
Legíslatívo tem balanço
positivo ao fim de 1.991

o presidente do, Câmara de Vereadores âeJaraguã do

Sul, Hains Edgar Raeder; faz um balanço das atividades do Le

gistativo ein L991, considerando o ano altamente produtivo: '�, l
Câmara -alcançou maior represenuuividade enquanto poder cons- .�
tituido perante a sociedade. Frenie àpresidência; Hains Raeder 7
conduziu os trabalhos com pulsofirme e �quilíbrio. Porém; M dú-

..

vidas quanto a suapermanência no cargo. Página 03. ';!!
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Praias da região Iotam
e atraem pelas belezas

Acompanhando o ritmo de verão e

no intuito de levar a noticia até o, leitor

que, em grande pane, está veraneando
nas praias da região, o CORREI.O DO
POVO inicia a partir desta semana uma

série de matérias sobre, o nosso iitonü e

as belezas hidrográficas da região. Entre
as praias tem destaque a de Barrà Velha,
para a qual afluem a maioria dos vera

nistas jaraguaenses. Fomos até lá e cons-

, tatamos que realmente Barra Velha está
melhor miste verão, muito melhor!A es
trutura turlstica cresceu e a infra-estrutu
ra, de suas seis praias também. Sob a

administração de Iosé BlUgnago e Luiz
Pacheco de Souza, a,Prefeitura executou
uma infinidade de obras em pról do de
senvolvimento do municipio. Destaca
mos também Piçarras, '�Namorada do
Atlãntico" que encanta por suas belezas
naturais e oferece uma série de opções
esportivas,e de lazer. Demos uma estica
dinha até mais longe e conhecemos o

fantástico . e divertido mundo de Beto
'

e

Carreio, um'complexo tunstico grandio
so situado na praia de Armação, no

-

Balneário de Penha. '
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Editorial
,Os prazeres de uma boa praia

As cidades e os centros pelo ano inteiro se mantiveram
balneârios catarinenses, carac- a disposição do péblico fixo e

terizam-se atualmente como cí- reduzido, procuram no final da
dades turlsticas de veraneio e estação das flores, . ampliar
que, por mais que se queira suas instalações, renovar to

provar ao contrário, são cida- taJmente seus estoques, desco
des que não têm vida prôpria, brindo gostos. e prefe,rincias de
� são industrializadas,: não um pablico novo que estd por
são produtivas nem sequer no vir, das centenas de cidades
ramo da pesca e muito menos

.

que não gozam dopriviMgio de
\
nas atividades agricolas e pe- possuírem suas- prôprias
cuârias, com raras excessões, praias, nem o cheiro nem a be-

Fora da temporada elas leza domar.
sobrevivem arrastando-se nu

ma modorra preguiçoSa, pa
chorrenta, numa constante

contenção dk despesas tendo
em vista um movimento reduzi
do, um consumo pequeno e,
consequentemente, uma 'renda
de um "quase nada". \

J6 no aLtimo mis dO pri
mavera as nossas cidades bal- .

neârias se transformam; Mu
dam inteiramente a sua roupa
gem. Dezenas e dezenas.de es- i

tabelecimentos comerciais que
praticamente por 8 mesesman
tiveram suas portas fechadas,
reab;'lm -para o pablico, rece
bem� nova pintura, algu
mas modificações, melhora
mentos, atrativos. Outros, que

Aqui, praticamente vizi
nhando Jaraguá do Sul, temos
Barra Velha, uma cidade de 20
mil habitantes fixos, mas, que
em plena temporada chega a

abrigar quase JOO mil. A con

sequincia disto, como se pode
'

imaginar, i uma transformação
radical, no comportamento:
nos Mbitos que se mesclam en

tre a gente da casa e a gente
visitante. E a partir da!, o am-,

biente passa a ser de festa que
começa no dezembro e se es

tende atL março. O calor não
importa, pois, as 6guaà frescas
e salgadas ali estão para rea

nimar corpos suados, regene
rando as forças e dosando

energias para que as festas
continuem.

Jaraguâ do Sül;éniliõra
, na faixa litor8nea, não tbn

praias nem i banhada pelo
\

mar. Dai porque; no periodo
de veraneio ela se esvazia. A

, maioria do seu povo partepara
o prazer dos balneârios mais
prôximos, numa fuga repetida
para Enseada, Ubatuba, Barra
do Sul, Barra Velha,. Penha,
Piçarras, Navegantes; Carribo-

•

ria, Itapema; Porto Belo. Por
16 formam seus grupinhos de

amigos e parentes, encetam

novas amizades' e fazem a sua

festa de verão.
E o povo, ·assim agindo,

estd certo em suas. decisões,
porque, realmente i um com

portamento gostpso, que pro
porciona prazer e felicidade,
que embeleza a Vida eIaz es

quecer os dissabores.

Praia, .veraneio, i uma

moda que pegou e que não vai
parar mais, E atL imuito bom
que assim seja, porque "nem sõ
de pão vive o homem", ou"
"nem s6 de trabalho se faz a

vida",

, REMINISCÊNCIAS

Cidadanias

Honorárias.
. Quando dos 50 anos ih cons- .

. truç40 da Prefeitura Municipal (ed.
3659, de 05�10-1991)jicou registra
do um recado paTa resgate damem6-
ria do ex-prefeito LEON/DAS CA
BRAL HERBS1!ER. Tempos depoilt, o
empresdrio Loreno Antonio Marcatto.
lembroll que ha� sido homenageado
como CIDADAO JARAGUAENSE,
sendo ele proponente desse reconhe
cim4nto. A lembrança materializou-se
com o fornecimento ih fotos que äo
qunentoram a cerimßnia •.

Resgata-se,�is, parcialmente
.
a me11UJria do administriuIor que du
rante longos anos, em perfodos inter

_
caJados realizou um trabaDro que, pa
ra sua Ipbca poihriam ser considira
das mui10 arropdas .para um tempo
de poucos recursos. A construç4o âa
prifeitura atI hoje utilizada assim co-

'

mo foi inaugurada-hd50 longos anos,
a intendlncia distrital, praças, arrua
mentos e arborizaçllo, ih vias., Eratransparente na administ.raç4b. Mes
mo quando a .situaçllo lhe era adver
.lU, com o movimen1O integralista em

plena ascensdo, nunca deixou ih pu
blicar nos jornais que IM faziam opo
siç40, os atos ,de sua administrafllo.
Deixou para aposteridade realizações
que ihsafiam os tempos. .

A fo1O acima reF.a seis ins
tantes diferentes. Nopruneiro quadro,
a cerimßnia da Cdmara Municipal ih
Vereadores de Jaragud, em

30-04-1963, da esquerda para a di-

I

".

reita, o dr. Ari Flavillno de Macedo,
promotor prlb1ico (fal), o juiz ih paz
Wa/demar Rau (feil), o presidente da
c4mara, vereatlor Lóreno Antonio
Marcatto, o vereador E_rich Batista, Cl

prd'eito Roland Harold Dornbusch e
os nomenageados - dep. estado Wal
demar Salks� empres4rio JosefFon
tana e ex-prefeito Leonidas C.Herbs-' .

ter, os dois rtftimosjdfalecidos. Senta
dos de lado, apenas se identifica o es
crivllo ih policia Osmar Duane. O 2!!
quadro, os vereadores Clemenceau do
'Amaral e Silva, Faustino Girol/a, Al
beno Moretti, Hans Gerhard Mayer,

.

Henrique Wolf, Rudiben Schmelzer e
João Ldcio da Costa. ]!! quadro, o

.

pref. Roland Dornbusch entrega o di
plomaaodep. Wa/demarSaJ1es.No�

quadro WRENO MARCATTO en

trega o tftu/o ao�-pref. LEONIDAS
O:ABRAL HERBSTER. No 5!! quadro,
Wa/demar 'Rau entrega o diplOma ao
empresdrioJosefFontana, sob iJ olhar
do dep. Salks e, no (j'l quadro, na
primeira fila, sentados, o sr, Osmar
Duarte, duiJs pessoas que não se con
seguiu identificar. Na rtltima fila o co

letor estadualMauro Schneider (fal), '

a dire10ra do Coi. Divina Providbu:ia
e o pas10r Carl Gehring. Na tribuna
fala o deputado estadual Wa/demar
Salks.

, Foto gentilmente cedida pelo
empresdrio Loreno Antonio Marcat
to.

Frit:zyoIIJaraglllf-12/91.
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"A'Histôria de nossa gente nãopodeficar
sõ na saudade" .

O Passado sõ é importante se o seu tempo
,

.
foi bem empregado. \

.........------...
,
-- BarãO de Itapocu '-

Confira a história' '

.

_ HAsOANOS
- Em 1942, o CORREIO DO POVO, iniciava a ediç40 n!!·l.l06,

no SdbadO, dia 03-01-42, correndo o anoXXII!, tinha como dire1Or-pro
prietdrio Honorato Tomelin, redator João Crespo, recebia corres

pont:lhu:iq pela cabra poSk# 12 e tinha como endereço telegrdjico "Cor
povo", o.ficinos e ediffclos pr6prios, d Rua Mal; Deodoro, 392 (antiga
Gruta do Ledo) ao la40 do Leutprecht. A assinatura anual custaVQ
20$000e semestral12$000. '

_: As au1Oridm;lu da lpoco: Getrtlio Vargas, Pres. da Reprlblicll,
Eurico GasparDutra, Min. da Guerra, NereuRomt18,lnterv. Fed�raJem
SC, Le8nidasC.Herbster, Pref.Municipal, dr. TiagoRibeiroPontes, Juiz
ih Direito da cOmarca, Paulino NatalBonin, Delegado ihPolicia, Artur·

,

MüiIIo, Of. do Reg. Civil,. Waldetnar Grubba, Preso da A,CIJ,Mdrio Ta
vares, Tabeli40 e () dr. Abelardo Montenegro, Promotor Prlblico. O "Ho
telJaragud" era ihpropriedath do sr.AngeloBenetta,

HÁ.4IJANOS
- Em 1952, o "Correio do Povo" iniciava com a ediç40 n!! 1674,

ih ()6-01 e corria o anoXXXIII, o diretor eraArturMü/lp, gerentePauli·
no Pedri, era ;",presso na Soco Grdjica Avenida Lido., com adminis

traç40 naMal•.Deodoro, 13�, cabra postal,. 19, telefone 39 (atualHM) e
a assinatura a1lllll1 Cll8tava Cr$ 50/XJ. O saIdrio mfnimo era ih Cr$
650,00 em fl,oriandpo/is, Cr$ 530,00 no interiordoEstado e osaprendi
zu reabi(zmmetad« desse sal4rio.

.

.

- Asautoridades da êpoca: lrineuBornhausen, governador;Artur
MiiI/er, prefeito;NeyFranco, preso da c4mara; dr. Marcondes ihMattos,
juiz ih direi1O; dr. Alfredo Zimmer, promotor e lzidoro Coppi, delegado
ih�.

'

- Chegava d.Jaragud o Embatmdor,da AJemanha Ocidental, em
Visita oftcial aoSul doBrasil, o dr. FritzOe/lersera recebidopelas autori
dada, populares, osadvogqdosArquimedesDantas, Geraldo Gama SaJ
lu e Priamo do Amaral, sob acOrdes da banda jaraguaense do mt.IUtrO

França Vosgerau. Pelas 17 horas rumoupara a cidade ihBluinenau.
HÁ.30ANOS

- Em 1962, o "Correio do Povo" apQrecia CÓfn a administraçllo
sediada na Mal. Deodoro, 210 e tinha como dire10r Euglnio VlCtor
Schmõcúl, a cabra postal era ih n!! 1';, a assinotura anual custaVQ Cr$
350,00, semestral Cr$ 180,00 e avuiso Cr$ 10,00. Corria o anoXLlO ih
sua eJàstlncia.

- As autoridDdes da lpoco: Juiz de Direi1O, dr. Ayres GamaFer
reira ih Mello; Prefeito MunicipalRolandHaroldHornbusch, Presidente
da Cdmara, AlbrechtGumz, Dekgado ihPolicia, Tte. CeI. Leonidas Ca-
braJHerbster.'

'

- C.omemoTQva festivamente o prefeito RolandHarold Donbusch
o seu 1!! ano ih administraç40municipal com sui:uknto churrascada, re
gada a muita cerveja e "branquinha", nas ihpendlncias do Pos1O

. Agro-PecuArio "J04o CleophoS', cedidopela direçlJodaAssocioçlloRu
ral, oferecida aosfundon4rios e operdriosdamuniCipaJ;dode e compare.
cim4n1O ih autoridades.

'

HA20ANOS
- Em 1972, o "Correio do Povo" apareda no dia 08-01-1972

com a edição nf! 2665 - consideradoo 6rglio ih_maiorpenetraç40 no in
terior do northste catdriilense �, com sede dMal. Deodoro, 210, impres
so na Soco Grdfica Avenida, cabra postal, 19, dire10r Eug2nio VlC10r
Schmõcúl, a assinatura anual custava Cr$ 15,00, semestre Cr$ 8,00,'
avulso Cr$ 0,30 e atrasado, Cr$ 0,50.

- Autoridadesda lpoca: Hans-Gerhar4 Mayer, prefeito;Eug2nio
Victor Schmõcúl, vice-plYtfeito; Eug2nio Strebe, preso da c4mara, dr.
Milton Cunha, juiz de direito e Octadlio Pedro Ramos, deputado esta-
duplo

•
-

- No dia 1!! ihjaneiro ih 1972 apareda-emJaragud do Sula GA-
7El'A DE JARAGUÁ, que tinha como diretor ih redaçllo UDQ LEAL,
dir. administrativo, Osmar Roglrio e dir. comértiial, JaN;iira Stein, sou-'
dado pelo "Correio do Povo", ao mesmo tempo.qlJl!fazia um retrospec
tivo dos outros sete 6rgllos ih imprensa - uma pequena hist6ria da im-
prensa ih 1900 at11972.

