-1991 ,

. I'1lguá do SOl, domiciliado e residente na Rua Josá Cópia recebida do cartório de Guaramirim, neste Esta-
;! rh�oro Ribeiro, 1.256, em Ilha da Figueira, neste do. .

.

, distrito. filllo de Lino Jacomini e Leonilda Jacomini. LUIZ CA�LOS SCHNEIDER RUBINIHC e LUCIA
.

Ela, brasileira, ,solteira, cabeleireira, natural de' REGINA BARUFFI ..

J Guaramirim, neste Estado, domiciliada e residente na Ele, brasileiro, solteiro, pedreiro, naturál de ,Joa-
" Rua Jo� Theodoro Ribeiro, 1.256, em Ilha da Figuéira, çaba, neste Estado, domioiliado e residente na Rua

� �ste dlstritQ, filha de Agenor Josá da Veiga e Irene Mo- Jo�nville, 2:0�3, nesta c!dade, filho de Albllrto lido Seh-

, glich da Veiga.
. , neIder Rublnlhc e Hononna Chaves Schneider.

Ela, brasileira, solteira, revisora, natural de Gua
ramirim, neste Estado, domioiliada e residente ern Es
trada Bananal do Sul, em Guaramirim, neste Estado fi-
lha, dE!.J:l!iz Jull�o Barufti e Josefa Coradini Sarufti.

'

EDITAL Nl! 17.989 de 21-10-1991
,SIDO "ORNBURG e ANGElJNA PEIXER

Ele, brasileiro, solteiro, operário, J1alural de Ja
raguá do Sul, domiciliado e residente na ·RU9 Paraiba
em Vila Lenzi, nesta cidade, filho de Ingo Harnburg �
Nilsa Krueger Hornburg.

Ela, brasileira, so,lteira, operária, ·natural de Ja
raguá do Sul, domioillada e residente na Rua Paraiba

, em Vila Lenzi, nesta oidade, filha de Gercino Peixer �
Maria�driano Peixer.

JlARGOT ADEUA GRUBBA LEHIIAIIIi.
Q/idDl tkJ Reg!stJy Civi1 tkJ 1! Distrito da Coman:a de
Jam/(ri4 tkJSiil, Estado deSantaCatarina. Brasil.fa..zsa
ber que cO!"iJ!U'eCV'i111l t!tn Cartdrio exibindo os doeu

.

tne1lÚl8 exJgIII08pela fel, afim de habilltárempara CQlJtU:

EDITAL N!117.972 de 11-10-1991
CESER PICOOLl e ELENITA MARCELINO DE JESUS

Ele, brasileiro, solteiro, comerciário, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em Estrada No
va, neste distrito, filho de Eugenio Piocoli e Nothburga
Sebold Piocoli.

Ela, brasileira, solteira, comeroiária, natural de
Bom Retiro, neste Estado, domiciliada e residente na

Rua Ernesto Fritz Sohn, nesta cidade," filha de João
Marcelino de Jesus e ldelvira da Silva Amado de Jesus.

EDITAL N217.973 de 11-10·1991
JAIRO ALVES DE MEDEIROS. GENISE APA
RECIDA BARDIN

,

Ele, brasileiro, solteiro, eletrotêcnico, natural de
Tubarão, neste Estado, domiciliado e residente na-Rua
Crioillma, 160, nestaCidade, filhe. de Jaime de Medeiros
e Maria das Dores Alves de Medeiros.

Ela, brasileira, solteira. do lar, natural de Rio
Negrinho, neste Estado, domiciliada e residente na Rua
Cricillma, 160, neSta cidade, filha de João Sardin e EIvi
raBardIn.

,

EDITAL N917.974 de 14-10-1991
" AMARILDO LlESEN,BERG • ROSEMERr ZIM-
MERMANN'

.

,

, Ele, brasileiro, soHeiro, operário, 'natural de Ja-
raguá dó 'Sul, domiciliado"e residente na Ru a João
Samy Tavares, 134, nesta oidade, filho de Paullno Lie-
senberg e Angelina Vavassori Liesen�rg. .

Ela, brasileira. solteira, do lar, natural de Jara
guá do Sul, domioiliada e residente em Pedras Brancas,
neste destrito, filha de Rudolfo Vasel Zimmernrann e Te

. resinha Correa Zimmermann.

ÉDITAL NI! 17.975 de 14-10-1991
JAIRSONCAMilO'. LORENA VIVIAN

" Ele, brasileiro, soHeiro, programador de compu-
tador, natural de Jaraguá do-Sul, domioiliado e residente
'em 'Estrada Santa L,uzia, neste distrito, filho de Laureano
·Camilo e Teresinha Maria Camilo.

, Ela, brasileira. solt8ira, industriária, natural de
:. Serafina Corrêa Guaporé, Rio Grande do Sul, domICI
liada e residente'em Estrada Santa Luzia, neste distrito,
filha de Alberto Vivlan e Rosa Grando Vivlan.

,EDITAL N!117.979de 15-10-1991 '

�:l�,,��EN e JUSSARA D� FATI� DEFANTE

.
Ele, brasileiro, soHeiro, frentista, naiural de Mas

,lIlranduba, neste Estado, domiciliado e residente na

',.Aliua Massarandoba, '126, em ViI� Lalau, nesta cidade,
" lho de ,Josá Abelino Besen e MarIa Kammer Besen.

Ela, brasileira, solteira, operária, natural deCas
.�el, Paraná, d�ioiliada e residenie na Rua Henrique
-Nrquardt, nesta oldade, filha de José Darci Martins e
eli Defante Martins.

