
,.
Vestuaristas ganham
63,31% de reajuste
Conforme a lei federal e descontadas as re

posições, os aproximadamente 13 mil trabalhadores
vestuaristas- que percebem até três salários minimos
têm direito a 63,31% de reajuste em janeiro:O sin
dicato porém conseguiu estender este reajuste a to- S!
das as faixas salariais nas maiores empresas do ves- l
tuário da região, que abrangem quase 90% dos Ira- ii

ba/�adores da. categoria. Os vestuaristas recebem o �.
reajuste no pagamento desta semana, [;io
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AnoLXXIII NQ3.673 Jaraguá do Sul1Q a 7 de fevereiro de 1.992 Cr$ 470,OÕ

Escrítôrio regional da
.Fatma voltá a ser fechado

o escritório regiOlUll da FQImQ (Fundação de
Anqiaro It Tecnologia e ao MeioAmbiente) 'estó,acé
falo .e toI!1Imente desativado. A engenheira qulmica
Arcélla Jurgensen, 1IÍÍO mOl'1lOl{ do periodo ae férias
coIetivaI concediflopelo governopouco antes do l'{a
tal., O motivo do desligamento de AJ'célia é o cance

lamento. da ajuda de custos repassada pela Asso

ciação rios Muniefpios da V� do Itapocu para po
garsua hospetiagem num hotd dO cidade.

Desta j'onnII, o Programa de' Recuperação
,AmbIentaI da Bacit:I HidtogT6fica do ltopocu está

comprometido 110 ,sw continuidade. O programa de

despplulrão do no e aj'Iuenta vinha dando bom re

sultado '!li o mh passado, conionne ficou compro
érado 110 2f'Avaliação Pública da FQImQ rea/izQda 110

dia 21 de dezembro. Na ocasiiio, 33 das 42 eÍnpres!'S
catlasttrJdM 110 programa - e que representam mais
de'95% rios estl1beledmentos poluidores, estavam em

dia com (I cronograma de obras de estações de tra

tameíttiJ de eJIuenIu quImicos. Porém, sem um 6rgão
JlscalfzodarojIIturo doprograma i duvidoso.

Oposto da FQImQ ':., que ftincionava empré
dio alugado e pt1IOpéJaAmvaIi - está deponos cer
radas. Ali mesmo o l1IIXiJia1' administrativo, Jaü Pe
(/ri - funcionário da Pi'efeiIura deJ� 1IÍÍO está
mais traboIharr4o 110 local, foi transferidopara oMu-

I

ml EmIlio da Silva.

Esta n40 i a primeirrl vez que JaragutJ fka
sem um 6rgiJo de COIIIrOIe ambientp/. Logo depois de
tWUmiJ' (I 'governador Vibon KIeini1bing cortou oi

'COIfOI comissiotiIItIo o que causqu o fechamento da

PlICam (Posto A�ado de COIII1'OIeAmbjentQ/) e Q

� de seu chefe, o engen/leii'q César Are

nhardt. COIIIlIIIidode, poIIticos e empres4rios se reuni
ram e reabrlíTlIn 'o posto, sob a superviiiIo da 'DIge
nIreitrI� da Fatmo, que contudo, sempre, se

mostrou descontente com a suo mIda da tora natal II
.,. Canoinhar e com tU dejiciÍncias estndUrais do tt
�.

'

, j
,

ti.)
Cabe agom, Q c�dade, Hdemnças e em- 15

presários 'IIOVO esforro concentrado para o retomo .!
de tão impontuile trabalho. E os govemonteS devem

auumJ" nuu responsabilidades 110 co1ll1'Ole da po- �a de �uperação ambiental da bacia do rio Itapecu está com futuro COOl-
lui,ão. 'prometido., '

,
'

Novo livro didático

esmiuça a história
Os estudantes da 3" série dei 1· grau das es

colas mumcipals de Jaraguá do Sul receberão ao

início deste'novo ano letivo um livro didático de es

tudos sociais idealizadó e escrito por três jaragueen-
5elI ElOn L. Jagnow �chefe do arquiVo histórico e

colaborador do Correio do Povo), AIcionl Macedo
Canuto (fhere do Museu Emllio,da Silva) e Edisa
Rossel Die_fentbaeler' (Orientadora de Estudos So
ciais da Secretaria Municipal de Educação).