.

HA10ANOS
,

- Em 1982, o seman4rio apareda em tàmanho "standar(', cor
rendo o ano 63.de SUf' exist2ncia e a.p� ediçÓO, sobn!! 3169,apa
reda em 09-01-1982, tendo como dire10r Eug2nio Victor SchmfJcúl
considerado o mais antigo semandrio de Sa�a Catarina - redaçllo, pu
blicidade e administraçllo ti Rua 6 (Proc. Gomes ih Oliveira), n!! 290 •

composiçllo, impresslio e circulaçllo pela Soco Grdjica Avenida Lido.. -

. caixa postal,19 -fone 72-0091 - assinatura anualCr$ 2.000,00 - outras
cidLlihs Cr$ 2.500,00, exf!1"Plar aV/llso' Cr$ 40,00 e exemplar atrasado
Cr$50,OO.

� Filiado à ABRAJÓR/eADJOR//SC tinha os seguintes colabora
dares permanentes: FI4vio Josl Brug,;qgo, Yvone Alice SchmöcúlGon
çaJvt;.s, Jtiime Blank, Prof. PauloMoretti, Silveira Jrlnior, Rudolj Hirsch
fe�, Josl Castil�Pin1O e o dr. JoslAlberto Barbosa.

Apoio
.INDÚSTRIAS REUNIDAS
J�RAGUÁ LTDA.

'

Jaraguá do Sul, 13 a 20 de janeiro de 1.992
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• GERAL

� �. Câmara de Vereadores .eneerra
Q ano com balanço positivo

Grande parte do mérito pela.
valorização da Câmara como instru-'
mento institucional deve ser atribuída
de 'forma justa ao presidente Heins

Edgar Raeder, que com equilíbrio e

bom senso tem conduzido os traba
lhos do Legislativo jaraguaense,

,/ \
,

Partidos disputam a presidência-

\

Apesar da valorização como

. poder ·constituído, a Câmara de Ve
readores de Jaraguá do Sul viveu 91
.como um ano atípico. É que mesmo

tendo; maioria o partido da situação
(PMDB), não tem a presidência. O

presidente Hains Edgar Raeder está
atualmente no PL, mas já foi do
PMDB até abril do ano passado.

. Neste mês de 91, ele mais os verea-:

dotes Almire Antunes de Faria:s Filho
(Pb) e Marilse se desligaram do

partido situacionista. Hains foi para o

JualÚ do Sal - O exercício
da Legis18tÜia na Câmara de Vere8�
-dores de Jaraguá do Sul em 1991 foi
considerada bastante produtiva pelo

I presiden� da Casa,Hains Edgar Rae
der. O volume de indicações e mo
ções apresentadas aumentou consi
deravelmente em relaçlo a anos ante

riores", acrescenta o vereador. Como
resultado do bom trabalho - destaéa
Raeder - o Legislativo passou a ter

maior representatividade perante a

sociedade, sendo presença necessária
em solenidades e eventos importantes
da comunidade.

"Soubemos que podemos fazermuito
mais" - diz ele - "Mas os .ensína
mentos de 91 certamente nos levarão
a um trabalho ainda melhor neste

ano", garante. Em algumas ocasiões '

a presidência teve de agir energica
mente para coibir excessos e dar fim a

acirradas discussões, relata Hains Ed
gar, acrescentando que espera para o
exercício de 92 maior compreeasão e

bom senso dos vereado!CS para evitar

desgaste da imagem do Legislativo.
A participação 'popular na

Câmara de Vereadores de Jaraguá do
Sul tem sido pequena até aqui, pelo
menos a nível de presença de pttblico.
O povo também não tem direito a

voz, a não ser por meio de vereadores

eleitos. Outra forma de repr.esentaçio
comunitária é através de convite da

pröpría Câmara à lideranças comuni
tárias para exposição de planos e

PL, Pêca ficou sem partido um tempo
depois retomou às fileiras peemede
bistas e Marilseé a 4nica que continua
sem partido.

Naquela época o PMDB ficou
enfraquecido em sua representação na
Câmara e Hains contínuou (mesmo
virando oposição) na presidência da
câmara•

Agora o prefeito Ivo Konell
.pleíteía retomar esta liderança e, se

gundo Raeder tem feitO pressões neste

projetos de interesse da população.

Em 91 compareceram à Câ

mara para palestrás, o capitão Sérgio
da Polícia Militar.secretäriosmunici
pais e estaduais, representante do Pla
no de Telefonia Comunitária e outros
convidados. O presidente Hains Rae
der diz que a participação direta do ..

povo em falaç6es é um caso a ser es

tudado melhor pelo Legislativo.
Acrescenta que ele proprlo levantou a
questão anteriormente, porém sem

êxito, devido a falta de unanimidade
quanto ao assunto.

Completando, Hains Reeder
diz acreditar que em 92 o trabalho le
gislativo deve apresentar- melhora
aindamais acentuada. "Ptocuraremos
trabalhar em cima do que está errado
e participar ainda mais na solução de

problemas da comunidade" , encerra.

sentido. Konell lembra a Raeder um
acordo de cavalheiros que teria sido
feito para manter Raeder apenas um
ano a frente da Casa (conforme divul
gação emrãdio local). Raeder, entre
tanto, lembra que seu mandato é de
dois anos e se nega terminantemente
a renunciar ao que é seu direito, como
faz questão de ressaltar, O certo, é
que o epis6dio ainda terá muitos des
dobramentos neste ano que promete,
exatamente por isso, já começar atri
bulado 1141J.egislativo.

. Campanhas;Quércia abre 'o- jogo
Gilberto Dimenstein, de

BrasOia, manda matéria Sob. o
título acima: "Raro momento de
sinceridade Da política brasileira.
'''Todos os candidatos mentem

quando informam para a Justiça
Eleitoral sobre os gastos de sua

campanha". E .não é s6: "todos"
'

os candidatos a presidente, go
vernador e prefeito recebem
ajudas clandestinas de empresã
rios, principalmente das em

preiteiras, para as "caixinhas".
De quem são as frases?

Foram ditas à Folha pelo
. presidente do PMDB, Orestes

Quércia, que, aliás, não se colo
ca na, posição de quem pode
atirar a primeira pedra.•• Nem o

PT nem o PSDB podem, acres
centou, andar de salto alto. A
razão de tanta síncerídsde: ele
vem defendendo um pacote po-:
Htico. Uma das propostas: deve
ria ser livre a doação de empre
sas aos partidos, além de se criar

.

um fundo público para mantê
los"

.

11
II

FUNI,LARIA
JARAGUÁ LTDA.

.

Calluu eAqucedor Solar.
R. Feli�Sclul#dl, 279-Fone:

72-0448

JqT4g114 doS"l-sé:

O ponto mais importante
a ser embutido no pacote é a

transparência das "caixinhas".
Apesar da Inexistência de pro
vas, todos sabem que a imensa

. maioria dos candidatos recebe
uma ajuda secreta." Por conse

qüência, desconfia-se que vá
. haver troco. AfmaI, nem polítí
cos nem empreiteiros se notabi
lizaram como filantropos, A

desconfiança acaba respingando
- e aí o grave - na estrutura de
mocrática",

GADOTTI
Materiais. para construção Ltda .

Comércio de materiais de construção e

ferragens em Geral.
Confira nossos preços e atendimentos.

Rua Luiz Sarti, 761, - B. Neren Ramos.

CORREIO-
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MATUTANDO
---------- Ego. L. J...o" -

lemos Democracia?
Uma das coisas que, freqüentemente, se afirma i

que o Brasil ·i uma democracia e que o regime demo
cräüco foi restaurado. E como ponto alto dessa demo
cracia cita-se o fato do povo poder ir às urnas e esco-

lher seus governantes.
'.

.

Dâ para concordar? Afinal, O que i democracia?
E que democracia i essa da qualfalam?

Foi-nos ensinado que democracia
..

i o povo esco

lhendo os seus representantes que irão governar livre
mente. Definição vaga, parcial e oportunista.

.

A palavra democracia dizmuito mais, Ela expres
sa, acima de. tudo, uma filosofia de vida, um estado de:
espfrito e, numa terceira acepção da palavra, um regi
me politico, resultame das duasprimeiras concepções.

Como filosofia de vida, a democracia coloca, na
sua escala de valores, a dignidade do homem em pri
meiro lugar. Tudo deve ser feito de tal forma que cada

.

pessoa alcance sua plena realização. E, como pessoa,
todo ho� t igual a todo homem, tendo cada um seus

direitos fundamentais permanentes; intra.n.sferfveis e

inegociâvets,
E esta filosofia de vida 'se traduz num estado de

esptrito, que faz com que haja "liberdade, igualdade e

fraternidade' (a famosa trilogia da Revolução France
sa).

E-a concretização politica desses priru;(pios de
mocrâticos se traduz numa forma de governo partici
pativo, onde um dos elementos i a escolha, pelo voto,
dos governantes.

Portanto, dizer que 'se tem democracia t ir alhn
da menção da possibilidade de um povo escolher seus
governantes. E dizer que todos participam, tem as

mesmas chances de realizar-se como pessoas e que t0-

dos são iguais.
Mas••.
·.Que democracia seria essa onde uns podem "en

cher O bolso", enquanto a maioria, explorados, mor
rem de fome?

Que democracia seria essa. onde ••

quem pode
mais chora menos"? Onde a corrupção, ladroagem e

prepotencia. são procedimentos normals dos que detbn

opoder?
.

Que democracia seria essa onde... onde... etc.,
etc•••

t posstvel, nestes casos, falar em democracia?
Onde estão a liberdade, a igualdade e a fraternidade,
elementos fundamensals e predominantes na democra
cia? No Brasil, temos democracia? Ou t apenas.uma
imitação grosseira que envergonha qualquer falsârio,
por menos hilliil que seja em imitar e falsificar?

Ferro· Velho Marechal de

Engelmann, & ela. LIda.;:�
I' Comércio de veículos usados, peças .pl

veículos e serviço de eletricista

COMPRAMOS VEíCULOS
ACIDENTADOS

I' Rua Conrad Riegel, 162 - Fone (0473) 72-0874
Jaragmi doSul- SC

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

o melhor CarrO·Usado da região
ESCORT GL,'CINZA PEROL./9l
GOL GTI, AZUL METÁLICO/89
·SANTANA SPORT 2.0, VERfVJELHG/9l

VERONA GLX, DOURADO/90
F-lODO, BRANCA/83
FIAT PREMIO 1.5 CS, BEGE/88 .

.
.

Moretti, Jordan & Cia. Ltda. 1

DEL REY GUe, CINZA MET.l90
ESCORLGL, AZUL/87
ESCORT GL, DOURADO/89

Iaraguâ do Sul, 13 a 20 de janeiro de 1.992 Página 3
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Rodoviária é o início de
arrojados.empreendimentos

• r"·

,
_I j

Tito Gomicld: O homem q� velo investir DO turismo.

Inteligência., carisma,
modéstia, bom papo, despreen
dimento. Adjetivos de rara reu

nião em um homem de negõcíos,
Sem elogios baratos e inúteis,
considero inevitável, e indís
pensável iniciar desta maneira
minha matéria sobre o constru
tor do Terminal. Turístico e Ro
doviário de Barra Velha. Um
empreendimento de 35 milhões.
de d6lares - que seria apenas

.

mais um de expressivo vulto fi
nanceiro, não fosse a partícula
-ridade de não visar retornos fi
nanceiros, pelo menos a Jongís
simoprazo.

.

Tito Gomicki, este é o

nome do homem. Um gaúcho de
62 anos até pouco tempo Fcldica
do em São Paulo - cidade onde
ainda mantem uma pde em

presa de incorporaçao e admí
nistração de imóveis - que nas
inúmeras viagens entre '08 esta
dos riograndense e paulista sem
pre parou para rápidas incursões
em Barra Velha. A beleza da
praiae da região o apaixonou e

levou-lhe a veraneios constantes
e finalmente a· fixar resídêncía
nesta cidade, para a qual tem di
versos planos.

J

:
:
I

�,
1
i
J:

!�------------------..----�--------------�-'�---------..--
Terminal é .um i;nvestimento de US$ 3,5. Locai abrigant colQplexo turlstico.

Além de por em prática a
construção . deste. complexo
turístico, Tito Gomicki tem co
mo preocupação maior divulgar '

as potencialidades turísticas do
município. Recentemente enviou
à Universidade Federal de Santa
Catarina novas amostras da
areia da '.Praia de Barra Velha
como objetivo de atestar suas

propriedades monazíticaS, con
forme demonstrou estudo ante
rior realizado em1983 quando a
Secretaria de Turismo era admi
nistrada por Ramiro Gregório
da Silva, atual secretário de Tu
rismo de Joinville.

Também mandou confeê-
. cionar 18 "out-doors" que será
ínstalados ao longo da BR-lOl
iniciando na divisa com o Paraná
(esta informação foi obtida com
opia pessoa de sua convivência,
pois sua modéstia a excluiu de
nossa entrevista). Cedeu ainda
gratuitamente um galpão - des
tinado a' instalação de um su

permercado - para a realização
ali da Barrafest, festa que pros
segue até o dia 13.

Outra forma/de investi
mento na cidadê é a aquisição de
propriedades no município de
Barra Velha, onde instalou uma

filíal de sua empresa paulista: a
São Pauló Incorporaçãõ e Ad-
ministração. de Imöveís Ltda.

