
Posse dos diretores' do COL e da ACIAC
Em assembléia festiva realizada na sexta-fei

ra da semana passada, no Clube Atlético Baependi,
tOI1';OU posse a primeira diretoria do Clube de
Onuõna e' Liderança de Jaraguá do Sul. O presi
dente da entidade que objetiva despertar e estimular

,

a prática 'da oratória como forma de atingirmaior
eficiência e dinamismo nas relações humanas, entre
outros itens - e o bancário Luis Celso Trindade
Muniz. Compareceram a posse lideranças e pessoas
de destaque a comunidade, além âe membros do
COLjJoillville. E em Corupâ tomou posse a nova

diretoria daAssociação Comercial e Industrial.
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Joi-ge Luii Reimer
(à esq.), p'resldente
do COL/:Joinville,
dá posse à Luis
Celso Muniz, 1·'
presidente do

GOL/J8r8guL
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'Procuradoria denuncia Vasel
.

'

e Konell por irregularidades
laraguá do Sul. � A Procurado-,

, ria Geral de Justiça enviou na terça-fei
ra a promotoria de justiça do Fórum de

Jaraguá do Sulprocessas contra o atual

prefeito, Ivo Konell e o ex-prefeito Dur
. val Vasel (ambos do' PMDB), cujo
conteúdo ',d�nunciam irregukuídades
administrativas- durante as gestões des
tes politicas a frente da adminlstração
municipal. Ao todo, dez prefeituras dor

estado foram relacionadas em proces
sos enviados ontem as' respectivas pro
motorias.

São elas: Balneário Camboriú;

Urussanga, São Carlos, Canelinha, tros (COIlf. edição do. Jomal âe Santa
Chapecô; Tijucas, Itapema, Piçarras, Catarina, pg 02, quarta-feira). Dr.Pavan
São Domingos e Jaraguá do Sul. O lembra também que, conforme preceito
promotor público da l° Vara Civel de constitucional, parlamentares tem o

Iaraguâ do Sul, Luiz Carlos Pavan, privilégio,' de serem processados pela
confirma o. recebimento dos processos procuradoria geral de justiça e não. pela
contra Ivo Konell e Durval Vasel, po- promotoria e, se for o caso, julgado pe
rem éxplica não tê-los analisado ainda, lo tribunal de justiça sediado na-capi-
razãoporque não conseguimos levantar. tal. "

,

tnais dados sobre o assunto. ,Certo, Já o assessor juttdico da prefeitura,
contudo, 'que as denúncias se referem a Leonel Pradi Floriani, garante desco...

irregularidades que variam entre crimes nhecer totalmenie o assunto, afirman
de peculato, malversação de dinheiro do não ter recebido nenhuma comuni-
público, desvio de verbas, roubos e Oll- cação oflcial. '1"

IriunFo
Alta tecnologia em copiadoras
Repr.esentante Regional
Fone: (0473) 72-2.988

Comércio esperançoso no Natal, mesmo-com concordatas
"

.

A inadimplência" 'de . pa- trução e Styllo Modas e outras

gamento das compras à prazo estão concordatárias. como a

no comércio chega a atingir um MP _. Móveis Pinheiro, Com
índice de 55%, conforme dados' sede em Curitiba e filiais em

do Setviço de Proteção ao Cré- várias cidades do Estado e, que
�
dito. Em outubroeste órgão do apesar do "MelhorPreço", não
Clube de Diretores Lojistas, re- resistiu, e também sucumbiu à

.

gistrau entrada líquida de valo- crise econômica que assola o

res de pagamento num total de País. Mesmo com este quadro
Cr$ 6.681.674,00, enquanto negro, o CDL mantém. espe
que o débitonas lojas somou a rança de melhora nas vendas
elevada cifra de Cr$ com a -proximidade do período
.36.626.049,00. Apesar disso, as natalino. Porém, só estabele-'
vendas cresceram 15,35% em cimentos que

.

comercializam
relação a setembro" mas caí- artigos de presentes. Quanto às
ram 22,18%, em comparação demais, se persistir a idéia de
a outubro do ano passado.' .Al- maior, taxação de juros, a

gumas lojas [eeharam suasl tendência é de "quebradeira ge
portas na, cidade: E o caso-da rol", analisa Ronaldo Kõntopp,
ARG - Matériais de Cons- presidente do CDL.

Percentual de c�nsuDiidores que compraram e não pagaram chegou a 55% eil) outu
bro. A "tábua de salvação'" do comércio é a esperança de melhores vendas na época
natalina.

"
'

. FONE (0473)72-3200
TELEX 474- !519

FAX (0473) 7:2-0304
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EditOrial
Que Brasil você Quer?

É este o Brasil que você
quer? Esta é a perplexa per
gunta que se fazem brasilei
ros neste quase fim de séeu
lo, Entra governe e sai ou
tro, uma sigla partidária so

be e outra desce e ao cabo de
meses as expectativas du po
vo se frustram ante a inca
pacidade du homem de ata
car os males pela raiz.

A recente visita du go
vernad.or aos Estados Unidos
e ao Canadá nus m.ostrou o

grau de desconfiança da
quelas nações em relação a

nossa, que não acerta o passo
c.om a comunidademundial.

Nesse Estado tem en

centrado dificuldades de
contrair empréstimos es

trangeir.os pela má impres
são brasileira, embora Santa
Catarina, c.om todos os seus

problemas tem sabido hon
rar seus compromlssos. e

tanto ".0 povo c.omo os em

presãrlos tem respondldo
p.o�itivamente ao chama
mento de produzir' mais e'
melhor e c.om preços c.om

petitiv.os.
Ninguém consegue

entender maís que, produ
zind.o tanto e recolhendo
tributõs de todas as nature-

zas, capaz de se emparelhar
com Estados du Prímeíro
Mundo, é tratado cemo se

fosse uma das mais atrasa
das c.omunidades du' globo
terrestre. ,

Técnic.os e especialis
tas, de há muito vem mos

trando que o que se recolhe
aqui em tributos, e são
muit.os, multfssímos, são
aplicad.os em outras áreas.
Cansados de apelar ae g.o
verno central, insenslvel a

essas manifestações, o povo
começa, a tomar o seu prõ
pri.o caminh.o de libertação,
Não que sejam maus brasi
leiros, traidores da Pátria ou

vendilhões de sua soberania,
separatistas pelo simpl�
prazer de ser du contra, E
que tud.o tem sua causa e

quand.o ela não é dlagnostl
cada on quando c.onhecidas
as .origens e nâo se dá a.solu-:
çã.o, o povo 'busca as suas

pr6prias soluções, muitas
vezes até pela mals indesejá ..

vel, a vi.olência.
Nu Sul du Brasil fa

la-se - abertamente dessas
possibilidades.

Em Santa Catarina
um plebíscíto va,i dizer o que
querem os homens do oeste

que lutam pela volta du Es
tado do Iguaçu. Razões já
c.onhecidas da divtsäo dos
estados sulinos encontram
adeptos, porque entendem
que é preciso dividir para
participar melhor du bolo
federal, ante a existência de
muttos estados no norte
nordeste, que absorvem esses

recurs.os. .

Outro grupo ·é mais
radical.

, Querem a separação
du Riu Grande du Sul, Santa
Catarina e o Paraná, da Re
p6blica Federativa du Brasil
para formar um novo pais.
Separados eles entram di
retamente para os pafses du
prlraetro mund.o e aplicam
em seus territ6rios es re

cursos hoje desviad.os para
outros, sem retorno,

Infelizmente ainda nus

dias de h.oje a inc.ompetência
admtntstrativa

"

penaliza
aqueles que trabalham com

"afinco e produzem e bem,
premiand.o com esse esforço
os que nada eupouee fazem
para sair desse marasmo.

Até quando?
� PRECISO SAliER QUE,
BRASIL VOCftQUER!

REMINISCÊNCIAS

A estação
abaixadora
de Jaraguá
Assim era chamada a sub-es

tação localizada TUl Rua 4 (Pres; Epi
.tâcio Pessoa), do quadro urbano cen
tral, hoje transferida para a Rua 84
(João Doubrawa, sogro de Artur
'Müller - tambêm popularmente co

nhecida como a Tifa do P6lvora), no
bairro Czemiewicz, então da Empresa

, Sul Brasileira de Eletricidade S/A. -

Empresul -, integratkJ posteriormente
àCelesc.

'

,

Hd 60 e tllntos anos a sub-es
tação recebe energia tkJ Usina do
Bracinho que ainda hoje est4 TUl ativa.
Servia dezenas de cidades catarinen-
ses.

Atualmente ela recebe 138mil
volts que a eStllção abaixapara 13 mil
e os transformadores a transformam
em 380 volts. '

Para a lpoca era um projeto
.

alem110 arrojado que deu osprimeiros
impulsos rumo ao progresso, de vez

que, anteriormente, a energia era

geratkJ por uma velha locom6vél, que
Eduardo Kellermann distribufa.

Em' 1930, constavam cOmo

IWspedes permanentes do Hotel Bra
sil, TUl Rua EmIJio Carlos JourtkJn,
parte dos construtores tkJ usina acima
referida e tkJ, eStllção abaixadora,
aqui na cidade, nas pessoas deRudolf
Wa/cher, Pfeiffer, Tomas, Friiulein

Dunker, Schmidt (engenheiro) e Erwin
Lück.

Para os nost4Ígicos da cidade
o instanttlneo tkJ Estação Abaixadora
e'os prldias todosjd demolidos, afna
Prés. Epitdeio Pessoa onde hoje estd o

,

escrit6rio.
Da esqúertkJ para a direita

vemos Franz Xaver Weigert, '0 "FIr
r(', solteirllo, quemorreu faz uns anos
e s6�aiu do trabalho, na compuls6ria;
Erwin Lüek, encQ{T'egatkJ do serviço
de topografia para fixação tkJ rede de

. distribuiçlJo; Erwin Glaeser e Thomas
Voigtsmannsberger e Rudolf Wa/cher
(o de gravatattamblm alem110 e ea

,atkJ CoTn Anita Mey, que retornando
a A1emanlul, acabou prisioneiro de
guerra tkJ n Guerra Mundial'e mor

rendo nos campos de concentraçlJo
russos (efe. nota nap!!g. 3. ed.1,.417,
de 02-03-1947,'dO "Correio do Po-
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vo"). Seguem-se ainda o sr. Carlos
Walter Jansen, pai de Adllia Jansen e

da esposa deHaroldoRis!ow, sm. Ol
ga, o Walter (Bubi, jd falecido)'e Al
fredo, residindc TUl cidade de Joinville
e Alfredo Krausé; administrador por
longosanos tkJ sub-eStllção em Jara
gud, progenitor de Ursula KrauseRa
duenz, Vallri<l espe de Udo Staats,
tamblm admini.ftrodor, Tusnela, es

posa de Mario Schumann e Geraklo,
falecido. Krause teve destacatkJ atua
ção TUl societkJde e coube a ele o en

cargo de registrara transformaçlJo tkJ
SocietkJde Atiradores Jaragud para
Clube Jarâguaense e destepara Clube

'

Atf.ltico Baependf, efe. estatutospubli·
cados no jornal "Correio do PUIIO",
TUl edição n� 1.426.

A foto foi gentiúnente cedida
porAdllia Jansen.
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"A História de nossa geme não podeficar
só na saudade" .

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

,

Barão de ltapocu -'

Confira, a história
___ HÁ 50 ANOS

- Em 1941, fundava-se em 13 de outubro, na localidade
de Nereu Ramos, Mun, de Jaraguá a Sociedade Recreativa Ca

ta_rinehse, que tinha' por fim recrear seus associados, Eram só
'CLOS fundadores: Narcizo Ferrazza (presidente), Oreste Gadoti
Emilio Gadoti, Antonio Machado (tesoureiro), Euclydes Garc�
(secr�tário)" Antonio Garcia, Antonio Jageschi. João Rocha,
Osono Padilha, Eleuterio Lombardi, Guilherme Schiochet Ba
silio Schiochet e Miraldo Voltolini, A primeira diretoria'teria
mandato atéjaneiro de 1943.

- O prefeito Leonidas Cabral Herbster assinava' o De
creto n'l 29, de 20-10-41, criando neste munictpio o Diretório
Municipal de Geografia, como órgão do Conselho Nacional de

Geografi.a. Era composto pelo prefeito, como Presidente; como
Secretário e Suplente do Presidente, o Secretário da Prefeitura e

coTo/' membros: o coletorfederal, o inspetor escolar e o escrivão
da coletoria estadual.

'

- O '''Correio do Povo", em artigo de capa anunciava
Um Jornal a Mais••• Uma esperança a menos. Comentava-se a
vinda do sr. Assis Chateaubriand. dos "Diârios Associados'

.

par:a fundar um jornal em Blumenau, fato que aconteceu, de
pOIS, com o nome de A Nação; que foi uma espécie de fusão do
Urwaldsbote(Mensageiro da Selva) e parte do "Correio do Po
vo", que, vai contado em outro local, numa entrevistá com o sr.

Honorato Tomelin, '

'.

• __ HÁ 40 ANOS
'

'- Em 1951, contavam-se coisas sobre o Presidente Gera
lio Vargas: "Umfuncionârio do Departamento dos Correios e

Telégrafos de lnstambul queria saber se Getúlio Vargas ainda
era o Imperador do Brasil. Foram necessários 40 minutos pará
explicar nosso regime, as nossas revoluções, a vitória de 24 de
outubro de 1930, e 29 de outubro de 1945 e o 31 de janeiro.
Disse-no� que nl! Turquia o povo ainda não sabia que Getâlio
Vargas tinha deixado o governo. Aproveitamos o ensejo para
di:.e!-lhe que agora já era, tarde, estava novamente no poder.
Não; como Imperador, mas como Presidente da República dos
Estados Unidos do Brasil.

- A Reunião Econômica Norte Catarinense continuava
rendendo: agitava'os clrculos econômicos e legislativos do Pa
ranâ e' Santa Catarina. Em Curitiba houve grande assembléia
dos madeireiros afim de tomar pé nas proposições aprovadas
naquele conclave. Uma comissão de deputados da AL de SC
(Volnei Colaço de Oliveira, Bulcão Vianna, limar Correia, Fer
nando de Oliveira, Francisco Neves e Cassio Medeiros) iam ao

Rio de Janeiro para se entender com as altas autoridades para
melhorar a -situação dos fornecimentos de vagões pela Rede de
Viação Paraná-Santa Catarina, aprovada em Jaraguâ do Sul.

_._ HÁ 20 ANOS '

,
- Em 1971, a presidente da Ação Social de Jaraguá do

Sul, Carmem Breithaupt, divulgava pela imprensa o resultado
do Baile do Chopp, realizado emôde novembro de 1971.

- A Sociedade Atiradores Progresso realizava no dia 14
de novembro o Baile do Ano, no Pavilhão Artur Müller, no
Agropecuário, traje a passeio e .abrilhantado pela orquestra
"Montanan·'.

- A ACAO - Agremiação Corupaense de Amadores de
OrquúJeas, realizava dia I I de novembro a 4'! Exposição, no
Salão R(voli, tendo como patrono o deputtido OctacOio Pedro
Ramos.

.

.

- O dr. Stoessel Garcia de Freitas, �dico ilustre de lta
peruna-RJ e esposa' d. Laura, visitavam Santa Catarina, em gi
ro turfstico, visitando As Exposições deFlores e Artes Do�sti- ,

cas, em Joinville, o Museu, em Corupd, visita d Jaraguá do SúI
para rever amigos, com os quais/oram d São Bento do Sul '

"Suiça Catarinense", Pomerode, Blumentiu, Gaspar,ltaja(, Ca
beç:uda�" B(J.ln. Camboriú e Florianópolis. No dia 16/11 se

gUUlm vUlgem d Porto Alegre, Caxias do Sul, Curitiba e São
Paulo, o que proporcionou aos casais Freitas e Schmöckel uma
ainda sólida amizade.

__o HÁ 10 ANOS

,

-IEm 1981, Silveira J(mior. colaborava com a imprensa
jllraguaense e escrevia o alltor das "Memórias e Um Menino
Pobre", considerações sobre a JuStiça, abordando (J casoDoca
Street, uma causa trabalhista da qual ele, como bancário lutou
seis anos, para depoisfazer um acordo com o empregador, para
,!ão p�rder tudo e o casÇJ do Secretário de Justiça de Goiás que,
mvadmdo com o seu carro uma preferencial, em BrasOia, ba
tendo na !"aseira de um 'ônibus; irritado, desfechou quatro tiros
no motOrista, cearense - pobre, que foi abandonado com amis
--são de socorro pelo agressor, que voltou para Goiás para reas
sumir a Secretaria, "que ele aliás tanto tem honrado com essa

atitude•••
" Silveira Júnior, do Núcleo Rio Branco (Guaramirim)

morreu no dia 03-12-90, no Hosp.S. José, da cidade do mesmo

nome, depois de 28 dias de lenta agonia.

Apoio
, INDÚSTRIAS REUNIDAS
J�RAGUÁ LTDA.

Jaragul! do Sul, de 30 de novembro à 6 de dezembro de 1991

" .�.
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Governo libera Cr$ 500,'mi
.

