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,Casa0 melhorará'o abastedmento de água
A Casan está lançando edital de' concorrên

cia pára construção de um novo sistema de coleta
.

e abastecimento de água em .Massaranduba, As
obras devem iniciar em maio deste anc.é serão
concluídas 60 dias após. Toda à população do mu

nicípio será beneficiada com o �y.abalho,· pois
atualmente é bastante' insatisfatório .0 abasteci
mento. O prefeito em exercício, Rairnond Zirn
dars, visitou esta, semana prováveis locais de insta-

lação de um novo reservatório e sistema de cap
tação, Juntamente com um engenheiro da estatal.
O antigo sistema estava projetado para �O ,li

gações, mas atualmente o núrnero de consumido
res ligados a rede já extrapola a 1.000. Com o pro
jeto, a demanda será atendida adequadamente por
muitos anos.

l

Jaraguá do Sul, 26.de'Janeiro a 1a de fevereiro de 1.992
)

Cr$ 470,00

Edinho poderá ser o novo

treinador do Juventus
O . ex-jogador Edinho

que atuou pelo Fluminense,
,

'(RJ) Udinese (Itália), Fla-:

mengo (RJ) e Seleção B,rasi-,
'

leíra e que na temporada de
91 treinou o Fluminense, le
vando o tricolor das Laranjeiras
às finais do campeonato ca

rioca, pode ser o treinador do
'Grêmio Esportivo Juventus
'em 92. Os contatos entre o di
retor de futebol, Ângelo

.

Margute e ojovem treinador
estão bastante adiantados, e

, na próxima semana a situação
já poderá estar definida. Bdi
.nho demonstrou grande ínte
resse em vir para o futebol de
Santa Catarina, mais pro
priamenté o Juventus, ehe
gando mesmo" a manter con
tato telefônico com Margute, 1
,oferecendo seus préstimos. A' =
proposta do treinador não
está totalmente fora da realí- �
dade do futebol catarinense, r&.

entretanto Ó' clube necessitará
da colaboração do empresa
riado nesta empreitada. As
contratações continuam, e um
jogador de renome. nacional
deve estar chegando ao João
Marcatto, de acordo com
promessas feitas .pela direto- ,

ria. Por outro lado, conti
nuam as reformas do estádio,
com a ampliação do gramado, '

construção de novas cabines
para a imprensa, sala de mus

culação e a cobertura da ar

quibancada, que está'em fase
final de acabamento, enfim,
o trabalho pelos lados do Ja
raguá Esquerdo estão em

ritmo bastante acelerado, pa-
ra que tudo esteja pronto
quando do início do campeo
nato estadual, em março.

I'

'li
.
I'

............� I'

'II
I.'Caravana do: PDS

em Barra Velha
o encontro de lideranças esta

duais do PDS com polítiços e mllí
tàntes da sigla na região acont�erá
dia 111 de fevereiro de 1992, às 20 110-\
ras na Sociedade Recreativa Bárra
Velha, em Barra Velha.

ö

encontro
reunirá liderançàs políticas de toda a '.

região da Amvali e também. de Join�
viJle e; cidades vizinhas. Lideranças
de destaque cOmo o senador Espiri-

.

dião . Amin_, vice-governador Äntonio
Carlos Konder Reis, além de deputa
dos federais e estaduais

.

marcarão
presença. O' presidente do PDS de
Jaraguá do .Sul, Aldo 'Maul, convi�a .

simpatiza'n�s e militantes para a.
reunião que é aberta ao público em

geral.

, .'

Torcedores
encontrarão
um novo
estádio nesta'
temporada.
Refonnas
muru,ram
antigo aspecto
doJoão
Marcatto
(foto).

. 'Iermínalê embrião de complexo turístico '
.

Ö Terminal Turístico e Rodoviário -de Barra Velha será o
centro de um grande complexo turístico, provavelmente o maíer
de Santa Catarina ao longo da BR-10t. A informação é de Tito
Gorníck, idealizador do projeto, que esperaapenas adesão de ou
tros empresários interessados e construção de um novo trevo de
acesso para dar início ao empreendímentö,que exigirá investimen
tos de aproximadamente 1 milhão e 200 mil dólares. Barra Velha,
aliás, está despertando para o turismo graças a capacidade de ho
mens como Tito Gornick e Euzébío Harnes - este último adminis
trador do restaürante, lanchonete e boate do Terminal e pro
priet�rio do Hotel Fabiana, um campíng e mais um restaurante.

, Maquete, do T�rminai Turístico e Rodoviário._
,

�.

FONE.(0473) 72-3aOO
TELlEX 474- 818,
FAX (0473)72-0304,

,
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_____________________ OPINIÃO

/ o Episódio dos 147%

Editorial

'Já haviamos escrito todos em filas de espera i'i'pf';/i:'U do estado vizinho
sobre o genocldió do idoso; NÃO SE REPITAM NUN- registrou esta preciosidade de
mostrando um ministro do CA MAIS. manifestação de repúdio e de
trabalho e da previdência so- Ewald Heinz Boss, o insensibilidaâe aos clamores
cial insenstvet- aos reclamos guarda-livros que registrou na dos aposentados.por homens
dos aposentados, como se contabilidade das empresas despreparados para governar.
eles fossem os responsáveis o desenvolvimento deste pe- Ajudouo ampliar a insatis
pelo atual estado de coisas. daço abençoado de Santa {ação que acabou denuban
Ele, e outros setores do go- Catarina, que com outros do o ministro. Que o catati
vemo submetiam os "velhos" aposentados - como Jo- nense radicado no Paraná -

a todo o genera de humi- hannes Breue� que já su- Reinhold .Stephanes - colo
lhações, mas ainda tiniram cumbiu e Carl Otto Endet/e, que na legislação previden
energias os coitados para apesar de vergado pela idade, ciâria a real posição do
sustentar de Norte a Sill e do editaram um hino de amor-e HOMEM DA TERCEIRA
Leste ao Oeste uma luta de fé cristã, escrevendo os 75 IDADE.
titânica que, felizmente, ehe- anos da Comunidade O humorista Chico
ga ao fim. Evangélica'Luterana de Ja- An(sio, 110 Escolhinha do

Caiu mais um muro da raguá do Sul, ainda hoje Professor ROY,1IUndo, num
,

vergonha! prestam relevantes serviços à programa perguntou a uma

Uma onda de indig- comunidade que os acolheu. aluna, paru ,onde iam, os
nação varreu este Pais e (l Desse grupo, Ewald aposentados, mencionando
JUSTIÇA tnunjou. Reconhe- Boss, em 05-11-1991, deixou os Illgares. E ela respondeu:
ceu-se afina� que velho con- registrado no livro de visitas' Nos ESTADOS UNIDOS os

.

tinua gente, que exauriram do Balneário Hidro-Mineral aposentados vão para as Ba-
'

suas energias em prolde um. de IRAI-RS, toda a sua in- hamas, na ALEMANHA
progresso que at está, aos dignação dehomem injusti- eles vão para Baden-Baden.
olhos de todos.' Felizmente çado, recomendando ao Mi- E 110 BRASIL? No

'

Brasil
os clamores roucos de gar- nistro Magri reler o nono.' eles vão para as filas do'IN
gantos avelhantadas foram capuulo dos Atos dos Após- PS. Ministros como Magri
ouvidas e que sofrimentos tolos, que tratam da con- - NUNCA MAIS!
sem fim e mortes de aposen- versão de Saulo em Paulo. A E. V.S.

REMINISCÊNCIAS

o primeiro
. .hotel de

Jaraguá
A foto que estampamos com este

comentário mostra o HOTEL WEN�
SERSKY, na antiga Rua Abdon Batista e

que passou, mais tarde, para Marechal
Deodoro da Fonseca, - li principal vUf
pilblica cidade - sem demérito às demais,
mas a que pioneiramente seMU para a

formação d8 povoação. Hoje é a Rua 2 do
quadro !!entraI urbano e lembra uma pe
quena história que merece ser contada.

O HOTEL WENSERSKY �i
construído em 19U pof CARLOS WEN
SERSKY, natural da Pomerânia
(01.Q4..1879)' e v�io a ter em Joinville, em
1906. Trabalhol! na construção da estrada
de ferro, em 190'7, quimdo veio à Jaraguá
do Sul. Em 1999, es(eve a seu cargo a

construção da ponte baixa (a atual ponte
Abdon Batista),. contratada por Heinrich

•

Marquardt,
.

na épota do 2'! Intendente de

Jaraguá - VICfOR ROSENBERG. Esta
follevada pela enchente de 191�.,

.

Mas voltemos à foto. O Hotel
Wensersky era o ponto obrigatório de pa
rada, das pessoas do interlor'do disln1õ e

elf outras cidades, pois, naquela época
,iniciava-se um movimento intenso pela
ESTRADA DE FERRO SÃoPAULO - '

RIO GRANDE, ramal de SÃo FRAN
CISCO. Em 1911 vinha à Jaraguá o I"

,

trem de passageiros, em vagão fechado.

Conseqllelltemente os passageiros que
iam ou vinham, como o advento do au

tomávet usavam dos FORD "T", de biga
te, Para chegar 80 BeU destino.

_EX_PE_DI_EN_TE_.�_--CORREIO-
II:» c::» ..'e:»" <»

(0473) 72-3363 - JIITag.w. doSÍlI- $C
Diagramação, composição, montagem, fotolito e

;",pressão: JOT1lal da Noite - Fti1le (0473)
22-2945 - Blll1lle1laM - SC
Revisão: Eliture lIarceii1lo PtDllplo1la
Associado aAdjori e Abrajori.

'

,

Os artigos assinados não refletem'a opiniãO dó '

Jornal.
CircUla na micr()rregiiio da AMVAU e em mais
93 cidades do Estado, doPa4 e.tJo Exterioro

J

Examinando a foto vemos parado
em {rente do hotel (ande hoje é a loja
HM) 'doiS desses veículôs, no, primeiro
está sentado ao volante o motorista de ta
xi EMíLIO PIAZERA, com as duas filhas
de Wensersky. Na varanda o próprio
CARLOS WENSERSKY, sua esposa e

uma moça. Emílio Piazera vem a ser o

avô do dr. SAVIO MURILO PIAZERA
DE AZEVEDO 'e como curiosidade o fa
to de Emllio constar como o 3" assenta-

, mento no' Registro 'de Nascimentos, n· I,
livro com termo de abertura datado de
08.01-1896, ele nascido_em �-Ol-1896, fi
lho de Angelo e Constança Piazera, ano
tado pelo escrivão JOAQUIM
ATHANASIO DA COSTA e testemu
nhado por Victor �05enberg e .Adaneto
Mamede do Rosario.

Ao lado existia uma lagoa onde se

�am juúdiás e outros espécimes de
peixe e o ribeirão, afirmava-se, era {orne
cedor de pepitas de ouro, afirmação que
vinha de 1538 quando mullos brancos

saiam a procura desse metal na região de

�araguá (Carta de Frei Bernardo), pág.
63, do TERRAS DOS CARlJÓS, de P.
Tardsio Marchiorl.

Depois o prédio teve outras des
tinações, como o Hotel Jaraguá, de Be
nella, Escritório A COMERCIAL,
Pensão do Trapp" Bar do Adolfo' Bruch,
Redação do "Correio do Povo" e Con
sultório do dr. Waldemiro Mazurechen.
Lá começaram a vida ,o economista E".V.
SchmockeI, o advopdo I-Jercilio Pedro da,
L� Filho e o futuro Desembargador Ge
raldo Gama Salles.

Da lagoa, parte é a edificação d'A
COMERCIAL e outra parte fórma o

edifício do NELO HOTEL.

Tempos que não vollam mais,
nuIs marcaram época nos primórdios de

Jaraguá.
Foto _ gentilmente cedida por

Francisco F. Fischer.
.

Fritz vonJaraguá :_ 01/92
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"A Histôria de nossa gente nãopodeficar
sô na saudade" o

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

--...:..------- Barão de ltapocu -

.Confira ii histQria
11A'50ANOS

- Em 1942, a Agência Nacional informava que, mal grado
a fa/ta do mercado europeu as exponações elevavam-se para
6.Ó47.757:000$000 contra importações no montollte de
4.965.269:000$000, com um crédito do nosso comércio exterior
disponive! de 1.082.478:000$000, em 11 meses de intercãmbio.

- ArturMüller, secretário da Junta de Alistamento Militar,
convidava aos reservistas de qua/quer categoria para comparecer
110 salão da Sociedade Atiradores para a fU!..,dação do CENTRO
DE RESERVISTASDE JARAGUA.

.

.' ,

- Realizava-se no Rio a Conferência dos Chanceleres. Os
Estados Unidos esperavam medidas para a defesa continental
mois concretas e práticas. Eit, virtude disso; os pronunciamentos
de neutralidade do Chefe do Governo seriam substitutdas pOr ter
mos que falavam em canhões, patrulhas, produção e abastecimen
to de guelTtl. Com Sadam Houssein repetiu-se o episódio histôn-

.

co... em 1990.
.

}fA°40ANOS
- Em 1952; em janeiro, procedia-se ao reforço da annadu

ra da ponte cobenaABDONBATISTA, porpar,te do prefeitoArtur
Müller. Afirma Erwino Menegotti realizava tais serviços 'com toda
e mais absoluta garantia, contudo, continuava proibido o trânsito
de mais de 'tim eaminhão, simultãneamente. Como se sabe esta

ponte fora inaugumda no 0110 de 1913'e permitia o trânsito de too

das as viaturas em demanda ao Sulou ao None do pais, na região
-litorãnea.

.

- O discurso do Pt/pa Pio XII aplicava-se a todos os ci
dadãos, ao dizer que a indiferença de uns e a negligência de outros
tem cedido brecha aos mediocres e aos audaciosos, e a não pou

.

cos elementos descredenciados. Ainda hoje tais palavras são vâli-
das, em todos os niveis sociais, pollticos e econômicos..,

HA30ANOS
- Em 1962, o começo de ano mostrava a indignação do

povo diante dos aumentos de impostos e taxas, votadas no apagar
do ano de '1961. O ptrfeito ia à Rádio Jaraguá para "desfazer"
a.mâ imagem, acusando a oposição (UDN) pela aprovação das
leis: A oposição ia ao jornal para provar que era a PSD que apro-.
vou e publicava a relação dos vereadores 40 Câmara Municipal de
Jamguâ do Sul: União Iaraguaense (PSD et. caterva) conconia
com 'OS vereadoresErich 'Baptista, Henrique Boeder; João Ma/Irias '

Verbinnen, João Cardoso, Raimundo Emmendoerfer e Vitório
Lazzaris e a UDN (com os bagrinhos, no dizer na noticia] Victor
Bauer, Mutillo Barreto de Azevedo, Valeriano, Francisco Pavanel
lo e Albrecht Gumz. Coisas que a poeira do tempo engoliu, mas,
marcou um tempo em que, mesmo sem receberjetão, as discussões
iam acesas e até as, últimas conseqüências, debatendo o assunto e

lião ofendendo ouxingando o seu opoente.
.

