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ACATS promove
o I Encontro

Regional Norte

Trabalhadores
buscam reajuste
na Justiça

Patrões e empregados
do Comércio e da Cons
trução e mobiliário que
têm data-base em agosto,
não acertaram acordo pa
ra as convensões coletivas
de sua categoria e ape
sar de várias tentativas de
negociação Os sindica
tos trabalhistas buscam a

gora conquistar os reajus
tes pretendidos na Justiça

q e deram entrada no TRT
Com pedidos de dissídio.
Os comerciários pedem
r�posição de 100% do pe-
nodo de agosto/91 a ju
lho/92 e 10% de aumento
real. Os trabalhadores na

nstrução e Mobiliário
querem também os
lOO%da inflação do perío.90, correspondente a

.%,.mais 5% de prêmio
. iduldade e em torno de
a 8% de aumento real

.

salários.

Equipe Raumac
Vence Raid
da Coruja

.

o piloto Raulino Kreis Jú
nior e o navegador da Equipe
JR/Raumac, de Jaraguá do Sul,
foram os grandes vencedores,
do l:Jeep Raid da Coruja, rea
lizado no final da semana que
passou, em Chapecö .

RIO SUL
Carga Expressa

72-0091

O Cortume Arnoldo
Schmidt investiu Cr$ 900
milhões no combate à

poluição gerada pela
empresa. Até o final de
setembro a Estação de
Tratamento de efluentes
será ativada em sua

totalidade, eliminando
assim em

aproxiinadamente 90%
os resíduos poluentes
que até pouco tempos
eram despejados
plenamente no rio
Jaraguá. As obras
começaram em agosto e

o projeto é de
responsabilidade de
técnico César Arenhardt,
ex-coordenador do Posto
Avançado de Controle
Ambiental (Pacam) de
Jaraguá do Sul.

A Associação Catari
sense de Supermercadis
,tas promove no dia 11 de

agosto o seu I Encontro

Regional, que deverá reu
nir no Bse-Clube Atlético Ano LXXIV Nd JiiIlO Jaraguá do Sul, 8 a, 15 de julho de 1992 Cr$I.OOO,OO
Baépendi aproximada- ��������----------���������������--------------------...

mente 200 supermercadis-
, de 12 cidades da região
Norte. No encontro serão /

debatidos assuntos e pro
blemas relacionados ao

setor, como as questões
sindicais e tributárias, mé
todos para melhorar a

qualidade e produtividade
e o potencia] humano.
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Editorial
AFASTAMENTO NECESSÁRIO
o escândalo nacional que
começou a vir à tona com as
denúncias envolvendo Paulo
César Farias tomou proporções
assustadoras. O povo brasileiro
assiste dia-a-dia aos
desdobramentos do caso, que
provam serem as primeiras
denúncias apenas a ponta de um
"iceberg" localizado num mar
de lama, corrupção e

favorecimentos.

Resta ao presidente Fernando
Collor reconhecer publicamente
que carece de condições morais
para continuar na direção maior
dos destinos da Nação e pedir

seu afastament6 do cargo, antes
que a ameaça do "impeachment"
se tome uma triste e vergonhosa
realidade para quem arvora-se
como o protetor dos descalços e
descamisados. O tempo mudou
o discurso deixando no ar a
sugestão de que Collor é um
protetor sim, mas dos homens
de "colarinho branco".

Se pedisse afastamento, Collor
dei�a os trabalhos da
Comissão Parlamentar de
Inquérito fIuirem mais
livremente, com facilidade de
acesso a documentos e setores
do governo que)loje talvez não

REMINISCÊNCIAS
FORÇAE
LUZEM
JARAGUÁ
Nos últimos dias chegavam de São

. FranciscograndenÚlnerodevolumes
commaterialpara a instalaçãoda luz
e força". (CP,ed.321,pA,04-07-25)
"AEmprezadeElectricidade Jaraguá
Ltda., em comunicado, reclamava
contra danos às. instalações,
quebrando-se isoladores com tiros e

pedradas e previnia aos malfeitores
pelos . abusos, com multas e

responsabilidade por danos". A
comunicação era feita em português
ealemão. (CP.,ed.328,p.3,22-08-25).
Egratificavadenunciantes de abusos
(CP., ed.331,pA-12-09-25).
A empresa avisava que as cobranças
eram mensais para luz, força e

instalações, devendo cada um

consultaro versodo talãode luz.com
explicações. (CP. ,ed.370,p.7 ,12-06-
26). Depois veio a Empresul, de
Joinville,
Fritz von Jaraguá - 08/92.

<

•• en-rgia elétrica sempre esteve

presente na vida jaraguaense. Além
dos pequenos geradores instalados
em cursos hídricos, de USo pessoal,
foram expertmentades empre
endimentosmaiores, comoogerador
de Augusto Mielke/l.G. Stein (eds,
3671/3674/92), ao redor de 1912, a
luz à baterias, em 1917, e em 1920
locomóvel de Emílio Stein vendido
para Salinger& Fettersen, 1 gerador
17 Kw/230 volts. Em 1921, Felix
Quadke, do distrito de Hansa
Humboldt, obtinha concessão para
iluminação elétrica (CP.,ed.22,p.1,
1-10).
Esta foto, cedida por Alfons Bohr,
mostra o conjunto de prédios,
recentemente demolidos pela
CELESC e foimuito lamentado pelos
.aspectos arquitetônicos queenvo lvia.

sejam sequer procurados porque
resta um mínimo de respeito se
não a figura presidencial, ao
menos a superioridade .

hierárquica que ela representa.
Não falamos aqui em renúncia
do presidente, solução talvez
extremada, mas o sunples
afastamento temporário do
cargo até a conclusão total dos
trabalhos da CPI resgataria a
Collor um pouco de dignidade
perdida e sugeriria a opinião
püblica seu

descomprometímento com o
caso.

.

Afinal quem não deve, não
temeI

Pois foi aí que começou a

sistematização do fornecimento de
energia elétrica em nosso meio.
A Empreza de Electricidade de
Jaraguá, por intermédio do
intendente Leopoldo Janssen
puIJlicava edital (CP.,ed 205,07-03-
23), 'avisando que os interessados
moradores na área abrangida pela
"rede de força eléctrica", deveriam
requerer a sua ligação à referida
empresa. •

A Intendência multava o chofer
Hartwig, por "andar a noite com
automóvel, sem luz". Dizia a

imprensa: "Dizem as más línguas
que isso não foi mais do que um

aviso, A empreza de Luz e Força de
Jaraguá, também gosta, de vez em

quando, nos deixar às escuras ... ".
(Ed.,207,21-04-23)
Consoante aed, 250,p2,23-02-24, do
CP, visitava Jaraguá 0 dr. VICTOR
KONDER, DO. Secretário do Inte
rior e Justiça. Vinha aqui,
acompanhado do engenheiro da
empresadeeletricidadedeBlumenau,
para ver se conseguia da empresa
joinvillense de eletricidade, a

encampação da luz e força em nosso

município (Joinville). Depois de
conferenciar com o gererite da
empresa joinvillense o ilustre

hóspede voltava para Blumenau,
sabendo-se que o dr. Konder nada
conseguiu, pois a empresa
joinvillense pediu "céu e terra pela
concessão",
"Depois de longas demarches e

esforços resolveu-se. o problema de
fornecimentodeenergia.elétricadesta
(Jaraguá) localidade, contratando o

fornecimento com a usina de
Blumeneu. (CP ,ed.,258,p2,19_'
04-24).
"Pois bem, - escrevia o "correio do
Povo"-,"o 'seu'Proc6pio(Proc6pio
Gomes de Oliveira) acha que aqui
ninguémprecisade forçaequer fazer
valer seus direitos, impedindo que a

usina blumenauense forneça força
para Jaraguá. É isso pelo menos o

que nos vieram informar e se for
verdade, é mais um motivo para a

famigerada empreza de luz de
Joinville, com o "seu Procópio a

frente,mereçao desprezo do público
queelaesfola e debochaemJaraguá."
Prosseguiam com grande atividade
os trabalhosdaenergiaelétrica,vinda
da usina de Blumenau. Os postes
antigos, de madeira, eram

substituídospor outros, de cimento e
Jaraguájá apresentavaoutro aspecto.
Adiantados estavam os edifícios na
Presidente Epitãcio Pessoa, junto à
qual serve o escritörio,

_EX_PE_DE_N_TE CORREIO_
I[> C> ..C»"�

89251-7()()/ Caixa Postal, 19 - 89251-970 -

lARAGUA DO SUL - Telex 475-055 - Fone
(0473) 72-3363.
Diagramação, composição e montagem: Iomal
Cruzeiro do Vale. Foto/ito e Impessão 101710/ cio
Noite (0473) 22-2945. - Blumenau - Sc.
Associado aAdiori eAbrajon.
Os anigos assinados não refletem a opinião do
Iontal.
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" A História de nossa ,gente não pode ficar só na
saudade" O Passado so é importante se o seu tem
po foi bem empregado

Há SO anos

Em 1942, o sr. AngeloRubini visitava a redaçãodo" Correio doP
..

para levar o seu abraço de despedidapor terde seguirpara SãoP
onde ia assistir as solenidades do 411 Congresso :&carístico. O y,

pioneiro das atividades comerciais domunicípio fazia-se acompaII):W
de seus filhos Horácio e Camilo e a senherítáOttilia Rubini.

.

O clube Aimoré comunicava aos seus. associados o cancelamento do
baile social programado parao dia 5 de setembro; por achar-se de I
o Brasil, em virtude dos afundamentos de navios brasileiros. .

