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Bicicross:--------

campeonato no sábado
Acontece neste sábOdo e domingo (16 e 17) o

er- Campeonato Brasileiro de Bicicross, na pista do

Parque Malwee, O maior evento esportivo nesta

modalidade deve trazer a laraguá do Sul quase 400
pilotos de vários estados brasileiros e algo em torno
de 800 visitantes. No Parque Malwee se ultimam os

preparativos'para o campeonato, A equipe jara
guaense também redUza treinos constantes em bus
ca de um primeiro titulo nacional pará a cidade.

PRotos da equipe Malwee treinam em busca de tftulos
------------ Pdgilla 16 -
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Problemas ambientais voltam à
tona em 2ª avaliação da Fatma

Com a presença do
secretârio de Tecnologia,
Energia e Meio Ambien
te, Rogério KracikRosa e

do diretor geral da Fun
dação de Amparo à Tec
nologia e ao Meio Am
biente (Fatma), Anselmo
Hess, acontece no-dia 21,
a partir das 19 horas, no
Sindicato dos Trabalha
dores na Indüstria do'

Yestuârto, a 2f! Avaliação
Nblica do Programa de
Proteção e Recuperação
Ambiental do rio Itqpocu,
As esperanças de "sal
yação" do rio, motivadas
pela qualidade da primei-

.

. ra avaliação, contudo,
parecem longe de se con

cretizar. O acompanha-
o

mento deste trabalho ca

rece de qualidade e a
"comunidad« se mostra in
" conformada com . o fe-
chamento do Posto Avan
çado de Control» Am
biental (Pacam), por
questão meramente poll-

,�tica . Empresärios, reu-:

.nidos na AC/JS, sugeri
,�ram que a municipalida
,i" ,assuma estas atri
,"'buições através do Con-
,"lema (Conselho Munici

,

do Meio Ambiente).
,. oraudo, este tJrgão
tamblm estä desativado.

Ptlgi1Ul 3 As esperanças de "salvação" do rio ltapocu parecem longe

"triunfo
Alta te� em copIedor..

Representante Regional
Fone: (0473) 72-2988

Caçado suspeito
de homicídio

,
o. polIcIeI. do munlcrplo e de 'toda e ,.gIIo

norte • e.tacto, el4m. P.nlld, contl_ mobilize
,doe na cepture JIO prodvel ._MIno de Me.... Verdelle
PereIra, 47 .no., morta • peuledaa, dentro ••ut0m6-
vel de_ prapI1edede, um. Kombi, pI.n. JIiI-4579, de
J.rqu' • Sul, n. medlUflllda do die 11. O crime .con
teceu pr6xlmo 80 frIgotft1co Tellecller, 1ocII11d8de de
TIf. RIoa •�, tancIo d.... tntemunh.. que J'
pra.taram depoimento " deleglldll Jurema won, junta
mente com • eepo....uepelto nclmero um, que , me·
taldrglco, tem quetro filho., , jlllrenaen.., eb.t.mlo de

• fumo e Illcool e tem um. boII fiche funcioneI· nume
grandeem_ Ioc.L

.

Ele conheceu MIl.... num belle •••110 DerJng.
FoI com .1•• uma lencr-te e ..tu na Kombi, delx.n
do'em leu Int.rIor uma blclclet•• IÍIdO eneilirer • noIte
de torm. .,.rb8ra, de.flgurenclo com um 9111110 o corpo
d. mulher, que .nt.. .Inde- foi MtIIpnIdeo O corpo foi
enc.mlnhe. 80 IMI.. de !'IorI.n6poIl.. Ere que.. certa •
prI.to • .uepelto (que ..", evadido) na qulnt.·...... ,
MgUncIo 08 pollcl.I••

Vôo liga JoinvUle

a Florianópolis
A partir de 1� de dezembro a Rio-Sul

(ServiçosAéreos Regionais) inicia vôos diá
rios de Joinville para Florianõpolis e de •

Florianôpolis para Joinville, O avião sai de
Joinville para Florianõpoãs às llh15min e

em sentido contrário às 12h15mins. O per
curso deste vé}o inicia no aeroporto de

Congonhas, em São Paulo, pára em Join
ville e segue à Florianôpolis e vice-versa.
Esta será a primeira ligação' aérea direta
entre Florianôpolis e. o aeroporto de Con
gonhas,

José Rossetti faz

palestra na ACIJS
o economista ]oalPaschoalRossetti, dire

tor da Consenso Consultores EmpresariaisaJIm de
consultor de empresaspara anâlise.do ambiente in
temacional e do Pals, serâ o palestrant« do XXI
Econtro deEmPres4rlos, evento promovido péla
A&rociaçdo Comercial e Industrial de Jaraguâ do
Sul e patrocinado Mio Banco Nacional, "Ma
crotendJncias eMudançasEmergentes" I otema a
ser cksenvolvido pelo paJestrante. Rossetti I aut�rde v4ri0s Ii:vros sobre matérias econßmicas e

um dos mais renomadas economistas do Pals.
P4gbu15

FONE (0473)72-3200
TELEX 474 - 519

. 'FAX (0473) 72=-0304
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Editorial
, '

Jaraguá fora do circuito 'turístico
A Santur divulgou re

centemente projeções bas
tante otimistas para a tem
porada de �eraneio que se

aproxima. O Estado, de _'e
zembro II mat:ço espera re
ceber um fluxo de 1milhão' e
200 mí]' turistas, que de
verão movimentar em capi
tal de financeiro mais de 200
milhões de d6lares. Certa-
mente, a desvalorização do'
,cruzeiro em relação a co
tação do d61ar trará de vol
ta a invasão de argentinoS ao

nosso litoral e,' em menor
nämer« de paraguaios e

uruguaios, comprovada
mente tamWm fascinadoS
pelas belezas do tenit6rio
barriga-verde.

, O
'

turismo, quando
bem' explorade, representa
inesgotável e lucrativa fonte
de renda, e em Santa Catá
ripa é o tereeíro maior filão
,de arreCadação de divisas.

.

Compete, contudo; as admí
nistrações municipais e' es
tadual, juntamente com a

iniciativa ,privada, repensar
.
suas atuações nesta ãrea, de
acordo com a realidade que

nos -mostra a. consolidação
.

da vocação turística catarí
nense,

. O BRDE de Santa Ca-
tarina, como'agente do sis
tema BNDES, está anun-'

ciando seu apoio a projetos
do setor privado voltades ao

�urismo, desde que estejam
situados em' polos de turis
mo estabelecidos pela F!'m
bratur. Os recursos para in
vestimentos fixos destinam
se a projetos de Implan
tação, expansão, relocalí
zação, modernização, racío
nal�ação e desenvolvimento
tecnol6gico de serviços de

hospeda�em, alimentação e

de .

equipamentos de re

creação e lazer.
Para serem enquadra

dos nestes financiaméntos�
tais projetos devem estar 10-
ealízaeos nos muniCfpios ca
tarínenses que a Embratur
considera polos turísticos
consolidados:. Florian6polis
e 'arredores, em desenvolvi
mento: região do Vale do
Itajàí e circl;lito. das estãn
cias hidromiileràis e hidro
termais, e potenciais: circui�

, ." .

REMINISCENCIAS

to aULa do Sol (Litoral Nor
deste), demals cidades do
Litoral e a região serrana.

Jaraguá do Sul não en
tra em nenhuma destas clas
sificações, segundo a

-

Em
bratur. Nem mesmo nas de
Centros de Artesanato e Fel- .

clore e na especificação ge
neralizada de "outros cen

tros r.eceptadores de turis
tas", na qual entra até
'mesmo cidades como Abe-

• lardo, Luz, Botuver4, Brus
que, Canoinhas, Timb6,
Treze TOias, Garuva, Gàs
par e Corupã, entre outras.

Será que a "Cidade
das Malhas", não 'têm
atrações. eondízentes com as

'destes municfpioS? Ou serã
falha da administração pá
hlíca e, de certa forma até
da iniciativa privada, em re

lação ao enfoque e realce de
atrações afins? De concreto,
cabe-nos lastimar a exclusão
de Jaraguã do Sul do circui
to turístico da Embratur. O
muniefpio perde divisas e

empresários a oportunidade
de maior comercialização de
seus produtos.

-

Itaocara
.,

" .

na memoria'

filatélica
A: foto que iÍustra esta notame

foi, enviada pelo ent40 prefeito dr.
Carlos Moacyr de Faria Souto, neto
da.dr, Teodureto Carlos Faria Souto,
Presiâetue da ProVfncia de Santa Ca

tari!Ul, no perfodo 28-02-1883 a

29-08-1883, quando da luta de Pa
t:aty (Araquari) e Joinville pela posse
de Jciragu4•.ODoutorCarlillhosano.-

. ,ia uma pasSagem c;udosa de sua vit/Q.:
I "Quando jovem. eu saltava deSta

pOnte, de cabeça. (14 metros). A po-
. pulação se reunia para ver o resl4ta-.
dQ... "É a ponte Ali Parreir.as. N�
fundos a Pedrri da Bollvia, cóm .373m
de altura. Em tudo lembra Jöragu4 -

..

a Metr6pdle do IJinomiJmo e Plrola
,àQ Vale do ItdpOCU. Quqse cidades
imjäs. Que bom! Esta nota vem a

prop6sito t/Q IX PHILCAT, de 8 a 15-
de novembro de 1991, a eXposição
I'iqs miIiores coleçpes de�eM doEsta
dtJ. F:ikltefistas e numismatas ca�
nenses. e paranaenses'se' reuniram. em
almoço de coniraçqmento, domingo
passado, 'os numism'atas fundando a

sua enti4ade�. ..

.

O Pavüháo "B" do Parque
Agropecu6rio "Ministr.o João Cleo

pilas" lotou com as coleções expostas
e num dos estandes a min1wàtenção
cp; sobre um envelope dirigido ao sr.

ANTONIO TEIXEIRA MORAES lOR.
em rrAocÀRÁ (assim estd grafado)•.

P�tIià do Rio de Janeiro e o caTim·
bo postal �va 14-01-1903.
Querili sa� por. menore� sobre
aqueli! envelope e o colecionador, por
inJoi7"Wies, jd se havia retlradp' do
local, qtU1 ninguhn'l de ferro agüen
tar das 8. às,ll/horas no 9'?-ENCON
TRO CATARlNENSE DEFJLATEUS-
TASENUMISMATAS..

.

drMgtlda Rep.bliclJ_ - o perfodo
de 1894 a 1906 - 4 mais completa do
BtasiJ. Indago sobre o porque da

compra daqlU!le envelope que ele ad:,
quiriu de um comercionte especializa
do, RICARDO BELTRAMIN, epassa a
dar uma verdadeira aida sobre o selo
alicolado, um espldme ';"';'0 raroe
>de que se deu conta,s6 tempos depois
da compra e hoje o exibe cóm muito

No. dia seguinte conheço o, sr. orgulho. Coube a ele, ap6s muito es-

,tsLDO CONSENTINO, carioéa, enge� tudo, descobrir que. tinha adquirido
nheiro da,EJ.E['ROSUL; há 16 ahOs

. umselodelamanhapreciosidade.
mot:ando . em FlorkJnópolis (de onde
niiopretendemais sair) e colecionador. Este selo que um dia. arribou
desde 1981, (completandrJ dois lus-. em ffAOCARA serviu para Ípn bate

.tros). O colecionador ALDO CON- papo gostoso, de,1e se extraindo muito
SENFINO d�clJrre' sobre jiJafelia co- conhecimento e serve.de homenagf!m
mo veterano e se irifIama quando en- .', aos moradores de ltaocara ;_ A AL

tra em detalhes, analistindo. cátkl DElA. DE PEDRA, da qualppr um ca
exemplar e me informa .que o, que Prl.cho do destinofaçopçrte, agora;·
expßs em Jàragu4 da Sull ikl.Ma- Fritz'VoIlJar;aglUl-ll/91

_�X_PE_D...,..IEN......T_E-_---CORREIO-
'�4c:;» '�'Q'V'Q
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Diagramação, composição, montagem, fotolito e

impressão: Jornal da Noite '...,. FOlie (0473)
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.

Revisão: ElialleMarcelillo.PQmplollá
Assoçiado a Adjori e Abrajori. .',
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\
' "

Circula na microrregião da AMVALI e em mais
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,
,
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"A Histôria de nossa geme não podeficar .

s6 ria saudade" .

OPasSado}iÓ é importante se o seu tempo
foi bem,empregado. '

------------ B3I'ão de Itapoeu -

Confira'a históri·a
,

••� HÁ 50 ANOS
:- Em 1941, a Casã João Doubrawa iaformava pela im.'

prensa que, cO,,!,"ariando os boatos .circulantes na praça não fe-F
chava no prôxima ano e que oontinuava servindo com toda a

presteza os seus amigos e fregueses. '
.

-' O "Correio do Povo", na ed. 1.096 publicava os gover
nos

.

do passado: feita a anexação de .Jaraguâ à Joinville em

22�07-1898, foi escolhido Victor Rosenberg que governo� ati
1911. Seguiram-se�lhe Henrique Piazera, ati 1920, Leopoldo
Janssen até começo de 1924, Artur Müller, ati 1925, João Dou-.
-brawa, ati 1926, ArturMüller, pté1929 e RobertoMarquardt 014"
1934. O decreto n'! 565, de 26-03-34, Criou eTljim o munlclpio,

· velha aspiração, realizada menos por injunçõespolfticas, que pa
ra atender os justos reclamos da ooletividadejaraguaense,

'. . -'-'f! Interventor Federal,no Estado, dr, Nereu Ramos, visi-
tava as instalações das INDUST[?1AS REUNIDAS SA.. onde o
sr, Hans Jordan punha relevo ao trabalho Mbil do qufmico sr,
Rod. Hufenuessler, lembrando que era aqui em Jaraguá que exis
tia a única fábrica nacional de extração de çafelna do mate,

. ca�
be�o ao dr.,Nereu Ramos a honra defazer a inauguração da /d
brica; com pt;'lavras de entusiasmo e.satisfaçálJpor esse importan-, \

te empreendimento, . :. .

.

� A inauguração da fábrica e a solenidade foi transmitida, '.
,via rádio, pela Aglncia Nacional e o Presidente. Getúlio Vargas
congr'!tulava-se com o Imerventor Nereu Ramos, expedindo do
Palâcio do Catete, no dia 07-1()'41, o seguinte telegrama: "TE
NHO PRAZER Dß AGRADECER E RETRIBUIR AS SUAS
CONGRATULAÇOES POR MOTIVO DA INAUGURAÇÃO DA
FÁBRICA NACIONAL DE EXTRAÇÃO DE CAFEINA DE ER
VA MATENA CIl)ADE DE JARAGUÁ. ass Gettflio Vargai' •

.
_. HÁ 40ANOS

'

;
.

- Em 1951, um acontecime� trâgico corria toda a região.
No dia 8 de navembro, 'o menor Heinz Karh, de 2 anos de idade,
ftl"fo de Roberto Kath, quando brincava em companhia de outms
cnanças cata num tacho de âgua fervendo, tendo queimaduras
graves e vindo a falecer horasdepois.·

"

- O delegado Izidoro Copi conseguiu prender o ladrão
Plâcido Rodrigues, que M tempos vinha agindo aqui e em outras
praças, como especialista em roubos de volumes de caminhões es
tacionados. Em Jaraguâ jd haviam sido registrados cinco roubos
nesse sentido. O ladrão rondava os hOtéis onde os vefculos esta
cionavam a noite, e subtraia os volumes indo vendi-los em Cida
des disiãntes; A�lfcia deitou-lhe a mão e estava sendo processa-
do.

'.
.

.

. - Ao amanhecer do mesmo-dia '8; no segun4ó distrito de Ja
ragud do Sul, no poste da linha eMtrica, entre as igrejas católicas

e eVangllica d!z. Vila deCorupâ; aparecia hasteada uma bàndeira
russa, bem confecciiJ.nada, cor vermelha e contendo, aMm das
armas soviiticas, a inscrição: "Viva o comunismo viva õ grande
chefe. Stalin�'•.O sr, Ernesto Oestreich Filho, s:,�delegado de
po[fcla de Corupd, estava investigando para'descobrir o autór de
tão insólito hasteamento socia/jsta em terras brasileiras.

.

,

••_ HA 20ANOS /

� Em 1971, Pel Bonatti, natural de Pomerode, sacerdote
salesiano, irmão de Tibursio Bonatti, diretor do Instituto de ldio-
11'Id$ 'Yazigi de Jaragud e Joinville, embarcava em breve para Por
tugã{ onde ÍTú;zlecionar Linguística na Umyersidade de Coimbra.
Como antigo leitor do :'Correio do Povo", a notfcia repercutia em

· Jqragud do Sul.\. .

.

.

.

.

- O deputiuJo OetacOlO Pedro Rames telegrafava lU) prefo;'
to Hans Gerhard Mayer, iriformando que no dia OS-U-71 fora
assinada ordem de serviço pelõ Governador Colombo Machado ,

$alles, emfavor da Azzto S/A, para concluir o frecho 'da Estra4,a
Corupd-Jaragu4 do Sul. .

.

.

__o HÁ' 10 ANOS
,

.

- Em I9al, com a presença de Mdrio Gusmão, da. ADJO
RI-RS, era fundada no Marambaia Cassino Hotel, em Baln.
Camborid, a. Associação dos Jornais do Interior de Santa Catan
na, onde foi aclamado seu presidente o jornalista 10s1 Paschoal
Baggio, áireú!_r do "Correio LQgeano". ..

;- pedro Domni era r{!eleito por aclamação, presidente pa:- ,

ra malS um per(odo da Associação Comercial e Industrial de la
ra�ud do Sul. Waldir Octaviano Rubini.. ex-presidente era esco
lhido como Vogal para a Junta de Conciliação e Julgamento de
Jaraguá do Sul. ,",

- Em"Joinville localiza-se a maior hidreMtric:a do Estâdo�e
a

.
ÇELESC constru(a essa. usina para aproveita; a pptência do

· RIO Cubatão, em Joinville, com possibilidade de gerar45mil qu;"
100wate� .de ene!gia consumida em Joinville :_ obra que podia ser,
conclUlda em quatro anos. O aproveitamento do Rio Cubatão ti
nha grande significação fX:lra a região. Ela eTa localizada próxi
mo da usifUl de Rio Bracinno,. hoje a segunda do Estado com 16
mil q1,4ilowate�, servindoJóinville e Jaragud.

.

, .

.,Apoio
INDÚSlRIAS REUNIDAS
J�RAGUÁ LTDA.