à flagelados das enchentes
Floríanõpolrs A

Caixa Econôtnica
"

Federal

(CEF) não liberará o FGTS,
'como ocorreu nas enchentes
de '1983 e 8�, para os tra-

'

balhadores 'que tiveram' suas
residências destrufdas . pelas
fortes chuvas que atingiram
a região da Grande Floria-

',n6polis na semana, passada.
O governador Vilson Kl�i
niibing informou, do Palácio
Santa Catarina, que esta li

beração depende de aprova
ção do 'Congresso Nacional
e, para amenizar' a situação
das cerca de

\

7 • mil famílas

flageladas Na regiãó, assinou
decreto abrindo um crédito
total de Cr$ 500 milhões pa
ra as prefeituras de FIoria-'
nõpolis, São José, Biguaçu,
Palhoça e Paulo Lopes.'

Na quinta-feira, o go-
.vernador manteve audiência'
com .o presidente Fernando
'Collor de Mello,' em Brasf
lia, que 'foi agendada pelo
senador Esperidião Amin,
quando foi apresentado re-

'

lat6rio dos estragos e soli
citada a abertura de uma li
nha de crédito especial- de,

.

no mínimo,�Cr$ 1 {)(j mil por
família, "mesmo que os jti-
ros sejam zero, é preciso .ter
subsídio na correção mone-

Pelí tíca e Pelí ticos Tamo de olho,
,

' ..

Dizem alguns analistas polfti
cos internacionais e estudiÕs(Js da po
/(tica brasileira'que os fiJJws deste pa(s
são 6rfãos de pai; ,outrosatI vãomais

'

longe dizendo que são fiJJws sernpais.
Detalhando: São 'fillios da Pi1.trin

amada, Mlie ,g�ntil � o que quer dizêr,
tbn mãe, mas, não tbn pai. tpOr este
motivo que, -guando �otam para pre
sidente OI{ para governador ou ati

meS1!W pata prefeiú;J, esta boa gente
não procura dirigir o seu impoitante
voto para um administrador dos bens
pdblicos, mas, procwam aquele; que
podem ser melhores para eles, que
possiun daf, e dar, e dar. 'O brasileiro

goSta de pedir e, colisequentemente,
gosta de receber.- Não aceitá\ um

,

"não" em resposta aos s�uS interes
ses, aos seuspediäos.

,

E I,destaforma,quefica com

provada a insignificltnciadaformaçãd
polttica do-povo brasileiro, atImesrruj'
a formação po/(tica dos pr6.prios po/(-

: ticos que, o quefazemem càmpanluz I
prometer, sem base e 'sern respaldo
p(jra cumprir o que prpmetem. A
maioria da camada po/(tica brasileira
não possui uma formação po/(tic� su

ficieflte para,comPreender o ,que I

"po/(tica" reabnente e não entende
com clareza e enorme responsabilidà-

'tária", alertou. ,

O governador acon'lp,�
nhou pessoalmente a evolu
ção

'

dos acontecimentos,
através de reuniões diárias
com os prefeitos dos muni

efpios atingidos, mas so-

,meNte no dia ·19 teve um

quadro mais real da situa-.'
ção, ao receber do vice-go
vernader 'Antônio Carlos
Konder Reis, que' está coor

denando '

os trabalhos, um

relat6rio dos recursos neces
särios, O Governo dó Estado
vem atuando em conjunto
com as prefeituras da região
na assistência aos' flagela
dos, através da liberação de
cinco mil cestas básicas .de
alimentos' de 15kg, roupas,
colchões,. cobertores, e

apoio na área sanitária, com
a distribuição de remédios,
vacinações e" controle de

epidemias; b '

governador
Vilson Kleinübing disse que,
o governo estadual auxiliará
os servidores públicos atin
gidos pela catástrofe, através
de empréstimos do Instituto
de Previdência do Estado de
Santa Catarina (IPESC), es
perando que as' empresas da
região também ajudem. os
seus empregados a recupera
rem suas residências.

de que lhe pesa sobre os ombros ao

oc_upar e desenvolvér uma administra·
çãopdblica.

Jaragu4 do Sul, citando comp_

exemp/a, sendo uma cidade e um"!U�
nicfpio de economia nitidamente in�

dustrinl, precisaria eleger no pr6iimo
pleito, um prefeito que vies-se de eil"

.

contrq ,ds suas aspiraçõe9, elegendo
um, empresdrio, um administrador de
comprovqdo conhecimento, que trOll·
xesse em sua bagagem o sucesso de
6timas realizações no campo adminis
trativo empresarial; porque, afihal,
um mu�c(pio -Como o nosso lnão deixa
de ser uma grande empresa, que pre
cisa ser bem administrada para poder
desenvolver.-se ,harmoniosamente.
Não préciSaliws de um prefeito bonzi
nho, que faça muitas promessas e dis
trib,1.Ul muitos presentes, como umPa

,pai Noel. O que precisaAws I de gente
de braço forte, durão� suas deCi

sões, ciente desuas respof!Sab'üidades.
ASsim, sim, Jaragud do Sul

terd o seu futuro garantido, sem tér.

que pedir ajuda ou favores de quem
quer que seja.

y.amo�' pensar bastante e ten
.

tar amadurecer, esta, ;dlia. Temos

bastante tempo.para isto. ,

QUANDO SE
FALA DE
,... , .
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PD'S , '

-Jâ o PDS; -de Salim Deque
ch e Victor Kleine, esta 114 calma
ria; Aguarda-se a convenção.
Realizam-se reuniões preliminares,
e espera-se UII1I; consensp'. Mdrio
Sergio Peixer, o "Dego" , Chefe
Regional da, Casan; tenta apre-

'

sentar seu nome c01lW um.a ter·
celra opr;ãO. Ainda I cedo para se

,prever um.a indicação certeira,
mas muitos acreditam que o can

didato deve ser mesmo Salim De
q,uech.

, PSDB'·
Integrantes dO Partido 'dOs

,túcanos de Guarami{im., mandam
um recado para os outros parti-

,

dos: "Para quem pensa que à tu·
-

cano morreu, não hd motivo para
preocupaçlJo. Ele estd atrds do
c�po, esperando o momento certo
deatacar.

" ,

Ab lado desta 'nota: na

coluna Bastidores, vaipublica-
, da no loçal__E-sfera de Vidro
Volta a Atacar, que o signatá
rio - vereador; .lAiHrko Antunes
Farias Filho, usando do direito
de resposta solicita, sob a 'ale
gação de que "são feitas acu

sações infundadas contra a mi-
_

nha pessoa'usici Não precisava
citar a legislação da matéria-que
MS a conhecemos e jâ a aplica
mos, 'também, a um cidadão a

quem mandamos calar a 'boca e

a MMa. Juiza, entendeu =que,
em casos conw os que alegamos
"Não Caberia" .

' '

Eis que o vereador acima
mencionado, num outro jornal
local, ed, 993, de ,22-JI-91,
pâg; 3, sob o tftulo Vereador Faz

,
Crãicas, numa frase ele afirma
na tribuna da Câmara que "o
vereador critico. ainda a

direção do jornal pela SIUl

"idoneidade" •
Ora, segundo o "pai dos

burros" ele define idoneidade
como sendo qlUllidade de
'idlJneo; aptidlio; eapaçida»
de; competência; Tertamos
que agradecer pela especial de
ferência 'que o vereador fez 'ao

, diretor; entretanto, naquele jor
nal, 'por engano, ou de causa':
pensada, colocou a palavra Ido
neidade entre 'aspas, o que nos

'leva a crer usou 40 termo que le
va a fazer o contrârio de elogiar,

'

Como nem todosos ve

readores são chegados a con

sultar dicionârio, 'como parece
ser o caso' do Almiro, ele deveria
ter Usado a palavra Inidonei
dade que ele não deve ter acha
donaquelemundão ele 'letras� ,

Cremos que o Farios Fi·
lho, do meu- queridO' 'Fariils pai,
diz comas âspaso que ele não
teve coragem ,suficiente para
a.firrnqr em plÍbäco" Sabendo
,como sabe que dev�ria, então,
explicar. melhor essa,sua mani-

,

{estação. Em 'suma faltou-lhe à

coragem que ele costuma ex

pressar iw plt;rufrio porque sabe
o terreno que pisa.

A esse prop6sito v2em-se
dmem6ria dois pensamentos que,
colhemos, ao acaso: "Tão co.,

vard� I o qMe deserta da
bàtalha como o q.e, ante,
fU1IQ dijic.ldade� estava, "

desanimado "Cdelho Neto".'
Ou, ainda:, "Ati l1l1I coVarde
i ',capaz de eflfrentar u1rI
kilo - desde qlle haja,_
grade entre os dais"' - Vão
Gago.

-,

,

Quem p. completou 70
anos de e..vist�ncia não precisa de
atestado de idoneidade do Almi
'roAntunesFarias Filho.

Ein tempo: notamos que
rf,andQU cancelar a sua assina
tura' hd algum tempo.'Agora 'ele
se v2',..a conting2ncia de com.

prar o jornal nas banças. Que
a terra lhe seja leve, Almiro!

,BASTIDORES
,I:; .

'.

.

-----------'MárcioMllmra-

Imposto único
, ,

Você leitor já deve ter �isto um comercial de TV, apre
sentado pelo humorista, Jõ Soares, que fala a respeito do im

posto'ânica;Trata-se de uma idéia que vem causando, grande
polêmica entre polfticô'S, empresários e população em geral.
Através deste imposto único seriam extintos todos os outros tri
butqs, que '�je são 'arrecadados e que pesam, substancial
mente, 'no preço final (Je todos os produtos.comercializados no
Pars." -"

.

A idl..ia básica seria a cobrança de 01 (um) por cento
sobre a movimentaçoa bancária, ou seja, cada vez que se fizer
1,Im chequei ou pagar a conta de luz, por exemplo, estará sendo
descontado imediatamente um por cento. (1%) na autenticação
bancária. :,' /', ,

Estudos indicam que se aprovado, o imposto único trará
superáv.it de arrecadação. Deputados, ministros, empresários
e até o Presidente da República, já se -demonstram simpáticos
à 'idéia, Entretanto o imposto único .esbarrou em um obstáculo
bem mais dijÚi[: O funcionalismo públicofederal.

Sem 'dúyirja seriam eles os mais prejudicados com a ex

tinção de todos os-tributos existentes, pois grande parteficaria
.sem ter o quefazer, Ar oproblema. Eles qtl concordam em
aceitar a ldlia,'mas em troçá, querem uma estabilidade de em-

prego que lhes garanta uma aposentadoria tranquila,
'

CANDIDATOS À
CANDIDATOS
As eleições. estão prõximast

e jâ começam as articulações para
posstveis composições, visando o

pleito de 92. Em alguns casos hâ
muita indefinição, em outros as

negociações visam estragar o que
jl' estaria quase concretizado. Ve-
jamos como vai'a situação em al- '

gunsmunictpios da região,
,

PMDB
Enquanto isso o PMDB,

que espera' a sarda de Schorck do
PFL, jJ pensa na hipôtese de ter
um candidato de suas fileiras. Um
dos mais fortes, senão o melhor I
João Vick, ele disse semanas.atrâs:
"Todos dizem que o Schonck co

migo ganha essa eleição, com ou

tro vice ele não chega. Isso, re
presenta que eu tenho votação er
pressiva, QUero saber então, por
'quê o meu nome, com outro vice,
não pode chegar {d'? Ati que ele,
tem razão;

'�

Escort XR-3j Prata MeUSe ES,eort GL, Cinza Per./91
'

Voyage, Oouradó/85 Eseort XR-3, Azul Meti.l8,8
Lada Laika 4 Portas, \lermelho/92 Fiat Premio CSL, Vermelho/89

,

,

===",,��--,------,-----'-�-'--,-----
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L

"
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t' "

l,lam�... do �"l� dé /,0 de �mbro à 6de dezembro de 1991

Moretti, Jordan" eia. Ltda.

MASSARANDUBA
Na Capital do IIrroz, o

prefeito Dâvio Lêu, .sem candida
to, estâ tentando trazer para seu
lado o ânico partido que eode roer
a corda na coligação 'Os Três
Mosqueteiros' (PDS, PMDB, PS
OB é PL). Exatamente o PL da
Vereador João Carlos Martins,
gerente de veruias da Ind. QulJnica
Dipil, daquele .rnunicfpio. O "PL",
MO tem condições de indicar o vi- ,

ce de OdenjrDeretti, na mega�co
ägqção. Por outro lado DIjvio
'quer: que outro: veteiulor do PFL,
filie-se no PL 'ea(sim seja indicado
candidato a vice. Jd o vereador

,
joão Carlos Martins, s6 riJe a cor:.

da, se for o candidato de seu par�
tido.. "

GUARAMIRIM,
tya quase ex-capital dß

conserva, as coisas estão embru-
, /hadas. Basicamente todos',estllo
esperando wna defirUçãc em tonW
do probler!14 eXistente entre alguns '

membros do PFL. Muito.sfiJiado$'f!
integrantes da executiva, slJoafa
vor do nome de Francisco Herbert
Schorck, que est4 sendo alvo de
cnticas ppr optarpela ajuda 'de um
deputado do seu partido, ao ihvls
de Udo Wagner, que I do PDS.
Neste Caso, pod(1 acontecer; que o

Diretor Qperacioiial da COHAB
SC, Ademir lzidorQ, fundador dll
PFL de Guaramirim, "descubra
que I?erdeu 'a força dentro do par·
tido • Esse foi o comentdrib de um
membro da executiva do PFL, na
semafUl passada •

, EM"JARAGUÁ DO SUL
Na Capital da Malha, defi

nida mesmo, s6 estd a candidatura
de Ademar Frederico Duwe, Ex
Deputado Estadual; Vice Je Konell

,
' -e com uma imagem muito popula
ri<d'fill. Heins Raeder, Presidente

,

da Cdmara lkr Vereadores, foi in
dic,ado pelo seu partido, PL, mas
ainda não apresentou-se como

carulidato. Pode ser umà boa op
çlJo para uma coa/ização. Jd o

PDS pode apresentar uma grande
surpresa para esta eleiçlJo. Os
mais euf6ricos ajinnam que, se

acontecer de fatã, nem a ntáquina
vai adiantar.

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

P4gifUJ 3-
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Plano diretor
Após alguns anos de

discussão, planejamento e

elaboração, finalmente, UI;!
ante-projeto do Plano Dire- ,

tor de Iaraguâ do Sul cliega
à Câmara Municipal para
ser apreciado e aprovado. É

I-i('l passo muito importante
no . ordenamento da ocu-

.: poção do espaço urbano.
Na verdade, este pla

no.jâ está atrasado em al

gumas décadas. Pode pare
cer exagero. Mas muita coi-'
sa que hoje causa transtor-

,110 e problemas, além de

,4espesas vultosas para ser

remediado, poderia ter sido,
evitada, se tivesse havido
umplano diretor.

Temos bons exem

plos de cidades,' quando
sentiram que iriam crescer,

puseram-se a planejar esse

desenvolvimento" consti

tuindo-se lioje em cidades

agradáveis e bonitas. Aqui,
infelizmente, .a coisa ficou,
mais ou menos ao. "Deus
dará".

-Se aqui se fala daqui
lo que deveria ter sido jeito
e não. O foi, nãoé para se

.

lamentar ou para jogar pe__

dras. Cita-se o jato para
I
ressaltara importância que
tem W" plano diretor para
lI17U} cidade.

Por outro lado quer
se chamar a atenção que
III» plano 'diretorprecisa ser
abrangente, tanto no tocan-

teao' atendimento dos inte

resses, quanto ao periodo
de

-

sua abrangência, para
não se tomar' ultrapassado
em pouco tempo.

A aprangência deve ir
além dos interesses imedia

tos e individuais. O plano
diretor é um 'plànejamento
a longo,prazo,' é uma pto�

, jeção de interesses da cole
tividade para o futuro" tão

longe como se possa che-,
gar.'

Um plano: diretor
também é a hannonização
entre o passado, presente e

futuro. É um 'encontro da

quilo que foi, do que é e do
,

que será. Do passado pró-
cura preservar a história da

, melhor fonna possível. Do ,

presente leva em conta as
. necessidades e 'aspirações
imediatas . da coletividade:

! E'do futuro procura saber e

fazer projeções; quanto ao

desenvolvimento.
Vê-se, assim, que,

embora difícil de ser elabo

rado, .0 plano ,dire�or é algo
iJtportante e imprescindível
para o desenvolvimento
harmonioso de uma Cida
de. Epara Jarqguá do Sul é
um passo que há muito.de
veria ter sido dado, mas

que finalmente. está' prestes
a se concretizar. É o que
faltava para termos (, nosso
ftttyro planejado nopresen
te.

, ,

Lions:Governador ··visita JS
no Dia de Ação de Graças., __

. 1
• ."

•

Obras de recuperação de.ruas

J� do Sul p' Uma intensa
mobilização loonística marcou a última
visita oficial do governador do Distrito
L-lO do Líons; Osmar José Vailatti, à ci- .

dade de Jaragw. do Sul, com o prestígio
do presidente do Conselho Nacional de
Governadores de Lions, Nadir Klein. Ele
vem de São Leopoldo (RS� em um dia

qua ainda ganba maís destaque, pela
união nacional de- Ação de Graças. COIl!.
mais esta visita a Jaraguá do Sul, Osmar

,

Vailatti e sua domadora, Rosane, con
eluem o roteíro aos 49 clubes de Lions in

tegrantes do Distrito L-lO, como'parte de
um programa, de metas, que vem sendo

cumprido à 'risca nestes primeiros cinco
meses à frente da Governadoria.

