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. Passe milionário .leva Tôto ao futebol carioca
vocado parà a SeleçãO Canarinho.

A transação de Tôto, envolve o 11U)n
tante de 110 mildõlares, sendo que 35 mil
dôlares serão embolsados por Tõto, que
deverä ter ainda outros' priviMgio$, tais
como, apartamento, carro, etc.

Töto.. desportista filho de Jaraguâ do
Sul, com importante atuação. no juventus,
aos 23 anosde idade, vi adquirido o seu

passe por empresärio do Rio de Janeiro,
podendo vir a atuar no Flamengo, Vasco.
Botafogo, . ou outra das grandes agremia
ções cariocas e quem sabe,um dia ser con
vocado para a Seleção Brasileira, a exem- .

pio do que ocorreu com Jairo Lensi, de
Barra Velha, hoje no CriotÚ1na e jd con-

IriunFoA nott'cia da venda de T�, estä me
xendo bastante com o meio desportista ja
,raguoense e regional N

Alta. tecnologle em copiadora.

Representante Regional
Fone: (0473) 72-2988 .
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Prefeitura usa lixo em área
de aterro ·às·margens de rio

.

A Prefeitura de Jaraguâ está

transfo� ,três terrenos particu
lares em verdadeiros depósitos de li
xo, aterrando-os qom os mais varia
dos 'materiais. Os' terrenos ficam às

margens do Rio Jaraguâ, nas ruas

Marino Frutuoso e 25 de Julho, Bair- ,

ro Vila. Nova. Os aterros não respei
tam a margem mínima de 30 metros

.

de distância da margem, não tem li
cenciàmento ambiental da Falma e

não se adaptam as normas, técnicas
que regulamentam tal . atividade,
conforme analisá o. ecologista, Prê
mio Global 500 da Organização
Mundial das Nações Unidas, e con

sultor para assuntos amõiemais, entre
outras qualificações, Gert. Roland
Fischer, radicado em Joinville. A de-

Máquinas e homens da Prefeitura trabalham hd mais de três anos em terreno particular núncia de tais infrações foram levan-
aterrando-o com lixo.

'

tadas na Câmara pelos vereadores, .

r

No terreno da famnla Bogo, hll sering!!s e fras
cos de soro com agulhas ao ar Hvre, um perigo
iminente. Tamb4m foram despejadas ampolas
demedicamentos diversos.

Guido Bruch, Marilse Marquardt �
José Ramos. de Carvalho. O Correio
do . Povo, constatou nos aterros a

existência de matérias .perigosos, co
mo ampolas demedicamentos, serin
gas e frascos de soro com agulha,
entre outros restduos e dejetos, como
filtro de óleo' de caminhão e pneus,

'

que segundo um fiscal, provém da
oficina da. prefeitura. Num aterro da

'

25 de julho o aterro avançou até o

leito do rio, despejando nele restos de
material de construção, barro, paus e

pedras. A municipalidade .diz não ter'
responsabilidade por este ato.

.J

FONE (0473)72-3200
TELEX 474- 819
FAX (0473)72-0304
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Restauraute do "Rei"
Hon6rio Tomelim*

S40 Pa"lo - o cardápio I
variado: fraudes no INSS"narcotrâ
fico, trdfico e extemrlnio de crian

ças, seqüestros, assaúos, ,mprtes,'
mordomas, privillgios, salârios de

marajds e marams, mortes de sindi
ca/ist(JS e sacerdotes, oJ'ras; projetos
insensatos. A criatividade, aliada ao
jeitinho, dá o tom. •

Os frequentodores mais as&f
'dUQs pertencem ti classe dos polfti
cos: governantes, ministros, senado- .

res, deputados, prefeãos, vereado-,
res, cabos eleitorais, afilhados, fi
nanciadores de campanhas eleito-

rais, âuêcos epalacianos:
•

O prato mais solicitado, du
rqnte um certo tempo, chamava-se
MVa Constituição, um' prato re-
cheado com 1UIICl porção de ing�
dientes canssimos, decantado em

prosa e versa, Mas logo enfadou os

comensais, entediou, efoi substitut
do por um outro prato, chamado

Emendão,

,
Os jpnudist� põem a mesa,

'dão as senhas, descrevem os pratos
em detalhes. Quando têm dúvida,
recorrem ao "maitre" da polfciaf�
deral; que domina os ingredientes
masMO idtrntijica os cozinheiros do
"rei", MO podendo, por isso, botar
sempre as coisasempratos 6mpos.-

f '

Assim, os pratos ficam indi

gestos, mas não tem havido opção
de restaurantes, A imprensa estâ
atento e, em meio à crise, sense que
poderâ ser inaugurado um MVO res

taurante, com novos, pratos, jd
anunciados: primeiro mundo, mó
dernii/ade, excelência, Entretanto;
tdis pratos supõem doo in�,edientes
pouco, ençomradiços M' pars: ho
nestidade e competência.

Enquanto, isso, como pratos
do dia, sempre são oferecidos, sueu.
lemos: o atraso teonolôgico e o es

pectro do lilisiria nacional. CPls iii
vestigam indiretamente essespratos,

j4 malfadados, mas não chegarr.
,

condusões: as i"vestig'aç6és de

deltr1l1cias,envolvendo o caßiifll
de giro, 110 resta"rante, esbar
ram na "ullversaç40 do er.4rio,
cujosadminiStradores "sam co
larinho branco, um preservati
vo que controla o cresci�nto

,

,

econ8mico emfavor depoucos;
, Fora das muros do restau

rame, criançaS iJràsiIeiras são leva
tias ao exterior para um banco, vivo
de 6rgãos, humanost nas ruas, gru
pos de extermfnio agem por coma
prõpria, traficantes 'se estabelecem e

estabe/ecem seus produtos em doces
e balas demascar.

Mas sempre vale a' pena
apossar na esperança, sem levar

vantagem em tudo "em usar o ba

teu-levou. Um pouco de humílàade
e modéstia serio um bom condimen
to nas recebas•••

*Hon6rio Tomelim é cola
borador da Agência Planalto

REMINISCÊNCIAS

o falecimento da
irnlã, Rosalina

,o seu passalJl!lnto ocurreu em
,

16-"7-1991, alls 69 ,anos e 48 de vida re·
,

1191088, no Col6glo Sagrada Famßla, em
Siumanau. Seu nome civil era Ida Marx.
filha de Jacob (Maria Frl�n) Marx, natu
ral de Poço das Antas,' Montenegro-RS,
orlele veio ao mundo em 30-06-1922. Emi

tiu seus primeiros votos em 05-0�,·1946 e
os perpétuos em C!.5-01-1951.

Pela sua vocaçio" a fiel e obe�

diente filha 'da CongregaçAo das Irrnis da

Divina Providência teve partlclpaçllo em

momentos Importantes aqui em Jaraguá �
Isto lhe valeu uma ent'revlsta em FLA

SHES ,QA Ci:IDADE, n9 32, deste semaná,
rio, na pág. 14 da edlçAO 3.534;, contan,eIo
'a sua caminhada como' compenetrada I

SERVA DE DEUS. Silo Incont6vels os tra· \
balhos que realizou a 08 paramentos mals
criativos, desde os mals moeIestos at41 os "

mals luxuosos eram de sua lavra e con

feccionou centenas de' bandeiras de to

,dos os tipos. Era uma perfecclonista.
Na admlnlstraçio -Maye, x'

SChmöckel,' em 07-09-1970, ela foi ho

menageada no Alt.r d. P.'rl. por. sua

partlclpaçAo na con,ecç�o da bandeira de

luxo e Clas bandeiras de uso - o pavllhlo
jarailUaense - éIe autoria do 19 vlce-pre-

, feito.
'

Na foto o instante solerie Cla çe·

,rI�ia de juramento da, bandeira pelos
seus padrinhoS, ela no centro, segurando
a' bandeira, 'venelo-se ainda, da esquerda
para a direita, o sr. Milton Stange, da Rá
dio Jaraguá, o vigário Pe. Elemar Scheid,
atrás dele' o sr. Uöô Leal, diretor da Rádio

JII!ragu6, pastor Egberto 'Schwanz, da

Comunidade Evangélica Luterana, atrlls
da IrmA Rosalina a sra. Adalgisa "Lila"

Piazera de Azevedo, a ara. Cacilda Mene

gotti Schünke, o sr. Sigolf SChünke, o dr.
Dietrich Hufenuessler, o prefeito ''Hans
Gerhardt Mayer e esposa carla, o sr. Eg
gon Joio da Silva e esposa Laura, e de
costall o sr. Aldo 'Plazera.

Ela, ..rI! sempre lembrada pelo
povo jaraguaense pelo muito que fez em

, prol do mlJ!licfplo. Este ..man6rlo exter
na II Congfegaç4o da Divina Providência o

seu pesar pela per,da de uma de suas
mals ilustres Integrantes.

'

.
,

A denúncia da ,pro!.iJ rad�}rh�
"De início nesta carta quero

dizer-lhe, que quero ficar no anoni,
mato, pois sou Professora cornO é Id
gico, tenho medo das �rseguições da
Administração Municipal, que é im-

,

placável neste mister".
,

'Lf na primeira página' deste
,j011l81, edição, de 30111 a 06/12191,
que v�ios processos criminais, foram
enviados 'ao Forum de Jaraguá, pela
Procm:adoria 'Geral de Justiça do Es
tado, aö Promotor PúbliéQ, contra o

Prefeito Ivo _KeineH e outro ex-pre-,
feito, por crimes de pecu1!lto, desvio
de verbas, malversação dos din,heiros
públicos e Outros mais.

Por outro lado, Ir ha edição de
09 de novembro, rio Jörnal da Noite
ôe Blumenau e pessol!,S amigas ouvi'-

ram n�a das emisSo!a� d� .R,ádio 10'-
) cais, que o PfeIcitö Ivo Konell,na sna

-entrevista .oolt\tiv",.à Imprensa (dI!
-qu-aro Correio do Povo não partic.i-
pa), num daqueles seus momentos de
valentia vefborrágica, quando diz
muita beSteira e mente descarada- ,

mente, dizia:, "Se e;dstir justiça em

Santa Catarina, um Secret1írio de Es
tado, um Diretor de APP e uma Dire
tora de Escola de Jaraguá, terão que ir

, para a cadciL" Que se saiba, não há
nenhum processo cl!iminal contra o

Secrefátio de Estado, nem contra a"

Qiretora da Escola, nem contra o Pre
sidente da A.P.P. Trata-se de in-
venção doPrefeito.'

,

Mas contra o Prefeito Ivo Ko
nell, já há 'vários ,e como estes agora,
devem aparecer muitos outros, como

EXPEDIENTE

,o Processó Popular�pela aplicação de
, dinheiro da Muniéipalidade em cons

truções e obras sem Lei que al,ltorize,
como é o caso dos Pavilhões que fo
ram construídos no Agropecuáfio que
pertence à SALVITA, e outras irre-.
'gularidades' como obras,' licitações r

para obras e a c�de paralelepí-
?

pedos e lajotas.,
Ao que tudo indica, como em

Santa Catarina ':ex'iste justiça" o Pre
feito Ivo Konell é que vai para a Ca-
deiaJ

'

Atenciosamen-
t .

,

' ,Carta
registrada recebida pelo "Correio". ,

"

N.R.: A professora fala em

"Processo_Popular", quando' o certo
seria AÇAO POPULAR, regulada
por' Lei P!IrB punir Administrado
res Inescrupulosos

Fu"dado em 10 de m,llÍo de 1919_
Diretor: Eugênio 'Victor SchlftÖclel
DRT/Se - 729

'
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"A Histõria de nossa gente nãopodeficar
,

sô na saudade" .

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

---------- Barão de ltapocu ...

Confira a história
... HA50ANQS

,

,7'
- Em 1�41, realizava-se no dia 16 de novembro [esta p0-,_.plilar em beneftcio da construção do "Salão PturXJuial' (Salão

Cristo Rei), à rua Mal, Deodoro" nesta cidade, nuín esforÇo dos
CongregadosMalianos e daPia União das Filhas de Maria.,

"

'- ,_ A, guerm allda.va acesa e rollda.va perigosam�IIte o Brasil. Eram retiradas da "Lista Negra" amencana, 110 qudl foram ill
ciútdas 1,523 fi/mas sulamericanas, 7 firmas brasileiras, sendo
uma de Santa Catarina, uma de Pernambuco, uma da Bahia e

quatro de São Paulo, ,

-, - Getulio Va'8as pronunciava 11m grande discurso e pe
dia que sobre ele fosst;,meditado por todos os brasileiros "na hom
de incertezas e cuidados 'que se atravessam, serem lJieditadospor- '

que representam o "grallde alarme" da alma da Pátria para que
todos estejam prontos para servi-la com decisão e coragem". '

.

- - Instalava-se a primeira fáblica de vtdro pl,!lIo,no Bra-
sil, com o lançamento da pedra fundamental no munidpio flumi
nense de São Gonçalo, com produção inicial de :$5mil toneladas,
numa ârea de 3'{}()()metros quadrados.

... HÁ40ÀNOS
- - Em 1951, o p/'f!fetto ArturMüller sancionava a Lei IIf1,

20, de 21-11-51, que fixava em 25 dejulho a data da fundação do
municipio. Era apreciada, discutida e aprovada por uma Câmara '

de Vereadores .constituida dos seguintes: Adolfo Antonio Emmen
doe/fel; Alvim Seidel, Octaviano Tissi, Herbert Schneider, Ney
Franco, Mário Nicolini, Frederico CUI1Alberto Vasel, Walter Iark,
KlIIt Herbe/1 Hillbrecht, Ar.tur Oscar Meister e Willj Gennano
Gessnel:

, _ ,

Também o prefeito sànciollava a Lei "fi. 22, da mesma

data, autO!iz"ndo a aquisição por compra ou desapropliação para
ampliaçi/o da Estação Rodoviália, telTeno pertencente a dOlla Ber
tha Weege, sito àRua D, Pedro II (hoje P. Pedro FranckeIl), pelo
!'alorde Cr$ 30,{)OO,OO - tlinta mil cmzeiros, \

,

� - Dez fam(lias , desiludidas, e com gralldes prejufzos de
,seus haveres, estavam retomalldo do No/te' do Paraná, já não
mais encantando muila gente porque deixou de ser o eldorado tão
apregoado. '

"

- - João Emmendoeifer era nomeado Juiz de Paz dé Jara
guá do Sul e OscarPinto da Luz para o distlito de COlupá,

... HA20ANOS·
- - Em 1971, um longo pedodo de estiagem a que eS(S1va

sendo submetido o 1I0rdes!e catmine/ise, estava ameaçando as la
vouras, Em Jaraguá do Sul e mlmicfpios vizinhos, as plantações de
milho, anvz e fumo, entre olitraS, apresentavam aspecto'desoladO!:
Mui/os lavrado./'f!s fazimll pn;ces diálias para que voltasse a cho
vei; porque do contrálio todo o trabalho e esforço resultaria inLÍti/.