.

Jaragu4 do Sul� de 16 a 22 de novembrQ de 1991'
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



GERAL
. ,

Meio Ambiente volta a' 'debate
.

'

em 2ª.avaliação da Fatma
iaragoá· do Sul - o

.

secretário de Tecnologia,
Energia e Meio Ambiente,
Rogério Kracik Rosa, e o di
retor geral da Fundação dé
Amparo à Tecnologia e ao

Meio . Ambiente, Anselmo
, Hess, devem estar presentes

,

e,. inclusive, comandar a se

gunda avaliação pdblíca do
Programa de Proteção e R�'
cuperação Ambiental da Ba
cia Hidrográfica do Rio Ita

pocu, marcada pàra às 19
horas do dia 21 no auditório
do Sindicato dos·Trabalha
dores nas Indústrias do
Vestuário de Jaraguä do Sul.

:>.•O acompanhamento do pr0-
grama na microrregião,' no:
entanto, não chega' perto da
qualidade observada durante
a primeira avaliação pública,

o descontentamento da
comunidade jaraguaense,
com o fechamento do Poste

. Avançado de Controle Am
.

biental (Pacam), a princípio

Rog.blo Kraclk RosS

.

por questões meramente po
líticas, é generalizado, não
apenas .porque a responsável
atual pelo escrit6rio, enge
nheira química Arçelia Jür

gensen, confesse suas difi-
. culdades até financeiras para
chefiar o 6rgão, no Vale do

ltapocu, mas tambémporque
inclusive a crédibilidade de

"

,

um prejeto bem sucedido foi
colocada em jogo •

Durante' duas reuniões
semanais, os empresários

· reunidos na Acijs eritiearam
com veemência a permanên
cia desta situação. Dírigin-

· do-se diretamente ao depu
tado' estadual Udo Wagner
(PDS), os empresários exigi
ram uma solução do proble
ma, e já formaram uma co

missão para explanar em

detalhes as críticas, ao se-
'

cretário do Meio Ambiente.

A
.

categoria empresarial
chegou .a sugerir que a exe

cução do programa passasse
às mãos do Conselho Muni- \

cipal. de Defesa do Meio
Ambiente (Condema), 6rgão
desativado, literalmente, no

dia 31 de dezembro do ano

passado - com boas, e espe
radas chances de ressurgir, a
partir desta segunda avalia
ção do programa de "Salva
ção" do rio ltapocu•

Senai abre vagas para novos cursos,'
Jaragwt do Sul - O Contran. n2 640/85' (que

Senai - Serviço .Nacionalda . acontece nos dias 22, 23, 29
.Indãstria está abrindo inseri- e 30 de novembro, e custa
ções.em sua sede de Jaraguã Cr$ 22.Q90,OO) é Organiza-

. ,do Sul para os cursos de
Métod Admini

Movimentação de Cargas Pe- ção e o e nistra-

, rigosas _ destinado a habili- ção do Tempo. Além destes,
, '(ar motoristas a transporta-

. a instituição oferece vagas
rem produtos perigosos em nas cidades de Cri,cidma.�o
todo territ6rio nacional, de curso de Calçados, em Tiju
acordo com a resolução do \" cas de Cerâmica, em Blume-

nau de Confecç(\ies: em Joa
çaba e Brusque de Mecâni-

.

ca, em Blumenau de Eletrô
nica, em Chapec6 .de Ali
mentação,

.

em Joaçaba de
Eletrotécnica e em ltajaí de
Estruturas Navais; Interes
sades podem contatar a pro-

· fessora Solange no Senai -

Jaraguá do Sul, para maiores
informações.

o pedido de Rafael

RAFAEL EUGÊNIO aguardando com resposta te, que deverä expor quan
KANZLER FOERSTER é ansiosa porque, "conforme do completar Mll, nomes
um menino de 12 anos. Até minha .mãe, o Sr. Eugênio diferentes. Para conheci
aí, nada de novo. Acontece .� muito legal" � A Sandra mento do jovem coleciona
que é jaraguaense e mora acaba de remeter alguns . dor, aí vão alguns que.mais
com seus pais em Pinhalzi- novos exemplares, Para os se aproximam do original:
n,!to, n� Oeste c��ense .e, que não sabem, Rafael Eu- Esmiki. Esmuqui, Scho
sao leitores do mais anti- gênio coleciona "cartões BOBOCkel, Schemedec
go".

.

.. " b kel, aquele dó' Diário. Ofi-
D "C ital d Ami de visita e dentro em re- cial da União e estede lista

de"
a

.
api hamaada a- ve deverá ter uma coleção telefônica da TEL.ESC,za ,asSIm c .'

-
.

"sui generis" • Nosso dire- .

Schindecker, da ABRA-sua cidade ele formulou um ..

pedido, solicitando alguns tor, entre outros JORl, Schmackel, .da
cartões para sua coleção, "hobby's", coleciona en-. Catarinense .de Seguros
dos quais tem vários e que velopes com o seu sobre- é Schmoctel, do Circolo
está muito bonita. Conclui nome redigido �rradainen- Trentino.

CORREIO'-
� <> If» C:::»." c:»

A ba!1da conquistou o tftulo de vlce-campelo nacional \ .

, Banda do. Sesi em 221ugar
. iara2Ú do Sul - Representando JaragU4 do Sul e o

Estado, a Bánda Musical do Sesi conquistou um brilhante e

honroso título de vice-campeão nacional na categoria bandas
musicais infanto';juvenil em concurso realizado em São Paulo
nos tUtimos dias 9 e 10 de novembro.

.
A.' banda do Sesí apresentou-se na Avenida Ipiranga,

ce tro de São Paulo com maís de 36 bandas de diversas cate
gerias,

. O evento foi promovido pelo Governo do 'Estado de
São Paulo, e; pela importância e nível, foi muito prestigiado
pelos governantes, autoridades e por maís de 40.000 pessoas.

A. banda musical do Sesi (categoria infanto-juvenil-16
anos) participeu pela I! vez deste evento a nível nacional e
trouxe um título que nesta categoria é ;inédito para Jaraguã e
Santa Catarina.

..

o' trabalho musical do Sesi em forma de escola de mäsi
ca foi iniciado há' 3 anos e pela seriedade da proposta e com

petência de seus 'integrantes (alunos - pais - professores e

equípe do Sesi) promete ainda bons resultados na ãrea de mä-
sica para a 'nossa Comunidade.

. .

�'SC precisa
voltar ,a' crescer" .

Florianópolis -o depu- como energia recuperável
tado Wittrich Freitag(PFL) disse quanto . Como matéria-prima
em discurso na Assembléia que para a inddstria química; 3 -

Santa Catarina precisa agir para 11,5 milhões de quilowattes de
transformar suas riquezas em potência na água dos rios, e me
capital e restabelecer confiança,' nos de cem mil utilizados; 4 -

certeza e credibilidade nas auto- 431 quilômetros de litoral, bons
ridades, a fim' de chegar a uma para pertos, para fazendas mari
proposta concreta para a reto-

.

nhas e para o turismo.
. mada -de seu desenvolvimento.
"Como está não pode ficar. Há Freitag apontou o petrõ-
18 meses que não se dá início a leo como o capital b�ico' dá
obra nenhuma. Não apenas pa- prosperidade catarinense, res

ramos, mas regredimos e esta- saltando que bastam 5% de suas

mos mais pobres a cada dia", reservas, como capital inicial,
acentuou o' parlamentar, ao fa- para o Estado financiar a sua

zer uma análise. da conjuntura retomada de crescimento. Além
regional e nacional e defender disso,. sugeriu ações cornple- .

"a reversão das atuais tendên- mentares para a reativação da
cías", economia, 'e garantiu que s6 a

No plano estadual, segua- utilização de 20% da capacidade
do ele" há pelo menos quatro industrial ociosa do Estado'seria

grandes capitais ociosos: 1 - Um suficiente. para repor 120 mil
bilhão de barris de petrõleo de- empregos, gerar um bilhão e du-

. baixo da-plataforma continental, zentos milhões' de . dôlares de
valendo por baixo 20 bilhões de produto; e colocar no Tesouro'

d6lares, e uma reserva de gás estadual duzentos milhões de

capaz de liberar um milhão e dõlares de ICMS. Esse dinheiro,
trezentos metros cäbícos por lembrou, daria para pagar qua
dia; 2 - 2,5 bilhões de toneladas tro folhas de, pagamento do
de carvão, parte siderúrgico e pessoal empregado pelo gover
parte energético, valendo tanto no, inclusive inativos.

Escort XR-S, Prata r�let./90
Delina l, azul r.1et./87
Chevette SlE, bege/87

[1"'11

Escort Gl, cinza per.lS1
Pampa l, cinza Met./80
Kadett Sl, Vermelhol92

..

Moretti, Jordan & Cia. Ltda. 1 :

. .

Chevette Sl, prata/aS
Apolo Gl, cinza/90
Del Rey Delina l, cinza/a9

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 158
Fone 72 -1777 - Jaraguá 'do Su: - SC

,
.
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Por que.näo devemos.mudar a capital:, .
" 1 '

MATUTANDO
'----------EgOD L.Japo.- Como �lator da Comissão crise de credibilidade.

Especial da Assembléia Legislatíva
quedaria o parecer sobre a retirada do Também questiono o arp"'"
;;>lt')biscito, col<l9ltei-me a favor da

.

mento d.e que.com a.mudança a <;àpW'
emenda de Sérgio Grando por enten- tal estaria mais proxlma às demais 1'0'0:
der que cidadãos e parlamentares não

'

giães do Estado que não as que cir�'
poderiam avalizar. a. construção de C1Índam Florianópolis. Com o avançõ,
uma nova Brasília, obra faraôni�que das telecomunicações, as distAnciIJ"
ainda hoje pagamos e que não eyitou entre aS regiões tendem a diminuir Co
que a maior parte dos funcion4rioS a curto praZo, será possível ver, por,
federais fosse mantida no Rio de Ja- exemplo, o Governador ou um .S....
neiro, antiga capital do País, mesmo cretúio de Estado participar de �;
depois da ihauguração da nova sede inaugtIraÇão ou de uma reunião '

do Governo no Planalto Central, em lideranças distantes sein precisar ,It,
1960.

' ,

,deslocar até os pontos extremos dO'
Estado.

Com telões ou outros recur-',
sos eletrônicos, a presença ffslca daa'
autoridades poderá ser substituídapol
outras formas de comunicaçi0 menoi:'
dispendiosas e mais práticas para to-'!
dos os envolvidos. Por fim, refulO�,
igualmente a alegação de que a.co118.�
trução de toda a estrutura administra-

'

tiva de 'Curitibanos teria até 20 anoe

� ser ,realizada. Isto porque, já no:
pleito de 1994, alguns candidatos, in, ,

dependente de siglas partidárias, po-,
deriam levantar a bandeira da traQ8o..
ferêlicia imediata da Capital para o;
Planalto Serrano. Desta forma, entre\
indmeras outras conseqüencias, es-'

tadamos contribuindo para pÍO!Dover'
uma divisão, uma ruptura, enire _

. regiões do�stado, e não a união que:
todos desejamos. Uma ruptura que,;�
neste momento, apenas esfacelaril'.
um,modelo econômico e social que'

. tem impressionado o resto do País e.;,
todos os que nos visitam.

'

Estado de mdltiplas facetas,
Santa Catarina é um verdadeiro ar

quipélago êtníee; econômico e cultu
raJ que exibe uma vasta gamá de in
fluências. -externas soljdificadas du
rante o processo de colonização. Esse
ecletismo énsejou a formação de
segmentaÇões que 'hoje às vésperas da
virada do 'léculo, e domilênio, e ape
sar do ayanço das comunicações, ain
da alimenta uma grande quantidade
de interesses, anseios, exigências e

expectativas distintas em tomo de va
ríados assuntos.

Parece ter sido essa a razão
primordial, hoje OU no passado, para ,

a consolidação de uma antipatia de
boa parcela da'população estadual'
com o fato de Florian6polis ser a Ca
pital do Estado. Vendeu-se, além dís-

,

so, a equivocada idéia de que aCapi
tal consome, com seu funcionalismo,
o que o Estado produz de sol a sol, A
recente votação da emenda do Depu
tado Sérgio Grando, que previa a re

tirada do plebiscito sobre a mudança
da Capital paraCuritibanos, marcado,
na nova Constituição Estadual, para 7
de setembro de 1993, acirrou rixas,
rivalidades e pendências mal acomo-
dadas ao longo dos anos. ,

"Alma lavada"'?
Um dos fatos que provavelmente a suspeita

'prendeu a atenção da se co'ffirmoria. ,

'<opinião ptlblica brasileira Duma coisa,�,
,

foi a cassação do manda- .podemos ter certeza: as

to de Jabes Rabelo pela notfcias que nos chegam
Ct1mara dos Deputados. 'pelo jornal, rddio e tele

Nas emrevistas que visõo 110$ dIio provas da
se seguiram membros da falkz de seriedade de mui
Ct1mara 'e os principais tos representantes do po
'N'deres polfticos estampa- � vo no Legislativo. (ISto

,

vam no rosto a impressão nôo s6 na Câmara Fede
,: 'do "dever cumprido" e rat, mas em muitoS OU-
"alma lavada". Parecia' tros legislativos também),
que estavl.un nos dizendo: O que dizer, por
"Varremos' da Câmara exemplo, das emendas ao
dos Deputados a cor- Orçamento da União pa
rupção e o indecoro par- Ta o prâximo ano que
lamentar que 'nos enver- consumirãoperto 4e vinte
ganhava" •

' toneladas de papei (con-
CerUim.ente, a opi- forme �)? _Não

nião pt1bliéa brasileira estä Qtrds disso o oportu
estava a exigir uma po- nismo poNtico-eleitoreiro
sição firme da Câmara de alguns, em detrimento

com relação a este depu- do bem estar comum'e do

lado E a atitudé tomada progresso da-noção?
foi c�rreta. Ou, o que dizer das

Mas; analisando constantes faltas de depu-
bem os fatos, dâ para ver todos nas sessões legisla-::'
que foi um "teatro" mal tivas? Não i falta de res

encenado e uma "peça" ponsabilidade e deseum

inacabada. ' E o ex-depu- .primento do dever?

lado Jabes Rabelo foi a Por. isso, enquanto
vttima que' serviu (Je' o caso Jabes Rabelo
•

'boipara as piranhas' • 'constituir-se num caso

Não estou querendo isolado, ainda não i
defender o homem, Acre- posstvel acreditar que es

dito que fez parä mere- t/unos caminhando para
cer. Nem quero discordar uma moralização polftica
da atitude tomada pela da Câmara, como o quer
Câmara, Contudo, sou seu presidente Ibsen Pi
da opinião que muito ou- nheiro. Of:llras atitudes
tro ckputado poderia. ser sérias e. mOralizadoras
julgado por indecoro par- devem seguir para que a

lamentar, corrupÇão e Climara e os deputados
displicência no exerdcio recuperem o seu pres1fgio
do mandato parlamentar. politico. Por isso, vamos
E, em se procedendo uma esperar para ver, e ver

investigação cuidadosa, para crer.

Mas, acima de tudo, Jl!'SÓu em
minha opção a Convicção de que a

transferência da Capital não era prio
ritária para o Estado, especialmente
agora, num momento de dificuldades

generalízadas, marcado por uma con
Juntura econômica desfavorável. As
principais ações de governo devem
estar voltadas'; hoje, para as áreas da
educação, da sadde, da moradia, do
saneamento, das rodovias, da agricul
tura e da tecnologia, Além dos eleva
dos custos para mo�tar uma nova es

trutura admínístratíva, �tariámos
com a realização do plebiscito e em

campanhas de defensores e opositores
da medida que, certamente, não dis
pensariam sequer o uso damídia, com
o risco suplementar de vermos nosso

povo votando com a emoção, às vezes
até com o revanchísmo, como costu
ma oc,?rrer quando este recurso de
votação é. utilizado. -Se o plebiscito
fosse um artiffcio perfeito, seu uso

I seria mais freqüente. Porém, 56 para
citar um exemplo, ele poderia decidir
pelo fechamento do Legislative, /se
fosse o caso, s6 porque, no momento,
a classe política enfrenta uma séria

,
Mais importante do que a sa

tisfação de um desejo de parte da po-
"

pulação catarlnense, contudo, pesou
naaprovação da emenda, pelos depu
tados, a/questão material, financeira,
de viabilização técnica e operacional,
levando a maioria do Parlamento a

votar contra o plebiscito. Afinal, aos
,

representantes do povo não é dado o
direito de esquecer do racional na ho
ra de decidir sobre um tema detama
nha relevância.

Udo Wagner,
Deputado Estadual (PDS)

EDITAL'
"

AUREA lI,tÜLLER GRUBBA, Tabelltl e Oficiai de
Tftulos da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarina, na forma da Lei, etc.

Faz saber a todos quanto este editai virem
que se acham neste cartório para Protestei os Tr
tulos contra:

, *ADALSIZA BlJ'fTI-R= LOTEAMENTO SOUZA, RIO
DO NORTE - NESTA;
"ANDRADE REP. LTDA-R= EMlLlO STEIN 50 -

NESTA;
"CONFECÇÕES WlG LTDA-R= ESTRADA NOVA
2280- NESTA; .

"CARICIA CONFECÇÕES LTDA-R= 272, 122 -

NESTA; ,

"DISTRIBUIDORA MALHAS R. M. LTDA-R= REI
NOLDO RAU, 551- �ESTA;
"EMIDEL IND. DE PIAS LTDA-R= NEREU RAMOS,
Z13-CORUPA;
"EMIDEL IND. DE PIAS LTDA·R= ANO BOM SIrI!!
CORUPA;
"ESQUADRIAS SILVA LTDA.R= JOSE BONIFACIO
S/N!! - NESTA;

"H. BREMER E FILHOS LTDA-R= ESTRADA BLU-
MENAU, 3860, - NESTA;

"

"MECANICA ISABEL-R= FELIPE SCHMlOT SIN!! -
CORUPA;,
"MECANICA INDL. SCHROEDER LTDA·R- GUSTA
VO STREIT S/N!! - SCHROEDER;
·SHAIK COM. E REP. LTDA,R= MAL. DEODORO,
855 - NESTA;

,

"SOL ESTAMPA LTOA - NESTA;
"VALDIR KOPSCH-R=PEDRAS BRANCAS BARRA
DO RIO S/N!! - NESTA;

E, comei os ditos devedores ntlo foram en
co'ntrados ou se recusaram a aceitar a devida In
timação, faz por Interml!dlo do presente editai, pa
ra que os mesmos compareçam neste Cartório na

Rua: Arthur Müller n!! 7.a, no prazo da Lei, a fim de
liquidar o seu dl!blto, ou então dar raztlo porque
ntlo o faz, sob a pena de serem os referidos pro-
testados na forma da Lei, etc. /

RNlJaraguá do Sul, 12 de novembro de 1991.
ÁUREA MULLER GRUBBA - Tabeliã e Oficiai de

Protesto de Tftulos.