O reconhecimento desse, trabalho'
começou a ser vivido a partir das 18 horas
do dia 28, quando o casal governador . do
L-lO foi recepcionado em sua residência,
com participação festiva da Banda do SE
SI. Com escolta oficial dedoís patrulhei
ros 'da Polícia Militat Osmar/Rosane
Vailatti, seguiram até o Clube Atlético

Baependi, onde aconteceu reunião admi

nistrativa; que antecedeu ao jantar festivo,
com presenças confirmadas do prefeito
ivo Konell, representantes do Rotary
Clube, Maç,?J.laria, igrejas, além de juízes, ,

de Direito, As Ã1h15min aconteceu a lei
turá da Oraçãô' pelo Dia Nacional de

Ação de Graças, através de uma cadeia de
rádios em FM, d� todo o:l)Iorte do'�ta
do. As domadoras.também se reumram

na tarde do dia 28, na residência da Do
madora Zenaide . Zelinski, que ofereceu
um lanche .

.
À leitura' da Oração será feita pe

lo governador Osmar Vailatti, eleito há
pouco -maís de cinco meses, com o slogan
"é uma honra ser Leão e servir", para ele,
"frase que resume a expressão da grande
za dá Associação Internacional de Líons"
- a maior do mundo, presente em in
países e com mais de 1,6 milhões de só
cios, "Nosso slogan também simboliza o

,trabalho voluntário e desínteressado de
cada leão, domadora, 100 e Iíõness", sinte
tiza o -governador, sempre' embasado nos

. seus' 10 pontos principais de admínís-

Massaranduba Con-
tinuam as obras de alarga
'mento e recuperação da es�

trada Ribeirão Wilde, com

extensão de 11 km . Os traba
lhos estão sendo executados
por servidores do Departa
mentö de Obras da Munioipa-

tração.
- Um destes pontos já está quase

, cumprido: a Informatização do Distrito
L-lO será conseguida até o fmal deste
ano, graças à união .entre os mais de três
niil sócios-representantes de 49 Clubesde
Lions. Contando com -este apoio voluntá
rio, o casal Vailatti ainda conseguiu, no
dia 9 deste mês, que a Fundação Líons
Internacionalliberasse Uma verba de USS

5 mil dólares; para a comprade alimentos",
e agasalhos àS vítimas do vendaval ocorri- '"
do em Barra Velha, dia 26 de outubro. "

"Nossa proposta, em 10 metas, busca' a},
união, a integração, a modernidade, o

'o,

crescimento, a divulgação e, .acima de tu.
.

do, o trabalho de 'campanhas comunítã-.
rías", concluí Vailatti, que ..i!'aumentou o

"

quadro para maís 80 sócios, desde que as- ;
sumiu o Dß,trito L-lO.

' ,

ORAÇÃO
Senhor fIIeu Deus, Supremo Árbitro dos MUlldös, nós te supHc:amos: descei a

'

esta Assembléia. Sê nosso Guia· e Protetor. '

". , ".
A Iiu.mlinidade que sofre; os governos que de�governam, as fBmfilas desunldas,/

as crianças abandonadas, precisam de Tua �uda. Que h�a justiça por parte das aotOo' ,.
rldodes constituídas, qae as famílias se reconciliem, que as crianças encontrem animo,
que'a humanidade seja feliz. Mas,.para que Isto aconteça é necess6rlo que a Tua Luz"
desça sobre as cabeças pensantes. E claro que teremos que fazer a nossa parte, mas so-

"

zinhos, sem a Tua interferinei", tudo se t9rna mals dificll, Nós, teus humildes servos, "

agradeceríamos se nos �udasse. ,

'

Escutai o nossa apelo para que este mundo tenha melhores dias. Nós con/iamOi
em Ti Senhor,

'.

Assim seja

, "É preciso planejar a família=
"

'I

, Mövels de madeirá; aÇo ii 'eslDfados, venUladores. bàb�CiUros. mÃqulnas de
escrever, e calcular, novas e US.!l!faso' SuprImentos'pl Computadores a�rfoS em

geral.
Revenda AutorIzada IBII. Asslstêl'lcla Têcnlca, InclusIve reformas de r

cadeIras, arquivos,etc. ConsuUe-nos.,
'

"

.

Rua VenAndo da SOvá Porto, 353
Fone: (0473172-1492 - Fax (0473) 7.2-3868 _

.

JARAGUÁ DO SUL -SC

,O presidente do Conselho Nacional de Governadores de Líons, Nadir K1eiD,'.
concedeu entrevista eoletiva à imprensa às 17 horas-de ontem (28), marcando uma vÍ5itJ ;
inédita a' nível de Distritô 'L-lO. Eleito sobre o lema "Renovação e Mudanças",' Nadif ,

Kte", pretende Implantar em todo o Distrito Miíltiplo L um programa de PlanejamentO ... ,

Famiiiar - Paternidade Responsável -, "pela preocupação com a desenlreada -natall- "

dade e posteríor marginalízaçäo dessas crianças", segundo afirma. Ainda deseja o enga-
,

lamento em campanhas de trânsito, além de mobilização leonística em torno da Feira'/
'
.. Nacional da Sáúde, marcada para o.dia 14 de março do próximo ano; ,

Neste dia, todos os clubes de Lions sairão
-

às ruas para �a1ízarem diagnósticos .,'

precoces de diabetes, controle de pressão arterial, doação de órgãos, e consultas gratui·
tas à toda a população. "É um trabalho a mais em meu governo, traçando novos rum
para o leonismo, onde o Leão e a Domadora não terão de por a mão no bolso, pois Ido ..

não se mede pela extensão de sua conta bancária, mas por seu entUsiasmo e d�ícação.
Será um trabalho onde se promulgará que os Lions têm de ir li comunidade, às favelal,
aos morros, ensínando-íhes a pescar, nunca ,dando-lhes o peixe, ministrando orientações
de higiene, saúde, meio ambiente, planejamento familiar � paternidade responsâvel", 're- /
sume o hOVÕ presidente do CNG, ,Nadir Klein,

J

, -lidade. "A obra vai atender a

uma justa reivindicação de
importante" comunidade do
interior", disse o prefeito Dá
vio Leu. O término dos servi
ços estão .previstos para o 1�
semestre de 1.992. Fontes do

Departamento de Obras da

Prefeitura informam também
que prosseguem por todo O

município, os trabalhos de re- I

cuperação das rodovias visei· .,

nais, fortemente danificadas)
petas enxurradas e, inun
dações registradas na semana

passada.

P4gina 4'

Dr. Wald�mar Schweitzer
Clfnica de pequenos e grandes animais,

Cirúrgias" vacinaçês, raio x, interruunentos e

boutüjue, R, joinvi/Le, 1�178 (,emfrentt: ao
, ,Sup. Breithaupt) - Fohe: 72-�268

Jqrag�á do Sul- SC

D/CORTI
Especializada em brocas de aço r4pldo" brocas de llllltal

.duro para circuito Impresso: ,fresas ,de aço r4pldo. bedames i:om
'

dez por cento de cobalto, machos de aço r4pldo•.serras de aço
rêpldo, cosslnates, limas, contra pontas fixas, pontas rotativas"
trenas, eletrodos, mandris, paqurmetros, mlcrometros. dlséos de

corte e desbaste.

Dicorte Comércio de Ferramentils Ltda.
Rua Reinoldo Rau, 459 .. Fone: 72-3384
Telex: (475) 465 - Jaragud do sul-se.

CLíNICA V'ETERINÁRIA'
'SCHWElTZER

II FUNILARIA
JARAGUÁ LTOA."

Calhas eAqriece,dorSoliu. . I:
R. FelipeSclulJidt. 27f)-FoM:

_72-1JU8

JiU'agll4 doSul-sc
\ II

.

RE'TíFICA JARAGUÁ LTOÁ'.
,

, �

I

R E T Í F I C A' D. E
- M O T O ,R E S

. ÁLCOOL GASOLINA DIESEL
Anexo completo estoque de peças - FAClIl.lTAMOS SEU PAGAMENTO

RU8PastorFerdinando SChluenzen, 116 - FONE: (0473) 72-2254 -Jaraguá do Sul- SC

,

JaraguJ1. do Sul, de 30 de novembro à 6 de dezembro de 1991
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Lojas: concordatas e crise.
. Mas esperança no Natal
Jal'ltgd do Sol- R!KÍuanto o sentear as pessoas queridas",

Indiee de inadimplência cresCe no Por: trãs desta mensagem estã
. comércio, registrando U!D percentual

.

imbutido também o sutil aviso: Se o
de 55% no mês de outubro, qs lojis-

-

movimento econômico estacionar o

tas, contudo, se agarram na expeetatí- comércio está ameaçado e os empre-
va de melhores vendas com a aproxi- gos dos comerciários também. "Infe-
rnação do período natalino. � o que lizmente 6 a realidade", confirma
informa o presidente do C1u!Je"de Di- Kõntopp, explicando que amalmenté
retores Lojistas de Jaraguá do Sul, as demisSões no setor estão dentro dos
Ronaldo Köntopp, ressaltando qüe a padrões normais. 'Em contrapartida,
esperança de melhor desempenho se as costuJ:öeiras admissões de Natal
restringe somente aos estabelécimen- nAo.acOntecerão neste ano.
tos do ramo, de presentes, Os délIlllÍs
devem amargar. por mais algum tem

po a recessão, pelo menos até que a

política de juros e saláriosÓlo so,fnuh
alterações. (

Investindo na tradíêional cor
rida (mesmo que neste ano.sejaapenas
uma "maratona") ao 'comércio' na
época natalina, o CDL dá' iD1'cio a

partir do dia dois de dezembro a vei
culação de mensagens nas rädíos lo

cais, que, em síntese, apelam para que
o "cliente não deixe seu 'dinheiro pa
rado. Pois, se o dinheiro pasar, tudo
pára. Dinheiro pàrado não, gerá pro-

• �o, não satisfaz seu desejodepre-

CONCORDATAS

A' bruthl taxação de juros ao

mercado e á potrtica recessiva impos
,ta pelos governantes, são os principais
motivos apontados pelo corneteio pa
ra a decrelAção de concordatas em al

guqtas lojas' lócais. Oficialmente, os
dados a respeito são escassos, ou me

lhor praticamente inacessíveis. Mas,
informalmente correm rumores de

que algumas gmndes lojas estariam

peonras a engr0SS8f6m relação que
a !lÍvel de Estado está extensa. Certo é
que uma destas lojas é a MP - que,

apesar do "Melhor Preço" não con

seguiu resistir e sucumbiu a cri!!!l' O
pedido de concordata foi feito através
da matriz Curitiba, e se estende' as
demais filiais do grupo. Para sair des
te quadro, o estabelecimento aposta
em promoções diversas e se apresenta
como uma boa opção ao consumidor.

.Outra loja centra a qual, co
menta-se, existe até pedido de falên

cias, é a ARO - Material de Cons

trução, commatriz emOuaramirim, e

que cerrou as portas de 'lojas em Join
ville e aqui em Jaraguá, na Vila Bae

pendi. A Stillo Modas também encer

rou sua atividades, "Antes que a si

tuação se agravasse, saldando, porém
seus débitos na praça", segundo fonte
que prefere não se identificar,

Para o presidente do Clube dos
Diretores Lojistas, "a persistir o atual
quadro de juros e, pior, se aprovada
idéia de novas taxações, vai ser uma
quebradeira geral no comércio".

Kõntopp, ressalta: "O governo acha

que desta forma vai conseguir baixar
a inflação. Pode .até estar certo, mas
n6s achamos que não".

�5% dos compradores não pagaram
<,

Em outubro Ó Serviço de

Proteção ao,Crédito registrou
acréscimo de 15,35% nas consul
tas às lojas associadas no mês de

outubro em comparação com o

mês de setembro. Os números de
setembro somaram 6.618' contra
7.865 de outubro. Este pequeno
acréscimo, porém, não. chega a'
animar os comerciantes, pois em

relação aomesmo mês de 1990 a·

variação' no número de infor

mações apresenta um percentual
de queda situado em 22,18% (fo
ram 9.610 consultas em outubro
de 90).

o índice de inadimplência
em outubro ficou em 55%, isto

significa que nas lojas associadas
ao SPC 496 clientes atrasaram
suas prestações, acarretando em

débito de Cr$ 36L6U.049,00.
Em contrapartida, 320 clientes

pagaram em dia revertendo "as

lojas um. total de Cr$
6;681.647,00. A inadimplência
representa um percentual de
55%.

Confira o horário natalino
No dia sete de dezembro

tem início o horário especial de
Natal no comércio lojista jara-:
guaense.

No sãbado (7) as lojas
ficam abertas até às 13 horas.
No período de 9 a 13 o consu

midor poderá efetuar suas com
pras até às 19 horas. NO dia 21.
sábado, o comércio atende até àS"

17 horas.
.

Na ante-véspera de
Natal (dia 23) as lojas ficam
abertas até às 21 horas e na vés
pera (24) até às 12 horas, No
primeiro dia do ano de 1992, o
comércio atende até as 12, bus
cando atrair os consumidores
retardatários ou que esqueceram

. de presentear alguém por oca-

sião do Natal.
O presidente do Clube de

Diretores Lojistas, Ronaldo
Kontopp, alerta, entretanto, que
este horário poderá sofrer alte
rações, dependendo de acertos
com o Sindicato dos Trabalha
dores no Comércio, que até a

quarta-feira desta semana ainda
não havia aprovado tal jornada.

CORREIO-
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.f al a n d o sobre'

MARKETING
-----------Renato Borgheresl-

O Case "Queen� .

,

A música mundial perdeu na semana passada U1fIll perso
nalidade tmpar: Freddy Mercury, ltder e vocalista do conjunto
Queen, considerado como sendo uma das maiores bandas de
rock progressivo de todos os tempos, .

Freddy Mercury, (dolo de tantas gerações, era dotado de
uma voz muito afiriàda e potente. Era um ltder carismãtico, a
alma do Queen. Quem não se lembra do brilhante show do gru
po no Rock in Rio, em 85, aonde Freddy Mercury regeu uma

platéia de mil!Jares de admiradores que, embevecidos, interpre
tavam sob o seu comando a linda can�âó "Love ofMy Lifê'.

O leitor, com justa estranheza, deve estar se perguntando:
por quefalar de músiaa em uma coluna de marketing?

Longe'de desviar-me do tema, desejo valer-me da magni
fica trajetória de sucesso do Queen, para avaliar com o leitor a
aplicação prática de alguns dosfundamentos doMarketing.

Visando estabelecer um paralelo., vamos tomar como

exemplo a Brahma, com a sua centenária hist6� de sucesso na

produ�ó/J e comercialização de cervejas noBrasü,
.

O que fez a Brahma para sobreviver tantos anos em um

mercado � competitivo e mais, ostentar, hoje, o tftulo de lider
de vendasi : '\

.

A Brahma demonstrou ao longo âos anos muita com

petência na utilização do Marketing em sua administraçáfJ: Pes
quisas, Distribuição, Propaganda, Politica de Vendas; Preço,
Promoções, Desenvolvimento de Produtos entre outras, merece
ram sempre dedicada atenção. O uso correta dessas ferramen
tas, bem como de outras ações de ordem admmlstrativo: efinan- (

ceira,fizeram da Brahma a cerveja n'! 1 no Brasil,
O grupo Queen dispõe de um eficiente sistema de infor

mações, o qual sempre avaliou a cada lançamento as músicas

que obtiveram maior e menor aceitação por parte do pâblico,
nos diversos mercados em que atuam. A composição das músi
cas (diga-se Desenvolvimento de Produtos) exigiu permanente
atualização quanto aos ritmos, temâticas das letras e arranjos de
cada época, afim de adequá-las ao momento vivido pelo seu

pablic(J e, assim, torná-las sucesso de vendas. O Queen con

quistou territórios e ganhou seguidores em todo o mundo, con
forme os objetivos de expansão traçados pelo grupo (distri
buição). A conquista desses mercados requereu uma propagan
da bemplanejada e bem estruturada.

Enfim, eis o Marketing dando' suporte ao-sucesso, Cerve
ja, Grupo Musical, Parafusos, Margarina, Assistência Médica"
não importa. A aplica�õ do Marketing.é inimaginável. Há os

que pensam que somente é aplicável a empresas grandes, ou pa
ra "vender" esse ou aquele tipo de produto. Não importa o

produto, o mercado, o pâblico, o ramo de negocio, a empresa.
Q marketing pode oferecer o suporte mais adequado ao desen
volvimento e sucesso de qualquer empreendimento, pois muito
além de representar um departamento dentro de/uma empresa, o

Marketing deve ser "uma filosofia administrativa" das executivos
que decidem por ela. .

'

* Renato Borgheresi é consultor da Plural de Comuni
cação liMarketing.

-,
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Cllllhíêida.•Ácre IORs ' .. /
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Furgões simples,� pi4stiê�; fr:ig�os,·
troiles e c(;{fret04 de 1, 2 e3-eixos.

.