EDITAL N917.980 de 15-10-1991
ODILON DA SILVA e ALMIDÀ HILLE

;"110 Ele, brasileiro, solteiro, operápo, natural. de Rio
c, s Bugres - !tuporanga, neste Estado, dõmioiliado f'

,
,residente na Rua Luis Gonzaga AyroSo, 499, em Jar�

,.,'.9�á-Esquerdo, neste distrito, filho de Raulino José éla
}'Sllva e Cellna Ramos da Silva.

, 'Ela, hrRRileira. solteira. costureira. natural de
Corupá, neste Estado, domioiliada e -residente na Rua
F.ra�isco Hruschka, 264, em Jaraguá-Esq'uerdo,' neste
dIstrito, filha de Açlolfo Hille e Propergia Hill� .

EDITAL N217.981 de 15-10-1991
EDSON ADilSON FERREIRA e IRACV DOLO-

. RES BURGER
'

Ele, �rasileiro, solteiro, engenheiro qufmico, na
tural de ImbitUba, neste Estado, domiciliado e residente
na RJ.Ia Guilherme Weegé, 72, apto. 204, nesta:Cidade,
filho de Adernar Ferreira e Tomazla Pacheco Ferreira.

Ela, brasileira, solteira, comerciante, natural de
Massaranduba, neste- Estado, domioiliada e residente
na,Rua Urbano Rosa, 134, nesta oidade, filha de Mar
cos Burgér JUnior e M�a.Carmen Manchen ßt.trger.

E para que chegue ao conhecimentQ de tQdos,
1fI(l1It/ej passaropresenteEdital, que senfpublicadopela
impmrsa e t!tn Cartdrio, onde serd afixtido durante 15
diilS. "

. Bd do Sul. 26 de O�ro a 1� de Novembro del991

Informativo Paroquial
CASAMENTOS
26110 - 17hOO -Matriz- LUIZ cARLoSDOS SAN/'(jS E VALDIVINA
SIMÓES T

26110 - 18h30 - S. Judos Tadeu - JAIR L. SptZIA E MAGRID DE
FREYN
26110 - 18h30 - DOUGLAS URBANO BONA EMARIUA APARECIDA
OECHSLER
26110- 20h30 - MARCIODAL-RIEZENlLDA OECH

.

26110 - 18h30 - S. Judos Tadeu - JOACIR c. SPÉDA E MARLENE
DEFREYN

'

26110-I8MJO-Matriz-OSMARDEMARCHIECLAUDIA VOILES
26110':"I8MJO - Matriz -JAIR TEClLLAEElJANE TEREZ'INHAMÜL-
LER

.
'

,

26110 - I28MJO -.MoUra - Jost·CARLOS FORllN E MARILIS DE
SOUZA ORTIZ I

26110 ..,. 18hOO - Barra - JUARES DA ROCHA E sERGIA ADRIANA
NARDIS

'

,

26110 -I6hOO - Matriz -PEDROEDEMARBARBOSAbosSANI'OSE
ROSA PlNl'O

'

IIlSSAS'- sÁBADO
I9hOO - Matriz; I8hOO - SIJo Luiz Gonzaga; I9h30 -SIJoJudas Tadeu;
19hOO - SIJo Francisco; 17h30 - SIJo Pedro; 19h30 - SS. Trindade;
17h30 -SantoEstevão; I9h30 - Santa Cruz.

IIlSSAS - DOMINGO .

07hOO - 09hOO-19hOO-Matriz;08hOO-SIJoJudosTadeu;OBhOO-N.
Sra. de Fdti1m; 09h30 - Santo LuziD; OBhOO - SIJo Joõo; 09h30 -Silo '

Josl; 09h30 - Tifp.Bleizu(RenovaçlJo);09h30-N.,Sra. doPerpétuoSo-
CO"O (Rmo.vaçdo); OBhOO - N. Sra. Rainha daPaz.

'

NOS,SAMENSAGEM

Chegamos ao, final do mls miasiondrio" mas nosso compromisso
de espaDrar a fina sociedade nunca temdna; Jesus que veio salvaro que '

, estava perdido, mova os coraç6es de todos os homens,para que nele re
conheçama/ante de vida e nele depositDnSlUIUsperrmças.

, E nossa comunidade deve sercada vezmais o lugarda ternura de
Deus, Isto significa acolher as pessoas e namedida dopodvelajudd-Ios
a resolver'seusproblemas•

Peçamos aoSenlwr que aU(7tente notsafl, paro quepossomos re
conhecer sua presença em nossos innIIos; para que tenhamos cQragt!tn
de seguirospassos deJesus nos cpminhOs e lutas de nossopovo sofrido.

Cartum. Amoldo Sell.lft ltda.
o

• �
•

"J'A BA G'U,A"

FaDe: DDI)'(M�) n.o678

, )

"

Coluna Evangélica
,

\

CULTOS: Neste säbado - às ·19:00 horas na Sede
Par. Ap. Paulo. Neste domingo - às 8:00 horas no

Centro, na Vila Nova, na Rua Joinville; às 9:00 horas
na Ilha 'da' Figueira, eom Confirmação e Santa Ceia;
às 9:30 horas no Centro, em sdnta Luzia, em João
Pessoa, com confirmação e San.Úl Ceia; às 19:00 ho- .

ras Culto lriformal no Centro. Nesta qf.linta-Jeira, às
19:30 horas em Comemorf,lÇão aoDia da Reforma.