HÁ20ANOS'
;. Em 1972,' a not(cÚ\do fechamento daAgência de Estat(s

tiea de Jamguá do Sill causava verdadeira slllpresa e 'O/ato da

agência jaraguaense ser atendiqa por São Bento do Sul, depois de
35 anos de relevantes seIViços prestádos.· O atq vinha e,,1 colllra

dição aos exaustivos ttpbalhos da OPERAÇAO SANTA CATA
RINA, à cargo da Fscol(1 Superior de Guelra, da qual panicipa
mm membms exponenciais da cidade que chegavam à conclusão
de que nosso município (hoje está provádo!) era, de fato, pólo de
desenvolvimento; SllJ,'e,ito a uma porção de benefícios, dependentes'
do Censo Demográjico/lO: A AC/J's e clubes tle serviços movi
l1Ientavatn-se 110 sentido de uma reconsideração da RepaniçãoEs-

'

tadual, situada em Floliatl6polis.
- A PROEB realizava de 28 a 30 de janeilv 'O (fi FESTI

VAL DA CERVEJA DE SANTA CATARINA, quand'O se esc'Olhia
a. RAINHA. A promoçã'O de BIUlJlenau vinha ac'Ompallhada de
novidades 110 pane artfstica e cOllconia. ao t(tllio nacional 110

FESTIVAL DA GUANABARA e Centro Catarinense, onde toca

vam os integrantes da BANDA LYRA DAAURORA, de Rio Cerro
II, n�uito apreciada.

HAo10ANOS
- Em 1982, o comando do 4f1 Gn/po de Pol(cia Rodoviária

Estadual, situada 110 Km. 10, da Rodovia Waldemal' GfU�ba, em
�uaramirim, divulgava relatório de ocorrências de 1981, dös 185
Kill. de treCh'OS sob sua jurisdição: 195 acidentes, 102 sem ,,(timas
e 93 com vftimas. Dos 195 acidentes resultaram 148 vItimas, ct'Jm
16 mones'e 132 apenas com ferimentos. Os acidentes estavam 0$
sim divididos: 42 abalroamentos;2iJ colisões, 39atropelamentos, 16
tombamentos,. 44,sa{das de pista, 11 capotamentos e. 9 choques.
Além dos registros de acidentes, foram realizadas 192 apreensõesde ve{c1ulos e 157por situações irreçr:lares..Este Posto hOle está sob
a admmistraçã'O da Po/{cia RodOVIária Federal.

Apoio
INDUSTRIAS REUNIDAS
JARAGU:Ã LTOA.�..

Jaraguá do Su� 26 de Janeiro a.la de fevereiro de 1.992
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Proietos aprovados permitem
. �'".

economia de os 3 bl,
o deputad o estadual

Udo Wagner qualificou de
"altame_nte moralizadoras e

há muito esperadas. pela po
pulação" as matérias apr0-
vadas em sessão extraor
dinãria da Assembléia Le

gislativa em votações nos úl,,:,
tímos dias 10 e 11. Entre as

matériaS destacam-se a que
fixa teto máximo salarial pa
ra o funcionalism o de 80%
do que recebe um secretário

,

de Estado, ou seja a valores
atuais Cr$ 1.060,00, o maior
salmo também seS· pode. ser
12 vezes superior ao menor.
Foram também abolidas vin
(lulações e agregações sala
riais nos ças es de ceupação
interina de cargos. Por
exemplo, até aqui funcioná
rios que assumiram cargos

.,'

enxugamento da máquina, o
Estado terá, dinheiro para
aplicar na melhoria de salá
rios de quem gaaha menos,
como os professores; afir-'
mou Udo Wagner.

Entre outros .projetos
aprovados consta também a

autorização para emprésti
ÓlOS de : verbas do BIO,
BIRD e BNDES para inves
timentos em

.

rodovias de
Santa Catarina. Entre estes
investimentos estão previs
tos no pacote recuperação da
rodovia que liga Guarami
rim; Massaranduba e Blu-

Se�ndo o governa- menau, asfaltamento da es-

dor Kletnübing estas medi- trada unindo a ilha da Fi-
das representarão uma eco- gueira (Jaraguá) á Guarami-
nomia de ,Cr$ 3 bilhões rim e asfaltamento da rodo-
mensais aos cofres do Esta- via 474 entreMassaranduba
do. Como resultado deste" a Barra Velha.

,.

.

de confiança - p odiam s dici
tar vincu1ação salarial dos
valores da função li sua fo
lha normal, agora já não p0-
dem mais usar deste expe
diente. Já as aposentadorias
pessoais pagas pelo govem o

não p roerão ultrapassar o

valor do vencimento de um

secretãrío estadual: Cr$
l.320.000,OO. Wagner expli- ,

.

coo que há milhares' de fun
cionäri es com direito a vá
rias pensões 'c aposentado
rias, agora há um limite para
estes pagamentos.

A'Foto
do Fato

A foto mostra o'ato de
filiação ao PDS do vereador
JOSE,RAMOS DE CARVA-,
LHO, ex-integrante do PRN e

um dos .combativos represen
tantes do povo jaraguaense na

Câmara de Vereadores de Ja
raguã do Sul.

O ato de filiação deu-se

na. própria CÂMARA MU- e secretário de Educação, Cul
NICIPAL, tendo a presidir o tura e Desporto - PAULO
sr. ALDO MAUL,. da Co- . ROBERTO BAUER.
missão Executiva de Jaraguã .

do Sul, que ressalta a 101- Na ocasião o vereador
por.tância do ingresso do ve- JOSÉ RAMOS DE CARVA
reador JOSÉ RAMOS DE: LHO disse de sua perfeita sin
CARVALHO no PDS, teste- ,tonia com a filosofia e 'o pro
munhado pelo vereador LUIZ grama de a,ção do. PARTIDO
ZONTA e do deputado federal DEMOCRATICO SOCIAL.

, ,

,

0' > �

. ,"

BALNEÁRIO'
J

•

"

,C:A.MBORIU
PARA CÓMPRt\R, VENDER OU ALUGAR,

CATTANIIMÓVEIS
AV BRASil, 1030· FOnE: (0473) 66-2889

II

BRDE será reaberto dia 30
Florian6polis -:- No prõximo: dia 30, em-reuníäo

extraordinãria do Codesul (Conselho de Desenvolvi
mento do Extremo Sul), que será realizada em Porto

Alegre, será reaberto oficialmente o BRDE (Banco
Regional de Desenvolvimento) que passarä a, ter uma
nova sigla: BRDI (Banco Regional de Desenvolyimen-

,

to e Integração). De acordo com a nova estrutura do
Banco, que Será totalmente definida dentro de uma

semana, pelos secretários da Fazenda dos estados de
, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, a direção
do BRDE deverá ser formada por cinco diretores, sen
do que serão três representantes de cada um dos esta-

dos.
.

S6 depois de definida a composicão da nova di-
,

reteria do BRDI é que serão, determinadas as partici
pações de cada Estado. O governador do Paraná, Ro
berto Requião, fará a transferência da carteira de cré
dito do extinto BADEP para ser gerido pêlo BRDI.

Segundo o governador do Rio Grande do Sul, Alceu
Collares, o capital Ifquido do Banco é de Cr$ 202 'bi
lhões. O aporte de novos recurs a; s6 sérá discutido
depois de formada a nova diretoria. O Ministro Ex-

,
" traordinário para Integração Latino-Americana, Carlos
Chiarelli,que também partícipou do encontro, prometeu
interceder junto ao Banco Central sobre o problema de
dualidade' de ação do BRDI em relação ao BNDES
(Banco Nacional de Desenvolvimento). '

.
'

Direito de Resposta
Com relação a

,matéria veiculada por este

vetculo de comunicação, na
edição de 7 a 13 de dezem

bro, pdqina 7, CO"" o titulo

"Prefeitura aterra- terrenos
âs margens do rio com li
xo", gostartamos de escla
recer alguns pontos.

Na entrevistá por tele

fone que concedemos a

repôrter do Correio do Povo
comentamos que em uma

ünica oportunidade ocorreu

despejo em nossa proprie
dade de lixo que provocava
mau cheiro. Eram restos de .

frutas e verduras. Mantive
mos contato com a prefeitu
ra e o problema foi sanado,
não se repetindo,

.

TUBOSSANTA
HELENA LTDA.
Divisão de concreto (tubos e adefatos de

concreto).
R. JoinviHe. I.QI6":' Fone: 72-t tOI

Diyis40 de P/�sticos (tUbos de PVC -_ttodutos/
linha eS9Qto - �ubos de polieti/tm(J/mangueira

preta).
R.Bernardo Dornbusch. 858 - Fone: 72-3025

.

.

EscritórioGeral
R. c« Proc6pio Gomes. 99";' Fone: 72-00tJ8

Entendemos que nâa es

tamos prejudicando o rio

, Jardguäou o meio ambiente

com o aterro que estä sendo
executado. Temos acompa

nhado de perto o trabalho e

em' momento algum verifi
camos dep6sito de lixo
�st(co ou' hospitalar.
Caso houvesse lixo hospita
lar sertamosos primeiros, a
denunciar. Desconhecemos

quem seja Leônita Splzia,
que a reportagem afirma ser
nossa vizinha.

O aterro que estä sen
do executado se d4 de forma
organizada, e t basicamense
de restos de construção,
jardinagem e poda de ârvo

res,

,
"

CLíNICA'VETERINÁRIA
SCHWEll'ZER

Dr. Waldemar Schweitzer
Clfnica de pequenos e grandes animais,

cirurgias, vacinaçês,
. raio x, internamentos e

boutique. R. joinville, 1.178 {em frente ao

Sup . Breithaupt} - Fone: 72-3268
Jaraguâ do Sul - SC

O··melhor Carro Usado da região
VERONA GlX, DOUf,lADOJ90 ESCORT Gl, DOURADO/89

.

CHEVETTE, PRATA/89
-

ESCORT Gl, PRETO/89 ESCORT Gl, CINZA JAGUAR/9l PAMPA Gl 1.8, AZUL METJ90
VERONALX, VERDE VERMONT M_ET./91 AGRAlE, -BRANCA/92 DEL REY GtlIA, PRATA MET./86

" '

Av. Mal. üeoeoro da Fonseca,.158
Fone 72-1777 - Jaraguádo Sul - SC

;'
,
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WEG· investe forte na busca
de qualidade total em .�
18:1'agu' do Sul - o

Grupo Weg - corrp csto por
nove empresas - vai investir
forte na busca de qualidade
total de produção em 1992.
Projeto com este objetivo
começa a ser imp lantade a

partir desta semana e exigirá
injeção financeira da ordem
de 1W mil doläres, O pro
grama já foi aprovade pela

.
divisão de gestão tecnolõgí
ca da Secretaria da Ciênc ia e

Tecnologia do Estado. O
andncio oficial do pr geto
foi feit o pelo presidente do
conselho de administração
do grupo Weg, Egon João da �
Silva - membro do Conselho ;;

NaciónaI da Qualidade e I
'

Produtividade, eleito em ja- !
neíro de 91. - \ .' �..__�lfIiiiiIlíiilliii.iIiiioi. ---iIíooooi.............

O projeto será dC'�n- Egon Silva: buscando melhorar ainda mais produtosWEG
volvido na Weg em quatro
etapas. O gerenciamento to
tal e assessoria técnica deste
trabalho está a cargo do co

ordenador geral do. projeto
"Implantação da qualidade
total em empresas brasilei
ras" e diretor da Fundação
Christian oOttoni, José Mar
tins de Godoy,

Visando desenvolver o
plane de acordo com as' ca

racterfsticas Individuais das
empresas do grupo, o coor

denador do projeto diz que a

"qualidade total requer co-
r laboração irrestrita dos fun
cionários." Por i�� q o traba

_ lho dará ênfase especial a

área de treinamento,
Dentro, desta metodo

logia, já está previsto para a

terceira" semana de janeiro"
um seminário de oito horas/
aula, destinado a 32 pessoas
da alta administração do

Conjuntura atrapalhou em' 91
Jaragu' do Sul - Ein

91 os trabalhadores da Weg
atuaram dentro das orien
tações do "Progreroa WEG
de Qualidade e,Produtivida
de". O objetivo principal
deste plano' era' d cbrar o lu
er o da holding, Não se con

seguiu o intento, pelo con

trário o grupo chegou a' fe
char o primeiro semestre do
ano passado com déficit. Os
diretores justificam que
"não foi possível dobrar os

lucros devido à queda na
atividade econômica do Pafs

grupo. No mês de �IfÇO ini
ciam os Cl1[ .•os de treinamen
to para gerentes, nos quais
serão explicados normas e

técnicas para a qualidade to
tal. Até c mês 00 agosto de
verão ter sido' rmrustrados
cursos de "Qualidade To
tal";. "Planejamento e 'Orga-.
nização para Qualidade",
"Diagnri ...neo e SOlução Cf'
Problemas", "Análise Es- I

tatfstica da Qualidade",
ueEP�', "I�;D·9000", "Des
dobramentos da Função
Qualidade" e "IPM." No to
tal, estes cursos exigirão)72
horas/aula.

com este traoaluo: à promes
sa dé participação nos resul
tados. A dístribuiçâo dos lu
cros acontecerá duas vezes

ao ano com base no "lucro
antes 'de Imposto de Renda
controladora" e será propor
cional ao salário. Assim c.a

da trabalhador da \\ EG ga
nhará um pagament o a mais
duas vezes' ao" ano quando
acontece a divisão de lucros
ti es acionistas.

'

A, 'paÍticipação des

empregados na nova meto

delogia de trabalho será
possível também com a for-

,

mação de grupos de trabalho
-. cem diretores, gerentes,
chefes de áreas e departa
mentes - pa,ra o surgimento
de idéias e sugestões que
objetivem qualidade ,e pr o
dutividade. '

ESTIMULO 'AO
FISSIONAL

PRO-

Os trabalhadores do

Grupo WEG têm um estfmu
lo especial para colaborar

pelo congelamento de preços conseguindo din inuir o re

no. primeiro semestre," fuge de. materiais em 73 por
cento. A WEG Máquinas
conseguiu superar E. meta de
50 por cento de redução e

alcançou um fndice de 58
por cento 'já no primeiro tri
mestre. daquele ano, Até o

fim de 1992 a norma ISO
scoo deve estar efetivamen
te implantada em, cinco em-
/presas do grupo. Dentro des
ta qualificação, a WEG Mo
tores deve obter a certifi

Empresas come a WEC cação e homologação do
, Química obtiveram SU�SSQ,' Inmetro,

Entretanto, 500 das'
852 metas do programa f 0-
ram alcançadas' e eonclufdas
e i60 estão em andamento.
A racionalização de métodos
e serviç es fd 'lima conquista
visfvel, qlole 'UoI.xe como re

sultados positivos economia
operacional e de manu

tenção,

,

,

Hruschka
Equipamentos e Acessórios

Indústria de aparelhOS para máquinas de costura,
"parelhos de debruns, apa",lhos de debruns duplos,
Ovo Goleira, filete, aparelhos para pregar el'stlco e'

aparelhos especiais.

Rua Tereza A. Hruschka, 50 - Bairro Jara�
", �uerdo

'

89250 - JARAGUÁ DO SUL - SANTA
CATARINA

,

,

«:
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Índice da inflação
foi de' 480,1%

'Rio de Janeiro - A inflação medida pelo índice Geral
, de Preços (IC P), calculado pela Fundação,Getdlio Vargas, re
gistrou alta de ,22%� em dezembro, taxa de 3,7 pontos percen
tuais abaixo da registrada em .novembro, Com esse resultado,
a inflação brasileira em 91 ficou em 480,1%. Entre os índices

que compõem o !GP, c de preços por atacado (!PA) mostrou
elevação de 21,5% no mês e de 471,6% no ano, nWneros me

nores que o de outro componente dó IGP .; índice de Preços
ao Consumldor (IPC) -, que cresceu 23,8% em dezembro e

493,79�; em 1991.
'

'O WC C:e dezembro ficou 1,6 ponto percentual abaixo
do apurado erro novembro. Os grupos despesàs diversas

(35,9%), sa6de e cuidados pessoais (29,5%), transportes.
(25.9%) e habitação .(25%) figuram entre os que mais subiram
no i:nês. No ano, os preços das despesas diversas elevaram-se
em 556,5�, e educá9iió, leitura e recreação $37,3%. Transpor-

� tes (515,7%), habitação (510,7%) e alimentação (507,9%)
também aparecem entre os grupos de produtos' que mais enca
recem em 91. Já vestuário subiu apenas 325,2%.