, - - feia Lei nfl 327, o prefeito /Ions Mayer era autOlizado a

retleber par doação ulllá área de temz'de 6OOm#, de tv0rbei1o
Gaulke e sra. EI!'ira Gaulke Joesting e seil marido para a abertura
da Rua' 87, 110, bainv. Czemiewicz, 1I0minada plimitivamellte de
Venezuela e atualmenie chama-se Victor Gaulke, homenageando
seu antigo dono. ,

- - Também era sancionada ,a Lei nQ 328; dello!7linando
de Daisy Wemer Sol/es a Escola Básica a ser constmída /ta ma

Joillville, .mas que hoje se chama de Prof Heleodoro BQrges, velbo
mestre escola do Jaraguá do passado, ,

'

/ .., - A RFFSA pela 11fJ divisão infol'1nava que falia transitar
trein' misto eil/re COlUpá e Join!'ille, Hoje, a litoilila também tr(lII

sita aillela para tlllistas., Quase esquecíamos de, dizer que o trel1i
translta!'a 'só aos domillgos, E a litolina, hoje, tmj,bém, O govel1lo
abida pensa en; sal!'ar o trem."

."HAI0ANOS
- Em 1981, a 'WEG info1711ava pela imp'rema que reduzilia

jomada de trabalho mas lião ilia dispellsm: Silva enfatiza!'a: "Sou
contra as demissões, pois elas aC0l1'f!tam grandes despesas, plVble
mas soc,iais e altos investimentos para a ,recomposição da equipe,
:após c,ontol7uuia a cdse". I, ,,',

_.:.. Em fundado ° AnciQlI(1to 'Lar das F10/'f!S', comaplv-
,

!'ação dos estatutos e eleição do Comelho Curador, fOl71wdo pelo
Pe. João HeidemanII, Pastor Ingo Piske, Eggon Joi/o d� Si/�'a,
Wolfpanlt Weege, Lucilla Emmendoelfer, Carla Schreiner, Pedro
DOllllli, EnöertfJ Bretzke, Gerei Baume/' e Uelo Wagner.
,',

- - Marcos Henriql1e Bl/ec!ilel; pres. da CODESC -, Com
panhia,de Desellvolvimento' do Estado de Santa Catalilla amm

cim'a os 1I0mes dos agtlIciados com o PRÊMIO CODESC DE
DESENVOLVIMENTO/81, para os que mais se destacare"" em

S, Catmilla, figurando 110 ál'f!a da indústíia o empresálio Eggoll
João daSilva,'

. �

ApOio
INDÚSTRIAS REUNIDAS
J�RAGUA LTDA.

Jaragu4 do Sul, 7 a 13 de dezembro de 1991
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Inquéritos centraVasel e
Konelí em "banho-maria'"
laragd do Sul - o prefeito

Ivo Konell se arrogou o direito
de propalar aos quatro

.

ventos
que a matéria divulgada na nossa
última edição sob o título princi
pal de "Procuradoria denuncia
VaseI e Konell por irregularida
des", não seria mais que uma

campanha barata de dene� a
sua imagem em virtude de 'ran
.ços políticos" com a direção
deste jornal, Usando vastos es

paços nas rádios locais e, certa
mente os usará também em ou

tros órgãos de imprensa, Konell
preferiu ocupar a maior parte do
tempo dado às entrevistas com a;
críticas pessoais ao diretor deste �
semanário, Eugenio Victor �
Schmöckel, a que chegou a adje- c(
tivar de "doente, desequilibrado ö
mental, louco de pai e mãe" em 'f
detrimento de sua auto-defesa,

Alegando não ser um pro
cesso centra ele e sua gestão
atual frente a admínistração mu
nicipal, mas sim inquéritos poli
ciais administratives impetrados'
em 1986 na gestão Durval Va
sel, Konell, contudo era secretá
rio de Finanças na época, 'e, co
mo tal, homologou as liberações
de verbas.: "Por trabalhar nesta
'''poi6ca'' (sic) fui arrolado inde
vidamente nestes processos por
razões políticas, que eu era can

didato pelo PMPB. Mas como

secretário só assinei empenhos
, que setores responsáveis me re
passaram", acrescenta.

ONDEESTÁOOS
FERROS?

Um dos inquéritos poli
.ciais tem o número 2.755/88,
impetrado por Oscar Werner e
que indicia Durval Vasel e Ivo
Konell. O inquérito policial foi
requisitado pelo advogado Ro
berto Marcelino Vargas Madrid
(falecido recentemente vítUna de
acidente com barco de pesca),
que "em "Notitia Criminis"
'aponta "inúmeras irregularida
.des cometidas no período de ja-
neiro de 87 a março de 88, têm
destaque": desvio de verbas des
tinadas à eonstrução de quadra'
polivalente no Centro Esportivo
na Comunidade de Santo Es
tevão, que não .foí edificada,
sendö o dinheiro desviado para
outras. obras, conforme consta
taram os auditores Pedro Rocha
de Olíveíra, Edson Roberto de
!2. Fernandes e Reger Teixeira. '

A,prefeitura diz que utilizou o
dinheiro (o valor era de.Crê 36
mH e provinha de fínancíamento
firmado cem a Secretaria espe-

, cial de Ação Comunítãría que
somava Cr$ 324mil).'

,"Era uma mixaria, uma

porcaríazinha de dinheiro", diz
Konell, Desta mixaria, sobrou
uma mixaria ainda menor; pois,
conforme laudo dos -peritos o

dinheiro foi utilizado para obra
de construção de banheiro e'
vestiários no campo de futebol
da comunidade, mas das 444 ki
logramas de ferro ,dquiridas pa
ra.a obra (conforme nota), ape
nas 217,60 quilogramas foram
utilizadas, quanto a-diferença de
226,40Kgs restante não se têm
'notícia até hoje.

Na época o advogado Ro
berto Madrid analisou assim o

fato "Aplicar verba ou dotação
orçamentária em iugar de outra,
ou para finalidade diversa da
consignada no orçamento, é
crime, e consuma-se com a. sim
ples prática da ação prevista na

lei, independentemente de se

houve ou nOO efetivo prejuízo,ao
interesse da administração pú
blica". Aproxima do artigo 315
do'Cõdígo Penal de 1940 (em
prego irregular de verbas públi
cas).

A este inquérito policial
prestou depoimento na Delega
cia, da Polícia Civil de Jaraguá ,

do Sul o atual prefeito Ivo Ko
nen no dia 28 de outubro de
1988. Na ocasião, Konen alegou
que quando o dinheiro foi libe
lado pelo Seac para a cons

,trução' da quadra polivalente de
Santo Estevão o valor já era in
suficiente para a obra, ele,
então, teria "telefonado ao Seac
que o autorizou a fazer tal tran
Sação". No mesmo dia, prestou
depoimento também Durval Va
seI que negou a acusação do im
petrante do inquérito e ratífícou
as argumentações de Konen.

No dia 16 de novembro

Vasel pediu a

AL
'

indeferimento
de p'didodo
TJpara
impetração de
processe.

/

do mesmo ano' o delegado de
Polícia - corregedor Jaceguay
Marques Trilha deu por concluí
dos os trabalhos da PC sobre o'
assunto, alegando ausência, do
impetrante a depoimento na de
legacia.

POSTES FANTASMAS

O outro inquérito foi im
petrado também pelo advogado
Madrid; a pedido de seu cliente
Álido Pavaneno (vereador do
PDS) e se baseia também em

emprego irregular de verbas do
convênio da Seac, desta' vez o

caso apontado aconteceu na Vila
Lalau. O valor financeira da
época de Cr$ 68.526,00, que,
conforme 'o convênio, deveria
ter sido aplicado eQJ construção
de quadra polivalente do' Centro
Esportivo Comunitário ,da Vila
Lalau, foram, entretanto, desti
nado a reformas doColégio Es
tadual' Professor Heliodoro
Borges, porém sem qualquer

, termó legal autorizativo. Nesta,
como em outras obras referentes
ao convênio, verificaram-se',
número menor de material em
pregado do volume de vendas
constantes em notas físcaís.

Respondendo na Justiça
por este inquérito, Ivo Konen,
apresentou-se à Delegacia Re
gional de Polícia para prestar
depoimento em 28 de outubro
de 88. Disse estar afastado do
cargo de Secretário de Adminis
tração e Finanças e argumentou
novamente defasagem entre o
valor estimado para a obra e o

prazo para sua efetiva liberação.
Disse novamente ter solicitado
autorização ao Seac para a auto
rização.

CORREIO�.-
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Konell: acessos de ira ap&; pnblicação da dendnéia.

'1'
(

) utados e prefeitos em exerd-
ragu' do Sul - Dep � podem ser julga-

f6 rivilegütdo e Sv
.C i-

do de mandato têm l'O.p IdeJustiça�sediadona ap

peloTnbuna É o casodos, se for o caso, término de seus mandatos.
_

tal e, geralmente, após o ell. Os inquêritos não está? �n
de Durval Vasel e Ivo KOll • d'-er "em banbomana • A

s por aSSIm
...

duidos, estifl apena . de
avaliáçllo da Justiça vemm� t:; u�u deste priv.i1égio para

O deputado I)orval � fritos junto a Assembléia
pedir indeferimento

de seUS mq:bÍblicos, Vasel conseguiu!
Legislativa. Usando de vers::or Adelor Vieira (pastor da
ao que parece, convencer

o

elo PFL), que concedeu o

b''''1Il de Deus e deputado P
Assem ..,

indeferimento.' I
' Konell que na ép!lC& era se-

Quanto ao prefelto vo. : "O ler a matéria OOi-
• A FmanÇ8","

crebVio de Administraçal" e 1 do Povo soltou bradoS
e

tada na 6lti� OOiçãfl do C��:ores da Prefeitura. Apds
ameaças encolerizadas nOS as

jornal que lbe foi concedidO.
solicitou direito de resposta ao pro;ação j' havla jmpetra�.

d eceber nossa a d tre-Antes, porém, e r. '. . conforme em teor e en
.

d·do J'udicial destedU"elto,. clarà demons-do pe I
'ma rádio local, numa •

vísta que conc:ed,eu a.u .' ado em suas entreVIStas
,_' d' redpita�O _. adjetivo os

.

,

traça0 e P té
. '.

para qualificar nOSsa
ma � defensor do fim deste pnvUé-

Konell, contudo, se ,

Lw, '''dto for comprova-
d' que se a,&o ju

gio a parlamentareSel ege:::" o responsável deve ir,p� a ea-

do em ações daqu a ." .

,

deia.

I'

"

II

II

Hruschka
Equipamentos e Acess6rios

.

Indústria de aparelhos para máquinas de costura,
Aparelhos de debruns, aparelhos de debruns duplos,
Ovo Goleira, filete, aparelhes para pregar elástico e

,

'aparelhos especiais. .

Rua Tereza A. Hruschka, 50, - Bairro Jaraguä
/ Esquerdo

.

89250 JARAGUÁ ..

DO SUL SANTA
"

.

CATARINA

\
, ,

O,melhor Carro tJsad'o
'

da
.,..

região
Escort XR;'3, Pràta Met./90,
Voyage, DoUrado/85
Lada Laika 4 Portas, Vermelho/92

Escort GL, Cinza Per./91
Escort XR-3, Azul Met.l88r

.' Fiat Premio CSL, Vermelho/89

Moretti, Jordan & Cia. Ltda.

Del Rey GL 4 Portas, Branco/R
Escort,GL, Prâtal89
Del Rey GL, Branco/84

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

'Jaragll;á do Sul, 7 a 13 de dezembro de 1991 P4gi1lll3Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Comarca de Jaraguá poderá
ser' elevada, à 4º entrância

MATUTANDO
---------- Egon L. JagDo. -

o mito da industrialização
anos nomunicípio de Jaraguá do
Sul. A elevllção da comarca de
3! para 4! entrância dará grande
impulso aos trabalhes do judi
ciário, beneficiando também to
dos os municípios que a com

põem.

ção de duas novas varas no fó
rum de Jaraguá do S�. "Em
bora enfatizasse que o atendi-.
mento desse pleito seja inviável
do momento, o desembargador
assegurou que a emenda que
apresentou prevê à criação de
uma nova vara, informa O' de

putado Udo Wagner. As dilas
medidas serão analisadas pelo
Pleno do Tribunal de Justiça e,
se aprovadas, contribuirão para
o aperfeiçoamento do .atendi
mento judiciário na cidade.

O desembargador Ayres
Gama Ferreira de Mello, já
atuou, como juiz" durante oito

O presidente do Tribunal
de Justiça dô Estado, desembar
gador Ayres Gama Ferreira de
Mello, recebeu os parlamenta
res, Udo Wagner e Durval Va
seI, que representam Jaraguá do
Sul e região na Assembléia Le
gislativa, para confirmar que
defende a elevação da comarca

desta cidade de 3! para 4! en
trância. Emenda neste sentido'
foi apresentada pelo desembar
gador ao Tribunal Pleno para
oportuna apreciação.

Na audiência, os deputa
dos Udo Wagner e Durval Va
seI, também solicitaram a cria-

No começo da era da industrializaçâo, os patses
do assim chamado "primeiro mundo". procuraram
monopolizar a indüstria, fazendo com que os patses do
"terceiro mundo", participassem do processo apenas
fornecendo matéria prima e, depois, comprando opro-
duto final,

"

.

Aos poucos; porém, o quadro foi mudando. As
conquistas .trabalhistas, que garantiam cada vez mais

os direitos dos trabalhadores contra a exploração dos

Patrões. reduziam oslucros das indüstrias nos palses
desenvolvidos. TlUfÚJém a poluição ambiental, causada

.

pelas mesmas, exigiam medidas de controle e sanea-

menso, '

,

De repente, deu um "clic" nos pa(ses e indüstrtas
do primeiromundo, "Por que não transferir indrtstrias
para o terceiro mundo, deixando 14 o lixo (poluição) e
aproveitando a mão-de-obra barata, submissa eindefe
sa que 14 existe?"

A partir da( os pesses subdesenvolvidos foram
agraciados com aquilo que tanto queriam: tndustriali- '

zar-se, Criou-se inclusive a idêia que o desenvolvi
mento de uma naçõo depende apenas da industrializa

ção e que um pars agrtcola estä fadado ao subdensen
volvimento.

Para o terceiro mundo se transferiram, e foram
chamadas benvindas, toda sone de indüstrias,

Mas, embora se transferissem as 'indústrias, não
se transferiu a tecnologia e a pesquisa tecnolõgica,
continuando a tecnologia de ponta nas mãosdos patses
do primeiro mundo.' 'E, hoje, embora tenham indüs
trias, os pa(ses do terceiro mundo continuam depen
dendo dos potses desenvolvidos. Com uma agravante:
tem o lixo indüstrial espalhado em seus quintais,

Sendo-lhes oferecida como "tâbua de salvação"
a industralização, os patses subdesenvolvidos, negli
genciaram a produção primâria, principalmente a de

alimentos, embriagados que estavam com a idéia de
tornar-se grandes através da industrialização. E hoje,
para saciar à fome de sua população, dependem tam

Mm das potses desenvolvidos.
Em poucas palavras: a situação dos patses subde

senvolvidos, hoje,
é

pior que antes da industrialização,
Não que a indüstria não seja um fator de desen-:

volvimeruo, Mas esta tndustrialização "colonialista";
implantada nos poúes subdesenvolvidos, não os deixa

usufruir dos benejfcios da mesma. Em vez de ser um

fator de melhoria e maior autonomia, constitui-se num

processo de expoliação e subjugação. '

/

Ati quando vamos sonhar, acalentados por este

mito? Serä que' não chegou a hora de dizer um basta?

Para o Deputado Udo
Wagner, a aprovação dessas rei
vindicações demonstra, "a re-
"presentatividade do município
de Jaraguã do Sul, através dos
dois parlamentares, na Assem
bléia/ Legislativa, lutando pela
solução dos problemas de toda a

região".
.