Equipamento�;rqfige1JlÇão e 3'1 eixo (ttUc)c).·
. Rua Dr.;Eái1co Fermi, n.9113·

.

F_'(M73)õ�l077 ".

Telex: 47�;'-F�(�}72�i�·

.

SPÉZIA & elA. LT'DA .

Serraria e Serviços de Trator •

M.::deiras para construção e serviços de .

trator com profissionais especialiiados.
R. João J. Ayroso, 772 - Jaraguá

Esqu�do

I,

I,

Fone: 72 -0300 - Jaraguá do Sul
SC

ç�RRaçARIASHC
HORNBURG Ind. 'de Carroçarias Blindadas Ltda

..

.

r.lÀ\
,

Ferro Velho

Marec.
hai de

� Engelmann & Cla. Uda .

Comércio de veículos�dos,� pl
veículos e serviç4) de elet.-iclsta

COM.PRAMOS VE'CULOS
ACIDENTADOS

Rua Conrad Riegel, 16� - Fone (0473) 72-0874
Jaraguá d�Sul- SC

CARPrOÇARIASBLlNDApAS - FRIGORIFICAS -ISOTÉRMICAS - TREILLER'S COMERCIAIS - ESQUADRIAS - PORTAS

AV. MAL. DEQOORO DA FONSECA, 1 :479 -; FONE: (0473) 72-2511 - TELEX 475.056 -

'. FAX 72-2130 -'JARAGUÁ 00 SUL/SC.
.

.

Jaraguä do Sul, de 30de novembro à 6 de dezembro de 1991 P4g_ina5
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Informativo Paroquial
C�AMENTOS '

,

29111191 - 18:30 - -Matriz � Amiltori Ribeiro dos Santos e Rosalina
Guesser ,

30/1 1191 - 20:30 - Barra - Angelo Henrique Rubini e A/4ise de f'tftima
Papp , '

•

"

30111191 - 16:30 - Matriz - Jairo Alves de Medeiros e,GeniseAparecida
Bardm

'

30111191 - 20:15 '- Molha - Alexandre 'Kastcharowski eKarinahBitten-
oo�

,
� .

3011 1191 -18:00 - N. SrasAparecida - WolfiRöpkeeRosilene Tancon
30111191 - J8:00 - Matriz - Evaldo Pinto e Rosana Coldço
30/11191 - 17:00 - Matriz - ClâudioAlves e Kâtia AveTise Zamorsky

'/

MISSAS - sÁBADO .

19:00 - Matriz; 18:00 - São LuizGonsaga; 19:30 - SlloJudosTadeu;

MISSAS - DOMINGO
07:00 - 09:00 - 19:00 - Matriz; 08:00 - São-Judas Tadeu; 08:00 - N.
Sra. do.Rosârio fl� Comunhão); 09:30 - São Cristovão (1� Comunhão);
09:30 - Sta; Clara (F Comunhão); 08:00:: São Francisco (Crisma);
,09:30 - Rio da Luz il" Comunhão);08:OO - Sta.Ana,

NOSSA MENSAGEM!
Estamos novamente no Advento, preparando' a Vinda de Deus.

Advento marca o inicio demais uma etapa de nossa caminhada rumo d
casa do Pai.

t Um tempo de reflexão que nospreparapara a comemoração tia
, primeira vinda âe Cristo ao, mundo como sálvado7.. Também somos con-

,

vidados a pensar na segunda vinda de Cristo, nofinaldas tempos'luan-
'

.

do ele, virâ comtodo poder e gl6ria parjl julgar todos os homens; tem-
po de conversão, âemudança de VÚÚl. t tempo de estaratentos, acorda
dos para percebermos o mundo velho de pecado que precisa acabar e o
mundo novo que deve começar.

'

t tempo de abrir � coração para que o.Senhor possa ser acolhido
em nossa VÚÚl e na vida de nossa sociedade;

Preparemo-nos para o Nati4 do Senhor, com 'a novena emfaml
,

lia. Vamos convidar nossas vizinlws, parentes e amigos, e rezemosjuntos.
Vamosaproveitar esta 001'0 tia graça!

'
'

(urtuaqe �rnoldo 5(bmltt Ud•.
"J A R A,G u A" ,

Fone: DOO (0473) 72-0670
"

CORREIO__

'

......0.;';
•

� c:::» '�c:»" <»

Revista elege Vàrig·a melhor!
" , .

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

, concreto).
'R. Joinville, 1.016 - Fone: 72-1101

Divisão ae Plásticos (tubos de PVC..,. eletrodutosl
<linn« esgoto "- tubos de polietilenolmangueira

preta). c::

R.Bernardo Dornbusch, 858 - Fcns: 72,-3025
,

Escritório Geral
R. Cei. Procópio Gomes;- 99 - Fone: 72.{)()66

. .ernpresa da América Latina
Pela segunda vez con- cionalmente, colhe as' opi- rida e, ne�· ültimos anes!,

secutiva a Varig é escolhida níões des leiterds da revista, contou com a presença der"
pelos leitores da revista sobre todos es aspectos dás grandes personalidades, en
norte-americana Business-' viagens de negócios que tre elas 'a Princesa Anne, da),
Traveler International cerno. realizam por todo. munde. Inglaterra, de sucessivosSe- .;

a melhor transportadora da Este: tipo. de público consti- cretãries de Estado. de
América Latina. tui-se ne melhor termômetro Transporte des Estados Uni-

. Considerada a melhor dá indüstria e, .devido à cre- des, de deis Prefeitos de
revista espêcializada des dibilidade lies seus pontos- Loridres e do.' astronauta �
Estados Unidos, .a Business de-vista, torna o. prêmio. Buzz Aldrin, Este ano. a ce

Traveler é à preferida dos cencedido, pela' 'Business rimônia será, realizada no'
executivos que viajam a ne- Traveler um des mais cobí- prõximo dia 26 de novem-

gõcios, A pesquisa que' es- çados do. munde. 'öre, no Hotel Plaza de Neva '"

colheu a Varig foi feita pela' -, York, e terä-como convida-
empresa Simons Market Re- A cerimônia,de entrega do. 'de honra a atriz Lorena
search BUreau, que, .tradi- des prêmios é, muito. concor- Swit, )

Distribuidor Autorizado Para. a regiao

;

AVISO DE UTILIDADE PÚBLICA
"

I,,

16 x 35, 16 x 40 �

Para moto, motoneta e ciclomotor, '

J2,x 20 "

Obs.: Com uma tolerância de 10% nas di
mensees,
, O prazo para a regularizaçab é até o dia 15
de dezembro de 1991. '

.

'

,

Jaraguã do Sul, 21 de novembr» ct� 1991.

, A Associação dos Despachantes damicror
região do Vale ilo Itapocu que compreende os
municfpios de: Jaraguá do Sul, Guaramirim, Co- ,

rupä, Schroeder e Massaranduba, vem através da '

presente informar iIlOS proprietános de veículos o

seguinte: -

, Conronne portaria n2 32Tdo dia IS, de ou-
tubro de 1991� o sr, Diretor do Detran de Santa
Catarina no uso de SUllS atríbuíções resólve:

::- Os veículos deverão ter suas placas nas
medidas' e letreiros padrão ou seja: para automó-
vel, caminhão ou camioneta

,

;

,
1-"
I

I,:
Silvino Lessmann
Presidente ADEVI '

" � .

....................................................·c ,'

,.

ESTADO DE SANTA CATARINA , ,

PREFEITURA MUNICIPAL DECORUPA BALANCETE FINANCEIRO MÊS DE OUTUBRO DE 1991

DES�ESA�RECEITA
(

,

Tln1Lqs .r>
-'--.,.-----,.-

TITULOS VALOR (CR$)VALOR (CR$)
:

,

)
DESPESA ORÇAIllENTÁRIA
Legislativa '

Acfmlnlstração e Planejamento
, Agricultura
DE!!Ienv. Regional
Educação e Cultura
Habitação e Urbanismo .

índústrla, Com. e Serviços
Saöde e Saneamento
Assistência e Previdência
Transporte "

DESPESA EXTRA.eRçAMENTÁRIA
DD�INSS
DDO-<:ontrlb. Sindical
Despesa empenhada a Pagar
SAl;DeS ATUAIS (
Caixa •

Bancos c/movimento
Bancos c/vinculada ,

Aplic. Fin. RealizáVel

RECEITA ORÇAMENtARIA
Receita Tributária
Receita Patrimonial
Transferências correntes
Oulras Receilas correntes

2fi���ÇJ:���SCM���t� Imóveis /

Transferêncla de Capital,
RECEITA EXTRA-eRçAMENTÁRIA
DDO-INSS
DDO-Contribuição Sindical
Despesa empenhada a Pagar
Depósitôs à terceiros

2.843.477,22
1.122.307,40
51.058.750,55
917.497,66

2.306.368,00
10.575.366,57
1.468.!!44,61
13�.388,20

30.754.-482,04
-.-

272.640,00 ,

3.j 90.038, 11
3.864.340,7'7
16.053.746,89

1.150.492,18
3.540,00

51.189,339,23

80.761,94
3.701.332,16
16.222.262,26
19,814.400,10

1.197.812,35
2.520,00

54.2ß1.327,32
5.000.000,00

SALDOS ANTERleRES
Caixa
Bancos c/movimento -,

Bancos c/vinculada
Apllc. Flnane. Realizável

84.268,31
2.891.557,72
7.412.913.,83
18.690.936,10

TOtAL 160.782.443,66 TOT A L 160.782.443,66

CORUPÁ (SC), NOVEMBRO DE 1991.
IRIS PFÜTZENREU:rER BERNARDES

TC/CRCSC N216.714
ERNESTO FELIPE BLUNK
PREFEITO MUNICIPAL

/1/,

f4gina 6,

\

':Rua ,28, de Agosto, 1515 'Guaramirim SC

,
"

,

' Quais são as vanta:gens'em'ser - DistribUidor Grassi� .:__
,

.

R�RONDE: - Temos 22 PmdlJtos.de um só. Fabricante - Temos reposições de estoques semanais - Trabalhamos com estoques unitári0s Mínimos - Ent�egas e transportes'por
, ,

éaminhöes da Fábrica - Preferência do cónsumidor do produto" GRASSlA'; - Pela qualidade e garantia.
'

- Melhor preç6 pois vendemos. à preço.de fábrica. Confira e telefone para I\1AN�S: (0473) 73-0001
'

.'
.

..

.
'

'. \:
..

Jaráguá doSul, de�t;a)'Vde novembro de 1991Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



_...........----�--- p'__UBo;::;;.;LlC__ID__ADE ---_CORREIO.--
Ie» c:::. If» c:»" ca

I.

I

i I

II

<;
I

"

BESC BESC

BESC
==-

BESC

BESC
==-

I -:

o negócio do BEse
,é 100070 Santa Catarina.

Por isso, nós estamos
.

em cada uma das 217

Cidades catarinenses ..
Uma presença total.

De ponta a ponta.
De norte a sul e de

leste a oeste.

,
.

BESC
SantaCatatina

. ESTADOCE7JIABAI.H)

.,.,!aragr4f do Sul. de-30 de novembro à 6 de deZembro de 1991 P4glM 7·
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ANIVERSARIANT,ES
DIA 30111 - Venâncio Nico

luzzi, Dalmari Bona, André Fodi,
Aracy Maria da Cunha, Lori Hoff
mann, Soni Maria Schroeder, em Rio
Negro (PR); Elsa Lange, Maria Mada
lena Morbis Krause, Neldi Maria Ps
cheidt e Olívio Schiochet, em Joinville.

. DIA 1�1I2 - Alexandre Haa
ke, Heins Moeller, Pe, Theodoro Bec
ker, 'Elcina Baumann, Arnantina Nec

?kel Mahnke, Jaime José Felipe, Karoli
na Bauer, em Florian6polis 'e Wilhams
Robet de Oliveira.

.

DIA 02112 - Elvira Henschel
Bauer, Humberto Franco Mayer, 'Inês
Ni60lu�zi Spêzia, Neila Maria Copi
Mendes, Adolfo Laffin, José Scheuer,
Virginia Bortolini, Rosângel Salete de

Fátima Winter, Marcos César Gross
kopf, em Joinville; Rosalina TabarelIi, .

Olga'D. Pieper e.Harduino Franceschi,
DIA .03/12- Lilian Mahnke

Noé, em Santos(SP); Emílio Meyer,
Edgar Schneider, Altair Augusto Pie
per e Augustinho Caglioni Neto.

DIA 04/12' - Antônio João
Radtke, Amélia Wolkrnann e Darei
Welkmann

DIÁ 05/12 - Bmma=Cattoni,
Cecilia-Kãpp Rowe, Gertrudes Müller
Oestereieh.v Lilian Doster, Luiz Clei
Rosa e Kãtia K. Schultz

• DIA 06/12! -Fernando Brug
nago, Adilar Dalsochio (Põpo), Eugê
nio Rossio, Jesê Ribeiro, Louize Vieira
Pigozzi e Amoldo Pereira.

.

'1'

II Puraemoção
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"
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PRESENTES NO ALMoçO DA
REDE·

.

A colunamanda um .parabêns todo especial a jovem
Stinghen, qtl� no 6ltimo dia 27 completou 27 anos de vida.
funcionária da Moretti Jordan e esposa de Luizmar Ro'
2hen que lhe ,manda Um beijão através doCorreio do Povo.
sinceros de feltcidades.

.

.

o tradicional almoço da Rede
Feminina de Combate ao CAncer,.

ocorrido neste ano, no 6ltimo dia do
ze, na residência da Sra. Kátia da Sil
va Barstch, reuniu nomes de destaque
da socíedade Ieeal . e se COIJfiguFOU
num grande sucesso da temporada.
A CoI••• mostra algumas presenças

.

de destaquedo evento:

,-

/. ,

Vista,.se bem'

Tem coisas
que nunca

..

II

1,1 saem da moda�
II Andar bem'

vestido é uma
delas_.

" E isso é no

..
'

',"-0��,sN.,..
Mofkz Sempre
Getúlio Varga�. 55

II
II
II .

[SELVA�
À LIBERDADE EM- MALH�

.

FONE: (0473) 72 -3253

\,
Jaragua do Sul - SC

. * o' senhor Hardovino Franceschi,
completa, 70 anos de Idade-na próxima se

gunda-feira (dia 02)t. A coluna em nome \do
. Jornal Correío do t'ovo, e de seu filho Dilson
Franceschi, envia-lhe votos de muitas 'elicida-
des e sa6de. Parabêns, .

'

OASE TEM NOVA DIREÇÃO
A Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangili

cas, das terças-feiras tem nova direção: Presidente»
Rosema P. Cardoso; Vice - CordiB; Baggenstoss; Se
er. - Gertrudes K (LaD) Behling; Tes; - Roselene R.
Leier; 2g Tes, - Brunilde Il.Pasold;

,A Coordenadora Paroquial i Iris B. Lemke e a
viceHelga WeDer. .

A diretoria do Clube de Mães, a coordenação
fica com Eldna Lens, a presidência comMêrda Frçink"e
de Mello, tesoureira Irene K. Bartel e secretâria Rose
marie deRamos. '

Finalmente, a coordenadora paroquial Grupo
Alemão estâ a cargo da sra, Verá S. Schuster, e Linda
Mond.' ..

,

- Laura Mannes Dal
cheeh, Maria Aparecid'l!- B
sinha Macanhan (madrinha
th Günter (�adrinha), 'Sa
çalves Nilcéia Jark CEI
Cassuh, Adelaide Klitzke
Bíarchl, .

\.
,

- Presenças jovens:
Hornburg Bogo, MÔnica Dal

.

bia Zanluca.
.

60 ANOS DA OASE
Realmente· "estavam beliss(mas as come

pela passagem dos 60 anos de existência da OASE
Auxiliadora das Senhoras Evangélicas); que foram
das no dltlmo dia oito, na Igrela. Evangélica Lutera
troo A Colana relell)bra em fotos, a cerimÔnia rellg
honra 11 data .e um lance da entrega de leml!ranças, '

nhorlls evangêllcas. 1Na foto, duas das três funda
"

O"se, senhoras Tecla Braun (a esquerda,- que breve,.
pieta 90 anos) e senhora Hêlené Jansen <lItualmertte
anos, II direita). .

_/ ,

. Malhas

JARÔ

5
'IILHAS JIKO HOl.

1986 - 1991

ANOS

.\
Av Mal. Deodoro, 391 - Fone: 72-12�7,

, Os ,mais lindos presentes para
.

a l' Comunhão e Continnação
�ocê'encontra em

gente nossa

Jaraguá do Sul

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

.LANZNASTER

.� ..

A ROUPA INFANTIL Em cada uma das 217cidades deSanta Catarina, você encontra uma agência do 'BESC.
<' ,..

,

�, . ., -; .I

BESC

P4gino8

" I) ENLACE DE
AlAíSE E ANGELO

Unen-se matrimo-
nialmente no sâbado os. jo
vens AJpIS� Papp. e Angelo

.
Rubini; Ela ifilha de Alv4ro e

Odila S.Pappee�de Waldir
O. Karin K; Rubini. A' ceri
mônia

.

religiosa de casa

mento tem inicio ar 20 horas,
na Igreja Nossa Senhora das '

Graças, na Barra do Rio
..Cerro. Ap&s,'os noivos re

cepcionarão convidados no .