A edição n. 1.140 de 7 de setembro, circulava na 2' feira ao invés
sábado, para coincidir comoDia da Independência. Adatamagna.
comemorada com desfile de colégios, hasteamento do PayilhlO
Nacional, discursos do Ten. Prefeito Leonidas Herbster e dr. AlVlllQ
Batalha, juramento à Bandeira pelos reservistas que receberam a

categoria e, à noite, no Forum sessão cívica e discursos do sr.
.

Tavares e do Major Alire Carneiro, do 1311 Batalhão de Caçadores.

Há40ANOS

Em19511.C!D30deJpnbo,erafundadaaSOCIEDADEDESPORTIV,
.
EREC$ATIVA BOA ESPERANÇA", com fmalidade de tiro ai
alvo, partídas dançantes-e recreações lícitas, tendo como �sidenJê
BrunoJ�esecke, 1 II�ecretárioAffonsoStrickere 1 IIT�oureiroWigando
FranclCe.-Eram SÓCIOS

.

fundadores: Leopoldo Hadbch, Jngo Klitzke,
ErwinoBrandenburg,AdolfoSchloesser,AlbrechtGnewuch,HenriQlle
Behling, Helmuth Utpadel, Oscar Siewerdt, Willy Sasse e Adolfo
Adam.
O Clube J\tlético Baependf, jogava no seu campo, da Rua AbcbI
Batista, centraoPaysandú, deB�ue, empatando em 1 x 1, tentosde
Nutzi, aos 5 minutos da 2. fase e Chico, doPaysandú, aos 26minutei.
O quadro��nse: Eduardo, Lucindo eOtadlio; Velho (Piazeira);
Walter e Rainha; Nutzi, Eti, (Velho), Taranto, Irineu e Nestor. O
Paysandú: Oswaldo, Juarez, Roberto; Ary, Pequinha, e Orlan�
Mírico, Tales, Cachaça, Chico eWilmllT.·

.

HÁ30ANOS
.

Em 1962, na festa do Espírito Santo, o Clube Atlético Baependf, JXI
sugestão do então presidente Haroldo Ristow,.Ptocedia a entrega iIoI
títulos de sócios BENEMERITOS e HONORARIOS, que merecia
aprovação pelo presidente do Clube, sr.Octacflio Pedro Ramos e oeIo
presídente'do Conselho Deliberatívo, sr. E\lgênio Victor Schmöclel.
Recebiam diplomas de SÚCIO BENEMERITO - Alfredo Kr;WS;
Francisco,:F.Fischer,CarlosHass eAdolfoEmmendoerfer ede SOCIO
HONORARIO - José Fmmendoerfer, João Emmendoerfer, J�
Weinzirl, Wilhelm Gumz, Leopoldo Janssen, Bruno Mahnke, Mã1
Hiendlmayer, Adão NorosclUiy, Francisco Frederico Moeller,
Guilherme Spengler, Alvino Enke, Arthur Henschel eHermann
Puschkeit, omais velho de todos, com 89 anos de idade.A honrariaera
conferida durante a entrega da faixa de ''rei"de Lourínor Seiffert a
RodolfoHufenuessler, comapresençadodeputadoestadualWald.elIIr
Salles e do deputado federal Lauro Carneiro da Loyola.

HÁ20ANOS

Em 1972, a sra. Daysi Werner Salles, primeira dama do Estado.
desenvolvia trabalho de assistência de grande relevância, ampar-OOos menores pobres através da SOCIEDADE PROMOCION� .

MENOR TRABALHADOR, com a realização de uma minifeill
,típica, comparecendo deJaraguáa sra. CarlaHaakeMayer e Brunbi)de
MahnkeSehmöckel, respectivamente senhorasprefeitoevice-prefeito.
na Agronômica, com o objetivo de acertar detàlhes da Miniféira/12.
Infonnavaa imprensaqueoColégioSãoLuís terianovodiretor, a�961de 1 IIde agosto, quando o Irmão AlcídíoSchmidt, entre nós desde I
seria substituído pelo Irmão Etwino Haas, que tinha como nolJ!C
religioso o tratamento de Irmão Evaristo Pio, A ambos o jornal teCla
considerações, ressaltando os serviços prestados à culturajaraguaense,

HA lOANOS

Em 1982, a coluna rotária de ecologia divulgava pela imprensEDa,r,interessante artigo intitulado OS RIOS JARAGUAENSES P llI"

SOCORRO, assuntomuito sério que nos anos noventa continua sendo
constantemente lembrado, numa advertência de que todo progr�
tem seu preço, por onde não deve passar o sacrifício das águas dosn05
[araguaénses.

.

.

Emfins deJulho o professorE�ênio VictorSchmöckeldivulgava�imprensa CARTA Aq IRMÃO GERALDINO .- o Irmão An�ÔJl
Morretoqueandavamwtodoente,atacadOdefortediabetesenecessltava .

umpouco do calorde seus ex-alunos para quepudesse suportarme,=
o seu estado de saúde,lançandoum chamamento das forças produU
dacidade.

Alta Tecnologia
em matérias-primas
para alimentos

FOlie: (0473) 72-2277 - Jaraguâ do Sul - SC

Jaraguä do Sul, 8,a 15 dejulho de 1992
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Tratamento completode efluentes ativado até setembro

Cortume
investe
Cr$ 900
milhões
contra
poluição,
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Fotos: SIMaGlese

circulou há pouco tempo com a

informação de que o Cortume
Schmidt não tinha nem projeto
para a estação de Tratamento.
Em junho íníeíaram as obras Ií
sicas, acrescenta o diretor da

empresa.
Até setembro a empresa in

vestira Cr$ 900 milhões no seu

sistema antipoluente que é
composto basicamente por tan-

quesde acúmulo e equalização,
caixas 'de passagem e ajuste de
PH flocloclarífícador, leito de
secagem e lagoa aeróbica.

A decantação produzida pe
lo sistema praticamente elímí
narä a toxicidade dos produtos
químicos sulíoreto de sódio (u
tilizado na depilação do couro)
emetabiosueto de sódio (usado
no processo de curtimento).

Vilmarmostra

local onde será
contruída lagoa.
aeróbica

Jàraguá do Sul - O Cortume
Amoldo Schmídt ativa no prö
ximomês sua Estação de Trata
mento de Efluentes que vai di
minuir em 90% a poluição or

gânica-vegetal gerada pela em
presa, fundada em 1945 e que
até pouco tempo despejava os

seus resíduos poluentes direta-
. mente no rio Jaraguá. "Amen

talidade da em{>resamudou, es
tamos modernizando nossas'a
tividades e temos consciência
da necessidade de colaborar
mos na preservação do meio
ambiente", dizVilmarJoséSch
midt, queao lado do primoVal
mor César Schmidt (ambos ne
tos do fundador) dirige a em

presa.

A Estação de Tratamento
deEfluentes entrará em funcio
aamento até dia 30de setembro
- garante Vilmar Schmidt -

prazo limite dado pela funda
'ção de Amparo à Tecnologia e
aoMeio Ambiente (Fatma) pa
ra que empresas poluidoras ca
dastradas no Programa de Fe-'

CUperação Ambiental da Bacia
I;fidrográfica do Rio Itapocu a
tivem totalmente seus sistemas

anti-poluentes.
Oprojeto do sistema foi efetua
do pelo técnico César Are
nhardt (que já dirigiu oPacam),
e entregue em junho de 1991
aos dirigentes da empresa, afir
ma Vilmar José, contradizendo
matéria veiculada em uma re
vista de expressão estadual que Caixa de p�gem e ajuste de Ph integra sistema anti-poluente

CDL blumenauense
convoca para

,.,

cQnvençao
Jaragwi élö Sul/Blumenau - o
presidente do Clube dos direto
res Lojistas .de Blumenau, Car
los Althoff, esteve em Jaraguá
do Sul participando de almoço
do CDL local. Althoff veio com

o objetivo de divulgar a 33 Con
venção Anual do Comércio Lo
jista que acontece de 6 a 9 de se
tembro, em Blumenau, com a

presença esperada de aproxima
damente I.5QO comerciantes.

33 anos de história de encontros
nacionais de diretores lojistas",
disseAlthoff,acrescentandoque
o encontro tem também por ob
jetivo preparar o lojista para en
frentar qualquer recessão,
Sob o tema "Varejo - Profissio
nalismo em Pról do Consumi
dor", serão discutidos os princi
pais assuntos que angustiam os

varejistas brasíleíros; o Mercado
Brasileiro, Legislação, Relacio
namento com Fornecedores,
Parceiras em negócios e os No
vos Conceitos Operacionais.

liA Intenção é fazer desta con

venção a mais profissionais dos

,Intl DOUI

Jaràguá do Sul

Rua Mal. Deodoro, 28
Fone: (0473) 72-0346172�

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 158·
Fone 72-H77 - Jaraguá do Sul � �
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A prioridade maior enfatiza
Donini, é uma imediata refor
ma fiscal e tributária, que deve
rá contemplar forte redução

dos gastos do governo, diminui
ção drástica no número de taxas
e impostos e redução das alí-

quotas, iseritando a produção,
eliminando toda e qualquer tri
butação em forma de "cascata".

"O Brasil tem um grande po-

Retorno do
ICMS

para o Amvalí
Jaraguá do Sul- A

Associação dos Municípios do
Vale do Itapocu já recebeu

relação dos valores que serão

repassados aos municípios da
região como retorno pela
arrecadação do ICMS,
referente a julho.

Jaraguá do Sul recebe Cr$
2.459.609.205,17. Guaramirim
Cr$ 302.673.650,40,
Massaranduba Cr$
'213.995.710,49, Schroeder Cr$
182.432.604,03, Corupá Cr$
173.691.224,12 e Barra Velha
tem a menor participação com
Cr$ 97.876.561,88.