,
LEMA DA SEMANA: "Contigo estd o perdão, para
que te temar,n" . Salmo 130:4
MENSAGEM E LEITURADIÁRIA:
DIA - 28 - Per.dão i o maior dos milagres de Deus..
Ele nunca serd compreendido inteiramente. lsafas
1�8

'

29 -Não existe seguimento tJe Jesus sem cruz. Mateus
16:24
30 - A palavra de Deus incendeia os corações para a
fi.ll Timóteo 3:14-17
31 -'- O sofrimento i o arado de DeUs, que revolve as

profUndezas da· alma para' que ela possa produzir
mais abundante • 'Colheita" . Ecl.esiaste 7:3
01 - Este ,I sensato e sdbio, que entrega o que n40

.. pode conservar para ganhar o que nunca mais pode
perdf!r. Mateus 5:30
02 '-Ninguém ama. realmente o outro, se não tem res

peitoPara com ele. ROmanQs 15:5
03 - Deves ser grato pelas pequeni1uls coisas, assim

,

senis digno de receber àS graru:Jes. ,RománoS 12:16

P6gi1Ul.1l
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VENDAS

LOCAÇÕES
LOTEAMENTOS

,

VENDAS LOCA.ÇÕES
APTO 70",2 NA R. GUILHERME WEEGE -- CENTRO
cl 2 dorm., sala, cozo bwee garagem.

.

CASA MISTA 80mi! NA R. HENRIQUE LESSMANN
. c/3 dorm., terrenomerado t5mx3Om. .

. ,CASA EM ALVENARIA 70m2 EM SCHROEDER
cl 2 dorm. e c/ 2 lotes.
SOBRADO EM ALVENARIA JARAGUÁ ESQUERDO
cl suite, 2.donn" 2 bwc, gar�em.

'
'

CASA DE MADEIRA 60m NA R. ITAPOCUZINHO
cl 3 donn., maiS1'lleia-água nos fundos.
CASA DE ALVENARIA 70m2 NA BARRA
cl 2 dorm., terreno 14mx30m. .

GALPÄO DE ALVENARIA 400m2 + APTO 160,m2

APARTAMENTOS NOVOS NO EDIF. JOANA
c/ 2 dorm, 4- dependência de empregada ç/ interfone, gara-
gem. .

APARTAMENTOS NA RUA FRITZ HASSE
c/2 dorm., + dependência dI;! empregada com garagem '. !
CASA DE ALVENARIA NA R,GERMANO MARQUARDT 'i
,cl 3 dorm., garagern, terreno murado •

'li:
SALAS COMERCIAIS NAMARECHAL DEODORO

"I:

sala de 40,8Om2 e de 34,37m2 encima qa,MP
SALASCOMERCIAIS NA AV.GETULIO VARGAS
02 salas com divisórias encima do UNIBANCO

lateral da R. RodoWo hluffnnuessler, próprio p/ peguena
indústria ou comércio.
ÁREA DE 7094m2 NA BR-280
próxima ao Rodeio Crioulo

'

TERRENO 574m2 NA R. JACOB GESSER
plano, atrás do Tijolão Mal cenet, .

.

2'LOTES NA R.ITAPOCUZINHO·FRENTE P/ASFAL
TO-'

planos; com 13,35mx26,5Om, cada, excelentes pa�ã comér
cio

.

.

APTO 10m2 NO EDIFfclO JARAGUÁ
cl2 dormitórios no 102 andar.

ALUGA-SE SALAS COMERCIAIS .

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA - (12 andar)
,

'RUA BAMO 00 RIO BRANCO, 353 (tllrreol

" VENDE-SE
CASA DE ALVENARIA - com
145m2 - terreno 421m2.
Lateral· PróCÓplo Gomas

/
. VENDE-SE
CASA DE ALVENARIA - com

230m2, terreno d2.520m2.
Rua Jolnvllle, 4487 -

VENDE-SE
KmNETE - COM 70m2. 1
quarto, sala, cozlnba,
lavanderla� banheiro e

garagem. EuóFLORENÇA.

VENDE-SE
CASADE ALVENARIA - com
165m" - prOx. à Recreativa

, Marlsol.

VENDE-SE
CASA DE ALVENARIA - com
110m2 - PrO", à Recreativa

Marlsol.
\

VENDE-SE
RRêDIO 200m2 - TERRENO
450m2 - contel]do 2 SALAS

'

COMERCIAIS TERREAS C/55 .

E 45m2 e 1 APARTAMENTO
COM 100m2 - situado na .

, II.!'iA DA FIGUEIRA�

TERRENO
RESIDENCIAL

PrOxlmo ao Juventus.
Jaragíul Esquerdo

cl392,00m2. Preço: Cr$
2.000.000,00'

TERRENO CENTRAL
•

Rua BarAo do Rio
Branco cll.000m2

clgalpAo'de 200,00m2.
Preço: 35.000.000,00 a

combinar

VENDE-SE TERRENO PROPRIO PARA CHÁCARA OU
LOTEAMENTO EM GUARAMIRIM - LÖCAUDADE CORTICEIRA

COM 11.000m2. Aoelte-se carro oU,telelone.

VENDE-SE
TERRENO com 6.800m2
Situado na Rua t.eopoldo .

Janssen.

VENDE-SE
APARTAMENO - com 80m2 2
donnlt6rlos - Ed Honduras

VEMDE-SE '�.

TERRENO com2.800m2,em
Irenie a Weg II.

VENDE-SE
TERRENO - com 930m2
situado na RuaJhomaz
Francisco de GOIs.

VENDE-SE
TERRENO - com 450m2 Ilha
da Figueira - PrOx. Indumak.

VENDE-SE
. APARTAMENO - com 203m2
12 andar - Ed. JaraguA.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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;
TERRENO. '-......;, BARBADA I CORCELU

Vendo terreno em Enseada Casa de'A1v. 7d3 Vendo Corcel n LDO ano 78 XEROX
! Fone: 72-3363 -cl DUson na Ilha da -FIgueira Cr$ 1.100.000,00 Vende-se Máq 'de �erox

,

Fone: 72-0759 Fone: 72-0011 Fone: 72-3236-

II ,

� I; .

