
Massarandeba está

de aniversário
MassarandUba completa no prõ

ximo dia 12, 30 anos de emancipação
-poutioo-administrastva. ,'Em matéria,
espectai ao _ ÇORREIP DO !OVO, ,�
prefetto Dãvio Leu, aproveita a data

para prestar contas, aos seus muntct-.
pes, relatfmdo suas principais obras e
investimentos: Conheça tambhn a

programação de ánlversdrio' deste
prds{JeTomunicfpio.
-------,P4giruu 3 e4-

'Povo procura _OS,
exames' gratuitos

r
Mais de 450 pessoas procuraram a bar

, raca e o trailer montados pela Associação Mé
dica Jaraguá do Sul entre os dias 25 e 28 de
outubro para se servirem de exames grátis de
acuidade visual, nível de glicose no sangue,

Pressão sanguInea sem controle é fatqr de grande peso e pressão arterial. '

,

'
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Marisol desativa filial e
Idemite' '198 funcionários,'

A Marisol SIA �Ind�tria \

do
Vestuário, com matriz em Jaraguá
do Sul, cl�tivou nà semana pas
sada sua filial de Ituporanga; de-

"

mitindo os 189 funcionários. O di
retor flaaaceíroda Marisol, neva
nir Danna, explica que a filial Itu

'poranga foi fechada em virtude da
baixa produtividade que represen
tava no contexto, geral, sendo res

ponsável 'por nove por cento da

produção totaI de peças de um

grUpO de até'então nove filiais e,

,

matriZ. As outras f"iliais estâo ÍßS-, projeto neste sentido' e tranq:uQ.i
'taIadas nas cidades de Corupá, z;mdo o quadro de pessoal da Ma
SÇhroeder, Massar.anduba, Joio-' risol. "O que existe é um processo
viDe, Rio dos Cedros, JBFaguá do de mode�ão e racionalização
Sul, Benedito Novo e Doutor Pe- de:métodos e preeesses da empre
drinho, que com a malFiz totaíí- Sá que acaba gerando maior pro
zam atualmen,te 4.400 funcioná-' -dutividade sem necessidade de no
rios. Correm rumores de que ou-" v8S admissões. Não 'estamos re-'
tras f"diais seriam enxugadas Oll pondo pessoal, mas também n�o
desativadas. O diretor financeiro" ,demitimos., O caso

\

de Ituporanga
Devanir Danna, entretanto, des- foi táDibém resUltado da conjun
mente esta ,informação, afirmando tura econônü�a' naciónal", com-'

não existir no momento nenhum '

pleta Danna.
I ".

"
.�

ff�
,�/

VAA,ICt'
I'

"

72-Ó09'1

Tintas

para

estamparia

"72-0492.

< ,

IriunID,
Alta tecnologia em copiadora.

Representante Regional
Fone: (0473) 72-2988

FONE (0473) 7,2-3200
.

/' :

TELEX4'l4-519,
" ,FAX '(0473") 7,2-0304-

"

,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



/

______________________OPINIÃO

Edtorial ,

" Que País é este?"
. te .

que os 25,10% restantes
serão pagós a partir de janeiro
d� 1992, em trisparcelas .

o Titulo do editorial cO
pia o da letra de música de su-

.

. , cesso da banda brasiliense
"Legião Urbana", mas serve

,

também para ilustrar o as.som

bro, .a estupefaçÕI!J, a pasma
cêira geral que toma conta dos
brasileiros ante os descalabros,
os desmandas e as eStapãfúr-
dias queassolam o-Pais. '

Afinal 'de contas, que
�comp lTIindsculo mesmo) ,.
es", em que ati magistrados
faZem greve? Movimento, aliás,
que terminou na segunda-feira,
mas que.ao eclodir efetivamen
ré, (coisa que poucos acredita
vam), veioprovar • na prática,
que as instituições há muito se

.

desviaram de seu caráter ori
§inal. Os que têm por atri-

buição (entre outras) também

julgar greves, neste'episódio se
.

colocaram, no banco dos réus
e, acabaram sendo julgados
pela sociedade comum. As opi
niões

\
sobre 'a paralisação di

vergem e não vêm ao caso no

momento. O que fica claro.:
porém, é o descontentamento
ge�raliZfldo quanto a poltüea
salarialpraticdlJo.pelo sistema.

A greve dos magistrados
.

catarinenses durou 26 dias, su-
.

cedeu a paralisação dos ser-
.

ventuários, abrangeu 198 ju(
zes e emperrouo'andamento de
algo em torno de 400 "uI pro
cessos. Para o retorno.ao tra

balho, a categoria aceitoupro
posta -do Executivo, que garan
te dois reajustes dê 15% em

novembro e dezembro e prome-

A Ordem dos Advogados
do Brasil - 'seção Santa Cata
rina; havia pedido i"fervenção
federal no Estado, em virtude
da greve dos magistrados. O
requerimento, agora; caducou.
Como avaliação final, o presi
dente da Associação dos Ma
gistrados Catarinenses, Paulo
Galotti, diz que "a greve repre
sentou um grande avanço pára
a categoria". E para o povo,
em particular para quem tim
processos tramitando na já
tradicionalmente morosa Justi
ça; o que representou aparali
sação? Certamente, mais trans- .

tomos.

Ao

REMINISCENCIAS

o porto deembarque para Hansa-Hamboldt
\

.
-

.
.

Esta nota I quase uma conti

nupfilo das anotações dom4SfreEml
ur;da SilVa, quando ab;'rtkJ a vida de
MAXIMlUANO (MAX) SCHUBERT,
às pâgs: 103/4, do 2'! livro de IARA
OUÁ do Sul - Um Capitulo da Po
voação do Valedoltapocu.,·

Numa passagem recente pelo
EstraiJa Três Rio dó Norie - beira rio
-, encontrei defrolÜe da Sociedade
"AmiZ(lde", um grupo de homens jtÍ'
adentrados em anos, q1M! se rednem
todas as 4!s -feiras para confrateml-
zar.

Entre eles estava EMlUo
GRUETZMACHER, 'q1M! mora quase
defronte a sociedade' hâ mais de 41

,anos. L.emPro-me da hist6ria de um

porta de embarq1M! tkJs colonos desti
nados a Hansa-Humboldt. Í'ergun
tando, ele dizia q1M! mora exatamente
onde Max Schubert tinlia a sua re

sidbu:ia e neg6cio emostra com o de
·tkJ o lugar do t}ntigo pono, hoje, co·
nhecido cf!'1lO poço ITAPOCU.Per
guIÜO tambIm se q1M!rmemostrar e 14
vamos pelos pkmtaçlJes ati o local,
que ele a./irm!l� 10metrosdepro
.fundi:dade. 'M /Qdo e8q1M!rdo tkJ Rio

IrapoCu, nas terras do Conde UEu.
Como se aabe o Prfncipe Gastão de
Orlellns e Conde !YE._u, era sobrinho
tkJ Prfncipe d4 loinviJJe, casado com a

PrinceSa Isabel, tomando-se genro tkJ
lmper(Jdor e Prfncipe Consorte. Fri
deric Bruestkin, diretor tkJ Don.rfnio
Dona Francisca, "manobrava" (no
dizer de Alexandre Pfeiffer e. Osny
,VQICOncellos, na p. 127/8, tkJ livro
SÃo BENTO - Cousas tkJ NossO

• Tempo) par:à estabelecerligtiçóescom
o Vale tkJ Itapocu, onde jd se encon

tram o Eng. EmDio Carlos lourdan,
mas tkJ lado direito tkJ rio.

. "

EmIlio GTIM!t1macher vmI a ser

genro (k PAULO K.LlIZKE, q1M! foi
um dos tkJ� daquela& terras. Schu
bert terio vendido 116 terras paraLeo
.P9fdoKlilzke e este aspassou a PaUlo.

O porto� existiu e o

,
rio· era em gránde parte navegdvel,

. fa'ZentkJ-sepanespor terraati chegar
d Hansa-Humboldt, antes de sair a
Estrada Itapocu-Hansa, qIM!S,}hubert
ajudou construir e era 'Zelador.

.

OspaisdeEmIlio eramRiChard
G_tznIachef e Ida Iam. Naq1M!1o re
giiJo . tambIm momvam o Chesco e

Lehmann.
No poço (e porto), anos depois

pesc�':'se 'aiIUJa belos 'robalos.

PesCtJdores�de que se Imrbra eram o

falecido Edmundo Splitter, João Ba
tista Rudolf, Leopoldo e Adalberto

" GrubM, q1M! 14 compareciam,desde o
meio dia dos s4bad0s e ficavam ati

domingo de tarde. Certa vet, no boi-

�do7Í(J' deimram um FordBigode.
Caria na 'cabeceira tkJ rio uma tromba
de dgua. A dguä veio de mansinho e

quando acordaram com o estranho
barulho. o ve(qdo jd'estava ati a 1174-

fade dentro tidg�. Pescavatll.
tambIm oSiIviIIoBamtto,Manfredo
Albus, Edwin GroiskJpgs e o faiecidiJ
Victor Gau/ke. Este, homem muito
colmo, tomava9 sua canoa e ia ati o

poço· e amarràva 'no dedão dbpI'a li
nha de pe8CfJr e se cobria com umjor
na! para se proteger ao sol•.Nunca
,saiu sem'unibalde cheio depeixes.
.

A foto,tiradaPQTFranciscoAJ
ves,mostra o lugar onde os priineiro.s
colonos enibarcaram, rio äCIrno, em
direçilo de Hànsa�Humboldt. Jmàgi-

.

navo-se nos Idos de 1896 um ,novo

"Stadtplot:l' q1M! nIio vingou,mos que
chega hpjeati o atualquadro urbano.
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"A História de nossa gente nãopodeficar
só nä saudade".'

,

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

; I�
------....---- Barão deItapocu --

'Confira 8, história
.

I:

I,

I,

., IlÁ 50ANOS
- Em 1941, a imprensa fazia naüciar na edição festiva

para conhecimento do Interventor Federal, dr. Nereu Ramos a
riqueza jaraguaense: "Ainda sem exploraçãomas por ind(cios
que não falham sabe-se que o nossomunictpio é rico emmine
rais. Grandes veias de carvão, de fen;o, de enxofre e deprata
fazem a riqueza mineral jaraguaense, a espera. de iniciativas
'capazes de explorâ-la.como épreciso. Na verde irregularidade
de suas serras;os rios que ospercorrem formam belas e abun
dantes quedas. Esse potencialmaravilhoso jaz também sem ex

ploração. A principal queda éformada pelo "Itapocü' ao nor-
. te do munictpio, com uma altura de l�Oms cuja força é calcu
lada em 1200 H.P.• Seguem-se-lhe o salto do Rio Novo,
também com cerca de 12Oms, o dos "Correias", com 68ms, o
de Pedra de Amolar com 6Oms, e outras quedas'menoresfor
madas 'pelos afluentes do "Itapocü' e do "Jaraguâ", o "Isa
bel", o-rio "Grande da. Luz", o "Molha", o "Pedrá Branca", o
"Grata Fu':'fld', etc. No reino vegetal não é menor a riqueza
de Jaraguâ: Calcula-se que a. área cultivada do munic(pio
contém 50.100 hectares, e existindo ainda 42.500 hectares de
mata virgem. A floresta jaraguaense ptJssui lindos exemplares
.de Canela (vá� espécies}; Cedro, Peroba, Jacarandá, Ba
guassú, Araça, Urucurana; Ariribá, Louro, Piquiâ, Caxeta,
Guarajuba e Ipé, .,

•• _ HÁ 40ANOS I

. - Em 1951, no dia 4 de novembro era inaugurado o n0-
vo prédio dos CORREIOS e TELÉGRAFOS com a vinda do
dr. Joél Vieira de Souza, Diretor Regional; tendo 'o diretor.
convidado ao sr, ArturMuller, representame do Governador e

. Prefeito Municipal a cortar a fita si1Mólica e franquear a en
trada no novo prédio. O coadjutor da Paróquia. R. Moeller
procedia a bênção e o dr. Joel historiava o estabelecimento da
agência: em 1903, era agente o sr. Hugo Schneider, referiu-se
depois ao estabelecimento da repartição telegráfica; em 1928,
ressaltando a coincidência de que, alt também fora a inaugu
ração feita pelo sr. Artur Müller, então Intendente Distrital,
tendo a agência o sr. Erico Doubrawa. Por último falou o sr.

João Alcantara da Cunha,' ex-diretor em cujo perlodo ini

siou-se a construção, que lembrou os esforços do engenheiro
ar. Libero deMiranda. .'

, ,
.

,
,-' Com a instalação de mais duas unidades hidroelétri

cas, ficava consideravelmente' aumentada a capacidade da
Usina do Bracinho, cuja capacidade era aumentada em

20.000 CV. Gustavo Stamm; diretor da Empresul elogiava a

iniciat(va do Governador lrineu Bornhausen. Também já esta
vam iniciados os trabalhos da linha de energia elétrica Fio-
rianõpolis-Jaraguâ.

'

- O Senador Carlos Gomes de Oliveira agradecia a re-,

messa de um exemplar dos Anais da 1'1 Reunião Bconõmica do
Norte Catarinense, congratulando-se com ospromotores, "cu
jof anais sãoprecioso subsfdiiJ de nossa açãopública" ..

,

••_ HÁ 20ANOS
- Em 1971, o prefeito municipal em exerctcio, 'assinava

decreto n'1 2'26 de 01-10-71, declarando de Utilidade Pública
duas áreas de Gerda Leonora Mayer Ljungberger e Ema'
Hermfnia Czerniewicz, que se destinariam para instalação do
Museu e Arquh!o Público.

.

- A imprensa dizia que ''piCaretas'' (le Brastlia explora
v.am prefeitos� Alertava para cartas q� estariant sendo envia
das aos prefeitos dopa(s tratando de aSsuntos ligados aQ Salá
rio. FamOia, cuja irregularidade poderia ensejar encalninha-

..mehtOs à Pol(cia federal, caso 1140 fo�se tempestivamente contestado e esclarecido o alegado desvU!) desses recursos. Pára
isso cobravam 2 mil cruze.irospara '�ampla" defesa no proces
so administrativo, sendo 50% no âto, em cheqúe visado. Como a
Prefeitura Municipal também recebia tàl caria e, em estando à·
testa da administração (1 vice no exerdcio do cargo e diretor
de jornal, e., nada tendo havido de desvio, botou a boca no

mundo " mandou o expediente ao Senador Antonio Carlos
Konder Reis para botar os safados n(l cadeia. Nuneá mbis se
ouviufàlar deles, nesta regiã{J.

.