J

FUNILARIA
,JARAGUÁ LTOA.

I.

D/CORTE CLíNICA: .VETERINÁRIA
SCHWEITZER·�,

.Especlallzaaa em brocas de aço rápidO, brocas de metal
duro para circuIto Impresso, Iresas de aço rápidO, bedames, com
dez por cento de cobalto, machos de aço r�pldo, serras cl!! aço
rápido, cosslnetes, limas, contra poritas fixas, pontas rotativas"
trenas, eletrodos, mandris, paqulmetros, mlcrometros, discos de

corte e desbaste.

Dr, Waldemar Scl'lweitzer
.Cl(nica'de pequenos e grandes ammais,

cirurgias, vacinaçé.s, mio x, internamentos e

boutique. R. joinvi/le, 1.178 (em frente ao

Sup. Breithaupt) - Fone: 72-3268
,

Jaraguá do Sul - SC

I'

Calhas eAqucedor SoÚJr.
.

R. FelipeSclrmidt, 279-Fone:
'72-1J.U8Dlcorte Coml!rcio de Ferramentas Ltda.

Rua Reinoldo Rau, 459 - Fone:. 72-3384
Telex: (475) 465 - Jaraguá do Sul � SC. Jaragll4 doS"l-SC

RETíFICA JARAGUÁ LTO'A.

,

Móveis de madeira, aço ii estolados, ,ventiladores, bebedouros, máquinas de
escrever, e calcular, novas e usadas. Suprimentos pl computadores 'acesS6r1os em

geral.
"

R.y.nda Autorizada IBM. Assistência Técnica, ,Inclusive reformas de
cadeiras, arquiVOS etc. Consulte-nos. '

. '

RETÍFICA
ÁLCOOL "

DE MOrOR.ES
GASOLINA D{ESEL

Anexo completq. estoque de peças - FACILITAMOS SEU PAGAMENTO - 1 + 3x s/juros
Rua PastorJ:_erdinando Schluer:1zen, 116- FONE: (0473) 72-2254 - Jaraguá do 8ul- SC

Rua Venâncio da Silva Porto, 353
F()ne: (0473) 72-1492 - Fax (0473) 72·38'68

JARAGUÀ DO SUL -SC

Jaragu4 doS"l. de 16 a i2 de novembro de 1991,
.
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,,'Economista'Paschoal Rossetti
.110 Encontro de Empresários

, Jarag04 do Sul - O diretor
.

da Consenso Consulto-

': res Empresariais, além de consultor

r- de empresas para Anãlíse do Ambien-
te .Internacional e do País, professor

"

José' Paschoal Rossetti, será o pales
trante do "XXI Encontro de Em

"

presários", evento promovido pela
Associação Comercial e Indústrial de
Jaraguã do Sul. A palestra acontece a

.

partii das 19h30min do dia 20, no
ii Clube Atlético -Baependi, com ins

,

crição gratuita aos participantes, que
, "ainda terão direito a um coquetel de
,

'confratlimização - já que o encontro é

, 'patroCinado pelo Banco Nacional.
'

"Macrotendências e Mudanças
Emergentes - Impactos nas Empre
.sas", E o tema a ser desenvolvido pe

: 'lo paIestrante, que abordará três mó
,

dulos distintos. No primeiro -deles,
,

discorre sobre "Macrotendências In
" temacionais", o sistema mundial; o
': ,

• dêçlínío das-potências ímperialistas,
,

'como Estados Unides e União Sovié
� i.dca, suas causas, conseqüências e

;:'ameaças. ci ressurgimento e lJ inte-
s-.

gração da Europa Ocidental, a

emergência da nova Ásia industrial,
,

subsistemas periféricos.
Já no módulo dois, a abor-dagem

'será sobre as "Macrotendências Na
cionais", enfocando o declfnio do de
sempenho econômico, suas tendên
cias ecausas prováveis, a aceleração'
do processo inflacionário' a estag
Ilação, macro mudanças em curso' , e

o Brasil dos anos 90. O dltímo módu
lo será sobre os "Impactos no Sistema
Empresarial", com os seguintes sub-

,
temas: a empresa no plano estratégi
CI;l, operacional e de gestão, e o gestor
-' novos paradigmas, atributos e estilo
gerencial e capacitações. As' ins
crições podem ser feitas pelos fones
72-1044, Fax 72-1581, ou telex 474
231, até às 17 horas do dia 19 •

Perfil do palestrante'
o professor José Paschoal Rossetti é economista' , �s-graduado em

administração de empresas pela FEA-USP, além de diretor da Faculdade de
Ciências Econômicas, Contábeis e Administrativas da Universidade Mackenzie
(19.75-19.78). Ex-professor dos departamentos de economia da Universidade
Mackenzie PUC-SP Pucamp e Eaesp-ECV. O Palestrante do XXI Encontro

,

deEmpre;!rios é ainda formulador de cenários para configuração de tendências
e prospecções na ãrea econômica,

"

Paschoal Rossetti é autor, entre outros livros, de "Introdução à Econo
mia" (clássico nacional em sua ãrea), "Política e Programação Econômícas",
"Contabilidade' Social".t ,"EçonolDla Monetária" (co-autoria Com João do
Carmo Lopes, FEZ-USy). "O Bi1(sil do Cruzado: Antecedente e Perspectivas"
e "Economia de Mercado: Fundamentes, Falácias e Valores" 'do quàl é coor-
denador e autor. "

,

"PolUição 'Ambi�ntal----------
,

Processo ecológico lião agride o meio
I

:i-
, 'Leia,Ós no JORNAl' DA

y �Rp,'bi� l03rP.7,1Iite�te
.'i'�' de.- �idnei Luíz Spec
'�:�, ,R�e/pßdc:il#e�a nossa

';;,re�9,ijuij��elll'as SÚas águas em
";!���, �a!-i -4�' póJlIi�o� cerapro
".terid(!Í�ô' àlJltj�nt�'.local. '

ii,; ; > ';r1:à®(do,,.se de um órgão
,iJ�#(�ii#ô":� Jla

'

Círuvetsidade
;f�í:SiI)gâJ,:;de ·S!umenau. e sendo

'Ue':mteressepáblicejx�dimos li-
t: __ ;,-<·

- _- -
-,

ceaça �' reprodU2ir pal1e do
mencionado trabalho:

"O efluente líquido é
bo�beadQ para uma lagoa, de es
ta�aç�o ende entra em con- ,

tatQ �pi os flocos de microrga
nismOs, (baétérias; algas, proto
zoários, ootfferos, nematóides e

J1]iCfoetuSmceOS) que compõe
o Iodo ativado. Nesse momento
sé adicitina uma carga de oxigê-

'SINDICATO'OOS TRABALHADORES NAS
INDÚSTRIAS DO VÉSTUÁRIO DE JARAGlIÁ DO SUL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O J>,residênte. -do Sindicato dos Trabalhadores

,
, nas lridl1sirÍt:ß do Vestudrio (Je Jaraguá do Sul, con
voca todos os sindicalizados, represeritados pela enti
dade, -para comparecerem à AsselnbMia Geral Or

-dindria, que sera realizada no dia 26 tk novembro do
corrente ano, às ,17:00' horas em primeira convo-

,

cação, ria sede sl}Çial do SindiCato, situado à rua

. Francisco Fischer., n� 60. f1!!sta cidade de Jaraguá do
Sul. Estado de',Santa Catarina, para deliberarem por

'. escrutfnio secreto. sohre a seguinte ORDEM DO
; DIA:

'

,

'

�,'Leitura. discussâQ e votaçlJo. ikI Previsão Orça
men.tdria'para o eXeT€(cio de 19fJ2. com o respectivo
Parécer de Conselho Fiscal. .�

Não haven40 quo1"l.Ofl leggl de: comparecimento
em. primeira convocação, a Assembltia Geral rea/i-'
zar-se-(t' emsegunáa e última convocação. 01 (�)
1ú)r.a apds, 4elibe'i.ando com qualquer número de pre
senças. Jaragud do Sul (SC), 12_ ck novembro di:
1991 ..

'

" -

,LAURO SIEBERT
Presidente

,

nio (tratame�to aeróbico). car
bono e nutrientes para esses mi-
crorganismos. .

A matériâ orgânica dos
efluentes,

'

é consumida pelas
bactérias. Essas bactérias ser

virão de alimento para os proto
zoários (esses microrganismos
não são totalmente eliminados).
Terminado esse processo já se

notará uma sensível redução na

turbide;z do efluente. Para os

técnicos que administram o tra

tamento, It redução da turbidez
demonstra que o sistema está
equilibrado.

'

Num terceiro momento,
mais adíantadocesse administra
dor poderá constatar o equilíbrio,
do sistema com a identificação
de r.otfféros em maior quantida
de do que os protozoários. Até o

efluente ficar em condições de
ser lançado no rio podem passar
de três a cinco dias.

Encerrado o processo,
uma parte do Iodo ativado é re-'
tirado da lagoa de estabilização,
prensado para poder servir
(normalmente) de adubo para a

lavoura. Outra parte volta p8{a a

lagoa. 'A eSSa parcelä � adiciona
da uma nova carga de flocos de'

microrganismos. Com isso o

tanque estará novamente pronto
. pàra iniciar o tratamento de no
'vos efluentes.

CORREIO__
,

-
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Coluna, do 'Idoso
George Lopes da Silva - Aposenta�o

o dia em que a

'Previdência foi salva
Vou lhes 'relatar um sonho singular que tive. on..

de se mostra como e porque a Previdência Social foi
salva.

Num dos- primeiros dias do mês de outubro.
quando os aposentados, que ganham mais de um salä
rio mfnimo confen� os seus espelhos. tiveram Um

choque tremendo. uma frustração imensa confrangeu,
seus corações. um Mio avassalador corroeu suas al
mas, e' em conseqüência, uma espécie de catarse to
mou conta de todos eles. E arsem combinação prévia,
sem qualquer comunicação, cada um por si resolveu
se dirigir ao PlanaltoCentral e, de todos os recantos
do Brasil lâ foram chegando às dezenas, aos milha
res. aos milhões e foram se comprimindo diante do
Palácio do Planalto. As autoridades do governa, em
polvorosa. mandaram que o Exército, a Marinha, a
Aeronáutica com todas as suas armas e arsenal MUco
cercassem e defendessem o palácio. S6 que o protesto
dos aposentados era inteiramente pactfico e. comple
tamente silencioso. Aquele sUêncio profundo de mi- ,

lhões de esquálidos aposentados era aterrorizanse;
era tenebroso - assim como se fossem milhões de
cadâveres diante do palácio. 'Este silêncio tétrico dava
nos nervos dos governantes. abalava suas mais
recônditas estriauras, esfrangalhava seus nervos, até

que eles. (JS governantes, perderam. inteiramente o

controle e veio, não se sabe de quem, a ordem de ati-
rar, atirar para "!_G1ar. ,

Os militares, atônitos, "totalmerue desarvorados
,

e apavorados, começaram a atirar com fuzis. metra
lhadoras, 'bazucas; os aviões metralhavam e jogavam
bombas; o napalm foi usado sem -cerimânia; consta a�
que foram 'usados mfsseis nuclearese.. mesmo depois
de cafdo_ morto o altimo dós aposentados. a artilharia
continuou ainda por um bom tempo.

De repente um -dos luminares. do 'governo, com
certeza um economista militarizado, soltou um brado
de alegria: ·"não hämaisaposentados à PREVIDÊN.
CIA estä salva" .

Diante desta constatação alviçareira, todos os

governantes, Collor com Passarinho. com Clãudio
Humberto. com Magri; Hwnberto Souto. Maciel e to-

.

da a camarilha. chamaram Zllia• .ßoberto Campos.
Margarida Proc6pio. Dorotlia e outros que tais e to
dos, soi? o coman40 de Magri, com aquele seu sorriso
alvaro se deram as mãos fizeram, lima enorme roda e

começaram a dançar. de maneira saltitante. a ciran
da. Me parece que ati os fraudadores do INSS, co
mandados por wn' tal de Esc6ssia. entraram na dan
ça, na expectativa da sobra de mais dinheiropai-a ser

, roubado. e todos cantavam e dançavarrz ciranda, ci
randinha, vamos todos cira.ndar, alegria, alegria mi
nha gente A PREVIDÊNCIA EstÁ SALVA. '

Tudo isto acontecia sob o espoucar de fogos de
,cirtij(cio, regado a champanhe' francês da marca,
"viuva Clicô'" e u(sque escocês de no m(nimo 20 anos
e servidos naturalmente pelo mesmo btifê da cllebre
festa de aniversdrio da amiga Maninha. /

,CHEGOU AVEZ DO EMPRESÁRIO FALAR!
10 Censo Industrial de Jaraguá do Su1.

De 21 de Outubro a �5 de Novembro.Receba bem, o pesquisador.

aguá do SUl� di 16 a 22 de �vembr.o de 1991.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Atacedo 'e varejo
* Á Marisol S/A - Indústria.
do Vestuário tem 'desde o

dia primeiro de outubro um
novo diretor de marketing.
É o senhor Hans Gerhard
Mayer, diretor da Jaraguá
Fabril de 1956 a' 1983, da
Teka de,83 a C{O eprefeito
de Jaraguá do Sul entre
1970 e 1973. Com a con

tratação de Mayer, a dire
toria .de Marketing passa a

eentralizar as operações na
matriz mantendo o escritô
ria de São Paulo, como

"umposto avançado".
* O Sebrae-SC está buscan
do, novas experiéncias no

exterior para incrementar o'
projeto de "Integração'
Universidades Empre
sas", que é uma das priori
dades da área. técnica para
o àno de 92. O projeto de

Imegração Universidades -

Empresas foi criado para
facilitar o acesso dos Ptr
quebos empresários a no

vas tecnologias. O diretór
administriztivo-financeiro'
da Sebrae, Paulo Ferreira,

, eStl1 participando de um

semif,,4rio internacioMI em
Bueft()s" Aires, Argentina

, sol?r.e" cooperação entre

unive'(�idade. e pequenas
empresas., '

* "Se hd um polftica de tri

bu(qçlJo na contra-mão dos

dema_is patses, esta l,a bra-
,

"

'si/eira, sobretudo com rela-
,

ção aos impostos incidentes
sobre os rendimentos per
cebidos pelos' Investidores
estrangeiros". A advertên
cia é do. deputado Vasco /
Furlan (PDS) segundo
qual, tal orientação está
afastando o Brasil cada vez

mais do Primeiro Mundo.
*

.

O deputado Wittrich Frei
tag (PFL) disse em seu dis
curso na Assembléia que
Santa Catarina precisa agir
para transformar suas rique
zas em capital e reestabelecer
confiança, certeza e credi
bilidade nas autoridades, a
fim de chegar a uma pro
posta COncreta para a re

tomada de seu desenvolvi
mento". No pláno estadual,
segundo ele, há pelo mimos
quatro grandes capitais
ociosos: 1 - um bilhão de
banis de petróleo por bai- .

xÓ, �O bilhões de dólares e;
uma reserva .de gds de um
milhão e trezentos rrr?!dia; 2
- 2,5 bilhões de toneladas
'de carvão, entre siderúrgi
co e energético, 3 - 11,5.
milhões de quilowattes de
pt;Jtlncia nas águas dos rios'
e menos -de cem mil utiliza
dos .e 4 - 4:J1 quilômetros
d,e litoral, bons para portos, "

para faxendas marinhas e

para o turismo. Certo de
outadot

:TUBOS SANTA
"HELENA LTDA.

.
'

Divisão de concreto (tubos e artefatos de
\ concreto).

R. Joinvi/le, 1.Q16 - Fone: 72-1101 '

Divisão de P/á$ticos (tubos dePVC - eletrodutosl
'linha esgoto - tubos'de polietileno/mangueira

, preta)..
R.8ernardo Dornbusch, 858 .:.. Fone: 72-3025

Escritório Geral
R. Cei. Procópio Gomes, 99 - Fone: 72-D066

ECOiiOr.1IA
(,

'CORREIO ,
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Sesi ·lança o prêmio talento,
brasileiro. para mventores

\

.Iam e Varig. seunem para reservas'
c

A parceria tratá ao passageiro
da TAM a vantagem de reservar seu

vôo em maís de 1'.500 ,IIgências de
viagem do País e nos escritcSrios da

,�IT!Presa no Exterior.
'.

Çom a chegada dos quatro ja
,tI)S Fokker 100, aTAM - Linha Aé
rea Regional teve ampliado 0,m1mero
'de oferta de assentos e'rotas, possibi

.

!itando novas conexões e serviças a

seus usuários. Para oferecer mais co
mOOidade e rapidez a seUs pass;(gei
ros, a TAM acaba de assinar acordo

.

bjxiiaçion!ll com a Varig, e it partir do
dia 26 de outubto. as reservas .de pas
sagem da empresa passam a ser feitas
pelo sistemá Iris II. O acordo prevê
,uti1i�ção do sistema de reservas,
atendimento integrado a passageiros e
de participação no sistema Iris de

distribuição.
Totalmente ,informatizado,

o sistema es� interligado a 8.300
t\ltlninais em todo o mundo. Para se

ter um'l idéia, do total de passagens
I

Jaraguf do Sul, - Em co

quetel realizado na segunda-feira à
,

noite, o Centro de Atividades do S'er
viço Social da, Indústria de Jaraguá do
Sul (Se'si? lançou a nível regional o
Prêmio Talento Brasileiro - destinado

a, premiar inventos e modelos de uti
"Iidade criados por trabalhadores que
tenham aplicabilidade prática à reali-
dade industrial de Pafs,

'

Por meio deste concurso, o

Sesi procura atingir dois objetivos:
prestar seu reconhecimento e trazer
um estímulo a milhares de trabalha

dores que diariamente contribuem
para o incremento da qualidade e

produtividade da indústria nacional e

ajudar a formar .no País a consciência
da importância: da defesa dos direitos
da propriedade intelectual, .atravês do

, patenteamento dos inventos selecio
nados na fase final.