Direito de respeste
Direit. de resposta referente' a colana Bastidores de M'rcio Marara

ESFERA DE VIDRO VOLTA A ATACAR
A respeItO da nota '�esfera de vidro volta a

atacar", .velCulada nesta col,,"a, temos a esclare- '

.eer que nosso poslcloanamento sobre a existên
cia de uma urna para doaç6es financeira, Instala
da em uma capela em Nereu Ramos se deu a partir
de abaixo-assinado,. com '57 firmas. N'o pod.1iI
mos deixar de registrar o fato em ses$l'lo da Câ
mara de Vereadores. N'o é verdade, ainda, que

tenhamos articulado a colocaçio da dita urna na

capela. 5el'l8 Imoral, o que combatemos, sempre.
Quanto a questfio do Sr. Esmeraldo Chlodlnl; en
tendemos, no�ca poslç'o - surtiu eteHo, pols ele
acabou destltu(do do cargo e a diretora Maria Sa
lete Patr(clo retornou ao seu, cargo. Aimlro Antu
nes Farias FHho (Peca) - Vereador/PMDB - Jaragull
doSul.

Edítal
AU�EA MÜLLER �RUBBA - Tabeliã e Oficiai de
Tltulos da Comarca de Jaragull do Sul, Estado de

Santa Catarina, na forma ela Lei etc.
Faz saber a todos quanto,este edital virem que se

acham neste Cartório para Protestos os Tltulos
contra: ' , ,

,

A.R.G. COM MAT�ON._STR - MAL DEODORO 657

nesta; BUTUCA ESPORTES CLUBE-EStR FUNDOS
BUTUCA s/n!! nesta; FRANCISCO ISRAEL PEREIRA
ME-OITO DE MAIO 294 nesta; IRACEMA BARBOSA
JOÃO PICOLLI 104 nesta; MARINOS AUTO PEÇAS
LTOA ME-JOÃO PICOLLI 94 nesta; MAURINQS AU

TO PEÇAS LTDA-JOÁO PICOLLI 94 nesta; NAZA-'
RENO COSTA DA SILVA-JOÃO CARLOS STEIN sln!!
nesta; OSCAR CORREA DE OLIVEIRA-MANOEL RI

BAS s/n!! nesta; PITY 8AZAR-JOSÉ T. RISEIRO 427

nesta; PADARIA E LANCH LUZ DO BAR LTDA-PREF

DIAS DE CASTRO 401 nesta;PANIFICADORA CONF
RIBOLO LTDA-PE ALBERTO ROMUALDO 611 nes

ta; R.C PRESENTES LTOA - ANANIAS BARBOSA 54
S.J.R. PARDO nesta; REMAC S.A. TRANSPORTES
LOURENÇO KANZLER 467 nesta;

E, como os dHos devedores não foram en

contrados, ou se recusaram a aceitar a devida Inti

mação, faz por Intermédio do presente ed�l, para
que os mesmos compareçam neste Cartório na

Rua: ARTUR MÜLLER, n!! 78, no prazo da Lei, a fim
de liquidar o seu dt§blto, ou então clar razão porque
não o faz, sob a pena de serem os referidos protes
tados na forma da Lei, etc.-

,

RMNlJaragud do 'Sul, 03 de dezembro de
1991.

AUREA MÜLLEß ßRÜBBA - TABELIÃ E OFI·
CIAL DE PROTESTO DETfrULOS.-

..............--------------........------p-------------------------...
11

I'

D/CORTE', CLíNICA VETERI,NÁRIA '

SCHWEITZE.R
FUNILARIA

JARAGUÁ LTDA.
,

.,. li

I'

Especializada em brocas de aço rApldo, brocas de metal
duro para circuIto Impresso, fresas de aço rApldo, bedanles com

dez por cento de cobalto, machos de aço rApldo, serras de aço
rêpldo, cOsslnetes, Ilmall, contrá pontas fixas, pontas rotaUva�"
trenas, eletrodos, mandris, paqulmetros, mlcrometros, discos de

corte e desbaste.

Dr. Wald.emar Schweítzer ,

Cltnica de pequenos e grandes animais,
cirurgias, vacinaçês, raio x, internamentos e
boutique . R. joinville, / ./78 (em frente ao

Sup , Breithaupt) - Fone: 72-3268
, Jaraguá do Sul - SC

-,

Calluu � Aq�cedor Solar.
R. Feli� Sclrmidt, 279 - FON!:

72-0448

)QTagll4 doS"l- SC

Dlcorte Comércio de Ferramentas Uda.
Rua Reinoldo Rau, 459 .. Fone: 72-3384
Telex: (475) 465 - Jaragull do 'Sul- SC.

R'ETíFICA JARAGUÁ LTOA. I

MOveis de madeira, aço e estofados, venUladore� bebédOUr08. m4qulnas de
escrever, e calcular, novas e usadaS. Suprimentos pl c;omputadores acesS6rfos em

geral. • '

'

, R.nada Autorizada 1811. Assistência l'êcnlca, Incluslvà refonnas de
_ cadeiras, arquivos etc. ConSlllte-nos.

Rua VenAncio da Silva Porto; 353 .

fone: (0473) 72-l492 - Fax (0473) 72-3868
J�RAGUÁDOSUL-SC

.

RETÍ'FICA DE MOTORES
ÁLCOOL GASOLINA DIESEL

Anexo completo estoque de peças - FACIl-ITAMOS SEU PAGAMENTO
Hua Pastor Ferdinan'dôSchlue'nzen, 116 - FONE:' (0473) 72·2254 - Jaraguá do Sul- SC

P4gina 4 Jaragu4 do Sul, 7 a./3 de dezembro de 1991

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Supermercados·driblam crise
A, rede de supermercados

Bi'eitbaqpt fOi eleita pela' Asso
ciação Catarineo5e de Super
mercados como a melhor rede

»Ó, 'do Bstado Deste' ramo de atíví
dãôe. ,Aliás, o grupo Breithaupt
teJD- este ano outros bons moti
vos para comemorár: foi esco
lhido a me�r empresa no ge-

· reoclame.nto de recursos prê- ,

, .,. .'

mios pela Associaçjo Catari-.
" nense de RH; que entrega pre
miação pelo mérito em jantar "

que acontece nesta sexta-feira, ,

na sede recreativa da Marisol; e
completa 65 �os de atividades
na comunidade.

Já a rede de Supermerca
dos Vitória,· abrirá ainda este
mês" nó Centro de j'araguá, sua

Proçesso, ecológico

primeira loja na cidade. A inten
ção é inaugurá-Ia antes do Na
tal.

O Supermercados Costa,
situado -no bairro João Pessoa,
inaugurou sua novaJoja (ao lado
da antiga), comampla-,e modér
nas instalações. A inauguração
oficial aconteceu no 6ltimo sã- ,

bado, '

Um' jaraguaense na poluição'ambiental
. .'

.

A INTECH' foi fundada em

1989 por P� Springmann, enge
nheiro qufmioo, natural 'de Jaragui <lo
Sul; com o objetivo de desenvolver
I'tOjetos e processos industriais, bem
como resolver problemas ambientais
resultantes da atividade industrial.

Percebendo ,que a área am

bientai apresentava mais expressive
que a propri!i atividade Industríal, a
empresa duecionau seus esforços em
busca de tecnologias alternativas,
mais econômíeas e modernas e que

, raolvessem ou ao menos mínímí
I
zassem Os problemas, de degradação
causados pela ocupação humana e

, suas atividades econômicas,
'

,I •

Atualmetlte a.sede da INTECH
se localiza em Floríanõpolis, sendo
seu q�dro té(:nioo composto efeti
vamente por quatró engenheiros, dois
engenheiros químicos, um enge
nheiro; asn'nomo e um engenheiro
sanitarista. além de um grupo de pro
fissionais e estudiosos de papacitação
oompro�a, participando como

• apoio, perinitiDdo à emPfCSII atuar
dentro de áreas altamente especializa
das.

Apostando na tecnologíe e na

formação de S(;US {profissionais a IN
lECH se caP!ICi�u a executar entre

outros, os segui,Dtes serviços: BI....
lJonçIo de projetos' de redes
coletora e· de tratameato de es
JOtos� "om4sticoa e mduatriaia;

· Blabo,.çlo de projetos, para
cleatiDaçlo final de resídaos 116-
Udos (.ter,ros, '''ni''rios indas
triaia e dom'sticos); Bstados
para .proveitamento e 'recicl.
gem de lixo; Bstados de dil
penlo .tmosHrica com m1flti-'

,

pl.. fontes; SeDtlOre.mento re

moto· .travls de estado de foto- '

pfi.. de aat4lite que pen'nitem
ailaliaar ,. de;r.daçlo .mbien
.... o comprometimento de b.-

. ciaa bidrogr4ficaa. ocup.çlo

'ham.n., desmatamento, etc. '

Além disto, trabalha no eStudo
e planejamento da ,viabilidade técnica
e ,�n"mica de projetos agroindus

, trí81S.
, Para se diferenciar de seus

concorrentes diretos, a INTECH bus
cou tecnologia inovadora para o tra
tamento de efluentes líquidos orgâni
cos, tóxicos e .não-t6xicos. A tecno

logia denominada de bio-.amento,
utiliza bactérias' especializadas em

substituição aos sistemas convencio
nais de tralamentl:t que utilizam nor

'malmente equipamentos mecânicos
de aeração, bastante dispendiosas por
consumirem muita energia e apre
sentarem frequentes problemas de

manutenção.
As bactérias empregadas no

bio-.amento foram desenvolvidas
pela MICRO-BAC INTERNATIO
NAL. de Austin .. Texas - USA e são
de ocorrência na&urIIl.' Ou seja, não
sofreram modificação de DNA, além
de serem não-patogênicas e não t6xi- '

,

cas, o que permite seu emprego em

qualquer sistema de tratamento de
efluentes, confonne informações da
E.PóA. (Environmental Protection
Agency), órgão ambiental máximo
dos Estados Unidos.

Atualmente a INTECH atende
'com sucesso uma infinidade de em
presas das mais variadas áreas, entre .

as' quais as agroinddstrias, inddstrias
alimentícias, 'inddstrias têxteis, in
ddstrias de porcelana, destacando-se
grupos e suas ramificações, tais co

mo: Chapecõ, Sadia de Concórdia,
Perdigão, Ceval, Frangosul, Dagranja
S/A. da Lapa-PR, Holding Porto
bello (Florianópolis), Nutrimental de
Guaramirim, Porcelana Schmidt de
Pomerode, Hemmer Florestal Agrí
cola de Blumenau e Lave-Leve Be
nef. Têxteis de Itajaf,
Pedro (Peter) Springm.nn,·'
filho do dr. Fernando A. SpriD
gm.nD e Y.... Fischer SpriDg-

.

�, de tradicional f.mm. 10-
c.l_:

...................................• 11

PI CLUBE DE JARA6UÃ DO. SUL
EDITAL DE 'CONVOCAÇAO

ASSEMBLlt[A GERAL EXTRAORDINÁRIA

De acordo com o estatuto, es'tä" C:OÍlvocados 'os associados
do PX CLUBE DE JARAGUÁ DO SUL, para a A,ssembléia Geral
Extraordinlhia a"realizllr-se na sede soc�l. situado a rua 296,'mor
ro do Aearaí, nesta cidade de Jaraguá do Sul, no dia 15 de dezem
bro de 1991,.a\s �:OO boras em primeira c:onvÓC8ção, ou meia hora

,

ap6s, c:om qualquer n6mero de associados presentes, para delibe-.
rarem sobre a sepinte ORDEM DO DIA: "

I!! - Prestaç46 de,con� do aoo del99!
']f! - Eleiçl" da nova diretoria
32 - A,ssuntos diversos

Jmgd do Sul, 03,de dezembro de 1991
NelsoD W. J••se.

'

Preside.te

I .'

"I: \

CORREIO'-
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falando sobre

MARKETING
-----------.Renato Borg..�resi�

O. que' é &anchisi"g
Não se trata mais de teorias ou de resultad� depesqui

sas.UI uma constatação afato de que o'desejo de t:eW4ação
do prôprio negocio, para o brasileiro, Imais do queum obje
tivo para alguns: I umprojeto de vida paramuitos, num tndice

.

ati superior aos 70% demonstrados em pesquisas. "

Podem ser observados depoimentos atravls da impren
sa, de organizações que conquistaram significativa evolução
de mercado noBrasil e no mundo pela adoção de uma estratl
,gia chamada fra,_chisi1lC_ Estra/lgia essa que nâo se resume
à velocidade da expansão do capital investillo, mas algo mais
complexo, que inclusive tem obrigado empresas brasileiras,
que em parté a praticam, a realizarem uma completa revisão
de suas atuais estruturas e conceitos. '

"

.

'

EssBNCIA DO SISTEMA
Franchising I, na verdade, uma conunua prestação de servi
ços entre-uma organização franqueadora - detentora da mar
ca, conceitos, técnicas ou-fôrmulas, de todo know-how, enfim,
da 'comercialiiação de bens e uma organizaçãofranqueada - a

que adquire contratualmente o direit� de explorar não só a
marca, mas todos osmétodos desenvolvidospela primeira.
A prestação de serviços do franqueador ao franqueado se ini-, '

da na determinação criteriosa da montagem do ponto-de ven

da - apoio na escolha da localização, projetós, equipamentos,
treinamento da equipe, controles administrativos e operado
nais, determinação de estoques, tudo o que seja necessário pa-
ra a inauguração do negocio.

.

Entretanto, 'ess{l assessoria representa uma pequena parte da
principal caracteristica do sistema de franchising. Para o ver-'
dadeiro franqueador, ·0 que importa não são osprodutos ou os

.

resultados por ele obädo« junto ao franqueado, mas sim o que
este ,último obtlm junto ao mercado consumidor. Ou seja: num '

segmento de cosméticos, PÓ" exemplo, manter o produto dife
renciado em relação ao da concorrência 'Ipane da responsa
bilidade do franqueador, mas a principall a de transferir ao
'seu franqueõdõ o know-how de como melhor comercializá-lo.
É de responsabilidadé do fra�ador o tr4fegó, e isto não
depende apenas do ptestfgio damarca. '"
-Na verdade, O que temos visto 11() Brasil, em 90% dos casos,

,

são sistemas mUito próximos.a um ücenCÚllnl!nto de marca, ca
raCterizados essencialmente pelá brl-Í1'l' prestação tl!! serviços
ao "licenciado"; compflrando-se com o franchising, a quem
cabe a, obrigação defazer as vendas,acontecerem. NO,sistema
de francmsing' () franqueado I tido como um socio que admi
nistra e operá 'o ponto de l'enda em conjunto'com o/ranquea
dor. Renato Borgheresi I consultor da Pmral de Comunicação
eMarketing.

'

•

J ,i � A\] ", > ,

SPÉZIA & elA. LTOA. F,rro Velho Marechal'de
Engelmann & 'Cia. Uda.
,. ,I

Conhecidado'Acre ao RS

I'

!

Furg6éS simples, 4o�rmiCos, pl4sticos, frigor(ficos,.

"trailes e carretas de 1, 2 e j eixos.. ' I'
Equ� de refrigeraçlJo e jr! eixo (truck).

'

RUa Dr. Enrlco Fermi, Dl! 10 -

Fo�: (0473) 72-1� .'
, lI'elex: 474537 �F� (0413) 72-1843 I'

Serraria e Serviços de Trator

,
M(:ldeiras para construção e serviços dÉ'
trator com profissionais especializados;

ftJoão J. Ayroso, 772 � Jataguá'
. Esquerdo

,
,

,

Fone: 72·0300 - Jaragua do Sul
SC

;;�
Cöm'�iô-de veículos usados, peças pl

veículos e serviço de'eletricista

COMPRAMOS Vl!:fCULos
. ACJDENTADOS

Rua CODl'ad RiegeÍ, '162 - Foue (0473) 72-0�4
Jaragu6 do Sul-,SC

,

. "

. i

, ..