Iaraguá do Sul, .13 a 20 de janeiro de 1.992

Analisando que Santa Ca
tarina recebe a maior parte de
seus visitantes pela BR-lOl, e

que, víndos do Norte a primeira
praia que, encontram. é Barra
Velha - um dos mais procurados,
balneários do esta�o\ com �ui
tos encantos e belíssimaS�
gen$, Tito Gomicki, reconheceu
a necessidade ur�ente de um

terminal rodoviário. Não deu
outra: pensou e executou. Com
pouco temJM? de residência na

cidade, imciou a construção
inaugurada em 30, de julho do
aao pessado, .

.
. A im�nente construção

de 22 mil m de área foi inaugu
rada com justa pompa e presti
giada' por autoridades como o

governador do Estado, Vilson
Kleinübing. Sua fun9áó extra

pola a de simplesmente acolher
ônibus de linha e seus respecti
vos passageiros. Vai mais longe,
se mostra como mais uma opção
turística, e, para o Terminal, fo
ram

_ projetados planos ainda
.mais pretensiosos.' .

.

Nos 22 mil metros qua
drados de área total do terreno,
5.054 tem espaço. construído.
Nele se edificou o Terminal Ro
�oviário e Turístico como espa
ço para ônibus de linha e de tu
rismo, amplo estacionamento,
restaurante e chúrrascaria com .

400 cadeiras, lanchonete com 53
tipos de lanches, pratos rápidos, 1

bebidas, sucos, refrigerantes,
sotvetes .e uma diversificada li- .

nha de petiscos e aperitivos, ga�
leria de lojas comerciais, saguJö,
agências de empresas de Ônibus.
de linha' estadual e interestadual
e modernas e bem cuidadas ins
talações sanitárias.

Bntre projetos futuros pa
ra o terreno consta as cons ..

trações de um hotel de médio
nível e porte que aumentará
consideravelmente o nämero de
leitos na rede hoteleira regional
e de uma nova galeria de lojas.
Depois de concluídos estes proje
tos, o local se transformarã num
dos mais atraentes e completos
complexos turísticos locaIizados
ao longo da BR-lOl que corta
nosso estado,

DIFÍCIL ACESSO

"A BR-lOl isolou Barra
Velha", diz Tito Gomicki ao
criticar a dificuldade de acesso

'Imóveis atendem demanda
O mercado imobiliário é de uma casa ou apartamento tante - diz ela -agora temos .aquí

.

um filião cada vez mais explora- custa entre Cr$ 15.000,00 a Cr$ infra-estrutura completa e prati
do e. rentável em Barra Velha. 30.000,00, valor razoavelmente camente independente, conta
As belezas naturais desta região baixo se comparado com praias mos com farmácia, mercados,
litorânea arrebatam simpatia e da Ilha Capital ou da quase vizi- panificadoras, escola, posto de
preferência de milhares de pes- oba Balneário Camboriú. saúde e outros serviços necessã-
soas que se por razões fínanceí- rios",

.

ras, familiares ou outras nãopo- "Imövel à' disposição .

O asfaltamento da rua quedem se fixar deímitivamente no sempre tem, não haverá' falta corta a cidade e Interliga a praia.

. município, ao menos constroem neste ano", garante Sandra, a Piçarras é motivo de elogio da
ou �ugam casas para curf!rem a �"nem mesmo quando �heg�m proprietária da Imobílíäría So
prata na temporada de verao. os esperados turistas argentinos lange. Em contrapartida a pre-

Sandra
.

Maria Tavares, que ainda se encontram em bai-
carledade de abastecimento de

sócia-proprietária da imobiliária xo número por aqui", completa água é fortemente criticada; "Às
Solange, localizada na Praia do Sandra Maria.

vezes ficamos dias sem água. A
Grant, informa jã. ter alugado Representandó uma das Casan alega defeito no sistema
nesta temporada mais de 30 ca- imobiliárias mais antigas da re- de bombeamento, mas a defí
sas e apartamentos para turistas, gião, Sandra tem opinião .abali- ciência já se registrou também
além de ter vendido também al- zada sobre a situação. atual da 'em anos anteriores", lamenta
guns im6ve�. O aluguel diária Praia do Grant: "Melhorou bas- Sandra Maria Tavares.

Sandra aluga éasas l preços
que vAo de Cr$ 15 a Cr$ 30
mil.

)
Página6

. por falta de trevos ,decentes. ,O
.acesso à rodoviária é um' dos

.

piores, senão o pior deles. Antes
de construir o Terminal Rodo
viário, o empreendedor teve ga
rantia do governo estadual. de
solução ao 8roblema. "Inanguramos em 3 de julho de 91 com

a promessa de um novo trevo
em setembro, porém até agora
nada saiu do papel", salienta, se
referindo a um termo de com

promisse que teria sido assiruldo
por técnicos do Estado quando
da 'solenidade inaugural do pré-
'diö,

.

O projeto do DER não
prevê propriamente um trevo,
mas sim a abertura em determi
nadO trecho de uma estrada pa
ralela que convergirá com a

sa-ior a algumas dezenas de
metros do atual acesso à rodo
'viária de ambos os lados, se
transformando numa espécie de
meio rotatória. Para quem vem
do Norte o percurso continua
pela BR-lOl como atualmente,
já para quem vem do Sul havenf
a óbrigatoríedade de entrada na
nova estrada executando uma
meia curva que em determinado'
ponto possibilità fácil acesso a
rua em que se localiza a rodo-
viária.

.

A abertura desta nová es
trada senf executada com olão-'
de-obra da Prefeímra e ma

.quinúio do Departamento ESta
dual ide Estradas de .Rodagem
(DER). O maquinário já está na -;

cidade e os trabalhos devem ini
ciar nas primeiras semanas de
janeiro, conforme informa o

prefeito José Brugnagoe .

Enqtianto não há a efetiva
conclusão do projeto, algo em

tomo de 100 ônibus deixam de
entrar diariamente em

. Barra
Velha, como garante Tito Gor
nicki. Com isso a cidade perde
-dívísas e turistas.

INVESTINDO NA CIDA
DE

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Velha encanta os turistas

_________________BARRA VELHA

Com
••••

seis

Praia do
Tabuleiro,
propria para
banho, surt,
caiaque e

windsurt.

"

Local próprio
I

para
. estacionamento

de baeeos e
venda da pesca.

Wagner: "Município é exemplo"
o deputado estadual

Udo Wagner era' uma das
presenças de destaque no

primeiro dia da' Barrafest.
Comentando a boa organi
zação e animação da festa,
aproveitou a oportunidade
para estender seus elogios a

adminístração mumcipal,
conduzida por José Brugna
go.

Segundo Udo Wagner,
"o desempenho do prefeito
tem sido excelente. Um
exemplo para. o Estado". O
deputado diz que o governo
estadual também não tem se

furtado a assumir compro
missos com Barra Velha,
'dispensando' apoio irrestri
to".

Praia do Grant, uma das mais belas.

pação financeira pára a pavi
mentação da rua, principal do

.

bairro Itinga.

praia de Barra Velha e Itaju
ba. Quanto ao prefeito Brug
nago, a recíproca de conside
ração para com a atuação do
deputado Udo Wagner é a

mesma: "Ele tem sido uma

grande ponte com o governo
do estado, dispensando-nos
todo o apoio

'

necessário", .

completa o prefeito.

Como exemplo, Wagner
destaca a concessão de servi
ços de'uma draga para limpe
za dalagoa, repasse de Cr$' Na ocasião, Udo Wag-
100 milhões para escolas es- ner garantiu ainda para este
taduais que estão sendo mu- ano uma obra importantíssi
nícipalizadas;' ajuda para a ma obra para Barra Velha: o
duplicação da área física; do asfaltamento de 12.000' mil
Posto de Saúde, e partici- m2 da ligação viária entre a

Jaraguá do Sul, 13 a 20 dê janeiro de 1.992
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Com seis belíssimas mero de turistas chegando a

praias: Centro, Península, elevar asua população a qua
Pedras Brancas, Tabuleiro, se 120 mil, como informa o

Grant e Itajuba, o Balneário. prefeito José Brugnago.
de Barra Velha/é um dos A praia está lotada e

mais procurados pelos turis- . colorida com milhares de
tas que no verão afluem para guarda-sóis, belas moças em

o nosso litoral. Com paisa- seus minúsculos biquínis e

gens encantadoras, Barra Ve- bonitos rapazes. O clima é
lha oferece aos veranistas propício para namoro e des
completa infra-estrutura ho- canso. Os preços praticados
teleira e turística. São sete pelo comércio não chegam a

hotéis, alguns de excelente DÍ- assustar, as cervejas estão em

vel como o Anthurium, dois torno de Cr$ 1.200,00 - mais
campings e uma infmidade de, barato do que em praias vizi
bares, entre outras opções de nhas, e os gêneros alimentí
lazer. Toda esta região de cios às vezes chegam a custar

praias tem propriedades mo- menos do que nas cidades de
nazíticas, que tem como ca- grandé densidade urbana. Na
racterística o seu grande po- praia do Centro você pode
der medicinal," comprar frutos do mar fres-, -

A praia do Centro é quinhos e_ a bom preço, em

própria para banho, da local destinado a estaciona
Península parabanho e pesca, meato dos barcos e limpeza
do Tabuleiro para surf e ba- dös peixes.
nho, Pedras Brancas para ba- Como eventos tradicio
nho, Itajuba para 'banho e nais destacam-se as comemo

pesca e do Grant para banho,
.

rações pela fundação. de Bat
pescas comum e submarina. ra Velha em .07/12, festa de

A .população normal de Nossa Senhora dos Navegan
Barra Velha é de aproxima- tes em fevereiro, festa religio
damente 20 mil habitantes; no sa do Espírito Santo em maio,
verão, . entretanto, ultrapassa festa de Iemanjá na praia e a

a 100 mil. Neste ano, o mu- partir deste ano a Barrafest

nicípio surpreendeu em nü- que-acontece em janeiro.

Praia do Centro é a mais movimentada•.

Página5
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OMELHOR
NEGÓCIO II

FONE: 72-0363 PADRE ELEMAR
"

VOLTAÀSC

Vista,.se bem
Padre Elemar Scheid,

ex-vigário da: paroquia de
São.Sebastião, deverá retor
nar à Santa Catarina. Isto é
o 'que noticia PEGADAS ';"

· SCJ,órgão Oficial de Co
mnnícação da Paroquia Sa
grado Coração de Jesus (ed,
n!? 10 Ano VI - Dezembro'
de 1991), fundado pelo ilus
tre sacerdote.

,

Valéria Chiavegatto,
em longo artigo, na segunda
página, conclue que "Padre

· também é gente", rememo
rando os oito anos de sua
permanência onde eleva a

, sua capacidade administrati
va.

"Como Cristo - diz
'

Valéria - a quem anun
cia e representa, mostrou-se
conhecedor das misérias

·

humanas e misericordioso
....----------

para com as nossas falhas.
• Pastor zeloso e brilhante,
homem simples e divertido,
ensinou-nos a pontualidade .

britânica - Carioca do Méier
não chega mais atrasado �
reuniões: Oito e quinze em

ponto! Isso, pode-se dizer é

'n� "quase . milagre". Pa
rabéns!

Padre Elemarfoi trans-
"

ferido 'para a paróquia de
São Luiz Gonzaga, em

Brusque, "Santa Cat:artr.,
berço da Congregação no
Bt;lsil.

'

�..

É sempre bom a gente
conhecer a opinião daqueles
.com os qnais conviveu, ele
que tem 'a seu favor um cré
"dito muito grande para com

o progresso de Jaraguá do
.Sul e sua comunidade.

Sempre bem Vindo,
Padre Elernar!

II

,J

Tem coisas
que nunca

I saem da moda.
Andar bem

vestido é uma
delas:

E iSSQ é no

ModDSempre
Getúlio Vargas. 55

.,

['�'E LV A �II
A LIBERDADE EM MALHA'

II'

FONE: (0473) 72-3253

Jaraguá 'dO 'Sul - SC

.. Barratest ..

A mod8pe
ga: 'prefeito
José Drug
nago entra
no embalo e

dança ani;.
madamente
com a espo
sa.

Em animadá mesa, o prefeito José Brugnago, tlepu-'
tado estadual Udo Wagner, Empresários Tito Gor
nicki e sen�ora.

Fotos: Fran
cl8coAives

"Um tiro que deu certo", falou o -secretdrio
de turismo de Joinville, Ramiro Gregdrio da Silva,
analisando o'primeiro dia de realização da Barra
fest, festa que acontece emBarra Velha, desde o dia
3 e que vai ali o dia, 13. Animada�r bandas do
Estado que fizeram sucesso na OktOberfest, Fena
chopp e Fenarreco, a festa deve atrair mais de 30
mil pessoas.até seú término e, certamente, � uma

das melhores opções de wer para veranistas da
região e pessoas de toda aparte deSC e outros es
todos. Nem parece promoção de amadores, estä
bem orgaf#zadinlw., •

'

,

O Corrt!io do Povo mostra alguns des me-
lhores lances da festa:

'

No maior "love" Silvana Brngnago
do Amaral (filha do prefeito José,
Drngnago)

.

e sen marido Marcos
doADIaràl.

I 'StrudelMalhas

JA'RÔ

5
OLHAS JIHO UDJ.
1986 - 199>1

ANOS Agora sob antiga direção
, f'ães c'!geiros .,.. cucas - bolos - doces

AceitaDlos e.come...... de STRUDEL.
PASTELÃO

Rua Bernardo Dombusch, slnrz - pr6ximo'
a Oficina EMtrit:a Jaraguâ .