I I'
" GOL8Z ,

TERRENO DTl. '

Vende-se Gol ano 82 , VENDO �

I'Vende-se um terreno 14x30 V�ndoDT 180 aDo si Cr$ 1.500.000,00 Gol CL Branco ano 88 IIFone: 72-3363 cl DOson Fone: 72-0759 <, Fone: 72-0011 72-2577 I'
r

, II

, I'

TERRENO II
BARBADA" FUSCA Xerox Vendo Terreno em Nereu

Vende-se toldo pl F-l000 , Vendo Fusca, ano 78 Vende-seMáq de Xerox Ramos. Cr$'1.500.000,OO, (

72-0363
'

Fone: .72-6759 , Fone: 72-3236 I' 75-1164 cl Paulo li·,

\..

\ '\_ Para__ciar II I i

CGUS GOL84 Ligue VENDO
• Vende-se CG 125 Ano 84' Vendo Gol ano 84 72-3363 o., EScort GLVerde ano 86
I 72-3363 Fone: 72-0759 .

Telex 475-055 72-2571
-,

,

TERRE� ,

\
,

Barbada Terreno.' Vendo Terreno Epit. Pessoa CHEVETTE81 II ), VENDo ('.'; pr6x. Esc. Natação Olímpia Vendo Chevette 8D9 81
I' Vendo Terreno' cl15xl0 prox. . Chevette SL Cinza ':'110 88li I'Cr$ 9.000.000,00 Fone: .72-6759 I>

Cerealista Urbsno 72-3236 72-2577
r ,:�. 75-1164 cl Paulo I

I � ZENO n
-f; I! VEND&SE , 'VENDO '

... J Loja e Oficina de BicidetM OPALA' Passat Pointer GTS Verde'
1 tl. Rua Bernardo Dornbusch, 570 Vendo Opala ano 84 I' Escort XR3 ano 86

II Cr$ 3.100.000,00 an087
r

. Centro - Fone 72-3899 Fone: 72-0759 li (

Fone: 72-0011 72-2577t Vende bicicletas Novas
I

-

i, t.

"I:, ZENO FUSCA
PASSA'J' 79

VENDOVende-se Passat ano 79
I· Loja e Oficina de Bicicletas Vendo fuSca ano 76 I' CI-$ .1.200.000,00

'

Cbevette SL Prata ,ano 86
; Rua Bernardo Dornbusch, 570 Fone: 72-0759 . Fone: 72-0011 72-2577

,

,
\ '

.VENDE-SEVENDO VENDO
,Toda linha de peças pl Chevette ano 86 I Máq. de Escrever Manual e M. Beoz 1113 amarelo ano 76Mountain Bike (

Elétrica.Fone: 72-0759 I

72-3868 72-2577
,

I'
>, I' -

:.

VENDO VENDO , li,

VENDOChevrolet D-20 Vermelho I' -. OPALA Calculadora cl visor e sem
M. Beoz 1Í13 Vermelho ano 78

I'
I'

ano SO. Vendo Opala ano 85 visor usadas
. II-

72-25.77 II72-2577 'I'
Fone: 72-0759 72-3868

:
II

II
" II

VENDO I' GOL VENDO VENDO
Vendo Gol Branco ano 83 Ventilador j

M. Bem; 1519 Branco ano 80 '

,

,
M. Beoz 1113 Vermelho ano 76II

72-386872-2577 Cr$ '1.600.000,00 72-2577 II
72-0011 . \) 0,

II
,.

BARBADACG BARBADA TERRENOVENDO "

Vendé-se 2 lotes "

Vendo CG 125 azul ano 87 Vendo Terreno cl15x30 pröx,Voyage ano 82: '
'

Cr$ 800 ..000,00 Pr6x. a entrada pl Scbroeder Cerealista Urbano'72-3236 I!
72-6759

72-6011 na roa Joinville. 72-2010 'Cr$ 3.500'.000,00.-

I , c
I III'

I' ,

RDZn. VENDE-SE COMPRO RÁDIO'VENDO
Véndo RD� n Branca ano 68 Ciclomotor Monark. Preço Çompro rádios antigos pl IISaveiro Ano 86

72-0759 Cr$ 800.000,00 Cr$ 170.000,00
'

, carros. II,

72-6011 . 72-3236 � 72-3363
k

-

> I:
DT 1,8Q GOL,. VENDE-SE VENDE-8E I', '

Vendo DT 180 ano 90 Vendo Gol CL 90 cor Branco 2 Caixas de, som profissional Uma ,Roçadeira Costàl
Fone: 72-0759 Cr$ 4.500.000,00 -

pl conjunto. marca Buldog
, FOJ)e: 72-00H 72-3236 72-2130

-,

.� ;

"
:\,

-

, ,

""I)� 'r I
I

-�

;. �]
(i"',

ANUNCIAR-
,

,LIGUE
CORREIO

E
r I Fone:72·3363I' "

/-=-<> Ir:=-C>" C> ,
,

" Telex:475·055O,MELHOR 'NEGOCIO, II' "

,
,

" I:i,

I, i;
,. I'

�' , ,

,�;,

� doSill. 26 tk Oumbro

': tk NovembTo tk 1"",1.
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PARA QUEM,É
SUPER EXIGENTE,
SUPER'PREVENIDO,
SUPER PRÁTICO.

SUPER 'PLANO
DE SAÚDE GOLDEN .

CROSS. O PLANO
'INSUPERÁVEL.

,
.

A GaLDEN caoss TEM
UMANaVIDADE PARA QUEM Ffll QUESTÃO. '

I '

DE UMA SUPERQUALIDADE DE VIDA.

a SUPER PLANO. DE SAÚDE QUE DÁ A MAlaR

caBERTURA DO MERCADO..

ca� ELE, vac� PODE caNTINUAR SE
(

caNSULTANDa caMSEUS
MÉDicas PARTICULARES. E FfllER EXAMES

EM QUALQUER LABaRATÓRla.
,

.