'.

\,
',,"CARaOÇAFlIASHe

,i'1 ,�
� \-

�

H'OR,NBURG 'Ihd .. de Carroçarias Blindadas Ltda
•

•

\
"

• ,'o

CARPrQÇARIASBLINDADAS - FRIGOR{FICAS -ISOT�RMICA$�' TREILLER'S COMERCIAIS - i:SQUADRIAS - PORTAS
�

. .. :.', . " '

AV. MAL. DEODORO DA FONSECA, '1.479 - FONE: (0473) 72-2511 -;; TEUEX,475.056·-
,

'

, FAX 72-2130 - JARAGUÁDO SUL/SC.' ,

'. .

" '�'
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PeçaDeus nos aeuda'unna
-sâtíra aos teledramalhões
\. .

-

.' .

______--------__--------__------ GERAL

. Cena de ensaio da peça. A atriz Rosimary Pett (Guilbermina Bra

gança e Bragança) é ladeada por Manfredo, o Bom (Irenos ' dos San
tos Jr, à esq.) e Manfredo, o Mau (Leone da Silva', à dir.).

Bráulio Pedroso,
na visão de/famosos

,

*.� .. ***** ••. *

crever qualquer coisa a respeito de um

amigo. Eu, como sou-extremamente par
cíal, acho que só se deve escrever sobre

gente de quem se gosta, Ninguém gosta
de ninguém impunemente. Me dou com

Bráulio Pedroso exatamente por haver
entre nós uma certa afinidade criativa.

Bráulio tem'uma vi�o 40mundo carrega
da de humor e um sentido patético, que Já
apareciam na biblioteca do personagem
de O Fardão, com suas estantes repletas
pelos exemptares de um único livro: o do

próprio personagem que era candidato a

uma cadeira na Academia. _'
Bráulio escreveu pra mim uma .

peça em, um ato O Deus .Nos Acuda. A

exemplo de Ring Lardner, Robert Ben
chley e Frederic Brow, Bráulio prova com
'esta peça curtíssim;l'que em poucas pági-

.

nas cabe uma quantidade ilimitáda de sá

tira inteligente. (Jô Soares).

Bráulio Pedroso tem sempre uma

forma nova de contar áS esiórias que se

formam em sua cabeça irreverente, amar
ga e inquieta. 'Ele não se conforma em re

quentar a idéia que deu certo e busca

\, sempre a narrativa surpreendente e im

prevista. (Manlia Pêra)

Tenho lido muitos textos. Nunca

soube dW;r se eram bons ou ruins e ex

plicar por quê. Sô.posso dizer que há Ú�x-'
tos que -me exeitam e textos que não me

exeitam. Diante de uns fico burro, diante
. de outros inteligente. Os textos de Bráulio
Pedroso me excitam e me fazem inteli

gente. (Antônio Pedro).

••••• ** ••••••

Têm pessoas que acham dilleil es- .

TU.B·OS $ANTA
HE'_ENA LTDA.

DiviSão de concreto (tubos e artefatos de I

concreto)..
.

R. Joinville, 1.016 - Fone: 72-1101
IJivisão de P/�sticos (tubos de PVC - e1etrodutos/

linha esgoto - tubos de poHetilenalmangueira
preta).

"

R.8einardo Dornbusch, 858 - Fons: 72-3025
Escritório Geral

-

R. CeI. P�ocópio Gomes, 99 - fone: 72.()()66

Jaraguä do Sul - "Foi
um "Deus nos acuda" para
conseguirmos realizar mais
este trabalho", parodia o di
retor teatral Gimar Moretti
no início da entrevista que
concedeu ao CO'RREIO' DO'
PO'VO'. para anunciar o lan

çamento da comédia "Deus
Nos Acuda", �eça assinada

pelo renomado (e falecido)
autor Bráulio Pedroso e que
será encenada pelo Grupo de

Teatro da SCAR (Sociedade
Cultura Artística), nos dias

11, 12, 13, 14 e 15 de dezem
bro no anfiteatro da socieda
de.

"Deus
.

nos Acuda" é
uma comédia que satiriza os

teledramas das novelas brasi
leiras '(plim, plim ...), em um

curto espetáculo de 1h15min
'de duração. Esta peça de
,

Bräulio Pedroso já 'foi inter
pretada e dirigida por "feras"
do teatro .nacional como o

humorista Jô Soares, que so

bre o autor escreveu: "Bráu
lio prova com esta peça
curtíssima que em poucas pá
ginas cabe uma quantidade
ilimitada de sátira inteligen
te" (ver box). Participaram
daquela "montagem' também'
os atores: Carlos Vereza,
Mauro Mendonça, Rosama

ria Murtinho, Arlete Salles e

Osmar Prado.

O' grupo da SCAR teve

vários transtornos durante o

período de montagem da pe
ça - que a prirícípio era para
ter estreado já em julho deste

.

imo. "FOI um parto doloro

so", comenta Moretti, ao ex

plicar que 10gQ após iniciados
Os ensaios, 'a atriz principal
desistiu de participar, para
surpresa do elenco. Após sua

I.

substituição, foi à"vez do ator

principal (no papel do Dr.
dlavo sofrer um grave aci
dent� que o impossibilitou de
continuar o trabalho; em se

guida, outro ator que o subs-
, tituia, teve de desistir por
problemas particulares. "O',
grupo ficou desestimulado,
mas não se deixou abater",

completa o diretor, que se

na contingência de assumir �
papel principal.

A pré-estréia da com '

dia "Deus Nos Acuda", acos;
tece na SCAR na noite destl1,
sexta-feira (6). Nos espetá
los oficiais os ingressos c

tarão Cr$ 2.000,00 ou C

1.000,00 coIl_l a apresenta
- '.

de bônus, que serão distribuíä
dos pelo grupo à pessoas de,
sua' relação. Vale' à pena -pa..
gar para assistirmos um dos
raros espetáculos teatrais na,'
pobre Jaraguá cultural!

"

\

Distribuidor' Autorizado ,Para a regiao
Rua'28 'de Agosto, 1515,Guaramirim'- SC

, I

' Quais São as vantagens .em ser � Distribuidor Gr8ssià
RE.�PONDE: - Temos 22 Produtos de um só Fabricante -Ternos reposições. de estoques semanais - Trabalhamos com estoques unitários Mfnimos - Entregas e transportes por

"

'caminhões da Fábrica:...Preferência do çonsurnidor do produto"GRASSlA" � Pela qualidade li garantia.
.

- Melhor preço poiS vendemos à preço de,Fábrica. Confira e telefone para MANES: (0473) 73-0001

P6gi1lll6
,/
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Prefeitura aterra terrenos
(. '. ,-

.

às margens de rio com lixo-
I

laragu4 do S,ul - A

prefeitura de Jaraguá do.'Sul,
"

por falta de aterro sanitário.

para o. despejo. de resíduos
sõlidos, está despejando. lixo.

1
em terrenos particulares, si
tuados à margem do. rio Ja

raguã, Entre uma grande va

riedade de materiais usados
nos aterros particulares,
consta inclusive lixo. hospi
talar, numa clara agressão. à
legislação. ambiental. ' .

São. três os terrenos em

que este trabalho. está sendo.
feito.: Um na rua Marine

Prutuoso, de propriedade de

Leandro Bogo e dois na rua

25 de Julho, depois da ponte
que dá �SQ ao. bairro Ilha
da Figueira. 'Na propriedade
de Leandro Bogo, máquinas,

.e caminhões e homens dá mu

nicipalidade executam des

pejo. de lixo. e o. compactam
_em forma de aterro há mais
de três anos, CQmQ informa o.

proprietärío, que rec�beu
este terreno. como permuta
da Prefeitura, "em troca de

-,

outra área de terra no lado.

oposto do. rio que foi desa-'
propriada para fins de retifi

cação. do. leito. do. rio", BQgQ
acrescenta ainda que proibiu
o depósito. em seu terreno. de
lixo. doméstico que "eles

descarregavam e soltava um

mau-cheiro danado.".
Pneus e filtros de ca

minhões; seringas e tubos de
soro. com agulhas, vidros e

ampolas de medicamentos,
COmo o. Dolantina - usado.

para tratamento. de cancero

sos- em estágio. terminal, c de

estrito. controle médico, (que
teoricamente, devem ser re

colhido e acondicionados

adequadamente pela prefei-,
tura), material de constru

ção, latas e lixo. orgânico;
estes são. QS resíduos que
estão sendo. usades no ater-

10.

A Prefeitura, .afirma
não. ser a responsável pelo
despejo. . do. lixo hospitalar

'. encontrado no. local,' em vi
sita que' o Correio do. Povo,
efetuou ·Seguindo. denúncia
dos vereadores, José Ramos
de Carvalho. (PRN) e Maril�

.

so Dornbusch Marquardt,
(sem pru:tido.), Guido. Bmch,
que atendiam a rcivÍndica
ção. de moradores da região.

Na rua 25 de Julho. um
dQS ate�Qs co.m lixo. ,avan-':

FIsCa. Marlalvo (de p4), confirma que pneus e ftltros de óleo de carnl-
nhlo "o provenientes da oficina da prefeHura. j

.

Op8nlrlO da pre
feitura viaja sem

segurança al
guma no caml
nhlo de ßxo da
PMJS. No lado
domotorista, val
oútro opanlrlo
na 'mesma CO!1-

dlçAo.

despejava' material de cons

trução, pedras e barro dentro.
da água, assoreando ainda

mais o. rio Jaraguá. Segundo.
o. secretário. de Serviços Ur
banos, Afonzo Piazera, mais
uma vez a prefeitura não. 'te
ve culpa neste episódio. '

"Esta parte do. aterro foi tra
balho. de empreiteira con

tratada pelo. dono do.' imó

vel", argumenta. Ele não.

sabe explicar, porém, porque
a municipalidade não. tornou

providências a respeito, "O
,Ito. (ItQ Ko.nel, fiscal), disse
não. ter achado. motivo para
isso, acho. que é responsabi
Iidade da Fatma",

PREFEITO AMEAÇA
f Nenhum' destes traoa

lhos, de responsabilidade da

administração.' municipal
cumprem a legislaçâo am

biental que prevê proibição.
de aterro e edificação. num

espaço. de 30 metros a"co.ntar
da margem. Conforme o. se

cretário. Piazeira, "a prefei
tura .estã dentro da lei. No

terreno. do. seu BQgQ o. aterro.

respeita uma margem de

quasc o.ito. metros e em o.utro

de 20 metro.s".

No setor de Planeja
mento. da Prefeitura de Jara

guá, encontramos planta de

terreno. de Leônita Spézia,
'vizinha de Leandro BQgQ,
que para construfr, teve de

respeitar uma margem de 30
metros, ,Não. se conhece o.

motivo para o. diferencia
mento de critérios' ditados

pelo. governo municipal.
Para o. prefeito. Ivo.

Konell (PMDB) a denúncia
de existência de lixo. hospi
talar no local é "pura inven-

.

ção" do vereador Ra�s. a

opinião foi expressa durante
solenidade de inauguração.
do. Centro Cirúrgico. do.

Hospital Jaraguä (realizada
na quinta-feira passada).
Discutindo em pleno. corre
dor CQm Rarnos Konell,
chegou a afumar que Use há
lixo. hospitalar lá, foi você
que co.IQCQu". Para, em se

guida; ameaçar-lhe dizendo.

para "calar a boca, porque
tenho. coisas.para usar oontra

, você também." Se referia ao.

estacionamento de um cami
nhão. de uma loja de móveis
em horário de parada prQioi
da em frente à IQjas Koerich,
gerenciada por Ramo.s, e si
tuáda à rua Marechal Déo-

'do.ro.. "Tenho. atlS ,foto.s, C
melhQr não. falar bQbagem" ,;
completo.u o. preféito. em tQm

, irado..

Nos fúndos da rua 25 de" Julho o aterro avençou' aN o rio jogando
dejetos em seu leito.

'

/

Trator e caminha0, velculos oficiais'que "trabalham no terreno de
Leandro 80go por ser drea mais próxima do centro do que o lixA0"
.gundo Afonso Plazera.

' .,'

Ecólogo �ponta
as irregularidades

hospitalar é crime previsto em lei,
pois põe em risco a sadde pdblica. "A
prefeitura deve ter destinação especí
fica /pant lixo urbano, doméstico,
matenal de construção e hospitalar.
Esta dltima espécie não 'pode nem ser
coletada pelo caminhão comum de li
xo, mas sim veículo prõprío.

Gert Fischer lembra que o

grande problema de Jaraguá é a falta
de aterro sanitário. "Inclusive, há al
guns anos, quando voltei de um curso

de aperfeiçoamento na Alemanha,
ofereci um projeto i\ prefeitura de

J�guá para depdsito de lixo indus
'trial, principalmente I.dos ativados de
origem orgânica e inorgânica, que são
basicamente metais pesados. Não re

cebi sequeragradecimento", comenta
o ecologista.

\
,

, A falta de projeto (ou "Dep
ponie" - linguagem técnica usada na
Alemanha), apresenta sérios riscos
ao meio ambiente, já-que está visível
a falta de conhecimento técnico sobre
a legislação que regulamenta o �
sunto no- âmbito da administraçãb
municipal.

'

A gerência regional da Fatma,
por sua vez, diz. ter contatado com ,

o secretário de Planejamento a res

peito dos aterros. Segpndo a Geo
gráfa Ni�, da regional Joinville, "o
secI1ltário garantiu já ter um antepro
jeto para um atelTO sanitário, o que
solucioniUia estes problemas de deSti
nação inadequada".

,No. tercerrQ, co.ntudQ,
avança até o. liQ, obra 'de

'quem quer que seja, cabe à

mumcipalidade coibir este

,/,,�va até. a margem do. no. e tipo de transgressão..

;i:�lIgll4 do Sill, 7 'Q 13 de dezembro de 1991
... I

,

.

. JoiDri_il� .. o engenheiro
agronômo, Gert Roland Fischer,
Prêmio Globai 500 da Organizaçâo
Mundial-das Nações Unidas pala o
.Meío Ambiente, consultor interna
cional para assuntos que dizem res

peito a lixo t6xico, vice-presidente da
Aprema (Associação para Preserva
ção do Meio Ambiente), integrante da
International T6xic Wart Action
Natwork (Rede de Ação aos Resíduos
Tõxicos - uma organização ambien
talista mundial), autor de váriOs livros
sobre manejo sustentado-de florestas
nativas, e dono da empresa de Con
sultoria Eurowest consulting - que
presta assessoria à países da América
Latina e grandes centros Como Rio e

'São Paulo, esclarece a legislação que
trata sobre a destinação de lixo.

� "Não se pode de forma ne-

nhuma fazer aterro numa margem
mínima de 30 metros. de distância do
rio, no caso do Jaräguã, Além do
mais, os aterros devem ter projeto
aprovado pela Fatam, que vai deter
minar as normas .de segurança espe
cífica e promover feitura do Rima
(Relat6rio de Impacto Ambiental)•.
Estes aterros, devem, preferencial
mente ter sua. base impermeabilizada
por películas plásqcas de Iquase 1
centímetro de espessura. No caso de

proximidade com rios, a área aterrada
pio pode, em hipdtese nenhuma ser

encoberta pelas águas fluviais e de
vem ter drenagem especial".

o despejo inadequado de lixo

P4gi� 7Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



eiNE 'JARAGUÁ ESCALA MUSICAL

Aulas de
-

ÓRGÃO - VIOLÄO -

SAXe
, CLARINETA-

KADRI S-eXTA - 06112/91 - 20:15 horas-» O Exterminador
do Futuro II. Direção: James Cameron. Com: Arnold
Scwarzenegger, Linda Hamilton, Robert Patrick.
Censura: 12 anos.