Malhas para confeccionista�
Ru_ Cei. Procópio G. de Qlivelra, 788

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

gente nossa

Jaraguá do Sul

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

A' ROUPA INFANTIL
Página4 Jaraguá do Sul, 13 a

\
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-Em sua primeira edição,
.Barrafest já ,é sucesso

,

, pröximo ano já deverá cons

tar no calendário, de boas
festas catarinenses, A orga
nização nem parece coisa de
amadores no gêriero. Edson
José Gomes, Clandir José
dos Santos e José Antônio
de Souza, Como explicação

.vai até sábado a I Bar
rafest em Barra Velha.
Aberta dia 3 com expectati-

.

va de püblico -de mais de 30
mil pessoas, o. evento tem se

'

mostrado animado durante
.

as noites já realizadas e,

provavelmente, a partir do,

.

1:1iíi:I_.-

Os .organizado� da festa. Da esquerda para a direita, Souza,
Santos e Gomes. \

para o sucesso, cabe dizer

que os dois idealízadores já
têm na bagagem a presidên
cia de clubes e a promoção
do carnaval dé roa de Barra '

Velha.
Durante os dez dias de

festa, veranistas e pessoas
da região se divertiram no

pavilhão de 1.600 m2, ani
mado pela musicalidade .de
bandas' que fizeram sucesso

nas famosas Fenachope, Ok
toberfest, Fénarreco. Entre •

•

as bandas, destacam-se, a, ä
Cruzeiro, Bandeblu, Sonata" §
.e Os Versáteis. g

Encontram ainda a SUl;! �
disposição pratos típicos,de ifrutos do mar, muito chope,
petiscos e artesanato local.
O estacionamento é amplo,
com capacidade para mais
de 400 veículos. Os bailes
iniciam diariamente às 22
horas e se estendem até as 4
horas da manhã. Os ingres
sos custam Cr$ �.OOO,OO por
pessoa crianças até sete anos

não pagam,' pratos típicos
são vendidos a Cr$ 2.500,00
e o chope a Cr$ 1.200,00�

'o investimento na fes
ta foi baixo, algo em torno

de Cr$ 20 milhões. Ó redu
zido custo se explica porque
o pavilhão foi cedido gratui
tamente pelo empresário, Ti
to Gornicki, cabendo aos

organizadores apenas insta
lação elétrica e outras pe
quenas' alterações.' Clandir
José'Gomes, um dos organi..
zadores disse que eles resol
veram fazer a festa com Q

objetivo principal de promo
ver o verão de Barra Velha.

BàrrafeSt
agradou
atéas
crianças,
apesar do
horário
"os ,

tialles.

Sendo todos naturais e radi
cados no mUI1ic(pio� são
também apaixonados' pela
cidade-mãe e pretendem. di
,vulgá..lá para «>dI) o Estado
e, outras regiões por in
termédio do' evento.. A pu
blicidade da festa tem sido
'intensa na. mídia estadual
desde dezembro, 08 custos

.

da divulgação foram pagos
pela 'prefeitura, que apóia. a
Barrafest.

, A tendência é de que o

local se transforme mima espé
cie, de "Disneylândia" da'
América Latina. com o que
concorda Ricarda Bartolo, sa
lientando que inclusive já há

projeto para a instalação de um
monotrilho que percorrerá to

da a extensão do parquelevan
do à bordo os turistas. Até o

dia 4 à ' betolândia-orasíleíra"
já haviaregistrado em suas ca

tracas a passagem de mais de
70 mil turistas, em média pou
co mais de 10milpor día, Com
a divulgação intensa que está
sendo feita em todo o territ6-

,

rio nacional e também nos paí
ses -do Prata em breve a niédia
diária deve duplicare-sendo 20
mil à capacidade de abrigo sí-

; multâneo do complexo.
O preço promocional

dos ingressos nesta fase inau-
, gural esta em Cr$ 3.000,00 por'
pessoas - crianças COm menos

de 3 anos não pagam. Vale a

pena pagar para entrar neste
encantado e fantástico mundo
de fantasias.. pois pelos Cr$
3.000,00 você tem direito a fi
car pelo tempoque quiser no
parque curtir os shows, apre
ciar as belezas e. andar quanto
desejar nos equipamentos que
oferece o parque de diversões.

, tá dentro há também completo
Ilttendiménto na área de ali
mentação e lanches - os-custos,
é claro, são adicionais.

'

Beto CarreroWorld: mundo de diversões e fantasía
.Com a justificada pre

tensão .de se iransformBr Do
maior centro de lazer da Amé

fica Latina", foi inau8urooo
recentemente o complexo de
diversões "Beto Carrero Wor

ld", no Balneário de Penha,
praia de Armação.'Um monu

mental' empreendimento de 22

milhões de dólares e 10 mi-
, lhões de metros quadrados de
área.

' ,

Deste total de espaço,
850 m2 foram destinados à

construção 90 complexo turís
tico. 'Nele. sê distribuem cons

truções destinadas à apresen
tação, do show da estrela prin-
.cípal, Beto Carrero, repleto de

"cowboys'" . bandidos e moci-:
nhos num cenárioperfeito, es
paço para o African Show - ,

um paraíso africano muito bem,
decorado e com animais vivos
e mecânicos; tenda .de circo
com atrações em grande nú .:

mero e de bom nível; e um pa
vilhão que nos transporta no

teriípo à época medieval, por
meio do .espetãculo Excalibur

Kings Arthur-Lutas Medie-.
vais.

O volumoso investi-
mento de 22 'milhões de dolä
res é, contudo, apenas � início
de uni arrojado empreendi- ,

mento que exigirá injeção fi
nanceira muito maior; É que
Beto Carrero projetou pará o

local . construções futuras de

dois cinemas, 'seis heteis e shp;
, pping para compras, entre ou-

tros planos.' , ,

"O Beto Carrero World
�

de agora é apenas o centro do '

que será o Beto Carrero World
",

de 2.020" diz Ricardo Bartolo, •

que apesar da jovem idade de
21 anos já tem a responsabili-

dade de ãu� seu pai, RÜi
.Bartolo, na coordenação geral
do parque.

_-
.

A' grandíosidade do que
já é agora o Beto Carrero
World só pode ser vísta de
forma precisa pessoalmente.

. Foram cinco' anos de· cons

tru9ão, inaugurado em 28 de

dezembro d� 91. o. mundô de
Beto Carreto na praia de Ar

mação . compreende também
uma vasta fazenda com mais
de 1.000 cabeças de gados e

dezenas de cavalos, entre ou-.
tros animais, A fazenda,
porém, não está aberta ao pü-
blico.

'
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,Prefeito de Piçarras, Nelso Pedro Bordin.

o
..

8;
�
'6

!

EVENTOS MARCADOS PARA A TEMPOMOA

Janeiro
18, e 19 - Campeonato de Jet Ski .

25 e 26 - Campeonatos de Caiaque e Futebol de Areia"

Fevereiro
8 e 9 - Vôlei de Praia
15 e 16- Festival de Pipa

Torneio de Bett
22 e 23 - Caçaao Tesouro

Observações: As inscrições podem ser efetuadas
na prefeitura e em outros postos autorizados que'serão'
divulgados poste'rionnente. •

.
A.brincadeíra Caça ao Tesouro é bastante di

vertida e est4 aberta a todos os interessados que quei
ram se inscrever, Ela consiste em achar esconderijos
na areia, onde serão enterrados vários brindes.

\
.

Página s

..Píçarras caso de amor com
. '

"A namorada do Atlântico"
'o municfpio de Piçar- pesca abundante que propi..

ras tem uma das melhores ciam tàmbém bons banhos.
, estruturas tunsticas do Bsta- A beleza natural .da Piçarras
do, Sua bela praia tem nove acentuada ainda pelas. ilhas
quilOmetros de extensão, que vislumbradas da praia
com águas calmas e sem po- encantam os turistas. Há três

IU,ição, prõprias para banho delas: Dha Feia (que não faZ
e esportes náuticos como' juz ao .nome, pois é muito

.

pesca submarina, jet-ski, bonita), ltacolomi I e ltaco

windsurf e' outros. Tem o lomi II. Pequenos barcos de
dmco' Iate Clube da região pescadores fazem viagens

. com capacidade para mais constantes às �. transpor
de 100 embarcações. A in- tando veranistas à preços
fra-estx:uturp. hoteleira é ex- mödícos. As ilhas não são

celente. E a vida noturna prõprías a banhos, mas em
. oferece boates e barzinhos contrapartida excelentes pa
confortáveis e ou agitados ra pesca e passeios eeolõgí
de oategorias variadas para coso

gostos diversos,'
.

Na temporada de verão
Há o. no Piçarras de I a população' de Piçarras

águas claras e ricas com· chega a 100 mil pessoas. O

secretário de "Iurismo, LuiZ
F�ira da Silva, fala da di
ficuldade de nesta época se

adminjstrar uma cidade que·
fora da temporada tem ape;
nas ,10 -mil .habltantes, "É
uma dificuldade enorme

$:Iaptar uma estrutÜra for
mada para 10 mil para ,mais
de 9O.mil pessoas no verão.
Mas conseguimos flex,ibili..
dade . suficiente, pois temoS
que estar preparados para
atender os turistas". É ver-

.

dade, praticamente tudo fun-,
ciona perfeitamente- na teIQ
porada, coleta de lixo.. lím
peza pdblica e outros seto
res. Exceção para o sistema
de água da Casan - 6rgio

.

estadual - que deixa a dese
jar.

Fora da temporada
a praia fica deséna
nomunicípio de 10
mil habitantes que
tem que atender a
uma populaçAo de

100 mil no verto.

I

Desde a Barra Sul,
Piçarras oferece

.

uma bela vista a

seus visitantes.

Jaraguá do Sul, 13 a 20 de janeiro de 1.992
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De dezembl"O'para di ndmero de t�tas tem crescido. Piça� ·na Rota do Sol.

Rota do'SOl, unirá sete belos.
-

municípios de nosso Litoral
/ ..

curso obrigatörio, pois real
mente o trajeto é belíssimo,

.

o turismo em Piçarras
tende" a crescer' ainda mais

depois da efetiva implan
tação da Rota do SoL A
Rota' do Sol é uni projeto,
conjunto de sete. municfpíos
.balneäríos. Piçarras. Penha,
Navegantes, Itajaf, Balneä-"
rio 'Camboriü, Itapema e

,I Porto Belo. Pelo projeto es

tes municípíos serão unidos
por uma via asfaltada que

"

, margearä a orla. Estradas já
existem falta o asfalto que

seria compromisso do Go
verno dc "Estado. A travessia
entre Navegantes e Itajaf
continua pelo "ferry-boat", .

Além disso, as prefei
turas desde já fazem um tra

'balho publicitário conjuntos
divulgando as potencialida
des turísticas da Rota do
Sol. A idéia certamente será

aptovada por turistas que em

sua visita a Santa Catarina
devem fazer deste . um per-

Segundo o secretário
.

de Turismo de Pi�arras, Luiz
Ferreira da Silva, a ligação
asfáltica entre estas sete ci
dades litorâneas já faz parte
do Plano de governo da ad

ministração. Vilson Kleinü

bing, Esperamos que' em
breve saia do papel. O in
vestimento, certamente; trará
retornos garantidos,

I

CORREIO·...........· .......
'

I[> <> IF=- C> " c:»

Conhe§8 Piçarras;
Dados sobre o municfpio - é uma cidade demédio porte e tem

toda sua�fra-emutura yoltadaJ>Il!a o turismo••
'

' ..1 "

Orígínou-se de,UQl8 oo1,6ma de pe8C!ld�s,dl' bal�:portugue
ses. .

O nome de Piçarras, provém das rochas sedimentares argilo
� extra�cada$ al�nte.' endurecidas, �en0'Mnadas J>iç� ou

piçarro, existente na região em grande quantidade, confonne 888108-
lou o natQr.alista francês August Saint HiIaire, d:urànte � viagem
de São Francisco do Sul para F1orian6polis 'em meados de 1820. Os
antigos moradores chamavam.de piçarro ou Sítio do Piçarro. Locali
za-se no litoral norte de Santa Catarina, entre, Itajaf e JoinviDe.

, Limita-se, com os municípiOs de Barra Velha, Penha, Luiz
Alves, Navegantes, e Oceano Atlântico, .

Foi desmembrada dOimunicípio vizinho, Penha: em .196�,
transformando-se em município independente no dia 14 de novem
bro do mesmo ano. '

A maior atração de Piçarras é o mar COm 9 Km de praia sem

poluição, boa para pesca, banho e esportes naätícos,
Destacando-se também, a Ponta do Jakes e a Praia das Pal-

meiras.
"

. Sua vegetação constitui-se de floresta tropical do litorru e en
costa centro norte, com predominância de canela. preta, laranjeira do
mato e palmiteiro. "

O município faz parte da microrregião do Baixo Vale do Ita
jaf.:

Encontra-se às margens da BR 101, no quilômetro 101 (aces-
so principal). '

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA - aproximadamente - 26!!46' sul,
48!?41' oeste de Greenwich
LOCALIZADOR MAIDENHEAR - 0053 PF
TEMPERATURA - máxima: 35!!

mínima: 15!!
J\.LTITUDE - 6m agma do nível domar

.

.

ÁREA DO �UNICIPIO - 153 quilômetros quadrados '

roP-ULAÇAO ...., 10.0000 habitantes. Na temporada chega atingir
100.000

"

. ENERGIA ELÉTRICA DOMICILIAR - 220Volts/60Hz
.

Ao comercu; passagens de ou para Piçarras, informe-se antes,
pois vários ônibus não passam pelo-centro da cidade, fazendo em

barque e desembarque num dos trevos de acesso, na BR 101.
Existem, ônibus diários para os principais pontos do país e

duas agências de passagens da auto viação ltapemirim e Penha, além
de agências da Catarinense, Rainha, Guaratuba, Reunidas e Rex.