Podem participar da Prêmio
Talento Brasileiro, trabalhadores da

Indústria, comunicações, pesca e

transporte. Desempregados e apo
Se�tados também podem concorrer,
desde que comprovem .haver traba
'Ihado em seu dltimo emprego em al-

'gumasdas áreas citadas,
)\ seleção dos melhores con

correntes acontece em duas etapas: a'
primeira estadual que tem prazo para
inscrição até 10 de março de 92. A es

colha dos dois melhores trabalhos de
SCserá efetuada em abril, o. primeiro
colocado ganha 15 salãrios- mínímos e

ao. segundo cabe 10 salãrios-mfnimos
,de premiação. Estes,melhores proje
tos serão então encaminhados à-sele
ção. nacional 'e concorrem em condi

ções de Igualdadecom demais estados
participantes. A seleção. dos vence-

,

dores, nacionais será realizada até 30

de junho 'de 92.

O, lançamento em, Jaraguã
.

contou com a participaçâo da coorde
nadora estadual do. Prêmio, Brasilissa
Rosa, do 'Coordenador regional dó
Sesi, Leônidas Nora, e de empresá
rios como Egon Silva, do. Grupo
Weg, que apresentou aos participan
tes o inventor Adalberto. Zanonni
'Britto. .. participante em potencíaí ao
concurso, que em seu currículo. acu
mula quatro prêmios nacionais, e um
"ndmero infindável de 'inventos".
Britto. realiza trabalhos para a WEG

'M muitos anos. Agora, !'Ior exempl
trabalha num projeto. de mãquina
co.rte de 23 mil sarrafos hera, Inve
tou também um catavento. para

nh� que �e auto-lubrifica, dispei
do manutenção. e foi 0.' píoneir
.ãrea de automação industriaI de J'

, guã do. Slfl, - na época em que e

proprietário da indústria' hoje den
minada de Métalirn Máquinas.

"Desde pequeno senti aptíd ,

para inventos, o primeiro. que
lembro. foi por voltá dos nove anos

cidade �e Bauru (SP) e era uma 'si
,

pIes placa com o. nome de fazenda 4'
meus tios que não. caia a cada ven

i

como. as anteriores, Para isto a pl
possuia dois furos e cipó para amarri"
Ia a um galho, com o. vento ela ia
vinha" ,'relembra. Ao. se referir ii
inventor autodidata, o. empresãri
Egon Silva disse "Britto é um gran
inventor anônimo que já colabo
muito com nossa empresa. É p

,

. que talentos como este que Deus

sejam estimulados e que o. direito

telectual seja. protegido. pol' lei
cftica". Britto. executa projetos
bêm para outras grandes empresas
mo. aTupye lfIeg.

'

co.merclalizadas pela TAM, 70% são.
adquiridas em agências de viagem.

Além dessa vantagem, o. sis
tema permitirá a co.nexão. de vÔOs na
cio.nais e intemacio.nais co.m as ro.tas

o.p�radas pelaTAM, através de reser
va auto.máti�, que pode ser feita po.r

telefo.lI;f O mesmo. vale para,qualquer
alteraçao. posterio.r que vier a ser feita
no. roteiro. do passageiro.

Na foto, o

mandante Ro,
Amaro, da T
e Rub81 Th
mas, preslden
da Varig, qua
do assinavam
contrato•

Funcio.nando. 24 horas poi
o. sistema também o.ferece a COm

.
dade da lo.caçãn auto.mática de
culo e dado.s estatísticos sobre o. v

(índice de o.timiza:ção., desempen
ofertas de assento.s etc). Co.m o. Iris
3 TAM também amplia sua área
serviço.s no. Ex terio.r, já que o. siste
está interligado. a: 'mais de 300,
tcmniilais no. mundo..

DIVisão de JardiÍlagem ,;_ Máquinas de cortar grama - (!asolina, Elétrica, Manual.
Ilivisão de Construção Civil ,- Betoneiras: 120 --: 150 -.320 - 580 litros - GuinchOs Jaú Hanual
Serras circulares - Eixos pl serras circulare..1i - Destopadeiräs - Trad()S ;.;. Divi�ão de Iláquinas AgrI
colas --: Trituradores pl rações verdes � grã� - Desintegradores e Forrageita, .Ensiliadeiras cl acopla
mentos' em Micro Trator e Trator - Bebedouros pl. suínos - Divisão· de Maquinas Espeêiais - Estu
fas ,.;. Redutores de velocidade - Ren1ica pl Tornos - Bobinadeiras pl Uotores e Transformadores"7'" Mo
to-Fricção pl máquinas 'de costura --:'Guilhotinas pll\1i1inex e papel- Divisão-de EI.etrodomésticos -
Lavadoura de roupas.

Distribuidor Autorizado para União, da Vitória PR Casa das Maquinas··
.

Av. Manoel Ribas� ·310

, \

,
'.

.. Quais são as vantagens em'ser - Distribuidor Gr3$Sia
'. RESPONDE: - Temos 22 Pródutos de um só Fabricante - Ternos re�osiçães de estoques semanais - Trabalhamos com estoques unitários MíQimos - Entregas 'e transportes, por

.. .

.' caminl:lões .da Fábrica - Preferência tio cQn:s\lfrtidor do próduto "GRASSIA" - Pela quälidade e garantia.
'

'

..: Melhor preço pois yendemos à preço de FábFica. Confira e telefone para CASA DAS MÁQ,UINAS (0425) 22-2488
t \.\1 I . ')

PtJgilMl Ó
.-{::.

,E:tgáOl'tCI"{ICA PAR�N!.I:.TD�-Mlll'r;jz: Av. Bento Munooz-da�haNeto, 1.530 - Filial: Rua Pror-. Amazfliá, 1.620 - Fone (0425) 22-30·93 - UNI.ÃODA ViTÓRIA - PR

Jaraguá do Sul. de 16 a 22 de novemb:"o de /991
�, .

.
;

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



__� p'__OLI__JIC::;.;.;..A COR,REIO__
� <> FI" c:» " C»

'

Vereador quer controlar o

uso da "cola de sapateiro"
laraguá do Sul- o ve

reador Balduino Raulino
(PMDB) encontrou apoio junto
ao empresariado local, na tenta
tiva de solucionar um problema
cada dia mais grave, especial
mente neste município: o nãme
ro crescente de crianças e jovens
que conse�em adquirir com

certa facílídade as chamadas
"colas 'de sapateiro", altamente
t6xicas, e que chegam a causar

dependência f(sica. O vereador
inclusive já apresentou projeto
na Câmara jaraguaense, conten
do pareceres' de médicos, pro
motores de Justiça e outras au
toridades ligadas à Saúde,

Outro grande apoio foi'
conseguido durante reunião da

. ACIJS, no dia 11, quando Bal
duino explicou detalhes do seu

projeto" que visa disciplinar a

venda destes produtos que
contém "Tonueno", proibindo
de uma vez por todas a comer
cialização a menores de 18 anos,
com sérias puniç_ões aos ínfrato
Fes da norma. "E, cada dia maior
o número de �ssoas que solici
tam 'iÍlguma iruciativa para coibir
o consumo de cola de sapatei
ro", disse Balduino aos em

presários, infelizmente sem dis
por de dados sobre o real näme
ro d� joven;; que já, estão chei-

rando cola. "Precisamos' aplicar
com rigor a Lei da Criança e do
Adolescente", insistiu o verea

dor,
.

A üníca restrição entre os

empresários recaiu sobre a

abrangência de uma possível le
gislação rigorosa. Para a classe,
I! Lei deveria incluir a venda de
Eter, acetonas, em farmácias e

drogarias, além da cola de ,sapa
teiro, em lojas de materiais de
construção. Balduino Raulino já
manteve contatos com as Câma-

'

ras Municipais de Joinville,
Blumenau e de Curitiba - nesta
ültíma, encontrou maior emba
samento sobre o assunto.

Elebra detalha O rcr na Câmara
"Jarap do Sul - o res

;, ponsãvel: pelo'.��rcio Elebra-Te
!,'; " les\l- que executa o Plano Comunitá

rio de Telefonia em Jaraguá do Sul,
JoIO Geraldo Cameíro; comparecell

'

na semana passada à Câmara de Ve
�dores,p�tandoinformàções sobre
oan�nto do projetO na cidade.

, . Na ocasião, Joio Geraldo foi
quemonaC;io peJo piésidente do Le
,giSiativ0 Hans,Edgar Raeder sobre. o
por que da difereRça de preços para

;: ,venda de 'telefónilS 'vendidos em Join
,Vllle t,1D, comparação aos de Jaraguá
d9 SUl. O representante da Elebra ex
'!!libeb que em lóriViUe OS aparelhos

estão sendo comercializados por qua
se 400mil c!Úzeiros amenos que aqui
porque a Telesc tinha terminais em

estoque com preços inferiores.
Raeder reivindicou também a

extensão do prazo de pagamento de
12 para 24 meses. Ao que José Geral
do' respondeu com a garantia de levar
orpleito ao presidente da Telesc, Jdlio
de Macedo Mesquita, O presidente
demonstrou ainda sua preocupação
,quanto uma possível paralisaÇão do

projeto. José Geraldo admitiu a pos
sibilidade caso haja 20% de cadastros
desistentes, "Contudo o projeto não
serä extinto, mas sim adiado até a

substituição de nomes desistentes por
outros Interessados" •

José Geraldo, da Elebra, in
formou ainda que já foram comercia
lizados 2.550 telefones em, Jaraguã,
Hans Raeder manifestou sua preocu
pação quanto a compradores que ad
quiriram aparelhos, mas moram em

localidades distantes não atendidas'
por linhas telefônicas. José Geraldo
disse que a melhor forma de agilizar
estas instalações é a formação de
conscSrcio de 20 ou mais pessoas des
tas localidades para o custeio de gas
tos referentes a implantação de linhas.

. r'

'C�tica ao PiaDO de Collor para ICMS
,Florian6polia � o deputa(io

i.j Dúrvalvàsel�MDB)pediu da tribu-
,

:<,na da Assembléia Legislativa, a uni
\:,' dade de perisamento dos parlamenta
r 'res catarinenses para que não seja
\, ,!Iprovada emenda constitucional n2-
"''.- . 55, de autoria do presidente Fernando
", Collor e encliminhado ao Congresso
�> Nacional, visando reduzir de 25 para

;[�, 20% o retomo do ICMS lios munid
'ii. pios.

Denominando de "imoral" a

:ri' tentativa governamental, o parlamen
'i' tar pediu aos demais deputados que
apoiemmensagens telegráfiças de sua
autoria, endereçadas aos lfderes de

•

- JAkAGLlt\ ()(! ) II ')

todllS as bancadas no Congresso Na

ci()nal e aos deplltados federais que
faZem parte do Fórum Qltarinense,
visando a rejeição da emenda de Col
IOF.

,,� totalmente irracional' se
'reduzir a participação municipal no
ICMS, exatamente num momento em

que são incontáveis as prefeituras que
enfrentam s4ria crise financeira, até

'

mesmo à beira. do fechamento das
politas", declarou VaseI, manifestan
do que "é muito estranho que o presi
dente Collor, que' deveria �azer de tu
do para harmonizar o p!)vo brasileiro,
adote medidas como esta qlle, ao

'I

invés de dar soluções, criam maiores
dificuldades e tornam cada vez mais
visível, a possibilidade do clos so

cial" •
Municipalista declarado, o

parlamentar diz não acreditar que os

deputados federais e senadores,
"muitos deles oriUIidos de prefeituras
municipais", voltem às costas para
sUIIS origens e venham a aprovar a

emenda 55, encaminhada pelo Exe
cutivo ao Congresso Nacionljl, "o que
tomaria inviável a adriúnistraç� de
um considerável námero de municí
pios brasileiros, já enfraqllecidos pela
atual polftica econômica nacional".

Fone: 72 -0300 - Jaraguá do Sul -
SC

'------------MárcioMurara-

Vender o voto. Por que?
É sabido 'que tempo de eleiçt!Io Ilpoca de fazer a terraplanagem

de algum, terrena; colocar tubos onde I necessârio: tirar a carteira de

motorista; eatimesmo, arranjar um trocopra Mia domês,
Esses "favores" que são feitos em troca do voto, tim doisaspec

tos que devemos observar: O primeiro I que uma vezfeiro ofavor, o elei
tor deve retribuir com o voto. A partir da(ambos, eleitor e candidato ,

estão acertados e se supostamente eleito o ex-candidato, nadamais deve
aa eleitor.:

O segundo aspecto estâ diretamente IigadQ, aoprimeiro. Como se
sabe que os eleitos nadáfarilo, mesmo que devam consideraçlJo aos elei
tores que n40 cobraram pelo voto, todos devempensar em assegurar al-

gum beneficio,
' ,

Alhn de tudo isso, o dinheiro gasto nas campanhas I oriundo dos
impostos que fazemos reverter ou pagamos ad'munic(pio, com nosso tra

balho, porque ninguhn gasta do proprio bolso na campanha.
E não se iludam com as chamdas "contribuiç6es entre amigM' ,

pois os empresârios que colaboram. n40 arrojariam esses recursos sem o
.

sa�dotra�.
'

Por isso, venda seu Voto agora, ou cale-separa sempre.

BASTIDORES

dlo Jariigwl ganhou .stourado. No ge
rai deu ..t. contra trê.. Em termos
de programas, ..peclflcamente ouvl
doa, o "Show da MIInhl" do meu anil
go Valtrlo, deu nove a um, .ritr. os
entritvlstedos que dla..ram ouvir ... -
dlo dlarlam.nt.. De It pra CII a "'dlo
Bras" Novo J' modlncou multa coi..
para recuperar os pontos perdidos.
MIIs o Import"". , que a Jaragu' RIo
poda s. acomodar, J' tam gente que
nem t.rmlna mals o programa no stO
dlo. I! melhOr tomar cuidado.

o PEIXE MORRE
PELA BOCA.

Na campanha .leltoral d. 88 o
Jqmal da campanha do Prefeito da
Gu.ramlrlm, Antonio Zimmermann,
que apr.a.ntava o Plano de flflo da

dupla Zlmm.rmann/SchOrck, trazia ao
final uma m.nsagem que pedia para
os .'.'tores nló v.rielerem os s.us
votos .ra praclso votar com cons

clOncla. Por Isso os .,.Itores nlo de
v.rlam trocar os votos por camdas
d. barro, tubos ou qualqu.r outro fa·
vor. Novam.nt. v.mos a p...tlca Ir de
encontro ao discurso.' Alguns mem

bros do .partido, ehelos de dlnh.lro
para a campanha, ....o dlz.ndO o

••gulnt. "nlo podamo. perder ....
'

.lelçlo, nlnguêm poda perd.r com a

m'qulna na mio". S.'" que .Ia ••"
falandO de fotografia? '

A ÚLTIMA
Para tefl.tlr: Certa v.z, o fa·

,moso flr6sofo • s«!C161ogo bras".lro,
chamado "Zê Bemab''', dias.: POliti
co bom ê aqu.l. que morreu na sua

prlm.lra g.s.açlo. A uterina, ê cla-
roi'"

\

,

.�E., Ferro Velho lYIarechal de
I.' Eng.elmann & Cia. Ltda.
II

'

I
'

Comércio de veículos usados, peças pl
veículos e serviço de eletricista

COMPRAMOS VEíCULOS
'ACIDENTADO�

\

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

Jaraguá dó Sul- SC

, .

I

Conhecida do Acre ao RS

Furgões simples, isotérmicos, pldsticos, frigorlficas,
trailes e carretas de 1, 2 e 3 eixos.

EquiJXl!1lt!nto de refrigeração e 3'! eixo (truck).
, Rua Dr. Enrioo Fermi, n2 113 -

,

.

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

'I

SPÉZIA & CIA.- L,TOA.
Serraria e Serviços de Trator

M<:deiras para constnrção e serviços de
'trator com proNssionais especializados,

R. João J. Ayroso, 772 - Jaraguá
Esquerd'o

CARROÇARIASHe

, o CANDIDATO DE
60 MIL DÓLARES

, o v.reador do p'MDB, d. Gua
ramlr,lm, Nilson Bylardl, euf6rlco com

o po.srv.1 In.uc.sso da collgaçlo
eeen ,o PFL d. Francisco SchOrck, jII
.s" dlz.ndo pcir ar cju. tem mals d.
60 mil d6lares (SO mllh6es de cruz.l·
RI!), para a campanha .. for indicado
candidato a prafelto pelo ••u partido. o
I.so tudo Boment. de um .mpradrlo.
Ji alguns da oposlçlo" acreditem que
, um volum. multo grande d. dinhei
ro, pra quem nlo _seguiu adquirir a
cas. pr6pr1a. S....?

OS CASTELOS.

Os pref.ltos d. Jaragui do
Sul e Guaramlrlm, quandO da Oltlma
viagem ,que flz.ram II, Alemanha,
troux.ram lia bagagem balo. proJ.tos
de caat.llnhos. O de Guaramlrlm J'
.mplacou o saú no Parque de Expo
slç«les do murilcrplo • o de Jaragu' do
SUl, d.v. edificar atê a pr6xlma f.ate

, do tiro. MIIs enquanto el•• procuram
deixar suas marcás registradas, a

populaçlo pas.. necessidades. Em,
Guaramlrlm multas pes_. moram
em condlç6es de mls'rla no' famoso
Morro do Satuca ••m JaraguA do SUl,
mulheres grAvidas sem assl.tlncla,
pedem carrinhos d. b.bI pela "'dlo.

. PESQUISA.
'

Em rec.nt. pesqul.a .nco

m.ndada p.la Pref.ltura d. Jaragu'
do Sul, foi avaliada a audiência das
ntdlos de cldad.. Entre a. AMs a 114-

'HO'RNBURG Ind.' de Carroçarias Bl'indadas Ltda

CARPfoçARIAS BLINDADAS � FRIGORfFICAS -ISOT�RMICAS - TREILLER'S COMERCIAIS - ESQUÀDRIAS - PORTAS

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

" ,FAX 72-2130��ARAGUÁ DO SUL/SC.

';ltlTaglUf do Sul. de 16 a 22 tJe novembro de 1991.
:t.' .' P4gilUl 7
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BAILE DE
ANIVERSÁRIO

Vista-se bem

Tem coisas
que nunca

saem da mOda._
Andarbem

vestido é uma
delas.