SÁBADO - 07/12/91 - 20:15 horas - O Extermina
'dor do Futuro II. Censura: 12 anos.

22:00' horas - Filme Erótico. Censura: 18 anos.
DOMINGO - 08112/91 - 15:00 horas - O Extermi-

, nado;,do Futuro II. Censura 12 anos.

20:15 horas - O Extenninador do Futuno IIr Censu-
'

\

ra: 12 anos.
SEGUNDA ,--09112/91 - 20:15 horas= O Êxtennina
dor do Futuro II. Censura: 12 anos:
TERÇA - 10112/91 - 20:15 horas - O Extenninador
do Futuro II. Censura: 12 anos.

QUARTA - 11112/91 - 20:15 horas - O Extermina
dor do Futuro II. CensurazTZ anos.

'

QUINTA - 12/Í2/91 - 20:15 horas - Filme Erótico.
Censura: 18 anos.
INGRESSO 'úNICO,' e-s 1.200,00

Puraemoção

§I§J§]!ãI§]§]
II

rsaria no prôximo
,

, a jovem Rosân
Isabel Krawulski,

ifo 'antecipadamente
, em reunião (ntima
ontece no dia 13{

sexta-feira. A
'ela, funcionäria
ganização Consäbi!
rcial S/A, votos

,$ de felicidades e

durante todos os

"de' sua, existência.
agradece convite.

li .Rua Domingos da Nova, nl! 377 Fels

NOITE DO HAWAII

Vista"se bem Atençãb rapaziada, ! hora de en

trar definitivamente em ritmo de verão.
Uma boa opção neste inicio de tempora
da l o tropicalissima Baile' do Hawaii;
que a Boate Mâ"ªkecb irealiza nesta

sexto-feira. A decoração e produção do
evento t da Ckat (alô AtiI), que promete
transformaro "poim de encontro" num
delicioso e autêntico "luau havaiano".
Uaul, é. ir pra conferir; Haverá centena
de quilos de frutas para consumo dos

participantes. O renomado conjunto
"Quarta re�enção" onima a noitada.

GAROTA STÚDIO FM'

Tem coisas
que nunca

saem da moda.
Andar bem

vestido é uma
delas.

E isso é no

ANIVERSARIANTES 1! ANO.DE MORTE
DE SILVEIRA

JÚNIORDia 07112 - Luis Car
los Chaves, Carmem

Rozza Fugel, Nilson

Engelmann. Elsa F�

Loewen e Sueli Vlolk
mann.

Dia '08112 -, Márcio
Ademir Bortolini, Rosa
da Silva Martins e AL

berto Leoni.
Dia 09/12 - Ângela
'Maria 'Homburg, Már
cia Maria Bortolini,

Eugêrii� Rossi3' Vauni
de Stinghen, Sueli Ma
rilise Volkmann e Adal
berto Fugel.

,

Dia' 10112 - Wander

"Bartel e Viviane Mara
Enke,

Dia 11/12 - Cecilia

Ersching Mahnke, Bea
triz Cristina Grosskopf,
em' Joinville; Herbert

Paulo Luiz Marschall,
Relinda B. Kamchen;
Jackson Aben Corrêa,
Clayton Aristides Gon

çalves, Guisela Hochs
tein eNélsio Henn,

A GERAÇÃO
DAMALHA

Montenegro, salíen
tande "a Importância
das duas obras, focall
zando o tema da

aculturaçã.o na região
de celenização predo
minantemente alemã
em Santa ,Catarina.
Obras de sõlidö lastro
histórico e soclolõgíce.
Foi Assessor Especial
do governador Anto- •

'lo. �,
nío Carlos Konder .......---------",

Reis, e como Secretä-
rio deste', quando
orientou em 1983/4 a

reconstruçâo d.o Est�
do, vítima de destrui
doras enchentes".

Terça-feira
passada, 'dia 3/12,
marcou a passagem do

primeiro ano de fale
clmento de Nerberto

'

Candido Silveira Jú
'níor" . 'Jamais esque
ceu a sua infância e

parte da, adolescência
passadas no lnterfer do
Vale do Itapecu"> ás-
.sím relembra o . prof,
emérito da Universi
dade Federal do Ceará
- Abelardo F. Monte
negr.o - .o promotor
pübllce do passado da
Comarca de Jaraguá
do Sul. Primeiro des
cobríuo munde mara-

, 'vilh.os.o das letras, es

erevendo um livro
contando as vulgari
dades (e colsas sérias)
sobre os EE.UU.,vivi
das durante uma via
gem à terra de Tlo
Sam. Depois lembrou
se do passado, da vida
sofrida e das viagens a

, Embora com certo atraso tomamos conheci- Jaraguä, .onde visitava

'ment.o d.o nasciment.o, n.o �i,a, 04-09-i991, na capital, .o seu ti.o-Gruenewaldt,
d.o Est&d.o, à Rua Vict.or K.onder, n!! 15, de um menin.o

'

,escrevendo as Memó-

que f.oi registrad.o com .o b.onit.o n.ome de 1;i,ag.o da Sil- rias de um Menin.o P.o-
va Teod.or.o, filh.o de Paul.o Teod.or.o S.obrinh.o e Luiza bre. Public.ou, temp.os ,

Valdlvia Ferreira da Silva, residipd.o 0.0 Edifíci.o Ita- depois N.ossa Guerra
tiaÍll.,,o seu batism.o .oc.orreu na Igreja de Sã.o Francis-

C.ontra a Alemanha.
c.o, tendo a presidir a �erimônia .o querid.o e estimado

Ffei Junípero Beier, n .
.oss.o c.onstante leitor em FI.oria- V.olta a se manifestar,

Dópolis. Ao distint.o casal, .os noss.os cumprimentos e pel.o "C.orrei.o do Po-'

,um grande abraço no Tiag.o. vo", o dr. Abelard.o F.

Finalmente neste sâbado (dia 7)
'acontece a aguardada escolha da Ga
rota Stúdio FM, na Boate Marrakech .

Este, que certamente será um dos mais
movimentados eventos do ano na área
jovem, premiará a mais bela garota do
ano entre as candidatas escolhidas que
representam as cidades de Guaramitim.
Schroeder, Pomerode, Massaranduba e,

l claro, Jaraguá do Sul�

ModaSempre
Getúlio Vargas. 55 Dia 12112 - Jean Gi

liardi Almeida Luz, e

Alexandre Gorges.

Dia 13/12 - Lucia Ma

ria Meier Harnack, Ro
'sane Eichstaedt Riita,
em Petr6polis(RI)' e

Ademir Gramm, em Co

rupâ.

* NaSceu no dia 29, o
bebê Décío Paulo
'Dalpiaz Filh.o, na

Maternidade Jara
guá, às 8h8mins, com
3,460Kgs. Os pais
Déci.o Dalpiaz e Ju
éemara Dalpiaz estâo
todo "c.orujas" por
Decinho ter-lhes da
de e dom de sua

existência. Também
não é para menos, o
bebê é ,um, "gati
nho", Parabéns aos
pais. Na foto, o bebê
e os pais.

,..
,

CARNAVAL NO BOTAFOGO,

c S' E L, V A --,
A UBERDADE EM MALHA

o Governo Mu

nicipal .de Guarami
rim deve ter guardado
algum projeto que res

gate esse desfalque a

intelectualidade barri

ga-verde de um de seus

legítimos valores, per
petuando na memória
dos guaramlrenses o

que ele representoq
como cidadão; amigo e

n.ostálgico filh.o que
c.onquistou a fama'
pelo seu próprio tra

baUI.o,' dign.o de 'ser
imitado nesses anós'
vazi.os da intelectuali-
dade regional.

" ,

, EVS - 12/9i.

Esquentando suas turbinas e tam-

, borins para o Carnaval/92, o Botafogo e
,

a Equipe Efeksus promovem nesse do

mi'J8o o 1'1 Grito de Carnaval da cidade.
A' promoção acontece paralelamente à

tradicional programação dançante dos
domingos do clube.

Vestindo Gerações

Postos de Vl:1ItIa.J
Av. Mal. Deodoro,

1.()85
,BAILE' TIAGO DA SILVA TEODORO

• o excelentíssímo prefeito municipal de Barra Vel�a, Sr. José
Brug�ago, aniversaria no próximo dia 10 de novembro. O CoI'Téio
do Povo externa ao administrador deste belo munlclpio litorâneo,
votos de .felicidades é sucessos em seus empreendimentos pessoais
e poIrticos.
• A jovem senhora Cintia Chiodini Schmöckel, eSposa de Eugênio
Vitor Schmöckel Filho (Geninho) festeja a passagem de mais um

ano de vida neste dia 7 de dezembro. O Jomal Correio do Povo, a
Varig Cargas e Passagens e a Organ'izaqã'ö Contábil "A, Comer-,
cial" (eml!resas administradàs pela famOja Schmöckel), enviam a

Cintia votos sinceros de felicidades contfnuas e duradouras. Para-
-

bEns. '�

,FONE: (0473) 72-3253 Acontece na nqite de hoje, na SER
Vieirense, o tão aguardado baile de rei e
rainha do bolão. O Grupo Musical Mi-,
ramar estará abrilhantando a noitada
dançante. Às 14 horas tem inlcio a busca
das majestades. Todos os associados e o

pablico em geral éstá convidado.

Fone: 72-3311
\
.'

..
;--.,

Jaraguá do·Sul - SC
'

• Ci»memorou seu q'uarto ani-'
nho de vida no 61timo dla 30, a
garotinha Priscila de Castro
(foto), filha de CláUdio (Tito) e

'Cleide de C�tro, com uma bo
nita festinha realizada em sua

reSidência.,
'

,
.

\ ''';' ,

5
uutAs llftO LT04-
1986 - 1991

ANOS

,

HttiticG..'/ALIMENTOS' CONGELADOS
,

'

Malhas"
,

-

JARO

,

Os I1l8Is lindos presentes para
a l' Comunhio e Cónflnnaçlo

você en�ontra em
. ,. : "

'

TroféUs ·>�rtigos Esportivos
Açadeniia de'Musculação

, (de 'segl!nda à domingo)
Av. Mal. Deodoro, 141 - Sala 3

(defront, AHM - Fone: 72-3563

,Inte,nossa
Jaraguá do Sul

RuaMal. Deodoro, 28
Fone:(0473) 72-0346 / 72-0866

Aliando sabor, praticidade e higiene, ligora você tem .,;
•

Jaraguá a comodidade das grandês cidades., '

Prática,. Alimentos Congelados Ma maneira gostosa de
, variar o seu dia-a-dia".

Rua Jorge Czerniewicz, 145 � rrox.
Alimentícios Sasse '

Fone: 72-3560 - Jaragu' doSul- SC

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

Fone: (0473) 72-0246
"

Jaraguá doSul- SC Av Mal. Deodoro, 391 - Fooe: 72-1267'
" ,

'I
,Rua Expedlclonibio Gumerdndo da SUva, 44

Defronte a Caixa"EconÓmica. -

I'

"

Organização Cor,lábil A Comercial S/C LIda.
Contabilidade e�'Geral.CRC 0048

AV.MAL.DEOD,ORO DA FONSECA�' 122 - FONE:72-3236 TELEX:'475-055/, "

A R'OUPA IN'FANTIL
",I I"iiiiiiiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiíiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�

.. ��-_--------.....-----�--------------------------....;.-----.....;;_ �\i;;". \

\

Jaragu4 do sill, "*9 de dez�mbro di: 1991
.

,
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GERAL

PLANO
DE ÁSSISTÊNCIA

"

�

"INTEGRAL
Dê mais proteção a sua família. Faça um

Seguro-Saúde Golden tross. .

'

Quem tem um Plano de Assistência Integral
tem acesso à uma vasta rede credenciada com
excelentes médicos, modernos hospitals, clínicas e

laboratórios, no momento que precisar. Tem também
opção de Uvre-escolha destes serviços com direito

\.,
a reem_bolso, de acordo ( -.

com o estipulado ria
ap6l1ce., E mals, tem
Inúmeros centros

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

Plano de
Asslstêncla'lntegral
da Golden Cross
Seguradora. Sua famflla
merece.

.\

I:'"
"

'.

G 'di'"e'nCrOSS. OI 'LOESAÚOE�" .

NC\A \N1ERNAC\ONAlrW �\SiE,
.'., lUgar.

, ." fll pnmelro, �

'S.audee, '

I

LIGUE'JÁ
(0473) 72-1492

�GoIden'Cross� ASSISTÉNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE

Saúde em primeiro lugar.

, P4gilUl10

CORREIO_,_
., c::» ," c::» 'V c»

\

. (

..

B1'
Paulo

TayerJUlnl
'Happy
Hour

ALERTA AOS SABICHÕES
,

' DANSOUL, espeno.i,
'

Cuidado com o que você anda dizendoporaf. Se voei não tem sufi
ciente, bagagem para argumentar sobre um dét�rminado assunto ügado ,d
música, não diga bobagens. Falemos deDANCEMUSIC - muita gente cri- ,

tica esse ginero, dizendo que é música feitapor computadores, que as pes
soas não SABEM TQCAR nenhum instrumento, que êtudo armação, que I
tudo igual, etc••• BOM, em primeiro lugar, criticar um gineropelas carac-,
tertsticas que suas mâsicas têm em comum I como raJarmal dos automó
veis, porque todos têm rodas. Outra coisa:SAMPUR, assim como guitarra
elétrica, são meros ilutnurlelllO.r, que precisam de um cérebro humano '

para comandã-los, A tecnologia é stJ um meio de facilitar o trabalho do
homem, liberandotodo o verdadeiro ESFORÇO para a criação, O que
realmente importa I o resultadofinal, meu amigo: THEMUSIC,

'

Só mais um pequeno detalhe: DANCEMUSIC Iprâ dançar, DAN
ÇAR, DAN ç A R, assim como foram "ße Bop A Lula", "Tutti Frutti"',

" "Twist And Shout e muitos outros megas sucessos que lotaram pistas de
dança em sua época (all hoje). As letras nestes casos, rlãp interessaram aos
seus cor;rositores, e sim o ritmo; o�om, a melodia••• GOSTA DE LEIRA
BQNITA.,

"

'

,

ENTÃO VNLER DRUMOND.

TO LOVE OR NOT TO LOVE
EIS A QUESTÃO ON1Y THE BEST

Mais do, que simplesmente uma questão,
AMAR é solução. E em todos os TÚveis: casado,
solteiro. amigado, amancebado.junto ou enco
leirado (ouça oSupla}, O que estâ em voga no

planeta 1 a monogamia, isto é, a magia da re

lação a dois (2), o aconchêgo do namoro na

praça, O' passeio de blke, o papofranco, a des
coberta do prazer••• enfim, tá todo mundo pro
curando o seu "partner" ideal para dividir e
trocar experiêndas, Sinal do� tempos ou não, o
HIV está d' solta por at; e ninguêm tá afim de
"contrai-lo por bobeira, VIVA ODIRElTÓ UNI
VERSAL DEAMAR E SER AMADO!!!