O aeroporto mais pr6ximo situa-se em Navegantes, distante
15Km.

'

Hotéis:
Imperador Turismo Hotel, *** c1250 leitos•.
Hotel Piçarras, ,** c/65 leitos.
Hotel Caravela. ** c/36leitos .

ltacolomi Hotel. ** c/60 leitos.
Hotel Real. cllOO leitos,
HotelJuly. c/45leitos.
Candeias Clube de Turismo. c/840 leitos.
Campings: .

Camping Terramar. p/400 barracas e 16 traillers.
Camping Praia das Palmeiras. p/400 barracas e 70 traillers.
Camping Rio Mar. p170 barracas.
Restaurantes:
Restaurante e Churrascaria Arco Baleno, (frutos do mar e carnes).
Restaurante do Imperador. (frutos domar e pratos em geral).
Restaurante do Maneoo. (frutos do mar, pizzas, carnes e massas),
Restautante do Toni. (carnes e pratos em geral).
Restaurante do Iate Clube de Piçarras, (frutos do mar e carnes):
Restaurante do Zézinho (frutos domar).
Fornão Pizzaria.
Restaurante do Lindomar (frutos do mar).,
Cultos: .

2 igrejas cat6licas .
.

1 igreja Evangélica Luterana.'(cultos em português e alemâÕ).
1 igreja da Congregação Cristã do Brasil.
Bancos;
B:e.sC, Bamerindus, Soo. do Brasil e Caixa Ecónômica Federal.

"
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Município cresceu e melhorou

com aadmínístraçäo Brugnago
A Plefeitlml de Baria zida: Cr$ 60 IDilb&a.

Velha tem JeCebido "elogi� EntJe noVàs obras para
diversos de banhistas e auto- este ano de 92 destàcàm-se a
ridades regionais e esta- gatantia de pavimentaçlo da
duais. O deputado Udo rua priQcip81 da localidade
Wagner chegou a afirmar de ltinga; abertura de \IDlfl

que "Barra Velha é um nova estrada paralela à
exémpl0 para o Estado". BR-101 e que servirá de
B n40 6 para menos. à cargo contorno para JICe880 a rua

do prefeito Jo86 Bmgoago 4' da RodovWia, funcionando
do vice Luiz Pacheco de como uma meia . rotat6ria;
Souza (ambos do' PDS), a construção de postos de
cidade cresceu e ficou muito sadde em Sertiozinho e San
melhor de dois anos1para cá. ta Luzia e complementação

Entre as principais da lig8çlo asfQtica entre
obras estio a plvimentaçiO Barra Velha, ltajuba e Praia
de mais de 30 mas, draga- do Orani que deve ser exe

sem' e despoluição da lagoa, cotada em conjunto com o

UpçIo asfQtica __ a governo estadual.

praia do Grant e �; Barra Velha, afinal de
extensIo' da· rede de Uumi- contas' merece. A cidade
Daçio pdblica, \n(ci� da vem apresentando acentuado

c:onstru� da nova Prefeitu- desenVolvimentO. Dão en

ra, cujo prédio' deve estar tmda na Prefeitlll'a·. diaria-.
conclufdo nos primeiros me- mente em média dois pécn..
ses deste ano, constniçlo de dos novos de 8lvant para
virios ambuIat6rioà "em bair-

.
consttÜçio , o �t"9

ros 'e localidades,� é1eve se dar. de forma arde
de um local prdprio para es- oáda ... analisa o prefeito
tàciOIUUDento dos barcos. J086 Bmgoago.
com a edificaçio anexa de

Bler"--.

um abrigo pata"limpeza dos �
. '.

peixes, :recuperação da praia
" Para as eleiç6es muni..; ".

carcomida por ressaéas, cipais deste ano, BI\JgnBgO
criaçio de um serviço muni-

"

i:ipal de vigilAncia sanitúia .---�--------------,,----
e veterilWia, construção de
'pontes, aterro em xuas <júe .

constantemente registravam
alagamentos, entre outras
como reforma de initine�
escolas com o apoio do G0-
verno do Estado.

Administrar uma ci�
, de que. no veria chega ..
quase 120mil habitantes DJo
é táreta fácU. Mas o prefeito
tem conseguido agradar a tu
ristas (ver enquete)� a iDo
radares da região, Tude isso
CCI)JJl

.

uma :receita média que
pode ser considerada. redu-

j4 tem seu candidato ;. 6
. Getd1io Bittencourt, ex-ve
reador e atualmente atuando
na iniciativa privada. Além
dele '810 candidatOs a candi
datos O atual vice Luiz Pà
checo de Souza e o" presi
dente do diret6rio do PDS.
Jc.B6 Carlos de Oliveira. A

cónvençio maicada para 22
"

de março é qUe decidirá pelo
nome efetivo para concorrer

li prefeiiUra.. .

Economia'

A economia de Barra
Velha é bluteada principal
mente no con:iércio (60%) e,'
na da agricultura (40%). Ao
contdrio de outros municf
(pios' praianos a pesca aqui"
olo colabora com-pratit:a
mente nada para a susten

taçio econOmica da cidade e

a agropecuária é forte 'por
que o interior é extenso, aio .

ao todo 287 mil metros qua
drados de área'geográfica.

.

B.-ra Velha 6 o" 22

produtor de fumo dó Estado,
12 produtor de farinha de
mandiQc&, um dos inaiQIe8
de arroz e na extraçio de

� de eucaliptos.

Patrolam�nto e pavimentaçlo de ruas ganham destaque na gesdo atual.'

Página10
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con8traçio de postos de ladde como este ateaeIeGI o interior.'

Barra VeUia f o 2! procIatm: estadual de faDio

Constraçlo da nova prefeitura em ritmo acelerado

Jaragulz do Sul; 13 a 20 de janeiro de 1.992
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Parece mas nio
é. À esquerda,
s6sia' do senador
Espiridiio _

Amin, um pouco
mais gordo é 6b
vio. A direita,

. animado foliio
nio se contentou
apenu com um

càneco de chop
pe,' pegou logo
três.

/

II

Ir eiNE JARAGuÁ
Sexta - 10/01/92 - 20:15 horas '''Tudo por: Segunda 13/01/92 - 20.�15 horas "Sem
Amor' Censura 12 anos. . Programação"
Sdbado - 11/01/92 20:15 horas - "Tudo Terça 14/01/92 - 20:15 horas "Tudo por
porAmor"; Censura 12 anos

.

Amor" .

22:00 horas - "Filme Erdtico" Censura...
18 anos.

. .

-.

Domingo - 12/01192 15:00 horas - "Sem
Programação"
20:15 horas '�Tudo por Amor" Censura:
12 anos '

Quarta 15/01/92 - 20:15 horas "Tudo por
Amor' Censura: 12 anos.

Q,.,inta 16/01/92 20d5 horas "Massacre,
no bairro japones" . Direção: Mark L. Les- �

ter. Com: Dolph Lundgren e Bradon Lee.

ESCALA MUSICAL

.� ..

/

Aulas de
ÓRGÃO - VIOLÃO -

SAXe
CLARINETA-Ir

II'

Rua Do�go� da Nova,_n! 377 Fels

Bodas deOuro------------
,
Frederico (Ingeburg) de Carvalho Jr.

J Completaram meio sé
culo de vida matrimonial,'
no dia 30-12-1991, o distinto
casal FREDERICO M. DE
CARVALH() JÚNIOR (Ki
te) _ e INGEBURG DE

, CARVALHO {Inge). A eo-

memoração religiosa Uon
.

tece� ein forma de culto de
ação de graças, na Igreja
EvangfUca Lutherana. do
Balneárió de Piçarras� Ap6s
o alto reUgioso realizou-se
confraternização com fami
liares: e amigos, não faltan
do Os quatro filhos, 11 netos

.
e uma bisneta.

Frederico M. de c8r�
valho J6nior passou vários'
anos dê Sua vida'na região
fronteiriça Mafioa-SClRio
Negro-PR e, por razões sen
timentais participou . da
MARATONA.DO QUAR
TETO 304, descrito na ed.

3637, deste semanário,_ 'fa
zendo valer a afirmativa do·
dr. Carlos von Linsingen,
Dustre advogado rionegren
se, de que "os vínculos da
amlZade não devem blOrrer.

HAROLDO(OLGA
JANSEN) RISTOW
Luiz, Lincoln, Ivone e

Mário, Noras, Genro e Ne
tos convidai'am para o culto
de Ação de - Graças pelas
-Bodas de buro de OLGA
JANSEN RISTOW E HA
ROLDO RISTOW, que rea-

. Iizou-se às 20hs, de hoje,
11-01-1992, �a Igreja
E�angéUca de Confissãó Lu�
terana, JaragUá do. Sul
Centro. Depois da cerim6-
Dia religiosa os convid8dos
foram recepcionados. nOS

amplos salões de festa do
ârllltocrattico Clube Atlftico

.

\ .

Baependf. Empresário dos
mBis destacados, veterano

casal de desportistas, nota
damente do bolão tradido
naJ e ele aiQda. a dirigir,
como presidente, 8$ cons

truções da nova Hde sodal
recebeu a sociedade jara
guaense

.

neSte comeÇo de
.1992 numa agradável festa
de confrate�ização. Harol
do Risfow teve a sua fasci
nante vida. contada em Fia-;
shes da. Cidade - UMA VI-'
DA DE S�PRESAS� na

ed, 3492, deste. semanário e

dever!t_5e.CODverter çom ou;'
tras 99 entrevistas num U
wO intitulado ELES
TAMBÉM AJUDARAM A
CONSTRUIR ÉSTA TER�
RA, a sair do prelo proxl-

'

mamente.

.

Aos dois distintos ca-.
sais os CumpriQlentos desta
coluna com os votos de ·mui- -

tas felicidades.

•

...... VIERGtJTZ ........

-A palbocadora Ki ghen 'e sua esposa Mairian m�nte. a troca de ramo�
MaSsa, ao 'lado da Rod.. Vier:gutz S�inghen, respflC�. transformanl num pr6spé-'
viária, múdou de direção e tivamente genro e filha do ra e eficiente negocio para
passa a chaníar-se Vier-· proprietário elo pt&uo. O· casal. É o que deseja a

_ gutz. Os novos administra- Com novidadeS e muita . Coluna Gente & Infor-,
dores são Luizmar Stin- .ontade de vencer, certa.;. mações.

,
,

AGERAÇÃO
DAMALHA

..----------------�--------------�
'

...--------------------------------�

t!J'ttitic.a...
. 'ALIMENTOS -CONGELAOOS

Aliando�bor, praticidade e higiene, agor� você tem em

Jaraguá a comodidade das grandes cidades•.
Prática".. Alimentos Congelados "a maneira gostosa de

variar o.seu dia-a-dia".
.

Rua Jorgf) Czemiewicz, il4S -'-Pr6x.
Alimentícios Sasse

Fone: 72-3560 - Jaragu6 do Sul - SC
Rua��idon'rló Gumercindo da Silva, 44.

Defronte a.Caixa Econ6mica.

��;
.,�L�.

VARIG

72-009.1

Vestindo Gerações

p()st.�" Velldtu
Av. Mal. Deodoro,

1.085

·CARROÇARIASHe
" .

.e

HOANBURG Ind. deCarroçarlas Blindádas Ltda
CARRoçARIAS BLlNDADAs:_ F_RIGORfFICAS -ISOTItRMICAS -.TREILLER'S COMERCIÀIS - fSQtJADRiAS - PORTAS

/

AV. MAL. DEODORO DA FONSECA, 1.479 - FONE: (0473) 12:-25U - TELEX 475.056-
. �. -,

FAX 12-2130 -' JARAGUÁ DO stnzsc, .

,

.

.

Fone: 72-3311

••

�..

'OIC'ORTE
Especializada am brocas de aço r4pldo, brocas de metal

dure para circuIto Impresso. fresas de aço r4pldo, bedames com
dez por cento de cobálto,' machos de aço rápido, serras de aço.

räpldo, cosslnetes, limas, contra pontas fixas, pontas rotativas,
trenas, eletrodos, m!lndrls, pequlmetros. mlcrometros, discos de
corte. e desbaste.

I

Dlcorte Corn4rclo de F.erramentas Lida.
Rua Reino1do fbIu, 459 - Fone: 72-3384

" Telex: (475) 465 - Jaragud do Sul- SC.

.
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__________________________________ BARRAVELHA

Fiscaliptçlo sanidria atesta a qnalidade da carne.

Ocorrências!
policiais aumentam
Como em toda' temporada de veraneio a Delegacia de

Polícia de Barra 'Velha de dezembro para cá tem registrado
acréscimo no índice de ocorrências policiais. A mais grave de
las aconteceu pouco antes da passagem de ano, dia 31 de de
zembro, quando Lourival Lemos, 42 anos deu uma garrafada
no crânio de suamulher Selma da Silva, 40 anos, causando um
corte profundo e sua internação até o ältímo dia 4 no Hospital
Marieta Konder Bornhausen.

O motivo da agressão foi uma briga pela escolha de lu
gares para p.assarem o "reveillon". Se�do o 'COmissári.·o Fernando da Silva Santos o marido qaena ir a um lugar e a mu

lher a outro, como os dois estavam bastante alcoolízados co
meçou uma discussão que resultou na agressão. Lourival Le
mos foi enquadrado em inquérito comum de tentativa de ho
micídio por não ter sido lavrado flagrante.

r

OUTRAS OCORR�NCIAS

De I!! de dezembro de 91 a 4 de janeiro de 92 foram re

gistradas .as seguintes ocorrências na Delegacia de Polícia de
Barra Velha: Furto de Veículos (1), Extravio de documentos

.