'

tencíal, Os empresäríosquerem
retomar os investimentos. A

grande maioria das classes tra
balhadoras e os seus verdadei
ros líderes sindicais somam es

forços, hoje, com as lideranças
empresariais, na búsca de eami-

nhos para gerar 'novos empre
gos, a conquísta de novos mer

cados, em melhoria da qualída
de e produtívídade, Estes sãoos
únicos e verdadeiros cami
nhos", conclui o empresárioVi·'
cente Doniní,

A crise nacional que féz baí- Outra medida inadiável é o'
xar em média 30% a produtiví- estabelecimento de um progra
dade das indústrias jaraguaen- ma econômico moderno, desa
ses, só será revertida se algumas fiador e com regras estáveis. E
medidas básicas forem tomadas' ainda é fundamental um novo

urgentemente por parte do go- aparato jurídico e regülatörío,
verno federal.A opinião é do ágil e eficaz, que se alinhe com

presidente da Associação Co- a modernidade imposta pela e

mercíal e Industrial de Jaraguä, conomia do mercado.
VicenteDonini, que aponta so- "E uma das condíeíonantes,
luções. também, que haja mudança do

Segundo ele, a retomada padrão ético da sociedade,bra
do desenvolvimento econömí- síleíra.A imoralidade e ímpuni
co depende fundamentalmente dade reinantes não se coadu
de: uma ampla reforma estrutu- nam com a modernidade que
ra, abrangendo reformas fiscal e 'buscamos. Precisamos deações

, tributária e o estabelecimento concretas para resgatar os valo
de autoridade monetária inde- res humanos", analisa o presi
pendente, aprofundamento da dente da Acijs.
'reforma tarifária compatibili
zando-a com as regras vigentes
nas nações desenvolvidas; uni
ficação do regime cambial; livre
movimentação de capitais.

Subcontratação
e indústria
mostram
o que fazem
ABolsa deNegócios de SantaCa

tarina com apoio do ,Sebrae e da
Prefeitura de Jaraguä do Sul, pro
move de 12 a 15 de agosto o XIX
Encontro de Subcontratação e Ex
posíçäo.Industríal, no Parque Mu
nicipal de Eventos. O objetivo do
encontro ,é promover a integração
industrial, através da oferta e procu
ra de serviços, produtos, compo
nentes e equipamentos industriais.
O Pavilhão "A" do Parque de Even
tos, que abrigará o XIX Encontro
tem 2.500 metros quadrados de á
rea, com capacidade para 90 estan
des.

./1C a r in f) o s o
I'

ADMITE

MODELISTA
Experiência em Roupas Infantis

Interessados tratar à Rua: Leopoldo Jansen, 100- Fone: 72,.1l55-Falar c\ Sr. Luiz

� Jaraguá do Sul- SC-

Dalcelis participa de

Feira do Cone Sul

Senai inicia cursos

, FUNILARIA
JARAGUA LTDA.

CtUluu eAqll!!cedorSolar.
R. Felipe Scluaüll. 279 - Fo_:

72-6448

J.".__Sill-SC

ADalcelís, estará participando
de 11 a 14 de agosto, dá la Feira
das Indústrias Têxteis do mercado
COmum do Cone Sul. O evento

será realizado no Centro de

Convenções de Foz do Iguaçu
(PR), com a. participação das
maiores empresas do setor têxtil

OSenai (Serviço Nacional
da Industria) deu início no últi
mo dia três as aulas des cursos .

de Ajustador Mecânico II, De
senhista Mecânico II, Elétrecís-
ta Instalador Industríal, Eletre
cista Instalader Predial, Nivela
mento Ocupacional e Torneiro

li

I

do COne Sul, entse elas a palcelis.
Um dos motivos que levou a

empresa a 'garantir panícipação é
de que a abertura das fronteiras

que o Projeto Mercosul
proporcionará, facilitará o
processo de exporaçäo que a

Dalcelis está desenvolvendo.

Mecânico II, que perfazem a re

lação dos cursos oferecidos pe·
la instituição neste segundo se

mestre de 92. Com exceção dOS
cursos de Desenhista MecâniCO
II e Torneiro Mecânico II que
vão até dezembro, os demais
encerram no dia seis de novem·
bro deste ano.

Jaraguá do Sul, 8 a 15 de julho de 1992
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Comerciários 'e empregados
do mobiliário vão à dissídio
Duas categorias de, trabalha

dores não acertaram acordo
com os sindicatos {>atronais e

reCt>rreram a díssídio na Justi

ça. Com data-base em agosto,
'os trabalhadores na Constru

ção eMobiliário e no Comércio
da região Jaraguá do Sul, Sch
roeder, guaramirim, Corupá e

Massaranduba tiveram várias
rodadas de negociação com os

patrões,porém as tentativas de
acordo foram infrutíferas.

Empregados da Construção
e MobIliário pedem reposição
de 100% da inflação do perío
do, estimada em 96(;)% (agos
tom a fulho/92), prêmio assi
duidade correspondente a 5%
do saláriomínimo e aumeto re

al de salários em torno de 5% a

8%.Os patrões oferecem repo
sição integral e imediata da in

flação para trabalhadores que
ganham' até três salários míni
mos, reposição integral dos
960% para trabalnadores que
percebem acima de três saläríos
em duas parcelas. Além disso, o
sindicato trabalhista pede um

piso normativo de 1,5 salário
mínimo reajustado pela tabela
do governo. O patronal, contu
do, garante piso de Cr$
500.000,00 fIXO para o período
da convenção coletiva. "Já cede
mos bastante, não podemos ce
der mais," diz o assessor do sin
dicato Luiz Hisehen (Luti), a
crescentando que ainda espera
se acordo extra-judicial.

No comércio a situação não

é muito diferente. Os emprega
dos pedem 'reposição de 100%
do INpemais 10% de aumento
real. Os patrões oferecem repo
sição integral a inflação para
trabalhadores que ganham até
cinco salários, 80% a 90% de

reposição para empre�ados que
percebem aciina de ClDCO salá
rios com pagamento em três a

quatro vezes, e palia trabalha
dores de mais de dez salários
mínimos pedem livre negocia- ,

ção.
. Responsável por mais de
2000 trabalhadores de cinco
municípios da região, os sindi
calistas dizem não poderaceitar
que nem mesmo a inflação seja
reposta. "Esperamos que os pa
trões mudem de idéia", acres
centa o secretário Hélio Meyer.

Encontro de supermercados
Jaraguá do Sul - Cerca de 200

su�ermercadistas da .cídade de
Joinville, Schroeder, Jaraguá
do Sul, Corupá,Massaranduba,
Guaramirim, luizAlves, Penha,
Piçarras, Barra Velha, São
Francisco do Sul e Garuva par
ticipam no dia 11 de agosto do
I Encontro regional Norte da

Assocíaçäo Catarinense de Su

permercadistas, a ser realizado

em Jaraguä do Sul, a partir das
8:30hs, no Clube Atlético Bae
pendi.

Segundo informa Sérgio Ku
chembecker, delegado regional
da Acats, no encontro serão de
ba:tidos vários 'assuntos e pro
blemas ligados ao setor super
mercadista, como a questão sin
dical, métodos para melhorar a

qualidade e produtividade, re
cursos humanos e a realidade
tributária dos supermercados.

Encontros deste tipo deve
, rão ser realizados nas várias re
giões do Estado, conforme me
ta de trabalho da nova diretoria
da Acats, que lern na presidên
cia Zéfiro Gíaci e na vice o jara
guaense Roberto Breithaupt.

pela Europa. Tempo da via

gem 30 dias, Das duas, uma:
ou tem muita confiança nos

seus cabos eleitorais, ou no

voto dos subordinados. Tem
ainda uma terceira opçäor.
näo quer ir para a Câmara.

Jaraguá em foco
---......_---------Sérgio Peron-

PARA' VEREADOR

POLÍTICA
Muitos, inclusive adversá
rios, elogiaram a "carta ao e
leitor" do candidato Vicente

, Caropreso.
Bom conteúdo, temas írn
portantes sendo abordados e
conhecimento em áreas im

portantes.
Os boatos correm a boc8 sol
ta: estão questionando qual
ovalor dos recursos declara
dos pelo PMDB de Corupá
{falaram em 49 milhões de

eruzeíros) e o show da sexta
feira dia 31 dejulho. Uns di
zem que Milionário e Ma
tlUas cantaram por conta de
um político de Jaraguá do
Sul que está investindo em

94.

Circulam alguns santinhos
em Jaraguá doSul com ape
nas o candidato a vereador,
não fazendo menção ao can
didato da coligação encabe
çada pelo PMDB, Adernar
Duwe. Por outro lado alguns
postulantes ao legislativo es-
'tão reclamando os poucos
ou total falta de recursos
com os quais estão sendo a

graciados.
Um candidato à Câmara de
Vereadores está em viagem

Acontece hoje 'em Massa
randuba o comício de arran
cada da candidatura do vere
ador João Carlos Martins, à
prefeitura, tendo como vice
o empresário Alberto Cor
reia. O vereador que émuito
atuante no município vai in
comodar e tem grandes

, chances de sereleito. Confir
mada as presenças de depu
tados Estaduais, do presi
dente Regional dQ.PL, além
do conselheiro do Governa
dor.

O deputado e candidato
Durval Vasel classificou de
iuesponsável a maneira de
COMO sendo conduzido o

parcelamento do solo em Ja
raguá do Sul. Finalizou afir
mado que: o projeto é políti
co partid4rio e com fins eleí
toreíres..