A GaLDEN csoss REEMBaLSA SUAS
/

.DESPESAS DE AcaRDa
caM A CATEGO.RIA Da SEU PLANa. E ELE
, TAMBÉM DÁ caBERTURA HaSPITALAR
COMPLETA EM rooosas HaSPITAIS 00.

BRASIL. caM as MÉDicas
QUE vac� EscaLHER. UM aUTRa DADO.

SUPERIMPaRTANTE E IMBATíVEL.
I

AGaLDEN caoss paSSUI17 HaSPITAIS
E 74, CENTRas MÉDicas PRÓPRias
E VoC� AINDA caNTA caM TaDA

A REDE CREDENCIADA
GüLDEN CRasso A MAlaR E MELHaR.

caM EXCELENTES MÉDicas,
LABaRATóRlas E HOSPITAIS EM TODO a

PArS; E AS DESPESAS paR caNTA
DA CASA. SE voes É SUPER EM TUDO. QUE

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

UM SUPER PLANO.
DE SAÚDE. ELE É INSUPERÁVEL

I
\

LIGUE JÁ
JOI'NVILLE

FONE:(0474) 25-4749

.�.�����!!
Saúde em primeiro lugar.

MATUTAN.DO,
---------Egoil L. Jagnow �

Migrantes
Algo que chamá a que este, direito funda

atenção quando se anda memal estâ sendo 'negado '

no centro' da cidade, à pessoa. O niigrante 'é o '

. principalmeme nas cer- resuliado da negação
camas da rodoviária, 'é o deste direito fundamen
elevado número de pes- tal.
soas que vêm de. "sacoe Até há pouco,

-

o

mala" para aqui se esta- problema de ml�ranJes
belecer, sonhando com tinha sido apenas �
um "teldomdo" e uma grandes cidades. Mas ho
vidamelhor. je estä sendo um probte-

Até posso
.

colocar- ma, principalmente, para
me no lugar dessas pes- todas as cidades onde '

soas que, não. tendo lu- o nfvel de emprego é
gar, nem emprego e ne1JI. bom; . Assim, cidades co

forma de 'sobreviver onde
'

mo a nossa, de repeme,
estão, e ouvindo falar de vêem-se atingidas pêlo
cidades onde. não há de- problema. Não é proble
sempregoe todos ganham ma gerado por elas, mas
bem, se aventuram, com são atingidas pelo pro-'

,.

mulher e filhos, em busca ,blema.· Não tem con- >

de . oportunidades e dias dições de resolvê-lo, mas ,

melhores nestas cidades. �ão procuradas para so-
·

.

Vi como estas pes- I lucionar,
.

,

soas desembarcam com Diante disso vem a

os olhos radiantes .e pergunta: O 'que fazer?'
cheios de esperança. Mas Qual a atitude correta a

vt também como destes. ser tomada?
mesmos olhos o brilho-da Para ficar apenas
esperança .desvanece e o no campo da teoria, é
desânimo e desespero ao$ necessârio dizer que são
poucos se estabelecem. ,duas as atitudes posst-

'

Não ,traballuir por veis: isolar o problema,
não _querer, é responsabi- QU isolar-se do problema
[idade daquele que assim e cooperar na solução do
age. Mas não poder tra- problema.
balhar, por não ,lhe ser E é na tomada de
dado a 'oportunidade, atitude que se constata,
passa a ser responsabili- muitas vezes, uma verda
dade de outros. deira agressão' ao mi-

Trabalhar, antes de grante que, jä sem rumo,
um dever, é um direito está a procura de uma '

que cada pessoa tem. É solução para a situação
um direito, tão sublime que enfrenta, a de encon-
como o direito, à vida, trar uma forma de sobre
pois é através deste direi- vivência em algum lugar. ,

to que ela tem condições Em face disso, é impor
de conseguir o' indis- tante pensarmos como

pensâvel para viver. Fa- agir diante do problema
lar em falta de trabalho, que também está atingin
em desemprego, é dizer do nossa cidade e reßião.

Panificadora

Em Jaraguâ do Sul acaba de ser inaugurada uma casa
especializada em pães, CIlCIIS e bolos. Tem também frios

'

e leite.
,

Abena de segllMa d domingo all às 20h.
incillsive nos feriados-.

Rua Bernardo Dornbusch, 1.172 - pertinho da Marisol
.

.

,
c

JQTaglU1 do Sul. '26 de OldlÚJro a 1� de Novembro de 1991
,

)
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Juventus x Inter:um grande
jogo, paraum grandepúblico

,

Esporte emRevista
.

'Jàime.B.Iank-

Dá�lhe Juventus
Dá-lhe Juventusprometem uma grande exi

bição neste domingo, com

U111a vit (ria ao final dos no
venta minutos. O Juventus
deve iniciar; o jogo frente ao

Internacional com Neto,
André, Valmor, Oliveira e

Paulo César, Ado, Altivo e

Marinho, TIton, TÔtó e Gil-

Jaragu4 do Sul- .tu
ventus e Internacional jogam
neste domingo, as 17 horas,
DO 'estádio João Marcatto
ábrindo a primeira rodada do
Quadrangular Seletivo de
Repescagem. Com certeza
'Um grande público se fará '

presente para )ver' a estreia
do Juventus nesta,nova fase
do campeonato catarinense.
O técnico Nazareno da Silva
não poderä .contar com o za

,gueirÖ Cássio (recebeu o

terceiro cartão amarelo), mas
, em compensação terá a sua

, disposiçãe o zagueiro-cen-
,.

tral Valmor e o lateral-es
querdo Paulo César.' Segun-

"

do o treinador juventino, sua
equipe serã bastante ofensí-

.

va, pois só um resultado in
teressa, a vitória. A equipe
trabalhou durante toda a se

mana em regime de "fool-
.

time" e 08 jogadores do
plante) tricolor estão cientes
de suas responsabilidades e

van. Os
., ingressos a' partir

dessa fase foram majorados
e 'os novos preços são estes:
Cr$ 1.500,00 a geral, os
2.000,00 a arquibancada'
descoberta, Cr$ 3.00C),OO a

.

arquibancada coberta e. Cr$
5.000,00 a cadeira numera
da.