(18), Furto em residências (8), ameaças (5) agressão com

lesões corporais (7), ,apropriação indébita (3), invasão de do
micßio (3), furto simples (12), tentativa de homicídio (1), ací-.
dentes de trânsito sem vítima.

.

O comissárid Fernandoressalta que muitas casosacon
tecem por displicência dos veranistas, como os extravios de
documentos e furtos em residências. No primeiro caso "as .

pessoas esquecem as carteiras em algum lugar, Ou as 'deixam.
a vista de malandros desatenciosamente e no segundo esque
cem que nesta época para cá se transferem muitos malandros
que a qualquer descuido invadem as casas", diz ele.

DEFICI�NCIA

Rouco tempo permanecemos na Delegacia de Polícia de
Barra Velha, contudo, algumas deficiências estruturais se so

bressaíram de forma.visível. As acomodações são infimamente
pequenas, apesar de espaço para abrigar até cinco presos,
que porém sempre' são transferidos para a Cadeia Pública de
Itajaí por falta de carcereiro. O pequeno prédio abriga nor

malmente fIois policiais civis, o delegado João Batista de.Sou
za Damas; os comissários Fernando-da Silva Santos, Everaldo
Peres, Renato Lenrtowics e Francisco de Assis Inthurn. De
pende admínístrativamente da. circunscricional de Itajaí áté
para compra 'dos mais simples materiais de expediente e tem
uma única viatura, que as vezes fica sem combustível ou dias
no c:onse!'í0,. segundo uma, autoridade !ocal que preferíu �o
ser identificada, Por causa da operaçao Veraneio mais dois
comissários estão atendendo nesta temporada: Fauri e Reinal-
d� .

,

, '

i
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peita' de insanidade de al
guns deles ou do rebanho in
teiro, eles são acolhidos em

quarentena onde ficam em

constante observação•.
O abate é totalmente

acompanhado pela equipe
que analisa a sanidade dos
exemplares um a um. Os
suspeitos' são separados,
examinados clinicamente, e,
caso cómprovada contami
nação,

.

condenados, Um
animal contaminado, relata a

médica-veterinária Maria
Ângela, pode transmitir aos

homens doenças diversas
como tuberculose, brucelo
se, facio-hepäticas devido a

facciolose, zoonoses, cister
cecose (doenças-provocadas
por transmissão de larvas de
vermes como a tênia .:-.popu-
lar solitária) e outras.

.

Além da fiscalização
nos matadouros, a equipe é

CORREIO-
Il:> <> F- <>" C>

.

Inspeção de abate animal
I. '

·é exemplo para a região
responsável pela inspeção
sanitária do comércio. "O
objetivo principal é coibir a
venda de carne proveniente
de abates-clandestinos, Com,
isto conseguimos reduzir a

praticamente zero a venda'
deste tipo de carne", garante .

a veterinária. Ela recorda, .

inclusive que no ano passa-
:,

do duas toneladas de carne

foram apreendidas em um'
açougue que não seguiu as

normas federais pe saúde. O
manuseio e as condições sa

nitárias dos estabelecimentos
também são vistoriadas.
"Com sadde pdblica não há
meio-termo, ou as coisas
estão dentro da regra oU,l}ão
estão" ,sentencia Maria An

gela, lembrando que por esta
convicção e forma de atuar

enfrentou . alguns problemas
.

no início de seu trabalho em

Barra Velha.

Laércio Espfndola a pro- melhorou de '20 de dezembro
cedência do boi é de reba- para cã, A preços de compra
nhos de 6tima qualidade. no Rio Grande do Sul, a ar-

Laércio Espfndola, roba do' boi gordo no pasto.
comentando o mercado atual está fixada err, Cr$ 21 mil e' ""

de carne, diz que asituaçäo da vaca em Cr$ 18 mil.

Jaraguá do Sul, 13 a 20 de janeiro de 1.992

Frigorífico mantém qualidade

Criado há dois anos, o

Serviço Municipal de Ins

peção Sanitária e Veterinária
de Barra Velha pode ser

considerado exemplo na re

gião. Sob responsabilidade
da médica-veterinária Maria
Ângela de Freitas, a físcalí
zação inicia já na chegada
dos animais aos .. abatedou
ros, prossegue no acompa
nhamento à matança e se es

tende aos comércios ataca

dista e varejista.
O servíço foi criado

por lei municipal. Além da
médica-veterinária atuam ne

le dois técnicos-auxiliares.

Apesar de algumas precarie
dades estruturais, como falta
de veículo prõprío, a reduzi
da. equipe tem executado um

trabalho muito bom.
.

A inspeção inicia na

chegada' dos animais -aos

abatedouros. Caso haja sus-

O Frigorífico São João

(Frisajo); de propriedade de
Laércio José Espfndola e

Ema Espfndola,pode ser qua
lificado como um de melho
res instalações.a nfvelde Es
tado. Com um prédio novo e

de: equipamentos modernos;
o Frigorffico chega a abater
em 'média 600 cabeças de

gado por mês.
Situado na localidade

de São João do Itaperiií, o

Frígorffico faz aproveita
mento praticamente completo

-, do boi, com exceção do es

queleto da cabeça que é
vendida para resultar em fa
rinha de osso. Lá o boi não
é abatido já no dia da che

gada como em muitos mata

douros. Passa antes por um

período de descanso e ob

servação.
Depois de

. quatro ou

cinco dias o animal vai para
o chamado "corredor da
morte", Antes, porém, passa

.

por uma lavagem.completa,
cujas águas escoam para um

tanque próprio e após são

destina:das à irrigação, do

n . pasto. Depois de abatido., o
II boi. é limpo, esquartejado e

vai para as amplas câmaras

frigorfficás,.

A fiscalização sanitária
dos abates é feita a cada ma

tança pelos técnicos munici

pais 'que são avisados com
antecedência. .

Os animais' vivos são

comprados de vãrias cidades
de Santa Catarina, Rio
Grande do Sul, São Paulo e

.

Mato Grosso. Segundo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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!:Os veranistas opinam sobre as praias
_----------------VARIEDADES

�osiiéia .. Vieira (Canoi�' Leni Marrar (moradora da

\nhas) - Sempre venho rua Lídia Nogueira, 271).
ioara cá no verão. Fico n

..

a "O calçamento. no costão
�l". melhorou o fluxo do tráfego.casa de amigos. De mu-

e o visual da praia. A admi- ..

dança, só senti a praia
. riistração tem trabalhado

.mais cheia. bem".

•MESAS TÉRMICAS
•POLIMERIZADEIRAS

·MISTURADORES DE PASTAS

•BARCAS PARA TINTURARIA

'.SECADORES DE MALHAS

.SISTEMAS,DE' EX�USTÃO
•PEÇAS ESPECIAIS E CALHAS

Fones: 12-0265 e 72-3468
Fax - Ramal 13

- JARAGUÁ DO SUL - sc

•

,\ _.
I>

"

CLíNICA VETERINÁRIA
. .

SCMWEITZER
Dr. Waldemar;e$chweitzer

Cltnica âe pequenos e grandes animais,
cirurgias, vacinaçês, raio x, internamentos e

boutique, R. joinville, 1.1.78 (em frente ao

Sup.l:freithaupth- Fone: 72-3268
Jaraguâ do 9ul- sc

"Iaraguádo Sul, 13 a 20 de janeiro 'dei992

Roberta Braga (Curitiba) -

"Neste ano a praia está mais
movimentada e o mar mais.
calmo. Ficou melhor
também visualmente. Temos
casa. aqui, veraneio todo
ano, pois adoro Barra Ve
lha.

Eugênio Silva -, Era mora

dor de Jaraguá do Sul, se

aposentou e veio'com a mu

lher fixar residência em bar
ra Velha para descansar, diz
que a praia está muito bem
estruturada. Elogia a admi
nístração municipal· pelo
que tem feito nos últimos
anos. Critica somente a falta
de um hospital e a possibílí
dade de construção de um

prédio de 10.andares a beira
da praia: do Tabuleiro.

\.

Da direita para a es

querda, �auro
Lersmann, Delso Be-.
ler e Jaime Borchardt
- "Barra Velha é
6tima, principalmen
te as gatas e os bar
zinhos".

•

Rolr Horst,. Ivo
Anders e Altêmio
Lodi (esq. p/dir.).
O jaraguaense
Rolf Horst diz que
a praia �stá muito
melhor neste
verão em termo!!
de infra-estrutura.
"O calçamento
está uma beleza,
ficou mais acon-·

chegante".

Hruschka
Equipamentos e Acess6rios

Indllstrla de aparelho. i)8ra má�lnas de costura,
Aparelhos de debruns, aparelhos de debruns duplos,
.Ov. Goleira, filete, aparelhos para pregar elástico e

aparelhos especiais.

Rua Tereza A. Hruschka, 50 - Bairro Jaraguã
.

.

Esquérdo
89250 - JARAGUÁ DO SUL SANTA

CATARINA

Edgar e Nívea
Eckelberg (Curi
tiba) -' "É uma

das melhores
praias para se
descansar e cur-

.

tir no verão".

BAL'NEÁRIO,
CAMBORIÚ

PARA COr\1PRAR,. VENDER OU ALUGAR,
, CATTANIIr"ÓVEIS

.

, AV BRASIL, 1030 - FOUE: (0473) 66-2889
I

,

Alcides Nascimento
e Simone Pailha
(Curitiba). "Ado
ramos Barra Velha.
Sol.. praia; gente
bonita e uma cerve

jinha gelada. Prá
...._._ ........ÍooiIIii�.... 'quê vida melhor?"

�ário Borchardt (na
tural de Jaraguá e
atualmente radicado
em Toledo - PR).
"Adoro a praia de Pi
çarras. Praticamente
todo o ano dou uma

esticada até aqui.
, Porém, este é o prí
, meiro ano que fico
mais dias aqui na

praia. Senti que a

Prefeitura· cuidou de
recuperar a areia
comida pela ressaca
de 89. Ficou muito
bom com os gabióes".

.'

Ernílío Silva (91 anos)
- "Barra Velha cres-

.

ceu muito, Iernbro
�ando. esta . praia
(Tabuleiro) tinha
apenas uma casa.
Está agora muito bo
nita. É a primeira vez

que passo aqui uma

temporada de vera

neio; sempre ia a ou

tras. praias.

Celso Santo (ao lado
, da filha), mora�r

da
estrada Geral São
João do Itaperi • ''O
município melhorou,
a administração mu-,

nicipal tem trabalha
do. Aqui na 'região
�les nos atendem
quando chamados".

Bar e Restaurante·Nina

Mals uma opção em Jaraguá do Sul. Nas dependêndíls
da sede do Grfmio RecratiYo DaImai' - GREDAL
Atendendo casamentos, aniversários, batizados e outras
lesti\'idades.

.

ABERTO AO PÚBLICO
Rua Joinville, s/rio :- próximo ao Posto"de Vendas Dal
mar.

II I'
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VENDAS

- APTO 70M2 aa rua Egfdlo V1ceote de Souza
c/2 dorme sala,�. bwc e garagem.

'

- CASA -EMALVENAltIA 7OM2em Scbroeder
c/2 'dorme e c/210tes•.
- CASA DE ALVENARIA 70M2 aa Barra c/2
dorm; telTeDo I4mx3Om.
- TerreDo aa PraIa Grande: Casa de AlVenaria
c/177,00m2 Da ruaMaxRoberto E. Zlemann.
- CASA DE ALVENAltIA cl .4Om2 Da rua

Mal. Castelo Branco em·Scbroeder.
- Áreas de 70Mm2 aaBR·. pr6:dmo ao Ro-

Sala. Co....rc..l. (Nrrea. e 12 andar) - einv.
rio. ponto. da cidade.

.

vEÍlDE.SE •

SOBRADO co. S2..a +
2 CASAS DE ALVE.a
RIA co. 7••a (CII�I -

TERRERO COII as... -

altuado na Rua Joio *_1
Lopea Braga - Pt6x. Acarar

VERDE·SE.
TERRENO COM 2.458m"

A.O LADO DO BANCO SRA
DESCO,

.

VERDE-SE
TERRENO, com 75Om" cl .

GALPAO de 6CIOm"" Rua
Eplt.cloPe_

VE�·
SE

SALA COMERe l' an-

clar). Ed. - Av.-
Marechal

VERDE-SE
TERRENO com 21W de
frente pera o e"alto - Após

WeglI.

VERDE�S"
APARrAIIEIITO - COII
1M" - ED_ ELDORADO
PARrE FI.allCIADA
_ FIorIanópoll.. Atna Fa-

br. MIIrcetto.

VENDE-SE
TERRENO COM 26.700m2EDlFICADO COM UMACASA
DE MADEIRA E LAGOA· SITUADO EM FRANCISCO
DE PAULA - Prox. ao LoteamentoMarcatto.

VERDE-SE
CASA .DE ALVENARIA -C/2
200m" - Em Armaçlo SC.
acelta-" cerro, ce" ou

terreno.

VERDE-SE
APARTAMENTO com 10m" 1
quarto - Ed. Florença - Na
_

Av. Marechal.

VERDE-SE ,

APARTAMENTO - com
144m" Ed. Barlo do Rio

Branco

Página 14

VEllDE-SE
..

LOTES - Loteamento•
Verde - (IMrto cIa JgreJíl S.

JudaaTadau}

,

YERDE·SE
APARTAMENTO -com...r.
Ed. llagullld - Rua Proc6pIo

. Gomea, 1473.

VEÍlDE-SE .

APARTAMENTO - eneomt
Ed. Jeragd - Parte

-

FInancIada.

VENDAS

LOCAÇOES

LOTEAMENTOS

delo Crioulo
- Terreno 574m2.aa rua Jacob Gesser plano,
atnts do TIJolioMat. Construçlo.