�

No atacado, a variação dos' preços em dezembro situou
se 4,0 pontos Percentuais abaixo da de novembro, desacel�
ração que, Je acordo com a Fundação Getúlio Vargas se deve

,

a queda do ritme. de encarecimento dos preços agrícolas, que
em noven:bro tinham subido 15,7% e no mês seguinte eleva>
ram-se em 12,7%. Os preços industriais deram .a maior cola

boração para a queda, pois apresentaram inflação de 30,1%
, em noven:bro, taxa que em dezembro recuou para 25,2%. No
ano, observa-se que materiais de construção no atacado fica
ram 543,7%.mais caros e que osgêneros alimentícios subiram

513' - dentro do IPAo eles foram os grupos que maior in

ilação mostraram. Utilidades domésticas se destacaram como

os produtos de menor encarecimento (375,4%).
*Fonte: A·gência Estado

I ' VENDE-SE
03 (trêS) galpOes pré,.moldados con;" cobertln de
alunilio.

Medida dos galp6es:
'

A - 10m x 46m igual a' 460mz
B -13m x 46m •.•. , ••••••••••• igual a 598m2

,

2C -13m x 27m ,.; •. ; ••• igual a 351m
Area total CObIrta igual à 1.409m2

Uecfldas das folhaS' de atuntio:
Quantidades Medidas
45 folhas 6JOO X 1.120
A5 folhas 4.850 x U-20
131 folhas 6.400 xl.120
100 folhas Cumiei'as

EspesslI'a,
O.50mm
'O.50mm
O.50mm
O.80inm

Fone: 72.3011
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Bar e Restaurante Nina

.MaIS .... opçio. em JIlI'IIIÚ do Sul Nas dependênciaS
da sede doGre.Io RecreatiYG,o.baar - GREDAL.
AteadelldG .__tos, aalversúios.batizados e GUtras
lestiYldacles.

.

'.BERTO .0 PÚBLICO
"

ba JoIDlIle, a/.' - pr6DmG ao. Posto de Veadas Dal·
-.r.

'

ßfb .. Panificadora

, Em Jaraguâ do SUl acaba de 6rr inaugurada uma casa
.

especializada em päe;s, CRCU e botos. Tem tamb/m frio.
e leite.

'

,

Aberta de ;segunda à domillgo ati às 20h.
illclil6ivt! 1I0S feriados.

�uà Bernardo Dornbusch, 1.172 - pertinho da Marisol

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Euzébio Harnes: um empresário
de 'sucesso em Barra Velha

CORREIO
II> C> IP" «> "�

0105: Franci5CO'Mve5

Euzébio Aluísio Harnes
é um gaúcho que veio para
revoluCionar Barra Velha, a

exemplo de Tito Gofnick -

administrador do Terminal
Turístico Rodoviário, em

presário de sucesso em São
Paulo e Santa Catarina.
Euzébio Lembra Collor. dc
Mello quando diz que "ó bom
empresário busca o diente
aonde ele estiver". Ele; apc
�ªr_�º_I!º�CO tempo radicado

,'�m�âr.tä1�l�_�ii�:r
mai9r-cthpregadg}'��·i:\:2ML��fii.':r.
segundo afir...mJ,l, ,ªtllé!l,mç_PtC.:,._<:,
:ctlm: .iJ�Junç_i.ónárlÇls;�perde_I1�:;
. do somente para órgãos ,esta-'
tais, como a Prefeitura.

Ouando chegou em

Barra Velha há poucos anos,
Euzébio começou sua

atuação como comerciante
adquirindo o Hotel Fabiana,
e o restaurante anexo. Hoje,
além destes estabelecimentos,
dirige o restaurante, lancho
nete e a böate dó' Terminal
Turístico e Rodoviário e um

camping. R sucesso, �oFém, é
Visto com modéstia por este

homem de negócios, que diz:
"Ainda existe tudo a ser feito,
existem "n" possibilidades".

O começo foi difícil pa- .

ra EuzébioHames. Pegou um

hotel praticamente falido, re
estruturol,l-O e tornou-o omais
movimentado da região, pe
gou o restaurante e lanchone
te do Terminal Türísticö e

Rodoviário, visto como um

elefante branco' por outros
que dispensaram-no e "conse
guiu o feito marcante de co

mercializar mais de 1.500 re

feições por dia, nos finais de
semana, graças ao bom traba
ilho feito ali. Por extensão,
ainda abraçou a adminis
tração da lanchonete e da
boate do terminal,' prova�
mais do que visíveis do crédi
to no projeto de Tito Gornic-
ki - o homem que idealizou Tito Gornicki e Euzébio Harnes: dupla de visão empresarial e sucesso
e construiu a rodoviária. Ho-
je, corre pela cidade o seguin-
te comentãrio; "Tito teve sor-
te de encontrar um Euzébio e va e Elizete da Silva (Restau- do presidenciável Paulo' Ma-
Euzébio teve sorte de encon- rante do' Terminal), Vilson luf e em outras da elite, pau-
trar um Tito. Se Barra Velha Jacobs (Lanchonete do Ter- lista.

'

tivesse dois Titos e dois minaI Turístico e Rodoviário) Homem de visão ampla
Euzébios, poderíamos ter cer- e Márcia Andréia e Cario e arrojada, Euzébio Aluísio
"teza de um futuro tranquilo", Franco'(B�ate·Ocean Club). Harnes diz que os empresä-
conforme fonte que prefere Fuzébio se orgulha rios e homens públicos de
não se identificar. também. de manter uma ad- Barra Velha ainda não des-

Um dos maiores orgu- ministração democrática, on- pertaram para o. turismo. "E-
lhos de, Euzébio é trabalhar de os empregados tem parti- les tem que se conscientizar e
'em família, assim divididos: cipação nos lucros da empre- dizer que Barra Velha existe,
na gerência .Nilton Santos sa a qual presta serviço. Mo- acima de tudo acreditarem
'Lodi e Ro�e Jacobs Lodi tivo de honra para ele em si mesmos, assim como eu

(Hotel Fabiana); Clóvis Ja- também é a manutenção de acredito em mim", diz otimis- ,

cobs e Eliane Maders Jacobs um cozinheiro de nível inter-, ta, Talvez esta seja a receita
(restaurante do Hotel Fabia- nacional: "seu" Zé Baiano, do sucesso. Que tal seguirem
na), Amarildo Pereira da Sil- que já trabalhou na cozinha o exemplo?
Jaraguá do Sul, '26 de Janeiro a IQ de fevereiro de 1.992

Interior do Terminal Rodoviário e Turístico.

Tenninal será-o' centro de um

grande complexo turístico
O empresário Tito

Gornick - construtor e
.

idealizador do Terminal
Turístico e Rodoviário tem
planos ainda mais arroja
dos: transformar o local
num'grandioso complexo
turístico, possivelmente o

maior ao longo,da BR-101
que corta o Estado. Com
um hotel 3 estrelas, shop-

, ping center, posto de servi
ços com lavação; lubrifi
cação, troca de, óleo,
mecânica e auto-elétrica
para, veículos diversos,
banca de revistas, e outros
estabelecimentos comer

ciais, além dos já existentes
no Terminal: galeria de lo
jas, agências de empresas
de ônibus de linha, làn
chonete, restaurante, boate
e amplo estacionamento.

O custo total deste
projeto ainda não foi esti
mado, com' precisão, mas
certamente exigirá inves
timentos volumosos, apro
ximados em 1 milhão e 200
mil dólares, "pois só o ter
minal absorveu 3,5 milhões
de dólares. Porém, os pla- ,

nos não sairão, em hipóte
se nenhuma, dó papel an
tes da conclusão de um

novo trevo de acesso. .

É que enquanto o

trevo não passar de pro
messa à concretização,
qualquer investimento se

ria inútil e inviável, pois o

Terminal Turístico e 'Ro
doviário do jeito que está
agora deixa de acolher 154
empresas de turismo que
tem interesse em atuar na

região, mas não o faz por
falta de local apropriado e

de um acesso decente. O
trevo atual é totalmente
inseguro. � intenção des
tas empresas está oficiali
zada em correspondência
do Sindicato de Empresas

,

de Turismo do RioGrande
do Sul, que manifestou-se
inclusive citando números
de interessados.

'

Tito Gornicki ten
ciona dar início a este pro
jeto ainda este ano, contu
do 'depende também da
aprovação da municipali-
.dade e da Câmara de Ve
readores 'e da adesão de
outros empresários inte
ressados em se instalarem
no complexo turístico. A .

intenção de Tito Gorniek,
entretanto é de ,iniciá-lo o,'
mais brevepossível.

De certo mesmo, é
que o complexo acolherá
milhares de turistas, que,
atualmente se resseqtemda falta de empreendimen
tos deste tipo no Estado.
Mais um tiro certo de um

empresário que veio para
mudar a mentalidade turís
tica de Barra Velha. Um
homem de idéias e ações.

Página5
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Ocean Club: bom nível 'e
satisfação garantida

,A Boate Ocean Clvo é
a grande novidade de Bana
Velha. Num arnbiente de de

coração luxuosa, espaço
aconchegame, american bar
e potentes sistema de som e

luzes,' turistas e nativos se

confraternizam 'e descarre
gam energia centagiante no

ar. A boate funciona aos sá
bados e, a pedido, é aberta
também para festinhas e

promoções especiaís.
"Uma boate de mvel", ,

assim pode .ser qualificada a

Ocean Clobe, O publico é
seleto, apesar de não haver

restrições. Márcia Andréia
Harnes e Cario Franco Kar

ges, jovem casal qne dirige, a
"boate, garante q'�e "drogas
aqm não rolam e o compor
tamento do, pessoal é Irre

preensível". Poltronas, ca

deiras e o carpete permane
cem- intactos desde a ltl�"g"
ração, comprovando as pa
lavras do, casal, já qlle na.

maioria das boates o priblíco
.sempre acaba queimando on

depredando os möveis.
A qualidade do som é

excelente, com capacidade
para 3 rml volts.'A ilnmi

nação também' é Je öúma
1 qnalidade e as instalações
agradam já a primeira vista,
o atendimento eficaz com

prova impressão inicial, A

capacidade da boate é para
mais de 800 pessoas, diz
Carlo Franco, salientando
'q!le já se chego", a superas,
este nrimero.

O 'som que rola atende
a variades gostos,' mas 'so
bretndo tem predominância
os "hits paraides" nacionais
e Internacionais, que eletri
zam e contagiam a galera
jovem.

Para melhorar ainda
mais o ambiente, o casal que
gerenciá a, boate organiza
noites com programações
especiais. Já passon pela
Ocean Clobe bandas de des

taque como a "Garotas da
Rua" e "Paralelo". Há a I

possíbilídade praticamente
certa de no próximo "ia 12
'marcar presença na Ocean
Clube a renomada cantora
de ml�slcas sertanejas e p0-
p"lares Snla Miranda, m-ma

'

promoção dirigtda com mais -,

ênfase para casais. "Os con
tatos filantidcs,até agora pra
ticamente fecharam o contra
to para apresentação da Snla
Miranda". garante Carlo.
Sucesso garantido. sem dli
vida! Se você ainda não c t>

nbece a Ocean Clube. não '

'

sabe o q"e está perdendo.
Não agrida mais sens olhós
e o'�vidos. prpcnfe uma boa
te de qualidade como esta, A

satisfação é garantida.
'
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Fotos: Francisco Alves

Casal Cario Franco e Márcia
,Andréia d;rige a boate

Não importa
-

a idade, o que
conta é a diversão na boate
Ocean ,Club.

American Bar: rapidez e eficié'ncia

Galera dança ao ritmo de Som contagiante

Choplnho g�lado e bom papo nas mesas ao redor da pista.

CORREIO _____
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I1denite Simone Vicente, s6cia de José Roberto na Jare,
simpatia é marca r�strada.

.

Lojas oferecem bons preços
e qualidade nos produtos
A galeria do Terminal

Turístico e Rodoviário tem
sete lojas queoferecem pro
dutos diversificados de böa

qualidade e preços acessíveis.
Os consumidores em poten
cial destas-lojas são especial
mente turistas que vêm em

ônibus de excursões para
efetuarem compras na região.

Os ' estabelecimentos
que atuam comercialmente
-no terminal São: Jera Modas,
Ivet's Modas, Brunel's MO
das, Da Rimini criações, Li
nes criações (confecção prö
pria), KMZ Confecções e'

Presentes, e Retoque. As ein-
,

co primeiras-trabalham basi
camente malhas e confecções
que variam conforme a loja
em roupas esportivas e/ou

sociais, modelos adulto e in
fantil. 'São grifes famosas,
novidades, ou marcas quase
desconhecidas, outras têm

. criações pr6prias. J,á na

'KMZ, comercializam-se arti
gos para presente, papelaria,
brinquedos 'e confecções. E
na Retoque, o forte são con

fecções para cama, me.� e

banho. Enfim, há na galeria
no Terminal Turlstico e Ro
doviário opções para todos 0$
gostos. ,

··Bons preços"
José Roberto Spaleta,

'da Jera Modas, - ,loja que
vende roupas com padrão de
qualidade e produtos de bele
za naturais - garante que os

preços pratiéados ali de modo

geral são bons. Ele abriu sua

loja em outubro de 91 e diz
que o movimento começou a

aumentar a partir da abertura
para funcionamento do res
taurante. O maior volume de
vendas da Jera vai para turis
tas em excursão. Expectativa
maior para aumento nas ven

das, José Roberto reserva

pata depois da conclusão de
um novo trevo de acesso,

Já Rosane Maia Vicen-
te, gerente 'da Ivet's Modas -

.

loja que funciona desde a

'inauguração do TermiIlaI
Turístico - reforça a opinião
de SpaIeta a respeito da ex-

. pectativa generalizada dos
lojistas para ap6s' a cons

trução de um trevo de acesso.

"Por enquanto estamos per
dendo mais de 1 ()() ônibus de
turistas ao dia, que não pa
ram aqui devido a dificuldade
de acesso",' ressalta. Ela lem
bra que o maior número de
vendas da loja foi em outubro '

de 91. "De lá para cá as ven

das estacionaram, mas não

chegam a desanimar", garan
te. A"afinnação é comparti
lhada por Spaleta, que diz
poder se dar "por feliz den
tro da conjuntura . nacional,
que se mostra .diffcil para a

esmagadora maioria dos co

merciantes" .

No saguão doTermínal
Rodoviário funcionam ainda
ponto de vendas de jornais e

revistas e outro de chocolates
caseiros.

r

.:
,

"[lá /0 Sul, 26 de Janeiro a IQ de fevereiro de 1.992
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No restaurante do TerminaI, um
sistema, inédito' deatendimento
o restaurante instalado no

Terminal Turístico e Rodoviário
.

revolucionou o comércio regio
nal do gênero. Um pioneiro sis
tema de pesagem, oferece aos

clientes .a vantagem de pagar'
apenas pelo que consumiram em

peso. Além disso, a qualidade
dos pratos é insuperável, a varie
dade ampla, o atendimento ex

cepcional e o espaço amplo e

bem cuidado. Como se não bas
tasse, os clientes ainda almoçam
e jantam ao som de vozes e sons

melodiosos da dupla Leoni e

Adir que apresentam um re

pertório que.vai da MPB, ao re

gionalisrno, passando por músi
cas internacionais.