Clube Atlético Baependi, Ao
.

jovem casal, a Coluna
Ge"te & l"foJ7lUlçlk:ren�
via votos de conttnuas felid
dades;

CORALISTAS
LANÇAM O,SCO .

Na sexta-feira da se'" '

mana passada, em bonita
solenidade� foi lançado ofi
cialmente o disco do Coral
Evangélico Jaräguâ, na

Igrejo Luterana' Evangélica
Centro. O disco. comprova a

boa performance do grupo,
que jâ ganhou destaque na

região e prepara-se para al
çar maiores voôs, O Coral
Evangélico Jaraguâ existe
desde junho de 1948, e ma
regência atualmente estâ tl

cargo do maestra Ricardo
Feldens; Mais de (iDO côpias
do disca jâ foram vendidos.
Os interessados podem ad-

, quiri-íos junto.aos prôprios
coralistas, que formam IOn

grupo de 55 vozes afinadas".
. VIERENSE
No dia 7 de dezem

. bro, com in(cio as 2� horas,
a $ER Vierense estarâ pro
movendo seu jâ tradicional

,
Baile de Rei e Rainha do Ba
lão, A busca das majestades
acontece, ar 14 horas. Os
bolonistas e os 'demais asso-
ciados estão convocad{is a

prestigiar rrwis este· aconte- .

ciJrJentd social,' que terd a

animação do Grupo Musiçal
Miramar. Reserve sUa mesa

na sede do clube ou pelofone
'

72-1544, com Renato ou
Marã.

ESCALA MusiCAL'
Aulas de

ÓRGÃO - VIOLÃO -

SAXe
CLARINETA

Rua Do.hlngos da Nova, Dl! 377 F:ds

ETERNO BOM GOSTO.
A GERAÇÃO
-DA MALHA

ouando você me seduz
e com seu otnarme deixa

nua,
sou frág II e sou eterna
soutntetra
em' seus braços.

I'

MÓVEIS DE FABRICACÃO PRÓPRIA
,

..------------�------�I:
1'.

Vestindo Gerações

Postos de V,endtu
Av. Mal. Deodoro,

1.085

Fone: 72-3311

••

�.

Malhas para confeccionista$
Rua Cei. Procópio G. de Oliveira, 788

Fone: (0473) 72..0246
.

Jaraguá do S':'I- SC

I
.

FONE:(0473) 72-1721 -. JARAGUÁ DO SLJL - SC

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

Av.Mal. Deodoro, 141 - Sala 3
. (de�ronte A AM - Forre: 72-3563

II

I:
I'

II 'J!Jrcdtica.;.
�

,'ALIMENTOS CONGELADOS

II
I'

li

Aliando saber, praticidade e higielle, agora você tem,eIn
Jaraguá a eomodidade das grandes cidades•.

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

, Rua Jorg� Czêmiewicz, 145 -:- Prox.
Alimentícios Sasse

Fone: 72-3560 - Jarapá do Sul- SC!tua El(�leioDIh:iOGumerdndo dá Silva, 44
'\ Defronte a Caixa�n6mlea. ,

I .'

'() à 6 de dezembro� 1991

Q'BESC TA,'·EM TQDAS�
I' .•

.

'
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GERAL

PLANO'
DE· ·ASSISTÊNCIA

.
.

INTEGRAL
Dê mais proteção a sua família. Faça um

Seguro-Saúde Golden Cross.
.

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

. excelentes médicos, modernes hospitals, clíriicas e

laboratórios, .
no momento que precisar. Tem também

opção de II�-escolha destes serviços com. direito
a reembolso, de acordo

.

com o estipulado na

apólice. E mals, tem
Inúmeros centros
médicos e hospltaís
da rede de serviços
Indicados pela Golden
cross nos principais
ponto do país,

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

,� .

G
.

'dienerossOI
'

. LOESAÚOE�
Ê-NCIA INIERNACIONA�_AS1IS1

.

.. e\ro lUgar.
'.'

. I oe em pr,·rn .

Sau ,. .,

I

I

,

LIGUE JA

'(0473) 72-1492
.�GoldenCross
� I ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE

Saúde em primeiro lugar.

- I

P4gintJ 10

Para toda. regra há uma exceção. E se há uma exceção \

em toda regra há FREDDY MERCURY. Freddy está para o

. QUEEN assim como o motor estâpara o automóvel, sem

Freddy, o grupo de rockprogressive (inglis) demaior sucesso
no planeta; não mais farâ sentido. Faltará aforça-motriz, o
elemento-chave, o talento••• Freddy era perfeccionista com seu

corpo e sua voz - noentdnto, era uma negação nos relacio
namentos afetivos. Nunca escondeu sua bissexualidde (remem-

.

ber "Iwant to breakfree?), mas só revelou oficialmente que es

tava com AIDS, 26 horas antes de sua morte. Freddy sefoi su-.
perficialmente, sua obra fica,E eu não duvidaria se, neste exa-
«to momento, ele estivesse fazendo uma apresentação naquele
grande palco celestial, cantando "LOVE OF MY UFE'
(versão heaven) pra uma grande platlia de vftimas do sangui-
notemo virus daAIDS. .

.

§. POR FA.VOR, USEM CAMISINHA/!! NÃO É TÃO
RUIMASSIM•••

Mais uma ilustre vítima

By
Paulo

TaT�Dard

·FLASH NEWS

I. Voei foifã do NEW
ORDER? E o som do THE
SMITHS, voei curtiu? Pols I,
o grupo ELECTRONIC, I na
verdade, uma dupla de dissi
dentes destes dois fortfssimos
grupos: BERNARD SUM
NER & IOHNNY MARR,
respectivamente. Ouça e se

delicie•••
li. Melancólico porém

moderno. É assim que classi
fico SEALHENRY SAMUEL,
ou melhor, SEAL. Ele I um

negro de 28 anos e 1.9Om de
altura, que seu single
"CRAZY" mostrou que veio.
prâ ficar (tá 'vendendo feito
âgua}...

III. O novo trabalho do
U 2 - "ACHTUNG QABY" -

I bom. O hit 'The Fly" está
rolando nas ondas de fre
quência modulada do mundo
inteiro com boa aceitação.
Hâ boatos que em sua turnê
de 92, o U 2 passe pelo Brd-
sil' lo

.
,

Happy
Hour

, .

IV. Com a licença de
Evil Otto, redator da revista
Bizz, estou divulgando o en-:

dereço do Dl inglls NEAL
KAY. O dito cujofoi incum- }
bido pelos japoneses. de sele- )·

cionar novas bandas para
uma coletßncia· de FITAS..

· DEMO em Vinil (provavel
mente emCD). Eis o endere
ço:

NEAL KAY, SAMURAl
STUDIOS,

24'1 SOC!rHWAR'K, .

LONDON - SEI ITU '

Se voei tem a sua ban
dinha e toca direitinho, grave
sua demo e envie parao en

dereço supracitado (quem
sabe voei agrada a tchur-
ma•••)

,

Bf'G WORDS
"s: sei lâ, se existir

uma crltica negâtiva, tenho
·

certeza de que vou conseguir
encontrâ-la e crer nela.
"(Bemard Sumner, sobre seu

'trabalho nó Electronic)
Um grandeABRAÇO e

ATÉ SEMANA QUE VEM.
TCHAU.

Panificadora

Em Jaraguã ao Sul acaba de ser inaugurada uma c@
especializada em pães, CliCas e bolos. TeTTi tamblm frios

e leite.
Aberta de segllnda à domingo ati às 201a.

incl"sive nasferiados.
. I

R� Bernardo Dornbusch, 1.172 - pertinho da Mansol

Jaragud do Sul, de 30 de novembro à f? de dezembro de 199Í
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FREQÜÊNCIA
/
_____IIIÍI -- PorAti-

.

•MESAS TÉRIVIICAS
• POLIMERIZADEIRAS

·MISTURADORES DE PASTAS
• B�RCAS PARA TINTURARIA

• SECADORES, os MALHAS

• SISTEMAS 'DE EXAUSTÃO
• PEÇAS ESPECIA1S E CALHAS

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

·_I St_ru_d-e-IH-a-u-s-··__�.·1
Agora sob antiga direção

Pães caseiros - 'cucas - bolos - doces

Aceitamos encomendas de STRUDEL e

PASTELÃO
'

Rua Bernardo Dornbusch, s/nq - prâximo
,

'

a Oficina Elétrica Jaraguä .

'��agul! do Sul, de 30 de novembro à 6 de dezembro de /99/ Página 11

A coluna vai registrar, pe
. 'riodicamenie, a ação e o pen-

Certo canal de tele- 'sarnento de gente jovem atuante
visão (de iniciais SB'i) tem emnossa sociedade. Vamos lâ!

,

apresentado filmes do tipo MARA RÚBIA UMLAUF,
"A 'Hora do Pesadelo" 28, professora, artista plástica,

, atualmente cursando põs-gra-(com Freddy e suas lami-
,duação em Arte-Educação.

nas) e Angel (aquela meni- "Busco. ampliar a visão
ninha que durante o dia es- estética do aluno. Ele possivel
tuda e à noite se prostitui) mente não serä um "artista",
,nos horários da tarde. Ino- mas saberä apreciar um monu

"fensiva matinê, não? É im-
mento público, um museu".

.

.

"A educação arttstica abre
portante que os horários e horizontes e proporciona o de
os tipos de programas que' senvoivimento da criatividade.

.

os jovens e, príncípalmen- Além disso, através. da ex

te, as crianças assistem .se- pressão arttstica o ser não se fe-

jam melhor controlados pe
la famflia. Afinal, é tanta

violência, horror e sexo na

programação dos canais de
televisão que chegam a

tomar o indivíduo insensf
vel, acostumado a ver na

telinha tantas barbaridades,
Sem falar da questão mo

ral. AI então ....

BAR DO FRANK
.

É um espaço muito
Peculiar; situado nas pro-,
xirnidades do Salão. Döe

ring. Para alguns, portanto,
seria o último local para
uma paradinha. Para mui

tos, no entanto, a freqüên
cia semanal' é de praxe.f "

Gente de todo tipo dá uma

passadinha no "Frank",
onde a partir de quarta-fei
ra até. a madrugada. de se

gunda, presencia-se uma

verdadeira "festa no céu"

(aquela onde todos os "bi

chos" foram' conyidados).
Segundo o proprietário,mui-,
ta gente importante da ci

dade passa por lá e as

histórias de 11m de noite
dão pano prä manga. A fi
losofia do bar vem de en

contro ao' que se verifica

ein \muitas outras cidades,
onde num mesmo ambiente

reúnem-se pretos e bran

cos, pobres e ricos, enfim,
toda urna ex6tica "fauna

noturna". No mínimo, pito-.
resco•••

FREODY KRUEGER
DE SOBREMESA'

JUVENTUDE QUE FAZ E
ACONTECE!

cita, o que contribui para me
lhorar o relacionamento consigo
mesmo e o mundo.: A solução
dos problemas da vida pode vir
a sermais alegre, sadio" .

"Jaragud tem o espaço de
arte muito fechado. O intercâm
bio com outros centros é bastan
te' limitado. O acesso? Para

quem tem dinheiro!":
"A juventude da cidade t

participativa.. I Apresenta
"tendências ' moderninhas"
(1114is acentuadamente as garo
tas). Os homens são mais trádi
cionais!"

, .

"O Brasil? Ctichés ...
Plim-Plim... "

- -..-';.-

Suzeli

Salgado� finos
Salgados para festas e recepções/Doces,

Tortas, etc.

GADOTTI
Materiais para construção Ltda

li' Comércio de materiais de construção e

ferragens em Geral.
-

Confira nossos preços e atendimentos..

' Rua Emilio Stein, n2 70
Rua Luiz Sarti, 761, - B. Nereu Ramos.\

89250 - Jaraguâ do Sul - SC -

.

Fone - 72-0826
"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VENDAS

LOCAÇOES

LOTEAMENTOS

, .

Apto 70m2 tia R. Eg(dlo Vicente de Souza c/2 dorm, sala,
. coz., bwc e garagem.

CASA DE ALVENARIA 70M2 EM SCHROEDER c/2 dorm. e
/

.

c/210tes.
SOBRADO EM ALVENARIA JARAGUA ESQUERDO
-

c/suite, 2 dorm., 2 bwc, garagem.
CASA DE MADEIRA &am2 NA R. ITAPOCUZINHO c/3

donn, mals meJa.4gua nos fundos.
CASA DE ALVENARIA 70M2 NA BARRA cl2 darm.,

terreno 14mx3Om.
GALPÃO DE ALVENARIA 400 M2 + APTO 160M21!1teral da
R. Rodolfo Huffnnuessler, próprio p/pequena Indóstrla

ou com4rclo.
.

,

AREA DE 7094M2 NA BR-280 próxima ao Rodeio erloulo
TERRENO 574M2 NA R. JACOB GESSER plano, atrais do

o

.' TljoUlo Mat. Constr.
'

r

APTO 70M2 N.O EDIFrCIO JARAGUA 1:12 dormHórlos no
'10!! andar.

LOCAÇÕES
VENDAS

APARTAMENTOS NOVOS NO EDIF. JOANA c/2 dorm. + dependênêla
de empregada ctlnterfone, glÍragem. .

APARTAMENTOS NA RUA FRITZ HASSE c/2 dorm., + dependência de 2empregada ccm garagem.
. I

CASA DE ALVENARIA NA R. GERMANO MARQUARDT c/3� gara.
, gem terreno murado o

SALAS COMERCIAIS NA MAi\ECHAL DEODORO aala de 4O,8Om· e de
.

.,

34,37m· em cima da MP.
,

.

SALAS COMERCIAIS NA AV. GETúLIO. VA!'IGAS '02 'salaa com dlvl·
s"'las em cima do UNiBANCO

,SALA COMERCIAL NA RUA PASTOR ALBERTO SCHENEIDER - Barra
.

do Rio Cerro.
.

ALUGA-SE
SalB. Comerélal. em valrIos pontos da cidade.

Telefone Comerciai e ResidenciaL

�YENDE-SEMe'a de Alvenaria -

com , terreno com
406, altuada no Jarap

E.querdo.

ALUGA-SE
APTO • 3 domiltdrloa Ed.

GardInei..

YENDE-SIE
T.n.no com ...tIm" na vn.

Nova - Loteemanto
Joaappe.

VENDE-SE
Terrano C,omercIa' •.Com
365m" - Aw. Marechal

DeocIant, 405. YE.OE-SE
o

PrtdJo 202ni" _ Terrano
45Gm" - C'ontiIndo 2 .....
-'-.• ""'a. el55.
45ni".• A=manto com
10cJin1. na oha da

FIgUeIra.
. YENDE-5E '-

Terrano com 970m2 ao
lado do Banco HaG

APART�IITO
Ed. Jaragu'

próx. ao Corpo de
Boml!elros

'Preço: Cr$10.700.000,OO
.

e
Assumir 'Saldo

YEIIDE-SE
1 chdcara com 180.� em Schrpecter. Com casa

em alvenaria clsulle e hldromesugem. casa
p/caseiro, estdbulo�, yjrtos J)lquetes,lagoas, etc.

YENDE-IE
Salaeom.=:ar).Ed.... Av.

"'recha'

Pdgi� 12 Jaragud. do Sul, de·JO de novembro à 6 de dezembro de 1
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CLASSIFICAO,OS"

I ,

CAIAQUE
Vendo caiaquemistral estado de
novo cor amarelo Cr$ 150.000,00

72-2217.

GOLBranco
ano84

Cr$ 2.400.000,00
FQIle: 72-0011

TOLDO
Vendo toldo p�f-l000

,
' Fone: 72-3363, Dilson

GareUi
ano88

Fone: 72-0759

PROCURA-SE
Telefone para alugar. Contatos
Rua João PicoUi, 104 - Apto. 204

oupeío
Fope: 723363 c/Dilson.

Mar;y6
an082

e-s 1.800.000,00
Fone; 72-0011

Pic� F-75J'
,

Cor verde ano 7ft
Fone:72-0759

GareUi .

an089
Fone: 72-0759 '

Voyage
ano83

Cr$ 2.800.000,00
Fone:72-OO11

Belina L
. an078, \

Fone: 72-0759

.

UNOCS"
Preto, ano 88
Fone:' 72-0759

MotoDT 180
cor branca' ano 90
Fone: 72-0759

,

Monza Hatch
cor bege ano 83

. Fone:72-0759

Brasilia L
ano80

Fone: 72-0759'

Mercedes Benz 1113
,

Amarelo 76
Fone: 72-2577

BARBADA
Vende-se terreno, rua 28 de

Agosto em Guaramirim; bairro
Hawaí, área 7oo,OOm� 2Omt. de
frente x 37,OOmts. de fundos.

. Aceita-se carro. Cr$
4.500.000,00.

Fone: 73�57 c/Salésio.

A�las 'particulares par'à ·tbelas as
.

séries, todas as matérias. Tra
balhos ,datiJOgrafados. Tratar
com Nelci na Rg� Exped. Cabo

, �y Hadlich, 737.

, APARTAMENTO
. Vendo Apto. Editlcio Riviela c/á
rea de 63,oSm2, tl'atar fo�e:

I

72�172 h,c, Creci 4595.