Com este refrão, o torcedor doJuventus que por
Certo comparecera em graride ndmero ao "JoãoMar
catto" neste domingo, devem. empurrar o moleque
travesso para a conquista de uma grande vitõna sobre
o Internacional, na abertura do Quadrangular Seleti-

.

vo de Repescagem. Uma vitõria que afastàrd de uma

vez por todas o fantasma que andou rondando pelos
lados do tricolor de Jaraguä Esquerdo 11QS jogos que
disputou em seu .'COmpO, na Taça Governador. Serä
tambbn a arrancada definitiva rumO a classificação
<ao QuadrangUlar Finm do campeonato estadual de
91. E na quarta-feira tem mais, desta feita serä a vez

da.Araranguä, que viro' a Jaraguä testar a força do
tricolor jaraguaense, e mais um motivo para a galera
juventtna prestigiar sua equipe. Acreditamos mesmo,

,

que o Juventus tem reais pos3jbilidades de classificar
em primeiro nessa fase, isso base numa anälise que fi
zemos da participação da equipe na Taça Governa
dor. O retrospecto em relação aos seus adversârios
lhe I favorâvel, portanto sâ depende dele,' Juvenzus,
confirmar esta estaustica, efim de papo.

DR MURILO presârios jaragúoenses, salvo ex-,

,

•

cessões, eles que estão se despe-
dindo das pistas este ano, "Estou
me despedindo dos JASe como

atleta, e nestes 17 anos em que
competipor Jaraguâ do $ul, nun
ca houve um,apoio maior ao es

porte amador, principalmente nos

dJtimos anos", desabafou Giese.

_QUADRANGULAR SELÊTIVO DE REPESCAGEM

l' Rodada
27/10..:.. 10111 Juventus x Internacíonal
Joinville x Araranguá

2' Rodada
30/10 - 13/11 Internacional x Joínvílle
Juventos x Araranguä ,

.

, ,/ 3' Rodada
3/11 .;.. 17/11 Araranguá x Internacional
Joinville x Juventus

.

Obs: o primeiro colocado do QSR estará classificado
para as semifinais do Campeonato Estadual'

Muito importante a entre
vista dada peloDr.MurlIoBarreto
de Arevedo, membro do Tribunal
de Justiça Desportiva dos Jogos '

Abertos de Santa Catarina e uma .

das maiores autoridades do des
porto amador em Santa Catarina,
ao rlfP6rter Reaü Jr., do.R'ádio

.

BrasilNovo, quase ao témtUlO das
competições de atletismo dos
JASC, onde o munidpio de Jara
guâ do Sul teve uma pobrepartici
pação. "A comunidade de Jara
guifdo Sulnão participa do espor
te amador eprecisa ser sacudida" ,
disse o Dr. Murilo. E disse mais:
"tudo que é feito em Jaraguâ, .é
bwz feito, porque Mo aplicar no
esporte amador", citando como

exemplo o sucesso da Schützenfest
e o retorno do Juventus a 1'J Di
Visão. FinoIizou dizendo: "Jara
guá do Sul precisa ur.gentemente
de um complexo esportivo munici-

, pai, com pista de atletismo e um

giiIásiode esipones com capacida
de para futuras competições, por
-que a nossa cidade que � uma das
maiores potências econômxas do
Estado, deve estar sempre entre as

. três p1'iml#ras colocadas nos

.lASC,·e não exposta-ao ridlcuJo" •

J

MEDALHAS

Ati as 22 horas de terça
feira (22) quandofech4vamosesta
coluna,.omUnicfpio de Jaraguâdo
Sul haVia conquistado sete,meda
lhas nos 31� ,JASe; de Cbapecâ,
assim distribuídas: 2 medalhas de
ouro e uma deprata namodaêda- '

de de Tiro Carabina, com Karl.
Janssen, 3 medalhas de prata,
Com Valdir Giese (salto cl vara);
Olavo Josl Reali. (Ionçamento do
martelo), Gérson dos Saritos
(110m ctbarreira) e 1 de bronze,
com JorgeLu4de Souza (salto tri
plo). Estavam competindo. ainda,
asmodalidades de tiro, voleibolF,
xadrez M, iud"M e F. Asmodaã
dades de bolãoM, basquetebolM
e ciclismo jd'haviani sido desclassi
ficadas na primeira fase das com
petições. Na pr6Xima edição esta

remos dandomaIOresdetalhes.

o piloto Maicio�i1cke, jaraguaense que estai em busca de patrocínio.

.

Campeonato de vôo livre em TImbó DESABAFO'
SEGUNDONA- ,

JaritguA do Sul - Nos
dias '27 e 28

.

de outubro
acontece '0 8!!' CampeonatO
Catarinense de VÔO Livre,
na cidade de Timbó. Estão
\ inscritos quase 40 �pilotos.

que dispútarão nas catego
) rias especial e iniciantes. As
., decolagens devem iniciar às
11 horas,.da rampa instalada

,'. no topo ,do Morro Azul, a

870 metros de altura, isto se
.

as condições climáticas fa-

'vorecerem os vôos,
De Jaraguä do SÜl par

ticipam seis pilotos. O único
jaraguaense inscrito· na cate
goria especial é o pilóto
Márcio Milclre" que jª obte
ve classificação em diversos

campeonatos. Mesmo com

seu bom desempenho rec0-

nheCido, Márcio· Milcke,'
porém vem enfrentandO mui
tas dificuldades I

para ob
tenção de patrocínio. Ele diz

'que vem há algum tempo ba
tendo à porta de 'várias em

presas em busca do almejado
patrOcínio, contudo, sem su

cesso. 'Garante Márcio que
suas necessidades básicas
são

'.

uma nova asa delta e
,

novos equipame�tos. Coisas
simples para grarides empre
'sas, que eril troca teriam a

publicidade. Eie prêtende o

patrocínio para o campeona
,
to do proximo ano.