Pensamento para o final de
semana: "A inentira é o de
grau de todos os vícios".

(São Vicente de Paula)

VEREADOR
GllMAR

MENEL
PMDB-PFL-N225.645

PARA VEREADOR

fOGAÇA
,Ng25�666'
DUWE - SCHUSTER

SILENCAR'
GRANDEPR()MOÇÄO - Válida até 25/08/92

. SilenciosoOríg. Dei Rey,Belina,Corcel crS SÓ.OOO,OO SilenciosoOrig. Interm. Uno,Prémio, Elba crS 88.00
Silencioso Oríg, Gol. Voyage, Parati crS 97.000,0 SilenciosoOrig, Traz. Monza (todos)•.........CrSl10.000.00
Silenc,ibso Traz. Orig. Cheveue, Marajó Cr$ 43.000. Silencioso Orig. Traz. Esc.ort., CrSI07.000.00
'S,llenc,ioso Interm. Orig. Chevette, Maraj ..C,rSl06.000,OO Ca T

.

I P t €rS 42 000 00no ermma assa ó.�;
- '-. •

·Preço àvista ou até 10 dias com colocação gratuita.
Consulte nossos preços demolas, amortecedores e pastilhas
de freio -,Colocação gratuita.
Rua Adélia Fischer, 52 Fone: 72-1307 Jaraguä do Sul

ELETROLAR
Comerctal de Peças Ltda

Posto Autorizado
Arno, 'Yalita, Britâ.Dia, Eletrolux, Suggar, Fischer, Layer,
Nardelí, Lorenzetti, Faet, Makita, Farne e Black Decker.
Compra e vend�de �áquinas de costura, peças, aparelhos,

, agulhas e assistência em geral. Peçase acessórios para.
todos eletrodomésticos.

Av. Mal. Deod.oro da Fonséca,,,o 1.30$1
Fax-Fone: (0473) 72-2200

- Jaraguä do Sul

ERRATA
Por falha

técnica a última

edição de 01 a 07

de agosto de
1992 circulou

com

numeração
incorreta

'doN°3699
à correto
3670

Jaraguá do Sul, 8 aIS dejulho de 1992
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Chegou Jayla na
família Demarchi

BODAS

DEPRATANasceu no dia 30 de julho, com
três quilos e 44centímetros a menu
ninha Jayla Mycaella, filha de Otá
vio (Doraci Léia Mala) Demarchi.
O nascimento perfeito deixou mui
to contente os pais e também os ír
mãos Jonly Mayckel Marct.lly. Co
mo diz o cartão de comunicação do
nascimento entregue pela família;
"Nasceu cheio de luz e de ale�ria,
tornandomais bonito o nosso dia-a
dia". Parabéns à famüía Demarchi.:

Mal. Deodoro, 3.19
Fone: 72-3985

Dia 5 último transcorreram os 25
anos de feliz união conjugal do casal
amigo Raulino eMaurfiia Kreis, só
cios majoritários da Raulino Kreis
Máquinas Ltda - RAUMAK"

Aos cumprimentosdos filhosMa-
.

rinei e Junior, do genro Celso e das
netas Priscila Maris Diretti e- Ana
Paula direni, somaram-se os dos
seus inúmeros amigos, conhecidose
clientes.

ACASADA
AMIZADE
NAFEIRA
DAMALHA

r �

IDARPE

Â····�vÓ, "DAMALHA
"- ...oi

Móveis Weber

Fábrica e Loja
A1771áriar EmbuJidos· Mówü Sob medida
CozinhasAmMcanas - Mdt.,is..,. Geltll
� - 73-0238 - G.lOMnIirim· SC

DI ()It,' htJdeme orpara
seus animais

CLíNICA
VETERINÁRIA

Z�e
�
VIDA

EncontroRegional-A Associação Ca
tarinense de Supermercados (Acats)
Região Norte, realizada no dia 11 de a
gosto (t�-feira) o I Encontro Regio
nal, a partir das 8h3Omin, no Clube A
tlético Baependi. Na oportunidade se

rão tratadosassuntos degrande interes
se da classe Supermercadista.
GAROTASTUDIOI92-Acontece ho
je (sábado) a segundaetapaGarotaStu
diol92, noDiana, emGuaramirim.Qua
torze lindas garotas ao título, Início às
22:00b. Uma noite super agitada.
A.S.E.R. Amizade promove boje (sába
do) Baile com o conjunto musical Co
lumbia. Início às 22:00h.

._ ... �1 }4',� PAI, você éomaior exemplo� .

e a maior' herói de seus filhos.
Nossa Homenagem a todos os

Chorou ao assistir a meus prí- pais. Afonso Pizzera Neto Can
meiros passos

. didato a Vereador N° 14.614-
PTB

Os parabéns da coluna, almejan
do votos de crescente harmonia, fe
licidade e sucesso.

•A jovem Marfiia de M. Fran
ceschi completa 23 anos no próximo
dia 12. A. data será comemorada"
com um almoço em famma,' na sua

residência, no dia nove, em Nereu
Ramos. Marma pé esposa de nosso

companheiro de trabalho Dilson
Franceschi, um marido dedicado
que manda um beija0 através da
Coluna ..

Na foto,Marfiia com um sorriso
muito simpático.

A "CASADAAMlZADE",
entidade ligada ao Rotary Club
de Jaraguä do Sul, deu "aquela
mäo", na 68 FEIRADA
MALHA, patrocinada pelo
veterano club de serviço no
PARQUE
AGROPECUÁRIO, no bairro
BARRADO RIO,MOLHA

Riu de meus infantis gracejos
Ralhou de minhas imaturida-
des José Roberto

--���------------�

Vibrou com minhas grandes
conquistas Você veio assim de mansinho

. como quem não-tt�r nada e a-
�le foi responsável pela conso- cabou fazendo morada em meu
lidação de meu caráter

coração. Seu jeito carinhoso.

Ele é o meu PAI (ah !...), calmo e sincero me

conquistou para sempre. Agora
E eu o AMO profundamente, temos maís ummotivo para co-

•
memorar esta união. Afinal, o

Mensagem do Jornal C�RREI "baby" vem aí. Parabéns papai!DO POVO a todos os papäis ea- S'llvi
.

tarinenses a

Os visitantes fazem uma

�rada para uma tomada dostand" de vendas. No
momento a objetiva registrava
as presenças das senhoras de
rotarianos JUTfA
BREITHAUPT
MARCATfO, MÉRCIA
MENEGOlTI HORN, esposa
do presidente do Rötary Club
local- Eduardo Ferreira Horn
e BRUNHILDE MAHNKE
SCHMO-CKEL O resultado
de todo esse esforço reverterá
em beneficio do já tradícíonat
NATALDACRIANÇA
POBRE e outras obras sociais.

HOMENAGEMÀ
DRA. ZILÁLEITE

Vasta produçãomusical-mui
to elogiada da Camerata da
Scar, que aconteceu no dia 26
com uma apresentação noturna
na Igreja Evangélica Luterana.
Os músicos tem em média três
a cinco anos de experiência no

ramo e mostraram conheci
mento e competência sob a re

gência ímpecävel do maestro
Ricardo Feldens. Precedeu a

estréia da Scar uma também e

logiada apresentação da Or

questra de Cordas.

A' l'I'ensa jaraguaense tomando conhencimento da homenagem
RODRIGUES �ITE pela lia. Subseção de Itaperuna da OR

DOS ADVOGADOS'DO BRASIL, do Estado do rio de Janeiro. A
,

ocorreu no dia 29 de julho p.p., às 10 horas, quando da reinau�
sala dos advogados da lia. Subseção com homenagem à nossa arm
dos Advogados ltaperunenses. Na oportunidade verifica-se a i
do Vídeo - Texto nas dependências do.Forum.
nsa jaraguaense saúda a ilustre advogada e se Parabeniza com as

bomenagens à grande admiradora de.santa Catarina e Jaraguá do Sul.

Mande seu recado para oVovô,Maridoou Namorado pelo CLASSICARI-
NHO doCORRErO DO POVO:

.

Preço promoelonal: Cr$ 5.000,00 - LigueJá: 72-3363.

Restaurante
Itajara

Atendemos diariamente de

segunda à sábado. Almoço e

jantar a "la cone", Casamentos,
convenções e outros eventos.

Rua Exp. Gumercindo da Silva,
.

237
Fone: 72-3121

ProduçãoMusical II - O XEn
contro de Corais de Jaraguá do
Sul reunio que há demelhor na
área no dia 24 de julho na sede

esportiva recreativa daMarisol.
Participaram: o Coral da Scar
Harfnonía Celeste,CoralEvan
gélico Guaramirim, Coral Ita
liano, Coral Evangélico Jara

guá, e Grupo'Amigo do Canto
Alemão. FIZeram bonito e me

receram os aplausos entusias
mados.ÉJaraguá doSul quevi
ve um momento de profícua
produção musical..

Atendimento clinico, cinúJico,
intemamento, raioX, vacmas,
hospedagem, petshop, banho,
tosa, carinho eproieçilo.
... lala KieMII, 121 (eo...., ....

udalue)
,_ (nados) n.&ltJ. 72-1_

M6Iieo8 VeteriD.....
AneII8e B. Lehmaaa
CRMV2-1125

Maurfdo LeImi.....
CRMV21126

BettlDa Gca:b
CRMV2-1389

�
W100AS

CALÇADOS.PARA
.TODA AFAMfLIA

Av.Mal Deodoro, 183
Fone: 72-3585

• Parabéns ao jovem Roberto
Cesar Schroeder que, commui
to esforço e dedicação, conse
guiu garantir uma vaga para o

curso de Direito pela FURB de
. Blumenau. Sucesso!