No restaurante e Churras
caria . da Redoviäría há espaço
para 400 pessoas sentadas. Para
reuniões íntimas, clubísticas ou

de trabalho há também um salão
''vip'', com um espaço razoável e
que atualmente sedia reuniões
do Rotary clube duas vezes por
semana. _

.

O visitante que procura a

churrascaria e restaurante do
Terminalturístico tem inúmeras

·

opções para sé alimentar bem.
Pode escolher um completo ser:

viço de carnes na brasa, pratos
nacionais e internacionais sabo
rosos pratos a-base de frutos do

·

mar e tudo' isto acompanhado de
um admirável e bem servido "bu-

· fet", com a sobremesa de.,graça_
Tem como vantagem prin

cipal 'ainda só pagar pelo que
consome. Um revolucionário e

inédito sistema a nível de Estado
proporciona ao cliente o paga
mento por peso..Ele se serve (lo
Bufet e leva o prato a balanço,
efetuando após o pagamento
conforme '0 comprovante de pe-:
.sagem. Os preços são super
acessíveis. Em média uma pessoa
paga apenas Cr$ 2.000,00 por re
feição, com todas as compen
sações que o estaõelecimentQ
oferece.

Os garçons são especial
mente preparados e orientados
para atender. Sendo que antes da
admissão e ao longo do tempo
de trabalho, a direção do Res
taurante' e Churrascaria do Ter-

Seu Euzébio eaz questão de verificar bom atendimento

I
•

minai envia-lhes à cursos de
atualização e reciclagem na prá
tica de bem servir. Assim se ex

plica o atendimento impecável.
BOAMUSICA

No Restautante e Chur
rascaria do Terminal Turístiéo o

cliente desfruta de almoço e jan
tar acompanhado de ótima músi
ca ao vivo. Este trabalho fica por
conta do casal Leoni e Adir -

radicados em Cascavel, no Pa
raná, que estão em temporada
em Barra Velha. A' qualídade
musical é muito boa e chega a

impressionar, já que é uma rari-
. dade na região.

A melodiosa voz de Leoni
- cantora que se apresenta em

casas noturnas desde os 12 anos
- impressiona. Sua especialida
de é MPB, tropicalismo 'C músi
cas internacionais de grandes can
tores, porém não decepciona em

outros. gêneros. A musicalídade
.--

de Leoní é completada pela boa
voz de seu marido Adir. 'Ele toca
uma afínadíssíma gaita de boca e

surpreende nas canções regíona
listas e de cantores populàres na- .

'clonais. Uma excelente opção
para quem gosta de' boa música,
a dupla é muito boa .

Barra Velha renasce

estcu... 'J_

Foi um eSforço para reconhecer
a cidadezinha tímida que aqui deixei há,

cen:a de um apà. Quem te viii e quem
tevf... -,

Saí 'daqui rumo a São Paulo há
cerca cJe dois anos. Antes disso exerci a

Se!:fetaria de Turismo deste 'municípios,
ollCle procurei dar minI!a modesta cola

boração, e, por motivos particuIlIres,
vollei a São Paulo. Hoje 80U comercia!l
te e ao voltar a Barra VeDul pera rever

os amigos e s.' praias Dlo pude es

conder a surpreSa e a admiração que se

refletia com um brüho inegável diãnte
de meus olhos.

Um homem simples, porém um

guerreirQ., &to define JaR Brugnago
com quem� tenho nem um vfnculo e

� tive aiguns desentendimentos no

passado, este ad.ministrador me surpre
ende agora, mostrando-me. uma Barra

• VeDul que t.enho .11' impressão de ter
deixado há mais de 10 anos. Ruas e

.

mais ruas pavimentadas, trevos de segu-
"�,O

rança em projeto, a ,nova rodoviária, a
nova prefeitura, um pronto-socorro, o
constante interesse pela comunidade do '

itilerior com postos de saúde em' cada

locaíídade, etc, etc, etc...
Parece impossivel e até mesmo

jl6gico que ludo isto lenha brotado da.

terra atrávés da garra, do empenho, e

do esforço.de José Brugnago.
Lí também lia edição passada

deste jornal sobre a municipalização da

Casan, Não sei quanto a outros municí
pios, maspara Barra Velha; sem dúvida
seria o melhor, afinal sem desmerecer o

.

trabalho de ninguém, o crescimento do

Estado nos parece pequeno se compa
rado ao de Barra Velha.

Não sei se para quem tem o
'. privilégio de viver miste paraíso, o pro
gresso lhes é tão nítido, como para os

veranistas, porém a opinião de todoS é
unânime diante de- um exemplo de tra

balho:
Tu, JOsé Brugnago, fizeste em

Barra Velha no período de um ano, o

que eu duvido qualquer outro leria feito
em dea

Tua administração foi, está sen
do, e certamente aindã será, um exem

plo a todos que possam vir a Ie suceder
e um marco indiscutivel no progresso
deste luglu- que tanto amo. E por tanto
amar Barra Velhàí eu, Mauro Marques,
te agradeço - OBRIGADO JOSÉ
BRUGNA(J,()!

Jaraguá doSul; 26 deJaneiro a IQ de fevereiro de 1.992
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Àesquerda,
a dupla
Adir
e Leoni,
vozes

afinadíssimas
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'Entrada'
do Hotel
Fabiana,
situado

naDRIOI,
Km89,
comU8
leitos.

Euzébioe
Noeli
proprietários
do "FabiaDa"

Hotel Fabiana:
�

o

paraíso dos turistas
O Hotel fabiana, situado

na BR-fol - KM 89, próximo a

Polícia Rodoviária Federal, é um
ambíente agradável, \ familiar· e

acolhedor que abriga principal
mente turistas em excursão pela
região. São 128 leitos à dispo
sição, que se registram pratica
mente lotados durante o ano in
teiro. "Já chegamos a acolher um
número ainda maior e na- baixa
temporada - q_iz Euzébio Aloí
sio Hames, que junto com a es

posa Noeli Jacobs' Harnes, são
proprietários do hotel.

Para cada apartamento há
um box na garagem com segu
rança 24 horas por dia. Anexo há
um restaurante com excelente
cozinha, que serve pratos varia
dos a preços acessíveis e atende
ao público em geral. O tempero
é especialíssimo e a qualidade' da
comida indiscutível, Como
atração a parte, o restaurante
oferece música ao vivo e pista de
dança, que transformam-no num

ambíente animado e requintado.
Quarido compreu o hotel

.no início do ano passado, o esta

belecimento estava praticamente
falido e necessitando de inúme-

Tive CI!Ie me conter para não .,..---"""!

gritar ao motorista do ônibus leito que
viDha dé SAó Paulo: "Moço devo ter'

pego o ônibus errade, pois não sei onde

ras reformas, lembra. Euzébío
Hames, que providenciou com

pleta reformulação e reestrutu

-ra�o. Hoje o hotel é exemplo
para a região e aré para o Esta
do, pois a competente adminis
tração sob a direção-geral de
Euzébio e esposa e gerência do
casal Nilyon Santos Lodi e Ro
sane Jacobs Lodi e no restauran-
te do casal Clóvis Jacobs e Elia
ne Maders Jacobs, consegue
manter o localmovimentado até
mesmo na baixa temporada. A
comprovação. deste fato resultou
em pedidos de palestras a cargo
de Euzébio para outros hotelei
ros da região. "0 segredo é uma -

adminístração séria competente
e sem exploração", receita Ha
meso

O Hotel Fabianaaceíta re
servas por telefone, e está sem

pre a disposição dos turistas,
sendo o forte o acolhimento de
pessoas em excursão que encon
tram ali bom atendimento e bons
preços, além de toda à comodí
dade e segurança necessárias pa
ra uma boa estada na região, O'
hotel oferece ainda

.

estaciona
mento para ônibus.
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OMELHOR
� NEGÓCIO

FONE: ?2 -0363

Vista,.se bem
,

" Tem coisas
que nunca

.saem da moda.
Andar bem

vestido é uma
delas.

E isso é no

'DALCELIS EM CA"BORIÚ

Mod!J Sempre
GefÚlio Vargas. 55

A Daicelis - Indds,tria e Comércto de
Malhas Ltda, I presença de destaque 1'U.l tem
porada, de verão em Balneârio Camboriü, A
empresa estâ presente em inúmeras atrações,
CQm ação intensiva na ârea de patroçtnios.
Jogada certa-e esperta de seus diretores, in
vestindo forte em trabalho ae marketing; vi
sando massificar o conhecimento da marca
Dalcelis no Brasil e exterior, especialmente
nos patses do Prata. Como empresärios de

,

vist'ia larga, pensam certamente no Mercosul.

...

C S'E L V A -,'
A, llB�RDADE EM MALHA '

/

"

CENTENÁRIO DO 24 DE JA,.EIRO

o aristocrata clube 24 de Janeiro, de
São Francisco'do Sul, eszä comemorando 100
anos de .fundot40.Recenzemente elegante jan
tar comemorativo reuniu autoridades, im
prensa e convidados. Extensa programação
lcmbrarä a data ao decorrer desta tempora
da; Com ntWd pintura e algumas reformas o

{,r/dio do 24 fie janeiro se mostra um dos
mais bonitos casarios francisquenses, Pa
rabêns â diretoria e associados do clube.

JOS� RAMOS E HILDEMAR
.

o vereador .kJst Ramos de Carvalho,
ttunblm gerente 'da Lojas Koericn de Jaraguä
do Sul, estä de casamento marcado para o

präximo dia 15 de fevereiro, A companheira
escolhida I a ju(za Heldemar Ment:guzzi, que
atualmente responde pela 2!! Vara Cfvel. A
união oficial acontece no Clube União na ci
dade de TangardlSC. A direção do Correio do
Pm'O agradece o convite e manifesta ameei
pcldamente ao casal os melhores votos de in
ten.'tQS e conlfnuosfelicidade... na vida a dois.

RITMO DANÇANTE
I,

A MarrrlJcech durante tlHhl a temporcUia
de J�,.i(l." f!sttU"(f promovendo, aos sJbq,dos no;- ,

les de tuid4JlfCe - um .ritmo äançanze que
.

prometi' "gu"" (l galera com os grandes lai"
do momento. E no Bota/ogo, pros.vegue o do
nungo de \'enw. Boas opções para quemfiéa
em Jaragu..1 no final de semana.

..

FONE: (0473) 72·3253
�

Jaragua do 'Sul • SC

,

Malhas

JARÔ

5
MILHAS liRa UDl.
19� - 1991

ANOS

ERSARIANTES

a 25.01.92 .:. Ale
Boehm em Jvlle,
a Silva em JvUe,
ornes, Ama=rí CH
Arno Priebe, Os
Fernando e Ana

.BnChmann, ,

Panlo
nn.

a 26.01.92 -Ruth
em Bínmenau,
er em São Pau

i Müller, Osmar

ki, Denise Mana
assolo, Vera Mery
e Mendonça em

aria C. Spézia, Má':
er, Rodrigo Daniel
r. Roberto Meiler

Dominoni,
,

Elvira
ha em S. Paulo,

, Wielke em São
o, Olga Mas em'

Marina B. Gon

Bertolidi, Adele

BODAS DE QURO
ia '28.01 �92 - Cel
I, MÔnica Henrieta
,Roennan, Melânia
nselmo Wmter em
orã,

ia 29.01.92 - Vic
endoerfer Filho,

qnardt Lickteld,
ia 30.01.92 - Çnrt
, Sônia Maria
Osmarina Soares'

lis, Edeltraud Kaz-

Em elegante aconsecimento social desta tem

porada da sociedade . de Guaramirim, realiza-se
neste sãbado (25), às 19 horas, na Igreja Evanglli
ca daquela cidade, culto em celebração aos 50
anos de ca...amemo de Gisela e Arno Zimdars,
bem-sucedidos empresârlos,

'

Ap6s a ceri"wnia religiosa, O casal recepcio
na convidados nos salões do Clube ,AtMtico Bae
pendi. Marcarãopresfnça pessoas de destaque das
,soCiedades de Guaramirim, Jaraguc1 do Sul, Join
lli�/e, Blumenau e oUlms cidades da regiã9.

O cinquentendrio de casamento de Arno e Gi
sela Zimdars,. , recebido com festa pelos filhos do
casal Ati/iano e Vera Zimdars e Heitor e Zulmira'
Zimdars da Silva e pelo.v netos Cassiano, Kar/an;

,

Arno e GiseIe Lu(za.
'

ia 31.01.92 - Gut-
Rdand'

, JoencJ'l,
César Dunker, Iria
Marcos SchelJer,
anda Will, Ro�lia
inter, Rafael Leier,
Piccoh 8ezário.

Strudel

.

,Intl nossa

Jaraguá> do Sul

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

, A aniversariante Brunhilde Mahnke
SchmockeI, ao lado, de seu marido
Eugênio Victor SchmockeI - diretor
do Correio do Povo.

PARABÉNS
SE'HORA

SCHMOCKEL

Dona Brunhi!de Mahnke, es
.

posa de nosso diretor Eug�nio Vic
tor Schmõckel, aniversaria neste

sdbado (25), comemorando a-data
em famüia, Mtie de RosaneBeatriz
Schmõckel B"Üerger, YVOMe Alice
Schmõckel e Euglnio Victor
Schmõckel Filho, avõ de Andreas,
Viviane, Alessandra, Leandro' e

Lutsa, dona Brunhilde d uma' pes
soa de grandes ligações na C�

nidade, por isso, certamente rece

berä muito.' cumprimentos, Huma
nitdria- e senstvel, Brunhilde
Mahnke Schmõckel nunca se furtou
a auxiliar e a lutar pela comunida
de, atualmente exercita parte deste

trabalho, atravls de sua partici
pação na Ordem Auxiliadora deis
Senhoras Evangdlicas (OASE).

, À dona Brunhilde, a Coluna
,

Gente � InformtlÇões e, os fun
Ciondrios do Corr.e;o!lo POlIO., Va
rig Passagens e Cargas e Escritd
rio de Contabilidade A Comercial
S/A, envia votos de sQl1tk, sucesso
emuitasfelicidades.

eiNE' JARAGUA

,

Mttitica..fALIMENTOS CONGElADOS

Sexta 24/01/92 - 20:15 horas "A Gang Brutal� (New:
Jack City). Direção: Mario Von Peebles, Com: Wesley Sni-
pes, ICE-T e Allem Payne, Censura: 12 anos•. ' ,"

,

S6bado 25/01192 - 20:15 horas "A GangBrutal'. Cen
sura: 12 anos. 22:00 horas "InStInto Animar. Censura: J8
anos. ,',

Domi"go 26/01/92 - 15;()() horas "Sem programizção'�.
20:15 horas'� GangBrutal'. Censura: 12 anos. ,

Segu"da 27/01/92 - 20:15 horas "Sem Programaçãd' .

Terça 28/01192 - 20:15 horas "A GangB�f'. Censu
ra: 12 anos.
QlIIlrta 29/01192 .. 20:15 horas ,"A Gang Brutal", Cen
sura: 12 anos.

\ Qui"ta 30/01/92 - 20:15 horas "Caçadores deEmoç"'l'.
Direção:Kathryn Bigelow - Com: Patrick Swayze« Keanu
Réeves, Censura: 12 anos.