Escort'XR3
Vermelho O Km f

72-2577

URGENTE
Procura-se CASA p/alugar

Espaçosa c/3 a 4 quartos Fone:
. 72-3560 c/Julio.

,

XL 125
,

. an087
.Cr$1.200�OOO,OO -:
Fone: 72-0011

Fiat Uno S
Vermelho 91
Fone: 72-2577

Chevj
Verde84'

,Fone: 72-2577

.MODza Hatch
Azul'83

< Fone: 72-2577
"

Del Rey
Vermelh082
Fone: 72-2577

,"

Corcelß
Vermelho80

'Fone: 72-2577
\

Fusca
JJege80

Fone: 72-2577-

Caravan
Bege79

Fone:' 72-257.,7

Mercedes Benz 1519 ..

BrancoSO
Fone: 72-2577

Mercede-s Benz 1113
.

Vermelho 78
Fone: 72-2577

Mar;yo
an089

Cr$ 4.IOO�OOO,OO
Föne: 72-0011

·

...ERRENO
, Vende-se um terreno 14x30

Fo.._e: 72-3363 clDilson

1).10 Diesel
ano83

Fone: 72-0759

Chevettê
anoS9

Cr$\4.500.000,00
Fone: 72-0011

T.ERRUO
Vendo terreno em EDsead� Fone:

. 72-336,3 cJpilson

GOLCL
.' ano88

r Fone: 72-0759

AP�RtAMENTO
vendo Apto. Duplex com piscina,
estacionamento para 2 autom.,
com área total de 404,57m2.

Fone 72-0172 h,c, creci n� 4595

EscortXIÜ
ano86

Cr$ 4.000.000,00
Fone: 72-0011

GOLCL
" ano84

Fone: 72-0759

.
"

Procura-se telefone p/à1tigar
ResidênCiai ou Comercial
contatO$ pelo foóe: '12-3363

c/Silvia.

VoyageGLS
ano88'

Cr$ 7.500.000,00•.
Fone: 72-0011

Voyage
ano83GL

Fone: 7U759
.

ZENO
Loja e Oficina de Bicicletas Rua
Bernardo Dornbush, 570 centro -

72-3899 - vende bicic;letas
.

MóílDtain B\ke novas.
.

Carreta
p/moto

, Cr$ ,150.000,00
Fone: 72-0011

Passat:Ls
ano80

Fone: 72-6759

LanchaMar;y6
motor 35d carreta completa.

,Cr$ 3.000.000,00
Fóoe: 72-0011

,

,

, Para anunciar Ligue '72-3363
ou Telex 475-055

Voyage
cór�ano83

Cr$ 2.800.000,00 • Fone: 7l-0011
'

"':_.'-r'

. /'

ZENO
Lója e Oficma deBicicletas Rua
.Bernardo Dbrnbusch, 570 centro
- 72-3899 - tada liöha: de peça p/

Montain Bike.

Fusca
anoSt

Cr$ 1.600.000,00.
Fone: 72-OC)11,

DT_I80
ano86

Fone: 72-0759

, "

r;

��
coMélClO DE MATEIIWi ,lIlA CONSTRUcAo LlIIA.

Antes de comprar consulte nossos
, .

,

preços "

.

Rua Francisco Hruschka, s/n2 (Fundos
, da Grutinha)

Rua José Theodoro Ribeiro, s/n2 (ao lado da Indumak)
Fone (0473)72-3831'

.'
.

89.250-JARAGUADOSUL�SC .

,
'

� , TIBERIO'
��AUT�MÓVEIS'-

Compra - Vende - Troca
�inancia _

Automóveis e Caminhões
Av. Getulio Vargas, 754 - Fone:jFax: 0473

-- 72-2577
•

89250.,.. Jaraguá dQ Stil - SC. .

compra- vende- troca
RUA BERNARDO DORNBU$CH,S/N

FONE:,(0473) 72·07!;õ9 �

'.JARAGUA- DO SUL, - s·c'

/
',,,,",---....-------..,....----_..

,'Jaragul1do S�l, de 30 de novembro à 6 de dezembro de 1991 P4gilUl13
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Él;_' brasii� solteita, 'operiria, na
tural de Mandaguaçd, PIl1'8Ú, domiciliada e

residenté na Rua ltapocúzinho, em Joio Pes
soa, neste distdto, filha de Herbert Jacobi e
Elia�chmeIzetI Jacobi.

"

Proclamas de Casamentos

ii
I�i

....._------_......_------_...._------------_....._---�".
P4gina 14 Jaragu4 do Sul, de 30 de novembro à 6 de dez�ro de 199J

�

) ,

URGOT ADELlA GRUBBA
LEHMAHN, Oficiai do. Reglsb:o Civil
do 19 Dlsbito da ConIarca dê Jaraguá
do Sul, Estado de Santa Ca.tarlna,
Brasil faz saber que compareceram
em Cartório exibindo os documentos
exigidos pela lei, a fim de habilitarem
para casar:

EDITAL N21S.060de IS-11-1991 '

LUIZ PEREIltA DE FIGUEIltEOO e
MARLI DE SOUZA MOREIRA

. Ele, brasileiro, solteiro, pintor, natural
de PetrolAndia, neste Estado, domicili8do e

(eSidente na Rua Francisco Hruscbkà, 129, em
Jaragu4-Esquerdo, neste distrito, filho de Ja
cinto Amancio de Figueiredo eAna Pereira de
Figueiredo. "

, Ela, brasileira, solteira, costureira, na-
tural de Silo Jdsé do Cerrito, neste Estado, do-

.
miciliada 'e residente na Rua 633, n2 ISS, em
Jar.agu4-Esquerdo, neste distrito, filha de
DejillmoAlvesMoreira e TerezaGentil de Sou
za'Moreira. ,

\

EDITAL N21S.061 de IS�11-1991 '

, HILARIO UBINSKI e MARLI TREVI
SANI

, Ele, brasileiro, solteiro, representante,
natural de SantoAntonio, Paranã, domiciliado
e residente na Rua Bernardo Dornbusch, 630,
nesta cidade, filho de José Ubinski e Joana
Ubinski.

'

,

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural
de Barra Velha, neste Estado, domiciliada e

residente na Rua Bernardo Dornbusch, 630,
nesta cidade, filha deGentil Trevisani eCacil-
daGobbi Trevisani.

'

EDITAL N21S.062de IS-11-1991
CLAUDIO DOMINGOS KOZAK e

ELIANA APARECIDA DE REITAS
Ele, brasileiro, solteiro, mecânico, na

tural de 'Dois Visinhos, PIl1'8Ú, domiciliado
e residente na RUa AIfre40 Carlos May�, 31,,'
nesta cidade, filho de Vinmo Kozak e VitcSria

'

Furlan Kozak.
Ela, brasileira, solteira,_, professora,

natural de Lages, neste Estado, domiciliada
e residente na Rua Alfredo Carlos Mayer, 31,
nesta cidade, filha de Joio.Alaor de Frei� e'

HelenaMacedo de Freitas. - ,

,EDITAL N21S.063 de IS-lI-I991
,p

PAULO ROBERTO RODRIGUES DA
SILVA, e MARCIA ROSANE ,NILSEN

Ele, brasileiro,'solteiro, tintureiro, na
tural de Silo José do Cerrito, neste Estado, do
miciliado e residente na Rua Domingos Rosa,
� Ilha da Figueira, neste distrito, filho de
Aristides Rodrigues da Silva eMaria Ideia da
Silva. .

,EI8, brasileira, $olteira, costureira, na
tural de, JoinviIle, neste Estado, domiciliada
e residente na Rua Domingos RoSa, em Ilha da
Figueira, neste distrito, filha de Francisco
NiIsen e Frederica,NiIsen.

EDITAL N21S.064 dç IS-11-1991
ALCEONI ANDR)! e SANDRA HELE
NAPEREIRA

Ele, brasileiro, solteiro, oper;trio, na
tural de Pouso Redondo, neste Estado, domi
ciliado e residente em Três' Rios do Norte,

.

neste distrito, filho, de AvelinoFlorentino An
dré e Nair Valente de Campos.

Ela, brasileira, solteira, oper;tria, na-
'

turaI de Canoinhas, neste Estado, domiciliada
e residente emlTrês Rias do Norte, neste dis·
trito, filha de Lauro Pereira e Maria Vardelia'
Pereira.

EDITAL N21S.065 de 19-11-1991
RUBENS MAHS CI MARILDA RAMOS

, Ele, brasileiro, solteiro, mecAnico, na
tural de Jaragu! do Sul, domiciliado e resi
dente na Rua Antonio Stanislàu Ayroso, 499,.
nésta cidade, filho de Rudi Mahs e Sali Schulz

,Mahs. ,

Ela, brasileira, solteira, do lar, natur8I
de Jaragu4 do Sul, domiciliada e residente na
Rua JoIO Klein, 2S, nesta cidade, filha de José
Manoel Ramos e,LaudelinaAu� Ramos.

EDITAL N21S.066 de 19-11-1991
'

LAS.ClO ,MILTON VAN VOSSEN
e-.JOANA-NOVAK FRANCISCO

Ele,' brasileiro, 'solteiro, torneiro, na
tur8I de Jltragui do Sul, domiciliado e resi':'
dente na BR-2S0, Km 72, nesta cidade, filho
de Adolfo,van Vossen e CiIIy Dopke van

Vossen. .

Ela, brasileira, solteira, operfrili; na
tural de JoinviIle, neste Estado, domiciliada .

e residente na B'R-2S0, Km 72, nesta çidade,
filha de Tereziuha Novak.

'EDITAL N21S.06? de 19-11�1991
CARLOS EDSON MACHADO URBIM
e DULCE ÓOLDACHER

Ele, brasileiro, solteiro, servente, na
turaI de Sant'Ana do Livramento, Rio Grande
do Sul, domiciliado e residente na RuaHenri
que Bortolíní, 177, em Jaragnã-Bsquerdo,
neste distrito, filho de Walter AviIa Urbim e
Marina Machado Urbim, '

Ela, brasileira, solteira, operária, na
tural de Minip4 - Palotina, 'P� domicilia-"
da e residente na RuaHenrique Bortolini, 177,
em Jaraguã-Esquerdo, neste distrito, filha de
SigoldGoldacher e Norma Hochstein.

EDITAL N21S;06S de 19-11-1991
SILVIO MICHALAK e ANELORI
REINKE

Ele, brasileiro, solteíro; ferramenteiro,
�turaI de �uaramirim, neste Estado�domici_
liado e residente na Rua Jaragu4, em Ilha da
Figueira, nester distrito, filho de ClIiIimiro Mi-
chalak: e Joana Michalak:. '

Ela, brasileira, solteira, industrima,
natural de Guaramirim, neste Estado, domici
liada e residente na Rua Jaragu4, em Ilha da
Figueira, neste distrito" filha de Alzido Reinke
eHildegardHench Reinke.

\

EDITAL Nl! IS.069 de 19-11-1991
NELSON GONÇALVES e KATIA
MARIA RANGHETTI '

Ele, brasiIeiro, solteiro, fudustrWio.
natural de Taiõ, neste Estado, domiciliado e

resídentena Rua Antonio Bernardo Schmitt,
em Ilha da Figueira, neste distrito, filho de
Trogildo Gonçalves.e Beroardete Gonçalves.

Ela, brasileira, solteira, costureira, na
tural de Massaranduba, neste Estado, domici
liada e residente na Rua Alagoas, 211, em Ilha
da Fi�eira, neste distrito, filha de Silvio Raa
ghetti eMaria Ranghetti.
EDITAL N21S.o70 de 19-11-1991
JOSS MACHADO e ISABEL TER.EZI
NHA DOS SANTOS

Ele, brasileiro, solteiro, operãrio, na
tural de Nova Esperança - Ene& Marques,
Paraná, domiciliado e residénte em Três Rios
do Norte, neste distrito, filho de Bento Jonas
Machado eMariaT�..Machado.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural
de Piplilo, PIl1'8Ú, domiciUada e residente em
Três Rios do Norte, neste distrito, filha de Jor
ge ferreira dos Santos e Juvenilja Diniz dC)S
Santos.

EDITAL N21S.071 de 19-11-1991 .'

DELIR.IO ULLER e SOLANGE GOR.
GES

Ele, brasileiro, solteiro, o�o, nàtuiaI de Jaragq4 do Sul, domiciliado, e resi
dente.na Rua Joio Carlos Stein, em Jaragu4-
Esquerdo, neSte distrito, filho de CarméloUI-
ler e Teresinha Brenag'. .

Ela, brasileira, solteira, diatista, natural
deJaragu4 do Sul, domiciliada e residente na
Rua Paulo KretDer, 375, nesta cidade, filha de
�ulino José Gorges e ,Hermondina Morbis
Gorges. ,

,

EDITAL N21S.072 de 19-11-1991
CARLOS CEZÁ,R HOFFMANN e VE
RENAMEHLER

, Ele, brasileiro, solteiro, mUsetSIogo,
natural de Capanema, Paran" domiciliado e

residente na Rua Fritz Hasse, 55, nesta cidade,
filho de inicio Hoffmann e Rosa Maciel
Hoffmann.

Ela, brasileira, solteira, estudante� na
tural de Guaramirim. neste Estado, domicilia
da e residente na Rua Fritz Hasse, 55, nesta ci
dade, filha de Wolfram Mehler e Paula Frie
demannMehler.

EDITAL N21S.073 de 19-11-1991
OR.DIVAÍ. ALTIVIlt 'VASEL e cAR.
MEN MAR.CIA GEISLER

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar admi
njsttativo, natural de Jaragui do Sul, domici
liado e residente na rua Adolfo Pilttjer, 412,
nesta cidade, filho de Altivir Augusto Vasel e
Olinda Pedri VaseL

Ela, brasileira, solteira, iIidustrWia,
natur8I de Marip4 - Palotina, PIl1'8Ú, dO'mici
liada e residente na Rua Adolfot>ílttjer, 412;
nesta cidade, filha de Mario Geisler e Terezi

.

nhaGeisler.
,

EDITAL N21S.074 de 20-11-1991
SIDNEI MATEUS DE SOUZA eODE-
TESCHNAIDER '

Ele, brasileiro, solteiro, oper;trio, na
tur8I de Indaial, neste·Estado, domiciliado e

residente em Ribeirlo Molha, neste distrito,
filho de JuvenaI de Souza e Elsa·de Souza.

Ela, :brasileira, solteira, oper;tria, na-'
turaI de Ilhota, neste Estado, domiciliada e re
sidente na �ua Joaquim Nabuco. 33, nesta ci
dade, filha de Francisco Schnaider e Lucia .

Schnaider.

EDITAL N21S.075 de 20-11-1991
ADBLIlt ROBERTO BUENO DA RO
CHA e ROSENI ALVES DE BRITO

Ele, brasileiro; solteiro, operârio, na-
'

turaI de Dionisio Cerqueira, neste Estado, do
miciliado e residente na Rua Leopoldo Gorges,
60, em Vjla Lenzi, nesta cidade, filho dePedro
Bueno da Rocha e SelmiraSchmidt dàRocha.

, Ela, brasileira, solteira, comerciw,
natural de Infcio Martins, Paraná, domiciliada
e residente na Rua Leopoldo Gorges, 60, em
Vila Lenzi, nesta cidade, filha de. Antonio Al
ves de Brito e Euridia Soares Dçminzues,
EDITAL N21S.076 de 20-11-1991
ELlZlO PEDRINHO ALOYSIO
GROSS E 'MARIA TERESINHA SPE
,ZlA

, Ele, brasileiro, solteiro, industrimo,
, natural de Arabut! - ConctSrdia, neste Estado,
domiciliado,e residente Da Rua Bahia, 150, em
Jaragu4-Esquerdo, neste dístríto, filho de Erno
Alo;Ysio Gross e ZildaGross,

,

.

Ela, brasileira, solteira, comeroi�
natural de Jaragu4 do Sul, domi�da e resi-

'

dente na Rua Alfredo Schumann, 100, em Ja
raguã-Esquerde, neste distrito, filha de Euge
nio Spezia e Leonora Zapella Spezia.
EDITAL N21S.077 de 20-11-1991
ANTONIO GELASIO MAIOCm e FA
BIANE APARECIDA MEDEIltOS

. Ele, brasileiro, solteiro, professor, na
tural de Massaranduba, neste Estado, domici
liado e residente na Rua Emilio Stein, 20S,
nesta cidade, filho de Alvino Maiochi e Vene
randaMaiochi.

'

Ela, brasileira, solteira, 'estudante, na
tura1 de Jaraguã do Sul, domiciliada e' resí

. dente na rua Gumercindo da Silva, 636, nesta
cidade, filha de Luiz Carlos Medeiros e Aleda EDITA� Nl! IS.086 de 21-11-1991
StolfMedeiros. ISOLMIRO ADÃO MABA e EURENI..

CE MARIA ZERBIEN '

EDITAL N21S.07S de 20-11-1991 Ele, brasileiro, solteiro, balconista,JOSS ITAMAR JUNKES e ERTA natural de Jaragu4 do Sul, domiciliado e resi-
BACKER dente' na Rua Joio Samy Tavares, 47, nesta eí-.