\
� Terça-feira (22), logo apõs

o'tlrmino·das competições do atle
tismo em. Chapecõ, jd no aloja
mento de Jaraguâ do Sul, ouvimos
atentalne1lte a entrevista dps atle
tas Jorge Lufs·de Souza (salto tri
plo)e ValdirGÚ!se (saltocom vara)
concedida ao rep6rter Celso Lufs
Nage, da R4dio Jaragud. Ambos
manifestaram total desconrenta
mento, uma profundn tristeza .e

,uma amarga decepção com re,
lação a ",aior falta de apoio do
poder:púbücomunicipal eporpar
te da grande maioria dos em-

O quadrangtdar final, em
SU4 primeira rodada, apontou os

seguintes resultadõs: Rio Molhll'
2xI Guarani e Floresta lxO Vit6"
ria, Nos aspirantes, AJiancci lxO
São Luiz e Rio Molhll 2x6 Ponte
Preta. Neste domingo acqntece a
2!! r�da, com estes jogOI$: Vit6ria
xRioMolhll e Guarani x Floresta,
nos titulàres. Nosaspirantesjogam
�este sábado, São Luiz xRioMo
·lhIl e no domingo, Ponte Preta x
Aliança. Todos osjogos começam
as17horas.

DISTRIBUIDoRA DE PARAFUSOS EWALD, LTDA
Parafusos - Porcas - Arruelas

Rua Reinoldo'Rau,632.. ,

Fone: 72-1599
Rua Bernardo Dombusch, 1.136 -: Vila Baependi

FONE: (0473)'72-0·136
.

,

.

\ '

IIragu4 do Sill. 26 de Oldubro a 1! de Novembro de 1991 P4ginal5.
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,ANOTAÇÕES
* É lastimável o es

tado dos�iros da es

tação rodoviâria de Ja-
. raguä doSul. Ou'melhor"
uma verdadeira vergo
nha. Sujo, mal cheiroso,
cheio de moscas, lembra
os sanitários domais rele
boteco. A prefeitUra de
veria tomar-providências
imediatas.: Afinal alt
também t uma porta de
entrada da cidade. Quem
foi zuna vez certamente

não volta. Nâo é só por
que ',estão" construindo
uma rodoviária nova que
podem esquecer a velha.
Se liguem. * A classe mêdica

.

* Ébastantefalhaa de Jaraguâ do Sul estará

demarcação dos pontos 'pr01Tl(JVendO TI/l próxima
de ônibus 'em Jaraguâ do

semana exames gratuitos
Sul, principalmente TI/l

-de TÚVel de pressão arte

rua Joinville,e, como
rial, glicose 110 sangue' e

agravante bem em frente
)acuidade visual. A pro

a uma das maiores fábri- moção marca tomõém a,

cas da América Latina passagem-da semana-me

em determinada setor. dica; que em Jaraguäfoi
Secretaria de Planeja- adiada (desta para apró-

-,
mento da Prefeitura de- xima semana). No que se

, veria melhorar a sinali- refere a pressão arterial,

zação para facilitar a vi- este t'wn problema que

da dos usuários.
'

,

causa grande número de
mortes de origem cor-

* 'Falta tambbn dia-vascular, só fica
uma, melhor fiscalização atrds do número de mor

sanitária nos bares,
.

lan- !es por acidentes'no trân
chonetes, Tiestaurantes e sito, louvâvel a iniciativa
similares. Vi turistas que da AMJS,. que tem apaio
vieram durante a Schür- da Unimed, Associação
zerifest rtclomar de de- dos Bioqufmicos, Hospi
terminado estabelecimen- . tais, Secretaria Municl-,
to. O problema, porém, pal de, Saúde e Ótica,
afeta a muitos. Urge, a \ Herte.l.

quem de competêncía,.
pnAridMleis imediatas
para garantir o direito e

a qualidade do atendi
mento bem' dado aos

clientes.

* Nosso amigo, se

nhor Osnildo Bartel, está
na bela cidade de 'Ma
ceió, em' Alagoas, parti
cipando do Ilf! Encontro
Nacional .do Registro
Mobiliário Público. O
encontro dará novos co
nhecimentos sobre a téc
nica de registro de imõ-. '

veis.

\,

'BALN'EÁRIO
CA'MBORIÚ_

(. PARA COMPRAR, VENDER OU ALUGAR,
CAnANllMÓVBS

,AV, BRASIL. l030 - FOt�E: (0473) 66-2889-

.

··Com,balanço .·positivo, acab
.

"

, \

a festa daalegria e·do tiro
I

._
(

Jaraca' do Sal ,. "éolabo-
1'IIIIlOlí paramanter vivo o tiro que 010

'mata", dizia a faixa levada pelos�
cios do Clube Marechal, Rondon, du
rante o desfile final da 3! Schützen

fest, realizado na manhã de domingo,
colocando exatamente o espírito de

conftarernizaçlo generalizada da,
Festa dos Atiradores., Em' clima de
muita emoção, o p'dblico lotou o pa
vilhio "A" do Parque MuÍrleipill �
Eventos, na noíte do dia 20, para
prestigiar o e,ncerramento da mais

,
tradicional festa germânica do sUrdo
País que, neste ano, contou com a

animação da Banda Alemã "Original
Mottener" - inclusive já contratada '

para a 4! ·Schiitzenfest. '

"envolvidos no clima fralemo da
,

Os ndmeros divulg8dos pela Schiitzeiüest". conforme o presidente
Comissão Central organizadora ultra- daeco, Ademat Frederico Duwe.
passaram ein muito as estimativas íni-

.