HIP, -HIP .•RURRA! HIP, HIP. ..RUR- ....

RA!!

UnDeRgRoUnD
t

Fr-acassou a turnê megalomaniaca de
nominada "OPERATION ROCK'N'ROU",; A
tal operação reuniu grupos de quilate hard,
como JUDAS PRIEST, ·ALlCE COOPER, ME
TAL CHURCH, MOTORHEAD e DANGE�
R01:/S TOYS (brinquedos perigosos). Progra
mado para lugares que comportam de dez a

trinta mil pessoas, o superespetâculo thrash
dançoufeio nafrequência do pâblico,

, MPB for export, JOYCE está lançando
seu segundo álbum pelo selo Yerve/Polygram:
"Ltnguas & Amores", na versão brasíIeira, e
"Love & Languages" para o resto do mundo.
Uma das faixas, TAXI DRIVER, traz Joyce
acompanhada pelo mestre JON HENDRICKS
(mentor (Je, figurinhas carimbadas como-AlJar
reau e Bobby McFerrin). O novo som da Joyce
é doce de ouvir, tem bastante swing e um cava

quinho elétrico de arrepiar•••
Nada pessoal, PESSOAL. ATÉ SEMA-

NA QUEVEM...
'

Panificadora

, Em Jaraguá do Sul acaba de ser inaugurada uma casa

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

Aberta de segunJa à domingo at� às 20h.
inclusive nos feriados.

Ru� Bernardo Dornbusch, 1.172 - pertmho da Marisol

Jaraguä do Sul,' 7 a 13 de dezembro de 1991
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ALTA·

�fREQÜÊNCIA
-----------PorAti-

GAROTA STUDIO FM
.

A finaltssima do disputado certame de be-
leza ,t a grande pedida desse säbado, Muita'
gente bonita dentro e fora do palco. Prä conje-

. , .

rtr.

.
KANOPPU'S'

A criativa confecção deu mostra da quali
,

dade e beleza de seus artigos nas vitrines de ex

" posição do Banco do Brasil. Destaque para um
, simpdtico personagem chamado Pirilampo, que
aparece em toda uma linha da confecção como

,

protagonista 4e pequenas histórias de cunho
educativo. exemplo de criatividade com quali
dadétParabéns!

MANEQUINS ·E MODELOS
Os.formandos das turmas dos cursos Pro

fissionalizante e de Especialização da Escola
Ckat, apresentarão seu desfile de final de curso
no dia 14 de.dezembro, sâbado; 11Ll Marrakech!
O desfttepromete e o pessoal da ârea da moda,

,i como-sempre, marearä presença.
i.

SEM ARREPIOS (

Segundo me informou o proprietdrio de
uma véieo-tocadora, os grandes consumidores ,

dos filmes de terror estão mesmo na faixa,dos 7
aos 14 anos.Papai e mamãe aplaudem, achando
o filh;n� corajosoc.,

.

, CUIDADO! O SOL QUEIMA!, ,

Pelo ndmero de "camarões" e "pimen
tões" que chegaram das praias no altimo fi11Ll1
de semana, cheguei à conclusão que muita gente
não conhece filtro solar. Ou serä que são os

preços desses artigos nas farmäcias?

-ME�AS TÉRMICAS
-POLIMERIZADEIRAS .

-MISTURADORES DE PASTAS
- BARCAS PARA TINTURARIA
" . I

l

-SECADORES DE MALHAS
�/

" '-SISTEMAS DE EXAUSTÃO
," -,peçAS ESPECIAIS E CALHAS.

1
.

Fones: 72-0265 e 72-3468
,

'

\

Fex - Ramal 13
- JARAGUÁ DO SUL - sc

,

.� Strudel Haus : I
Agora sob antiga direção

pãescaseiros - clicas - bolos - doces

Âoita"'bs eDcomeDd;JS de STRUDEL e '.

�ÁSTELÃO

Rua Bemardo Dombusch, s/nf! - próximo .

.

a OjlCi� Elltrica Jaraguä
,_:

"

;WS'dO Sl#� 7;'.a 13 de dez�mbt:? de 1991

Lisabete Pereira, curtiu com toda animação a 32 noite do Hawaí,"
./

I,
'

, t
"

Suzeli

Salgados finos
Salgados para festas e recepções.Doces,

Tortas, etc.

GADOTTI' "

Materiais .para construção Ltda

Comércio de materiais de construção e
/ ferragens em Geral.

' .

Confira nossos preços e atendimentos.
, II

li
, Rua EniilioS�eiÍl, n!? 70

89250 - Jaraguä do Su1.- SC ...:.
Fone - 72�26 ,

Ruá Luiz Sarti, 761, - B. Nereu Ramos.

P4gi1lll11
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VENDAS

LOCAÇÕES

LOTEAMENTOS

'Apto 70m2 Na R. GuDhermeW.geoCentro cl2 dorm,
, sala, coz., bwç e �aragem. .

'

CASA DE ALVENARlA'cl154,OOm pr6xlmo a Marlsol '

CASA DE ALVENARIA 70M2 EM SCHROEDER cl2 dorm: e'
,

"é/210tes. '

SOBFIADO EM ALVENARIA JARAGUÄ ESQUERDO
,', cI�ufte, '2 dorm 2 bwc, garagem..

'

CASA DE MADEIRA 6Om'i NA R.ITAPOCUZlNI:IO cl3
dorm, malsmehHI§ua nos fundos.CASADE AI:.VENARIA 71)M NA BARRA cl2 dorm."

terreno 14ri1x3Om. '

GALPÃO DE ALVENARIA 400 M2 + APTO 160M2 lateral da

R. Rodolfo HuffnnuesSler, pr6prlo p/pequena Indlls,rIa
"

. ou com4rclo. "

ÁREA DE 7094M2 NA BR-280 pr6xlina,ao Rodeio Crioulo
�ERRENO 574M2 NA R. JACOB (;ESSER p"no, atrais do

.

. TljolAo Mat. Constr. "

, 2 LOTES NA R.ITAPOCUZlNHO FRENTE P/ASFALTO
planos, com.13,35mx26,50m,cada, excelente pera

com4rclo.
'

APTO 70� NO EDlFfC!Ö JARAGUÁ c/2'dormIt6,rlos no
"

1011 andar., ,

UMA CHÁCARA cl240.000,00m2 grota fundá
Terreno c/10.000,00m2 pr6xlmO a fá�uldadé ,

LÓCÀÇÕES \

APARTAMENTOSNOVOS NO EDlF.JOANA cl2
donn., +, etependêncla de empregada cl InterfoM,

gar:&geln ' )'
,

�
-6ALAS COMERCIAIS,NA MARECHAL DEODO- i
RO sala de 4O;SOm2 e de 34,37m2 encima da MP. �

SALAS COMERCIAIS NA �V"GETÚLlO' VAR
GAS 02 salas com divisórias em cima do UNI-

,

BANCO

VENDAS

�Apto. em VIIrIos pontos dà cidade.

ALUGA-SE
APTO ·3 donnlt6rlo.

�d. Gardtnla.

VE_E-SÉ ,

MEIA AGUA DE �VENARIA
• com 70 rri', terreno com

'

4O&, sltuadá no Jaregull
Esquerdo.

,

/ VENDE-SE
TerrilOO Comerciei • Com
365m" • Av. Marechal Deo·,

cloro, 405.
VENDE-SE

Terreno com 970rri' MI lado
do Banco Itad

,VENDE-SE,
Terreno com 646rri' na VLA
NOVÂ-LOTEAMENTO JC).

SEPPE. VENDIE-SE

,:s�ay "-�T� �e=.:
cOlllfrclels tllrrea. c/SS' a
45m" e Apartamento com
1DOm". Situado na Hha da

F�elre.

YENDE-5E
1 chllcara com,,180.000m2 ein Schroeder� Com casa

em alvenaria c/suite e hldromassagem. éasa p/c......
ro, estábulos, vIIrios piquetes, lagoa�, etc. ,

YENDE-SE
Sala Comerciai (111 an

dar) " Ed. Menegotll.
AY.Mãrechai Deodoro.

VENDE-SE
Apertamento • ,Com
86m2• Ed. Maguillii -

Rua Procópio GOmes.

YENDE-'SE
Apartamento • Ed. Car-

.

, valho. nll' 33 com

150m2•

YENDE-5E
KRlnete .' Ed. Florançà
.eem 10m2 - Av. Mare

chal DeodOro.
\

, YENDÉ�SE
Terreno de f�ente p/o
asfalto. Rua Jolnville •

,

prole. Weg I'

VENDE-SE
Casa de Madeira • SI
tuãda na Rua João Ma-.
noel �Lopes ,Braga ,nil
186 Jaragud I:;sqllerdo.

APARTAMENTO ,

Jaragu6 Esq�rdo. '

Apt' 3 • Quartoa (Weg
II)

Apt' 3 • OUartos na Rua
,Mal. Deôdoro,(centro)

"

Jaragu4 do Sul, rI a 13 de dezembro, de. 1991·
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSIFICADOS ,
.

'

ZENÓ
Loja e.Oficina de Bicicietas Rua

> Bernardo Dornbusch, 570 centro
- 72;.3899 - vender bicicletas

Mountain Bike novas.

GOL CL
�

Cor marrom - ano 88 - Fone:
,

72-0759

JjlIQàINO
Fi�ino "ti 91·bege -

72·1578

UNO·S85
Vermelho
72.0759

,

BRASTEMP
Vende-seMáq. de lavar'louça
Brastemp semi·lÍova CrS

320.000,00 72-:2217

.·UN088
. Uno S - cor preto -'"

.

72·1353

CARAVAN79
crs 1.900.000,00 -

72·1003

GQLCI."
Branco an989

,

Tratar 72.1578'I

Aulas particulares para todas as
séries, todas as matérias.

Trabalhos datDografados. Tratar
com Neid na Rua Exped. Cabo

Harry Hadlich, 737.

\
.

PRtMIO CS
1.3 ano 88 - azul- Cr$

,

4.300.000,0,0",,:,72.�

MOTODT 180
Cor branca':" ano 90 - Fone:

72.0759

GARELLI
An088

Fone: 72,-«159 \
'

OPALA DIPLOMATA
Ano 83 - Cor cinza - Fone:

.

. 72·1003

Passat 81
Cor vermelho

72-0759

. CHEVJj:TTE OURO
Ano 82 ....; cor preto - CrS

1�950.000,00

Para anunciar Ligue 72.3363 ou
Telex 475.055

ZENO
,

" Loja e Oficinà de Bicicletas R�
Bemal"do Dornbusch, 570 centro
- 72.3899 - toda linha de peça p/

Montain Bike.

PRAMIOCS
1.5 ano 86 c1nz8 - Cr$

.

3.000.000,00 - Tratar 72.0Z0?8

CORCEL69
Cor branco - valor Cr$·

1.000.000,00 - Tratar 72-1003

GARELI
An089-

, Fone: 72-07�9

APARTAMEN.:rO
Vendo Apto. 3 quartos + dep.

empregada, com área de
_ 173,23m2 naAv, Mal Deodoro.
Fone: 72-0172 b,e, ereeí n2 4595

KOMBI D,IESEL
Vendo Kombi Diesel- ano 82

branca. Tratar 72-1353

UNO MILLE
91 branco - CrS 4.800.000,00.""

.09 Presto Céns,

BRASILIA LS
Ano 78 - cor bege - CrS
1:450.000,00 - 72-1003

_ FUSCA 75
Vendo' Fusca cor branco - valor
Cr$ 1.300.000,00 - Pelo Fone

72-1003

MOTO'eG·.
Vendo CG - ano 89 cor preta.

.

Fone: 72-1353
.

UNO I.SR
Ano 88 - preto.;. CrS
6.000.000,00 "":' 72-2078

UNO es
Preto, ano �8
Fone: 72-0759

. BARBADA
Vendo ciclomotor Monareta -

ano 90. Por Cr$ 360.000,00 -

73-1353

UNO MILLE.
.

Ano 91 - cinza - Cr$
"

5�500.000,00 + 07 Presto Coos.
.

.72-2078

PICK F.75
Cor verdé.> ano 78
Fone: 72..0759

CARAVAN ,

Ano 79 - Valor CrS 1.900.000,00
-72-1003

';

BELINALDO
Ano 80 - Valor CrS 1.750.000,00

- Fone:, 72-1003.

CHEVETTR SL
Cor Dourado - ano 81 - Fone:

7Z.0759

MARAJÓ SJ,.lE
87/88 - CrS 4.000.000;00-

72-2078

D-I0DIESEL
Vendo D-I0 - ano 83 - cor

branca - 72-0759

VENDE-SE
Casa de Ma\leira, na Rua Emßio

Stein, 167 - Valor Cr$
25.000.000,00 - Tratar 72:0779

c/Carlos

APARTAMENTO
Vendo J\,pto. Duplex com

piscina" estacionamento para 2

autcjm';l com área total de
404,57m • Fone: 72-0172 h.c,

SANTANA
Ano 86 - cor�l metálico.

72.0759

" GOLCL'
Ano 90 - branco - Cr$
6.000.000,00 - 72-2078

•
I ..

( .

, DRLREY
Ouro - ano 84 - CrS
3.500.000,00 - 72-1003

VOYÁOECL
Cor Azul Met. - ano 84 - Fone:

72-0759

'""ELBAS
Ano 87 - verJllelha -,Cr$
3.800.000,00'- 72-2078

,FUSCA
Vendo ano 76 cor azul- CrS

1.300.�00,00 -72-1003

ESCORTL
, Yendo EscOi't L - 84 - cor ciIiza

metálico - Fone: 72-1353

UNOCS
Preto, ano 88
Fone: 72-0759.

PICK-UP
1.5 ... branca OK

•.,' 72-2078

"ara BlÍunciar Lign� 72-3J63,
ou Telex 475-855

VENDE-SE \
Jeep - ano 59 - cor vermelho '- .

,

72-1578
.

/ MOTOML
Cor vermelha - ano 85 -

72-1353

PRtMIO'CSL
1.6 �eto

Tratar 72-20'78

FÍORIN086
Cor Beg, CrS 3.000.000,00 -

72-100�

,

'.

Caxllho de Mad. Mlxto 3.500;00'
'Prornoçlov6lldaatll 18/12/91 Janela Uad. (QuaL.) 090 x 1.00
TlIbua d$ caxarla Plnua (Qual.) 11.500,00

.

950,OOm . "Janela MIld. (QuaL) 1.QO x 1.30
Cal ea On 540,00 14.000,08.

���a �Iza fürs::,QO:"nellnha �::':C:;,::r' (Qual.) 1.20 x 1.80

�a��':. Md. Cedro 4.900,00 �.��OOO Sanlt. Famapla�
Rua J08� Theodoro Ribeiro, s/n'! (ao llldo Indu
mak) Fone: (0473) 72-3831- 89250 � Jaragu�i.do
'sul-se

.

'Compra - Vénde - Troca
I Financia

Automóveis e Caminhões
Av. Getúlio Vargas, 754 - Fone:/Fa�: 0473

- 72-2577
.

89250 � Jaraguä doSul ,;_ Sc.

compra- vende- troca .