ROSANAULLER foi a vencedora do 10 Concurso
Garota Cidade de Jaraguál92.

FALE INGL _S EM 24 HORAS
;'. _ ;!;e:�1i1'@ßi}f D�"L'ft .

.. 'J:-ee- IJU.IDII

deTelefones
,

COMPRA·VENDE - ALUGA

RlItI WalterBreithoupt, 92 (tlefro1* Q(J
. BeimRio Clube de Campo)

FDM (0473) 72-25•
Jaragu4doSill- SC

. Promoção
DALCELIS WIZARD
A partir de primeiro de agosto, a Dalce
lis estará fazendo uma promoção junta
mente com a Wizard, onde todas as pes
soas que comprarem na Dalcelis em A
GOSTO estarão concorrendo à três cur
sos de inglês gratuitos naWizard.

RESTAURANTE E PETISQUEIRA Dr. Edson Carlos Schulz
"ZINHO BATISTA"·

o' CONVERSArION
Video EndoscopiaDigestiva (EstlJmago e Intestinos)
Ultrassonografia geral (Ecogrofia) Gastroellferologia.Especializado em frutos domar

Abel10 diariamelllepara almogo e janta
Qututa e Sexta: SOPA DEPEIXE'

NOfIO end�: RuaPres. Epitácio Pessoa, 27P esqui
na com a Cei. EmQio C. Jordan - Jaragud do Sul -

SC

INSTITUTO DE IDIOMAS
QUEM FEZ FALA BEM

. Agora com promoção Wizard e Dalcelis

Fones: 72-0294 e 72-3166

Rua Jorae ezeralewlcz, 84 - Fone: 7l-liO!!
• Convialo com Unlmed - Banco do Brasil - Caixa Econômica

Federal e IPESe.

ESTÁCHOVENDO PRÊMIOSI Conheça as novas tarifas
promocionais para /

, o transporte d� cargas aéreas
Consulte a Varig pelos fones

72-0091 ou' 72-0363

Sorteio dia 15/08/92
GANHE MAIS COM

:
2 Refrigeradores Consul
2 Fogões Oako
2 Kits Pado
2 Churrasque.iras FisCher
2 Pias Marmorite 1,20 MB L

0706
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Lar das Flores
tem nova

presidência
o advogado Dimas é o novo pre

sidente do Conselho Diretor da As
socíaçäo Assistencial para Idosos
Lar das Flores, eleito para um perí
odo de 2 anos. Os demais membros
da diretoria são: Ricardo Bartsen

(vice-presidente), Moacyr Rogério
Sens, Robert Donath, Jorge de Sou
za e José Roberto Fructuozo.

As metas da nova diretoria são
de obter a isençäóüo pagameatodo
INSS, da parte patronal; sobre os

encargos sociais, incrementar a ar
recadaçäo espontânea .dos associa
dos; mudar a forma de pagamento
do financiamento da construção
junto a Caixa Econômica Federal,
agilizando o reembolso por parte do
Governo de Santa Catarina, realizar
reuniões quinzenais.
OLar das Flores conta com60apar
tamentos mobiliados, presta servi

,ÇQS de enfermagem 24 horas diaria
mente, além de cozinha própria
com refeições balanceadas, dispon
do de um total de 11 funcionários,
sendo duas enfermeiras, dois admi
nistradores e demals em serviços ge
rais.

HORAVARIG
CE:RTA
E PRETO NO
BRANCO: MAR
COU, CHEGOU!

Você pode des
pachar suas enco

mendas através do
serviço HORA CER
TA VARIG/CRU
ZEIRO, de forma rá
pida e segura, com
data, hora e local pré
estabelecidos para a

retirada. Se a sua en

comenda não estiver
.

à disposição no desti- i'

no no horário marca
do, você terá seu di- .

nheiro de volta em

dobro. Para maiores
informações, consul
te nossa loja de car

gas através dos fones
72-0091 ou 72-0363.

Cartão enviado pelo casal Hildegard e Werder euma

As asas da Varig unem povos
Sem sombras de dúvidas a

veterana VARIG encurta dis
tâncias en tre os povos. Em
maio deste ano um distinto ca

saIo alemãoWerner Neumann
e a teuto-brasileira Hildegard
Kleemann, natural do bairro
Rio Cerro, compareciam à A

gência da VARIG para marcar

o retorno à Alemanha depois
de curtir férias no vizinho mu

nicípio de Schoeder, onde tem

propriedade, tios do prefeitoA
demar Piske.

A empresa aérea fez enca
minhar ao casal Neumann a no

ta estàmpada na ed. 3.690; de
23-05-92 e eles mandaram, ago-

ra, o cartão acima, dizendo-se
lisongeados com semelhante
tratamento e formulam um de

sejo pois 'fícaríamos contentes
de receber outros jornais".
Informa dona Hildegar que seu
maridoWerner embarca para o
Brasil no dia 15-12-1992 para
estreitar ainda mais os laços en
tre brasileiros e alemães.

O cartão postal acima foi
enviado pelo simpático casal

que no Brasil adora morar em

Santa Catarina, na microrre

gião da AMVALI - Associação
dos Municipios do Vale do Ita

pocu. Valeu Hildegard! Boas
vindas ao sr.Werner Neumann.

Conheça o seu biorritmo
(O rítmo da vida)

É um método que lh� ensina a encontrar o seu ritmo natural e
os ciclos da vida, ajudando-o (a) a viver melhor e mais feliz, dis
tingilindo os dias favoráveis e desfavoráveis para realizar seus negó
cios, viagens etc. e principalmente para evitar possíveis acidentes. É
um gráfico apresentado em cores (vermelho, azul e verde), para todos
os dias, pelo período de um ano. Acompanha o gráfico um histórico
de duas páginas datilografadas, explicando o seu funcionamento.

Faça uma visita. Não é possfvel por telefone.
Custo: 1/10 do Salário Mínimo (atualmente: Cr$ 23.000,00)

I

. Endereço: Rua Marina Frutuoso, 955 - Jaraguá do Sul- se

�.

RuaReinoldoRau,632
Fone: 72·1599

I�ºltlt�º I 72-3363

CONST'RUTORA BEMAPI LTDA.

Construções indústriais
Residências e instalações em geral
Estações de tratamento de efluentes

Rua João J Ayroso, 521 - laraguá Esquerdo
Fone: (0473) 72-2019 - Jaraguá.do Sul- SC

Jaraguã do Sul, 8 a 15 de julho de 1992

VENDE-SE Terreno de
725,OOm2 na rua
Guilherme Weege.

VENDE-SE terreno de
1.212,31m2 na Marechal
Deodoro, com 26,OOm de

frente.
.

LOTES FINANCIADOS
possuimos diversos lotes
para sua escolha.

Chácara
Completamente formada
com casa 100m2 alvenaria
mais casa' para chacreiro,
lagoas todas concretadas,
terreno 14.000m2 - Ilha
d'Figueira a Skin do

Centro.

Empreendimentos Imobiliarios Marcatto
----_ .. _---

------

Av. Mal. Deodoro. 1179

Compra eVende
,...
...

72·1136
-- - -- -- - - - - -- -- ----------------

TIBÉRIO
AUTOMÓVEIS Compra - vende - troca

Rua Bemardo Dombusch, s/n(l
Fone: (0473) 72-0759
Jaraguá do Sul - SC�'

�
08

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Fundação de Jaraguá

A manifestação dos

descendentes de Jourdan
Rio de Janeiro - Peço receber

na qualidade de diretor do

'Correio do Povo" e transmitir
ao POVO DE JARAGUADO
SUL um abraço de LEOPOL
DINAJOURDANDIASCOS-

TA, filha de MARIA LUlZA
na comemoração dos 116 anos
de sua fundação.

.

Com a publicação do telegrama
fonado estamos atendendo a

solicitação honrosa da grande
família do ENGENHEIRO E
MíLIO CARLOS JOURDAN,
sempre sensível a tudo que o

corre na hoje trepidanteMetró
pole do Dinamismo.

Esta foto histórica foi fei-
ta por INSLEY PACHECO,
pintor de paisagens fotógrafo
da CASA IMPERIAL e CA
VALEIRO DA ORDEM DE
CHRISTO DE PORTUGAL,
meses depois do casamento de
Emílio Carlos Jourdan e de D.
Helena Agostína Elisabeth Ju
lia Caffier, em 22-10-1874"C"!ljo
original nos foi enviado pela .fi
lha jaraguaense de Jourdan.
HELENA CONSTANÇA, ca
sada com João Barroso Ruiz, e -:

consta do arquivo deste sema-

nário.
.

I
Os livros O PRIMEIRO LI-' i

VRO DO JARAGUÁ, de Frei
Aurélio StulzereJARAGUÁ
Um Capitulo da Povoação do
Vale do Itaporucu (20 livro), de
Emílio da Silva, consignam a

histórica foto, cedida pelo
"Correio do Povo".

Back., Ricobom
Serviços de limpeza, vigilância e mão de obra

especializada.
Matriz = Rio do Sul (SC) - Fone: 22-1042

Filial- Florianópolis. (S'Ç) "- Fone: 22-4515
- Blumenau (SC) - Fone: 24-2088 - Joinville (SC)
- Fone: 25-2216 - Jaraguá do Sul (SC) - Fone: 72..,
3269

.

COMUNICADO·
.

ALT&VIR ANTONIO FOGACA JÚNIOR
OSVALINA VARGAS ROORIGUES

(ADVOGADOS)

comunicam que estão atendendo em seu novo endereço tl
�a 25 de Julho, -234 - VI/a Nov.a (a. 100m do. PostoMune)

Fones: (0473) 72-0498 e 72-2345
.