INGRESSO ÚNICO CR$ 1.500,00 II'

.........................................
1'

* ,O vereador HaIns
Edgar Raecler compte:
lã mais um ano de vida
neste dia 25 (satbado).
Competftlte lider p0lí
tico e empreSarIal, II

Raecler deve receber
II

ln6meros cumprimeD-' \,: ...

tos, entre os quais o da : .......---------,

C�una que deMda r------------------
muito. sucesso em seuS,
empreendlmeDtos pes
soais e poIttkos. Pa
r�.

- A gatinha Ana Car0-
lina, completou dois
aniDbos no 6ItImo dia
21. FUba de Neid Bel
tonl, o brOtiaho 'Ne.
beu beijinhos e .....
Ç08 de ,8IIIIpiDhGs,'
familiares e COIIhed-'
dos.' A 'coluna .,.....,..
iIIza a menina, atmv"
de camprimentol •
= 'to "------------'

..

ESCALA MUSICAL

Aulas de
ÓRGÃO - VIOLÃO -

SAXe
CLARINETA'

'

Rua Domingos da Nova, n2 377 Fds

,

@
\,VARIG
72-0091

Vestindo Geraçóes

POß08 de Velldtu
Av. Mal. Deodoro"

1.085

Fo�: 72-3311

Aliando sabor, praticidade e higiene, agora você tem em

Jaragu4 a comodidade das grandes àdades. �

, ('rätiea". Alimentos Cong.ladós "a lT!8I'Ieira gostosa de
variarQseu dia-a·dia".

Rua Jorg� Czerniewicz, 145 ..:.Pr6x.
Alimentícios Sasse

Fone: 72·3560 - Jaragu6 doSul-SCRua Ex.,edlciouário Gumerdndo da SUva, 44
,

Defronte aCaixa ):coo6mica.

Agora sob aDliga direção
Pães caseíros - cucas;- bokJs - doces

AceitalDos eocomea.... de STRUDEL ti
.. PASTELÃO

Rua BernardoD�h, sln� - pr6ximo
a Oficina EMtrica JaragwI

Malhas'para confeccionistas
, Rua Cel.'Procóplo G. de Oliveira, 788

Fone: (0473) 72·0246
Jaragu6 doSul- $C

'

!

Órganizaçâo ÇontábU A Comercial SIC Ltda.
, I'

D/CORTI
EspeclállZada ern brocas de aÇO 'rápIdo, brocas de metal

duro para circuito ImpressO, fresas de aço rápido; bedernas com
dez por cento d, cobalto, machos de aço rápido, serras de aço
"p'ldo, cosslnetes, limas, contra Pontas fixes, pontas' rotativas,
trenas, eletrodos, manelds, paqumetl'Olt, mlcrometros, dl8CQs de
corta e desbaste.

'

OleorteComlrclo de Ferramentas Ltda.
Rua Relnoldo Rau, 459 - Fone: 72-3384
Telex: (,,75) 465 - �aragu' do Sul - SC.

Contabilidade em Geral CRC 0048

A ROUPA INFANTIL AV�MAL.�EODORO DA FONSECA, 122- FONE:72-3236 l'ELEX:47S-0SS'
,

'

'l,
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PLANO
DE ASSISTÊNCIA

INTEGRAL.·_
Dê mais proteção a sua família. Faça um

Seguro-Saúde Golden Cross.' �

. Quem tem um Plano de Assistência Integral
tem acesso a uma vasta rede credenciada com
excelentes médicos, modernos Jlospltals, clínicas e

'laborât6rlos, no momento .que p.reclsar. Tem também
opção·de IIvre-e$colha destes serviços com direito
a reembolso, de acordo

.
_

com o estipulado'na . �:- _

apólice. E mals, tem
_

�-pÇéo
- Inúmeros centros'

médicos e hospitals
da rede de serviços
Indlçados pela Golden
Cross nos principais
pOnto do pars.

PlanO de
�Istêncla Integral
da Golden Cross
Seguradora. SUa famUla
merece.

,
I

LIGUE JÁ
(0473) 72-1492

�GoldenCrossli!II ASSISTÊNCIA INTERNACIONALDE SAúDE

Saúde em primeiro lugar.

FONE: -«()�7a) 72:-01'36

,

!"
,

.
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By'
Paulo

Tayernllrd
Happy·
Hour

SAUDADES DE ELlS'

.
Hâ dez anos estamos sem a swee: presença de EUS REGINA.

Exatamente no dia 19 de� de 1982, a nossa Elis morria ,aos 36
anos de idIMk, devüJo a uma overdose de cocaIna e dJcool. Considerada .

pormuitos como sendo a gr_ande inIlrprete (the best} daMPB, a baixinha
garkha deixou um legado de artJqrososflls, influenciou imbrieros canto
res (as) cóm sua oriiinal perfOrmance em toàos os glnuosmusicais, e
Mje, inblimrente, me pareCf1 complef!l1Mnle exl!rciZtiâa dametp61Ül na
cional. Dez tpIOS se ]X.ISS(11'G17J eElis :VI7OU uma simples referlncra aopas-
sado.ISSOE UMABSURDOI

.

SPOTLIGHTS

_ Sem a menor penumbra de drtvida o voc(llista da SIdd RowSE
BASTlANBACH / o mais novo "bombom na boca dasmenJnor'. Sébas
tian / o rock Starmais assediado, ovacionado e cobiçadopelaplat/iafe
minina nesseHollywoodRoek 3. Para voei ter uma iJIia vaga, SQI1Iente
no SMW do SIdd Row do Pacamrbu, foram registrados 50 desmoios

(1risJIric9s}_nopostomldico do est4dio':" 90% de teenagersfemininas.

GOLDEN GlOBE 92

Estes silo os premiados com o Giobo de Ouro HoIJywõodiano em ,

sua 49'4 ediçlJo:
MelhorFilme: "BUGSY", de WarrenBeatty
Diretor: Olivf#rStone,por "J,F.K." (ofiJlne)
Ator:NICKNOLTE, em "Prince ofTuleJI'
AJriz: JODIE'FOSTER, em "OSi/Incio d_gs lnocentu'
AtorCoadjuvanté: JACKPALANCE, em "CitySIic""'
AtrizCoadjuVante:MERCEDESRUEHL, em "OPescador de lIusIJd'

.

. Ator de Com/dia: ROBIN WILLIAMS, por "0 PescadQr de Ilas6es"
(bdrbaro)

'.

Atrizde Com/dia:BEITEMlD1.ER, em "For TheBoys"
.

HOllYWOOD ROCK 3·As BOAS e as MÁS surpresas
* Os ingressos ainda estilo um pouco coma tp;ande gaJ,a e in ..

Cr$ 5.()()()�()(). sist1u demais nas "babinhas" (len-
.'

1 - Apesar de pOUC() conhe- tas).Deu sono naplat&.
�'no Brtisil, os 5 ingleses que 4 - O esperado double SMW'
formam o ,TESUS IONESapresen- com PARALAMAS cl TrrÃS nIJo
taram um grande SMW noPacaem- decepcionou. Foram duas Mras e

bu. AtI o presentemomento /a "blg meia de muito swing e rOc/(" roll,
surprise" dofestival. com toU:d .entrosamento entre mlIsi-

.

2' -
_

O reggae' carioca do CDS e pdblico. Uma super fest4 que
CIDADE NEGRA tamblm, foi terminou em grande esilJo: os 8 (oi
aprovado pelo grand« pr1blico. Mi- to) TfTÁS e os 7 (sete)PA.RAI..AMAs
lhares de. bocas e m4Ós cantaram e azntQndo jruitos "Marvin, agora
dançaramao ritmo azntogiante des- 13d voei, e nIJo vaiadiantar._"
sa dtima banda.. . BY1'ilE WAY....

3' - Sealhenry Samuel, B�, BYE! SEE YOU NEXI
o SEAL foi bem, mas se assustou WEEK!

Rua Reinaldo Rau,632
, Fone: 72·1599

. I

Jaraguá do Sul, 26 de Janeiro a IQ de fevereiro de 1.992'"
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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"O que vem s!ndO leito é

a nível, de intormaçao geral. :� ,

ssoas devem est�r re
ir

, :e",e- inlO[mada�. A pa�ó_
'da' 'procuram 8vahàr seu p

, �';:: C(lmportamento, e _a
pll°st"'_ moral É preciSO nao
que ao .

't
" "

,

.

,," edo. de ser "�are a .' .<l. m '''', • . 'er�,} 1-: :'�; ,iOs iovens "ever�am. _

:,',. �" '.. buscar intormaçoes
cor

I.. �eI!'. ". -:
"

','
'

. de"em tater '

, "Os �p8\S ''''. .
.

•

. ". �
e diZer:' .; CUIda, ca

mals do qu
'\"

.

ra A AIDS tal.

NA ILHA DO CAM'PECHE
o amigo Odeur Vieira curunâo merecidas

jtria.'i nu,paradú;(aCa Ilha do Campeche, em

Flonanõpolis, Descanso total, para o corpo e a

mente.
I

-

EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Multa gente bonita de Jaraguä curtiu o

agitado reveillon ItO orla de camboriâ, Margare
Ih Klein, ae'Guaramirim, curtiu iä a virada de .

ano; vestida de: branco e com aquele sorriso de

sempre.'

•MESAS TÉRMICAS
.:
•POL:IMERIZAO!=IRAS

,(.'" .'

.,MISTURADORES DE PASTAS
-. BARCAS PÀRA TINTURARIA

.•SECADORES DE MALHAS

•SISTEMAS DE EXAUStÃO
•PEÇAS ESPECIAIS E CALHAS_

.
"

.

Fones: 72-0265 e 72 ..3468
,,'Fax-Ramal l�'

• JARAGUÁ DO suL- sc
:. , '. :,i,

,PUNliLARIA. -." ;:,cÇ\.,
·JARÄGUÁ LTDÄ�<'

" ',. __
.

"�o, "'(' \: _,-
• • .'

:.;;:"
" t ;-'

c;,u,M eA4,"cedO' Solllr�
R� Fil;pesc/tíipdt. 279-FóM;'�,'

'

",.

"'�J)U8
,

.(.

ERVA SE"
VERGONHA

1",-

É (' t(�'lo de i-ma ml�
sica do grupo estreante

Contra-Vontade. cujo diSCO

já for ameaçado de apre
ensão pela Polfora Federal

do Rio de Janeiro, polêmi
cas geradas, aí vai a letra

) para qne você tire soas

pröprias conclosões, "Cada
dia que passa mais se

vê/pessoas desligadas sem

saber o qne fazer/estão na

onda, sempre viajando/pu-
.

xando o dra inteir ele o

pensamento.. acaban- .

do/estão chapadas e ador- I

meerdas/ com um sorriso

louco/nada aborreci

úas/ven�o Iégal/estão ba

bando/mas continuam car

burando/a maconha, erva

sem vergonha/a maconha/E
"depois da doideira/vem 'a
Iombra.Z a doideira deixa

, sombnÍs/ma�' a fome da
lembra é -danada/prã IDa

tarihaja ,pão com goia
baua/m�onba, erva sem

vcig?:Qbalmaconba"

CORR,EIO'_
I[>�. F»<»'" Clt·,

'

Raquel
Malheiro,
presença
bonit� da

, )Jova
geração. ,

JUVENTJ)DE QUE FAZ e' ACOITECEJ

"SOll rato Je laboratõ
rio, Ele é merrcanto".

..Ao profissional da área
de sartde é necessãno doação,
comprometimento."

..A' condição SOCIO

'econômica determiná, em

grande parte, a questão da
sal'idé da população, Ö tipo de

vida,' o modo de alimentação
e outros hábitos

.

do homem
moderno- tendem a minar o

sistema imunolõgieo",
,
.,A

.

educação é, .mnito
importante, pois a desinfor
.mação é ainda muito grande.
A, medicina preventiva deve
ria ter maior impulso. Apesar
de n-do, ainda se pode con
coroar com a afírmaçäo de

qre o Brasil. é 11m' país doen-
te"..

"Aprecio partic=Iarmen
. te a questão dos chás e ervas:
medicinais" .

"Os jovens de hoje são '

maís livres, no sentido de po
der decidir. Agora questiono: -.:
Será. qlle os jovens estão sa-

R.OSANGELA MARGARIDA
. LENZI, 30, Farmacêutica
Bioquímicà, atualDJeJ,ite
responsável técnica pelo
Laboratório Lenzi (SESI).

"

. Página 11.

I GADOTl'I
, Materiais para CODStrução Ltda

l
. II

,

'I!
, II

I'

bendo administrar essa 'liber-
.

dade?';' .

,

. "Preocupo-me muito
com o nso de drogas. Vejo
que o Jovem também 'bebe'
bastante. Isso aqui ein Jaraguã
é notõno" .

'.,

'�AIDS? Existe 11m des

preparo. Creio qne, cansado

pel,a falta' de conhecimento..
fruta de Interesse. C)11 mesmo

aquela postura de , ignorar ce..
, gamente (quem sabe o me

. do!). A trilogia ÀIDS-droga,
AIDS -camisinha, AlD�
transfusão, assusta. Tem qne
ser feito nm trabalho á nível
de escola. Um contato mais

profundo, "IDa conversa mais
clara, !'rn diálogo mais hori
zontal; .. Questionar o jovem
,para que .tire suas prõprias
conch-sões' .

..A' menina fica' cons-:

trangida em dizer, de repente,
para .qoe o capaz n� a cami
sinha. O garoto, machista, por
outro lado" não admite qne se

Ievànte dlivida sobre sna "i-'
ml1nidade" ."

Ferro Velho Marechal de

Engelma,n" • Cla., Ltda� ,

Comércio dé materiais de eonstrução e

, ferragens em Geral�
.

Confira nossoS preços e atenc:funentos.

Rua LuizSri; '7tl, - B.Nereu Ramos.

eOm&eio de velcuk18 aSados, pi '.

,
' velculos eseniçodt ta

.' .

.

COMI'IlAIIOS,VEfCULOs .

ACIDENTADos
Rua eõnradRqel, 162 - Fone (0473) .1�':"0874
". Jarilgu4 do S.l,... se

Jaraguá dl!.$u' 264'eJaneiro a la de fevereiro de 1.992
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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�� � � �GERAL CORREIO_
E» c::» ".C»" c:»

Larlmóveis
,Av. Mal Deodoro,141

VENDAS o

VENDA�S
,

- "cASA EM ALVEN�RIA 70m2 em Sehoe
reder c/2 dann. e c/2 lotes.

- APTO i'U/. �
h8 rua Egf(!o VleN:�E de

r.o� c/2 do""., sala, eez, bwe e gUlogem.
- CASA Efr" l VENARIJI j"il,2 na Bam en

Dann; terreno 1·in'.y.3Om.
- TelTfir Ci na Praia�i'8nde: Cas�1 (;e Alve

naria cl177.00m2 na rL'a ';'ax RobE'rtO E. Ziemenn.
- CJI.SA DE AL"a:r.A�IA C/14Cnt' na rua

Mal. castelo Branc:o em Sch�(!"c:r.
- Terreno 574l1� ra�, rua Jacob Gesser p�fr

LOCAÇÕES' ,

c

- APTOS NOVOS NO EDIFíCIO JOANA
cl': (iorm. -+ dependência ele ElmPretiada c/lnter
fone, gmt gern.