RUA BER'_'ARDO DORNBUSCH,S/N
FO"'E:'(0473) 72·07·59

. JARAQUÃ DQ SUL - sc(
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MARGOT ADELlA GRUBBA LER- te distrito, filha de 'Joaquim de Carvalho e

MANN,Oticial do Registro Civil do 12 Distri�o 'Cecilia de Carvalho.
.

da Comarca de Jaraguã do Sul, Estado de.Santa EDITAL NIl 18.095 de 26-11-1991.
Catarina, Brasil faz saber que compareceram NILTON PETE,'R E ROSEMERI KOPS
em Cartório e.xibindo os documentes exigidos CH'pela lei, a tim de habilitarem' para casar:

EDITAL NIl 18.091 de 22-11-1991.
" Ele, brasileiro, solteiro, motorista, natural de

ARCANGELO ''FELIPPE E !ANETE Jaraguâ do Sul, domiciliado e residente em

MACHADO
.

Rio Cêrro I, neste distrito, filha de Roland

Ele, brasileiro, solteiro, eletricista, natural de Peter e Wally Bolduan Peter.

Jaraguá do Sul; domiciliado e residente em Ela, brasileira, solteira, operária, natural de
Nereu Ramos, neste distrito, filho deAntonio Jaraguá do Sul, domiciliada e residente em

Felippe e Iria Volto/ini Felippe. Rio Cêrro I, neste distrito, filha de Albrecht

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Kopsch e Elzira Grossklags Kopsch.
Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na EDITAL NIl 18.096 de 27-11.1991.
Rua Pe. Alberto Jacobs, 714, em Vila Lenzi, ALCEBiADES,DO NASCIMENTO E

nesta cidade, filhá de Manoel Mariano Má- ANGELINA DE BORBA

chado e Lidia RamosMachado. Ele, brasileiro" solteiro, operador de mâqui-
EDITAL NIl 18.092 de 22-11-1991. lia, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e

GLENIO MOTA RODRIGUES E MARI- residente na Rua Urbano Rosa, 78, em Vila

ZAA.NYRAN CZERNAY Lenzi, nesta cidade, filho' de Bertoldo do

Ele, brasileiro, solteiro, médico, natural de Nascimento ê. Maria do Nascimento.

São, Sepé, Rio Grande do Sul, domiciliado e Ela, brasileira; viúva, costureira, natural de
residente na Rua Cabo Harry Hadlich, 213, Massaranduba, neste Estado, domiciliada e

nesta cidade, fiiho de Carlos Rodrigues e Li- residente naRua Urbano Rosa, 78, em Vi/a

ria Corina MotaRodrigues.' Lenzi, nesta cidade, filha de Alberto Volpi e
Ela, brasileira, solteira; comerciante, natural RÇJsa Volpi.
de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na EDITAL NIl 18.097 de 29-11-1991.
Rua Antonio Cor/os Ferreira, 163, nesta ci- ' DIRCEU "ANTONIO 1'IOVEZANA E,
dade, fi/ha de Luiz Adolfo Czemay e He/ga VERA DE TàFOL

R,reiberger Czemay. Ele, brasileiro, solteiro, securitário, natural de

�DITALNIl18.093 de 25-]J-1991. Xaximneste Estado, domiciliado e residente

Cópia recebida do cartório de São Francisco na rua 383, nIl 220, Bloco 05, apto. 301, Bair-
do Sul, neste Estado ro Amizade, nesta cidade, fil/ui de Jovelino I.
VALDEMIR TOMAZELI E SILVANA Piovezana e /dalina Peruzzo Piovezana.
MARTINS DE SOUZA E/a, brasileira, solteira, secretária, natural de
Ele, brasileiro, solteiro, operador de mâqui- Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na

110, natural de Barão de Cotegipe - Erechim, Rua Joaquim Frqncisco (Je Paula, 2.246, nes
Rio Grande do Sul, domiciliado e residente ta cidade, filha de Ricardo Israél De Tofo/ e
na Rua Luiz Satter, nIl 179, nesta cidade, fi- Amelia Rossi De Tofol.
lho de Pedro João Batista Tomaze/i e Libera EDITAL NIl 18.098 de 02-12-1991.
Tomazeli. " Cópia recebida do cartório de Boa Vista da

Ela, brasileira, solteira, do larfnatural de Ita- Aparecida, Paranã.
'

'jaí, neste Estado, domiciliada e residente na ,VALNEI CLAUDECIR RIGO E MARLI

Rua Santa Catarina, Bairro Enseada, em DE FÁTIMA DIAS

São Francisco do Sul, neste Estado, filha de Ele, brasileiro, solteiro, trefilador, natural de
Antonio Martins de Souza e Izabé/Angela de Iarâinôpolis, Paraná, domiciliado e residente

Souza.
,

na Rua da Abolição, 91, Bairro Vi/a Rau, ,

EDITAL NIl 18.094 de 26-11-1991. nest� distrito, fi/ho de Abrelino !Rigo e Irace-

MOACIR DA ROCHA E VERONlCA DE ma Rigo.
'

CARVALHO Ela, brasileira, solteira, do lar; natural de Sal-
Ele, brasileiro, solteiro, motorista, natural de to do Lontra, Paraná,' domiciliada e residente

Rio do Campo, neste Estado, domiciliado e em Linha Tigrmho, em Boa Vista da Apare
residente na Rua Francisco Hruschka, em Ja- cida, Paraná, filha de Jovenal Dias e Emesti

raguâ-Esquerdo, neste. distrito, filho de Ivo da na Ezelnilda Dias.

Rocha e Tereza da Rocha. E para que chegue ao conhecimento' de
Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de fodos, mandei passar o presente Edital, que
Corupâ, neste Estado, -domiciliada e residen- será -publicado pela imprensa e em Cartório,
te 110 Rua WaldemarRau, em Vila Rau, nes- onde será 'afixado durante 15 dias.

'

'1

,!

,

..-----------"-------------------------------------------..

ABANDONO DE EMPREGO ' ABANDONODE
EMPREGO

De conformidade com o art.

482, letra /, da CLT, convidamos o

'Sr. Nilson. Couti"ho de AiuIrade,
portador da CTPS n� 85.120, série
0036/PR, a comparecer â rua 590-
Erwino Menegoiti, n<! 381, no prazo
de 48 horas. O não comparecimento'
caracterizarä o 'abandono de empré-
-go.

(
I De conformidade 'com o art,

,482, letra I, da CLT, convidamos o
• : I

.Sr. Adir de J�S1lS Coutinho de An-
drade, portador da CI'PS n<! 37.884,
série 00014/PR, a comparecer à rua

590 - Erwino Menegotti, n<! 381, 110

prazo de 48 horas. O não compare-
,

cimento caracterizará o abandono de

,

I
, '

\ emprego.

Metalúrgica Erivino�enegotti Ltda.
Rua 590 "'T' Erwino Menegotti, 3�1.
Jaraguá do Sul, 02 de dezembro

de 1991

Metalúrgica Erwino·MenegottiLtdii.
Rua 590 - Erwino Mf:negotti, 381.
Jaraguá do Sul, 02 de dezembro

. I de 1991 ,

I

...............�-_.._...........II ..................................... ,
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Informativo Paroquial
;

CASAMENTOS: '

, 08/12/91 - VIUIAR PÁIISTEIN E UNOORIÄ SIQUEIRA - 20:30.... BARRA·';'
07/12/81 - SEBASTIAO KIENEN E ARISETE KrrzaERGER'" 20:1SII.IIÓo_'
"HA

.

,.,
", .'

, 07/12/81 - ELEMAR VILBERTO JACOII,NI E JANETE LUZIA DA VEIGA..,
17:0011. MATRIZ �

07/12/81 - 'GIUIAR FARIAs E LUCIANA MARIA CORREA ,FERREIRA :..
· 18:0011. MATRIZ.

'

07/12/91 - ,lU.AOR LOf,lENO GOETZ E ADRIAllADENK -1.:0011. MATRIZ
07/12/81 - SILVIO lurs IBAN�S E CARMEN SARZI-1.:00ll. BARRA '

07/12/81 - VICENTE MARILDO BALSANELLI, E DARU MARCHIOU.I -
· 18:00h.MATRIZ

'

,

07/12/&1 - JOS� FRANCIScO ZI_ERMANN E BERNADETE PEllENSSE
-18:0011. N.SRA. DO CARAVAGGIo.

· 07/12/81 - ADILSON ELERT E ALVINA BRAIER -17:0011. MATRg::
07/12/91 - VAlDECIR SCHNEIDER E ROSECIA.ETE KUNTZE - 17:00h.
llARRA

"

'

07/12/81 - DONIZETE BÖGER E LEDA A. SCHRAMAWSKI- 20:30h. BA�
RA .

07/ui81 - EDSON JOS� JACOBI E ROSANI DANCKER -1ti:00ll. CAP.
slOJOS� I,

,

,

'07/12/91 - PAULO ROBERTO PEREIRA E SIIIOH.E WELTER '- 20:00h.
· CAP. slo JOS� ;

07/12/81 - MARCOS RIBEIRO DOS SANTOS E VAlDeyE GUESSER-
18:3011. NEREU RAMOS

MISSAS - SMADO:
19:00 - Matriz. 18:00 - Sio lulz Gonzaga, 19:30 - 510 Judas Tadeu, 18:QO - No
Sra. do CaravAgglo, 19:30 - N. Sra. Aparecida.'

"

MISSAS - DOMINGO:
07:00 - 09:00 - 19:00 - Matriz. 08:()0 - Slo:Judas Tadeu, 08:00 - ata. An8(Festa),
08:00 - 55. Trlndade,'10:00 - 510 Pedro, 08:00 - N. Sra. Rainha da Paz. 09:30-
Perpétuo 'Socorro. 08:00 - Sio Benedito, 09:30 - Sta. luzia (Festa), 09:30 - SAo
Francisco (1' Comul)hAo).

NOSSA MENSAGEM
A festa de Nossa Senhora da, Conceição, este ano, estA sendo celebrada

" nestil segundo domingo do Advento. E Isso ê mals uma ocasllo para'tornarmos CQ".
clolncla de que Nossa 'Senhora é um modelo para todos os que querem preparar_ee

(

pará acolher Jesus como seu Salvador. Porque nlnguêm no mundo aguardou com

tanto amor o.nasclmento de Jesus como sua mie. Nlnguêm COmO ela se preparou pa.
ra acolher Jesus.

'

,

'

.,

Junto com Maria podemos compreender melhor que o Advento é:
a) E;star atento para perceber os sinais da vinda do Salv{dor. '

b) Fazer a vontade de Deus em todos os momentos da vida. � andar no ca

minho traçado por Deus para n6s: caminho de justiça, da fraternidade, da solIdarI. ;

dade e dO amcr,."
,

c) Dar testemunho da alegria porque a Salvação do mundo 'jê estA presente.
Junto com Nossa Senhora. Imaculada

.

Conceição; vamos continuar nossa
preparaçlo para o Natal. Em sua companhia e com sua ajuda essa preparaçAo ser.
multo mether.

--------------------------------------------;1

m (IIYtUme Arnoldo 'Schmltt Ltda.,
"JA RA G u·A"

II

FCNle:,DDD (0473) 72-0670 .

I,

Jaragud do Sul, 7 a 13 de dezembro de 1991:
'1 ,j

\. Coluna INangéfica
(' ,

'.

{
CULTOS: Neste sábado r às 18:30. horas na Sede

Par. Ap; Tiago, às 19:00 horas no Centro, à$ 20:00 horas na '

RII!l Joinvilte. Neste domingo - às 8:00 horas em Santa
Luzia, no Centro, às 9:30 horas nó Centro, na Sede, Par. Ap.
Paulo, em João Pessoa, às 19:00 horas emRibeirão Grande,
do Norte, Cu/to Informal no Centro. Nesta quarta-feira - às
19:3D horas no Centro, às 20:00 horas na Ilha da Figueira. ,

,
'

. ENCONTRO DE IDOSOS: Neste domingo às 15:00
horas no Centro e em Três Rios do Norte ambos com Santa
Ceia.

'

LEMA DA SEMANA: "EXultai e erguei as vossas

cabeças, porque a vossa rendenção se aproxima": Lucas
.21:28 .,
MENSAGEMe LEITURA DlARlA:
DIA - 09 .; As dificuldades formam caracteres. Atos 14:22

10.- Seja sempre mais tolerante com os outros/do
que contigo mesmo. Tiago 5:9. .

11 - Todo novo dia é um dia especial destinado a

ti, por Deus. É um presente da graça. Salmo 19:2, ,

Mateu« 6:34
'

.

12 - Quem entra no dia tropeçando, em breve
cairá. Isalas_50:4 .

'

13 - A mone sá é levada a sério, 'onde Deus
também é levado a sério. Marcos 5:35-42 i

14 - Uma vida sem, ofertas e sacriftcios, não é vida. I

É um· empobrecimento. Tu recebeste luz para bri- ,

lhar, também receberás, calor para aquecer. Efésios �
5:9 '

'_, '
.

15 - Quem fala mal de tlldo para nada presta.
Provérbios 16:23-28, Romanos, 2:1

I

,

I

,

I

!

I

I

i
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.Bicicross mantém.dírígentes .

. .

A direção do bicicross Ca
.larinen:Se por íntermédío do seu
diretor técnico, Valdir Moretri e
do více-presidenteda Federação
Catarinense de Ciclismo Marcos
ldey�r,. recepcionaram dirigentes
'do .bícícross estadual em um al
moço realizado no parque Mal
,w,ee no dia 1 de dezembro. Na
oportunidade fizeram um balan
ço das atiVidades do bicicross ca

tarínense, no ano de 1991, ao

�qual foi classificado, por todos
como um ano de grandes realí
;zações e de crescimento positivo
'a nível estadual com a criação da·
equipe de bicicross de Blumenau
" o fortalecimento da equipe de
Rio do Sul, ,que até então parpi
;çipava do Campeonato CataH
aense com poucos pilotos mas

sem infra-estrutura, adequada
para a montagem 'de uma boa

.. uipe. Rio do Sul.91 arrancou

Domingo tem

prova de

Será neste día 08 de dezembro,
junlo a Ponte Abdol) Balista, a realização

: da ÍI COPA SUL DE CANOAGEM,
"

promovida pelo CLUBE DE CANOA

: GEM KEN1VCKY, que tem o patrocínio
exclusivo de MALHAS DARPE, que
n:unin\ canoistas dos três Estados do Sul

, doPais. .

" O Presidente' do Clube JÚLIO R.
� RODRIGUES esclarece que a prova será

t;. dividida em 3 categorias: WAVE (3 me

.,; �), TURISMO (4 metros) e ESPE.

'�CIAL (4,5 metros), num percurso de

�. 5.000 e 10.000 melros,
.

,
. Além do patrocínio -de MALHAS

',:$.DARPE, a prova conta ainda com o

. � apoio da ,PREFEITURA MUNICIPAL.
t DESTA CIDADE, POLíCIA MILITAR
".' e CORPO DE BOMBEIROS'e tem a su-

1 JlfIVÍ5áO da Confederação" Brasileira de

:: Canoagem.
,,' Segundo perspectivas do Presi

'; dIInle, deverão comparecer ao evenlo cer
,

ça de 50 canoistas, ql/e farão um' belo es-

I'.: t Jlftáculo
nas águas tão poluídas do Rio

�.ll;Ipocu. .

: �. Com a realização desta prova, en-

r
�. cerra-se o calendário de eventos do Clube

. ·i para o ano de 1.991, que reinicia com for
l:; ça lotai no próximo, sendo que a' meta
�, prinCipal será à construção da sede pró-
� pria. .

.