'

. • •• HÃ 10ANOS
. - Em 1981, a Rua do Lazer na OperaÇão Criança lO;

realizava-se na I?ua Reinoldo_Rau, em que crianças e adultos,
al�nos e paiS tinham oportunidade de desenvolver uma série
de. atividades 'esportivas, recreativas e compf!titivas, com a co

ordenação dos trabalhos ao encargo (la 19'! UCRE, funcio
nando dai9às 12 horas e das 13:30às 16.horas. .

- Os contribuintes ·do [CM eram convidados ou Seus
contadores, a retirar na' Exatoria Estadual, as guias da Taxa
.de Segurança contra Incindios, lembrando aos mesmo� que,
no caso de Jaraguá do Sul, o. total recolhido r(!1lerteriapara o

Corpo de Bombeiros Voluntários da cidade.
.

,

,

'.

>

.

i
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INDÚSTRIAS REUNIDAS
JêRAGUÁ LTDA.
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Massaranduba ·festeja o 302
,

.
'

aniversário de emancipação
No dia 11 de novembro,

Massarandubà completa 30 anos

de emancipação política. Foram
anos de luta e sacrifício, que
começaram no século. passado,
com os primeirosdesbravadores.

A primeira tentativa' para
torná-Ia município' deu-se em

1948, no governo de Aderbal
Ramos da Silva. Pouco durou"
porém, 'o novo município. Já em

1949, a sede e denominação,
passaram Massaranduba para o

22 Distrito de Guaramirim, que,
na época, tinha área e população
maior. Durante os dois governos
que se seguiram, a nova emanci
pação fitou só na promessa. Até
que finalmente, com a Lei nú
mero 772, de 09 de novembro
de 1961, foj oficializada a eman-

Saúde para

a população
A Secretaria de Saúde do Mu

aicípio, vem realizando' através desta
, nova Diretoria; melhorias no âmbito
de atendimento médicolhospitalar da
população. Através de verbas recebi
das da esfera Estadual e Federal, fo
ram feitas reformas e ampliação da
,Unidade Sanitária, bem como compra
de equipamentos e,móveis para os

" consult6rios, sa1a: de curativo, de
imunização, ginecológica;' e também

m.t novo gabinete odontológico com'
equipagem de ültima geração está
sendo montado.

Na unidade Sanitária de Mas
saranduba são consultadas diariamen
te em média 50pacientes. Além do

'

alendi�nto médico é oferecido o

, odontológico, a imunização, e os pro
cedimentos gerais (pesagem, curati
vos, verificação da pressão arterial e
temperatura corporal, etc.). Também
é oferecido gratuitamente à popu-
lação medicamentos. '

,

Para urna sadde bucal adequa
da às nossas crianças, foi estruturado
nas escolas, General Róndon e Padre
Bruno Linden 02 (dois) gabinetes
odontológico com atendimento em

sistema de rodízio aos alunos. Pode
mos citar ainda 02 (duas) Campanhas
de Vacinação (15 de junho/31 de
�stoJ, com um mímero final de
mais de 100% de crianças imuniza-,
das, tendo come meta o parâmetro já
pré-estabelecido pela Secretaria de
Estado daSaäde.

cipação. A cerimônia de insta
lação do município aconteceu
em 11 de novembro de 1961.

E esta data é comemorada
com festa, merecidamente. Festa
que homenageia a ordeira e

obreira gente massarandubense,

Nes�e ano d� 199�, � p�ogra�
maçao de aniversário uucia 'do
mingo dia 10 e encerra dia 11,
com às seguinte atividades:

PROG,RAMA
.I.e N••e...... -Do_ta,.,

'

8,30 �ras - Culto Ecumênico de
Ação de GraÇl!s .

Local: Igreja Ecumênica Bom Pas
ter de Campinha Central

.

10,00 hol'Jls - Inauguração da Pon.te "JOSE VAVASSORI" Imando
a comunidade de São Jos� ABraço
Seco.
- Descerramento da Dlaca da Ponte
"ALFREDOKEUNECKE" sitnada
na localidade de São Jo56: (SC.413
- Massaranduba - Luis Alves).

19,00 hora� - BAILE PúBLICO
em comemoração aos 30 anos de
EMANCIPAÇAO DO MliNICl
PIO. (Entrada Franca).
M1Ísica - MusiCal SAN, MARI-
NO-RS.

.

Local: Centro EsportivoMunicipal
�1 de N••e_.r. - s..-••a
"eira
9,00 horas - Sessão Solene da CA
mara de Vereadores
10,30 honu; - Ilillugura_ção da
AMPLIAÇAO E REEQUIPA
MENTO da Unidade Sanitária.
(Ruà 11 de Novembro,� 435) ,

11,00 horas - Inauguração do
CALÇAMENTO de Ruas do Anel
Viário)I.
Local: Rua AlfredoMüeller.
11.30 horasX- Inau�acio da ES
COLA B SICA MUNICIPAL
"MIN. PEDRO ALEIXO".
Local-Rua da Integração.

IltOO horas - PROGRAMAÇÃO
E�PORTIVA '

LocaI: Centro Esportivo Munici
pal.:

Inauguração dé uma nova ponte de concreto denominada "José
Vavassorl". sobre o rio Luis Alves.

'

Príneípaís 'obras da' atual gestão

Entre os trabalhos executados

t .

Desle setor ganham destaque obras na

'�
Estrada Braço do Norte (10 km), Es-

• trada Rohweder (5 km), Estrada Li
,.oba,Telegráfica (6 km), Estrada Gua-
,"Janj-Mirim Fundos, Tifa Reck, e ,no . Ainda na área urbana: obras de

,

'IDOmento, a execução dos trabalhos infra-estrutura, saneamento e calça-
estão centralizados na Estrada Ri- mento a paralelepípedos nas seguintes
�i'rão Wilde (II kms de extensão). ruas centrais da cidade: Paulo Cardo-
Os serviços são de Infra-estrutura, so, Erich Leu, Adolfo Cardoso, Ar-
alargamento e retificação. ceste Packer. Integração e Alfredo

Outras obras de destaque: Müller. Já foi assinado contrato para
- Construção da ponte de con- execução dos mesmos serviços

j ereto sobre o Rio Luis Alves, interli- também na RuA 25 de Julho, acesso
" g&ndo as comunidades de São José e principal ao novo TerminalRodoviã-, Braço Seco. 'A ponte tem 20 m de rio Municipal.\

�'rJaragu4 do Sul. de ó9 a'15 de no-vémbro de 1991

A atual admini�tração, a cargo
do prefeito Dávio Leu ede seu vice
Raimund Zimdars,realizou e dá conti
lIuidade a uma série de obras que vi
sam o desenvolvimento domunicípio
COmo um Iodo, pnncipaImente no

. .ll!Je tange a conservação de estradas
VJcinais do interior, ainda um 'dos

, Illarcos principais do progresso mas-
o S8randube�se, pois a produção agrí
cola ainda é o seu' sustentáculo
econômico, e necessita de estradas em

,

perfeitas condições de tráfego para o
", 'escoamento das safras.

compnmento por 5,20 delargura;
-

- Dragagem do Rio I� Braço.
Obra executada com o apoio do Go
verno do Estado;

- Preparação de Terrenos por
todo o interior, pata: a instalação de

granjas, estufas e aviários.
- A área industrial de Massa

randuba, que se localiza as margens
da SC':413, está sendo ampliada, para
receber novas indãstrias.

-t- O novo terminal rodovíãno
municipal que está sendo construl'do
no centro da cidade, tem uma ãreade
I. 100m2, com espaço para seis boxes,
uma lanchonete e demais serviços
apropriados para este fim.

No bairro de Guarani-Mirim e

nas localidades de Benjamin Constant
e Braço Campinas, foram executados
também serviços de infra-estrutura e

saneamento básico, para posteríor pa
vimentação.

- Outras obras executadas no

centro da cidade: abertura de novas

ruas, ampliação da rede de. esgoto e

construção do Pórtico na entrada
principal da cidade.

Mesmo com as dificuldades
econômicas vividas pelo País, com
reflexos diretos nos Municípios, a

, Adminsitraçäo Municipal de Massa
randuba cumpriu com- o seu dever.
"Neste ano de 1991,muitas foram as

obras entregues.ä comunidade. Obras
importantes conforme registramos.
Muito -ainda pretendemos fazer em
pr6l da nossa gente ordeira e traba
lhadora, pois estamos contando com a

colaboração doGovernoPederal, e o
decisivo apoio do Governo, Kleinü
bing, que temos certeza está realizan
do uma administração séria, compe
tente, trabalhadora, voltada também
aos altos interesses dos municípios
catarinenses", enfatizou o Prefeito,
Dävio.Leu.

CORREIO-
I[> <> If» c:>" C»

Obras de alargamento e retificação de estradas do Interior do
nJcrplo.

Educação inaugura
escola e creche

-:
A muniCip'ali?,llÇão das ESCÓlas

de 12 Grau (Bscólas Reunidas e Isola-:
das EstadUais), é lima realidade no

Município, pois entende o Prefeito,
de que realmente a descentralização
da educação, principalmente no setor
'do 12 Grau, iS de fundamental im
portâacía para que a e<!ucação das
cnan� dê I! a 4! séne; tenha a

atençao que 'bemmerece.

Foram municipalizadas 22 es

tabelecimentos, sendo 05 escolas reu- '.
nidas e 17 esco as isoladas. 30 profes
sores estadúais e cerca de 500 alunos

, da rede estadual estão sob a responsa-
bilidade doMunicípio. .

\
No prõximç dia 11 de No

vembro, aniversário do Município,
estará sendo inaugurada a Escola Bá
sica Municipal"Ministro Pedro Alei
xo", que já no próximo ano, estará
funcionando com a 5! e 6! série, já
devidamente autorizada pelo Conse
lho Estadual de Educação.

.

A partir de 1992, alunos do
pré-escolar, da I! a 4! série e da 5! e
6! série, frequentarão asaulas na nova
Escola,�m uma área total construfda
de 937m , possuindo 06 salas de aula,
biblioteca, laboratório, sala de pro
fessores, sala do diretor. secretaria,

cantina, cozinha, sanítãríos :e ·páteo
coberto. Ainda no setor edUcaclOnal!temos a destacar a construção da 1-
Escola Creche Municipal, no centro
da cidade, e-comfuncíonamento Ilre
visto para início do proximo ano. Es
ta creche está sendo construída
também com a ajuda fmanceira do
Governo Federal; através do,MEC
por colaboração do ex-senador Jorge
Konder Bornhausen.

TRANSPORTE EMERENDA

No transporte escolar, o Exe
cutivo ajuda financeiramente os alú- .

nos que necessitam do transporte até a
escola onde estão matriculados.
Também a merenda escolar é distri
buída a todias as escolas do Mwllcípio,
e conta com a decisiva 'COlaboração da
Prefeitura. .

'

,

Segundo fontes da contabili
dade do'Municípioí com a construcão
da E.B. -Munícípal "Ministro Pedro
Aleixo", da I! Escola Creche, e com

.

todo o apoio que estä sendo dado ao
ensino, neste ano de 1991, as despesas
já se aproximam dos 35% da Receita
resultante dos anpostos,

.A comunidade do mn-'
t �.

nicípio de Sehroeder',
através de seus legftimm
representantes, . saúda o p0-
vo massarandubense pela
passagem dos 3� anos de

�mancipação poHtica.'
.

Prefeitura Municipal
, de' Schroeder

Adernar Piske - Prefeito Municipal
Câmara Municipal,"

\

de Schroeder
Nivaldo Lombardi - Presidente
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PrefeitJJra Municipal de Massarand4ba
rúl ASS, A R," N o U B _� - 3ß ANqS!
A nossa'mensagem: I

Quando a nossa comunidade comemora o 30!
-, aniversátio dê emancipação política de município,

,

fazemos este registro com muito orgulho e gratidão,
-

:'; tendo na lembrança como fator preponderante des
? ta vitoriosa caminhada a u.aii. dá leate massa-
I. 'rand.bease"!. \

'

, í
I ,

-

"

Esta u.aiio" que conquistou a nossa eman- f

cipação 'e manteve o nome de Massaranduba cul-
I

"

minando com a gloriosa instalação do munIcípio
I

\

em uII de NoyeDlbro' de, 1"1", esta u.aiio"
que sempre eseolheu os bons governantes .que o mu
nicípio teve, fazendo com que poYO e goyerao con
duzissem os destinos de Massaranduba pelos cami
nhos da paz, da solidariedade, do traba.ho e do
prolresse; està u.aiio" que deverá ser mantida
em respeito a um passado de lutas e de conquistas,
para que todos tenham a oportunidade de ajudar no
presente e assumir com respo,nsabilidade a 'busca de

"

um fataro promíssor e feliz para oa_ poYO, o
que, éo grande objetivo de nossa administração!

-

Parabéns à Massaranduba!
Parabéns à "gente massarandubense"

Massaranduba, Novembro/1991,j,

DávioLeu
I' Prefeito Municipal

/

1 J

,

Parabéns
-

Massaranduba

Nos orgulhamos. de pertencer a esta comunidade

ordeira que faz do trabalho e da valorização
humana sea principal: razão de existir

,COOPERATIVA AGRíCOLA
I

MISTA JURITI LTDA.

Arroz "Primo'� e "Juriti"

Orgulhamo-nos de es
tar sempre ao lado -de 'Mas
saranduba, através da, força
e do trabalho dos nossos e&
laboradores.

( Parabéns MBSSaTan
duba, ,pelos teus 30 anos de
emancipação política.\

-

� COS�A Serviços Contábeis Ltda

Há 20 anos ajudando o desenvolvimento, de
Massaranduba -

Contabilidadee. Geral
Registro d� fir••s :.::Co.tratos - Distratós -

\
, Serviços de Des..a�.ante

'

Av. 7 de Setembro, 208-12 andar-Fones: (0473)
, '47-1241 e 47-1'12�- FAX 47-1252-

Massaranduba - SC

I t

Parabéns Massaranduba
, )

, Em teu selo, abrigas 'em povo trabalhador e perseverante, São 30 anos oe autonomia polftica e admi'nistrati-
'

va, traduzida em progresso econômico, social e cultural.

UJT;1a homenagem da
'

'

ASSOCIAÇÃO DOS MUNiCípIOS DO'VAlE DO ITAPOCU (AMVALI)
.

..Jaraguá do Sul.Corupá eSchroeder .Guaramiriin .Barra Velha
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"

Nossa sau-
o

.

•

dação e o nosso re-
, ,conhecimento", aos

•

amIgos, �assar�-
dubeases, que _ feste-

·

j�, com entusías-
.mo, OS, 30 anos -de

'emancipação; do' seu
municfpio. Q1Ie esta
data continue sendo

,sempre '.' marcada
com entusiasmo, �..

Damismo e fé.,

,,' '.
.

'

CAMARA MUNICIPAL'
'f .