E isso é no

ErIFIM, •••
'OVERÃO

ModaSempre
Getdlio Vargas, 55

r' ,

[SEI.VA-,
A LIBERDADE EM MALHA

FONE: (0473) 72-3253

Jaraguá do' Sul • SC

É nesta quinta-feira, vês
pera de feriado, o Baile das De
butantes de Guaramirim. Reu
nindo quatorze menifl4S-moças,
o evento acontece no Pavilhão
de Exposições. A Musicalidade l
da Banda Pop Band. O cerimo
nial será comandado pelo casal

Osriildo Bartel

O verão se aproxima, as
roupas diminuem e se mostram

mais alegres. lá se verifica
maior movimento ruma àspraias
de nossa região é os clubes se

preparam para acolher os asso
ciados que curtem piscina. O
Baependi , por exemplo, abre
neste dia 15 'a temporada 'oficial,
�m muitas novidades. aos fre
quentadôres, como mesas e

guarda-sôis novos.

I'

I:
DEBUTANTES

.�

o AtUVERSÁRIO
DO DIRETOR

,
Nosso diretor. agradecen

do as muitas manlfestações pela
passagem de seu' 7()'! ano âe

existêneia, transcorrido dia
02-11-1991.

SOCIEDADE
ArlRADORES 1_-OIAr'A"

Eleito para o cargo de

presidente o dr. José Constãncia
Albuquerque para dirigir os

destinos da veterana agremiação
esportiva de Guaramirim. lá or

ganiza a sua equipe que promete
trabalhar muito. A posse aconte
ceu ontem na nova sede social.
Sucesso ao benquisto médico e

sua equipe.

S.E.R. AMIZADE

A "Sociedade dos grandes
bailes" , estará promovendo no

prôximo dia 23 de novembro,
com in(cio às 23 horas, mais
uma sens(lcional noitada dan
çante. Desta feita a animàçãofi
cará por conta ào famoso con

junto musical "Corpo e Alma",
do Rio Grande do Sul. Reserve
suamesa.

....

,

ANIVERSARIANTES

Dia 20/1J' - Olga Hens
lIiIIIiIíí....

'

chel Mahnke, Marcos Spen
gler, em Curitiba; Olga
Stinghen, em Camhl(PR),
Otflia Zapella Alperstaedt,
Maria Alba Stinghen eMar-
co AndréMaser.

• O presidente'
da AssoclaÇAO' Comer
'dai e Industrial de Ja�
�uá do Sul, GUmar
M"orettiz aniversarian
do no aia 18 (proxima
segunda-Ceira). Ao
com)Jetelite dirigente
da Classe empresarial
desta pr6spera cidade,
nossos votos de Celici
dade e êxito em

_

seus

empreendimentos.

II NOITE
D� VERÃO

A Boate Marrakech infor-
O Clube Atlético Baependi ma que está tudo organizado pa

comemora seu aniversário com ra a 2!! Noite de Verão que se

um grande baile no prôximo dia realizará na prôxima sexta-feira
23. A animação musical será da (06); r,\ produção da concorrida
Volare's Band .que tem um re- noite está a cargo de nossos

,

pertôrio altamente -selecionado' amigos Ati e' Irma; da Cekat

composto por interpretação- de Produções. A mâsica ficará por
grandes orque,stras como Glenn

'

conta do 4!! Redenção, de Itajai,
, Miller, Ray Connif, Peres Prado, Haverá grande distribuição de

PaulMauriat, Tommy Dorsey, e frutas tropicais e o evento pro-
-outras que relembram {IS boas mete altas surpresas.

.

mâsicas dos "Anos Dourados;.
Durante o baile haverá �blm
shows de caracterização de ar

tistas como Ney Matogrossö'-Ti-'
na Turner, Liza Minelli e Frank
Sinatra, entre outros. Para os

,

associados quites com a tesoura
ria a entrada l gratuita. O traje:
passeiozesporte.Intdoi-êã horas.

'OH. UBIRATÃ-MAFHA PINTO

o filho do casal José Castilho
(Cenira Mafra) Pbtto - Ubiratã Ma
fra PintO -, depois de 8 anos de car

reira, na polícia e de responder pelas
delegacías de Santa Cecilia, Tanga
rá, Pinheiro Preto e Catanduvas, es
tá à testa da Delegacia de Salto Velo-
so.

eito Odivar eIeS
, comandando a

pública do rDU
tempo a aquisição
e um telefone e a

,�térna do prédio
.

'aeia, propiciam
ordem, muito elo-

• Cumprimentos
seus progenito-

sarnento com

vis Biscaro ê
equipe de se

•

nicípio., Em
de uma via
reforma e pin'
que abriga a::
um clima de

.

giada pela po
ao dr. Ubiratl
res!

• O empresdrlo Adernar rrio Vasel festejou
anlversdrlo na última quarta-feira (13). Os amigos
do Correio do povo, Or�anlzação ContdblJ A Co
merciai S/A e Varig Passagens e Cargas enviam
lhe seus melhores votos de felicidades e sucesso
Parab4ns!.

"

NatUral de Jaraguá do Sul pos-'
·Sul .grande experiência. O seu �ntro-

<

• A garota
Ciislei Regina Fuzzi,
recebe no cf'J8 24 de no
vembro. de .1991 As
8h30min: A sua primei
ra Eucarfstia na Igreja
de São Marcos O..Bar
ra do Rio Cerro. E ruha
de Ernesto e Cecßia
Fuzzi. Os convidados
�o �pcionados
em sua residi!ncia. Pa
rabéns!

'

eiNE
,JARAGuÁ
SEXTA 15/11/91 - 20:15
horas ",Robin Hood • O
'Principe do� Ladrões" •

Com: Kevin Costner, Mor
gan F..eeman e Mary Mas
tl1lntonio. Censura Livre.
SARADO 16/11/91 - 20:15
horas "Robin Hood - O
Prinêipe dos Ladrões" •
Censura: Livre. - 22:00 ho
ras - "8otões da Blusa;'.
Censura: 18 anos.
DOMINGO 17/11/91
15:Oß horas - "Robin Hood
- O Principe dos Ladrões". '

Censura: Livre. 20:15 ho
ras "Robin Hood - O Prln
cipe dos Ladrões". Censu
ra: Livre.
SEGUNDA 18ii1l91 -

20:15 horas "nobiö Hood -
O Principe dos Ladrões".
Censura: Livre
TERÇA 19/11/91 -' 20:15
horas - "Robin Hood - O
Principe dos Ladrões" •
Censura: Livre. '

QUARTA - 20/11/91 •

20:15 heras » "Robin!,.lood
- O Principe dos Ladrões".
Censura: Livre.
QUINTA .• 21/11/91 -

20:15 horas "Portas Fe
chadas". Censura: Livre.
INGRESSO ÚNICO:
1.000,00

I • Já nu dia 21 'de no

bro festeja mais um ano de vi
'eil e esfol"Ç!ldo preCeito da
nlia cidade de Guaramlrim,
tônio Carlos Zimmermann.
polftico e administrador, O
reio do Povo envia fortes con
tulaeões,

• ,A g�tfssima
Jerusa Pradi !Rubinl,
comemorando seu ni
ver.

�-
, •..

Dia 16111 - Antônio A.
Schmitt, edson Doering, lo
séTrineu Panstein, Sérgio
Neitzel, Alwin Hoffmann,
Dolores Seidel Drefahl, em

Rio Negrinho; Gilmar Luiz
'Siefert, Fredolin Sasse, Ro
milda Winter,' Maria de
Lourdes Voltoline Eggert,
Milton Kohlbach (Néco),
Evanir Teresinha Pradi, em
ltaja( e Valmor Stüpp, em

Blúmenau,

Dia 17/11 - Amantina
Müller Ellinger, em Blume
nau; Elzirp Lemke Ana Do
rilda Beyer, Guerino Ponti
celli, Sandra Suely Siefert,
Daniela Fugel; Paulo Hen
rique Guenther e Isabel
Cristina Guenther, em Fio
riamipolis,

Dia 18/11 - Vanny Weller,
'Lfdia de Araújo Moreira,
Rosãngela Cardoso, Silva
na Leier, Simone Imroth e

Luiz Pacheco' de Souza, em
Barra Velha

Dia 19/11 - Rubens Ni..
coluzzi, Olga da Costa Ru
d?lfo Bleich e Pedro Éugê
nto Brugnago, em São
Paulo.

'

Dia 21/11 - Alfredo Bau
mle, Ivone Mascarenhas Sc
kiba, em Curitiba; João Ma- '

ria de Godôi, Alfredo Horst,
Priscilla Morain Silva Mou
ra, em Curitiba, Mérc:
Franke deMello.

,Dia 22/11 - Camilo An
dreata, Arminda Küster,
Ceoliria Meurér Mannrich.
em Atdlanta; 'Celino Winter
Bartei, em Ponta Porã(MT);
Orlando Panstein, Esme
ralda Schmitz Vegini, Ro- '

gatia, Krüger e Leandro
Karsten.

A Senhora Olga
Henrchel l\lahnke, mãe
de dona Brunhilde
Sehmõckel, completa no

pr6ximo dia 20 de �o
vembro a memorável
soma de 82 anos. Ainda
forte e saudável, com a

graça de Deus, para a

idade, recebe cumpri
mentos da fªmOia. i\
dona Olga votoS de feli
cidade e saúde desta
coluna. Parabéns.

* A jovem e bonita '

estudante Márcia Jun
kes completa 21 ano�
neste dia 16� Parabéns
da Coluna à gata.

Malhas

J'ÄRÔ

5
IILHAS JIRD UOL
1986 - 19&1

ANOS

,li
I'

II

Malhas para Confeccionista�
Rua Cei. PlOCcSpIO'G. de OlIveira, 788

Fone: (0473) 72-0246
Jaraguá do Sul- SC

Os mais lindos presentes para '

a l' Comunhlo e COnflnn_çlo
você encontra em

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

gente nossl

Jaraguá do Sul

RuaMal. Deodoro, 28
'

Fone: (0473) 72-0346172-0866 Rua ExpedidODúioGumerdDdo da SUva 44
Detront� a CaixaEcon4mica.

'

,'»retitic.a.. '

'AtIMENTOS<CONGElADOS
Aliando sabor, praticidade e higiene, agora você tem em

'

•
Jaraguá a COITIOdicJade das grandes àdades._

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

Rua Jorg� Czerniewicz, 145�Pr6x.
.

' Alimentícios Sasse .

Fone: 72-3560 - Jaraiu' doSul- SC

ESCALA MUSICAL
_ Aulas de

\ÓRG�O - VIOLÃO -

SAXe
CLARINETA

.,
�.'.CRUZEIRDÃ,
v -

Rua Domingos da Nova, n! 377 Fds

A GERAÇÃO
DAMALHA

Vestindo Gerações

PQSl08 de Velldtu
Av. Mal. Deodoro,

,1.085'

Fone: 72-3311

A ROUPA INfANTIL
",� l.Passagens ,e Cargas Nacionais e Internacionais Fone:72-0091 'TELEX:47S'-OS5

I,
II

,Ii)IIC$IIIL
Ttoftius - Artigos Espórtlvos ,

Academia de Musculação
(de segunda à domingo)

Av� Mal. Deodoro, 141 -'Sala 3

(d,efronte A HM - Fone: 72-3563

, l

I:

Jaragll4 do Sm_ de 1
P4gÜlll8 P4giJia 9
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.. ,/ GERAL

PLANO /'

DE· ASSISTÊNCIA
IN'TEGRAL

Dê mais proteção a sua família. Faça um

segcro-saüee Golden Cross. '\

Quem tem um Plano de Assistência' Integral
.tem acesso a uma vasta rede credenciada com

.

excelentes médicos, modernos hospitais, clínicas e

laboratórios, no momento que precisar: Tem também
opção de livre-escolha' destes serviços com direito
a reembolso, de acordo '

com o estipulado na
'

apólice. .E maís, tem
inúmeros centros
médicos e hospitais

,

da rede de serviços
indicados pela Golden
Cross nos�rincipais
ponto do país.

, ,

Plano de
Assistência Integral
da Golden Cross
Seguradora. Sua família
merece.

.

'dl ncros�'®..
. Go.I e RNACIONf..LOESAUOE,

.. ASS\SlENC\A \NTE .�. r.
. .'

'. S'"Y"'\e\ ro \uga
saúde empr" , ·

:

LIGUE JÁ

.{O�73} ·7�-1492
�GoldenCrossII!JI. ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE

Saúde em prim,eiro lugar.

Pâgina 10

CORREIO-
-=>�. '.- c::::»V c::»

"By
Paulo

Tavernard
,Happy
Hour é

Atentem para o detalhe
- s@ há duas coisas que podem ser

ditas sobre música: GOSTO ou

" NÃOGOSTO.
OS "Pistoleiros da Calijôtnia" estâ de volta aos palcos

mundiais, excursionando a turnê "uSgYOUR /LUS/ON', t(
tulo de seu novo álbum duplo. O GUNS'N'ROSES estä me

lhor, nem parece a mesma 'banda que, em /989, abriu o shõw
para os Rolling Stones em Los Angeles. Axl Rose (pasmem)
estâ feliz e sorridente nas vocais e o guitarrista Slash detona' .

em seu instrumento fr-aseados bastante coerentes, tocando na
"

maior responsabilidade (espantoso). O novo baterista do

GUNS, Matt Sorum; t unia ôtima surpresa= segundo os crfti
cos

.

de plantão, uma verdadeira "locomotiva �staciondria".
Dentre as faixas de seu novo trabalho destàcam-se "Don't

Gy", umabalada super consistente, "Civil War" e a versão
hard de "Live And Let Die", composta por PaulMcCartney no
tempo em que tocava com os Wings. Grande pedida.

, f

Panificadora

Em Jaraguâ ao Sul acaba de ser inaugurada uma casa ..

especializada em pães, cucas e bolos. Tem também frios
e leite.

Aberta de segunda à domingo -ati às 20h.
inclusive nos feriados.

Rua Bernardo Dornbusch, 1.172 - pertinho da Marisol

Jaraguâ do Sul, de 16 a 22 de novembrode 1991�

FLASH NE\l'S
OS "Cabeças Pensan

tes" (fALKING HEADS)
estão compondo novamente.
Saiu em CD duplo uma anto
logia do grupo contendo três
,novas m6sicas.

'

O super-RAPPER M C
HàMMER, seguindo os pas
sos de seus conterrâneos pop
New Kíds on The Block e'
Jackson Five, também virou
desenho animado nas emisso
ras de TV norte americanas.

, Lady MADONNA, a
musa Kitsh da m6sica pop in
ternacional, estã de novo en
dereço - no topo de seu morro
particular em Bel-Air, Ca
liftSrnia, a nova residência da
popstar lhe custou a bagatela
de US$ 8 milhões'.

"Amused to Death" -

este é o título do novo álbum
solo de

'

ROGER WATERS,
ex-líder do PINK F.LOYD,
que está saindo da' fase de
gravação no final deste mês e,
provavelmente, estalli nas 1,,
jas no primeiro semestre de
92.

\
.

Os THOMPSON
.l'WINS Allanah e Tom Cume
foram vistos curtindo junta
mente com seu filhão Jackson
(de três anos), o show do IN
XS, no 'estádio de Wembley,
mês passado,

*.* Você curte HARD
ROCK'N'ROLL??? ,

Então experimente ou

vir a banda norte americana
SKID ROW. AL"FO!!! Tchau,
tchau ...

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



A'LTA _

FREQÜÊNCIA
SORVETÃO

De -muito bom gosto o "stand" montado pela
empresa.� sorvetes no espaço do Banco do Brasil,
Além,da bela decoração; com fotos muito bem produ
zidils, duàs 'recepcionistas atendem com simpatia ofe

, recendo umrefrescante sorvete aqueles quese dedicam
â �'ágrfldávef' tarefa de esperar na fila de acesso aos

, caixas.

SELOS

,,{Ja_ragUá, do Sul sedia, no perlodo de B. a 15 de
� . 'n(JvJttíiDio; a /!{ Exposição Filatllic!l do Estado, de

-'. .,$anta.;Ciilät:inà•. O rico material se encontra exposto
{;' 'Íí(J'piªtq� d� �l'entos e uma visita ao [Qcal vale a pe
{ft,ita. �Pl#.ii$.�i:itlájovem RobertoJoão Eiss/er, pela se
i' .;)·�,iiJlptifs;,ilircia dedicadDs à fi/4lelia e que cu/-

�t�1�:�=:���, '"

)j1!Utitos, jovens; I, ti vinheta de maior
'�nte no. ar em'nossa'StudioEM.

'
.

;j;ç;'1',':';1-:'f:if��"
" ."

�:�<'/
«,

';TELEFOIE•••_IA VEZ ".

",_,. .

._0.

'ili todos as manobrlfS par.a a inscriçáQ'.

":te17ninal teliif�nit.o. agora osfelizar
qguardtim. an.sictSO$ a Cad.amlspara

.

.

parcelas â serempagas. Do jeito. .

anda, n4d ldê dlwiddr que àq,��
,

"2, opaganÍentiJ i!m·Í2vezes,pague",,,,
ê'iiln valar St!I1IßlhanW tW valor total do,

:2;, da assinatura. ii(! contrato � aqui-
��

"

.

'. �'�ÉSA� TÉRMICAS
·faOLIM�RIZADEI6AS

.

··.�IIIUSJl.lRADORES DE PASTAS
•BARCAS PARATINTURARIA

•SECADORES DE MAUIÀS
'·SISTeMAS DE EXAUSTÃO

.Pf:ÇAS"ESPECIAIS E'CAlHAS
,

Fones� 12"0265 e 72 -3468
,'fd'X - Ramaft 13,

-

'.-�'

- JARAGUÁ 00 SUL - sc

GAROTA EFEKTUS

Pradi, Heinz Raeder, Tião e

Ismar Lombardi apontou os se

guintes zesultedos: Claudete
Martins -. Garota Simpatia,
Efektus 92;'Rudenes Corezolla
-� 3� colocada; Adriana Lunelli
- 22 colocada e Cristiane Pe-
drotti -:- Garota Efektus 92. Na
foto, Cristiane aparece.ao lado
de Serginho Cunha, Irma e Ati.

MULHERES E
MÚSCULOS II .:

'

.