Mesmo diante desta constata-

eiais. Entre OS dias 11 e 20, nadame- çlio, aeco revelou certa preocupaçlo
"nos de 140 mil pessoas visitaram 'O com o crescimento, descontrolado da

Parque de Eventos, o que significa Schiitzenfest" que extrapolou nIo

um creScimento de 30% em relação apeDas o Estàdo� mas atingiu Wriàs
IIQ ano passado. Esse povo todo con-: regitles do BI;Isil. O secrecirio de

, �u 110 millitros de éhopp e 30 Cultura, Esporte e TÚrismo,.Leonel
mil de refrigerante. A movimentaç§o Pradi Flo�, pretende ditecionar a
nos estandes de tiro informamdos divulgaçlio a 4! Schiitzenfest mais •
também foi intelisa, com 60mil tiI'OS DÍvel microrregional, ..�traindo o, tu-
disparados, uma curiosidade:' 60% ,rista seletivo, que tenha .fIguro ponto

, dos atiradores eram crianças e jovens, de referência sobre a realidade de Ja-

Pllblico de 140 mil pessoas com�receu

AGRA�ECIMENTO E
CONVIT� PARA MISSA

,

A famma ,enlntada de:

LAUREJIITINA ROSA ALCHINI (LAURA)
II

ainda profundamente coDstemada com o seu' falecimento
'

ocorrido dia 15 de ontnbro de 1991, com a idade de 75 anos� agra
dece ,a �dos os parentes, vizinhos, amigos, aos que enviáralq c0-
roas e flotes, qne acompanh� a extinta atê ,a sna 6ltimamora
da, e em especiall direç,o e enfermeiras do Hospital Siio Josê,'aos
dontores -Biron e Nanci Darbi, aos Padres Otto e Joiiozinho, pelas
palavras de conforto.

,
.

Outrossim convida a todas para 'a missa de r- Dla, a ser ce-'
lebrada õesta sexta-feira (25), As 19h3Omin, lia Igraja Matriz de
Sio Sebastião.

Jaraguil do Sul (SC), outubro de 1991;-

Comunicamos oom pesar � falecimento de:
ERNA A. G. KARSTEN KUMSCHLIES ocorrido

dia 17 de outubro de1991.'
.

" '

Agrádecemos-parentes e amigos, o envio de flores,
coroas, telegramas e o acompanhamento da extinta até

,

sua dltima morada. .
,

Colividamos para o culto dia ],7 de outubro u 9:30
horas na' Igreja Evangélica Centro.

'

A FAMILIA ENLUTADA KARSTEN

AGRADECIMENTO
J '

ESCOLHA
,

'

SEU
ALMOÇO···

�guil do Sul". Ele considera que �
município pode até absorver mais d('
140 mil pessoas ,dU1'aDlé a Festa�'

"Atiradores, mas adianta que serIa�.
cessirios mais eventos, paralelos dá�.;'
rante os dias da semana, especial"'�
mente Das segundas, tei-ças e quino"
Ias-:feiras.

.

Festa trará
'

novidades'
1 ./

Jtlrtlgi14• s"z - A c�
silo Central Organimdora da 3ft
Schlltzt!7ifeSt 1Y!alim daqui a 15 ��,
uma nuiri4Q de avaJiaçilo do

.

:' .

devendo�OuviropinilJes�' ,I
guns segmentos da COfIIlUfidade.M.

.

indepentkntt! disso, j4 existem algu.: "

mos inovaçlJeS defotidos para o pr6-;
ximo ano, especialmente para�, :
� de 'melhor iTift'rJ-estrutura ao til·, i
.riSta visitiznte. Contando com opresti. i
gio e apoio flirancWrJ irrutrito do i
prefeitO IvO Konel, a CCO planeja a ' i
realizaçilo de uma 4reà de obras 110 1
ParqueMunicipaldeEwntos. '1

A constl'Ufilo do "Biergartetl' .1
(Jardim da Cerveja), com TUtaurantr i

tfpico, d beira do Rio Jaragud, j4 t!SI4 ' j
definida, CQmQ tambbn a construÇ4D ',I
de um castelo aIemIIo na drea central 1
'inter:na do Parque, ontk deve . .funtio': ,J
nar a adfninistraçilo, abrigando ainda. j
o localpara 1#I'etas de bandas e cafI' )
colonial. Novos sanit4rios serlIo er-, !

guitkM nos pirvilMes "A" e "IJ", qui
a princ(pio devem receber uma deco
raçilo dijinitiva. O pavilhIlo "IJ" 'SO

frer4 refOTma, COm a constl'UftJo 'di
fXl1nQTOtes.

'

Decidida apreservaro aspecto
familiar da Schlitzenfost, a CCO wi

,

determinar a constl'Ufilo de um estlJ1l·
'

, de de tiro especial paTa crú:urças e j0-
vens. Asbancas de comerciantes ter40
qUe wfrer reformas, para significart!lll
as construçlJQ tfpicas germ4nicas, e a
4rea interna do Parque de Eventol
Ser4 cermdo. '�AlIm de tudo isSo, va
mos embe1emr a cidade, mostrar a
capacidtide do povo pragJlßt!1ISt! tnI .

bem re«ber 06 turlstar', conclui a

prefeitO Ivo Konell.
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