� SALMj CCMERCjJ.i� NA MARECHAL
DEODORO -

sa'a de 40,SCm' e de 34,37m?' (im cima d02
MP. • j

'_ SALAS (;()r,�ERCIAIS NA AV 'GETULlO,�
VARGAS 02 salas c/dMsórias em (Ima do UNI-'

,

�lj�" CO.
- APTO �JI, AV. MAL. D[�{lOORO - C/2

éIº""-i�órlºs. sala cozinha. !ava"cleda. _

ALUGA-SE
SALASCO_RCIAIS (t'rr••• 1',andar) - em

,,'rlo.'ponto. da cidade.

VENDE-SE
TERRENO COM 26.1OOm2 _ EDIFICADO COM UMA

CASA DE MADEIRA E LAGOA _ SITUADO EM
FRANCISCO DI; PAULA _ �r6x. ao Loteamanto

Mareatto. .

---.

YEIIDE-SE
AP��O-COII .

1.- _ ED. ELDORADO
- PAlITE FI....IADA.
RUII FIorI.n6poll. - Atrú

F.....rc:8tto.

,ALUGA-SE ,

TELEFONE COMERCIAL

YENDE·SE
APARTAMENTO - com

144m" - EIl. "rio do Rio
BIlInco.

YE_E-SE
'l'ERRENO COII2....... -
AO LADO DO BANCO

BRADESCO.

YENDE-SE '

APARTAMENTO com aem" -
EIl. ....11Id - RIIIII'roc6pIo

c,JOIM., 1473 '

.

,i

YEIIDE-Se. ,

CASA DE ALVENARIA
C/2.2OOnI" - Eri,

AnnIIçIo-sc., aceltli·..
cano, ca.. ou te�

no, atrás do Ti;c'lão Mal Construção.
Tenencl prÓXilT'l" ;" faculd(,·

deN' (l()0.cOm2

-'UITJi C'11�,cara cl5(i,(1()O.OC'n" �,nIGuara",i·
rir.: (';1100m de fn,nte pie � tJalto c/4 �lirlc.ues <!(

,

peixes 10 "til pé! (,(o �:almitos. granjas p/sl,fnos
cl4 matem�{�(�C'es toda (:E,reada cI�I.· flos,de arame

farpadcl!, (. postes de eilT Imt'l. '
'

.

- f'pto 70M2 ne 'fdiffcio Jaraguá c/2 (ie rm.
no 10� andar.

YENDE-SE
SALA COMERCIAL (,18

.nelar) - Eil. "'l1IIgOttl -
Av......clllli DHcIoro.

YENDE-SE
APARTAMENTO - C/18Om2-

Eil. Ja.-.gu6 - Part.
FInaIIcl.dII.

.

YEIIDE-SE
SOBRADOc.. aao.a+
a CASAS DE ALYENARIA
COII7e.a (c•••)

TERRENO eOllestima-
••ltUlldo na All. Joio ...1IOfi1
a..op.. B...ga - Pr6x. Aca...r.

APART.AP.lE,NTO DE
COBERlI;RA

c/3OC.60m", Ed.
Schlochet
Pr6x. ac Se-II Novo
eIF"nncr.merto

CASA DE ALVENARIA.

c/333,4Om2, 'r•• c0!l.tr.T.rreno c/1.188,OOm •

2,·· PilO. VUn R6U·Pr6X.
: FACULDA['F

YENDE-SE
TERRENO com 750m"

c/GALPAO dllIIOOm2 - Ru.
EpitHlo P.._.

'YEMDE-SE •

LOTES' - LotulMoto Agua
vMde.,.� dII1r." s.: Judil. tadIIu • .

YENDE-SE
,APÁATAIIEN1'O com 1Om"-
1 ..110 - EIl. F!orenç.
* Av. MlIKIIIII.

Iaraguâ do Sul; 26 de janeiro a lQ de fevereiro de 1.992
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PrefeituraMunicipal de Massarand�ba

ESTADOCESAIIITACATARINA I

,
Gabinete doPrefeito

LEI N" 421111

DÁVIO LEU, Prefeito Municipal de Messaranduba, Estàdo de San
ta Catarina, no uao das atrlbulçOes oonférldas pela Leglslaçlo em

vigor, faz aaber a todo, 08 habitantes do Munlelplo q� a Clmara

Municipal aprovou e ele aanelona à aagulnté LEI:

FIXA AS DESPESAS DO ORÇAMENTO PLURIANUAL DE

INYESTIIENTOS PARA O PERIooo DE 18.2/1 .....

1.1

ArL l' - Fica o Poder ExêcutJvo autorizado a dlspender nos

exerclcl08 de 1992·1993 e 1994, atê a. Import6ncla de Cr$
8.850.000.00Q,OO (Seis bllhlles, Seiscentos e cinquenta mllÍllles
de cruzelr08),corre8PDndllntes'u DesPeaas de Capital discrimina
das no Orçamento Plurianual de Investlment08 qlle acompanha e.
ta Lei.
Ai1. 2' - No cumpr"",nto ao disposto no artigo primeiro, serlo
obaarvados em cada exercfclo 08 limites parciais das Despeses de
Capital, lixados pelo Orçamento Plurianual de Inve8t1merjtos.
ArL S I\.,. HAo atingidos no exereleio os limitas parciais a que S8 ra
lere o. artigo segundo, as paroslas nlo ulilizadas passàrlo a

acrescer as dlaponlbllklailes dollxerclclo segulnte( desllnadas ao
meemo Investimento ou a novos projetos de aeordo com a8 pOssi
bilidades e -'dadas prlorlt6rlas do Munlctplo.
ArL '4"- 08 .Orçamentoa para 08 exerclclO8 de 1992,1993 el&94
oonaIgnarlo dotaç6es oorraapondentes a08 I'ncargos decorrentas
da execuçio desta lei,

·

Art. 5' - Fica o Poder executivo autorlUdo a realizarOpereç6es
deCrldlto que se tomem neceSIIArias à execuçAo da presentá lei.
ArL 8' -II presente Lelentrará em vigor em l' de janeiro de 1992;
revogac1a8 as dlsposlç61!11 em çontrArlo. I

PAÇO MlJ'4IC1PAL DE MASSARANDUBA,
EM 131)E DEZEMBRO DE 1991.,

'

DÁVIOLEU
Pretelfo Municipal

Publlcadil no Expedlenta na data 8uPIl.
.

HlARIO FRITZKE '

DIretor do Departàmento de Admlnlsfraçlo

I'

Prefeitura Municipal de Massaranduba
ESTADO DE SANTA CATARINA

Gabinete do Prefeito
DEC'RETONil 721111

DÄVIO LEU, prefeito Municipal deMUaaranduba, IE&
tado de Santa Catarina no uso das atrlbulç6ea que
lhe confere o Art. 7'l da lei nll 407/90 de 13111190 DE·
CRETA:
ABERTURA DE CR�DlTOS SUPLEMENTARES
Art. 111 - FIca aberto um c,*,1to suplementar no valor
de Cr$ 12.000.000,00 {Doze m1lh6eS de cruzeiros),

· cónfonne abaixo específtcado:
0100- Camare deVereadores
0101 - C4l1Hira de Vereadores .

0101.01.01.001.2.001 - Manutençi" da ctmara de

·Vereador..
0101- 01.5 - 3.1.3,2 - OutrosServlçoaeEncargoa
Cr$ 1.S00.ÓOO.00
0500 - Departamento de Es1rades, Obres e Serv, Ur.
banos
0501 - Serv. de Obres e Coordenaçlo dos.�rvlços
Urbanos

.

0501.10.07,021.2.008 - Manutançlo dos Serviços Ur-
· ban-os
0561 ..:. 11.3 - 3.�.3.1. - RemuneraÇlo de Serviços
Pessoal. - Cr$ 500.000,00 •

· 0600 ... Departamento de Educaçlo Cultura e Espor
tes
0601- ServIço deEducaçlo Cultura eEs�s
0601,08.42.188.2,011 - Manutençto cio Ensino Fun-
damental
.'

0601 - 22.3 - 3.1.2.0. - Matarlal de Consumo - Cr$.
7.000.000,00
0601 -.22.5 - 3.1.3.2. - Outros ServIços,e Encargos -
Cr$ 3.000.000,00

Art. 211- FIca anulado o cnkllto no valor de Cr$
12.000.000;00 (Doze m1lh6es de cruzeiros), conforme
abaixo dlac:rlmlnado:
0400 - Departamento de FJnança.
0401 - ServIço de ContabBldade, Tesouraria e Trlbu-

taçto.
.'

0401.99.99.999 - Fundo de Reserva Orçamentária
0401 - 07,1 - 9.9.9.9 - Reserva deContingência - Cr$
12.000.000,00

Art. 311 - O presenta Decreto entranl em vigor
na data êfe eu8 publlcaçlo, revo9lldas as dl8poalç6ea
emconHrlo,

PAÇO MUNICIPAL DEMASSARANDUBA,
EM 10 DE DEZEMBRO DE 1991

Dllvlo leu
PrefeltciMunicipal

Publicado nO expedl8nte na dáta supra
Hlldrio Frltzke

Diretor do Dpto. deAdmlnlstraçlo

Prefeitura Municioal de Massanmduba
ESTADÖ DE SANTACATARINA

Gabinete do Prefeito

LEI Nil 427/91

DAVlO LEU, Prelelto Municipal de Mesaaranduba, Estado da Sania, ;'. '

Catarina, no uso das atrlbulçlles. que lhe alo éonferldas pela Legl.
laçA0 em vlgtlr, faz eaber a tod08 08 habitantes do Munlclplo que a

"

Clmara Munl'clpal aprovou e ala sanciona a seguinte LEI:
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO IIUNICIPIO DE.'

�SSARANDU8A. PARAOEXERCfclO DE 1••2.
ArL l' - O Orçamento do Munlelplo de Masaarandube, para o exerclo
élo financeiro de 1992, estima a Raceltl!_iIm Cr$ 2,800.000.000,00
(Dois bllh.lles e seiscentos mllhlles de cruzelrce), e lixa a Deapeaá em
Igual valor.

ArL 2 "- A Receita _4 reallUda mediante a arrecadaçlo das fontes

previstas 1108 anexos, Infegrantes �a lei. obedecendo ao disposto
na Leglslaç40 em vlgtlr.
Art. 3' _ A paspesa será realizada de aoordo com a dlecltmlnaçlo nos

anexos da prasente lei, por Funç6es, Programas Projetos e Ativida

des.

ArL 4' - O Poder Exacutl'110 4 autorlUdo a tomar medld.. rÍecess4nas
para ajustar os dlsptlldlos ao efetivo comportamento da Racelta.

ArL 5' - Durante a execuçlo orçamantérla, o Poder Executl'110 f!ca au
torizado aresllUrOperaçlles <te Cr�dltos por anteclpaçlo da Receita,
afê o IImlle previsto na Legl8laçlo em vigOr. '

Art. 8' Fica o pod�r executivo autorizado" abrir,crldltos suplementa
res.afê o limite de 60% (Sessanta por cento) da Receita OrÇamentárfa
prevista.

'

Art. 7' - 08 Recursos da Reserva de Contlng6ncla serlo destinados a

suprir IMlillclênclas nas dotaçOeS orçadas, atrav" de oacrefO".do
Ex8cutlvo MuniCipal.
Art.· 8' - Fica o Poder Ex8cutlvo au(OrlUdo a realIUr operaçlles de

crldlf08lntamos para atender os encar'gos'preYlato8''''' presenfeLel,
obaarvando os Imites da capacldades.de endividamento doMunlelplo,
de oonformldade 'com as exigências lIxadila palo Banco Central do

. Brasil a de aoordo com o Programa- de Apolo'ao DesenvolVImento Ur·

bano das cidades do pequeno Porte - PROURe.
ArL 9' - A pr_nfe lei entrará em vigor em 1� de janeiro de 1992; r�\
vogadas as dlspoalç6e. em cqntrárlo.
.'

,

PAÇO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA,
EM 13 DE DEZEMBRO DE 1991,

OAVIOLEU
Prelelto�unlclpal

Publicada no expediente na daljl supra.
.

HIlARIO FRITZKE
Diretor do Departamento de Adml.nlstraçlo

I'

Prefeitura Municipal de Massaranduba
ESTADO OB SANTA CATARINA

Gabinete do Prefeito'
I', \ LEI N" 429/91

, \

DAvlO LEU, ,Prefeito Municipal de Massaranduba,
Estado de Santa Catarina, no uso da Ej.tribuições
que lhe são conferidas pela Legislação em vigor, faz
saber a todos os habitantes do Muniçrpio que á Cã-

. mara Municipal'aprovou e ele sanciona a seguinte
LEI: f

CONCEDE ABONO AOS SERVIDORES PÚ
BLICOS MUNICIPAIS DE MASSARANDUBA.
Art. 11! _. Fica o Rrefeito Municipal autorizado a con·

.

ceder no mês de Dezembro do ano' de 1991 um

abono aos Servidores Públicos Municipais de Mas·
saranduba. no valor de Cr$ 20.000,00 (Virite mil

cruzeiros).

"Art. 22 - O referido abono não será incorporado aos
vencimentos,

.

não incidindo çontribuição previden·
ciária ou gerando outros direitos.

.

Art. 32' _ A presente Lei entrará em vigor na data de
sua aprovação; revogadas as· disposições em c.on

trário.

PAGO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA,
EM 18 DE DEZEMBRO DE 1991

DAvlOLEU
Prefeito Municipal

. Publica�a no expediente na data supra

HILÁRIO FRITZKE
Diretor Dept!! Administração

1araguá do Su� 26 de Janeiro a 1Q de fevereiro de 1.992

Prefeitura MuniciDal de Massaranduba
ESTADODESÂNTACATARINA .

Gabinete do Prefeito
LEI Nil 430191

DAvlO LEU, Prefeito Municipal de Massarandu
ba, Estado de Santa Catarina, no uso das atri
buições que lhe são'conferidas pelá Legislação
em vigor, faz saber a todos os habitantes do Mu
nicrplo que a Câmara Municipal aprovou e ele
sanclóna a seguinte LEI: .

'

�����6�ESO;ÚB��O����g�AI�OS
Art. 1 I! _ Ficam reajustados em' 25% _(VInte e

cinco, por cento) os vencimentos dos Servido
res Públicos Municipais de Massal1iltKluba, ati
vos e inativos, com vigência a contar de 19/JA
NEIRO/1992.
Art. 'í!1 _ A presente Lei entrará em vigor na data
/ de sua pubficação; revogadas as disposiç08s

.

em co�tr�rio.
-.

PAÇO MUNICIPAl DE MASSARANDUBA,
EM 18 DE DEZEMBR.O DE 1991.

DAvlOLEI
Prefeito Municipal

.

Publicada no expediente na data supra

I-tILÁRIO FRITZK'E
Diretor Dep!9 Administração

PrefeituraMmiidpal deMuaaranduba
ESTADO DESANTA CATARINA

. D�t:::�"'�::'1
DAvlO LEU, Prefe�o Municipal de Massarandu
ba, Estado de Santa Catarina, no uso das atri
buições que lhes são conferidas pela Legislação
em vigor e de acordo com a Lei lIF 214/84, DE
CRETA:
VALOR DAÜNIDADE-FISCAL

Art.'11!:... O valor da Unidade Fiscal de que trata o
Artigo 216"da Lei nl! 214/84, de 03/12/84, para
efeito de cálculo,de Tributos para-o EXERCICIO
de 1992, fica fixado 'em Cr$ 15.990,00.

Art. 22 _ O presente Decreto entrará em vigor a
pontar de 01 de janeIro de 1992; revogadas as

disposições em contrário•.