Apesar de a grande
maioria das mulheres, como.
afirmei semana passada, não
se preocupar- com as formas
do corpö durante a maior

.

parte do ano" Jaraguä já con

ta com consíderävel parcela
de meninas, mulheres e

mesmo "senhoras" que de
clicam parte do seu tempo
aos exercícios da' muscu
lação, ginástic�' aer6bica e

outras prãtícàs esportivas.
Pära uma amostragem mais
real, tomei alguns dados es

tatísticos do jovem Silvio
Roberto Ewald, que ooman
dá a academia Dicsil. Na re
fenda academia, 48,3% do
total de alunos são mulheres.
Dentro, desse -percentual; há
37 alunas com i� até

__
20

anos, 18 alunas na faixa dos
20 aos' 30 anos e 21 alunas'
ãCima dos 30' anos, Desta

que-se, a presença de uma

aluna de 46 anps••• E viva a

saédel
\

• I

Suz..li
'. salgados finos

Salgado$para festas e recepções.Doces,
Tortas, etc,

;R'uâ.Emilio ,Stein,'n! 70
�, .". ..'

89250 .....Jaragud âoSul-.$C-
",. F:01ie ..... 72..()826

GADOTTI,
Materiais para cOnstrução Ltda

Có�ércio de materiais de eonstrução e
�.

'

ferragens em Geral.'
Confira nossos preçose,aténdimentos.

Rua L.uiz Sarti;761, - B: Nereu-Rames,

P4gi1Ull1.,
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I

Apto 70m2 Na R. Egrdlo Vicente de Souza c/2 donri, sala,
coz., bwc e garagem. _

'

VENDE-8E um Telefone Resldênc_lal _

CASA DE ALVENARIA c/170.00m2 R: Max Eugênio Robe...
toZiemann
CASA DE ALVENABIA 70M2 EM SCHROEDER c/2 donn. e
c/210tes. -

- .

_ SOBRADO EM ALVENARIA .:IARAGUÁ ESQUERDO c/sul-
tã, 2 donn., 2 bwc, garagem. '

CASA DE MADEIRA _ 60m2 NA R. ITAPOCUZINHO c/3
donn, mals melá-algua nos fundos. .

-

�

CASA DE ALVENARIA 10M2 NA BARRA c/2 donn., terre-
no 14mx30m.

-

GALPAo DE ALVENARIA 400,..2 + APTO 160M2 lateral da
R. Rodolfo Huffnnuessler, proprIo p/pequena Indóstrla

,

QU com4rclo. • •

-

AREA DE 7094M2 NA eR 280 proxlmo ao RodeiO Crioulo
TERRENO 574M2 NA R. JACOB GESSER plano; atms do
TIjollo Mat. Constr.
2 LOTES NA R. ITAPOCUZINHO FRENTE P/ASFALTO
,planos, com 13,35mx26,5Om cada, excelentes para COITuS...
elo.
APTO 70M2 NO EDIFíCIO JARAGUÁ c/2 donnlt6r1os no

10llandar.
CASA DE ALVENARIA com 160.00m2 (Barra do Rio 'Ce
rro)

I,

YENDE-SE -

T_no· Com 7O-,mt • l1li
Au8 Joio Janutrlo AY!'080

(enlradll Juventu.)

YEIIDE-SE
T-..o_CoInerçIeI � Com
3815m" • Av. MIIrecIIeJ

Deodoro, 405.

-"YEIIDE-SE ,

Sal. Comerciei (1' .ndeI) •
- Ed. Meneaottl. Av., -

ller.chal 'Deodoro.

. YENDE-SE
••-2

AWIII..-to· Com 1'Mf1r.
Ed. BarIo do Rio Branco,

.

, 35.,

VENDE-SE
1CItIne�· Ec!. Florença CC!III

7.....-- • Av. Mantéhel
Deodaro.

VENDAS
LOCAÇ6ES _

APARTAMENTOS NOVOS NO EDiF. JOANA c/2 donn. +
dependência de empregada'c/ Interfone, garagem
APARTAMENTOS NA RUA FRITZ HASSE cl2 donn.. +
dependência de empregada com garâgem.
CASA DE ALVENARIA NA Ró GERMANO MARQUARDT
c/3 donn. garagem, terreno murado -

o

SALAS COMERCIAIS NA MARECHAL DEODORO sala de i
4O,80m2 e de 34,37m2 em cima da MP.

_
t:'

SALAS COMERQAlS NA AV. GETÚLIO VARGAS 02 salas 'It

com dlvls6r1as em elma do UNiBANCO
SALA COMERCIAL NA RUA PASTOR ALBERTO SCHE
NEIDER � Barra doiRio Cerro.

ALueA-SE _

Klllnete • ,� l W" IL

_ YEIIDE-SE.
Te_ com 4OCIm" • Au8
Julio T.ve.... ela Cunha

Mello.

VENDl-SE
',..10 200tn" • Te_no

450m" • Contendo 2 .....
Comerclál. ""-.1 cl55 e
45m2 'IApartamentO- com
100m!' Sltu.do l1li11l1li da

Flguel....
TE;EIIORESID NCIAL

Cl417.t00 no Jardim
An....ul. L Jlf1IP

e.!luerdo.
Preço: Cr$ 2.600.000,00

TERilEIIO
RESIDEIICIAL

Pr6xlmo .0 Juventua•

. JI'af9·�
Preço: Cr$�2eo.OOOiOO

YENDE-SE
CUt ela AIYeM Com
1815m" • Pr6x. l Rec llve

-

...rllOI.

Y�NDE-SE
AIIIIrtamemo' Com ew.
Ed'. Magum6 • Rqe 'JVC6pIo

. Goniel de Oliv.

VENDE-SE
Celll. ela .Ivenerl•• Com
17311i". TI_no cl1.070m"
RueAnita GarlbIIlcII, 138.

Jar�gu4 doSul. de 16 a 22'de novemõro-de 1991
.; ..
_.';J
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..___------�----------CLASSIF,lt�DOS COR'REIO-
I[> <> IF=- C» " <»

'CLASSIFlCADOS
-

. -I' -.

f ,UNO
'Loja e Oficina de Bicicletas Rua
Bernardo Dornbusch, 570 centro

- 72-3899 - vende bicicletas,
novas.

TOLDO
Vendo toldo pJF-l000
Fone:72-3363,�n.

-

-�

GoI CL B�co ano 88. Fone:
':12-2577

ZENO
,

Loja e Oficina de Bicicletas Rua
Bernardo Dornbusch, 570 centro
72-3899 - toda linha de peça pl

Mountain Bike.

TERRENO
Vende-se um terreno 14x30
Fone: 72-3363 cIDiIson.'

Escort XR3 azul aDo 86 Cr$
,3.,600.900,00. Fone� 72-0011.

Barb....

Vende-se terreno, rua 28 de
agosto emG�, bairroHawaí, área 700,OOm , 2Omt. de
frente x 37,OOmts. de luildos.

,

Aceita-se C8lTO. Cr$
4.500.000,00. ,Fone: 73-0057 cl

Salésio.

CAIAQUE
,Vendo caiaque mistral estado de
novo cor amarelo Cr$ 150.0,00,00

72-nJ!P.

ENSE'ADA
Vendo ,terreno em Enseada

Preço: 3.500.000,00
'

FOlle:�3363, DDson

CGl25
vende-se CG ,125 ano 84 72-3363.

DT 180 mo�. Fone: 72-0759.

TERRENO ,

Vendo terreno em\Enseada Fone:
72-3363 clDDson.

CALCULADORAS
Vendo calculadoras novas e

usadas 72-3868.

, VOYage ano 83 cinza Cr$
,2.500.000,00. Fone: 7l-0011.

Brasilia LS ano 81. Fone:
,72-0759.

,

MAQ. ESCREVER
vendo m4q. de escrever novas e

usadas 72..3868

Telefone para alugar. ContatQ$
Rua João Picolii, 104 - Apto. 204
ou pelo Fone: 72-3363 c/ Dilson.

VOY3ge CL Branc«) ano 91 GaS.
Fone: 72-2577 GOL CL ano 84. Fone: 72-0759.

GOL verde ano 90 ces
5.�00.OOO,00. Fone: 72-0011.

Para anunciar tigue 72-3363
ou Telex 475-055 por apeDas

Cr$l.000,••
Escorte XR3 vermelho ano 91

OK. Fone: 72-2577

'URGENTE '

Procura-se telefone para alugar '\

Comercial ou Residêncial,',

contatos Pelo fone: 72-3363
c/Silvia. '

Del Rey GL Prata ano 86 Fone:
72-2577

BeliIia GL verde Met. ano 84
,

Fone: 72-2577 '

Chevette SL prata ano 88 Fone:
-

72-2577
' Garelli ano 88. Fone: 72-0759.

\

BARBADA
Vende-se toldopIF-l000 Cr$

80.000,00 72"()363.

GOL vermelho ano 83 Cr$
1.800.000,00. Fone: 72-0011.

K�m:bi bege w.o 80 Cr$
1.4�.000,00. Fone: 72-0011. '

_
DT 180 ano 91. Fone: 72-0759.'

Prócura-se telefone p/alugar
residência ou Comercial contatos

pelo fone: 72-3363 c/Silvia.

1519 M. Béóz branco ano 80

FRne: 72-2577

"

1113 M. Benz verínelho ane' 78
,Fone: 72-257�

GOL ÇL ano 88. Fone: 72-0759.

1119,M. Benz amarelo ano 76
Fone: 72-2577

VENDE-8E
Uma Foçadeira Costal marca

Buldog 72-2130.
E1usca tm0 83. F«)ne: ?2-O759. Opala Comod, ano 83. Fone;

72-0759.

URGENTE'
Procura-se CASA p/alugar

ESpaç0$8 c/l a 4 quartos Fone:
72-3560 c/Julio.

/

Brasilia branca ano 78 Cr$
',.. 1.300.00,00. Fone: 72-0011.

\

Corcel I ano 72. Fone: 72-0759. Foiat Pick ano 90. Fone 72-0759.

SiTIO
Vendo sítio c/84.000IJl2, px. a

Gruta Rio Molha Cr$ .

6.00Q.OOO,00 72-1407.

Para aDUDci..- Ligue 72-3363
ou Telex 475';'055

Pick F-75 ano 78. Fone: 72-0759. Del Rey ano 84�.Fone: 72-0759.

BRASTEMP
VeJ1d,e-se �áq. de lavar louça
Brastemp semí-nova CF$
320.000,00 72-2217.

, "

./

Chevette vermelho ano 89 Cr$
3.800.000,00. Fone: 72-0011. Corcell II ano 83. Fone: 72-0759. Passat ano 78. Fone: 72-0759.

"I .

f II
, '

Correio do Povo li
II

Classificados

Fone: 72-3363

Telex:475-055

I'
'

Promoçlo atê 23.11.91 Chu'veiro duchà Lorenzettl
Forro plnus 12 1.300,00 1.000,00
Porta lI.a ,pinho 6.050,00 PI.o pagl 12 2.600,00
Azulejo 12 3.500,00 ÜlJota gIOliza com. 2.500,00'
Çaxarla 900,00' Mlingl.lelra flex. amo 5/8 90,00
SarrafJl.J). telha 80.00 MallglÍelra flex. amo 314 120,00

TIBÉRIO
AUTOMÓVEIS

compra- vende- troca
,� RUA BERNARDO DORNBUSCH,S/N

FONE: (0473) 72.0759
JARAGUÃ 00 SUL - SC

� •

f

Rua José Theodoro Ri".,iro, s/n!(ao lado da Indumak)
Fone (0473) 72·3831 ... ..
89.250-JARAGUADOSUIf-SC c

P4ginQ 13 '.
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.ARGOT ADEUA GRUBBA LEHI(ANN.
QjiciDl do Re� Civil do 1'1 Distrito da comilroa de
JaraRud do SiíJ, Estado deSanta Catarlnß. Rrasilfa.Jsa
ber que compareceram em Cartârio exibindo os docu
mentos exigidospela Iii, afim de habilitarempara casar:

Proclamas de Casamentos
VII. Lenzt. ne.t. cld.de, filho d. Zo.lno AntonIo R.relra .,
ltelellll Ferraz P_lni.

EI., ,bra.II.'ra. BOltelr•• ope"'rte. Illltui1ll d. J.r...'
do Sul, domlclll.d......,denta .m Sante luzIa, n..t. dletrl
to, tllha de W.rner W�lter • Gerd. ÜlngeW.It.r.

EDrrALNl18.028de07.11.1991 'I
EDrrAL NI 18.017 de 05.11.1991

' SILVIO LUIZ 'IIAII�-. CAiülER isARZI
,

.I0s11! "'''-seo' D_E......- .ER...... EI., bra"'eI� aoIte1ro, oper6rlo, natural de AMI.
, PELLE"H' ,

_lO. ......DETE Cheteeubrl,.ncI, hl'lltl6, domIciliado. reeldente n. Rue o.c.r

!Ie. bra.,le,ro, aoItelro, ope"'rto, n.tural de Lur. AI- Sch!lelder, .m Berra do Rio CIrro, ne.te dletrtto, filho de 00-

ve.. ne.t. btado, domlcUIedo • raeldenta na RII8 JoM
rtvellbenez • RoHIIIIIIQbI. lbene�, '

Ele, bra.n.1ra, aoIt.n, _turelra, natural de Aa.I.TbeocIoro Ribeiro, 26, em Hha • FIgueIra. ne.t. dl.trlto, filio ,Chat..ubrtencl, P.ra"" domlclllede • reeldent. l1li Rue Oecerde Joio Boeco Zlmrnennem • hullna Zlmrnennenn. SC....Ider. .", Berra do Rio CIrro,'neat. dl.trI.:-; tllhII d.·Jo-Ele, bra"leIra, aoIt."'•• oper6� naturll de ".rap
do Sul. domIcilie•• re.,dent. l1li Rue Ague. ete,... em lha

..�.tente Serzi • 0I1nd. Apareclel. "rrato SerZI..
• FIgueIra. Reete dl,trlto, mha de Bertholdo Pellen_. Er- EDrrAL NI 18.029 de 07.11.1991
na Plnhe'",Peil...... INaO RUSCH • YERA LUCIA .UELLER
EDrrAL NI 18.018 de 05.11.1991 EI•• bra.II.,ro, aoItelro; tlnturalro, natural de J.ra..'
ADiLSOR ELERT. ALVINA BRAlER do Sul. domIciliado. re.lelente .m T.... Aloe do Norte, neate

EI.. br••lle1"" eoIteIIo. Indu••r..rto, natural de Jare- dl.trlto, fllÍIo de Altoneo Ruech • Anlte He...1 Ru.ch.

gu6 do Sul. domlcllledo. re.ldenta na Rue Joequlm Frenel.co ,EI•• br.....,r•• BOIt.lre. ope"'rt.. natural dil J.ragu'
d. P.ul••

'

2.310, Reete cldede. filho dI! Bruno EIert. Marta ,do Sul. domlcßleda • ra.'!lente .m Trt. RIoe do Nort•• ne.t.

lucI. Gomlek EI.rt. dl.trlto, fllh. d. Adem.r�IIer • V,nde V.nlleI. Mllell.r.
EI•• bra....,ra. aoIten. operArt•• llllturel d. J.rag'" EDrrALNI 1 ••030de'0t;t1.1991 '

.

do Sul. ·domlcllle•• re.ldent. na Ru. JoequIm Francl.co de VICENTE MARILOD .ALsAREu:. • DOU MARCHIOL-
P.ule. 2.310. _te cI.de. filha de Sterll.,.u Elntl.r. Anna LIBta..,.

EDITAL NI 18.019 de 05.11.1991
.I0�aE FABIO. CLARlerA PETRY

Ele. ",••''''ro. aoIt.lro, motort.te. n.turel d. S.nte
H.'.IIII. PereRA. domlclll.de • reeldenta l1li Rua Lur. Sartl.
314, .m N"reu Remo.; ne8te dl.trlto, filho d. Adio Feblo •.
Frencl.c. Mert. Feblo.

EI.. "'••II.'re. soIt.'r.. Induatr"rt.. n.turel d. MII.
a.rendu"'. neate E.tado, demlclll.d•• re.,dente l1li R� RÕ
berto MIIrquenlt, 74. ne.te. cldede. filha de Clem.nt. JoM
P.try ...tbllel. P.try.
EDrrAL NI 1L020 de 05.11.1991
CLAÍJDlMIR LEONE • .lOSEAllE MARIA SARER

EI•• brasl,.,ro, aoItelro, vendedor. n.turel de J.regu6
de Sill. C:Omlclllado 8 reeldent. l1li BulI 01. Belrrõ Joio P••-

aOB. n..t. dl.trtto, filho de Am.rIo .._. • Valdlre unge
Leone.

Ela. bre.,..,,.. aoItetr..�, natural de Jare
gu6 do Sul. domlcll.... re.,dent. na rua LeopoldoMIIhnk.,
306, n••t. cidade. filha de JoIozIiIho Satl.r • uure Dombek
s.tI.�

,

EDrrAL NI 18.021 de 1)5.11.1991
CEU AU"MAR FORUN • SOEU IYETE WESOLOWSKI

. E". bra.,..,ro. aoIt.,ro,· Indu.trt6rto. natureI de Lur.
Alv••• ne.t. e.tedo. domlclll.de. re.,ei.nte l1li Ru. Bernardo
Dornbu.c,," 281. ne.t. CIdade. filho de F.llpe Fcirtln • Hlld.
Strtngert Fortln.

,

,

EI.. bra,II.'re. solt...... opertrta, natureI de F.xlnal.
P.ran'. demlcll'••• re.ldent. l1li Ru. Erne.to Le••mem,
103, ne.te clelade. filha de Edmundo W.solo_kl • Albertliul
Sedzlnakl. 9-

EDrrAL NI 18.022 d. 05.11.1991
Cópl. recebida do cert6rlo d. Schroeder. ne.t. E.tado.
EDSOR .lOS II! .IACO.I • ROSARI DAReKER

E". bra.II.'ro. soIt.,ro. empr..trto, 'lIIIturel d. J.,..
..t do Sul. domlclll.de • 'resIeIente na Rua601. Mllnoel Fren
claco d. Co.te••m Joio Pe.8OB. ne.t. dl.trlto. filhod. Jo.6
J.CObI • No.m. de Cunllli J.CObI.

EI.. bra.,le're. soIt.'re. co.turelre. lllltural de
Schroeder. domlclll••• re.ldent. na Rue M.rechal Cast.lo
Br.nco, .m Schroeder.,ne.te Estede. fllhe de MelllZ Denck.r'
• Romllel. Ouckért Dancker.

EDITAL NI 18.023 de 06.11.1991
YAI.DECIR SCHNEIDER. ROSECHLETE KUIITZE

EI.. bra.llelro, solteiro. ferr.mentelro. netul'1ll de PI

r.belra. ne.t. E.t.do. domlclll.de. reald.me na Rua Alfredo
Schum.m, 88, em J.regut·Eaquerdo. ne.te dl.trtto. filho de
AmancIo Schneider e Darcllia Brende Schneld.r.