JIITQ.gu6 do Sul - s.e

NANETE
MALHASLTDA
\

.

Fax
,

RuaWalter Marquardt, 1.180
72-0537 Telefone: 72-0099 '

Jaraguá do Sul

t,

Agradecimento
Familíares e enlutados de VIRGINIA PICOLI, conster

nados por seu falecimento, agradece à todos es que remete
�af!l flores, coroas, cartões e acompanharam à extinta à sua
ültima morada.

-

A gradecem em especial aos Padres Felipe, Sebastião e
ao Padre Alberto Piazera.

Agradece ainda a todos, que assistiram a missa de séti
mo dia celebrada na Capela Barra do rio Cerro.
Os familiares.

LAR, DOCE LAR
Antes de casar, preocupe-se com tudo, menos com o que'
vestir. Doce mel aluga, vende ou Confecciona trajes de
noiva e noivo, madrinha e padrinho, dama, pajem e

convidados. Com as roupas Doce Mel, seu momento
maior vai ficar ainda maís emocionante.

VITA, DOLCE VITA
Uma festa é ótima ocasião para aproveitar Q melhor da
vida. Justamente por isso, nada de dúvidas sobre o que
vestir. Doce Mel tem a roupa perfeita para qualquer

ocasião: esporte, social, gala ou Black-tíe. Vista-se com
Doce Mel. E viva a vida.

Aluga, vende ou confecciona traje de casamento,
festa e momentos muito especiais.

Rua AntônioC. Ferreira, 184 - Rua do Bose Fone;
72-3349 - Jaraguá do Sul - SC

.

II

II
II
II

EXTRAVIODE

CHEQUES
I

I!
Raul Luiz Lessmann, perdeu seu talão de cheque
de n? 705158 à 705160. Qualquer informação, en
trar em contato cl Claudete no telefone 72-2244.

SPÉZIA' & CIA� ,LTOA.
Serraria e �erviços de Trator

M:::delras para construção e servços de
trator com profissionais especaleados.

R. João J. Ayroso, 772 - Jaraguí
Esquerdo

fone: 72 -0300 _ Jaraguá do Sul -
SC

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

concreto).
R. bnville, 1.016 - Fone: 72·HOI

Divisão de Plásticos (Ilibos de PVC - elelrodutos/
linha esgoto - tubos de Polietilenolmanguelr.

- �-

preta).
R.Bernardo fJor",busch. 858 - Fons: 72-3025

Escritório Geral ..
R Cei. Procópio Gome�. 99 - Fone: 72.(J(Jf8

.

I'

. Jaraguá do Sul, 8 a.l5. de julho de 1992

Oriilção a santo

Expedito

(pode servir também para tríduo ou no-

vena) .

Ó Deus, que a intercensão de Santo Ex
pedito nos recomende junto à vossa di·
llina bondade, a fim deque. pelo seu au
xnlo, poosam'Os obter aquilo que noosoa,
fracos méritos. nào podem alcançar.
Nós vos pedimos, Sanhor, que orienteis,
com a Vossa graça, todos os nossos

. pensamentos, palavras e aç6es, para
que possamos, com coragem, fidelld.
de e prontidão, em tempo próprlo·e f.
vorável, levar a bom termo todos os nos
sos compromissos' e alcaçarmos a feliz
conclusão dos nossos planos.

Por Nosso Sanhor Jes". Cristo, Assim
seja.

SÚPLICA: Ó Santo Expedito! Animados
pelo conheclmento de que foram pro".
támente atendidos todos IIqueles que
vos invocaram _à; t!i{tima hora, para negó-
0105 urgentes, nós vos suplicamos, que

.

. nos obtenhais da bondada misericor-
diosa de·Deus. .

.

Agradece.D.a.F.
.

.
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VENDAS

Larlmóveis LOCAÇOES

Av. Mal. Deodoro,141 LOTEAMENTOS

LOCAÇÃO
_)

VENDAS

SALAS COMERCIAIS na rua Roberto Seidel em Corupá 017 CASAS GEMINADAS na rua Alfredo Funke na 76 cf 02
SALAS COMERCIAIS em cima da MP em cima do UNI- dorm. luz individual, área de serviço.
BANCO""

• _� • , .."'" ,ç;�f!. D,E�VENA&IA na rua Domingos da Rosa, s/na cl
APTO NO ED. JOANA: cf02 donn. + d�pendéncia de em- 02 dorm.

prefada, interfone, portão eletröníco e garagem na Av. CASA MAO. Na rua 2S de julho 1403 Ci 03 dorm. sala, cozoMa .Deodoro, 364: banheiro, garagem.
CASADE ALVENARIA na rua Joaquim Francisco de Pau- ,CASADEMADElRA na rua Joio Planinscheck, 827 - Fun-
Ia na 4225 cl03doribitõtios.· .,d�, C/ 02 dorm. sala, cozinha, banheiro. .

CASA MISTA cl 01 apto na rua Joio Grubbe pr6x. WEG II

CASA MISTA RuaAdolpho A. Zleínenn,l/no
CASA ALVENARIA cl 80.00ln2�terreno de 4I5O,OOm2 ruaDomingos daRo-
oal/nO

'

, •. �SA'DIi' ALVENARIA '�a Roberto Ziemenn
. CASA OE ALVENARIA �aT.... RIos do Norte .e
CHÁCARA cl 5O.000.00m2 em Guaramlrim cl 150 mio de frente pl asfalto. 'I
CHÁcARA NEREU RAMOS cl 145.000.00m2 cl casa de l80mta �
TERRENO 13.50x38 na rua Nlcola� Schmitz

TERRENO cl 7.500,00m2 na rua Roberto Zlemann

TERRENO cl esquina na rua Antonio Carlos FerrellL
TELEFONE NO PLANo EXPANSÂO

-,

CRECI 0914 - J

VENDE
CASA DE ALVENARIA � com 140m2,
terreno com 420m2 - rua Alfredo Carlos
Mayer. PARTE FINANCIADA _

CASA DE ALVENARIA - com,200m2,
terreno com 800m2 em CORUPA, (Cen
tro). "-

CASA DE ALVENARIA - com 100m2,
'

terreno com 420m2, Rua Alfredo Carlos
Mayer.
CASA ALVENARIA SEMI-ACABADA

,

.: com i04m2, terreno com 380m2 - Rua
Dona Emma Sasse - Próx. ao Víerense,

CASA DE ALVENARIA - com 240m2,
terreno 1784m2 - Ilha da Figu�ira
TERRENO - com 506,5Om2, rua Walter
Marquardt (frente Sesi).
TERRENO - com 562m2 - Rua Ana Zac
ko.

TERRENO - com 450m2, rua 167-Friedri
ch Wilhenn Sonnenhold.

APARTAMENTO - com 153m2, com ga
ragem - Ed. Schiochet - PARTE FINAN
CIADA-

APARTAMENTO - com 150m2 - Ed.
Carlos Spézia.
APARTAMENTO-com 85m2 - Ed.Ami
zade - PARTE FINANCIADA

ALUGA

SALAS COMERCIAIS - Rua Bernardo
Dornbusch - (depois Baependi) com 70m2.
Rua Joinville (antiga Piscinas Jaraguá)
com70m2, '

Rua Gumercindo da Silva (esquina) com
60m2.

Rua João Picolli - com 70m2.
Rua Reinoldo Rau, com 60m2.

SALAS cOMERCIAIS Rua
JOão Plcom, C/1OOm2 Rua
José Emenndoerfer Ne....
Ramos Rua Bernardo
Dombusch

Jaragwi do Sul, 8 a 15 de julho de 1;'2··
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"

•
Imobiliária

• ' . •
II

1111 :f'ß 72-0031

II

IIJJ
Imobiliária

IENEGOTTI Uda. IENEGOTTI Lld'a.

MenegoHI (016131 72·0031 MenegOIIl MenegOIIl (0'413) 72·0031
IMOIIILIÁ"IA MENEGO:rT1 - Edi.fícioM.n.gotti - salll07 -12 Indar -·AVóMII. Imobiliária Menegotti Uda IMOIlll.�RIA �EIÍIEG01'TI - Edifício Men.gotti - sala 107 -12 andar - Av.Mal.

o.odoro d. Fon.nl -CRECI n2 5501- fon. 72·0031 JUCESC N! 4220050742 CRECI N� 550 J O.odoro di Fonseci - CRECI n2 5501- fon. 72·003�

,

CASAS DE ALVENARIA: CASA TERRENOS

LOCAL: Ruam2 ÁREAm2 VALOR VENDE-SEÓTIMA CASA
LOCAL: Ruaml ÁREAm2 VAWR

yi!a �a.u 595 .2Q9,OO 130.000.000 "

EMALVENAAiA'COM .- Czerniewícz 89 '445,00 10.000.000
'

C�erniewicz 9� 1�0,00 80.000.000 ÁREADE 130,OQM2.. Czerniewicz 235 420,00 16.000.000
..

Arniplste_. 679 '., 100,� 45.000.000 VilaNova· . 172 713,00 ..70.000.000

Yila.nova 3� 54,00 50.000.000
LOCALIZAÇÃO:

Vila Lenzi 583,00 20.000.000

J�uá.Esq: '362 70,0.9/
_ .. 29.000.00n

\

_. RUAGUANABARA,N° 212 Amizade' 679 3�O;úO 20.000.000

Vila Lenzí 61 250;00 180.000.0&5"- BAIRRO CZERNIEWICZ Amizade 67Q 604,65 ,33.000.000
.