:�

com uma boa formação; chegan- modíficações paro 92,. como o

do até a preocupar as duas equí- uso de numeração obrigatória
pes que lideraram o Campeona-:

- pelos pilotos, a criação' da' carteí- ,

to, Bandeirantes, de Brusque e rinha de piloto a nível estadual ,

equip'� Malwee, de Jaraguá do através da federação, não de..
Sul. Para. o' diretor de bicicross, pendendo mais das carteiras da
Valdir Morettí, "a nível de com- confederação que custam caro e

petição seria importante o retor-, demoram muito para serem for
no da Capital .

do Estado
.

com
. neeídas e também a realização

uma equi.pe, a exemplo de anos ". de competições 'a
.

nível munici-

anteriores, quando Florianópolis pal, em todas as cidades que par-
tinha íl maior equipe de bicicross ticipam do Campeonato Catarí-
do Estado. .'

.

.'
. nense fazendo assim com que ha-

.'

. ja uma maior participação de pi-
, Para o ano de 92 todos os . lotos a nível estadual.

dirigentes do bicicross, Catarí- Os dirigentes das equipes,
nense optaram pela continuidade colocaram-se todos a disposição
dos trabalhos da dupla formada - da direção da federação para
por Valdir Moretti e Marcos •

realização de eventos a nível es
Meyer; que estariam deixando a'

. tadual e solicitaram que a fede
federação no final do ano, mas'

.

ração acompanhe dentro das
aceitaram trabalhar màis um ano suas possibilidades as equipes na
em prol do .bicicross catarínense;' realização de competições a nível

. Moretti colocou a todos algumas municipal.

VÔO LIVRE

Acont89«' neste final de semana a 10' etapa do,
Campeonato Estadual de V60 Llvré, com os seguintes re-
suHados:

'.

-; D'ia 30/11/91
Pouso - Reinaldo lrineu de Souza (Fpolis}
Pouso - dia 01/12/91- Roberto Picher (Joaçaba) ,

19 lugar -.Nllmar Moreira Damasen.o (Joinville)
22 lugar - Dalvlo Tubine) (florianópolis) .

39 ,lugar - Jo.sé Maria de Queiroz (Florianópolis)
. 49 lugar - Rogério Ribeiro (Florianópolis)
59 lugar - Airton Bitencl.lrt (Florianópolis)
Campeao Estaduil.l .:Davlo Tubino (Fpolis)
Vice Campeão -;Nilmar Damasceno (Joinville)
39 lugar - José Maria de Queiroz (Fpolis} .

J

�BALNEÁRIO
CAMBORIÚ

PARA COMPRAR, 'VENPER OU ALUGAR,
, CATTAN' IMÓVEIS

AV BRASIL, 1030 - FOnE: (04r3) 66-2889

Grihtus Jeans no período de 07' a 21/12/91

Volta com a sua tradicional PRQl\fOÇÃO DE �ATAL
,

Você vai �creditar que realmente Papai Noel existe.
Postos de vendas:

.

Anexo a fábrica,. rua Duque deCaxias, 430. "Entre N6s", rua Leopóldo Man.;.

ke, 159 - Jaraguá do Sul "Klêpon" - rua Joinville, 2188 - Jaraguá do Sul. "Shoping
da Modà" - B�-280, Km59� sala 11� - Guaramirim.

--------------------------�------------------------------------�------.
\

DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS EWALD LTDA
Parafusos - Purcas - ArruelSs

. Rl,la Bernardo Dombusch, 1.136 - Vila Baependi
FONE:, (0473) 72-01�6

. .1

"'larllgwS do Sill. 7 (J 13 de dezembro tk1991
.

Esporte em Revista
,

JaiIIIe _lok_.
(

lOto ria vitrina do

futebol brasileiro
o jaragumt1fse Sandró LuIs Schmitt, o Tôto, arti1hdro do cam

peonato catarinense de 91, com 21' gols, acaba de terseupasse vendido
QQ emprest1rio carioca LeoRabelo pelo valor de 110 milMiares, dp,ro
ximadomente. RabeOo, por stm vez, .0 cederd por emprlstlmo, por um.
perfodo de seismeses a um gmnde clube coiiocp.Flamengo,Botafogo ou.,
Vasco da Gama, est40 na ordem da Preferhu:iD. Tôto receberd 50por
cento do valor.da iransferlncia, conforme acordo verbalentre o jogador
e a diretoria do JuvenOO, mDis 15mIMes de luvas e um saldrio mensal
em torno de Cr$ 3milhlJes, a/hn de um apartamento totalmentemobilia
do em Copacabana; O jogador viDjou para oRio de Janeiro, na quarta
feira'(4), em corirpanhia do diretordefuteboldo tricolor,ÂngeloMargu
te, que estd cuidando de todosos detaJMsdamtlior transaçllo dofutebol
catarine�, nos Ifltimos anos. Na quarta-feira, ainda, Passoupor uma
bateria de f!XOl7Ies-mJdiéos e asJinou contrato com o emprest1rlo. Na
quinta-feira (5), asJinou contrato com seu IIOVO clube, provavelmente o

'

Flamengo, clube do seu coração, Tôto estd tendo a grande oportunidade
da sua vida. Aos 2� anos, 1,86metros de altU1'a, 78 qUilos, ele tem tudo,
para se consagrar 110 futebol do Rio de Jtl1Íeiro, qlU! I. sem dúvükJ algu
ma, a vitrina do futebol brasiIeirQ, e repetir o sucesso do seu primo,
Eduardo Roberto Stillghen (Ado), o 1140menosfamoso go�iro do Corin
thians e da seleção brasileira (tri-campeã domundo em 70). Sucesso ga
roto, MS estornos torcendopar você,

'DíVIDA

Ainda com a .negoc�ão
envolvendo o goleador Tôto, o

atual diretor defuteboldo Juven-
00, .4.ngelo Margute. disse ao jo
gador: "Alemão, a rtnica dfvt;la
que você terâ para comigo, I te
ver' vestindo, a camisa canarinha
do Brasil' e Tôto meioperplexo,
respondeu: "tudo bem Angelo, se
depender de mim a 'dfvida já estd'
paga" •

ANOTEM

O ex-júnior JÇas/ca (18).
que joga pela lateral-direita e que
nessa te11l[J(Jrado foi aprovei/ado
uma única vez.pelo então treina
:dor interino, Angelo Margute, no
jogo do JuvenOO em Ararangud,
tem um futuro promissor. "Est�
menino vai estourar em 92, disSe
MarguJe. e acrescentou: "estd
surgindo afum '!Ovo T6to". É es-

'

perarpara ver.

DME/MALHAS
DALMAR.

Compruvando 'TrUlis uma

vez que Jaragud do Sul faz hoje
um dosmelhores'trabalhos namo
dafi4ade de volei feminino, em

Santa Catarina, a equipe da Di
visão Municipal de E�ortes, pà
trocinot,ia pela Malhas Dalmar,
classificou-se em terceiro lugar, no
hexagonal final do Campt!onato
EstadlKll Juvenil, disputado em

Blumenau. As cOl1Ulndadas de

Manga, foram superadas tão so

mente pela CR Chapeeoense
(campeã) e BÚI11Ienau VC (vice-
campeã).

.

QUADRANGULAR

,
Ainda com, relação QQ vo-

lei, podemos dessacar a partici
pação da equipe infanto de volei

femirino, patrocinada pela Darpe
Malhas, 110 quadrangular deLa
ges, IIOS dias 6 e .7 de dezembro •.
AM';' de Jaraguâ do Sú� partici
pam ainda Lages, Sadia (ConCW-
dia} eBrusque, "Se,.11 um bom tes

te para tis memnas jaraguaenses,
quel se preparam para os Jogui
nhos Abertos de Santa Catarina,
de 14 a 21 dedezembro, emPorto
Uni/Jo"; afimwu' o tknico da
equipe, Jean Cqrlo Leutprecht.

DECISÕES

AevÍltecem neste domingo
(8), 110 estddio Eurico .puwe, em
Rio da Luz, as decisões do cam

peonato da 1� Divisão de Amado
res da Liga JaraglKlense de Futeí.
bo� temportuktde 1991. Nosaspi
rantes. jogam 'SIIo Lufs e Ponte
Preta; decidindo o J'! e 4f! lu�r,
enquantoAliança e Rio Mo/Jui de
cidem o tlh4ló da categoria.Nos ti
tulares, Vit6ria e Floresta estarão
decidindo o J'! e 4f! lugar, enquan
to isso Rio Molha e Guarani es
tardo fazendo a grande finaL Os
campeões receberãp o traflu/'Lo
jas Dicsil', oferecimento do des
portista Silvio Roberto Ewald.

. O público estd convida40 apresti-
giar. ..t

)

Rua Reina/doRau,632
Fone:' 72·1599

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Comissão .divulga relatório
sobre a, semana do, trânsito

ANOTAÇÖES,
* Aloradores da nua

Reinaldo Rau e de ou

tras vias centrais pedem
maior rigor da Policia
AIilitar na fiscalização
de "rachas" que,' se
gundo eles, acontecem

aos finais 'de semana,
,

principalmente em altas
horas dás noites ,de sex

tas-feiras e säbados, Os
"ãs nos volantes", em

sua maioria, são "filhi
nhos de papai" que
"sem nada melhor" pa
ra fazer executam corri
das que "avaliam",�
potências de seus 'moto
res. Acabam colocando
em risco a vida dos que
por ali transitam e as

suas prõprias. Cabe às
famãias também melhor
educação e orientação
neste sentido. Na sema
na Passada, Por exem-: '

pio, um destes "pilo
tos" acabou colidin
do' contra uma ârvore
em frente à Oficina
Maestri. Literalmente,

" quebrou a cara. Que lhe
sirva de lição.
* Nove empresas da te-

gião foram autuadas pe
la Farma por não cum

prirem cronograma de

instalação de,' sistemas
anti-poluentes. O anün
cio das autuações foi
feito .durante a segunda
avaliação pública do

Programa de Controle é

Recuperação Ambiental
da Bacia Hidrogrâfica
do Rio Itapocu, ocorri
do hâ duas semanas na

sede do Sindicato dós
Trabalhadores 'na Indüs-
tria do Vestuärio,

.

** O IPESe finalmense
decidiu elevar os ho
norärio médicos e hos

pitalares, afastando o

fantasma do descreden
ciamento dos médicos

que assustava os asso
ciados deste sistema. A
consulta médica para
estes profissionais pas-

,

sou sec-s 2�700,ÓO pa
ra Cr$ 4.800,00. Sobre

.

os exames hospitalares
o reajuste 100% e a diä
'ria hospitalar passou a

ser paga com o valor de
Cr$ 5.QOO,OO.

...E para os .pedestres
De

.
cada dez mortes no'

trl1n8ito. quatro são por
�, atropelamento. Portan

to. cuidem-se pedestres.
O CORREIO DO POVO
d4 alguns toques de

comportamento que po-
,

dem prevenir atropela
mentos.

1 '1 � Ande sempre na cal-
, çada

2!! - Onde não houver' cal

çada, caminhe pela es

querda, em sentido con

trârio aos vetculos,
3'1 - Somente atravesse nas

faixas. de, pedestres,
obedecendo a sinali

zação.
4'1 - Quando 'não houver fai

xa, atravesse a nua em

linha reta e não na dia

gonal,
,

5'2 - Não atravesse driblan
do os carros em movi
mento

6'2 - Não esqueça: à noite
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você émenos vistvel aos
motoristas. Roupas cla
ras auxiliam na visibili

dade.
7'2 - Pare no meio-fio antes

de atravessar, e colo

que-se em local vislvel.
"

Você deve ver e ser vis

to.,
8'2 - Nos locais onde. não,

existe sinalização, atra
vesse prôximo às esqui
nas (onde os carros re

duzem a velocidade) ou
no meio da quadra (on
de seu campo visual t
maior).

9'2 - Olhe Fa os lados em

todas as direções antes

de iniciar a travessia.
l()'! - Nos dias de chuva, ré

dobre sua atenção. Ao
atravessar, guarde
mais espaço entre você
e' os vefculos em mo

vimento, pois a pista
molhada dificulta as

freadas.

garantiremos um futuro trânsito mais humani�
zado e tranquilo. '

'

"

'
,

"

Paralelamente,àComissão Municipal de Trânsi�
to, com o auxilio financeiro de onze empresas,
distribuiu faixas-em pontos estratégicos da ma
lha viária, alusivas ao tema; e instalou nas calça.
das' das principais ruas cavaletes impedindo a'

'

'passagem de ciclistas, .com os seguintes dizeres
inscritos: "A calçada é para pedestre, lugar de
ciclista é na rua".

Jaraguã do Sul - A 3! Companhia Militar, 'a
Comissão Municipal de Trânsito e a Secretaria
Municipalde Educação estão divulgando relató
rio de avaliação final sobre a Campanha de
'Trânsito desenvolvida em Jaraguá do Sul 'no
período de 18 de setembro a 27 de outubro des-
te ano.

'

A campanha foi desenvolvida em dez escolas

municipais e três particulares e do programa
constaram palestras/painéis de orientação e edu-

",
cação pata o trânsito, apresentação de vídeo
cassete com os desenhos animados Motor Mania

I (produção Walt Disney) e Não Sou Tolo Com a

Minha Bicicleta. Tendo os estudantes como pú
blico alvft, a campanha objetivou conscientizá
lös sobre' a importância de bom comportamento
e cuidados com o trânsito - fator que mata maís
do que qualquer doença no mundo. Conforme a

, ótica dos organizadores, educando as crianças,

Promovendo a educação infantil, quem ••
a médio prazo poderemos reverter, o lugar de 1

destaque que Santa Catarina atualmente OCllPft'.
em comparação a outros estados brasileiros �
número de acidentes de trânsito. Somente em
1990, 1718 pessoas perderam suas vidas nas es�
tradas catarinenses. Quatro em cada dez mortei
'acontecem por atropelamentos.

'

Dicas para os motoristas... ·

- A obrigatoriedade do uso do cinto
de segurança nas estradas é uma

lei a seu favor, e, se cumprida à
risca, pode reduzir em até 80%
o número de mortes nas estradas,
já que amaioria dos acidentes com
vítimas fatais em vírtude do lan

çamento dos ocupantes para fora
do veículo.

_'

- Apesar de mais agrãdaveis para'
alguns, as viagens noturnas sio �
mais perigosas. Os acidentes l ,

noite causam quatro vezes mais,
vftimas que os diurnos, apesar do
tráfego menos intenso.

'

- Uma das principais causas dOI'
acidentes noturnos é a guerra de
faróis que pode cegar momenta
neamente o motorista. Revidar o
farol alto do carro contrário ou

mantê-lo aceso durante a viagem
duplica o cisco de acidentes.

- Para realizar uma ultrapassagem
segura nas rodovias com mais de
duas .pistas, observe estas reco

mendações: verifique pelo retro·

visor se os outros motoristas não
iniciaram também à mesma ma

nobra; não se aproxime demasia
damente da trazeira do veículo
que será ultrapassado; nunca deixe
de sinalizar com a seta o início e o

fim da.manobra e só ultrapasse em
locais seguros.

- Faça pausas freqüentes durante
uma viagem mais longa, para re
,laxar. O' cansaço provocado por
longos percursos reduz os reflexos
dos motoristas.

- Pesquisadotes do hábito de dirigir
interpretam a "colagem" à trazei
ra de outros veículos como uma
medida de risco e indicam que as

probabilidades de acidentes nestes_
casos são maiores. Em 8 mil aci
dentes. decorrentes desse compor
tamento, 62%' dos motoristas já
haviam-se envolvido em outros
acidentes e' 67% tinham uma ou

mais multas de trânsito.
'

Jaraguä doSul, 7 a 13 de dezembro de 1991
.' �
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