-

- Terreno pr6:dmo 1 Faculdade c/l0.000,00m2
- Uma -clutcara cl 50.000,00m2 em Guarami·
rim c/100m de frente pl o asralto c/4 tanques
de peixes 10 mil p& de palmItos, gra.s pl
smos c/4 materuldades toda cercada' c/ 14
Ros de arame rarpados e postes de cimento.
- Apto 70m2 no EdIßdo Jaragu' c/2 dorme no
100andar.

, ,

- APTOS NOVOS NO EDlFfClO JOÀNA c/ 2 dQml. + d.
pendênclà de empregada c/ Interfone, garagem.

.

- SALAs COMERCIAIS NA MARECHAL DEODORO, ....
de 4O,8Om2 e de 34,37m2 em cima da MP. -.
- SALAS COMERCIAIS NA AV. GETI)UO VARGAS 02 sa
Ias c I divisórias em.clrna doUNIBANCO' o
- APTO NA AV. MAL. DEODORO· c/ 2 donnMri08, sala, ;
cozinhe, lavanderia. . . i- CASA EM ALVENARIA NA R. HENRIQUEMARQUARDT. r

c/3donn.
.

- CASA EM ALVENARIA NA R. ADéLlA FISCHER· cl4
donnMrlos.

-

- APTO NA R. JOsé EMMENDOERFER - c/2 donnMJios.

LOCAÇÕES

Apartamento de
Cobertllfa

cl 300,OOm", Ed.
Sehlochet

Pr6� ao SesI novo cl
Financiamento

Terreno Residencial
C/520 oom2� divisa
JaraguliíGuaramlrlm

PONTO COMERCIAL
Casa em polito cOIIlen:lal

Rua Jolnvllle
Em frente à Bosch

APARTAMENTO
3 quartos pr6x. a

ARWEG
Casa Pr6x. à Faculdade

/ '

Jaraguá do Sul, 13 a 20 de janeiro de J.i)lJ J
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EDITAL'
AUREA "ÜLLER GRUBlIA. Tabe/i4 e OjicioI de TfJuIosda Comarca
de JaraguddoSul. Estado deSanta Catarina, naforma dO Leietc.

Faz saber a todos quanto este edital wem que se acham neste

CartdrioparaProtesto 0$ TfbI/ps contra:
/UJALSIZ4. BU1T1-R:LOTSOUZA tREsRIOSDONORTE=NESI'A;
AERCIOPEREIRA-R:BR-280KM 74 = NESTA;
ARTE EMAGIA !NDCOM CONF LTDA-R: GUMERCINDO DA SILVA
630 = NESI'Â;

,

BUDDEMEYERSA-R:J'OAOHOFFMANNS//I?- � NESI'A;
BlANCHlNlVERGUl'Z cl CIALTDA-R:PARANA = NESI'A
BAZARHENRILTDA-R:JOAOCARLosSTEIN - 781 = NESI'A'
COML PIONeRA DE GENAUMLTDA-R:SO'ZAANAVKS' 6()() :" NES-
TA;

,

ERICOMELCHOREITO-R:FRANClSCOHRUSCKA 169 = NESTA;
,

ECEGEL G�ENAPP- R: ESTRADA TRES RIOSDO NORTE = NES
TA;
ERIVELtO ÇlRARDI-R: 301 = NESI'A;

. HOSMED COMLHOSPMEDICA-R:GAL OSORIO 141 = NESI'A;
JOSE CARLOSPIRES-R:DOMINGOSROSA S//I?- = NESTA'
JGGMALHASLTDA-R:LUlSSARTY1660= NESTA'

'

JOSEDONATlLIiOALVES' DEARRUDA-'R:ANl'ON!Ó TE1XE1RADOS
SJR. = NESTA; ,

'

JOAO AGOSTINHO RODRIGUES-R:OTTOHlUJRECHT1217 == CO
RUPA;
JOAO ALBINO COEYA-ROD S MATEUS A S JAO DO TRIUNFO =

NESTA;"
.

KATSUDIMODASLTDA-R:JOSETRIBEIRO 408 = NESTA;
MAURINO'SAUTOPEÇAS LTDA�R: JOAOPlCOUl- 94 = NESTA;
MARIA GENOVEVA FRANCISCO-R: rrAPOCU�O - 60 = NESTA;
OSMARFOGUATOLTDA-R: SETEDESETEMBRO 1362 = NESTA;
OPTUS !ND COM DE MALHAS LTDA-R:JOlNVlUE - 4265 SL 2 =
NESTA;
RON!OLMARPREUSS-R:854 JOAOPESSOA = 'NESTA;
SCRlDEUECIALTDA-R:CELCUMENI7NO 109 = NESTA;

E, como 08 dlto.r devedoru n40 foram encontrodos ou se 1'«IU(l
rom a aceitar a deviQQ iirdmtlç4o, fazpor inkrmIdio do presente edital,
para que 08mumtJ8�am neste Cart4rlo naRua:ARTURMUL
lER, n'! 78, 110 prazo da.Lei, a fon de /IqrIIdIJro seu tMbito, Oll ent40 dar
raz4Q porque n40 o faz, so/) a pena de serem 0$ rejerldosprofatados na
,forma da Lei, etc. ,

.' .

Jaragu4dOS-u4 07dejaneirode 1992.'

AUREAMÜLlER GRUBBA - TABEUÁEOFICIALDE

moresroDE TlrUWS.

TUBOSSANTA
HELENA LTOA.
Divis40 de concreto (tubos e artefatos de

,

.

concreto).
R. Joinv;/Ie, 1.Q16 - Fone: 72-1101 .

Divisá.O de P14sticos (tubos de PVC..., elelrodiJto$/
linha eSgQto - tubos de pofietjlenetmangueira

I preta).
'

.

R.Bem;upo Dombusch, 858 - FontI: 72.:J025
Escritório Geral

R. Cei. Proc6pio Gomes, .� - Fone: 72.(J(J66

/

Coluna

'Evangélica
CULTOS: Neste

sdbado - às 19:00 horas
no Cemro: às 20:0() ho
ras na Sede Par, Ap.
Paulo. Neste domlngo -
às 8:00 horaS na Rua
Joinville, em João Pes
soa; às 9:30 horas em

Santa Luzia, na EstmiJa
Nova e no Centro.

LEMA DA SE-
MANA: "Todos os que
,slio guiados pelo Espm
to tk Deus slio filhos de
Deus" • Romanos 8:14

MENSAGEM E
LErrURADIXRIA:
Pia - 13 - Orar �ignifi-

.

ca: colocar sacerdotal
mente uma ponte para o
irmão sobre qual ele

possa 'voltar ao : Pai•.

Tiago 5:16,19,20
14 - Se ordsse...

mos mais uns PeloS ou-
.

tros, nos entenderi4mos
melhor uns com os ou

tros. Atos 4:31,32
15 - Temos que

aprender, a aceitar .0
pr6ximo como uma pro
priedpde - sama de
Deus. Zacarias 2:8

'16 -.Amor de
uns aos outros significa
levantar 'conjuntamente
'os olhos para Jesus. I
João4:12

17 - Umapala
vra aguda dita tio outro,
fere o coração de Deus.
II Cronicas 30:22

18 - Perdão ta
chave, que, abre as al

gemas do' ddio. Colos
seses3:13

.

19 - Um pingo
tk .amor vale mais do
que um oceano de inte

ligencia. Cantares 8:7•

CHOCOLATES FINOS E ·BOMBO-N.S
CURSO: Oomplsto de Chocolate e Bombons

. ,

. ,Aj:m:mdll a fazer'asmàls deliciosas e iindaspeças emchocolate paradiversas
oc,asiOes COmo chá de. cozinha. ·PásCoa, ,presentts, lembranças'para aniver-
sários, casament�s. IlU}ternldade e até enfeite pa�a mesa de buffet;

.

.

. ,

Com um mlriimq de espaço. foO'o� gêláde�ra•.IU. criallvldàde e maJs .ate
(1UI'SO você já pod�á 1I\IcIâ'.U8 peq",6na .mp;éSfi gãnha� muito dinheirO
o ano Inteiroe

• � ,agr� oportunidade que você'estava esper� par.icOnSe
guir ganhos extras sem sair de casa: CurMJ d. Choco/.,,,
1:, para alltnder sua amblçio e aumefltar .euS 'neQ6cIo8. 'IOCI podenll:Ol'lw
� nossa especial atençAo� Estaremos, sempre l sua diSposiçlo para qual
quer coita ,sobre cho9oIate. Conheça o IJabalho; Gatantlmoa

.que' você val

,

ficar muito sâlisleita, e se is.so nlo. -aconteCe" baila deVolVer o curso que
se"".dinheiro lhe.•et4 re�Iit1Jldo sem problemas'

' ,

MAT6,1flÄlSrIUorm... (para oVo de pAlcoa .:4 tipos d•.bo!11bbns), ••pétula
pl4st� ".papel ch.umbo. Com esta t,tmtasa você' ganha o IUflcItntf para
pa�. o curaoi..deP9iS hó I.ucro••• t",oro;..

.

,.....

. ..

t, ijAoMANDED/�HSROAGDRA
p,reencha:o cupom oU'envie c.rtá •

. PUBLiMARKEnNG'·
.

' ..C�POstatMOa ,.� i

�·:t1�,:-:�· -�;-.;_f:�1_:.t�:�r��� � ., �,�,�,
(

"

I 'sr:CII!'ttor. EiI.me, corri urgtnc:ll. HU ·Cuttio,. til,._··,
.

t; c,

·'I'�e'C4.�IO"��
•.fono,�'�dt:. ",

;�,'iI. . .�. peIo.curso· t, \

,
'

..
CrS......,a'�.,..IeIWl·.. ' )i �

I C....,... ..�.� 1Ó"?�i'��;�"J,�i�,�",t' �:"� .}
'I

"fr);:;�:;:::::;:::;��::::;:�==========:::::t;;:=::::;�

.:
'

..

'

FIQUERlCc);' ..

'

.".', ".�
. �AL�DO:"ORépNTll;iPJl�.,JtIA;;
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: /Sj.você pre,#a'�ganlujt' dinhêitd.'t.�n,,'''sti�� c�mt1: .'.
.

. prO,ceden Se: você quer ganhar tnaJ$;:. (rab/jllaqndo.)
.menos e sem depender.do p(llT,ãr,� .S!/voMTiiJ::.óÇfl'4j
um serviço/deU e rendoso quePOs$q,.stlr..ieQli:,(z4.o;�
.no próprio lar. Se vocfpensa ��n_ter �i!iY1ie&�!,q,i;?

. que $eja lucrativo, portl1} aindd: (/fSpõ�.pé:pt,.,.,i:(ji ;
.

. capital. ,Faça em sua prdpr;ã::casâ't:síiblô�\
<.

'.

.

sabonete, sliampoo, deletgenle; Qm�CfiitÍ(,de;:
roupa e dezenas de.OÍllrasfófmuliú.�,ReçQ "/

in/or/nações·enviando dóis �elO$para resptJslil.'
.
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Compra - Vende - Troo.
.

Financia
Automóveis eCaminhões

.

Av. Getúlio Vargas, 754 - Fone:/Fax: 0473
- 72-2577 .

.8.9250 - Jaraguá do Sul - SC.

..

��
CIIMâCID DE IIA... 'MACIIISTIIUÇAo LlDA.

Antes de comprar consulte nQssos
.

. preços
.

.

Rua Francisco Hruschka, s/n2 (fundos'
da Grutinha)

Ro� JoSé Theodoro Ribeiro, s/n� (ao lado Indo
mak) Fone: (0473) 72-3831 - 89250 - Jarago4 do ..

�-�.
,

TIBÉRIO
AUTOMÓVEIS

.. compra·' v,nde . troca
'. RUA. BERNARDO DORNBUSCH,SIN

.

FONE: (0473). 72·0759
JARAGUÃ DO SUL - se

'DISTR'IBUIOöRA DE PARAFUSOS' 'EWALD LTDA
Parafusos - Porcas - Arruelas

RuaReinaldo Rau,·632
Fone: 72·1599

'. . I

!

Rua Bernardo Dombus�h, 1.136 - Vila Baependi

FONE: (0473) 72-0136
.
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GERAL

ANOTAÇÓES
ragual, quanto ao que' [ez
comomilitar e como coloni
zador. Mas em nenhum ins-'
tante deixaram de escrever
corretamente o honrado
nome de EM/LIO CAR
LOS IOURDAN.. Vamos
corrigir essa anomalia, va

mos?

.

,

Certa emissora de TV
dá a uma das' atividades
naquela via como sendo a

Rua Emitio Carlos IOR
DAM. O corretor de publi
cidade 'certamente é novo
na cidade e desconhece as

grafias das vias e logradou
ros públicos que, por serem
de grafia diflcil, fez com

que o 1I0SS0 diretor
quando no éxercicio da ve- E o espírito de NA
reança; apresentasseprojeto .

TAL não foi totalmente al
(convertido em lei), nume-: cançado. A distribuição de
rando as ruas da cidade," cestas de Natal (este ano

para evitar situações como bem menos...), em certos
a que acontece agora, COIlS- casos não obedece à lei da
trangendo as familias de necessidade. Acontece,
ilustres personalidades (no então, que desempregados
caso nosso fundador) que e, por conseguinte, necessi
continua sendo assassina- tados, deixaram de receber

. do diariamente em plena o beneficio de uma alegria
telinha de video: "

na noite de NATAL, para
:

-x-x-x-x-x-x-x-x":,t serem desviados a autori-
Nãopor nada, mas se

.

dades que notoriamente
fosse grafado JORDAN não precisam desta; cesta,
ainda seria razão para ho- que passa a set mais uma,
menagear uma 'empresa 'no rol das muitas que às
que participa do nossopro- vezes nem são objetos de
gresso. Agora, JORDAM identificação de

'

quem a
com "M" é alguma coisa mandou. Um salutar hébi
para ser registradO no livro lo, assim, pode ser total
das extravagancias.Até pa- mente desvirtuado. E com
rece 'marcação contra o criancinhas com lágrimas
nosso engenheiro fundador, nos olhos que esperavam
pois, alguns escritores tem por uma cesta que lião
vilipendiado sobre a perso- veio. O Mundo continua
nalidade do belga-brasileiro cruel e desumano... Paciên
que fez a campanha do Pa- cia!