VALOR: CrS 80.000.000 Água Verde 758 300,00 18.(J()(),000

1 Água Verde 709 308,00 20.000.000

, �
- - BarraR. C 650-1 345,00 11.0.000.000

.

Imoblll'ri. Me"e,otti, o .eu e.p'ço ••u. conquista.
"

"

,
ImoblU'rl. MeneloUI; o .eu ••peço ••ue conqulate.

I
.

Proclamas e casamentos

EDITAL N.-18.386 de 03/08/92.
MARLO MANN e TICIANI
APARECIDA LIMA.

.

Ele, brasileiro; solteiro, auxiliar de.
vendas, natural de Jaraguá do'Sul,

Ele, brasileiro, solteiro, técnico domiciliado e residente na rua lho
mecânico.naturaldeSãePaulo.São mas Francisco de Goes, 402, nesta,
Paulo, domiciliado e residente na cidade, filho de Alvaro Mann e

ruaAntOnioTeixeiradosSantos Jun- Elisabeth Mann.
íor, 70, nesta cidade. filho deNelson Ela, brasileira, solteira, telefonísta,
Schultz Filho e Renata Schultz. natural de Brusqúe, neste Estado,
Ela, brasileira, solteira, secretária, domiciliada e residente ria rua

natural de Jaraguä do Sul, VenanciodaSilvaPorto,207,nesta
domiciliada e residente na rua cidade, filha de Hugo Lima e váli
FerdinandoPradi, 384,nestacidade, Lima.
filha de Arnoldo Pereira e Irnelda EDITAL N.18.387 de 03/08/92.
FreibergerPereira. NORBERTO NEUMANN e

EDITAL N. 18.384 de 31/07/92.
'

CLEUZA APARECIDA DANIEL.
ANTÔNIO EDSONDAROCHA e Ele, brasileiro, solteiro, operário,
ANDRÉA KURTH natural de Jaraguá do Sul,
Ele, brasileiro, solteiro, operário, domiciliado e residente na rua

natural de Toledo, Paraná, Joinville, 2.077, nesta cidade, filho
domiciliado e residente na BR-280, de Alvino Neumann e Alzira
Km 74, em Nereu Ramos, nesta Neumann.
cidade, filho de Pedro Marion da Ela, brasileira, solteira, auxiliar de
-Rocha e Antonina da Rocha. escritório, natural de Pois Vízínhos,
Ela, brasileira, solteira, operária, Paraná, domiciliado e residente na
natural de Joinville, neste Estado, rua Joinville, 2.077, nesta cidade,
domiciliada e residente em Estrada filha de João.Daniel eMaria Venina
Nova, nesta cidade, filha deRaulino Daniel.
Kunh e Nancí Cunha Kurth. EDITAL N. 18.388 de 03/08/92.
EDITAL N. 18.385 DE 31/07/92 JACKSON ALBERTO JACOBI e
MOACIR GONÇALVES e JANE LEONTINA BALSANELLI.
TERESINHA OCHNER. . Ele, brasileiro, solteiro, bancário,
Ele, brasileiro, solteiro, corretor de natural de Jaraguá do Sul,
imóveis, natural de Indaíal, neste domiciliado e residente na rua

Estado, domiciliado e residente na EugênioNicolini,274,nestacidade,
ruaFredericoBarg, 85, nestacidade, filho de Adalberto Jacobi e Alzira
filho de José Joaquim Gonçalves e Bublitz Jacobi.
Rosa Florentino Gonçalves. Ela, brasileira, solteira, auxiliar de
Ela, brasileira, solteira, secretária, escritório,natural deMassaranduba,
natural de Xanxerê, neste Estado, 'nesteEstado,domiciliadaeresidente

. domiciliada e residente na rua na rua Ambrésio Pinter, 69, nesta
Fréderico Barg, 85, nesta cidade, cidade, filha de Alwino Balsanelli e
filhadeUrioOchncreMariaOchner,

'

Josefa Balsanelli.

EDITAL N. 18.383de 29/07/92.
NELSON SCHULTZNETO e

SOLANGE JAQUELINE
PEREIRA

Terreno R Angelo Schiochet c/640m2 �

casa de madeira 140m2

Terreno em Sehroeder c/525m2 Terreno
em Schroeder c{717m2

'

Terreno Vila Rau com casa semi-acabada
de 70m2

Tterreno Vila Rau com' casa semi-acaba-
da de 70m2.

"

Terreno-Víla Rau com casa <Je madeira
AUJGA:
Sala Comercial primeiro andar Ed. Do
mingos Chíodíní

CBIODINI
Empreendimentos 'Imobiliários

Av. Mal. Deodoro, 1452 fone (0473) 72-0172

Empreendimentos Imobiliários Av. Mai.
Deodoro, 14S2.fone (0473) 72-0172
VENDE:

Sala,Comercial C/65m2 - Ed. Flórença
.

Aptos. 1 quarto c{7Om2 - Ed. Florença
Apto. 2 quartos c/130m2 - Ed. Florença
casa de Alvenaria c/260m2 - terreno

5.75Om2 - Rio Molha.
casa em Schroeder c/48m2 - terreno
450m2.

Casa Alvenaria c/240m2 próximo Ind,
Reunidas

PreceA
Santa Clara.

Fazer 3 pedidos sendo l' de
negócio e 2 impossíveis. Re
zar 9 dias 9 Ave-Marias, que
mesmo sem fé será atendido.
Rezar com uma vela acesa e

.no 9° dia deixar queimar até
o fim. Publicar no 9° dia.

Agradece. F.E.M.G•.

Oração
Confio em Deus com todas
asminhas forças, por isso pe
ço a Deus que ilumine os

meus caminhos, conceden
do-me a.graça que tanto de
sejo. Mande publicar e ob
serve o que acontecerá no

quarto dia. A.S.M.

EDITAL
AUREA MÜLLER GRUBBA; Ta�lIã e OfIciai de Tftulos da
Comarca de Jaraguá do Sul. Estado de Santa Catarina.
na forma da Lei etc.

Faz saber a todos quanto este editalvlrem que se acham
neste cartório para Protestos os TRulos contra:
COZINHAS BERLIM LTOA - ATHANASie ROSA 1475 NES·
TA;
ERICO EICHSTADT-R: FRANCISCO WAES SINo NESTA;
ERALDO COLAÇO SILVEIRA·R: ESTRADA NOVA S/NO
NESTA;

.

-

'HiGITEX DISr.R DE PRODS DE LIMPEZA R: FELIPE SCH
MIDT 218 NESTA;
HELGA CREAçOES LTDA·R: JOINVILLE 2089 NESTA;
JOAO JACI PEREIRA·R: A�BEÁTO DAF.IIUS·123 CORUPA;

�Ä?NAROO BENIJZ MOREIRA·R: ESTRADA,NOVA NEIiI-

MEC INDL SCHROEDERLTDA·MALDEODORO 1268 NES·
,A;

MARGREYCAR MALHAS E TECIDOS LTlilA·R: LUIZ SART
577 NEREU RAMOS NESTA;
NADIR LEITE·R: CAMIi'O ALEGRE 64 NESTA;
ORIGENS COM DE CONF LTDA·R: JOINVll�E 2818 NES·
rA;

E, como os ditos devedores não f�ram encontrados ou se
recusaram a aceitar a devida Intimação, faz por Intermé
dlo do presente edital, para que os mesmos compareçam
meste Cartório' na Rua: Arthur Müller. 78. no prazo da Lei,
a fim de liquidar ° seu déblto,ou ent60 porque n60 ° faz.
sob a panade serem es referidos proíestados ne forma da
Lei,etc. ,

RMN/Jaraguá do Sul. 04 de agosto d. 1992.
AUREA MÜLtER GF.lUBBA·JABElIA E OFICIAL DE PRQ..
TESTO DE TITULOS. '

Jaraguä do Sul, 8 a 15 de julho de 1992 11
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Na Taça Brusque, time busca reabilitação
Juventus tenta sair
da crise em Tubarão

Jaraguá doSul-OGrêmio Es

portivo Juventus inicia neste

domingo, às 15h 30min, a sua

participação na segunda fase da
Taça Cidade de Brusque, en
frentando a equipe de Tubarão,
no estádio domingos Gonzales
Júnior e quem sabe seja o início
da sua reabilitação no campeo
nato. O tricolor não foi bem no

primeiro turno, terminando em
penúltimo lugar no grupo "B",
com 4 pontos. Foram três der
rotas, dois empates e apenas
uma vitória. Além da crise téc
nica, a parte financeira do clube
também está abalada, reflexo da

, má campanha da equipe no tur
no da Taça Cidade de Brusque.
A diretoria precisa urgente-
mente contratar de três a qua
tro jogadores, mas não tem di
nheiro. Para isso conta mais

uma vez com o respaldo do seu
torcedor.

Uma importante reunião en

volvendo os membros da Dire
toria e do Conselho Deliberati
vo foi realizada na última se

gunda-feira, oportunidade em

que foram tomadas diversas de
cisões importantes, entre as

quais, o afastamento temporá
rios do preparador físico José

AntonioMartins, por tercriado

"grupinho" entre os atletas. Foi
decidido também, a contrata

ção imediata de três reforços;
entre eles um centroavante, um

'

meia-cancha e um zagueiro. O
presidente Aristides Panstein

afirmou que "há falta de empre
nho de alguns jogadores, que
estão fazendo corpo mole". A

ristides entende-ainda que o ti
me deste ano émais técnico em

relaçãoao do ano passado, "mas
falta raça para alguns jogado
res, que serão vendidos ou per
mutados".