DE JAR�GUÁ
DOSUL

�
l'

f
�.':'.....��-.,-"----....----!11111![11
� .�:

Heins E,dgar Raeder _.�te

.'Guído Mundstock, da Metalim:
"momento exige esforço maior"·

Entrevista; CC.RRÉIO
DOPOVO

.,... De que" forma o sr .

,vê, a atual situáção do mer

cado?
GelDO MUNDS-

TOCK
- Olha, com dificulda

des enormes, contudo 'não

insuportáveis, porém exige
do empresärio um esforço
redobrado.

, C.P.
- Sabedores, de que'

,

apes�' das dificuldades, sua' '

empresa continua investindo
e' expandindo, poderia nos

cítar em quais es setores:
I

',G.M.
'

- Pela ordem, seria no

'hörnern, pois neste exato

momento, a estratégia é tor
nar cada vez maiso colabo

.

rador como um verdadeiro
"parceiro", e lutador, pois
ele, hoje conhece perfeita
mente as situações, o capital
e, trabalho, ambos em alto
risco..

Un; segundo investi
mento incessante é o tec

-nolõgíco e produtos.
C.P.'·

!:-'

,

r--: Nestes cmco, seg-
mentos ,que a empresa vem

maciçamente, investindo,
quais o de maior retomo
atualmente? '

,

G.M.
- Continua' sendo o de

máquinas especiais, onde já
atuamos em diversos seg
mentos.

C.P.
- Quanto ao quadro dê,

funcionários, prevê de- '

missões em'massa?
'

G.M.

�' 1U�BOS SANtrA
�;' , �,el';ENA" LTDA.
�.

' II

, ';DlvjSãO�de�(Xmcreto (tubos � ârtetatÓs de
t.• ' ).'

"

.;
'! 'concreto).

-

;
-

�. i',
. R. Jdinville, 1.01,6 - Foflé: 72�I:tOk '

r DiV1,SªO de,.P!á�ticos (tÍibos de'pvé'i.. .tlodutos/'·

I'
<

j(6hac�9tji(}{'" tubos dePoIietiIe_��Bira
" R�eer�al�6:Dornb:::h�� - F_f 72�

.!:,
r

'.' Escritório Geral '.
.

Ff. CeI. Procópio,Gomes, 99:- 'Fone: 72.()()66 I

�',

__"_.';'_''."__.' -1..-....'.';-...--.....

�'_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..iii..iiiiii�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii1
F'

- Não, absolutameete,
e sim pequenos ajustes, in
clusive talvez em alguns se-

'Distribuidor: 'Autorizado para União-i';Ia Vitória PR
'. Av. Manoel Ribas, 370

",'
. -I •

"

Vista parcial do predlo que,
ii Metalim oferece aos seus
colaborádores' como um

novo e moderno refeitório,
A obra está ,em fase de.
conclusão,

.

Empresário Guido
, Munc:lstock,

diretor-presidente da
M.etallm -Indústria de

. Máqulnàs Lida

tores;: até mesmo centra
tações e,' ou remanejamen

-

tos.

Usimínas, a tendência é,
.tambêm lentamente, enxugar

. este câncer de todo cidadão '

bsasííeíro,
-,

C.P. .

.; De que forma analisa

esta alta taxa de juros?
G.M.

,

- É um mau necessá
rio, mas. em função da indis
ponibilidade da.moeda fica o

,'governo obrigado a emítír
papel, . logicamente com es-'
cassez, remunera com altas
taxas. Mascom o processo,
felizmente iniciado pela

Pinalizando, ém minha
opíníão se pudessenios pri-
vatizar todas estatais até 91,
seria o ideal, mas sabe-se .

que é meramente impossível,
e assim lentareente teremos
ainda que conviver por al
gum tempo com este merca

dc financeiro pratícando- à$ .

.

vezes taxas ínsuportãveís.

Casa ·das Maqui�as
"

.
-

. ,

'.
Quais sã«:;)� vSntagens em' ser '-:' Distribuidor Grassia '

"

,

.

RESPONDE: - Temos 22 Produtos de um só Fabricante - Temos reposições de estoques semanais - Irabaíhamos com estoques ·unitários Mfnimós - Entregas e transportes por
caminhões da Fábrica _. Preferência do consumidor do 'pr·o'duto·"GRASSlA" .: Pela q�alidade fl garantia. ,,'

I
_ Melhor preço pois vendemos �l preço de Fábrica. Confira e telefone para CASA DAS MÁQUINAS (0425) 22-2488

, ' 1 • .__ ,
•

ELETIlOTÉCNICA PARANÁ LTJ),,\ - Matriz: Av� Bento Munhoí dä"Rocha Neto, 1.530 - Filial: Rua Prof!!, A:mazm�, 1.620 - F:one (0425) 22-30-93 - UNIÃO DA VITORIA - PR

'tf/!lr�g� do Sill. de 09 a 15 de novembro de 1991
�t_f:-; ?' ,
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,Varig ..amplia sua �fic�a de:
motores em quase 17mllm2;

A vARIO inaugurou 'de cinco motores, qué será
a ampliação da sua Oficina duplicada no -pröxímo ano.
de Motores, localizada' no À meta da Empresa é atin
Complexo de Manutenção gir, em 1995, a revisão geraI
da Empresa, na Ilha do Go- de 15 motores por mês.
vemador, que exigiu da Em
presa investimentos da or

dem de cerca de US$ 25
milhões, sendo US$ 18 mi
lhões na construção 'civil e
US$ (i.400 milhões na ins
talação de equipamentos.

Atacado, e varejo"
,

• A Chinchila (um'bi
chinho parecido com o coe

lho) I a maior .cabanha do
Brasil. A comercialização de
peles da Chinahila estd bas
tante lucrativa. Uma matriz

,

chega a Custar uss 200 e o

mercado I mundial. A pre
feitura de

�

Jmagud estd pro
movendo um curso' especial
sobre o assunto para jUtUros '

criadores interessados em um

combcio altámente lucrativo.
Parafalar sobre o assunto vi
M, a cidade um espepalista
nacional; ,

• A Associação Co
mercial1ndustrial e'Agrope-
cu4ria,de Corupâ convoca os
associados para assembMia
dia 12 prôximo que terâ a se- '

guinte ordem do die: presta
ção de contas gestãO 90/91,
eleição do conselho delibera
tivo, eleição .do conselho fis
cal, eleição de 1J(Jva diretoria
e outros diversos. O horârio I
"ar 19 horas, no destacamento
da PolfciaMilitar. '.

• O governo do Estado
agiliza a instalação do pro-;

jeto' "Disque Santa Catari
na", elaborado pela Udesc e
Telesc que visa criar um cen
tro de informações sobre o

Estado, contendo aspectos
hiStl1ricos, geogrdfico, so

ciais, econômicos, de infra
estrutura, recursos- naturais e
programa de incentivo a ins
�ilo de empresas. O obje
tivo I transformar o serviço
num auxflio a empresdrios
nacionais e internacionais
que queiram investir no Estq
do e acelerar nosso desenvol
vimenio econômico,

r

do Complexo de Mannten,
ção, .composto ainda de U1D';
Banco de Provas (o Wrlco dá c

América-do Sul para aqueles ;,
motores), Oficina de Equi....
pamentos Auxiliares, Ofici.:
na Técnica, Almoxarifado ';

GeraI, Escrit6rios e o Prédio {

de Admínístraçäo .Geral,
Além dos investimentos na.:

.amplíaçäo, a VARIG está"
revitalizando as instalações;;

,

da oficina anteriormente
'

construída, dotando-a de.
.novos ,e modernos equipa-"

, mentos.

A oficina faz reparos
totais nas grandes turbinas
CF-6-50, que equipam Os
OC-10 e Boeing 747-200
nas CF-6-80 do Boeing 767-
200, Boeing 767-300 e

Boeing 747-300. Também'
Naqueie local, a VA- são realizados serviços me

RIO já contava, com uma nores nas turbinas dos
Oficina de Motores, que Boeing 737-200, Boeing
passou, com as obras de am-

-_

727 e dos Boeing 737-300.
pliação; de 5.83Om2 pra
23.200m2• Além disso, a A VARIG é a tíníca

Empresa vai aumentar ii sua empresa aérea brasileira que
capacidade de produção. conta -com as suas próprias
Atualmente, a VARIG faz, instalações pára a revisão de

mensalmente, a revisão geraI motores. A Oficina faz parte ,

• Continua apleno va
JXJr o Censo Industriai pro-.
movido pela AC/JS, que ob
jetiva levantar o realperfil da
indústria jaraguaense. Os
pesquisadores estão desco
brindo em m/dia duas novas

empresas' em cada setor cen
seado, Consta taT(tblm que
muitas empresas não estão
incluf4as no cadastro da
Prefeitura. Algumas foram
criadas s6 para sacar o

FGTS. ;-

A inauguração foi feita
"pelo Presidente da VAlUQ,
Rubel Thomas, e contou,
ainda, com a presença de di- ,

retores e membros do Coo- '

selho da Empresa.

Sebrae expande serviço a 'micros
_INFORMATIVO ECO.OMICO Florian6poJia - Ainda

este ano o SEBRAE-SC vai
expandir os serviços de aten
dimento ao micro e pequeno
empresãrio do, interior num

trabalho conjunto com as asso

ciaç� comerciais e industriais
de todo o estado. Esta estraté
gia faz parte de um conv�o
firmado no mês passado entre
o SEBRAE-SC e à FACISC
numa tentativa'de levar infor-

, mações e orientações ao maior
n6mero possível de micro e

pequenos empresários em

Santa Catarina.

empresário", um serviço gra
tuito de atendimento ao micro
,e pequeno empresário já utili
zado em 10 cidades do estado.

",'

cius ressaltá que .com este tipo
de trabalho conjunto é possível
baratear os custos dQs produ
tos do SEBRAE porque as

instalações utilizadas. são das
,

próprias'associações.

TABELA DE' .MPOSTO DE RENDA RENDIMENTOS DE NO-
YEMBRO/91.

'

Ati Cr$ 190.00.0,00 •• • • • • • • • � • • • • • • • • • • • • • • • Isento
De Cr$ 190.000,01 atd 620.000,00 •.•• ,

•• 10""" 19.000,00 A Deduzir
De Cr$ 620.000,01 eaclma ••••••••• 25% 112.000,00 A Deduzir

- \
I

.

AbaUmentos pennltldos: 1) 16.000,00 por dependente ati o m'xlm�
de cinco; 2) 190.000,00 por aposentaJlpr1a para quem jd completou
65 anó. de Idad,e; 3) Pendo Allmc!ntlcla; 4) Valor da Corib1bulçio
paga no mês A Previdência Social. 9

_ Só neste ano foram registradas
mais de 6 mil coasultas e,-para ,

92, a expectativa é de que este
nämero �plique.,No balcão, o
empresário obtem infonnaçães
como -abertura de empresas,'
oportunidades de negócios e

linhas de crédito. Para o dire
tor superíntendente do SE
'BRAE-SC" Vinicius Lum-:
mertz Silva, este convênio é
mais um resultado da privati-

,

A idéia inicial .do SE- ,zação do SEBRAE que. vem
BRAE-SC é instalar tenninais mudando sua estratégia de
automatizados nas ACI'S onde'" atendimento para aperfeiçoar
vão funcionar os "bal�s do' os serviços; Alem disso, Víni-

Já o presidente da, FA
CISC, José Suppi, que no mês
de novembro vai cumprir ro
teiro em todo o estado para
sensibilizar as ACI'S no senti
do de colaborarem com o eon

vêÍúo, afirma: ''Todos vamos

ganhar". Suppi acredita que
dCsta forma, o SEBRAE-SC
estará ·ainda mais integrado aos

empresários e as associações,
por sua vez, mais integradas ao
SEBRAE-SC, proporcionando
maior retomo aos associados,

ORGANI�ÇÂO CONTÁBIL A COMERCIA'- SIC LTDA.

CQNTABI5���4�M GERAL '

I

AV. MAL DEODORO DA,FONSECA, 122 - FONE:, 72-3236
TELEX: 475-055 '

Jornais do interior e o Mercosul
'por força dessas circunstâD-,
cias .prever ou conhecer pos
síveis conseqüências com o

MERCOSUL" Dada ainda a

vizinhança.ffsico-territorial é
provável que as demais AD
JORl's (17) do resto do pa(s

- queiram consultar sobre o'
assunto.

Equivale dizer' que
Santa Catarina poderá serv!r,

,

de laborat6rio para estudos e

avaliações dos demais 'cole
gas do país, com referência
ao assunto.

entidade, entre elas a da re

gião Norte, ,repre�ntada:
pelo "Correio do Povo",
conhecei as repercussões,
conseqüências, vantagens ou
desvantagens que a integra
ção que virá com essas no

vas relações do Brasil e, dos
demals participantes, trazer
na área da comunicação para ,

,

os catarinenses. A justifica- ,

tiva dessa solicitação reside,
no fato de que, sendo Santa
Catarina. Estado .Iímítrofe
com a;tguns. desses países.'

Em prosseguimento à
assinatura do convênio de
intercâmbio téénico e cientC..
"fico com a UFSC, a entidade
congregadora dos jornais do
ínteríor manifestou ao' pro
fessor César Valente o inte
resse na elaboração de um

trabalho sobre o MERCO
SUL, voltado inteiramente à
área grãfíca-jomalfstica, De
seja o presidente da ADJO-
RI, jorn.

'

,

Darcy Schultz e os

vice-presidentes regionals da ,

.

M6vels de madeirá, aço e estofadOs, vendlacfclres, bebedouros,'máquinas de
escrever, e calcular, novas ,e usadas. Suprimentos pl, computador8$ acesS6r1O!1 em

"geral.

R."..da Autorizada IBII. Assistência Têcnlca, Inclusive reformas de
cadeiras, arqu!vQs etc. Consulte-nos.

.

; Rua VenAndo da SOva Porto-,-353-

F,nes: (DDD 0473) 72-1492,· n:3868
89250· JARAGUA DQSUL ·SC

D/CORTE CL.íNICA V1ETERINÁRIA'
SCHWElTZER

.

" FUNILARIA
JARAGUÁ LTDA.

, .

Especlallzà'da em brocas de aço rApido. brocas de metal
duro para clrcurto Impresso, fresas de aço rApldo, b$dames com

dez por cento de cobalto, machos de ar. rApldo. serras de aço

rApl,do. cosslnetes. tlmas. contra pontas lixas. pontas rotativas,
.

trenas, eletrodos, mandris. paqulmetros. mlcrometros. discos de

éorte e desbaste.

II
li Dr. W�ldemar Schweitzer

ci:ú/uu eAqlU!cedorSolar .