PAÇO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, )
EM 20 DE DEZEMBRO DE 1991.

DAvlOLEU
Préfeito Municipal

Publicado no Expediente na data supra
HILÁRIO FRITZKE

, Dir. Depto. Administração

"

Prefeitura MóDicipal de Massaranduba
ESTADO DE SANTA CATARINA

Gabinete do Prefeito
DECRETO Nil 727111

DÁVIO LEU, Prefeito Municipal. de Massarandu
ba, Estado de Santa Catarina, no uso das atri
buições que lhe são conferidas pela Legislação
em vigOr,DECRETA:.
CONCEDE FÉRIAS COLETIVAS AOS
SERVIDORES MUNICIPAis
Art. 11! _ Ficam concedidos 20 (vinte).dias de
férias coletivas aos S�rvidores Públicos Munici
pais de Massaranduba, no perfodo compreendido
entre os dias 23 DE DEZEMBRO DE 1991 à
12 DE JANEIRO DE 1992.
Art. 21! _ Os serviços de expediente, limpeza pú
blica e coleta' de fixo serão mantidos normalmen
te.
Art. 31! _ O presente Decreto entrará em vigor na
data de sua publicação; revogadas as dispo
sições em contrário.

I,
PAÇO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA,

EM 16 DEDEZEMBRO DE 1'991.
DAvl,OLEUo

Prefeito Municipal
Publicado no expediente na dáta supra

HILÁRIO FRIT�KE
Diretor Dept9Administr�ção

/'

i

II
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA
ES'rADO DE SANTÄ CATARINA

Gabinete do Prefeito
'

LEI N9 431/91

DÁVIO LEU, Prefeito Munlcfpal de Massarandube, Estado de Santa Catarina, no
uso daa atrlbulçOes que lhe sAo conferidas pela Leglslaçllo em vigor, ,az saber a
todos os habliantes do Mllnlclplo que a CAmara Municipal aprovou e ele sariclona a

seguinte LE I: .

IMPlANTA O BOLETIM OFICIAL, pE DIVUI,.GAÇÕES DO MUNIÇlplO DE

IlASSARANDUBA.
'

,

ArI. 10 _ Fica Implantado a partir do e,erclclo de 1992, o BOLETIM OFICIAL DE

DIVULGAÇÕES DO MUNICr�1O DE IlASSARANDUBA, o qual terA por IInal"
dade a publlcaçllo e dlvulgaçllo dos atos administrativos de Interessa da comuni-

dade. r

PARAGRAFO ONICO _ A dlitrlbulçllO elo reférldo Boletim serA gratuAa.
ArI. 2'- As de.pesaa decorrentes da presente lei correrllo por conta de dotaçOes
orçamentArias consignadas no orçamento do e,eIClclo de 1992.
ArI. 30 _ A presente lei entrarA em vigor na data de sua pUblicação; revogadas as
dlspo.lçOas em contrArio.

'
,

PAÇO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, EM 18 DE DEZEMBRO DE 1991

DÁVIOLEU
'

P�elelto Municipal

Publicada no ,expediente na data supra

HlÁRIO FRITZKE
Dlrator' Dapt" Admlnlatraçllo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA
ESTADODE.SANTA CATARINA' .

Gabinete do Prefeito
'.

DECRIUO N9 724/91

DÁVIO LEU, Prelello Municipal de Massarandubá', Eatado de Santa Catarina, no
Uso das atrlbulç6es que lhe silo conferidas pela Lagls'açIlo em.vlgor, e usando da

competência atrlbufda pela lai Orglnlca do Munlclplo, resolve e Dl;CRETA:
.

APROVA O REGULAMENTO DO SERVIÇO DE TAXIS DO MUNICIPIO DE
IlASSARANDUBA-SC.

ArI. 19 _ Fica aprovado o Regulamento do Serviço de TAxis do Munlclplo de Masa8-'
randuba, que' parta In�rante do prasente Decreto.

'

ArI. 2 "- O presenta Deaato entrarA em vigor na data da sua publlcaçllo; revoga.
, da8 as dlsp08lçOas em contrArio.

PAÇO M�NIÇIPAL DE MASSARANDUBA, EM 03 DE DEZEMBR� DE 1991.

DÁVIOLEU
Prelelto Municipal

Publicado nQ expedlenta na data supra
\ ,

HIlÁRIO FRfTZKE
Diretor Dapt" Admlnlstraçllo

'EDITAL
AUREA .OLLÉliGRUBBA, Tabel.. e OfIciai de Tftulos da

,Comarca de JeraglUl do Sul, E.-cto de Santa Catarina, na fonna da
leIetc.

Faz saber a todos quantO este editai virem que se acham
neate Cart6r10 para Protesto os Tftulos contra:
ALCIDESGIACOMOZZJ.R: CEl FRANCISCO GOMES 42-NESTA;
ADELINO PAULO RECH ME-R: 601 nll 3483-NESTAj .

BENTHEN ESTEil REP COM lTDA-R: LAGES 694-NESTAj
BAADE IND DOCES CASElROS-R: BOUVIA 5O-NESTAj

,

BORDAGO SA COM'WD-R: AV. CEARA 997-NESTAj
. CONF lUANASOl-R: SMAO DO RIO BRANCO 42-NESTA; .

CARLOS ALBERTO SIQUElRA-R: TREVO TRANSP lTDA-NESTAj
CONSTRUTORAGOLPAR lTDA-R: FREI ORLANDO 155-NESTAj
CASA DAS PEDRAS DE JULIO C BRAZ-R: BERNARDO DORNBUS-
CH S/NI'-NESTAj

,
,

, "
.

DYNA"'CRON SITR ElTR lTDA-R: BERNARDO DORNBUSCH
S/NI'-NESTAj ,

GERALDO KARSTEf+.R: MAJOR JULIO FERREIRA 106-NESTAj .

GA FREnA E elA lTDA-R: AV BRASIL 147O-NESTAj
,

INGOV9GEl-R: GRANJA VOGEL KM 01-6CHROEDERj
INFITElJ INDl FIL PONTES lTDA-R: WALTER MARQUARDT 727-
NESTA·

'

JESSE JAIME PA R()SA.A: WALTER MARQUARDT 655-NESTAj
l,Z ELETRON ElErRONICA lTDA-R: CONSTANCIA RONQUE 40-
NESTA;

,

lATOARIA E PINTURA IWIONTEVíDEO FI: BERNARDO DORNBUSCH
alnll-NESTA; ,

,
,

.

MINI MERC HANG lOOSE lTDA-R: BERTHAWEEGE 1515-NESTAj
IlEiER TRANSP LTDA-R: BERrMAWEEGE 3514-NESTAj .

'

NORTE SUL BRASil COM REP lTDA-R: MIGUEL CARLOS 86f90-
NESTAj

, .

STARACHAlNE-R:WALTERMARQUARDT623-NESTAj
SOCIEDADE RE DESP 25 DE JULHOoR:BERTHA WEEGE alnll-NES
TA·,

E, cOmo oa ditos devedoras nIo foram encontrados ou se
recu....... e_lar e devida IntImeçto, faz por Intermddlo do p....
aenta editaI, pare qua os mesmos compareçam nesta Certórlo na
Rue: ARTUR MOLLER" nll 78, no prezo da Lei, e fim de liquidar o '

..., cMbIo, ou entIo der razio porque nlo o faz, sob a pena de se-

.... oe NhIrIdos protaetadoa na fol'pl8 de lei, etc.
'.

,

Je.u' do Sul, 21 de janeiro de 1992.
'

-
'

AUREA'MOLI.f!R GRUBBA-TABELIA E OFJCIAl.OE
,

, 't'ROTESTO DEmULOS. .

.
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,Proclamas de Casamentos
,

l
, II

,,:

MARGOT ADELIA GRUBBA chauer. I!

LEHMANN, Oficial do- Registro Civil do Ela, brasileira, solteira, operária, natural
.12 Distrito da Comarca de Jaraguä do Sul, .de' Correia Pinto, neste Estado, domioUia
Estado de Santa Catarina, Brasil, fàz saber da e residente na Rua Afonso Nicoluzi,' II

, que compareceram em Cart6rio exibindo em Vila Rau, nesta cidade, filha de Pedro II
o; documentos exigidos. Rodrigues da Silva e Iraci Ferreira da Síl-
EDITAL N2 18.132 de 13-01-1992 va.

EVANDRO ELUIR DO CARMO e EDITAL Nl? 18.138 de 15-01-1992
YOLANDA MELOOLA MARIO DA SILVEIRA' e IRAd II

Ele, brasileiro, solteiro, pintor, riatural de SCHIESSL II

Joinville, neste Estado, d cmícilíado e re- Ele, brasileiro, solteiro, pedreiro, natura)
.

II

sidente na Rua Iririu, 3.043, em Joinville, de Pinheiros, neste Estado, domiciliado e

neste Estado, filhc de Antonio Estacio do 'residente na Rua Max Eugenio Roberto

Carmo Filho e Anna Gonçalves Cl oCarmo. Ziemann, 165, nesta cidade, filho de Or

Ela, brasileira, solteira, operária, natural láado J aé da Silveira e Miguelina Marko .

de Jaraguá do Sul; domiciliada e residente da Silveira.
na Rua Henrique Mar9uardt, 88, nesta;ci- Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de
dade, filha .de Alfredo Meldola e Maria Pinheir 0;,. neste Estado, domiciliada e re- .

Scbroeder Meldola.
' sidente na Rua Max Eugenio Roberto '

EDITAL N2 18.133 de 13-01-1992 Ziemann, 165, nesta cidade, 'filha de João

ACIONIR VIEIRA e YARA ,MEL-
.

Maria Schiessl e Irene Pazdziõra Schiessl..

DOLA ,EDITAL Nl? 18.139 de 15-01-'1992
Ele, brasileiro, solteiro, operador de má- RONALDO DOS SANTOS e

quina, natural, de Ibirama, neste Estado, ADRIANA ltlARIA MAESTRI
.

domiciliado e residente na Rua Luiz Bor- Ele, brasileiro, solteiro, eletricista, natural
tolini, em Jaraguã-Esqoerdc , nesta cida- de Jaraguã d oSul, domiciliado e residente
de, filho de Dorvalino'Vieíra e Edi Vieira. na Rua Antonio Bernardõ Schmit, em Ilha
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de da Figueira" nesta cidade, filho de Hilário
Jaraguã do Sul, domiciliada e residente na dos Santos e Idete Gonçalves dos Santos.,

Rua Henrique Marquardt, nesta cidade, fi- Ela, brasileira, solteira, comerciária, natu
lha de Alfredo Meldola e Maria Schroeder ral de Jaraguá cio Sul, domiciliada e resí- ,

Meldola,'
, dente na Rua .Ferdinando Pradi, 23, nesta

EDITAL N2 18.134 de 13-01-1992 . cidade, filha de Angelo Maestri e Irne
C6pia recebida' do cart6rio de Camaçari - Dombeck Maestri.
Bahia

,

'

EDITAL N2 18.140 de 20-01-1992
STANLEY' JALMlR EHLERT e NORBERTO CRISTOVÃO WORT
ELIANE LORENCETI'I MBYER e MAGALI MARIA OLO
Ele, brasileiro, solteiro, construtor, natural WATZKI

.....
, de Massaranduba, neste EStado, domici- Ele, brasileiro, solteiro, mecânico, natural
liado e residente na Rua Arembeque, 481, de Jaraguã do Sul, domiciliado e residente
Inocoöp, Camaçari, Bahia, fiího de Val- na Rua José Emmendoerfer, 1.183, nesta
demat Eblert e Regina Gaulke. �idade, filho de Wilhelm Johann WortJne
Ela, brasileira, solteira, doméstica, natural yer e Analisa Bieging Wore:meyer.
de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de
na Rua Daniel Rumpel, nesta cidade, fiIha Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na

de Isaias Lorencetti e Elisete Wolf Loren-
, Rua Joaquim Francisco de Paula; 910,

cetti. nesta cidade, filha de Mário Glowatzki e
EDITAL N2 18.135 de 14-01-1992 Celestina Nardelli Glowatzki,
LINDOLFO LICÉRIO GREFr e RU- EDITAL N2 18.141 de 20-01-1992
TE BITENCOURT CLAUDINO C6pia recebida do cartório de Corupá,
Ele,' brasileiro, solteiro, rperärio, natural neste Estado
de Lufs Alves, neste Estado, domiciliado e BARTOLOMEU DB SOUZA e JA�
residente na Rua Berta W�ge, em Barra NETE MARGALI GLATZ
do Rio Cêrro..nesta cidade, filho de Lin- Ele, brasileiro, natural de Garuva, neste ,

dolfo José Greft e Alsira dos Santos Greft. Estado, -domícilíado e residente na Rua
Ela, brasileira, s dteira, operária, natural Prefeito José Bauer, nesta cidade, filho de
de Correia Pinto. neste Estado, doinicilia- Paulo Leopóldino de Souza e Clementina
da e residente na Rua Bertha Weege, em' Zen de Souza•

Barra do Rio Cêrro, nesta cidade, filha de Ela, brasileira, natural de Corupá, neste
José Rogério Claudino e Ezilda Bitencourt

. EStado, domiciliada e residente em Estra-
Claudino.

,
'

da Pedra de Amolar, em C rrupã, neste Es-
"EDITAL Nl? 18.136 de 14-01-1992 tado, filha de Wolfgang Glatz e GlotiIde

Cõpia recebida do cartório de Massaren- Glatz,
duba, neste Estad o EDITAL N2 18.142 de 21-01-1992
GEOVANI AUGUSTO SCAByRI e Cópia recebida d o cartório de 'Realeza,
IVANIR BESEN Paraná
Ele, brasileiro, solteiro, operador de má- WANDERLEY LIMA DA SILVA e

quina, natural de Jaraguá do Sul, domici- CLEUSA VBLOZo /
'

liado e residente nesta cidade, filho de Ja- Ele, brasíleiro, solteiro, pedreiro, natural
nuári oScaburi e Dolores Scaburi. de Cambira :_ Apucaraaã.fParané, domici
Ela, brasileira, solteira, costureira, natural líado e residente nesta cidade, fílho de
de Maa_saranduba, neste Estado, domiêi- João Lima <h! Silva e Maria das Graças de
Iiada e residente em Massarariduba, neste São JoSé Silva.
Estado, filha de Evaldo Besen e Catarina .

Ela, brasileíra, solteira, do lar, natural de
Heiler Besen. '

'

'Reaieza, Paranã, domiciliâda e residente
EDITAL Nl? 18.1�7 de 15-01-1992, ' 'erb Realeza, Paraná, fiIha de Antonio Ve
OSVALDO BATSCHAUER e NEU- lozo e Sueli Velozo.

'

ZA APARECIDA DA SILVA E para'que cheguecao conhecimento'
Ele, brasileiro, solteiro" motorista, natural de todos, mandei passar o presente Edital, '

de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente que será publicado pela impreDsa e�em
na Rua Cad o; SchuIz, 233, nesta cidade, Cart6rio, onde está afixado, durante 15

, filho de Oscar Batschauer e Frieda Bats- 'dias.

'Jaraguá do Su� 26 de Janeiro a IQ t!efev.ereiro de 1.99.
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.destacada atuação na temporada
passada, acertou sua permanên
cia no Juventus. Gilvam, pontei
ro esquerdo, também. Permane
cem ainda Dunga e ,Andersom
que pertencem ao clube. Valmor
e André também estão confir
mados na equipe.