Ele, brasileiro, solteiro, operãrío, na- dade, filho de Lindolpho Maba e AgnezturaI de Lufa Alves, neste Estado, domiciliado BrilhmüllerMabà". '

e residente na Rua Carlos Eggert, 3S7, nesta Ela, brasileira, solteira, secretma,' na-cidade, filho de Bernardo Junkes e Vanda Zi- tural de Schroeder, neste Estado, dQmiciliada e
ner Junkes. , residente na Rua Henrique Marquardt, 126,

Ela, brasileira, solteira, operária, na- ta idad filha de Mil..! Zerb' M'
turaI de Rod i E

nes Cl
, e,

'

..no
.

ten e ana K
.

e o, neste stado, domicíliadae Salete Vice� Zerbi,en. ,

residente na Rua Carlos Eggert, 47S, nesta ci-
dade, � de Pedro Backer e Ema de Carva- EDITAL N21S.0S7 de 21-11-1991
lhoBacker. ALVAR.O itUDIBERTO FODI e MA- I,

RIA APARECIDA BARBI
Ele, brasileiIO, solteiro, opedrio, na

tural de CorupA, neste Estado, domiciliado e

residente na Rua Alvino Stein, lote 04, em Ja
ragu4-Esquerdo, .neste distrito, filho de Ru-
dolfo Fodi eMaria Fodi.

'

Ela, brasileira, solteira, comercWia,
natural de floriano - Maring4, PIl1'8Ú, domi
ciliada e residente na Rua Alvino Stein, lote
04, éJJl Jaragu4-Esquerdo, neste distrito, filha
deAbilio Barbi eMaria da Silva Bàrbi. • .'

EDITAL N218.o.SSße 21-11-1991
EDSON LuIs BORIES e MARIA LUI
ZAFRUTUOSO

Ele, brasileiro, solteiro, comerciante,
natural de Porto UniIlo, neste Estado, domici
liado e residente na Rua Antonio Carlos Fer
reira, nesta cidade, filho de Felipe BeSries e

AniziaMichaltchuk BtSiies.
'

'

. Ela, brasileiJa, solteha, comerciante,
�natural de Itajaí, neste Estado, domiciliada e

residente na Rua Ema Ziemann, nesta cidade,
filha de Adi Luiza Frutuoso. '

EDITAL N21S.0S9 de 22-11-1991'
VALMOR. MILLNITZ e ISABEL BO-

,:�NOMINI
.

,!
Ele, brasileiro, ,solteiro, mecAnico, na

tural de Jaragu4 do Sul, doJDiciliado e resi
dente na Rua 266, nl! 43, em'Agua Verde, neste
distrito, filho de Ingo Millnitz e Selly Erd
riwm Millnitz. .�

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural
de Schroeder, neste Estado, domiciliada e re

sidente na Rua 266, nl! 43, em Água Verde,
neste distrito, filha de JoséGervasio Bonomini
,e Elsina B'ruch Bonomini.

EDITAL N21S.090 de 22':'11-1991
ÁMAl:JR.l MAGALHÃES DE PAULA e

i

OTILIA JACOBI :j

Ele, brasileiro,'solteiro, operador de'
mfquina,' natural de Borman-Guaraniaçu, Pa- 'i

1'IUI4, dO,micilia99 e reSidente na Rua Itapocu- X
zinho, em Joio �essoa, neste- distrito, filho de

t

JoSé Magalhlles de Paula'e Maria Rosa de Pau-
la.

EDITAL N21S.079 de 2ß-11-1991
ANANIAS SILVA VIBIRA e RosAN
GELA PEREIRA DUARTE

Ele, brasileiro, solteiro, operjlrio, na
tural de �aring4, PIl1'8Ú, dooíiciliado e resi
dente na Rua Max Doering, 495; nesta cida@,
filho d�Germino Silva Vieira eMaria Antonia
Vieir"-

Ela, brasileira, solteira, do-lar, natural
de Porto UnillO, neste Estado, domiciliada e

residente na Rua. Francisco Zacariás Lenzi,
145, nesta cidade, filha de Altair Pereira
Duarte e RuthMaria Evaristo Duarte.

'EDITAL N21S.0S0 de 2Ó-11-1991
EDEVALDO CESAR FARIAS e MAR-
CEL! BORCHAR.DT ,

.

Ele, brasileiro, solteiro, vendedor, na
tural ·de Imbituba, neste Estado, domiciliado e
residente na Rua Pe. Aloisio Boeing, 204, em
Barra do RioC!rro, neste distrito, filho de José
solo Farias e Valdira daRocha Farias.

Ela, brasileira, solteira, costureira, na
tural de Jaragu4 do Sul, domiciliada e resi
dente na Rua Pe. Aloisio Boeing, 204, em
Barrá do Rio cerro, neste distrito"fiIhll de Ar
no Borchardt e Elftida Borcharcit. .

EDITAL N21S.081 de 20-11�199i ,

JOS)! ROBERTO STEINDEL e LUZIA
CRISTINA KLEIN

'

Ele, brasileiro, solteiro, industridrio,
natural de Jaragu4 do Sul, domiciliado e resi
dente na RuaPIl1'8Ú, 204(nestacidade, filho de
Fralicisco Steindei e Francisca Schmidt Stein-
�I.'

'

Ela, brasileira, solteira, comerci4ria,
natural de Jaragu4 do Sul, dolDiciliada e resi';'
dente na Rua �aria Ubelina ,da Silva, 155,
nesta cidade, fllha de Alberto Klein 8 Emilia
Klein'.

'

EDITAL N21S.0S2 de 20-11-1991
ELEONOR URBAN e IRANI VORPA�
GEL

Ele, brasileiro, v;i.dvo, analista, natural
de Guaramirim, neste Estado, domiciliado e

residente em Três Rios doNorte, neste distrito,
filho de Egon Urban e Leonida Klitzke Urban.

-

Ela, brasileira, vidva, oper;tria, natural
de Jaragu4 do Sul, domiciliada e residente na
Rua 327, em Jaragu4-Esquerdo, neste distrito,
filha de Lauriildo Konell e Irena Koenig KO"
nell;

EDITAL N21S.0S3 ,de 21-11-1991
VALDIlt PRIEBE e ANA TONATO

Éle, brasileiro, solteiro,' operador de
m4quina, natural de Jaragu4 do ,Sul, domici-

liado e residente narua Joio Janu4rio Ayroso,
4S, em Jaragu4-Esquerdo. neste distrito, filho

, deHetberto Priebe eElviraPriebe.
Ela,' brasileira" solteira; operhia, na-

:.
,

turaI de Itatiba do Sul, Rio Grande do Sul, .

,

domiciliada e residente na RuaGuilhermeWe
ege, 395, nesta cidade; filha de Eugenio To
nato e Rosa Zanin Tonato,

_

EDITAL N21S.0S4de21-11;'1991
I1tINEU KRUEGER e NAIlt wntKLER

Ele, brasileiro, solteiro, estampador,
natur8I de Jaragu4 do Sul, domiciliado e resi

, dente em Rio da Luz VitcSria, neste distrito,
filho de Ingoberto Krueger e Paula Krueger.

Ela, brasileira, solteira, costureira, 'na-'
turaI de Jaraguã do Sul, domiciliada e resi
dente em Rio da Luz n, neste djstrito, filha de
Reno Winkler e.Isolde HornburgWinkler.

EDITAL N21S.085 de 21-11-1991
C(Spia recebida do cart6rio de Wenceslau Bras,
Paran4.,

"

\

FERMINO BA,TISTA DOS SANTOS o
PERP)!TUA AGUEDA RAMOS

Ele, brasileiro, solteiio, motorista, na
tural de Paranavaí, PIl1'8Ú, domiciliado e resi
dente na Rua Arduino Pradi, '2S, nesta cidade,
filho de José Batista dos Santos eMartina Nu
nes dos Santos.

. Ela, brasileira, solteira, talhadeira, na-
I·;'

tural de Wenceslau Braz, PIl1'8Ú, domiciliada
e residente em Bairro dos Paixlo, Wenceslau
Braz, PIl1'8Ú, filha de Joio Francisco Ramos e
Madalena Lt1cia Ramos.

,i

I,

.
'

E para que _,chegue ao conhe
cimento de todos, mandel passar o
presente Editai, que será publicado

,e

pela Imprensa e. em' Cartório, onde
será aflxad() durante 15 dias.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Juventus negocia. alterações
92.Time, está em' terias

'Esporte em Revis"ta
-----------Jaime B18Ilk-

';'para
No final da semana passa

da, o Grêmio Esportivo Juven
'tus, realizou acertos com os

, atletas e concedeu férias ao
!' ,elenco. Os '�que pertencem ao

clUbe terão de reapresentar-seem
janeiro, os demais foram dis
pensados, com probabilidade de

permanência com alguns, de-
pendendo de quem venha a as

,

:, sumir o comando técnico em 92.

Alvorada.
milhões de cruzeiros,

Em Janeiro aeontecerã
também o retomo de Andersen,
que atualmente está atuando no

futebol mineiro e do ponteiro
Rosséti - dispensado pelo Con
córdia.

Está praticamente acerta
do a transferência do centroa
vante ,Clúcão, do Blumenau,
para o Juventus, O passe do jo
gador pertence ao Araranguã, e
a transação poderá envolver o

passe de Andersen com uma

volta por parte do clube do Sul
do Estado. Ou então o time Ja
raguaense pagará o valor esti
pulado, segundo comenta-se
bem abaixo da realidade.

que estavam interessados por
Toto começam a distanciar-se
devido ao alto valor do atleta.
Apenas o Joinville continua in
teressado, podendo também ha
ver acerto com o União São

, João, de Araras SP.

Mais um título em 91
A equipe de futebol da Sociedade Recreativa Alvorada,

de Rio Cêrro II, depois de sagrar-se campeã da L!! Divisão de
Amadores da.UF, deste ano, acaba de conquistarmais um d
tulo. Trata-se da Taça Ademar Frederico Duwe, conquistada
brilhante no domingoí24), quando derrotou ao Malvice Fute
bol Clube, por 1 a 0, em jogo decisivo realizado no estâdio
Eurico Duwe, Este dtulo veio ratificar a excelente campanha
da equipe, na "primeirona" deste ano, quando assegurou ao,
lado da SER Amizade, de Guaramirim, uma das vagas para o

Campeonato Estadual de Amadores de 92. A conquista dessa
,

taça não s6 veio enriquecer sua galeria de troflus, como cre
dencia a equipe deRio Cêrro II afazer tuna grande temporada
em 92, uma vez que seus dirigentes 'estão super-animadas e

prometem armar uma grande equipe, As demals equipes por
certo não deixarão por menos, (!) queprenuncia a um campeo
nato do mais alto n(vel no próximo ano.

MALWEE ADIANTA
DINHEIROAO
JUVENTUS

A empresa Malwee, 'pa
trocinadora do Juventus, adian
tou o valor correspondente aos

meses de novembro e dezembro
para que o time pudesse acertar
com os atletas, demonstrando
assim o espírito de colaboração

"

dessa empresa para com as cau
sas do nosso esporte.

, Dos atletas que aqui '

atuaram neste ano com probabí-
"

.

)idade de retorno, estão o pon- "

, ,feiro Hilton-pela sua conduta
� >'dentro e fora de campo, Bíguaçä

- que dependem de uma reava

liação médica criteriosa, Altivo -

'que tem o seu passe fixado em 4

milhões e meio. junto a federa
,çao mineira, o goleiro Neto, -

,

dono de seu 'passe e que pleiteia
,a importância equivalente a, 4

,

DIFICIL A VENDA
DE TOTO

Os Clubes e empresários Carlos Augusto(GUGU)

Pipas colorem o céu no domingo Q·�Q·�Q·�Q·�iA·�iiJ.·�iiJ.
�.��.��.��.��.��.��

, 2! DIVISÃO
A rodada do diá 24, dItima

do qúadrangulor de classijicaçllo,
,apruentoiJ os seguintes resulta
dos: Floresta Ixl Rio Molha e

Guarani 2x2 V"ú4ria. No domingo
(8), V"a6rla eFloresta tkcidml o Je
e .r- lugar, enquanto que Rio Mo
lha e Guarani disputam o titulo do
temporada tk 91_

,

Iara'" cio Sal - N� do-
mingo (1112), a Soci� de Des
,portos AcaraC e a Fénix ComUDica
ç&s promovem o I FCP,.tival de Pipas

i, ,Pn1-Natal da Criança Carente. O ob-

'.= � proporeíoner me1horia da re,I entre pais e filhos, por meio do
, ',entrosamento esportivo e de lazer; e

angariar fundos para oferecer um
i 'Natal WIi poucomelhor as crianças de

, ',baixa renda. Neste sentido, a Socie
dade Acaral busca também à coJabo

I :1IÇIo de empredrios. Ao final seIIo
, Idquiridos roupas e brinquedos que
; lido distribuídos direlamente aos ne-
CCII8itados.

,

Podem se inscrever' ab prí
" meiro Festival de Pipas que acontece

das 14 h 18 hs na Sociedade Acarat.
qualquer pessoa com qualquer tipo de
pandorga. Serão premiadas cinco ca

tegorias: a melhor evoluçlo e penor
mance; a mais criativa; amais bela; a
maior; e a menor. S6 se classificam �
qualquer categoria as pipas que per
maneçam no ar por um período mt'
nimo de 20 minutos e se os concor
rentes respeitaiem os espaços demar
cados, sem ultrllPlSS4-lo para con
lrolar sua pipa. Os partiCIpantes sd
podem concorrer em uma categoria.
A comisslo julgadora ser4 composta

-

por cinco membros. A'premiação é
um lrof�u e um skate para a primeira
colocaçlo de cada bateria e medalhas

,

e ptfmios surpresas do 2!! ao lO!! eo-

locado.
A socjedade Acaral prega co

mo lema do festival "que as pipas nJIo
silo apenas uma armaçIo de varetas e
papel impulsionadas pelo vento e por
n6s controladas, passa muito além
des1a simples engenharia para uma

1erap� capaz de nos libertar de de
press&s e. no seu vôo libertar muito
da criança em n6s contida".

,

Paralelamente ao festival,
acontecem desfile de moda praia e

,veria. concurso Rainha do Festival e
IqlI'CSCDtaçIo de musíeos, palhaços,
m4gicos e danças e tem ainda a che
gada do Papai Noel. Inscriç&s em
frente a Prefeitura e nas seére1arias
dos colégios.

tk um grantk n4mero tk critmças
das escolas do rede tk ensino do
regilJo.

BASQUETE
A rodada do fase clas8iji

catt1ria do n Campeonato Inter
municipal tk Basquetebol, realiza
do no per(ôdo tk 21 a 23 tk 110-

vembro, apresentou estu resulta
dos: Silo' Luis 59x29 COJ'mIQCO,
Arweg 56x37 BaxarIIs, Lwart
Luarcel 46x49 POI'Tte1'Otk, Baxa
'rlis 27%41 Lwart Luarctll, Silo
LuIs 63x33, POI'Tte1'Otk, A,rweg
19x31 C01Y!11lQCO 44x41 Btixarlis.
A fase finallniciou na quinta-feim
(28) e se encerra nest« s4bad0, no
gin4sio doSul.

ASPIRANTES
Na categoria de aspirantes,

os ruu1tadcs da rITtima rodada
foram estes:RioMolha lxOAlian
ça e Silo Luis 4xI Ponte Preta.
Dessa forma, Aliança e Rio Molha
cretk1ÍciarrJm-se para fazerafinal
111) dia 8. Silo Luk e Ponte Preta
vlJo decidir Q J'!- e .r- lugar, no

mesmo dia.
"

Notas

VOLEI
,A equipe DMElllalIuu

DahaT. tk voleibol. participatksdeq';J"ta-feim (28) ati domin
go (30), na cidade tk Blumerum.
do he,xa.,?onal final do Campeo
nato Estadual Juvenil de VoIel.
O tlcnlco Manga, que conta para
esta competiçllo com as atletas
Marisa, Sara, Tad. Giorgete, Su
zana, Moym, Patrfcia. Andr& e

Scheyna, espera um grantk tk
sempenho ,dos meninas e conse

quentemente uma boa c01ocaçllo.

• V&o Une - Neste fi
nal de semana (30/11 e 01/12)
acontece a 6Itima etapa do
Campeonato Estadual de VÔO
"Uvre. Participam pilotos de to
do o Estado e também do Para-

, '� que. se o tempo se mostrar
'favomvel, decolarão- ,do Pico
'araguá. O evento tem apoio da
SecetiDME. '

,

'

,

• JudG - O Campeonato
, ,&tadual de JudÔ realizado em

Concórdia 'apresentou para a

,,�uipe jaraguaense a seguinte
,�cação: Categoria Sênior:
faulo Wolf (2!! lugar peso meio
Jésado). Mauro ,Mahfud (3!! lu- '

:pr - pesooopesado), Cláudio Al
meida (2!! lugar - peso leve).

; Paulo Sérgio da Silva(l!! lugar
-per ligeiro).
.. -

• Categoria Junior -

.
auro Mahfud (I!! lugar - peso

1pesadO). Cláudio Almeida (2!!'
, �gar - peso leve). Paulo Sérgio
,di: Silva - (I!! lugar - super li
,�). Vilmar Beräo (2!! lugll.I"
,1IIeío médio).