, R. Feli� Sclul#dt. 279 - Fone:
·72...fJ448

Clfnica de pequenos e grçlTldes animais,
cirurgias, vacinaçê.f, raio x, internamentos e

, boutique.R. joinville, l.i78 (em frente ao
,

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

,

Jaraguá do Sul - SC

Oleorte Com.rclo de Ferramentás Ltda.
Rua Relnoldo Rau, 459· Fone: 72-3384·
Telex: (475) 465· Jaraguil do Sul- SC. <'

"\
'

, ,

,
,

Jar4g114 doS"I-SC·
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PDS: maior partido de SC
em número de filiações

Jaragu4 do SulJFlo
rian6polis - O PDS (parti
c;10 .Democrático Social)
volta a ser a maior agremia
ção poICtica em Santa Cata-'
rina em nWnero de filiados,
posição que perdia pata o

PMDB
. (partido

.

do Movi
mento Democrático Brasíleí-
00) até outubro de 1990"
-quando ocupava a segunda
posição com 96.2.19 filiados,
contra 96.550do PMDB.

Com-a eleição de Vil
son Kleinübing, o PFL

. (partido da Frente Uberal)
"

conseguiu atrair 7.991 novos

correligionários, surgindo
agora em terceiro lugar no
Estado, com 54.808" filiados.
O PDS, apesar de ter perdi";
do filiados para o PRN
(Partido da Renovação Na
cional), Partido Uberal (PL)
'e outras siglas tem hoje
9;4.372 filiados contra
93.858 do PMDB. Este, a

exemplo do que Ocorreu com
O· PDS, segundo analisa o'

presidente do díretörío mu

nicipal do partido pedess�
.

ta, Aldo Maul, "está per
dendo os fisiologistas e

afoitos que
\ procuravam ga-

Jornal é importante?
Oraseêl

,
A IMPRENSA CATA-

RINENSE, do querido N�n
Thomé, faJa de um candidato

que quer ter JORNAL, e diz:
"O Prefeito Milton Sander; de
'Chapecõ, que não afasta a pos
sibilidade de ser o vice de Espe
ddião Amin na chapa ao Gover- .

no, ou de concorrer a uma das
duas vagas ao Senado, já tem no
seu projeto político a idéia de
também

.

ser empresário da co

municação. S.ander propôs-se a

adquirir o jornal O&Dimo da
Manhl�',

. que circula há, dez
anos em Chapec6, sua base
eleitoral".

A prop6sito de tal notícia
lembramos novamente do nosso

jornal, que foi sondado a passar
para outras mãos (estava no au

ge de uma crise. colorida) e

muitos telefonemas de pessoas
influentes, daqui, tentaram em'

vão "aconselhar a deixar de ba
ter em ferre frio". Claro que
Dão se chegou a falar em cruza

dos novos, em cruzeiros e muito
menos em dólares. Falou-se em

preço de .banana,
"

Mas como. nesses tempos
tUdo pode acontecer e, existindo
um jornal com tftulo recente
mente registrado. e disponível,

, lembra aos interessados um ve

lho adágio: PAGANDO BEM,
QUE PERIGO TEM?

PDS de roupa nova

ALDO MAUL - Presld,nte do Dlreí6r10 do PDS de Jaragu4 do Sul
,

O que' ser do P.D.S_?
Defendendo a ßvre Iniciativa e a proprt,dade privada, bem

compreende o PDS que uma e outra nlo podem, porem exercer-se

contra o bem CJ)mum, mas, ao contnlrlo, unicamente a seu'seivto
.ço" pols como salientou Joio Paulo' I: ','sobre toda propriedade
privada peS. uma hipoteca social" •

".

"O PDS .compromete-se a lutar p�r uma sociedade aberta e

pluralista, fundada na tolerAncla e na solidariedade, na qual todos
tenham, o dlreHo de participar das decls6es, que afetem a vida na

cional ou a pessoa humana,le de questlon,r e fiscalizar os atos da
admlnlstraçlo pllbßca. .

O PDS apoia um sistema econ�mlco que deve fidelidade aos
valores :soclals, planejado pará servir ao homem e nlo este à eco

nomia, pols a tradição contemporAneã da liberdade de criar bens '"
serviços, em consonA'ncla com as aspirações gerais, bem como de

prodUzIr riquezas para todos, gerando.einprego, renda e poupari
ça, • â economia social demercado, baseada naJustlça social e na

.

solidariedade. Y

nbar cargos no governo e

obter beneficios pessoais,
são os chamados interessei
ros, despidos de qualquer
ideologia-partidária . e ,que
acompanham o poder em

busca de sua satisfação pes
soal".

. ,

O PDS continua tam
bém com a. maior bancada
dentro da Assembléia Le-.
gislativa com um total de 11
deputados estaduais. No go
verno da União de Santa
Catarina, o PDS tem .as se

cretariás da Educação, Saã
de, Casa Civil e Justiça.

Comitiva de
.

Massaranduba

com Kleinübing
Mauaraaduba - o prefe�to

de Massaranduba D4vio Leu acompa
nhado do Deputado Adelor Veira e de
comitiva, formada pelo vice-prefeito
Raimund Zimdars, pelo presidente do
PFL, Zeferino Kuldinski, e pelo vi
ce-presidente da CAmara de Verea
dores, Abilo Zanotti, foi recebido em
audiência especial pelo. Governador.
Vilson Kleinllbing.

Na oportunidade, foi entregue
ao governador, convite-programa das
festivi<jades de ániverslrio de Mas
saraftduba, que ocorrerá nos dias 10 e
11 de novembro, No dia 1 i de n0-

vembro, Massaranduba estará com

pletando 30 anos de emancipação.
Dãvío Leu tratou ainda de vá

rios assuntos polftico�a<bninistrativos
com o governador, principalmente
aos que se referem as verbas estaduais
destinadas ao município e ainda pen
dentes:
- Liberação de Cr$ 5.000.000,00,
'para a construção da Ponte "José
Vavassoii", na localidade de São

. José, interior do Município. Obra jã
concluída;

-'- Liberação de Cr$i 4.000.000,00,
para a conclusão do Terminal R9-
dovíãrio Municipal em construção;

- Liberação de recursos para aquisi
ção do mobiliário e' demals mate
riais para a Escola Bãsica Muníefpal

,

. "Ministro Pedro Aleixo";
- Construção de Barragem' no rio
Massaranduba, na localidade de

.
Fundos Sueco, para atender os arr0-
zais pr6ximos;

- Liberação ainda de recursos para
, conclusão da ampliação do' C.E.
,

""General Rondon"; da reforma da
Escola Básica ""Felipe Manke" ,

.

bem como, a recuperação da quadra
de esportes, da mesma escola;

- Liberação dos recursos estaduais
para reformas e demais reparos nas
Escolas Estaduais MunicipaliZadas,

.
conforme Convênio assinado.

BASTIDORES

DAVID

-----------MárcioMurara- "

·O Circo está voltando
Depois de ter levantado, acampamento em 1990,

o circo das eleições prepara-se para armar suas ten
das novamente. A 11le1JOS de seis meses do irlfcio das
campanhas e a um ano do prôximo pleito municipal,
entram em cena osprimeiros astros: Os candidatos à
candidato.

'

No roteiro dos espetl1culos estd previsto-a distri
buiç/io gratuita de santinhos e adesivos; a apresenta
ÇÕiJ de . engroçadas c�dias entitukuJas: "Planos ik
Governo",' e o enorme despejo de dinheiro, princt-

. palmenie o dinheiro pl1blico que sai do botsô' do pri1-
prio eleitor., ,

,

Seja. [XlTQ vereador, vice ou prefeito. todos so
nhilm com a chance demeter as mãos nos segredos dos
cofres pl1blicos, sob o prete;ao de trazer o progresso e

oportunizar a melhoria da qualidade de vida da po
pulação.

Como todos conhecemos esses enredos; sabemos
que no final quem vai sairperdendo I! o pr6prie povo,
que acaba arrependido de aplaudir esses n6mades do
voto.

'
,

CHORANDO MÁGOAS
Em 'recente reunf.40 dos

-

partidos q,ue, integram a use em

Guaramirim, o deputado estadual,
Udo Wagner, queixou-se a res

peito do comportamento de alguns
"companheiros"; Disse o deputa-

.

do: "36fito sabendo das reivindi
cações de Guaramirim, quando j4
esttfo tramitando em Florian6po1is

\ e vejo meia d:4ZÜl de pessoas. ba
terem cabeças sem conseguir coisa

\

algw._nd'. TuM isso acontece f101':"
que o vice de Guaramirim, Fran
cisco Schorek, doPFL, encaminha
seus pedidos pelo deputadoAdelor
Vieira, do PFL de JoinviJle.

CRUCIFICAI-O
, Na mesma reunião, o dito

pefelista, que não foi, convidado,
acabou simboiicamente crucifica
do por 1140 assumir uma poSiçIJo
prd-UnilJo. Algumas pessoas ten
taram defendl-Io, mas a maioria
optoupela condenação.

$EM COLIGAÇÃO
Nesse clima não 114 alguhn

que consiga cogitar uma coligação
entre os partidos I da USC. Por
outro /ado, o PMDB, que .tem o
prefeito e cinco vereadores e que
j4 coligou com oPFL na 4ltima, s6
aceita Chico Schorek como candi
ooto a prefeito Se ele mudar de
partido. J4 o pefelista nem sonha
com isso. Desse jeito MO tem coli
gação.

�

UM POR TODOS e

. TODOS CONTRA

Enquanto isso, em MOS$fl�
randuba, a coligação parece mais
f4cil de acontecer e trata-se de
uma composição inimaRin41!el.
PMDB, PDS; PL ePSDB.EmoIe?
Essa estrutura tst4 sendomontada

.

para tentar derrubar o impIrio do
todo poderoso prefeitoDdvio Léu;
A coligação que est4 sendo cha
mada de "Os TrêsMosqueteirru",
j4 tem candidato: 0t:le1rU Derett4
concunhado do iímão do deputa
do Udo Wagner, que 1140 morre

de amoresporDdvKI.

ESFERA DE VIDRO
VOLTA A ATACAR

<Depois de ter m-vestido,
sem sucesso, contra os supervisor
Regional de Ensino, �smeraldo
Chiodini, no coso'das std?stituiç6es
de diretores deesc., o vereador
do PMDB de Jaragu4 do Sul, que
atende pelo pseudßnimo de "es.
fera de vidro" (ou outro sinßnjmo
disso), tentou desferir outro golpe,
desta vez, contra o colega de 1eJ(is
/atura, Paulo Floriani do PFL. O

, "esfera. de vidro" teria 2xito se

contasse com o atraso de um su

posto çupincha; Segundo outros
vereadores, o elemento quê o

"Esfera" mandou colocar a dita
urna, na tal capela, em Nereu, se
atrasou e-tudo deu errado. Dessa.
vez ele baixa a bolinha••• de gude I
claro.

.

A ÚlTIMA

A. poucos dias osmagistra
dos encerraram uma greve de 23
dias. O mais interessante I que

. nesse penodo" ninguhn sentiu Q

falllideles. '

\

CARROÇARIASHC·
HORNBURG Ind. de Carroça.rias Blindadas Ltda

.
- .

CARRoçARIAS BLlND�DAS - FRIGORfFICAS -ISOTtRMICAS ,- TREILLER'S COMERq/AIS - ESQUADRIAS � P.OR-rAS
AV, MAL. DEODORO DA FONSECA, 1.479 - FONE: (0473) 72-2511 - TELEX 475.056-

FAX 72-2130 - jARAGUÁDO SUL/se,

P4giIUJ 7
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KADRI
\ Pura emoção

.

§]§I§]§l§]§]

Vista-se bem

Tem coisas
,

que nunca

saem da moda.
Andarbem

vestido é uma
delas.

E isso é rio
. .

Moda Sempre
.

Getúlio Vargas, 55

rSELVA;J
A I:.IBERD�DÉ EM M.ALiHA

'FONE: «()473) 72,-3253. .

v

Jaraguá do
.

Sul - SC .

I

Cenlra Weber,
flll'la do empre�rio

DomênlcoWeber e de
,
lrac!Weber' II uma das

.. . -

debutantes da
sociedade

guaramlrense.

uma de Jaraguá do Sul
e uma de Curitiba. O
baile inicia às 22 he
ras, sob' o embalo - mu

sical' do renomado con
junto Pop Band. Tra
je: seeíal, Reserva de
mesas a partir do dia
26, na Klein Departa
mentos (fone 73-'0344).

'/ A CONFftMAÇAo .

.

DO ANDREAS .

.

ALMOÇO 'DA REDE:

TENO�NCIAS
.

,

DAMOOA
A Eberle S/A e a Fio

maq Comércio eRepresenta»
ções Ltda, ocupam I> Clube
'AtlItico'Baepenm, 110 pr6xi-
11'/0 dia 13, a partir das 20
horas, para p1YJjetarem s/ides
mostrando a 11II?'la confir
mação invemo/92 e tendên
cias do verão/93; Trat tam
blIn novas infÓTmações so
bre <ISpr6ximas estações.

o SIM DE
"'ARGARET E

WESLEY'

Casam neste s4bad0, .

ds .20h30mins, na Igreja
NossaSenhora da Graça, em
Jaraguâ, Margaret Schmidt
(ex-miss . Jara�/87) e

WesleyNascimento. Ele 4fi-
.

lha de Guardei eMaria Jod
Naspimento e ela de Amei e
(Juilherme (in 'memoriam)

. ·Schmidt. Ao casal, votos de'.

felicidades.
/

60 ANOS
DA OASE
A Ordem AUX!1fadora

das Senhoras Evang4licas
(OASE), da l!f1'eja Evangllica
Luterana/Centro, compieta
60 anos de sennços presta
.dos d comunidade evang4li
ca. A data serâ comenwTada
na dia 8, sexta�feira; emfes
tividades . que acontecem
dUrante todo o dia, Culto '

.

Ecumênico em homenagem a

data-acontece ãs 9h30tiúns•

, ANIVERSAR
Maria Stinghen; � cdm

. Eliane Strebe de Matos,
James Derilson Soares,

� Márcja Kann Paul da

,

I

SEXTA'; 08.11.91- 20:15 hrs - o Extermina»
t/Qr do Futuro n - O .fulgamento Final. Com:'
ArnOld Schwarzenegger, Linâa Hamiltön eRo
bert Patrick. Direção: J� Cameron; Cens.:
-12 anos; ' ."

"SABADO - 09.11.91 - 20:15 hrs - O Extermi�
nadar40 Futuro II - O Jujgamento FÍn(zl.

'

22:00 hrs - Filme Er6tiCo. Censa 18 anos.
DOMINGO -LO.JJ;91-15:Oohrs·)Extermi
nador do Futuro II - O Julgame1JtoFinal.

20:/5 "'1
Julc

.