-x-x-x-x-x-x-x-x-x

VENDE-SE
03 '(três) galpões pré�fnoldados com cobertura de
alumínio.

.

Medida dos,galpões:' ,

A - 1 Om � 46m ; •........... �ual a 460m� .

B -13m x 46m Igual a 598m
C -13m x 27m igual a 351m2
Área total coberta igual à.1.409m2

Medidas das folhas de alumínio:
Quantidades Medidas
45 folhas 6.100 x 1.120
45 folhas 4.850 x 1.120
131 folhas 6.400 x ,1.120
100 folhas Cumieiras

'Espessura'
O.50mm
0;50mm'
0.50mm
0,80mm

CEN$091

CORREIO
I[> «> -=- C> " C>

Iß(;E revela a população de
Jaraguá do Sul, em 1.991

Proclamas de Casa'mentos
I

DATA DO 22 SORTEIO -18101/92
111 Prêmio: 1 (uma) Betoneira nova cl volante BL 12OL, LucIane Ct
OlOtor monGt. 1.0 CV. IV polos IP 21 Nema � Kohibach t 1 (um)
caninho de mão cl pneu e cAniara e caçamba plástica, irIarca CID.
211 Prêmio: 1 (um) RefrigeradorConsul. novo 253litros, RU 26 E.

,

:1i Prêmio: 1 (um) Conjunto Serra Tico-Tico Hobby BoSch. mód. 323. 220V.
,411 Prêmio:.1 (uma) secadoraMúeller.Standard.

'

r

estadual.
.

É a fotografia de uJ,11
dado instante que não pode
ser contestado. Aliás, basea-

. dos nas. fontes IBGE (Censos
D�mográficosjSC de
1970-1980 - SeplanjSCjSub
secretaria .de Estudos Geo
gráficos e Estatísticos e Sue
ge/Divisão de Estatística :

DIEST ....i Estimativas, o go
-Verno do estado de SC elabo
rou em 1989 estudo da evo
lução populacional 1970 -

2010, que sofreu algumas crí
ticas, mas que, agora, revelam
seriedade na apreciação dos
números apontados, mos
trando que Jaraguá do Sul até
cresceu além da expectativa,
justificado pelo seu excepcio-
-nal desenvolvimento.

.

De acordo com o estu-
do acima mencionado, a po
pulação

.

no período de

65 Anos BreIthaupt. Sabe como ,você pode ganhar com 188�?
.

"

Primeiro, você ganha nas ofertas especiais 65 Anos BreIthaupt. Preços super
baixos para você aproveitar. .

.

Depois, você poda ganhar com a Promoçlo 65 Anos. Como você vê. silo mI
lh6es em prtmloa, em 4 sorteios. Basta Juntar 55ml18l1l notas fiscais ou tlckets
BreIthaupt e trocar por um"êupom. 510 4,sorteios. E você pode trocar

quantos cupons quiser. Promoçio 65 Anos BreIthaupt.
.

Jaraguä do Sul - O re

censeamento' demográfico de
1991 em Jaraguá encerrou o

ano Com os resultados obti
dos pelo mGE - FUndação
Instituto Brasileiro de Geo
grafia e Estatística, que visi
tou 20.835 domicílios.

'De acordo com o Cen
soj91, Jaraguá do Sul tem
77.198 habitantes, sendo
39.001 do sexo masculino e

38.197 do sexo feminino.
As aparências pegaram

de surpresa os mais otimistas
que já falavam de uma popu
lação em torno de 120.000
habitantes, chegando .mesmo
a apostar com os incrédulos

..mais renitentes. ,

.

Podem até ter aconteci
do algumas falhas, se é que
existiram, mas assim 'mesmo
não concorrem para melhorar
a nossa posição no contexto

.

MARGOT ADEUA �RUBBA
� OIIc"l do Regl.tro Civil do 1"
DI.trlto d. eomarc. de J "", do SU� E••
tado d. Sant. Ce"rlnll. B II. f.

·

..bar
que_.....caram .m c.rt6r1o .xlblndo ca
documentoa .xlgldo.
EDITAL N' 18.1. d. '8-'2-'"'
IlATAL BALSNIELLI • MARIA .IULIA
CHEFFER
EI rro, aolt.1ro, almoxartf•• 118tu..1
de _.....t. E.Iedo. dornlcll".
do ald..t. ne Rue MIx Eggart, 123,
_ cldede. filho de Alberto BeI.....1U •
MeMnII BeIa.MlIl.
EI.. b......1re, soltei... do I.r. natural de
F..I Rogerio - CUrltlbanos. ....t. E."do.
domlcillade· dente n. Rua Antonio Car·
lo. Ferrei 1.843; ....t. cidade. fllh. d.
Joio Chefl.r Primo. Jôequln. Chefler.
EDITALN' ,8."Od.,8-,2-,811,
.I0EL NUNES. SALETE MIRANDA
EI•• b... llalro. aolt.lro, o�"rlo. n.tu.. 1 d.
C.noInh••• neata Estado. domlclUado • re·
aldenta n. Rua Innlo Le.ndro, 705, ....t.
cld.d., filho d. Undon6r Nune. e Ro.. Fu.
rtwn.nn Nun•••
Ela. bra.llelr., aor""'a, do· "r. netu.. l·de
Nova ·Esperançe, P.r.... , domlcillad. e r.·
•ldent. ne Rue ,W.ldenIIor Rau, 3.882, .m
Vila Reu, ne... cidade, fllllll de Sinealo MI·
..nda • Antonlne NlI.en M...nd••
EDITAL N' 18.111 de '7-12-'"'
C6p.. ",cabide do cart6r1o de Ou...mlrlm.

�.r':S�:cro.sCHULZE • SILVIA ',NraS
RECK
Ele; braallelro, aolt.lro, agricultor; natu.. 1
d. Jolnville. ne.t. E.tado. domiciliado e
..aldente na 111-280. KM. .511....... cldede,
'filho de Albano Schulze • Renllda Jordan
Schulze.

.

E". b...llelra, 8OIt.ll'II. do lar, netll.. 1 de
"...gu" do Sul, domiciliada e ... ldent. na
R.. I"pocuzlnho, Joio P•••eNI, n.... cl.
dIIda, fllllll de O.waldo R.ck a na. Eggert
R.ck. _

EDrrAL N' 18.112 de '7-'2·'"'
.IA1R MARCEUNO • MARLISE KAJA-
ROSKI

"

Ele, bra.llelro, soIt.lro, marceneiro, n.tural
de ......"'nduba, ne.t. E.tado, domlcll".
do. r.lden.. ne RU•.Joaqulm F..ncl.co da
Paul•• 188, ne.t. cidade. filho de Antonio

1970-1980 foi de 48.534 habi-l
tantes, Pela população proje
tada, ano a ano, em 1991 ha
via uma previsão para 66.510
habitantes e, no entanto,
apontou um número surpre-:
endente de 77.198 habitan
tes, ou seja, algo um pouco
acima de 16% do estimado.

Quem conferiu o últim
edital de proclamas de 1991
constatou que continua e

ascensão o número de pes
soas que procedem de outr

.

cidades e que, aqui, contrae
casamento. Dos 5 casament

celebrados no apagar das lu
zes de 1991, 3 eram de Jara
guä do Sul e 7 eram de for
naturais de Horizontina-RS
Ataléia-MG, Jesuíta-Formo
d' Oeste-PR, São José d
Cerrito-SC, Lages-SC, Carl
Gomes-Viadutos-RS e Cas
cavel..PR.

.

Mareallno ....rIa P.", "_lIno. do SUl, domiciliado. ,re."""" .m E.trade
EI., .,...11.... ao....... _rei'''•• nat,,· ltapo_lllho. ne... cidade. flho d. W.I.
..I d. J...;. do Su� domIclIlad•• ,..1- demar Satter a I;delgllrd R.IInde. Rohwadar
_ n. Ru. F..nclaco Zacherla. LanzI. S.nar.
221. nuta cidade, flIIII de Juventlno KaJa· E"......�!!_..1 aort..... 1nd..1rW n.tu.
_kl • Lulza Merl. KaJa_kl. ..I de Ja_ do SU� domiciliada .

EDlTALffII18.113de 17-'2-'"' dente.m Est..da'''_' liame••mSCII_
CIIpI...cabld. do cal'lllrio de Guannnlrlm, der,...... Estado, filha de Vitor ""'!no
....t. Estado. Adolfo 1laGle1ll. W•• PIe.... Ilacluenz.
OSIIAR PELLIS. EUNICE MARIA BUR- EDITAL N' 18.117d. 02.01.1"2
GER RUBENS WEGNER • MELITA FETTER

:.,..w:a::::: ::rr:.':::=icl=:-� :�::r:-�:.:�:r::::� lre.ldent. am E.trade B_nel'do SU� em ne Ru. Cerlo. Nlele, 81S am VBa
Guaramlrlm, ne.t. E.tado, faho de Anlbal Nova. n cidade, filho de RolandW......
P.III•• Ana Plcclnlnl n... '

e UllrWagner.
E", .,...1...... aol auxilia;'" a.crlt6·· Ela, bl'll.II..... aolt.I... ....,,,,úono, netul'lll
rio, natol'lll de Oual'llll!lrlm, n.... E...do. de Maximiliano Almeida. Rio O..""" do
domlclUada .... lden.. ne Rua Joio San· Sul. domlcll r.ldente na Rue E.the.

.

.on, 75, em IIh. da FlglÍélra, n.... clcltd., ria Lenzl Friedrich, '" apto. 304....... cl.
fllhe d. Angelo Burger •Merl.n. Burger. dade. filha de Gu.tavo Beldulno F.tter • Ull
EDITAL N' 18.114 de '8-'2-'"' F.tt.r.
EUGENIO KIRàcHEN. AUREA MOS- EDlTALN"18.118d.03-01.18112
TO.5ftl OI.lllRIO NATALINO CHAVES a ADRIA-
EI., br••II.lro, .011.lro, m.c.nlco, natu"l NAMU_STOCK
de .....IInd.. , Pa..n",.,domlclI"do ....1- E", b....I.lro, aoltelro, comere"nt•• netu.
dente ne Rua TubarIo, 95, ne.t. cidade, fi· nil de OI8clllo Co.... ne." Eslallo. domIcI.
lho d. P_ KIrschen e Cecll" St.I..... • llado. residente n. R.. Leopoldo V.loao.
cher KIr.chen. 40, cidade, filho de Antonio Chave••
Ele, bra.II.... , soIt.lra, openIrla, natu..l... DarIa Me kl Chave..

"

Itoupeva,' BlUmenau, ne.t. E.tado. domI· E", 1 aolta"" comen:"nt., netu•

cillade • resident. na Rlia 00l0i., .m VII. ..I de Ja.."'" do Su� domlcma•• re.l.
Lenzl, ne... clclede. fahe de Stanl."u lIDa· dente ne Rue Ner F..nco, 300, ne... cicie,
t_kl. Malt. S.fa...ßllIoato_L de, fllIIII de Ouldo M_tock • lori SpUtt.,
EDlTAL.N' 18.115 de 23-'2-'"' lllundatock. -

,PEDRO' GONÇALVES DA LUZ. CIRLEI EDITAL N' 18.1111 de 03.01..1"2
APARECIDA GONÇALVES IVO MORO. NEUSA AERSVALDT
Ele, .....n.lro. soll.lro, _""". netural d. C6pla r.cebId. do cartclrlo de ..".. ne.t.
Turvo, pa..n', domlcll"do ....lden" em E."do•

Tri. Rios do Nor... n.... cidade, filho de Ele b...H.lro, soIt.1ro, rne..lllrll"';" natu.Jo" Gonçarv,. de Luz Filho. Julla V.loao '

..I·... Rio Negie, pa..n" domiciliado • r••
°Elonç��··11 dia Luz. It Ir do I t I de

.Id.nt. nest. cldad.. filho de Luiz Moro •
I, UI._ • N, so • It ar, na ure Cleunlce Moro.C.nd6�· Oua..puava. P...n'. llàmlcillada. Ele, br••D.lra••01l.1r••••tudant., dDmlcl.residenta .m TIt. Rica do Nort., n.... cl· lIade. re.ld.n" .m BUI" do. Taborda .mdada, filha d. Ag.norGonçalv•• e FIorI.ba·. Mafra nest. E.tado, nelural d.Mat.. ne••

:;:;:r'f:.II::"'�::O�t.,", I. Esiacro. fllhe de Reglnaldo Au...v'.ldt e
C6p" recebida do c.rt6r1o d. Schroadar'. Tereza'Aueravaldt.
neat.E.tado.. E "... que chegue ao conhecimento
RONALDO SETTER • VAL'RIA RA- de todos, I11811deI pe...r o p....nt. Ed... I.
DUEIIZ que ••r' publc.do pela Imprensa a, .m
Ele......1I.1ro, solteiro, �to",1 de Jarep Cert6rlo� onde ••". afixado du..nt. 15 dia••

"

Sorteios pela
. loteria Federal.

Promoçlo vAlida de 17.11.91 a 07.03.92.

i Cerl. suL nV 01109/298191.
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