NOVASCONTRATAÇÕES

O centroavanteRubens

(28), 1,86, que' vinha atuando

pelo Guarani de Campinas, é a

mais nova contratação do Ju
ventus. Rubens, que veio para ,

resolver o problemas de falta de
gols do ataque tricolor; chegou
ontem, fez os exames médicos e
já está integrado ao elenco de
profissionais. O deparfamento
de futebol está contatando ago
ra com o zagueiro Léo, atual
mente na Francana e com o

meio-campista Altivo, que já
defendeu o "Moleque Travesso"
na temporada passada e que a

tualmente está no Atlético Mi
neiro.

Segundona começa amanhã Equipe Raumac

com o Torneio Início vence raid

da CorujaJaraguá doSul- OCampeonato da
2á_Divisaode Amadoresda Liga Ja
raguaense de Futebol começa ama
nhä (9), com a realízaçäo do Tor
neio Infcio, no estádio doAlvorada,
em Rio Cêrro II. É obrigatória a

presença de todos os atletas titula
res e aspirantes, das equipes inscri
tas, para que seja efetuado o sor

eio, que acontecerá às Sh 30min.

A sexta rodada do campeonato

da Primeirona disputada no final da
semana que passou, registou os se

guintes resultados: Titulares -Pi
nheiros ) x 1 Aliança, João Pessoa 7
x 2 RioMolha, JuventusO x 1 Alvo
rada e Cruz de Malta 7 x 1 Caxias;
Aspiranres - Pinheiros O x O A1ian- '

ça, amizade tx OGuarani, joão Pes
soa 2x 1 Rio MOlha, Juventus4x 1
Alvorada e Cruz de Malta O x 1 Ca-
xías.;

Bluvolei ganha a

Taça São Luís/Dalcelis
Jaraguä do sul- A equipe Bluvo

lei, deBlumenau, foi a campeã da
primeira fase do Campeonato Esta
dual de Vaiei Infanto Juvenil Femi
nino, denominada de "Ia Taça São
Luís/Dalcelís", ficando a segunda
posição com a equipe DME São
Luiz/ Dalcelis, de Jaraguá do Sul. A
competição foi desenvolvida no úl
timo final de semana, nas quadras
do Colégio São Lufs. Na partida fi
nal, as meninas comandadas pelo
técnico jean Carla foram derrota
das pelas blumenauenscs por 3 a 1
(15x12, IOxI5, 17x15 e 15x13), no
entantovenderam muito caro a der
rota, dernonstrande muita garra e

determinaçäo. Participaram ainda
as equipes da AADP/Zonta(Jara
guä do sul) e Clube 31 de Julho
(Joinvillc),

TAÇASANTACATARINA,
O público de Jaraguä do Sul te-

rã neste final de semana mais uma
oportunidade de prestigiar as meni
nas do volei, em importante compe
tição que come� nesta sexta-feira,
às 19 horas, no gínäsío esportes "Ar
thur Muller". Trata-se da primeira
etapa da "Taça Santa Catarina de
Volei Feminino Infanto juvenil",
que contará com as participações da
DME/S30 Luis/Datcelisúlaraguã),
Elase (Florianópolis, campeã esta

dual), SER são Ludgero (São Lud
gero) CE Santa Rosa de Lima (La
ges).

Neste sábado, os jogos começam
às 15 h e no tíomingo, às 9h 30min:
e vale lembrar-que esta será a últi
ma exibição da equipe infanto, este
ano, em .Taraguá do sul. Portanto,
um motivo a mais para o torcedor
jaraguacnse comparecerao "Arthur
Muller" e dar aquela força para es

sas atletas que representam o futu
ro do nosso voleibol.

Chapecó - O piloto Raulino
KreisJúnioreonavegadorVilmar
Cattoni, da Equipe JRlRaumac,
de Jaraguá do Sul, foram os

grandes vencedores do 111 Jeep
RaiddaCoruja, realizadono final
da semana que passou, em

Chapec6.Depoisdepercorrer 170
quilômetros de trilhas noturnas e

estradas secundárias da região de
Chapec6, enfrentando os mais
diversos desafios, durante 11

horas,aduplajaraguaensechegou
em primeiro lugar, entre os 22
veículos de tração 4x4 que
largaram na prova. A segunda
colocaçãocoubeaSérgio,Elgídio
eVilson (Bissolotti), deChapecó,
enquanto Nico e Paulo
(Bussolatto) ficaram em terceiro,"

A largada da prova aconteceu às
OOhOlmin de sábado (111), no

calçadão em frente aoMatikaias,
e um bom público prestigiou,
apesar da garoa fina e do intenso
frio que se fazia sentir naquele
momento. O Jeep Club de

Chapecó, organizador do evento,
esperava a participação de mais
de 40 veículos, no entanto,
considerouaprovaum sucesso.A

entrega da premiação aconteceu

ainda no sábado, no Restaurante
D'itália, muito festejada pelos
vencedores.

Jaraguá nos Jogos Regionais
-No próximo dia 21 de agosto, o município de Jaraguä do Sul
estará iniciando a- sua caminhada rumo aos Jogos Abertos de
SantaCatarina, que serão realizadosesteano em Joinville.Éque
apartirdestadataatéodia27 deagostoestarão sendodisputados
em São Bento do Sul, os Jogos Regionais classificat6rios aos

Jogos Abertos. Jaraguá participará com 8 modalidades: futebol
de salão, bocha, tênis de campo(m), basquete(m), volei(m),
bolão "bola 23"(m), bolão "bola 16"(m) e bolão "bola 16"(t).
O chefe da divisão Municipal de Esportes, Hercílio Mendonça
daRosa,bem como, todos os técnicos dasoitomodalidades que
vão a São Bento- estão confiantes numa boa partícípaçäo,
sabendo é claro, das enormes dificuldades que irão encontrar.
Na tarde da última quarta-feira (5) aconteceu o Congresso
Técnicodos JogosRegionais, naCidadedeSãoBento doSul.Ern
nossas prÓximas edições, estaremos' dando maiores detalhes
com relação aparticipaçãodonossomunicípionestacompetição.

Votei
O selecionado jaraguaense de
volei feminino adulto jogou
amistosamente no sábado que
passou(2),no_ginásiodeesportes
do Colégio São Luís centra a

equipe da SOGIPA,. de Porto
Alegre.Asmeninas treinadaspelo
técnicoManga não resistiram ao

jogo fortedaSgaúchaseperderam
'por3 aO,comparciaisde 8 x IS,
12 x IS e 8 x IS. Mesmo assim,
criaram muitas dificuldades,
valorizandoemmuitoavit6riada
equipe galieha.

Basquete.
A egui� de basquetebol infantil
da DME!São Luis participando
do campeonato estadual da
modalidäde, em Tubarão, no fi
naldasemanaquepassou,não foi
muito feliz. Os garotos
jaraguaenses foramderrotadosnas
três oportunidades. Eis os,

resultados:DMFJSão Luis 46x 48
AABB de Florianópolis, DMFJ
São LuisS7 x 6S Tubarão eDMFJ
SãoLuis44x72Gaspar.Aequipe
infanto juvenil também não se

deu bem; ae participar do qua
drangular "Cidade de Brusque".
Foram três derrotas: 60 a 69 para
Brusque, 69 a 7S para Lorena
(SP) e 68 a 72 para Paranaguá.

Joguínhos Abertos
O município de Jaraguá do Sul
participa desde quinta-feira (6),
em São Francisco do Sul, dos
Microrregionais Leste/Norte dos
Joguinhos Abertos, que se.

estenderão até o dia de amanhã
(9). São asmodalidades de futebol
de salão e voleibol masculino,
buscando a sua classificação para
os Jogos Regionais.

Moleque Bom de Bola, ,

Foi realizado no último fmal de
semana,nocampodoBotafogo,o
campeonato escolar de futebol
denominado "Moleque Bom de
Bola"�

, A eguipe campei foi a do
Colégio Estadual "Holando
MarcelinoGonçalves", enquanto
queaequipedo Colé�ioEsiadual"Duarte Magalhães' , foi a vice
campeã. De acordo com .05
coordenadores.oeventorevestiu
se de pleno êxito, apesar do mau
tempo que atrapalhou o

desenvolvunento técnico,

Blclc:ross
Vale destacarwna vez mais, que
desde a tarde de ontem (7), os
pilotos da Equipe Malwee de
Bicicross estão participando em

Salvador, (BA), das provas
eliminat6rias do Campeonato
Mundial de Bicicross. São 31
pilotos, entre rapazes e meninas,
que estão correndo.em busca de
uma honrosa classificação entre
os 16 melhores do mundo.

Paraquedlsmo
O paraquedista guaramirense
Osnildo Bartel Júnior,
patrocinado pela empresa
Dalcelís, de Jaraguá do Sul,
conquistou recentemente um

brilhante terceiro lugar na prova
de TR-I0, no campeonato
brasileiro realizado_}la cidade de
Piracicaba (SP). E mais uma

demonstração do excelente
trabalho que vem desenvolvendo
o paraquedista com apoio do seu

patrocinador.

Jaraguá do Sul, 8 a 15 dejulho de 1992

DESPACHANTE
CILO

Emplacamentos, transférências, negativas,
seguro obrigatório e taxas.

Rua, Jorge Lacerda, 169 op Fone: 71-1779

SANTA MARTA
CONSTRUTORA,INCORP'ORADORA E IMOBILIARIA LTDA.

PROJETOS, CONSTRUÇÃO,DECORAÇÃO,VENDAS DE TERRENOS, CASAS E APARTAMENTOS ruci Reinoldo Rau, 541- Fone:723282
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