SEGO.
nadar, n - Q JUlgamento Final.
TERÇA· J.91-20:15hrs-OExt'ennina-'
dordoh B,�OJulgainentoFinal. '

QUAlm" Wal - 20:15 hrs - OExtermi-'
'nadortlô. �n-OJulgamentoFinal.

"

QUINIA 1.91 - 20:15 hrs - Filme Erdtico
Cens.: 18

...----------------------------�------.I\·..---------------------------------.
"

Malhas

JARÔ,r,
r,
r,

'Os mais lindos presentes para
,

a, 1" Comunhão e Confinnaçlo
- você encontra em \

'

LANZNASTER

DEBUTANTE'S'
A Associação das Se
nhoras de Rotarianos
de Guaramirim pro
move' no pr6ximo dia
14, o Baile de Debu
tantes de Guaràmirim,
no Pavilhão de Exposi-

, ; ções-' Farão seu "de
but" 12 meninas-mo
'ças da ,�il!dade I�,

Domingo passado
aconteceu a Con�1Io de
ANDREAS SCHMOCKEL
BUERGER, filIw de lrineu

. (Rosanne Beatriz Schmõckel)
Buergt(r e nétõ do Eug2nio
(BTünhilde Mali1ike)Schmöckel,
e deHerbert eAnita Buerger.

A bonita cerimônia que
reuniu vinte e quatro jovens,
realizou-se durante' o Culto
oficiado pelo Pastor, Werner
Brunken e o Est. Teologia El
ton Pothin com o compareci
mento de }reis que lotaram a

moderna igreja da Comunida
de Mar.tin Luther, daPar6Quia
Nordeste - CELe - Curitiba �

PR, da Igreja Evangélica de
Cotifisslio Ly.terana no Brrisil,. .

5
MILHAS IlHO UOI.
1986 - 19&1

ANOS

II

,r'
Ir
r'

II

I �

1,1

li
,.

-

II

Malhas para coníeoclonlstas
Rua Cei. Procópio G.'de Oliveira, 788,

Fcme: (0473) 7,2-0246 -

.

Jaraguá do Sul- SC Av Mal. Deodoro, 391 ..
� Fone: 72·1267

,
• , J

r.

"

P4gina 8
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"

Jaraguá do Sul
Ruo. Mal. Deodoro, 28

Fone: (04.73) 72"()346 / 72-0866'
,

ESCALA MUSICAL

,�''

..:,'
I"

Aulas de
ÖRGÄà - VIOLÃO -

'SAX ·e

II
CLARINE'FA

-----------_11

,
.

ETERNO B<;>M GOSTO;.
A GERAÇÃO
DAMALHA /

Vi nos olhos
todo o des�jo seu

estremeci nos seus lábi'os,
e explodiu no corpo
tod,o o desejo meu.

MÓVEIS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA
, ,
,

\

Vestindo Gerações

Postos de Vendtu
, Av. Mal. Deodoro,

1.085

II

II
,
Fone: 72�3311

. )

I,
lO

• II

�FONE:(0473J 72-172'1 'JARAGUÁ DO SUL --SC"

:: ..... 1!J'ttitú!a..,/:[,MENTOS CONGELADOS' ,-

, .

Aliando sabor. praticidade e tJigiene. agora você tem em

Jaraguá a comodidade das grandes cidades.,
, Prática.,... Alimenlqs Congelados "a maneira gostosa de

variar o seu Cilia�a-dia".
Roa Jorg�'Czerniewicz, 145 -Pr6x.

. Alimentícios Sasse-"
.

Fone:. 72-3560 - Jaragu" do Sul- SC
/

Troféus - Artigos Esportivos
Academia dé'Musculação

. (de segunda à domingo)
.Av. Mal. Deodoro, 141 '" Sala 3
(defronte A HM - Fone: 72-35.63

<,R,ua ExpedicioDário GumerciDdo da SOva; 44
DefroDtll a Caixa EcoD6mic:a. '. .

I:

.

O melhor carro !Jsadó da
-

região··
Escort XR-3, Prata Mei./90
Belina ,L, �ui'Met./87
Chevette, SLE, Bege/87

J, -,

A 'ROUPA INFANTIL'

JaragU4 do SUl, de 09

Belina L, Prata Met.l87
Pampa L, CinZa Met/SO

. B�lina GLX, azul Met.l88

r

Chevette' SL, Prata/89,
Del Rey Ghia, Vermelho Per.l88
.Del Rey Belina L, cinza/89 '

Av, Mal. Deodoro da Fonseca, 158
Fone 72-1777 - Jaraguá do Sul - SC

.

, ,

Moretti, Jordan & Cia. Ltda.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Proclamas de Ca'samentos
MARGOT ADEUA GRUBBA LEHIi,ANN.

Oficial do Re�tro Civil do I!! Distrito do Comarca de
'Jaraguâ do Sill, Estado de Santa Catarina. RrasiJ faz sa
ber que. compareceram em Cartório. exibindo os doeu
mento« exi�idOSpela '/ei, afim de habilitarempara casar:

ral de Guaramlrlm, néste Estado, domiciliada e resI
dente' na Rua F�rlch WDheim Sonnenhohl, 440,
nesta cidade, filha de Isldlo Rodrigues e HIlarla ReI
nert Rodrigues-
EDITAL Nl! 18.011 DE 01-11-1991�
PEDRO MARQUES DO CARMO E CLAUDE"FE
MALLER-

EIe, brasileiro, solteiro, desenhista mecllnl
co, natural de Lerro Vlile Londrina, ParanIl, domicI
liado e reslderite nli Rua Elisa EI!sabéthVlelra, 110,
nesta cidade, mho de Francisco Julio do Carmo e

.'

Luzia Marques.
' ,

Ela, brasileira, solteira, bllléonista, natural de
Jaragud do Sul, domiciliada' e residente na Rua
Carlos Schulz, 97, nesta cidade, filha de,Harro Mal
ler e Cecilia Maller.

EDITAL Nl! 18.012 DE 04-11-1991-
VALMIR DE LIMA E ROSANE IIILBRATZ-

EDITAL Nfl1(!.OO5 DE 2�11).1991- .

WOLFI ROPKE E ROSILENE TANCON-
Ele, brasileiro, solteiro, eletr-ot4cnlco, natural

de Jaragull do Sul, domiciliado e resld�nte na Rua
Erwlno MenegotU, 941, nesta cidade, filho d� Frldo
IIno R6pke e Helga Dorow R6pke-

Ela, brasileira, solteira, costureira, natural'de
JaraglJII do Sul, domiciliada e resld!mbil na Rua An-,
tonlo Bernardo Schmitt, 393, em 'lIha da Figueira,
neste, distrito; filha de Joio Tancon e 'lyanlr Borba
Tancon-'

' "

, EDITAL Nfl18.0Ó6 DE 29-11).1991-
IYANIR 'P�LOSCHI ,E ROSANE IIARIA

MARTINI_. Ele, brasileiro, solteiro, representante, natu-
Ele, brasileiro, solteiro, operírlo, natúral' de ral de Rio Negrinho, neste Estado, doinlclllado e re-

Oeste - Guapore, Rio Grande do Sul, domiciliado e sldente na Rua Antonio Stanlslau Ayroso, 588, nes-
residente na Rua JolnvlRe, 3.033, nesta cidade, mho ta cidade, filho de Jovlno de Lima e' FrancISca de
de Aveßno Paloschl e Dosollna Madalena LorenzetU Lima.
Paloschl- Ela, brasOelra, solteira, Ind,ustrldrla, natural

Ela, brasOelra, solteira, costureira, natural de _ de Jaragud do Sul, domiciliada e residente na Rua
Toledó, ParanIl, domiciliada e residente na Rua Joaquim Francisco de Paula, 1.961, nesta cidade,
Jolnvllle, 3.•033, nesta cidade, filha de Carmo Ma� filha de Herbert MDbratz e Anita EiertMDbratz.
no Marltnl e Ralnßda Filomena Marltn"; EDITAL Nl! 18.013, DE 04-11-1991
EDITAL Nfl18.007 DE 31).11).1991. DANIEL 'TARGINIO VIEIRA E MARA LUCIA
SEBASTIAo KIENEN E AR�ETE KITZBER-, MOREIRA- r:

"

GER- , \ Ele, brasileiro, solteiro, protdtlco, natural deEle, brasll8lro, solteiro, Industrlllrlo, natural Blumenau, neste Estado, domiciliado e residente nade Jaragull'do Sul, domiciliado e residente na Rua
Rua 25 de jUlhO, 1.109, em Vila Nova, nesta cidade,Jo" Theodoro Ribeiro, 485, em Oha da Figueira,

neste distrito, mho de p.aulo Kienen e .Idallna Petrl.
mho de Targlnlo JOH Vlelrà e Avenlna Maria Vieira-

Ela brasileira, solteira, costureira, natural de
Klenan- Jolnvllle, neste Estado, domlcll18cta e residente na

Ela, brasileira, soltelr.a, do lar, natural de Ja- Rua 25 de Julho, 1.109, 'em VIla Nova, nesta cidade,
ragu" do Sul, domlcßlada e residente na Rua Joio filha deMario Moreira e AmtHla Moreira.
Planlnscheck, 834, nesta cidade, filha de Francisco
Kltzbe Eisl F I Kltzb EDITAL Nl! 18.014 DE 04-11-1991-

EDITA�g���8.00':D���_11_19:;�er- VlLMAR PANSTEIN E UNDÓRIA SIQUEIRA-

ALAN ROBERTO KEIL E RUBINêlA NALITA Ele, brasileiro, solteiro, Industrldrfo, natural
CARVAL1I0 _

,

de Jaragull do Sul, domlcßlado e residente na Rua

Ele, brasileiro, solteiro, 'n.dustrldrlo, natural Joio Planlscheck, 1.552, nesta cidade, filho de An-

de Sio Bento do Sul, neste Estado; domiciliado e tonlo Panstein Neto,e Catarina Elchlnger Panstein.
residente na Rua Paralba, 50, nesta 'cidade, filho de Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de PI-

Herbert Keil e LaurIta Keif:. p nhalzlnho, neste Estado, domlcmada e residente na

Ela, brasHelra, solteira, Industrldrla, natural Rua Francisco Stlnghen, nesta cidade, filha de

, 'de Lages, nesta Estado,domlcillada e residente na Francellno Siqueira e Madalena Rodrigues.
Rua Paralba, SO, nesta cidade, mha de Rubens Car- EDITAL Nl! 18.015 DE 04-11-1991-
valho.e Zulma Nallta Carvalho- ÀRMÁNDO NO�UO, INAGAKI E ARLETE SCH"
EDITAL Nfl18.009 DE 01�11-1991" MIDT-

.

DONIZêTE BOGER. E LEDA APARECIDA Ele, brasileiro, solteiro, engenheiro, natural
SCHRAMOWSKI-. ,

de Quinta do Sol, ParanIl, domiciliado e residente
Ele, brasileiro, sóltelro, t4cnlco metal6rglco, na Rua Carlos NIeis, 320, nesta cidade, filho de Ka-

natural de Sio Ludgero, neste Estado, dt;lmlcOlado tula Inagakl e Toyoco Inagakl. • ,

e residente na Rua 28 de Agosto, 1.507, apto OS, em Ela, brasOelra, solteira, desenhista, natural

Guáramlrlm, neste Estado,' filho de Cellio BônetU de Jarag,ud do Sul, domiciliada e residente na Rua

B6ger e Zülelde'Schmln 86ger- Guilherme Weege, 409, nesta cidade, filha 'de HIlarIo
Ela, brasileira, solteira, admlnlstradorarnatu- Schmldt e Eleonora Held!tcker Schmldt' ,

'

ral de Caçador, neste Estado, domlcOlada e reslden- EDITAL Nl! 18016 DE 04-11�1991-
•

te na Rua JOlnvllle, 3.511, nesta cidade, filha de EVALDO PINTO E ROSANA COLLAé;o
Joio Sêhramowskl e, Leonora de, Freitas Schra- Ele, brasileiro, solteiro; óp.rdrlo, natural de "-
mowskl- Atalanta, nelOte Estado, domiciliado e residente na

'

EDITA'- Nfl18.010 DE 01-11-1991- I Rua Paralba, em Vila Lenzl, nesta cidade, filho' de
C6pla recebida do cart6r10 de Guaramlrlm, neste Domingos Ollvelra'Plnto eOIMa Schreiber Pinto.Estado -

Ela, brasileira, solteira; costureira, natural de
NI�SON MIGUE.L DEYEGILI E ISABEL DILMA Porto União, ne,ste Estàdo, domiciliada e residente
RODRIGUES-

na Rua Lourenço Kanzler, 800, em Vila Lenzi, nesta
Ele, brasOelro, solteiro, anaOsta suporle IBM"

natural de Guaramlrlm, neste Estado'��omlclilado e
cidade, filha de Nereu Collaço e�rla Collaç(J.

'

residente em Estrada Guamlranga, em Guar'amlrlm,
neste Estado, filho de Arcangeló Miguel, Deveglll e
Maria de Lourdes Devegni-

.

Ela, brasileira, solteira" classificadora 3, njltu-

,

,

' E para que chegue ao conhecimento de todos,
mandei passaropresenteEditql, que seropublicadopela
imprensa e em Cartório, onde sertf afixado,durante J5
diaS. '

'

CORREIO-
I[> <> IF=- <> " c:»

Informativo Paroquial
CASAMENTOS:
08111/91 -18h30 � Matriz - Juracl Baroelos dos'Santos e �dena V. Graunke
09/1 �/91 - ?Oh30 - Barra - We8lwy Nascimento e Margllret Denise�mldt
09/11/91·181100 -'No Sra. Apareclda- Vanlldo h. Junkes e Marlene de Paula
'09111/91· 18hOO,- Matrlz- Roberto C.,d!l Silva e Ingrld Relnke '

09/11/91·171100 - Matriz - LulzCarios Prestes e Roseíel Terezlnha Woll
09/11/91 - 17hOO - Matriz - Miguel Rodrigues e Teresa A. Trindade Rodrigues
09/11/91 - 20h15 - Sio Francisco - Valdir Avi e Chlrley Adriana Bartel
09111/91 • 18hOO - Barra - luis Carlos Pellis e Cleonldes Rlncaweskl
09111/91 -,16hOO - Matrfz - Antonio Tuon e Marlsa de Oliveira Tuon
09/11/91 - 18h30 - Matriz - Jair Alleve e Juice Fêtlma Rolfrlgues
MISSAS - SABADO
19hOO - Matriz; �9h30 - Sio Judas Tadeu (Festa); 19hOO - Sio Francisco; 191100·
Rio da Luz (Renovaçlo);,191Í30 - Sio Josê

'

MISSAS - DOMINGO
07hOÓ • 091100 - 191100 - Matriz; 09h30· Sio Judas Tadeu (Festa);. 08hOO - Sio luiz
Gonzaga (1' Eucaristia); 081100 - Sio Benedito (1' Eucaristia); 08hOO - No ara Rainha
da paz (Renovaçlo); 091130 - No Sra. P. Socorro (1' EucarlsJIa)

lIOSSA IlENSAGEIII
-Jesus louvou a 'vIOva pela qualidade de sua entrega. Ela deu menos do que

qualquer outra� mas o que deu representou um grand. sacrlffclo; a oferta do

pobre, que se faz às custas daquilo que, ele pr6prlo precisa. tem ,,",Ito Slgnlftcado
evang6llco, pols nlo se .xpllca a nlo ser por uma grande fê BIll Deus.