,

ASSEMBLÉIA
O presidente daLigaJara

guaense de Futebol, Rr4{Manke,
estâ convocando todos os ji/iados
para a Asst!l'l'lbllfa Geral Extraor
din4ria, no dia 6 de tkzembro, ds
20 horas, na..retk da liga, lia Av.
Get11Jio Vargas,145.Naordemdo
dia, a reforma estatutdria.Manke,
que I candidato d ree1eiç1lo em 92,
destaca que esta asst!I'I'Ibllfa I tk
suma importßnciapara os destinos
do futebol jaráguaense e da re

gi4o, portanto, pede o compare
cimento dosjiJiadQs:

,

JOGUINHOS �
A tklegàçllo tk Jaragu4 elo

Sul qlU!participa entre os dias 13 e
15 tk tkzembro, dosNJoguinhos
Abo:toS tk Stl1Ú4.�C�tarinR, na

cidade tkPorto Uni40,j4 est4 to
tIlImente definida. Senf composta
tk 45 atletas, 7 tlcnicos e mais 7
pt!SSoos no setor tk aPoio. O nosso,
munic(pioparticipq nasmodaJida
des tk atletismo(M), gin4stica
oIInpica(F), nataçlJo(M/F), tinis
tk mesa(F), voleibo1(F) e ,m-'
dre'/{F).

IN�C�!iÕ� ati terça-
felra(3), na IIfl SeC,retarla Execu
tiva de Educaçllo, prdximo ao

CIP, as inscriç&s Para os Jogos
do Criança, na' modalidade de
atletismo. As competiç&s serlJo
desenvoMdas durante todo o dia
5(quinta-feim), na pista do Bae
pendi. t esperado a participaçllo

DISTRIBUID()RA DE PARAFUSOS EWALD LTDA
Parafusos - Pflrcas· - Arruelas

Rua ReinaldoRau,632
Fone: ,72·1599

Rua Bernardo Dornbusch, ,1.1�6 - Vila Baependi

FONE: (0473) 72-0136
P4gina 15'Clgud do Sul. tk 30 tk novembro à 6 de tkzembro de 1991
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Empossada a 1ª diretoria
do Clube de Oratória

�NOTAÇÕES'
•Ao quepon!Ce a SecreIaria

de Serviços UrlJonos', ouviu a nossa

crilica publicada recetlleme1úe nesta

eoIuna, quonJo a inexistbu:ia de
,

�ação' dos pontos de ônibus
em muitos trechos de ,bairros do ci- ,

dade. Pois a ComissãoMUIIicipaI de
Trânsito. em programa'de rrfdio le
vado ao ar fUJ úIIimo 's4bado. Q/IUIJ
ci� que a' ssu. juntamenJe com a

empres_a concessiONJria do Thms

pone CoIelivo, instalará abrigos
e/ou pontos de ônibus nOs Iot;ais de
jNJ1'Oda ainda nijo demarcados. Pa
rabéns peJa iniciativa. Antes tI11'de
do que fIlIIICa!

.

• OUtra critica do CDR·
REIO DO -PbVD. monifestoda
também atTavés desta coluna, foi
acatoda peJa municipa/idDde. É em

relação a falta de :segurança em aI-

'gumas poetes pênsis da cidade,
principa/tnefrte, 4q(!eJa próxiinD ao

Bdra Rio. Esta semana a SSU ini
ciou trabalho de revisOo de cinco
destas pomes. Atuolmente os traba
,1Irós estão concenl1r1dos ,na ponte
pênsil sobre o tio Jamguá, ligando o
báirro Jaraguá Esquerdo com a Bar
ra do Rio Cerro., Outra medida

Iouvávp, é a substituição de todos
os pontilhões de madeira, por esI1U
tura de concreto cirmada. Ao todo.,
são 18 pontilhões que rééeberiio es

tas melhorias. É isso ai, ,quando
o mérito existe,' não Juj porque'não
divulgá-lo.

• Ú!ilora assú!ua do CDR
REIO' DO POVO'. interessada e

preocupada com o tJem estar da €O-

17IUIIjdade, eiwiou pedido ao fUJSsO
jOmal'pqra que levanllJssemos a si

tuação precária dos posseios públi
cos (eaJçodlis) do centro da� .

que. segundo ela, nrerêcem urgente
refomJQ por JX1I1e do Prefeitum.
,e- t'XeIIIpkJ ela cita I1'echos "ca6-
ticos" das Calçadas na ruaMtlTf!ChaJ
�. Marina Frutuoso e,ouims.

• Na' próxitna quarta1eim
(04); havetrí sacoliio de fruJas e ver
duras. na rua ReinoIda Rou, fundas
do Igreiq Adventista. a horário de
vendas é das 6 li: às'14:00 horrIs. O'

preço por quilo. independente do va
riedade, é de 'Cr$ 200.00. Urna boa

opçiio,pom as donas de casa'. pnn
cij1Qlnu!nre em -vista do qIUaI con
juntura ecônomica, que rf!íl1ID'. "en
xugtJmDIIo" das �as domésti-

Jaraguá do Sul - Em as
sembléia 'festiva, realizada na

sexta-feira passada (22), com iní
cio às 20h30min, tomou posse a
diretoria efetiva do Clube de
Oratória e liderança. recém-fun
dado em Jaraguá do Sul. Com o

objetivo de estimular a prática da
oratória nas, relações humanas ein
sua plenitude, sem cor partidária
nem discriminações de quälquer
tipo, e também proporcionar de-:
sinibição para falações em públi
co eboa dicção o COLlJ�ra�á
mesmo em sua fase embnonária
já reunia lideranças e pessoas de
destaque da comunidade, obser
vando o critério' bäsíco de ido
neidade.

O jantar de posse aconte
ceu no Clube Atlético Baependi
e contou', com a'participação de
convidados especiais e de mem
bros do Clube de Oratória e Li
derança de Joinville '- pioneiro
na formação de entidade congê-

nere e padrinho do clube jara
guaense. De Joinville estiveram
presentes ex-presídentes do
COL, como o empresário Laér
cio Beckauser, o advogado Jaime
Geraldo Pereira e o atual presi
dente: o bancário Jorge Luiz
Reimer, além de outros mem
bros. Convidado de destaque foi
o senhor Agenor Brandalise, ins
trutor do curso americano de
oratória, Dale Carnigiê, com se

de em Curitiba � que foi o pro
fessor da maioria dos membros
dos COL joinvilense e jara
guaense.

O COLjJaraguá "cena
mente é uma semente que se

transformará numa frondosa ár
vore e dará frutos e sombra",
disse em seu discurso de posse o

presidente Luiz Celso Trindade
Muniz. Ao lado dele compõem a

diretoria: Rolf Dieter Teske (10
vice-presidente), Jaime de Souza

(20 vice-presidente), Paulo Ade;
mir "Floriani ,(diretor social):
Osmar Mendonça (diretor anj(
mador) e outros nomes dividi <o,

nas comissões de administração;' :

atividades e no Conselho FisçaLJ
De início, o COLjJaraguá 'j' ,

conta com 32 membros, nüme "

que deve ser mantido, pelo !lief:
nos até o próximo ano, Já qüe,'!ér'
importante é qualidade e �,
quantidade", como enfatiza o '�'
,vice-presjdente Rolf Dieter T
ke,

Como primeira, atividllcJe:
pública do clube está previst

.

para a última semana de J1llUI
•

de 1992 a realização de um curso

�e oratória, dicção, desi_nibi�Q �
liderança, aberto aos ínteresss:
dos em geral. As inscrições- po.
dem ser efetuadas na As�ociàçã�:
Comercial e Indústrial de Jara-,
guá, sito à avenida Getúlio Var"'

,

gás/Centro,
'

éas:
• O' jomoJista Udo Leal. do

CtNreio do Povo. reI!JI7IOU de jantai'
deposse do'Associagão Comercial e
Industrial de cmvptí tecendo loas
ao atendimento do pessoal do Res
_ GfUIIi Venle. Segunda ele,
"pela man:eua simp6tica, atenciosi
dDde � seus serviços. e teinpe1"I!
muilo beni prepa1'4IlIJ de seus pro
tos". a coziirlra de tàJ� é

recomendada a todos que visitam ou

momm em Cmvptí e gostam de se

alimentar bem.
• O' 1!l tenente Sérgio Luiz

Femando GazoIa, do 8' COl1l[K1lllrià
de Polícia Militar, JI1 Companhia;
sede Jamgu4 do Sul, enviando re

/at6rio de conclusão das atividades
desenvolvidas tluru(úe' a Campanha
do TTÔlJsito fUJ Município. O' traba
lho muito bem feito do PM. PJ'ÜICi
paImente no que refere a reoIizDgão
de "blitz". JHUIic� di4rias, de
vesomolivodeCongratuJaçóespor
parte do comunidode. O' CDRREID
DO POVO'. volta com mois detaIIu!s
aos àssUnJOs. napróxima�' ?

Inauguração do centro drúrgíco
Jaraguá do Sul - O no

vo Centro Cirúrgico e Obstétri
co do Hospital e Maternidade
Jaraguá vai ser inaugurado às
17 horas, desta sexta-feira (29).
Obra de importância funda
mental para' a comunidade, o

Centro Cirúrgico e Obstétrico fez repasse de mais uma parce
ocupa uma área de 500m2 e foi la de verbas, conforme convê
construído com recursos. da nio específico. O Centro Cirür
municípalidade e, principal- gíco, está situado na nova ala
mente, do Governo do Estado, obstétrica, que compreende
que há pouco mais de um mês também ,vários quartos e leitos,

,entre outras mstalaçõ�s.

Colégio comemora s�us 26 anosII
, I'

""

Edital
"

ÁUREA. MtiLLER GRUBBA, Tabeliã e Oficial de Títulos do Comarca de Jam-
guá do Sul. Estado 'de Santa Catarina, na formo. do Lei. e,r:

Faz saber a todos quanto este t;dital vi� que se acham neste Cartório
para Protesto os Títulos contra:

Jaraguá do Stil - Em
,comemoração ao seu 260 áni
versário o Colégio Estadual H<f"
lando Marcellino G(i)n�alves
promoveu cerimônia espeCIal de
homenagem a seus sócios-funda
dores, meinbros da família de
Holando Marcellino Gonçalves,
este atualmente com 65 anos, que

. recebeu deferimento especial por
parte tJa direção do estaoeleci
mento escolar.

A história de fund�ção do
. colégio foi lembrada pela di
�eção, que remem'Orou a peque
na' escolinha ,de madeirã edifica
da" pela família Gonçalves em

terreno de seu. Holando. Anos
após; a escola foi ampliada com

. consthlçã� em alvenaria" cujos
trabalhos, em sua m�oria, foraM
executados' pelas

'

mãos dos
membros da família Gonçalves,
em especial pelo, seu Holando e

o filho mais' velho Antônio (in
memorian), "como lem1?ra
Yvonne Alice Schmöckel Gon·
çalves, viúva'do-falecido.

,

Os 'sócios,-fundadores da
escola foram homenageados com
a inauguração da galeria de fo
tos. Na oportunidade, foi servido'
coquetel dei'ecepção aos conyjpa·
dos e celebrado oolto conjunto
com pastor protestante e padre
católico.

ARTE LWROS LTDA - R: CELALEXANDRINO 741 - NESTA, .

A TCDNSTRUÇÓES LTDA - k: CEi.. V/DAL RAMDS 820 - NESTA.
CONFMISTER LTDA ME· - R: BAR,{DD() R BCD 953 - NESTA,
CONFARLINDO BOING LTDA - R:ALUISIO' G 853 - NESTA.
ELETRO PRDDS WERSTA LTDA '- EXP GUMERCINCO DA SILVA 452 -

NESTA.
GUSTAVO GDSTITI..., R:PARTICULAR SjNQ - NESTA.
ISABEL PEREIRA ME - JDAQUIMFCD DE PAULA' - NESTA.

,

lNACIO BDNKOWSKIME - R: GERMANO' MAHNKE 395 - CORUPA.
IND E COMDf SDRVETES TRDl'lCAL iTDA - R: PAULA PE/{EiRA. 190
- NESTA,

,

MANOEL VUBLT - R: MARECHAL 666 - NESTA.
MARCOANTONIO' CECHINI - R' JOÃO FRANZNER - 542 - NESTA.
MARC{O KLUGE - R' AFONSO NlADAUZZI SjN!l - ,NESTA.
MAURINASAUTO PEÇAS LTDA - R' JOAO PICOLLl94 - NESTA. '

MALHASALKttFRANI LTDA - ESTR ITAPOCUZINHD - 1635 - N,ESTA;
PROMEDSC DISTR P-DOS MEDICOS HDSP - R: HELMUTH FALLGAT-
TER791 -, NESTA.

, _,

.

SCHlNElDER E SCHIN,EIDER LTDA - AV.10AD PESSDA 918 - 'NESTA,'
SUPE;RCORDA FABR DE CDRDAS'LTDA - R: �D VICENTE 2768 -

NESTA.
WALDIRFREITAG - PROC GDMES 2349 - NESTA.

,

Assume ,a nova direção da tÁCIAC
. do aos presentes que t9massem seuS luga
res à mesa, começandQ pela chamàda
nominal dos membros da nova Diretoria
4a eJ;ltidade. Antes de passaJ: a palavra ao

presidente reeleito aermes DoIVal �
duenz, Rafael apresentou uma matéria de

importante conteúdP publicada no Jornal
do Brasil, relacionada com a 'sitqação
atuai porque ,atravessa o País.'

,

Q presidente Hermes RaduelÍZ -

mais conhecido por "Marechal". falou de
seus pianos de ação nesta sua segunda
gestão. Defendeu aS posições dos indus

triais, comerciantes e agropecuaristas., in
centivando-Os a tomarem decisões e co

brarem mais da ação e das decisões da.

municipalidade. Fez qíticas ao comércio
,

,não estabelecido. ambulantes. intermediá;
rios 'e "picaretas'� Questionou o Prefeito

Municipal ,quanta ao fornecimento de

Corupá - Realizou-se na noite
de terça-feira última, dia,26 de novembro.
no Restaurarite G1')lta Verde. em Córupá.
a reunião-jantar festiva da ACIAC - As

sociação Comercial, Industrial e Agropé
cuário. de Corupá, cuja finalidade foi de
dar posse a sua nova diretoria, eleita' há
poqcos 'dias.

Ao encon'trQ compareceram qua
se todos os empresários filiados à entida
de•. o que, tomou o ambiente realmente

,agradável. Representando a imprensa re

gional, Cl<?nvidl!dos que foram. marcaram
presença Francisco Alves. diretor. e Udo
Leal, jornalista, ambos do jornal O
CORREIO DO POVO.

O filiado Ordeli Rafaelli Rodri

gues. o "Rafa· ... da Mac�Mor. um dc;>s fun
dadores da ACIAC. desempeilhou 'a

função �e "Mestre Cerimônia", soJicitan-

água. a necessária ampliação da 'captação
para melhor atendimento às necessidades
da popull!ção corUpaense. Criticou a CE

LESe quanto ao péssimo estado do for
necimento de energia elétrica que velII,
apresentando osd!açóes acentuadas. Má·
rechal'agradeceu a presença dos vereado
res convidados que àli' comparecelllDl;
bem como dos representantes da Impren
sa.II

, Usanda do' tempo destina<;lo à pa-
lavra livre. fez ,uso do espaÇ(>, diretor do'

,

CORREIO DO POVO. Francisco AlVa,
que, e� rápidas considerações, ,agradeceU'
o convite da diretoria da ACIAC e co(O.
cou este jornal à d�posição da entidadt
empresarial corupaense para que dele
bem utilizar-Se sempre q!le se fizer Ilf'.

, �ria'a ação da imprensa regional.

I<

I�
- ... , -, -. -. -� -. -'--..-. -, -. -, -. -, -, -. -, -. -, -. -.-

E. como os ditos devedore_$ não foram encontrados ou se recusaram a

aceitar a devida intimação. faz por intennédio do presente edital. para que os

mesmos compareçam nes,e COT1ório na 1Wa:ArthurMülle� n!l 78. nop�o da Lei. -

à fim de liquidar o seu débito. ou então dar razão porque não ofaz, sob apena de
serem ,os referidosprotestados na forma da Lei. etc.

,

RNfJaragu4 do Sul. 26 de novembro de 1991.

,

ÁUREA. MOLLER GRTjBBA � Tabeliã e Oficial de Protesto de Títulos.

I'

,. "fI/IIII 65 Anos Breithaupt. Sabe como você pode

I P'ROMOÇAO
ganhar cam isto?

,

,"
,

','

PrimeiFo. você ganha, nas ofertas espe-
ciais 65 Anos Breithaupt. PreÇos super
'baixos para você aproveitar.

I Depois. você pode ganhar com a Promoção

6',5'
-

AN,OS'
65 Anos. Como você vê. são mill'lões em
prêmios. em 4 sorteios. Bastas funtar

1_, 55,mil em notas fiscais ou tickets
Breithaupt EI trocar por um cupom. São
4'sorteios. E você pode trocar quantos

I B'REITItI'U'Pl'
'

cupons quiser. ,

.'
"

Promoção 65 Arios Breithaupt.'

, '. I PromoçAo válida de 17.11.91 a07.03.92.Cerl. auL n901/09/296/91,

......................
Sorteios pelaLotérla Federal. ,

I

MILHÕES EM PRÊMIOS
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