EI.. bre.llelr.. soltelre. v.ndedonI. natur.' de J.r.
gut de Sul. demlclll.de • re.,dente na Rue Alfredo SchumeM.
80. em Jar.gu6·bqu.rdo; ne.t. dl.trlto, fllhe de Fredertco
Kuntz•• Vanllel. I.aura S.blno Kuntze.

, I

EDrrAL NI 18.024 d. 06,;11.1911
�RCOS DE qyVE'RA • JUEU NATAL'A TYSKI

EI.. brel'".'ro.solt.lro••,.trlc'st•• n.tural de Rio d••
Ant... ne.t. E.t.do, domiciliado e realdent. na Rua Jorge
Czeml.wlcz, 877. ne.ta cIdade. filho de OIto Jos6 de Ollv.'r.·
• Edlth An. de OlIveIre.

,EI•• braallelr•• 8OItelra, prof••sore. natul'1ll de MllII.t.
P.r.n'. domIciliada • Iesldent. na Rua Jorge Cz.mlewlez,
877. ne.ta clelade. filha d. Alolze Ty.kl .,Netalla Agnlske
Ty.kl.
EDrrAL NI' 18.025 de 06.11.1991
NELSO. SolOBERG .• ItIRIAII CRISnU SIMON

EI•• bre.II.,ro. solt.lro, vendedor. natural de Pomero
de. nest. Estado. domiciliado e. resident. n. Rua Oto Sehe

, neider. 107. ne.t. clelad•• filho d. Wlegando SJilberg •.Wal!1
Jung SJOberg.

EI.. bra.llel;'. soItatr.. .mpresArt.. natureI d. BJu·
menau. ne.t. Esledo, doml�IIIad" fi re.ldent. na Ru. Rio
Brenco. 588. ne.te cldad.. f�lha de Valel.m.r Simon e MIIrtl
:r.rezlnha MoncJlnl SImon.

EDrrAL NI 18.028 de 06,11.1991
�RaE LUIZ.CORRII!A • ROSENAIDE APAREaDA
.lURellES

Ele. n"'elro. aoIt.lro. ope...rto. n.tural de Berra
V.'ha. ne.t. E.t.do, demlclllado • reald.nte l1li Rue -(....
etere•• em Nhe d. FIgueIra. ne.t. dI.trlto" �'ho de'LuIz EucU
de. Cont•• Elvlre�a.

Ele. bra.,IeIr•• so,t.'re. ope"'rte, lllltural d. Jaragu6
de Sul. demlcllleda • re.ldente n. Rue JoM'Theedoro RIbeIro.
•m Ilha • FIgueIra. neate dlatrtto, fllhII de uucleHno Junck••
• V.ronlc. DI.mon Junck•••

EDITAL NI 18.027 de 07.11.1991
PAULO ROBERTO PEREIRA. SIMONE WELTER

<.... brá.,le,ro, soIt.lro, ope"'rIo llllturel de Jaregu6
do �uJ. domlclll.do • ,r••IeI" na Ruá Irml.Leendro.1.043. em

EI.. n.llàiro, aoIt.1ro, lridu.tIUrJo, natu�1 d. Lur.
Alv... ne.t. E.tedo, domlcllledo • re.ldente l1li Rua Sio

Frenc:laco, 73. .m Ilha • Flguelre. ne.t. dI.trlto, filho d.
P••choal Bel••neltl • CI.lidln. PIe"'nl B....nellL

EI•• bre.II.'re. solt.lre••rt.... naturel de T.I6. n.at.
.e.t.do, domlcHlado • re.ldent. l1li Ru. lrmIo.Le.ndro. ;i57.
.m VIla Lenzt. ne.te clclad•• filha de Ardulno Mllrehlolll • Irene
Mllrehlolll.

EDrrAL NI 18.031 de 07.11�1991
ERCIO .UZZI • PATRICIA ÍlABELLO

EI.. braall.,ro, solteIro, comercl.rite, llllturel de
Doutor Pedrtnho, ne.t. E.1edO, domIciliado .. re.ld.nt. na
Rua Adio Noroechny. 312, ne.t. cidade. filho de Mllbillo DuzzI
.1eI. BuzzJ.

' '

Eie. n.llelra. soltelre••student•• natureI d. Jera·

gut de Suf. domlclll.da • re.1dente na Rue Pe. Alberto J••

COba, 658, ne.t. cidade. filha de Antonio Rebello • RegIna
Lemk. Rebello.

·EDrrAL NI 1&:032 de 07.11.1991
ILTO REICHERT • ELVIRA CELESnNO

EI.. bni.,..,ro, solteiro, ope"'!Io, natur.' de Lure AJ·
v... .ne.t. btado. domlclll.do • re.ldente l1li Rue Jo"
Beuer••m vn. Reu. n••t. dletrlto. filho de Hugo Flelch.rt e
Albertln. BechmaM Relchert.

'.

EI•• bras''''re••0�.lre•.ope...rta, natureI de J.I1I..t
do Sul. cIOmlcll.... re.ldent. l1li Rue Lure Bortollnl. 27••m
J.regu6·E.querdo, ne.te dl.trlto, filha de Joe6 Cal••tlno FI·
lho. EII..b.th BoI.uf Cal••tlno.

'

EDrrAL NI 18.033 de 08.11.1991
AYRES SERPA. TERESI� DE.FAnMA RODRIGUES

EI.. bra.,..,ro, v14vo. ."'atente admlnletretlvo. l1li
turel d. 810 Joio Betl.t.,. ne.t. Estedo, domlcllledC • re.'
dente na Av. Centr.l. Cobre.sol. 709••pto. 108, Sio Jo...
ne.t. Estedo. filhO d. Joio JOH Serpe e Vlrglll. MIIrt. Sarpe•

,Ela. n.II.'ra, .00t.'re. do lar. IIIItilrel de S.udade••
nest. EatadO, domlclllad. • "..Idente, na Ru. P.relba. 202,
em Vila Lenzl. ne." clelad•• filha. de ArlIndo Rodrtgue•• Mel·

. vln. Rodrtgue••

flDrrAL NI 18.034 de 08.11.1991
MARCOS MA.A • ROSI.ERI CAMPREGHER' .

ele. br••II.,ro. BOIt.'ro, vendedor; natur.1 d. Jareg'"
do Sul. domlelllàdo e re.ldent. na Ru. Adolfo POtt"r. 188,.
ne.t. clelad•• fllÍIo de Ervlno ·MII". e Cecllle Tepa••• Meba.

Ela. bra.II.'re. soIt.lra, de lar. natural d. J.ragu6 de

Sul. demlclllad•• re.ld.nt. na Rue Joio Jenutrto Ayro.o.
553, ne.te cldede. filha de WlIo Campragher • CecHla Cam
pregher.

EDrrAL NIl 18.035 de 08.11.1991
YAIIDERLEI,.IUYENCIO • NlLVA SALETE DEMARCHI

E". bra.llelro. so,t.'ro. eletrot6cnlco, n.tu;'1 d. SI·
d.r6poll.. neste Estedo, domlcllledC • resident••m Berre do
RIo COrro, ne.t. dl.trtto. filho de Menoel Joio Juvenclo e Me·
rI. Gr.clo•• Flgu.lredC Juv.nclo.

Ela. brll.,le're. BOIt.'re. supervlaore ,••col.r. natural
de Jaragu6 do Sul. domIcilIada e ·resldent••m Berre do RIo,
C6rro. n.ste dI.trlto, '"h,. de Ordlvál Lurs Dem.rehl • Norina
TereZ. Va••' Demerchl.

.

'EDITAL NI 18.038 de 08.11.1991
MARCOS RI.EIRO DOS SANTOS. YALDETE GUES
SER

EI•• braall.,ro••olt.,ro, opertrlo, natur.' de T.lx.lre
Soere.. P.reRA. domlclllac!O • residente em ltapocu Hana••
ne.te dl.trlto. filhO de MIIrt. J.ndlre doe Santos.

EI.. bra.II.'ra, .00t.'", do I.r; natural de MII•••r.n·

duba, n••t. E.tado. ,.mlcllade • resident••m IÜlpocu Hen·

... ne.t•.dl.trlto, fllhe de LAo OU....r • Leure F.II.r Oues.

••1'.

EDITAL NI 18.037 IM 08.H.1991
ANTONIO HENRIQUE ,HAUSS • MARIA .IOCELIA CHA
YES

EI.. ·braall.'ro. solt.lro, opedrtõ. IIIItut., de Trts

Barras. ne.t. E.tado. dontlcllledC • re.ldent. n. Rue Joio

Mllre.tto. 270. ne.te cldad•• filho de JoH'�Ílrlqu. H.us.s.
MllrI•.LulZll Henrique H.u...

.Ela, br.sllel,.. eólt.'re. de' ler., ..tureI de Aurora,
.

ne.t. E.tedo, domIcIII... res� 'na Ru. Arthur Engel.
30. ne.t. cl.�. tllha de Nelson Chave•• MIIrta Eme Cha
v•••

E paro que cli8gue ao conhecinie1flO de todos,
mandei passaropnsen�Edital, queserdpublicadopellJ '

Ü!Jpnnsa e em Càrt4rio, onde senf afJttido durante 15
diiIs. '

P6gi1lli14
..

,
'

Informatívo Paroquial .

• ,
CASAMENTOS

14/11191 � 18h30 - Matrii - Marcllio Meireles da Silva e O/ivIIJ Brue«
�

'.

15/11/91 - 18h30 - Matriz - ValtkcirStripp e Ivanir IvoneStinglum
15111/91 - 20hOO - Barra - Edson Adilson Ferreira e lraciD%r,sBur-

, ..

ger
16111/91 - 20h15' - Molha - PauloSlrgioRopekItQ e V"11'iane Gilli
16/11/91-17hOO - Molha - Cuer PicooIi eElenitaMarcelino deJuus
16111/91 - 18hOO - Matriz - Amari/do Liesenberg eRosemeri Zinrtner
mann

16/11/91 - 18hOO - Barra - C/IJu4ú) LescowiczeROSIlMPradi
16111/91 - 10h30 - Molha - PauloSlrgio Roru:hi eDenise CriStiiIIJ Ser
man

16111/91' -16h30 - Matriz - MoacirFelipe Kath eMarlmiIJSchmidt
16/11/91 - 18hOO - Matriz - JorgeRosa eM4rciIJBodenberg
16111191 - 17hOO - JoslDemarchie IaraPatrfdaDöge
16/11/91- 20h30- Barra «Ivo WolfeMarildlJHenqumllJier
16111/9i - 18hOO - Matriz· Odilon da Silva eAImidIJ,HiI/e
16/11191 - 20hOO - Sta LuziIJ � Jairson Camilo e Lor,e7IIJ V"rvfan

MISSAS - SÁBADO
19hOO - Matriz; 18hOO - S40 Luiz Gonzaga; 19h30 - SIio JudIJs Tadeu;
19hOO - S40 Fraticisco.

MISSAS - DOMINGO
07hOO - 09hOO - 19hOO - Matriz; 08hOO - Silo JudIJs TadeU; 08hOO - N.
Sra. do C�ggio; 09h30 - Silo Cristov4o; 09h30 - N. Sra.AparecidIJ
(1'1 Eucaristia); 09h30 - S40 Roque (1'1 EucaristiIJ); OBhOO - N. Sra. do
Ros4rio (Renovaçiio).

.;

.

NOSSA MENSAGÉM
N6s estamos vivendo uma lpoca de'muita confusllo·de idIias. de

muita inverSáti de valores. de corTupçiIo, dedesrespeitoapessoa humanIl
e d famllilJ, de viol2nciIJ e de licenciosidtule•.Ckzmam aos clus as injusti
ças sociIJis, os abortos criminoSos, amislriIJ e a fome demuitos.Por isso.
em vez de ficarmos imlJginIJndo como.ser� o fim domUndo.. devemos 1IOS

preocupar em ajudarpara que este l'1UUIlÚJ sejàmelhor.maisjusto emais
cristIlO, comecemo� por li6smesnWs. pellJ nossa famllilJ, pellJ nossa .co
munidade/

,

Amemos a Deus sobn todas as coisas e ao pr6ximo cdmo a li6s
mesmos. que seremosBenditos 110Reino de Deus.

'rn". ,

Curtume Amoldo Schmltt ltda.
"JA BA,G v·An

FODe: DDD (0473) 72..0670

........................................-..
;

Coluna Evangélica
CULTOS: Neste domi'ngo - às 8:00 horas em

Três Rios do Norte; às 9:00 horas no Centro, com .�'
Confirmação e Santa Cf!ia; às 9:30 horas na Sede
Par. Ap. Tiago e às 19:00 horas Culto I1iformal TW
Centro. .

':
,ENCONJ'RQ DE IDOSOS: Nesta qumta"fei

ra àS 15:00 hOras TW Centro.
LEMA DA SEMANA:" 'Importa oque todos

compareçamos perante 'o tribunal de Cristo." II Co-
. rintios 5.10 \.

MENSAGEM E LETl'URA DIÁRiA:
Dia 18 - Ter fo significa: lembrar continuamente, que

somos amadospor Deus. Judas 20:21
19 - Obras de amor são frutos defo, Lucas 5:18-20
20 - Tu carregas o ieu sofrimento, eu carrego o meu

sofrimemo; Ele, Jesus Cristo, porem, carrega
TWSSO.sofrimento. Mateus 8:17

21 .. Jesus iuio veio para tirár o sofrimento ou' esc/a
.

recer o sofrimento; Ele veio, pqra estar conosco

e nos consolar cOm sua presença. Mateus 28.'20;'
João 17:15 ", _

22 - FI não· se aprende de.uma vez e não uma :vezpor
todas. Hebreus 11:1; Romanos 1:17

23 - Quanto mais cedo confessannos um pecado,
tanto melhor TWS Sentiremos. N,úmeros 5:6, 7; I
Joãol.·9

.

24 - Força, tempo, dinheiro, tudo enfim, que não co

locamos à disposição de Jesus I apreendido por
Satan4s. Romanos 12.'1

"

,

"

,

..

� .

,

I',

'.
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'Juventus demite o têenico,
'A 'I'

_

\Angelo,Margute é o interino.
Esporte, em Revista
_---_--------JaiJDe Blank-

Volei feminino de.

Jaraguá é destaque.
/

o treinador da equipe do
Juventus foi demitido na tíltima
segunda-feira, em reunião da
diretoria, da qual participaram o

presidente Aristides Panstein, o
vice Alcir Pradi, o diretor fi
nanceiro Antenor Galvap, e o

gerente administrativo Angelo
Margute, O v.residente do con

selho não p&le participar da
mesma por estar impossibilitado
por assuntos' particulares.' Um
dos motivos que :levaram a di
retoria tomar essa decisão foi a
'má campanha do clube na taça
de repescagem, e a faltade co

mando por parte- do técnico
i junto ao plantel,

A

.

O gerente administrativo,
Angelo' Mar�te, assumia inte-

rinamente o comando técnico da
equipe, acumulando função no

Juventus, em substituição a Na
zareno Silva, demitido, uma das
novas normas adotadas EOr
.Margute, . será severa, .jogador

. que não. treinar, não joga, pois
segundo ele, s6 Pelé jogava sem
treinar e o mesmo já.parou á.
muito teIilpo. .

.

luventos X loinville.
Mais Um clássico do norte

de Santa Catarina será realizado
este domingo no João Marcatto,
sendo 9ue o JEC levará' um leve
favoritismo uma vez vencendo
ao Juventus praticamente ga
rantirã sua classifiCação,

.

uma
boa renda é aguardada para esse

jogo, pois na preliminar jogarão

Malvice X Alvorada, decidindo
a taça Ademar Frederico Duwe,

Tratando-se de um clássi
co, o empate seria o resultado
mais lõgico.. _

'

Marinho dispensado
, por indiscip1ina
Ö meio. campista Marinho

foi dispensado na segunda-feira
por indiscipliDa e por não estar
correspondendo 'técnica e tati
camente -também dentro de
campo, e Segundo a diretoria
outros atletas não o acompa
nharam por ser final' de tempo
rada, fica aquele velho chävão: .

"em ROrta arrombada tranca de
ferro • Bolapra frente.' Carlos
Augusto (Gugu).

o voleibolf� de Jaraguâ do Sul, indiscutivelmente, vem se

destacando de forma bastante positiva neste ano de 1991, senão veja
mos: a ieleção riaDME, patrocinada pela Da/marMalIuuobteve uma

honrosa terceira colocação nos JogosAbertos recentemente encerrados
em Chapecâ, o que lhe vaIeu a medalha de bronze. Mas, o mais impor
tante disso tudo, foi á eXcelente performance das meninasjarciguaenses,
algumas das quais disputando pela vez primeira uma competição deste
nlvel. No aIIimo final de semana, a equipe do :valei feninino juvenil
DMEIDaimarMalIuu, comandada pelo eficiente tlcnico Manga, das
sij'icou-se em terceiro lugar, na segunda etapa do campeonato catari

nense, disputado em Conrordio, garantindo sua vaga para o hexagonal
final a ser realizadb' na cidade de Blumenau, no proximO m2s de dezem
bro. Por outro lado, a equipe de volei feminino irifanto DM1';/Darpe
Mal1uu, que I orientada �cnicamentepelo CarlosRoberto (CaliCa), estâ
desde quinta-feira (14), emBlunienau, tentando também uma boa c/assi

jicaç60 no hexagonalfinalda categoria.AIestâ, lofruto do trabalhosi
rio e competente das homens que comandam esta modaIidizde em Jara

gud do Sul e, graças, principalmente, as empresas Da1mar e Darpe,
que estOo investindo num esporte que com absoluta certeza tem seu re-

. torno assegurado. t um exemplo a ser seguidopor,outras tantas empre
sas, e quem sabe em 1992 MS tenhamos outrasmodalidades se desta
cando, talqualo volei, nesta temporada que ora estâ sefindando, Vamos
despertar, gente.