,

A linha de caridade que nos , proposta por Jesus' aquela que compromete
o curso de lIOSS8S vldás. �nguêm tem malQr�r do que aquele que dê a vida por
seus amigos". Os crlstlos podemos dar dinheiro e coisas, o que Jê ê alguma coisa.
Podemos dar o nosso tempo a serviço do pr6xlmo, o que ê mals ainda. Mas Jesus
nos pede que nos demos tlImbêm a n6s mesmos, que comprometamos nosaas vidas.

Como a vlGva pobre que, ao entregar as suas moedas entregou parte de seu

sustento; parte de sua pr6prla vida.
, ,

pensemos nisso - A qel'8rósldade gratuita deve ser - distintivo'do crlstIo,
num mundo onde tudo se faz por"causa do lucro.

,

,

.l

Curtume Arnoldo $chmltt Ltdl.rn "JARAGUA."

,FODe: DDD (047�) 72.06.70

J

Coluna Evangélica
CULTOS. Neste sâbado - às 19:00 horas noCentro, em

João Pessoa. Neste domingo » às 8:00horas na Estrada Nova,
Santa Luzia; às 9:00 horas no Centro às 9:30 horas Sede Par.
Ap. 'Paulo, na Rua Joinville, em Ribeirão Grande do Norte; às
19:00 horas Cu/to Informal no Centro. Nesta quarta-feira às
19:30 horas no Centro. E nesta quinta-fêira às 20:00 horas na

, Ilha da Figueira.
,

ENCONTRO DE IDOSOS: Neste domingo: - às 15:00
horas nallha da Figueira.

'

LEMA DA SEMANA: �'Eis agpra o tempo sobremodo
oportuno, eis agora o dia da salvação.11 Corlntios 6:2

.

MENSAGEM E,LEITURA DIÁRIA: .

DIA II-Eu sei que o meu Salvador vive. Jó 19:25
.

DIA 12 � O Problema de hoje baseia-se fundamentalrrumte nia
so: que (} hoinem C1'� mais nO seu esp(rito, do que no Esp(rito
Santo. I Corintios - 2:10-16. '

DIA 13 - Obedi�ncia não consiste somente no fazer e Sim tarn-
Mm no renunciar.lI Corlntios 10:5

.

DIA 14 - Não é livre aquele quefaz o que quer e sim aquele qUe
faz o que devefazer.l Corlntios7:22, '

VIA 15 - Deus, dando-nos wna só [(ngua e dois ouvidos, parece,
que quis qfU! ouv(ssemos muito e faMssemos pouco. Provérbios
12t22-23

'

DIA 16 - Estamos na luz, então resplandeçamos luz! IJoão 1:7
DIA 17 - Nosso Deus, apesar do trovejar do inimigo, chegard
ao seu alvo II Reis 19:28,34.

'

•

jA�AGlll"" ()() �I n s'

SPÉZIA & elA. LTOA ..

'. , Conhecida do Acre ao RS,

Serr�ria e Serviços de Trator

M::deiras para construçào e serviços de
trator com profissionais especializados.

R. João J. Ayroso,i 772 - Jaraguá
EsquerdoFurg6es simples, isotérmicos" p/tisticos, frigorificos,

trailes e carretas de 1, 2 e 3 eixos.

Equipamento de refrigeração e 3!! eixo (truck).
Rua Dr. Endco Fermi, n2 113 -

Fone:, (0473) 72;1077'
Telex: 474537..,. FAx,(0473) 72-184�

Fone: 72 -0300 - Jaraguá do Sul -
.

SC'

,

fíIÀ\.
"

"Ferro
Velho Marechal de

� J;ngelmann & Cia. Ltda.

Comércio de veículos usados, peças pl
"

veículos e serviço de eletricista

COMPRAMOS VEíCULOS'
ACIDENTADOS

Rua Co�rad Ri�el, 162 - Fone (0473) 72-0874
Jar_!lguá do Sul - SC

li
II
II

II
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tI ,fESTA DE VERÃO· II LOVE GAROTA EFEITUS 92
É o grande agito dài sex- Cristiane Pedrotti e () ,grande p6bUco que

ta-feira, dia, 8, na Manak� ,'Vilmar f� o JÓais no- sempre 'COiD� ,aO -.Bo�
. .. fogo vai assistir a esêoIha da:'ch. A festá, produzida pela vó"e bo��' ÇasaI que dr- nova ,Garota Efe)ttus, queCKAT, te'" 'desfile'de 1ilai4$ da' su··bsti·.,_.a-á. a pan" _.J-J.__

'

b· ..inl. d E Moda' 4_ • cuia no meio jovem
.'

CI- ..� ::nBIH....

e lqr-" a
.

va Dlti- Cstia Popiolek. As meDinas
...---------------

'

,ma e sorvetes 40 SOnretão .dede, A destoberta' mútua clestilarão vestindo maias da

••••••_••_•••-P.Ati- 'para quem comparece�! Des- .' aco..teeeu f'ecentemente, Eva e �es da Efetiva Ma..
,

, cole seus panos de verso e Ie- lhas! AI'm de outros prê-�,.,..--."....-.
, ve sua ,alegria para mais essa

' após um longo período de' mios, a vencedora levará 150

grande no!tada. "Observação",. ' mil cruzeirofJ! Imperdível.
'

, \ t '

AL-rA

FREQÜÊNCIA,

Na foto, mals um�to bonito de 'JaraguA: MQrli Reeder,,...
• _. t

{ I

.MESAS TÉRMICAS
.' ··POLIMERIZADEIRAS"

.
,

·MISTURADORES DE PASTAS
,

. . I

• BARCA$iPARA TINTURARIA,

•SECADORES DE'MALHAS"

•SISTEMAS DE EXAUSTÃO
•PEÇAS ESPECIAIS ,E CALHAS

'

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

"

RUA BARÃo 00 J;'UO BRANCO, a62 - JARAGUÁ DO SUL - SC'

SOU FILHO lA)
·OE,FULANO! "

t' a frase que muitos de 'nos-
'

sos jovens utlliZam pBrlJ. justificar
certas atitudes, 'muitÍls vezes agres
lIivas e de profundb'desrespeito para
com as outras pessoas. IiI(elizmente,
temos em' nosso meio garetes e garo
tas que ainda não ,descol>r&am II lie-

c:essidade de fazer vlller seu proprio
valor 'individual e SUIlS boas quall-
'dades, em vez,de ficar se ocultando
'atnls de 'Dm noble de famOia ou 'de

posição privilegiada 'que seus papais
'.
e Iilam�es alc:ançaramt

,DIA NACIONAL
DACULTURA

, Foi comemorado terça-
feira, dia 5. Só para lembrar'
que, apesar de tudo, a cultura

',-
;;.:

�

,

/

'

nacional é vastísswa e riquís
sima ... Agora, o acesso ao, uni
versocultural, e la edu�ção...

MULHERESE
, MÚSCULOS
Principalmente devido l:

chegada do verão, é incrív�1 a

corrida, das meninas para as aca

demias ele ginútica. e JBUSCU

Iação. A pergunda é: Dá tempo
para colocar tudo no lugar até o

início da temporada? Parece que
a preocupação Com o corpo é es

queeid8 duranttj o resto do 40 e

só ressurgequando chega a�
de se

' "enfiar" dentro '\ dos
maias...

, FESTIVAL DE ARTE E ,EDUCAÇÃO
�

.

�'

"

, II

ENG'L'ER
'"

CORTINAS,
" �. ',-

.lo

Persianas Iilorizontals e verticais. rol&S; paindis de ,

madeíra, biOmbos EI conserto de persianas. �

"

,

Rua MaxWilhelm, 8(;9 - Fone: (0473) 72-2838
JaraguA do S,ul'. SC

.

!
I

Acontecerá DO dia 8'1 DO

horário das 8 AS 17 hOraS, Do
Parque Municipal de Eventos.
,Os alun.os de 52 a 82 s6ries das
escolas municipais mostrarão
atividades plásticas, ,teatrais e

musicais. Boa oportunidade da.
moçada mostrar seus talentos.
A visitação , aberta ao p6bU-,
co!

,

IN,STALADORA ELÉTRI'CA

RUA GliILHERMEWEEGE, 111· JEL 72�OQ97 '. TELEX 475.:534 • JARAGUÁDO SUt, SC
,1

')!(llWP4 .�r". • 09 1115'• ..-"".". 1991, I

�- ,
.
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VENDAS

LOCAÇÕES
LOTEAMENTOS

\

/ VENDAS,
• Apto 70m2 na R. Guilherme Wéege - Centro, cl2 dorm.

sala, coz., bwc'e garagem.
.• Casa de Alvenaria cf 154,00ni2 pr6xlmo a Madsol
• Casa em alvenaria 70m2 em Schroeder, cl2 dorm. e cl2
'lotes."

,

• Sobradq em alvenaria Jal'llguat Esquerdo cl sufte, 2
dorm., 2'bwc, garagem.

'

, • Casa de madeira 60m2 na R. ltapocuzlnho cl 3 dorm.,
malsmeiHgua nos fundos. <.

.

• Casa de alvii"arla 70m2 na Barra cl ,2 dórm., terreno
14mx3Om.,'

,
I

'
,

•
.

• Uma chateara cl 240.000,OOm2 Grota Funda, terreno cl

10:000,OOm2 pr6xlmo a faculdade. '

'

,

• GalRlo de alvenaria 400m2 + apto. 160m2 lateral da R.

Rodolf!) tfuffnnuessler, pr6prlo 'pl pequena Inddstrla ou

cOJT1érclo. '

'

"

"

,.• Ares de 70941Ji2 na BR-280 pr6xlma ae Rodeio Crioulo

• Terreno 574m2 na'R. Jacob Gesser plano, atrais do TJ.
·.jollo Mat. Consto �

"

'

• 2 Lotés na R. Hapocuzlnho, frente pl asfalto, plan,os
com 13;35mx26,5Om cada, excelentes para'com6rclo··
• Apl,? 70m2 no Edlf(clo Jaraguat cl 2 dormlt6rlos no 10!!
andar.

"

LOCAÇÕES
,

,

APARTAMENToS NOVOS NO EDIF. JOANA cl 2 dorm. +
dependênçla de�pregada cllnterfone, garagem
APARTAMENTOS NA RUA FRI1Z HASSE cl 2 dorm., +
'dependência de empregada com garagem

,.

1

CASA DE ALVENARIA NA R. GERMANO MARQUARDT cl o
3 dorm. garagem, terrenCi) murado

.
"

:::
, SALAS COMERCIAIS ,NA MARECHAL DEODORO sala de �
40,80m� e de 34,37m2 em cima da �P "I:

SALAS COMERCIAIS NA AV. GETUUO VARGAS 02salas�
com dlVls6r1as em cima do UNIBANCO'

,

SALA COMERCIAL NA RUA PASTOR ALBER10 ,SCHE
NEIDeR - BARRA DO RIO CERRO.

VENDE-SE
;re�

,

ComIIfCla",'. Com
'365ni" - Av. Milrechal Deo- ,

cIoro,405,
VEIIDE-SII'

'

Terreno com 9�omz ào ,ado
C!OBencolteO

, ALUGA-SE
!Otlnete • ,PlIS.. l weg n.

.' VENDE-SE"
'

PltcIIo 20"'" - Terreno
450m' • COntendo 2 8I!la.
'cómtrclal. lI".a. c/55 e
45m" e Apertemento com
100ni2. Situado na Ilha de"
Flwet,a.

.

TEIUIEfIO
'

ÁESIDêN-
CIAL, .

Cl420,00m2 loto' SRtlNS
Na U!ta da Figueira.
Preço: Cr$ 3.000.000,00

TERRENo
CIAL

,

Pr6xlmo 110 Juventus, Jao
ragu4 Esquerdo
Cl392,00m2 .

,

P�eço: Cr$ 2.280.000,00
'<,

TERRENO
CIAL
(i'J520,bom2 divisa Jar..
guAlGuaramlrlm. J, .

Preço: r$ 1.600.000,00

TERRENO"CENTRAL
Rua

Ba�1i
do Rio aranco,•CIt,OOO ClGalplio de

200,00 ;
PreçQ: Cr$ 35.000.000,00
a combinar.

.

,

VENDE-SE "

Sala -COmerciai (1 v andar} •

Ed. Menegottl. Av., Mare·
ehal Deodoro.

I
, VEIlÍQE-SII;

�rtementó • Com,86m2.,
Ed. Magullltl • Rua Pr0c6p1o

, Gomes de Oliv. '

VENDE-SE'
�r:lamento • CoIil144m"•.
Eil. Bafio do RIó Branco,
353.

VENDE-SE
lQtIitetli • Ed. Florença coIn
70m" • Av. Maraehal De0-
doro.

"

, VENDE-SE
Casa

.

de Alvenaria, • Com
165.m2 • Pr6l1. ii, RecreatIva
Marlsol.

-,
.,

,,�IIDE"SE
'Ca88, de al...:enarla • CoII}
173m" • Te".no C/1,O,lOnl"
,Rue Anil!! Garlbaldl, 1,36.

.
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CLASSIFICADOS
,

- .• ,

< <

. BRASTEMP
Vendo Mlq, de lavar louça

Brastemp semi-nova
e-s 320.000,00

72-7217

CAVALO
Vendo cavalo crioulo lpolonês
.
Cr$ 600.000,00 cl Vllmar

72-3236

M. BENZ 1113
vermelhp ano 76

72-2577

. CAIAQUE
Vendo caiaque úústral estado de.

novo cor amarelo
Cr$ 150.000,00
- 72-2217

PR:tMIO
an088

.72-3300

.CONSÓRCIO·
Santana GLS prata mio 88

72-0063

M. BENZ 1113
vermelho ano 76

:r-2577'

ZENO
Loja e Oticina de Bicicletas

Rua Bernardo Dornbusch, 570
centro - 72-3899 - toda linha de

peça p/l\fountain,Bike.