Reforços de JoúÍville

o. Jec emprestou por 6
meses Moser (quarto-zagueíro),
Joel Senê, (lateral esquerdo) e

Geraldo Pereira (ponteiro direi

to) ao Juventus para o Campeo
nato Catarínense, .As demais

contratações estão apenas no

campo das especulações, segun
do "Ângelo Margute, gerente
administrativo do Clube Jara

guaense.
CarlosAugusto GUGU.

Edínhepode ser onovo treinador do Juventus .

Trabalia�dores' se divertem jogando "snoocker"�

. Recreativa da Dalmar:
lazer com qualidade

Inaugurada ofi-
cialmente em 30 de no
vembro de 91, a sede
recreativa da Empresa .

Dalmar Malhas se mos-
.

tra como uma ótima
opção de lazer a asso
ciados e a pessoas que
gostam de pratos de
uma boa cozinha, com

preços acessíveis, varie
dade de opções e. um

tempero todo especial.
O restaurante sob

a direção. de Onildo
Chaves é aberto ao pú
blico de segunda-feira a

domingo para almoço e

jantar, oferecendo como
especialidade marreco

recheado assado ao

fomo,' petiscos; aperiti
vos e uma extensa va

riedade de pratos a' La
cane: Apesar de ainda
pouco divulgado, -o res

taurante já apresenta
um bom movimento,
inclu_sive de turistas ar- prática de vôlei, basque- ce para uso dos traba
genttnos: O local tem

te, futebol de salão e fu- .
lhadores duas choupacapacidade para 200 tebol suíço, .

conchas de nas- com churrasqueiraspessoas sentadas. bocha, espaços com e capacidade para 15-
. Para os trabalha- mesas de "snoocker" car- pessoas cada.

.

dores ddDalmar, a sede teado epingue-pongue e Vale a pena confe
recreativa . caiu

-

quase ainda podem dar uma rir, a construção é mui-
.
como . um presente de esticada e curtir a verde to bonita arquitetoni
Natal amecipado.: Ali mata e a qualidade do camente e o atendimen
eles se divertem em 10- arno bosque aos fundos to é excelente no restau
cais apropriados para a da recreativa que ofere- rante;

(..

Jaraguá do Sul; 26 de Janeiro a 10 de fevereiro de 1.992

Edínho que como jogador
defendeu equipes como o flumi

nense, Flamengo, Grêmio e co

mo treinador esteve a frente da

equipe do Fluminense, poderá
.

ser o treinador do Moleque Tra-
,

vesso, a contratação. está prestes
a acontecer, tudo dependendo do
acerto financeiro.

.

Barbiére é cotado para a

meia-esquerda
.

o. Jogador Barbiére que já
foi campeão pelo Joinville e já
atuou pelo Inter de Porto'Ale
gre, Guarani de.Campinas e tan
tas outras equipes do futebol
brasileiro está em fase de nego
ciação com o. Juventus, depen
dendo do apoio do empresaria
do.

Renovações continuam
Biguaçú, jogador que teve

.

Restaurante
.

oferece
cardápio
variado

e boa
cozinha /

Prédio
principal
da

,
. Recreativa
da
Dalmar

__IiiiiIii....� ...._..... ....... Malhas

,

Dê o que há de melhor para seus animais

Clinica Veterinárià
Atendimento dfnlco, clríqlco, Internamento, raio :x, YIIclnu, lIoIpecIqem,
petshop, banho, tosa, carinho e proteçlo;
81í3Omin - llh45mln

.

14h - 18h45min
� 8b3Oti\in - Uh
Raa Lalz aa-., 117 (.., lIIdo PIIIk ...._)

, 11'_ (Readoa) 72-8392
MHIcaaVeterIn6rIocAnelile ..I.--

.

CRMV1-IW, ......., ..........
BettIaa Gc!tda

.

CRMV 1 - IJl6
CRMV 1 - .1389

VIDA
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Para A1gacl 1610 - es

creve a TRIBUNA DE sAoJ�
- o Governo vem agindo com

falta de conslderaçto e desres-

o Editorial desta edlçAo
comemora r A vitória dos apo
sentados e pensionistas brasi
leiros, que se cc.mportaralll
bravamenta na !iatesa de seus

direitos assegurados, conStItu
clonalmente-. Lutaram. �oOr to
das as fonnes e deixaram regls
trados em pronunclarr.entos,
em livros e nas emissoras ....
vlslvas· a grande mIIgoà dos
homens da terceira Idade, que
começaram a vida contribuindo
os IAP's d. vida que, agora,
passaram ao INSS.

.

x-x-x-x-x-x-x�x-x-

Aposenta�s e penslo
nlsias do Brasil unlram-se nllm
mutlrlo contra os prepotante.,
que procurel'8l1' mostrar aos

seus governantas o quanto
estio enganados na ,sua In
sistência de nlo pagãr os rea

Justes que passaram a ser ee

nheCIdos corr,c, o 147% que se
estll protalanda, cerno se apo
sentado e pensionista nto tem

, fome, nat» tem barriga, Nio tem
ffslco nem alma. O governo In
telrlnho filz ..,brar Os tempos
feudais, onde os poderosos.
mantinham os vassalos debaI
xo de chicote e pata de cavalo.

x-jc-x-x-x-x-x-x-x-

O governo deveria bus
·ca, as soluç6es nas cau... e
nlo nos ."Ho.. Nlo dai pera

.

entender· a maneira estnlblcs
de ver as c.oIses.· Assusta a

•

qualquer bagrlnho desta
Rep6bllca de Incompetentes do

. que possa aln'da aconll!cer a

este Pars. O vlc:e-prefelto, depu
tado estadual Algacl T611o, pro
tocolou na Justiça Federal em
Curitiba, petIçAo pedindo o

cump rlmento do pagamento do
reajuste. A petlçlio visa,
tamb4m, garantlr.o recebimen
to dos beneffclos corrigidos, a
exemplo ·do que jal ocorreu 8IJ
!to Paulo e Rio de Janeiro.

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

,

peito com os aposentados e

pensionistas, com a negativa
termlnanll! de cump rir a da
cldo da Justiça. "O Governo
foi omisso e Irresponsdvel no

.

episódio das famigeradas frau
des da Previdência, agora age
de· forma virulenta contra, OS
,apo_ntados e pen.sIonlstas,
como .. o ...pmento do
r••Just. d. 147% repr......
tas.. um' roúbo ao Pills (gr!
fame..). Se o Governo mantiver
esta poslçAo; "lo restanl a\ Jus
tiÇa outroumlnho senlo cum

prir o desejo da populaçlo: ee
locar na cadela os foras-d""1 e

.

garantir a Ieg8ßdade e a ordem
do pars", concluiu o vlce-pra
faHo.

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

I-

Eis que, agora, a surpre
sa da edlçlo de um decreto
adiando o pagamento para
1993, sob a alegaçla de que
nlo havia prevlslo em Corça
mento. Mama mia, onde acha
ram· os salvádores da pdtrJa es
sa heresia jur(cflca. Mesmo para
ee . leigos a 1NCCNSTITOaOo
NALIDADE . aflora sobranceira.

Estli se querendo reeditar. as
chacinas de CANUDOS e do .

CONTESTADO. NIlo demoranl e
os "velhinhos" mareharlo com
sabres de madeira contra as

bornbas teleguiadas, no apertar
dos bot6es de "frlgeradoâ ga
binetes. Morrerlo certamente
TODOS OS APOSENTADOS E

PENsiONISTAS, mas morrerão .

na defesa de seus DIRErros. é
·poss(vel que mals tarde se

construlnl !,Im PÀNTEAo AOS
HERÓIS DO INSS • Muitos es

queletos carcomidos _rio
inostrados em amarelecidas f0-
tos que. via· chocar as outras

geraç6es, ao lerem que AGUI
JAZEM OS Ce,RPOS DILACE
RADOS DOS QUE LUTARAM
PELO REAJUSTE DE '1470/0
• lIlorrer•• de fome. Orado
res em negras roupas farlo o

paneglrlco lembrando OS MI-.
sERÁVEIS· de autor mais temo
·to, com compungenlies e póa
tumas homenagans. Pobre
BRASIL que nlo sal desse ato
leiro de Indigente sabedoria!

. SPÉZIA & elA. LTDÄ.
Sérraria e Serviços de Trator

M::deiras para construção e,serviços de
tratOr com profissionais especializados.

R. João J. Ayroso, 772 - Jaraguá
.

Esquerdo
Fone: 72 -0300 -' Jaraguá do Sul
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Massaranduba - Até o

fmal do ano os problemas de
abastecimento de água en: Mas
saranduba serão solucionados. A
informação em tom euf6rico foi

prestada pelo cbCfe do Depar
tamento de Obras da Prefeitura,
Hililrio Frietske que anuncia o

lançamento por parte da Casan
de concorrência. päblíca para

ampJiações: e melhorias no sis
tema•.

O Edital de
.

concorrêneía
foi publicado esta semana e pre
vê a reformulação total do sis
tema cem construção de um re

servat6rio com capacidade para
600 metros cäbícos de água, es
tação de tra�nto .

e casa de

Jldade e condições
projeto.

CORREIO___.
-=> c:> ..C»'''" C»

máquinas e aquisição de novos

equipamentos.
O início das obras está

previsto para maio e o novo sís
tema deve ser concluído em 60
dias ap6s o começo dos traba
lhos. A prefeitura participará da
melhoria do sistema com á aqui
sição de terrenos, abertura de
acessos e feitura da terraplana-.
gern. A ãgua, continuará a ser

coletada no ribeirão Sete de Ja
neiro.

Esta semana estiveram �i
sitando prováveis áreas o enge
nheiro Galvão da Casan e o pre
feito em éxercfcio Raimond
Zimdars, que analisaram a viabi-

Prefeitura prepara
'

. terreno para Cohab

Novo sistema' .solackmarâ
problemasde falta de água

no e deram parecer positivo. Pa
ra o início das obras, aguarda-se
somente a liberação de verbas da
Cohab, estimadas hoje em apro-

.

ximadamente Cr$ 200 milhões.
Depois de iniciadas, prevê-se um

prazo de seis meses para a con

clusão das casas•.
O terreno foi doado por

um particular: SitIei Castanha
Vile1a. Em troca, ela ganhou da

municipalidade infra-estrutura
básica para um outro terreno

anexo, também de sua proprie
dade.:São sessenta lotes destina
dos ao conjunto habitacional,
cada um deles tem 298 metros

.

quadrados de área.
. .

Valor indevido
anula concorrênçia

balbo que será executado· em
convênio· com o governo do es

bjdo. Porém, os valores apresen
tadoS para pavilnentação estipu
lavam em média a cobrança de

.

Cr$ 15mil pormetro quadrado.

.

"Este preço estámuito al-
to", alega Brugnago, que já avi
sou o secretário de Obras do Es
tado, PaUlo Gouvea da Costa. do
anulamento do, edital que será
reeditado para nova concorrên-
cia no dia 29 pr6ximo.

.

65Anos Brelthaupt. Sabe como voct pode ganhar com Isso?
Primeiro, voct ganha nas ofertas especiais 65 Anos Brelthaupt. Preços super
.,.llIOs para você aproveitar.
Depois, você pode ganhar com a Protnoçlo 65 Anos. Como voct v,, alo mI
Ih6es em prêmios, ,em 4 sorteios•.Basta Juntar 55mil em notas fiscais ou tickets
BreIthaupt e trocar por um cupom. SIlo " sorteios. E você pode trocar
quantos cupons quiser. PromoçAO 65 Anos Brelthal.lpt.

.

A reformulação dó sis
ma beneficiará toda a populaç
do município 'que atualmente
ressénte de grave precari
no abastecimento•. Segundo
chefe do Departamento
Obras, o antigo sistema tein ca

pacidade para 220 ligações
água, mas atlJlllmente já es

feitas mais de 1.000 lig8ções,
que explica a. insatisfação

. demanda. O novo sistema
32 roll metros lineares de

que darão condiçõeS de atende

adequadamente a demanda
consumo pormuítos 8D9s.

Ciclovia.
.

beneficiará

trabalhadores
I

Corapt - A prefeituràmici
esta semana a COlIStnlçlo de uma ci
elovia ao 19J1go da BR-280 - que
do trevo ,16 a fibrica Marisol, D
extensio de um quilômetro. A obra

antiga reivindicaç1íõ de funciouä,ti
de empresas da .região que viviam
constante insegurança devido a in
sidade e velocidade do trAn$ito D

trajeto. .

.

O prefeito Ernesto Feli
Bhmk, informa que a obra mi

'

.

esta semana sed concluída em I

primeira fase (revestimento primári
em 15 ou 20 dias. A ciclovia tem
quilômetro de extensio por 3
de largiua e beileficiant principal.
mente os funcioo4rios da M.naol em
ndmero aproximado de 400, dOll
quais 90% sIQ ci�listas.

.

NOVA ESCOLA

PIOSSeguem em ritmo acelen.
do as obras de construçlo da nova es.

,cola Ernesto R1lc1ccrt, na localidacll
de Osvaldo Amaral. A escola 'foi
coostruída em substituiçlo a uma an

tiga de lDIideira e caracteriza-se comO
a oitava escola edificada durante
administraçlo do prefeito E.
BI1Qlk, que espera enCJ:epr a obra
início de fevereiro.

'O Deparl8lDento de Obras
mUDicipalidade, por sua veZ, pIOIIII'
gue com o· trabalho de p.vimeD
das ruas Ricardo .Jarke e V'
Brugmette, COlD I(rea total estiJrnadll
em aproXimadamente 300 metros
extenslo cada�. O prefeito'
ta que com uto, completa-lO o tnbI
lho de pavimentaçlo de ruas centrais.

Sorteios pela
-, loteria !=ederal. t

Pl'OI'IIOÇAo villda de.17.11.91' a 07.03.92.
Cer!. aut. nV 01109/296191.

Barra Velha- A prefei
tura estä concluindo trabalhos
de instalação de ínfra-estrutura
básica no ,terreno que sediará
complexo habitacional de 60
moradias populares que'serão

. construídas com verbas da Co
hab.

O terreno está localizado
no bairro ltinga. As inscrições
para obtenção das casas de.em
ser feitas na Secretaria de Bem
Estar Social para famflias com

renda total 'de dois a cinco salá
riosmínimos•

.

O prefeito José Brugnago
informa que técnicos da Cohab
vistoriaram esta semana o terre-

DATA QO 22 SORTEIO -18101/92
12 Prêmio: 1 (uma) Betoneira nova cl volante BL 120L, Luciane cl
motor monot. 1,0 CV, IV polos IP 21 Nema 56 Kohibach + 1 (um)
caríinho de mão clpneu e camara e caçarn� plástica, marcaCIO.
22 Prêmio: 1 (um) RefrigeradorConsul, novo 253 litros, RU 26 E.
311 Prêmio: 1 (um) Conjunto Serra Tico-Tico Hobby Bosch, modo 323, 220 V.

_
42 Prêmio: 1 (uma) secadora.MüeUerSlanderd. .

.

_

. BáITa Velha- O prefei-'
to José Brugnago cancelou uma

concorrência pt1blica lançada em
fmal de de�mbro e aberta eDl

seis de janei1'o t1ltimo. O prefeito
justificou o ato dizendo que os

valores pedidos pelas duaS t1ni
cas empresas participantes esta-
vam acima do normal.

,

O edital· de concorrência
pllblica foi publicado visando a

formação de propostas de em

presas pára pá�ntação da rua
.

principal do bairro ltinga - tra-

ANOTAÇÔES

,\

Jaraguá do Sul, 26 de Janeiro a 1Q de fevereiro de 1.99.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