'

Mini rodeio de Guaramirim '

São Luiz foi '

,

Guaramirim - A AssociaçlO
dos Cavaleiros de Guaramirim pro
move nos dias 15, 16 e 17 de novem
bro oI!! Mini Rodeio Crioulo de
Guarámírim, O evento abre às 9 horas
com recepçlo às delegações. As 14
horas acontece aprova de Tiro de La
ço Individual com a concesslio de uni
'porco ao primeiro COlocado. Depois
se sucedem provas de rédea. tala, da

pesca, de laço, da Argolipha, da es-'
.

tafeia e às 23 horas de sábado um

grande baile na sociedade Diana,

Da premiaçlo ainda constam,
uma novilha.um temeiro e um porco
além de trofE� As provas estarl!o
abertas a participantes amad� e

pl'Ofissionais que devem se apresentar
devidamente "píuehado";

. ,..

vsce- campeao
.

da Olimaca '

21 DIVISÃO v4Iido pela aIIimo rodada do Qua-
.

drangular Seletivo de Repesca
gern, est4 inserido no teste 21 da
Loteca do certo e do errado, jogo
8. O inicio est4 morr:odo para as

17 horas deste domingo emarca à
despediiJa do "moleque .travesso"
do estodlIal déste ano. Na partida
preliminar, a partir das 14h30min
jogam Malvice' � Alvoradil, deci
dindo a Taça Ademar Frederico
Duwe.

O Colégio "Sio Lufs" d&Ja
ragu! do Sul participou nos dias--06 a

,

10 de novembro, em Chapec6, da 8!
Olimaca (<?limpíada' Marista Catari
nense). Para este evento participaram

_ mais de 400 adetas, alunos dos Colé
gios Maristas de SantaCatariila (Cha
pecõ, Cricidma, Caçador. Joaçaba,
Sio Bento do Sul, Jara-..f dó Sul e
Curitiba-PR)

6....

"

-O Colégio "SlQ Luis" sa-

grou-se Vice-Campelo Geral da
Olimaca,· com 55 pontos,. perdendo
l!Jlen8S por um- ponto do Campelo

.
Geral, que foi,Chapec6, com 56
pontos.

As eq_uipes do Colégio "SIo
, LuIs" conquistaram as seguintes eo
� nas modalidades em que
partiCIparam! ,

• Basquete Masculino - I!! lugar-
Basquete Feminino - 42 lugar - ,.

Voleibol Masculino - 4!! lugar
- Voleibol Feminino - 12 lugar
• ,Futebol de Sallol74 - 2!! lugar
- Futebol de SalIoI78 - 3!! lugar
• T6nis de MesaMasc. - 4!! lugar'
.• T6nis de Mesa Fern. - I!! lugar
- Xadrez Masc. - 4!! lugar
- Xadrez Fern. - 2!! lugar

O Col6gio "Sio Luis", con
quistou tambéJn, com mérito incon
teste, o trofEu "Destaque" OIima
ca-1991,' em vista do maior nível de
organizaçlo, de disÇiplina e empe
nho, por parte da delegaçio. '

, A coontenaÇio de Esporte do
, �16gio "SIo' Luis", junto com a

DireÇlo, apresenta os mais efusivos
parabéDS a tóda delêgaçlo pelos bons
resultados obtidos nas diversas mo
dalidades, nesta Olimaca e sente-se
!'1'gulhoaa em poder dizer que tudo
ISSo 6 o resultadO de um trabalho sério
e Qrganizado que vem sendo desen
volvido a par dos estudos sérios nO
setorpCdag6gico.

Agndece também o apoio e

incentivo dado pelos pais dos alunos
, adetas que erp momento algum difi
:", cuItararn o desenvolvimento do es

�', porte no Col6gio.
f
';:; r---..iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiii.--'í'
.1;:

A 4'! rodada do qua
.

drangtdarfinal da ?-Divisão
de Amadores da Liga Jara
guaense de Futebol. realiza
da no dia lO, apresentaram
os seguintes resultados: Gua
rani 3xI Rio Molha e Vit6ria
2x2'Floresta. A prôxima ro
dada (5!!), marca para este
domingo (17), estes jogos:
Rio Molha x Vit6ria e Flores
ta x Guarani. Na categoria
de aspirantes, jogaram: São
Luiz '0x0 Aliança e Ponte
Preta Ix4 Rio Molha. Neste
domingo, jogam: Aliança x

Ponte Preta e Rio Molha x

$ãaLuIz.

VIElRENSEI
'

A se1eç4o de boIIJo "boia
2,3", daSocietladeEsportiva eRe
creativa Vieirense est4 desde on

tem (15), em BruSque, participan
do do campeonato estodlIal de
bollÍo fislrie ouro". A compedç40
que 84 iniCÚJu ontem, tem o em;er
ramento marcada para amanM
(17). O tlcnico da 'equipe jura
guaense, NiIton Habeclc (Spiga),
est4 confiante nUma boa Per:to�
mance da sua equipe.

8AEPENDI

Bicicross: campeonato. abre dia 15 o Clube AtMtico Bae
pendi j6 iniciou as obras do
stand de tiro, junto ao seu

complexo social-esportivo. O
stand ser6 oficial e esttl sendo
construido dentro das normas .

da Conféderação Brasileira
de Tiro e tem a colaboração
da mu"icipalidade jara
guaense. Por outro lado, a

equipe de futebol de salão do
Baependi vem pàrticipando

.

com bastante sucesso do'
.

campeonato citadino da ,cate
goria infantil (atl 12 anos),
promovido pela -Liga Jara
guaense de Futebol de Salão
(UFS).

,..

Jaràgú do Sal - o 9!!Cam

peonato Brasileiro de Bicicross j4 tem
as primeiras iDscriç&s confirmadas
para o evento. As confirmaç6es ultra
p� o ndmero de 230 pilotos 8e1ldo
35 da cidade de Campo Bom RS, 33
da cidade de Novo Hamburgo RS, 25
pilotos da cidade de Santa Cruz RS,
15 pilotos da cidade de Salto SP, 50

. pilotos da federaçlo do estado' do
. PIIl'8Il4, vindo de variaS cidades da

quele estado e 72 pilotos do estI!.do de
Santa Catarina, vindo das'cidades de
Lages, Blumenau, Rio do Sul, Brus
que, Joinville, Florian6polis e Jara

gu!doSul.

O diretor de Bicicross da fe
deração Valdir Moretti, aguanla ain-

. da a confitmaçlo de pilotos de varias
cidades do Brasil. j4 entraram em

contato com OI dirigentes de Jaragui
pilotos do Rio Grande do Norte, Mi
nas Gerais, Pernl!IDbuco, Goi", além
de pilotos dos�os que j4 tem par
ticipaçio confinnada e que confir
mado a participaçio demais pilotos.

INTERCOLEGIAL
Est4 em andonrenro desde

ontem (15), olTorneiolntercole
gúzl de Volei de Duplas, tendo por
local o 'gin4sio de esportesArthur
Mr'lIIer. A promoç40 I da UVB,
SECErIDME e Collgio RolandH•

Dornbusch. As competiçlJes termi
nam no dia deMje (16). Jt1as ins
criç6es para as equipes que dese
jam participar do O Campeonato
de Volei M e F Veterano e do m

Campeonoto Municipal de Bas
que/e M Adulto que se expiravam
na quinta-feira (14), for(:11Tl pror
rogadas ati segunda-feira (18),
na SECET/DME.

O treinador da equipe Malwee
de Bicicross. Adolai' Moretti, trei�
sua equipe todos os dias das 17,oOh
até as í9,30h'e durante o final de se

mana haverá treinos no sábado as

14,OOh e domingo as 8,30h, para pi
lotos de todo o estado de Santa Cata
rina, j4 que a prova do inter-escolar
que estava IílarCada para o dia 2 de

-

novembro nlio foi realiZada devido ao

mau tempo.

LOTECA, As obras da nova pista j4 estio,
sendo ultimadas e também está sen
do montada toda a infra-estrutura
para a organiz8çlo da competição que
Será no interior do parque Malwee.

,

O jogO JuventusxJoinviOe,

OISTRIBUIDORA -DE PARAFUSOS EWALD LTDA
Parafusos", Porcas - Arruelas

Rua Reinoldo'Rau,632
·Fone: 72·1599 '

Rua Bernardo Dornbusch, 1.136 - Vila Baependi

FONE:, (0473) 72-0136
�'.' .

"J!tlTtlgll4 do Sul. de 16 a 22 de novembro de 199-1.
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'ANOTAÇÕES
Numa recente reunião,

em Guaramirim, comentava
se o péssimo estado do asfalto
da Rua 601, no Bairro Vieira
(agora vai se assim chamado,
acertadamente!) que leva o

honrado nome do patriarca
Manoel Francisco da Costa-
o Ma"d.ca -. Consta que
o trecho, embora urbano, te-

,

ria passado para o Estado,
de sorte que fica diflcil saber
se o Estado pode meter a sua
colher no quadro urbano de
Jaraguâ do Sul. Pelo sim,
pelo não, o melhor seria o

caso de se dar W7I(l "capri
chada" no fechamento das
crateras, antes que alguém
comece a pensar em parale-

'

leptpedos e cobrar contribui
ção de melhoria de seus lin
deiros.

Por falar em denomi
nação de bairros, modéstia a
parte, de se creditar a -este

semanário méritos na campa
nha que vêem sustentando na

denominação dos bairros da
cidade. Depois de muitos
anos (e - bota anos em cima!)

,

atlque enfim a prefeitura deu
o braço a torcer, dando-nos
razão por insistir na correção
,do que não estava certo.
Deus seja louvado! O Secre
tário do, Planejamento propôs
ao pref�ito e este enviou à
Câmara projeto de lei, tiran
do o -Chico de Paulo para se

enfileirar com a história; de-'
nominando o bairro -e a rua

de Joaquim Francisco, de
Paulo. Legal! Espera-se que
os vereadores, desta vez tam

bém votem. unanimemente."
Pena que isto' só acontece
quase no fim de mandato. De
qualquer forma l uma repa
ração, o que l saudável!
Faltam outras correções. Mas
estas o prôximo .corrigtrâ,
certamente.

"

A ����;;€;;l sobre 0\
rio Itapocu, ligando os Três
Rios do Norte com os do Sul,
pertinho do antigo - salão
Alemanha está uma lástima.
Não que a prefeitura seja
culpada, a que cabe a con

servação que, em verdade é
precária, mas alguns poucos,

,

com total desrespeito pela
coisa pftblica, vem depredan
do a mencionada ponte. Às
vezes tem o péssimo hábito
de cortar a tela de arame que
serve de proteção para fázer
amarrados, ligando um no

outro.

Quem vier de bicicleta,
poderá ser jogado direta
mente no rio, coni conse

quências imprevisiveis, Meni
nos, eu vil!! Vamospararcom
isso, vamos? Por falar em

ponte pênsil, a que está mal
daspernasou das muletas é a

que liga a Rua 55. - Angelo
Schiachet com a Rua 487,
sobre o rio Jaraguâ, passan
do Pelo Beira Rio Clube de

Campo, para os
:

passantes
pobres que vão e vem da Vila
Nova pro Centro. Mama mia!
Qualquer dia a "bichinha"
abre' as pernas e tchibumm...

vai morrer gente e vai ter al
guém sendo responsabilizado
por essa omissão. Já que nin
guém enxerga tis coisas,
quem sabe o presidente Rae
der nomeia uma comissão pra
constatar essa pouca vergo
nha! Foi constndda @ admi-

1iistração Mayerx Schmõckel,
há 20 anos e está abandona
da. Serve á um "mundo de

gente". Os cabos amarrados
num poste, de um lado e nu

ma árvore, do outro não aju
dam em nada a ponte ficar
em pé, A coisa tá feia, podes
crer, prefeito! 'A denúncia
parte dos moradores de lá

que temem pelas Suas vidas.

Prorrogada
a intervenção
no BRDE

Os 40 coralistas da Scar,regi
dos pelo maestro LUiz Fernando M�
Iara são considcrJilldos Classe "A",
grupo em' que participaram 27 corais

,

da região Sul do Brasil. Quatro corais
foram Classificados, dentro dos três

'

grupos de nove. Antes de chegar ä fi- ,

nalfssima do 36l! Encontro, o Coral da
SCAR havia'conquistado o segundo
lugar, na cidade de Palmas, onde ga
rantiu' presen� "graças ao apoio
conseguido junto ?t Prefeitura Muni

cipal de Jaraguã do Sul e das empre
sas", segundo destaca o presidente do

--- Um pequeno hist6rico ----

Os 60'anos da Oase

,

BALNEARIO

CAMBORIÚ
PARA COMPRAR, VENDER OU ALUGAR,

CATTANltrJlÕVEIS
AV BRASIL, 1030 • FOt�E: (0473) 66�2889

Coral da Sear classificado
"

�

'entre -os 4 melhores 'do Sul
laragai do Sul -O Coral da

Sociedade CUltura Art1'stica (SCAR)
está entre os quatro melhores do Sul
do País; Esta conquista foi obtida
durante o "362 Encontro de Corais",
realizado no dia 1il, na cidade de Xa
xím, Promovido pela Associação de
Corais do Alto Uruguai - na qual o
Coral da SCAR está filiado desde
1989 -, o Encontro reuniu represen
tações artísticas do Rio Grande do

Sul, Santa Catarina e Paraná - com

presença de mais de.lOQ'corai§, crite
ríosamente selecionados nas classes
ccA", ccB" e "C".

Na tarde do dia 8 de novembro
de 1931, äs 15 'horas, reuniram-se, à
convite do então Pastor da Comuni
dade Evangélica Luterana de Jaraguã

,

do Sul, Ferdinando Schlünzen, cerca
de. 49 senhoras, para a fundação de
uma Congregação de Senhoras Evan

gélicas, principalmente para a con

tratação de uma irmã parteira, pois
a falta de parteira, havia ocasionado a

morte deuma jovem senhora, a qual
abalara profundamente os habitantes
da cidade. A innã a ser contratada,
deveria atender as parturientes e tam
bém prestar apoio a outros enfermos.

A primeira diretoria da Con

gregação de Senhoras Evangélicas,
ficou constítuídat Presidente, ThereZe
Janssen; Tesoureira, Ida Breithaupt;
Secretária. Martha Schluenzen; Vo
gais: Liane Fiedler e Helena Czer
niewicz. Era membro natural .da

Congregação, o Pastor daComunidà
de.

Na pessoa de dona Alice Ri

chter, irmã parteira diplomada, teve a

Congregação a sua primeira contrata
da, prestando reais serviços durante 6
anos até o seu casamento com o dr.
Godofredo Luce,

Desde a sua fundação �mou
parte ativa na vida da Comunidade,
ajudando os necessitados e cooperan
do nas obras que foram encetadas,
como a construção da igreja, a com
pra dos sinos Cl' do órgão, na êonstru
ção do salão da Comunidade e todo o
mobiliário, utensflios de cozinha,
cortinas, palco, etc. Mais recente

mente doaram os lustres e as arande
las e parte das persianas na reforma da

igreja.
Em 12 de março de 1950 foi

fundado e, inaugurado o Jardim de
Infância ..Pestalozzi'.. fazendo parte
das muitas obrigações financeiras.

O Hospital e Maternidade la
raguä, foi outro motivo de esforços,
com doações em dinheiro, roupas de
cama, mesa e cortinas emobiliário de-

,

um apartamento da ala nova.

ESCOLHA
SEU'

ALMOÇO

Desde 1951 rednem-se sema

nalmente, b 5,! feiras e, em 1954, o
,

nome p8SS0U para Ordem Auxilíadora
das Senhoras Evangélicas - O.A.S.E.

Com o tempo a OASE expan
diu-se: em 1955 - Grupo de Rio'
Cerro II; 1959 - Grupo de Três Rios
do Norte e 1968 .. grupos da Rua
loinville e Ilha da Figueira,

Ö primeiro encontro de Ido
sos, realizou-se em 1983, do qual
resultou a fundação do Grupo de
Idosos - "Soonenstrahl", hoje, grupo
..Alma 'voigt", O Grupo das Quin
tas-Feiras conta hoje com 176 mem
bros, 86 ativas, sempre trabalhando e

ajudando onde é preciso ese reunindo
para estudar e ouvir a Palavra de Deus
e aos ensinamentos de Jesus Cristo.

Atual .Diretoria; Presidente -

Hilda Baumann; Vice - Ruth Otsa;
,

Tesoureira - IIca Hesse; Vice - ElIa
Schlupp; Secretária - Hildegard :

Kaesemodel e Vice - 'Gertrud Ender
le,

A foto acima mostra um ins-
tante daquela comemoração.

Coral jaraguaense, Luiz Lanznaster,
Devidamente reconhecidO,,-

pela sua qualidade artística, o CoiaÍ,'
da SCAR deve se apresentar ao ptlbli
co jaraguaense, juntamente com .'

Orquestra da SCAR e Coral Evang6-'
lico, durante os esperados "Concerfl;ll
de Natal". O primeiro deles acon_
no dia 4 de dezembro, no Bairro SIo
Luiz Gonzaga, no laragu4 '�erdo,

.:

No dia 5 as apresentações ocorrem III'
Igreja Evangélica - centro - e, pará'"
terminar. 'a Associação Recreativa da "

Marisol (Armarisol) sedia o concerto,
no dia 11 de dezembro.

'

, Florian6poJis - O Ban-
.

CO Ceritral decidiu prorrogar a1ét
15 de janeiro de 1992 o prazo do'
Regime <Je Adnúnistração Esi»";
cial Temporária no BRDK ,O,
ato 'do Presidente do Banco I

CentraI, Francisco Gros, foi pli- ,

blicado no Diário Oficial da,
União do dia I'! de novembro, e
coincide com o desejo dos G0-
vernadores Vilson - Kleinübing:
Alceu CoIIares e Roberto Re- ,

quião de apoiar a permanência
do BRDE e de recebê-lo em de
volução, conforme a Resolução,
do Codesul de 7 de outubro t1l�

,

'timo. Com a prorrogação, o
,

Banco Central reconhece que o

BRDE já possui as condições
ideais pára operar normalmente,

'

Durante o processo de
adnúnistração especial o Banco
não teve seus trabalhos internos
alterados. preparando-se p�
reiniciar imediatamente as ativi
dades de fomento ê economia da
Região Sul. Para tanto, o BRDE
está novamente credenciado
junto ao .B!'1DES, firmou con
vênio com o Cofirene - Banco
de Inversi6n S.A. da Ar�entina,
para apoiar empreendunentos
binacionais, atuando como I

agente técnico e fmanceiro do
Mercosul, entre outras provi
dências.

Com um patrimônio líqui
do de 190 milhões de d6lares,
saído de operações de 435 mi
lhões de d6lares e uma capaci
dade' operacional adicional de 1
bilhâo e 500 milhões de dölares,
o BRDE é o maior banco de
desenvolvimento do País depois
do BNDES, conforme disse o,

Diretor do BRDE/SC. João Za
natta, a autoridades e einpresá
rios paraguaios reunidos esta

"

semana no audit6rio da Fiese.
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