SiTIO
Vendo sítio cl 84.6OOm2, px, a �

. Gruta Rio'Molha
e-s 6:000.000,»>0

72-1407

UNO'
Mille branco ano 91

72-1806

PASSAT
vendo passat ano 78

72-0759

CBEVYSLE
pretaan08S
72-2577

.,

Par� anan-=iar ligue 72-3363
oa Telex 475-855 por apenas

Cr$I.000,"

PRtMIO
CS 1.5 Cinza ano 86

72-1806

. CHEVROLET 0-60
vermelho ano 78

72-2577

M .BENZ 1519
branco ano 80

72-2577 '

, M. BENZ 1113
amarelo ano 76 ,

72-2577 '\

CG125
Vende-sé CG 125 ano 84

72-3363

TERRENO
Vende-se um terreno 14x30

.

Fone: 72-3363 cl Dllson

BEJ..-INAL
verde ano 84
72-2577

MÁQ. ESCREVER
. vendo máq. de
escrever novas

e usadas 72-3868

PR:tMIO \

es 1.S·,Cinza ano 86 .

72..1806

,CHEVETTE SL
cinza ano 88
72-2577

VOYAGELS
verde ano84
72-0063

CALCULADORAS
Vendo talculadoras

novas e usadas
72-3868

'CHEVETTE
cinza ano 86
72-2577

\

UNO
R 1.5 Preto ano 88

72-1806

FUSCA
, Vendo fUSCà'ano 78

72-0759

MÀRAJÓ'
SL azul ano 88

.

72-1806

KOMBI STANDER
branca ano 82

72-0063

(

DELREY
ouro cinza ano 82

72-0063

BARBADA
Vende-Se toldo p1F-1000 '

Cr$ 80.000,00
,

72-6363

VOYAGE.
ano 82 cor branca

72-0759

SAVEIRO
begé ano,84
72-0063

'

, ,ELBAS
vermelha ano 87

72-1806

PICKUPF-75
vendo pick up F..75 '

72-0759

ZENO
Loja e Oficina de Bicicletas ,

Rua Bernardo'Dornbusch, 570
, centro - 72-3899 - vende .

/

bicicJetas novas�,

CONSÓRCIO
,EscortXR3 cinza ano 89

72-0063

GOLCL
azúI ano90
72-1806
/

Para aandar
Ligue

72..33630a
Telex 475-855

.

PASSAT
, LS brance ano 81·

72-1806

VENDE-SE
Ciclomotor MOIiark. Preço

.

CII'$170.000,00
72-3236

URG,ENTE,
Procura-se CASA pl a1ugàr
Espaçosa cl3 a 4 quartos
Fone: 72-3560 cl JUlio

GOLCL
an089
72-3300

/,
,

BEtINA'"
LOO verde ano 83

72..1806

BELINAL
cinza ano 87
72-0063

ESCORT L
vermelho ano 88

72-0063

TERRENO
Vendo terreno em Enseada
Fone: 72-3363 clbilson

GOLCS
branco ano 88

. 72-2577
..'

VENDE-SE
Uma Roçadeira Costal

marca BUldog
72-2130

CB 450DX
'. ano 88 cor cinza

72�3

DELREY
cinza 000 84
'2:.0063

CHEGOU AVEZ DOEMPRESÁRIO FALAR!
10 Censo ,Industrial \de: J.,raguá do'Sul.

De 21 de Outuoroa 25 de Novembro.R,eceba bem o pesqelsadort

'fU"agraf'do S1I1-. de09.1a.15 de novembro de 1991

"
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PLANO··.
·DE ASSISTÊNCIA

INT'EGRAL

MAT'UTANDO v,

,",,'''_'--.....------Egon L� Japo", :,_

\'\
\

Mígraates (3)''- ,

,

SINE e outros órgão) .;

orientaria QS migrantes
quanto aempregos, mo-,

radia, etc. Seria uma

forma de acabar com a'

vinda desordenada e sem

controle dos mesmos,
dando-lhes uma orien- '

tação segura da realida-
de que aqui existe e o que
se lhes ofer.eêe.

Uma outra medida
a ser tomada seria um

controle maior dos L0-
teamentos clandestinos
que acontecem na petife..

ria da cidade e escondi- "

dos dos olhos das autori
dades. Além de pesadas
multas aos lloteadores

,

clandestinos e a, exigên
cia' de regularização, dos
loteamentos, enquadran
'cip-os nas padrões exigi-

, dos pelas leis, deveria-se
fazer um trabalho de es-

,

clarecimento aos' pro- {,
prietârios de terras na 'iI
periferia quanto às des- t

vantagens para eles e a Vcomunidade da' venda de m

lotes clandestinos, orién- I�tando-os da forma corre-

ta de fazê::t0' <

'�
�
;�

A vinda desordeno-
• da de migrantes a Jara

guâ do Sul está também
trazendo uma série de sé
rias conseqüências. Den
tre essas poderfamos ci
tar o desemprego ou su

bemprego, o crescimento
, da 'marginalidade, o

crescimento (inchaço)' da
periferia da cidade, com
loteamentos clandestinos,
desordenados e sem in-'

,

fra-estnaura.:-;
Isto, sem düvida,

, requer da sociedade local
e, principalmente, do p0-
der público uma tomada
de atitude.

,
. Dê ,mais proteção a sua família. Faça' um

seguro-Saúde Golden Cross.
, Quem tem um Plano,de Assistência Integral

tem acesso a uma vasta rede credenciada com
excelentes médicos,'modernos hospitals, clrnlcas é

laborat6rl�s, no momento que. precisar. Tem também'
opção de1lvre-escolha destes serviços com direito
a reembolso, de acordo

, ,I
eem o estipulado na

apólice. E mals, tem
Inúmeros centros

, médicos e hospitals
da rede de serviços
Indicados pela Golden
Cross nos principais
ponto do país.

'Plano de
Assistência, Integrál
c:ta Golden Cross
seguradora. Sua famíllã
merece.

/

Já se viu, em arti

go, que a solução para
acabar com a migração
desordenada e sem rumo

é promover uma redestri

buições de renda e ter
ras. ,E esta deve ser a

primeira exigência nossa

às,autoridades competen
tes.

Mas, enquanto isso
não acontece, precisa-se
tomar alg� providên
cias paleativas 'para não

"afundarmos no atolei-
"

ro .

E, por fim" não de
vemos esquecer que e�es
migrantes são nossos se-:

melhantess abandonados
à sua prôprta sorte, e que
precisam de uma mão es
tendida para se reencon

trar. E nôs, como pes
soas temente a Deus, cer
tamente também não, nos
negaremos a fazê-lo. S6
quem já precisou de uma

mão estendida sabe como

é alentador. receber uma

ajuda amiga. S6 quem es

tendeu a mão a alguém
, .sabe como é gratificanie
fazê-lo.

A primeira medida

"deveria ser a criação fie
um posto de controle na

estação' rodoviária local.
Este deveria ter' Ta in
cumbência de controlar e
orientar o afluxo de mi
grantes que chegam via
ônibus. E, diga-se de

passagem, a :naioria de
les é também os em pio-:
res condições chegam
desse modo. Este posto,
num trabalho conjunto
entre a SecreúUia de

Bem-estar Social, ACIJS,

�.Golden Cross1iIEiI' ASSISTÊNCIA INTERNAOIONAL DESAÚDE

Sa4de em pri,mei�o lugar.
( ,

\

CODSC. SulCross
Necessita:

De eorreteresía) para trabalhar em Jaraguá do Sul
e Região com Os Planos de sa�de e Seguros •,

Golden Cross.
.

Tratar: Ruà Venâncio da Sßva,Portp, 353
Anexo à 'Floriam EquipameQtos para escrit6rio.

..------------�.,----------------------.. ,
.\)
':1'

ERRATA - Na �Içlo de n!' 3.663, palglna 6 publicamos aqulvocadamente que o
'

�
senhor ,Emßlo da Silva 6 um dOa fundadOraa da WEG S/A. Na verdade, seu filhO ; .,.�Egon ti quem ocupa este tRulo. Na mesma edlçlo, página 5, colocamos a Indll.·
trla Reunidas Jaragual como sendo S/Ar contudo, recentemel)te a empresa pas· jsoU a ser Uda.

'
'

I! ;
. )

fi[!h ,P8niflÇ8dora'
l$m Jaraguá do Sul acaba de ser inaugurada� casa

, especializada em pães, cucas« bolos. Tem tamblm frios
e Iett«: . 'I "

Aberta,di! segunda à domingo ati às 201a.
inclusive no« feriados.

'I

Rua Bernardo Dornbusch, 1.172 - pertinho da MarisOl

LIGUE JÁ',
JOINVILLE

FONE:(0474) 25-47,49

,
.

.�.�g����!.
Saúde'em primeiro lugar�

Ja�agu4 dp Sul, ,de 09 'a 15 df! novembro de 1991P4gina 14
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Jaraguá sedia campeonato
brasileiro de bicicross

..

Wander Weeg, aceno positivo para
um esporte que cresce. •

Juaga' do·Sa,l- Para os que
participam, organizam e gostam do
bicicross no Brasil existe-um grande
momento todo ano: O Campeonato
Brasileiro de Bicicross, que em sua

nona edição acontece-em Jaraguã do
Sul neste 1991, na pista do Párque
Malwee. A competição foi lançada
oficialménte na cidade no dia 30 de
outubro pelo diretor-presidente da
Malwee Malhas Ltda, Wander Weeg
e pelo técnico da equipe de bicicross
da empresa, Adolar Moretti, em co

quetel à imprensa que serviu também
para inaugurar a nova pista,

O 92 Campeonato de Bicioross
acontece de 15 a 17 de novembro e

deve reunir aproximadamente 10 es

tados, 300 a 350 pilotos e 800 visitan
tes no Parque Malwee, Deverá ser ex
pressiva a participação de Santa Cata
rina no campeonato, devendo superar
a de cem pilotos. Os catarinenses tem
grandes chances de conquistar o tftu
los nas categorias infantil C, com Ro
drigo Wether, de Brusque e Adulto
D, com Adriano Me:4eiros, de Rio do
Sul - ambos campeões brasileiros de

90. As esperanças de títulos recaem

ainda sobre Marlen e Maicon WeI
ther, de Rio do Stil e Ryan Meirelles,
de Florianöpolis. Jaraguá concorre

em grande estilo com Paola Hackbar
th, Marcos Alves. Eugênio TeciHa,
Alessandra Bruns e Bárbara Biehr.

"Um esporte que começou
como brincadeira, como antigamente
era o tênis", diz o treinador Adolar
Moretti, sobre o bicicross - modali
dade da qual trabalha com a parte téc
nica desde 87. Na Malwee desde 89 ,

Moretti, alimenta esperança de neste •

ano conseguir boas colocações, che
gando a conquistar �tulo. !!Traba
lho para alcançar isto não faltou",
garante.

A construção da pista do Par

que Malwee, iniciou em agosto deste
ano, e técnicaménte está dentto de pa
drão médio de qualidade,O único pro
blema que polte vir a surgir é a cor

rosão da pista em caso de chuvas in
tensas, em virtude de o barro ainda
não estar bem assentado. Paralela
mente a Malwee prepara infra-estru
tura completa para receber os visitan-
tes.

.

Horse-Cross domingo na Menegotti

'j'I�f1
,
..t�" r

..... .'

.

Campeonato catarinense quer também difundir o Horse-CrOOHnOdallda
. de derivado das competiç6es classlcas do hipismo de obstáculos.

Juventus quer
vitória domíngo

Jaraga' do Sal- O Juventus que ainda não venceu ao Internacional de
Lages neste ano tentará de todas as formas a vit6ria, uma vez que o grupo está
equilibrado e o "Moleque Travesso" em casa não se deu bem; restando tão so
mente redimir com boas apresentações fora.

.

Para este jogo, o técnico Nazareno Silva poderá contar com seus titula
� na totalidade, não havendo desculpas, porque o torcedor já se saturou de ou
vi-las. Com os salários em dia, a exemplo 'dos bichos.a galera começa a cobrar
IIlais empenho dos atletas, 'pois nos jogos em casa, a impressão que se teve foi
de lIIIl time desmotivado e satisfeito com o que foi apresentado até o momento,
mas se os atletas.e comissão técnica contentam-se com pouco o torcedor aquele
que mantém o clube proporcionando boas rendas quer bem mais, e se alguém
tem o direi to de cobrar, sem dúvida nenhuma é este torcedor que estravaza suas
alegrias com o futebol pobre apresentado pelojuventus nas últimas partidas em
casa_completamente apático e descolorido.

NOVA ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO JOÃOMARCATTO
� UM SUCESSO.

lnal,lgurado recentemente o novo sistema de luminárias do estádio do
Juventus, realmente modificou as eondições para a prática do' futebol, restando
�penas llIll; ajiI$tes pelos téc!Úcos para que se tenha um dos melhores sistemas de
iluminação do Estado. Questão de detalhes. (Carlos Augusto - Gugu).

Araquari - Acontece' neste
domingo, na Fazenda Menegotti, em
Araraquari, uma das duas etapas do
Campeonato Catarinense de Horse
Cross. O "Horse-cross" .é urna deri
vação das competições clássicas de
hipismo e se or.iginoudda 1lI"0va de
cross - coumry, o concurso

Completo de Quitação dos Jogos
Olímpjcos. E uma corrida através do
campe, com uma 'série de obstáculos
naturais e/ou artificiais a serem ultra
passadas: cercas, buracos, lagoas,
troncos, etc .. E vencedor quem faz o
percurso em menor tempo.

Para esta prova, os obstáculos
tem um limite pré-estabelecido de
I,OOm para altura e 1,50, de compri
mento. A competição é aberta a qual
quer participante que se achar apto.
Podem competir qualquer raça de ca
valo, as mais utilizadas são: Árabe,
Anglo-árabe, quarto de milha e man

ga larga. A modalidade Horse-Cross
bastante difundida em todo omundo
e no centro do Brasil, sendo realizada
em forma de campeonato pela pri
meira vez em Santa Catarina. A se

gunda etapa acontece dia 24 de no
vembro,

.

no Clube 12 de Janeiro, em
Blumenau.

.

A competição é organizada
pela Associação Catarinense de Hi
pismo Rural, com sede em Blumenau,
que organiza conjuntamente mais
dois campeonatos: o Catarinense de
Hipismo Rural com 6 etapas e Q
Campeonato Catarinense - Copa Ré
deas (3 etapas).

A prova aser realizada na Fa
zenda Menegotti, neste domingo,
contará com uma programação .para
lela, para os cavaleiros da região que
não participam do "Horse-cross":
prova de rédeas, prova de balizas e

onva de estafeta, são as demais

ojx;õe�.
.

. As competições são abertas ao

públIco em geral com entrada franca.
'o local dispõe de instalações para
camping. As frovas das categorias
adulto e infanti acontecem à tarde.

DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS EWALD LTDA
Parafusos - Porcas - Arrue,las

Rua _Bernardo Dornbusch, 1.136 - Vila Baependi

·FONE: (0473) 72-0136
'\Jaragu4· do Sul, de 09 a 15 de' novembro de 1991

CORREIO_
II> <> F» <> "V' C>

Esporte em Revista
----------·--Jabne Blaak-

Martini. Confecções:
campeã do Peladâo '91

A equipe da Martini Confecçõesfoi a grande campeã do
IX Gampeonato Municipal de. Futebol de Salão de 1991 (Pe
ladão), ao derrotar na partida final a equipe da Lanchonete
Veneza, por 7 a 3. Na disputa pelo terceiro lugar, a equipe da
Met. Gadotti derrotou ao Super Lenzi, por 5 a 4. A competição
que foi promovida pela Prefeitura Municipal d{ Jaraguâ do
Sul/DME, com apoio da Liga Jaraguaensê de Futebol de
Salão, apresentou a seguinte estatistica final: Campeã - Mar
tini Confecções, Vice-Campeã - Lanchonete Veneza, 3� IR
gar - Met. Gadotti e 4� IRgar - Super &nzi. O ataque mais
positivo foi da Met. Gadotti, com 49 gols, enquanto que a Lan
chonete Veneza, foi a equipe mais disciplinada. Adilsinho, da
Martini Confecções, com 16 gols, foi o artilheiro. Juliano, da
Martini Confecções, foi considerado o atleta revelação, en
quanto que Mário, da Met. Gadotti, com 19 gols sofridos.foi o
goleiro menos vazado-Foram realizados 70 jogos, e Q() longo
da competição anotados 370 gols, numa média 5,2 gols por
partida. Os juizes distribuiram 21 cartões azuis, 89 amarelos e
somente 2 vermelhos. Nopróximo ano será disputada a décima
edição do "Peladão", que este ano teve a participação de 20
equipes, apresentando um ntvet técnico e disciplinar bastante
elevado.

ADULTOS final da ]ß divisão de amadores e

aspirantes, bem como os da Taça
Adernar Frederico Duwe foram
realizados, Pela ]ß divisão joga
ram: Rio Molha 2xO Floresta e

Vitória 0x5 Guarani. Nos aspiran
tes, tivemos: Aliança' 0x0 Rio Mo
lha e Ponte Preta Ixl São Lutz. A

Taça Ademar FredericoDuwe, em
sua rodada decisiva, que apontou
as duas equipes ctassificadas pa
ro .0. fase final, apresentou os se

guintes resultados: Malvice 1x1
Cruz de Malta, Alvorada 2x2 João
Pessoa e Francisco de P:iu/Q 0x0
Garibaldi. Os prôximos jogos: r
DiVÍl40 - Guarani x Rio Molha e

Vitória x Floresta, AlpirGates
- São Luiz xAliança ePonte Preta
x Rio Molha, todos vâlidos pela I/'}
rodada do quadrangtdar final e
com inicio marcada para as 17
horas deste domingo (10); Já pela
Taça Ademar FredericoDuwe.fo
gam neste damingo, inicúindo a

disputa 1IU11'Ul melhor de quatro
pontos, Malvice xAlvorada,

Encerram-se na quinta
feira (14) as inscrições para o m

Campeonato de Basquete Mascu
lino, organizado pela LigaRegia
nal de Valei e.Basquete (LRVB). Os
jogos serão realizados nos dias 22,

.

23, 24, 29 e 30 de novembro, ten
da porlocal o Ginásio deEsportes
Arthur MülleI' e da AABB. Serão

conferidos troféus e medalhas' até
o terceiro lugar. O custo de ins

crição pqr equipe I de Cr$
25.000,00,

VETERANOS
Os ginásios de esportes,

Arthut MiiJler e .da ARMALWEE,
serão palco nos dias 20, 21, 22,
27, 28 e 29 de novembro, dos jo- .

gos válidos pelo IICampeonato de
Valei Masculino e Feminino de Ve
<teranos, cuias inscrições encer-
ram-se também na quinta-feira
(14). S6 podem participar atletas

.

com a idade mfnima de 28 anos,
completados em 1991, segundo
exigências da LRVB, organizadora
do evento. Haverá premiação de
troféus emedalhas às três primei
ras equipes classificadas ao final
da competição, As equipes interes
sadas podem inscrever-se ao custo
de Cr$ 25.000,00.

'

ATLETISMO
. -

Na prâxima quinta-feira
(14), tendo por local a pista do
complexo esportivo do ClubeAtlé
tico Baependi, serâ âesenvotvido o
n Campeonato de Atletismo 'das
Escolas Municipais de Jaraguä do
Sul. As competições aconteceram

durante todo o' dia, estando a 01'

gaoização a cargo da Secretaria
Municipal de Educação. A reali

zação deste campeonato tem como

objetivo principal, o descobrimen
to de novos.tafentos, que numfu
turo bem pr6xinw poderão ser as

'!Ovas estrelas do atletismo de Ja

ragu4 do Súl.

SEGUIDOIA

Apesar do mau tempo, no
últinw final de ·semano, todos os

jogos válidos pelo quadrangular ,

RiJa Reino/do Rau,632
Fone: 72·1599 , "

,P4gina 15
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ANOTAÇÕES
* A Associação Comercial e

Industriäl de Jaraguâ doSul espe-
.

ra relatôrio da prefeitura,sobre o

caso Salvita, De posse do parecer
assinado pelo secretário muhic;pal
de Turismo; a entidade ,:lOssista
empresarial então o confrontarâ»
com relatõria da pr6pria 'Saivita,
-Do estudo de ambas, sai posição

.

final da ACIJS a respeito deste
polêmico assunto. ,

<;

.1uona ddade em que a cultura
ainda caminha a passas lerdos.

,* A rua QuinlinoBocaiüva,
ao lado da, prefeitura, estâ com IJ '

calçamento totl;llmente irregular,
Ironicamente foi aprõpriamunici-,
palidade responsável por tal cir
cunstãncia, A instalação (elogiá
vel) (Je tubos de maior bitola pata
prevenção contra .cheia§ não foi
seguida de bom trabalho de teca

locação de base para o calçamen
to. Resultado: verdadeiras crate
ras que deixan(Ufulos da vida" os
motoristas queporali transitam;

*AAssociação COmercial e
Inâustrial de Jaragud \ quer
também a ativação do Condema,

,
que ati agora não 'saiu do papel.
O Pacam funciona mal e parca
mente e o '6rgäo muniCipal âe de
fesa dó meio 'ambiente não existe
na prâtica, Como I que fica a fis
calização e controle ambiental na
cida4e? A preocupação � muito
vdlida:

,

* Yerdadeiramente las-
timdvel li estado de algumas ruas

.

da periferia apôs o prolongado
periodo de chuvas que assolou a
região. A 470, Iatetal do Joinvi1le
estâ intransitâvel para veiculos de .

médio e grandeporte, Omotorista
.

do, caminhão de coleta de lixo pas
sou o maior sufoco nó'domingo à
noite, Puxava para Um lado e o

vetculo deslizava para o barranco.
Quase aconteceu um acidente.
Entende-sé que as chuvas arrasam
as estradas de barro, mas agora
que o tempo deu sinais demelhora
que tal botaremmãosãobra?

* A SecretariáMunicipal de
Educação pr:omove, nesta sexta

feira (dia 8) a r- Faed (FeiTa A.rr
te-Educação), com atividades das
8 às 17 horas noParqueMunicipal
de Eventos. "Agropecuârio"; Ha
vem apresentações de teatro,

.

dança; artesplásticas, poesia, .en
tre outras. Louvável a iniciativa,

I
,

UM AGRADECIMENTO.
Não sei quem idealizou e mandou colocar nas cal

çadas de nossa cidade os cavaletes com os dizeres - "Ci
clista! Respeite_ o Pedestre'�. Mas seja quem for, quero
agradecer penhoradamente o autor dessa idéia feliz,capaz
de conscientizar à todos de que o lugar de bicicleta trafe
gar é!a pista de rolamento e nunCa.a calçada.

'
,

Falo assim porque eni .14 de agosto passado fui
'atropelado por um ciclista ruf calçada da rua PrOcópio
Gomes, pr6Ximo ao Banco ltaú, tive um braço fraturado
com o choque e ainda fui desacatado pelo meu atropela
dor, que ap6s evadiu-se não me prestando o devido soem;-
roo

'
,

, \

1araguá do Sul, 25/09/91.

Victor Freygang .

Rua�pio Gomes - n� 584

BALNEÁ:R�O
. CAMBORIÚ
PARA ·COMPRAR, VENDER OU ALUGAR,

CAliTANJ.IMÓVEIS
.

\

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

ESCOLHA·
SEU

,ALMOÇO
P4ginii'J6

Grande procura. aos exames
'I

- {
,

.

'

médicos gratuitos da AMJS'
J�g'..i do Sal- Os exames lação mais idosa. Em alguns�Je pressão arterial, acuidade visual comprovou-se sérios problemas, ee-

e nível de glicose no sangue efetuados mo o de um senher com alto nível de
gratuitamente pela Associação Médi- açücar no sangue (diabete) que teve
ca Jaraguá do Sul, Associação dos encaminhada imediata internação.
Bioquímícos, Hospitais, Enfermeiros, Quando observado alguma compli, ,

,<laa SeCretaria Municipal de saúde. e cação 'a orientação dos médicos

(IIllII8.'1Ótica Hertel atraíram mais de 450 de 20 estavam envolvidos) era de pro-.'
pessoas durante os três dias da pro- �. especialistas em outra '9lita para:
inoção.encabeçada pela AMJS. Para o diagnóstico maís detalhado.

.

presidente da entidade,Walter Falco-
.

A Assoeiação Médica Jaràgu4'l
ne, a grande procuracomprovaa pre- do Sul, em face dagrande .: procUra,�
cariedade -de atendimento do sistema . planeja outras promoções do gênero. _

de saúde brasileiro. "Para as pessoas />j. prõxima, talvez, para março de 92. ;
de modo geral é mais fácil vir aqui.do É certo que em todo mês de outubro;.',
que en�ren� as filas e a burocracia . d�te_a Semana 'do Médico' (25) se '

..

da previdência", ressalta, realizarão novamente outros exames .�
.

.

Lon�Íl, mas ägilfila, se verífi- do gênero gratuitamente. t'

...
� cava no último dia da promoção (28) . Ainda nesta semana, a AMJS

em frente ao traílêr e a barraca na deve fornecer balanço final do traba-.
.; praça da Prefeitura onde os profissie- lho com resultados médícoS dos enol

.

Exames de acuidade visual ultra-
nais atendiam. A procura para exames ines realizados, o que Servirá de' �
oftalmológicos foi . surpreendente,

-

diagnóstico também para o banco de·;passaram·prevlsiio principalmente por parte .de popu- dadosdaentidade. ;.,
t;':

o máximo da,� Servidor retifica
,'denúncia filatelia de

"I

Jaragui do Sul - O pre- churrascada a seus funcionários" •

sidente da Comissão "Provísöría ,Em. nova versão, ele diz
Prõ-Smdicato dos Servidores Pd- que "o prefeito não é contra o
blicos Municipais de Jaraguá do sindicato, pelo contrário nós dei
Sul, Ancelmo Schoerner, procu- xou claro sua-intenção deser nos
-rou o CORREIOno POVQ para so forte aliado. Na verdade, a
retificar denúncia de sua autoria churrascada aó� servidores fói
publicada na edição passada deste coincidêncÍltâe'datas·e não artícu
jornal pela qual dizia que a pri- lação para esvaziamento" da as-'
meira assembléia para criar o sin- sembléia. Houve, na verdade, fal
di,cato dos servidores teria regis- ta dé consonância de infotmações.
trado fraca participação em virtu- Mas estesmal entendidos já foram
de ,de "manobra do prefeito, que ClliClarecidos", retificao,o autor da

,na mesma data (26/1oy promoveu· . denúncia anterior.

se em JS
. Jaragui do Sul - o maior

J

evento filatélico de Santa' .Catarina •

acontece neste ano em Jaráguä do Sul, '<
no período de 8 a 15 de noverabro.'
Em exposição, as maiores coleções de

.

'C selos do Estado, a história e evolução ,

da filatelia barriga-verde. Oportuaí
dade imperdível pm aficcioriados; �.

Participam também colecionadores '

de outros estados�

Á. inauguração .<Ia 9! Pbilcat
'

acontece às 20 horas <Iesta sexta,feira, .,

'com lançame�to de ,léàrhnbO�selo'
comemorativo. No sábado acontece :,
às 8 horas a abertura da exposição 1 ,

visitação pública e em seguida julga- �
ment() das coléÇóes. E,às 9 horas, fei- ..
ra filatélica e numismática.

Domingo: 8 horas -, abertura
da exposiçãÓ, 9 horas: 972 Encontro
Catal1ÍI1eDse' de Filatelistas ti Numis' ..

.

matas é às 12 horas almoço de pre�
.

miação dos plU'ticipàntes e de congra-
•

çamento do. encontro, De 11 a 14, a
viSi� pode ser feita das9 às 18 ho-

.

.

ras, e, no dia)5, até� 12 horas.

II
I,

, Cr$ 19·mi para reforma de. escola
.

f

. Jarag1d do Sul - P deputa
do Udo WalP.!er entregou um cheque
de Ct$. 9 lIlllhóes, 90% do valor de
convênio de Cr$ 10 milhões para
obras de .reforma da Escola Estadual
Alldon ,Batista. A solenidade de en

trega aconteceu às í9h�Oprin de se

gunda- feira, CO!ll a presença de re

Preselltantes da Secretaria da E$lu
càção, políticos, autoridades e es�-
dantes.

.

Na oportunidade, O' deputado
pedesliista, representante da região na

Assembléia .Legislativa, anunciou a

liberação de mais ([JS 80 mllhões \
.

para sete escolas estaduais das cidadeS
de Scbroeder. Guaramirim eJara�
dO Sul. "H' oito IIIIoOS que a região .

Dio merecia tanta coósideraçllo COD;lO
está tendo neste governo "Kleind
bing". garantiu Wagner.

)
.

O parlamentar no mesmo dia
esteve ein Araquari entregan!io che
que de Cr$ .40 milhões para o'Hospi
tal Bom Jesus de Araquari, que será
totalmente reformado e municipaJi
zàdo,

., ..RETíFICA JARAGU'Á·.LTDA .
'.

.
! .\

:. �. ,"

RETÍFICA
ÁLGQOL

DE MOTORES
GASOLINA DIESEL

í 1

Anexo Compl�to estoque de peças - FACILITAMOS SEU PAGAMENTO - 1 + 3x s/juros
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