O livro de título "Crescendo com a Histó

ria", tem caráter 'interdisciplinaJ:, isto é, por in- ,

rermédlo.do tema básico de estudoS sociais enf�,
também de forma indireta' outras dlscipllilas e for
necerá dicas de atividades especíãcas, Até mesmo a

ciência matemática entra neste esquema e sé con

funde com a história, Por exemplo, o' livro sugere
que tantos escravos chegaram ao Morro da Africa
'em determinado tempo, em outra época chegaram
maiS alguns e pede a soma total deles. No minimo
interessante e musitada � forma de tratamento.

"Crescendo com a Históri!l" aborda a histó
ria de Jaraguá de' forma critica e chega a revelar

(graças ao estudoe pesquisados autores) fatos novos
e. a esclarecer dúvidas históricas. "Não seí-se muda

alguma coisa, mas esclarece";diz Egon Jagnow.
O texto do livroSe desenrola em trêS estilos:

- �go, narrativa e poesia e é de fácil compreensão
pelas crianças,' ContudO, a ídéía é também atingir os
pais, através dos conhecimentos adquiridos e repas-

,
sados pelos fiIhoiI. Para facilitar ainda mais o enten, '

dimento, o livro é aníplamente il� com foto

grafias bistóricas.
Foram, sete meses de trabalho da equipe PlI

ra conclui-lo. Trabalho que requereu multo estudo

e pesquisa, ini:lusive ao CORREIO DO POVO que'
selViu como fonte de consulta, por ser o mais antigo
semãl)ário de Santa Catarina, com 73 anos. Numa

primeira edição serão impiessós 3.100 exemplares
pela Gráfica Impresul.

Mais de Cr$ 254 mi

para escolas

No dia da entrega de mais crS 1 bilhAo em ver
bas do govemo do Estado para escoias de Santa Ca- ,

tarIna, cidadl!ll da região Norte foram contempladas
com Cr$ 254.792�396,OO. Este valor foi repassado pa
ra ampliação e refoi'Ínas de escolas em Barra V�1ha,

, Garuva, Itapoá, Massarandilba, Schroeder, São
Franclsco do Sul e Jaraguá do Sul por ,intermédio
do deputado estadual UdQ Wagner (PDS), que se

diz "extremamente satisfeito, pois o ,governo está
cumprindo o Plano Sim".'

"

,

Pápla03

Ocorrências
Policiais
de 91

FOt-4E (0473) 72-3200
TELEX 474 - 519,

FAX (d473)72-0304
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Editorial
1\ repulsa aos pplíticos,

Rocha são apenas quatro anos!), que se cridade � analfabetismo, superando
Dorea* utilizam" de todas as baixarias, qudlquer outra época, que se apos

, atuando sempre (ou quase) noman- sou dos caminhospo'llticos do Brasil.
Silo ParJo (PIs"olto) _ do-cão da vida pl1blica, e cuja retõ- Toda esta friste paisagem. .seme

Anota Carlos Castelo Branco; num ' rica se transforma em ciladas onde o Ihante a terras' taladas, decorrerâ,
dos seus comentdrlos, a reclamação Povo tropeça" e se sacrifica inutil- 'I, como quer o 'vetuSto senadorAfonso
da deputada Maria da,Abadia, so- mente, tudo-isto soma� epermi'ti"..

,

.Arinos, apenas do dissolução, da

bre, iI rejeição que, de certa feita, do traçar o perfil do "politico" bra- decomposição do sistema presi4eri-
sentiu na pele, chegando até a serem �i1'0. ciaIista, para ele num' i1'reversfvel, ,

forçados - ela � outros pariamenta-. ' ' b) Ou estarâ com a razão o na"frdgio, encontrando-se a- sal-
,
res - a se retirar dasruas, evitando o Prwo que, alimentando uma eterna vação, por (lCaSO, no sistemaparla
constrangimento '/Je mias ou im- ttSPe,rança, desistindo (Je promessas mentar? ••

propêrios, por parte-do Povo. Que jamais realizadas pelos eleitos, 'sen- Não nos entreguemos,
estd com 'a razão, em seu procedi.- te-se ludibriado até o momento em porln!; pormais 'reaÍistas que quei-
mento: que sacode e finalmente escorraça o ramos ser, a um ceticiSmo perigqso:

r "representante", fo./mi1uúido-iJ com precisamos. continuar aereditaruJo
a) Os efeitos pelo sufrdgio rlsotas e xingamentos" ou repudian» no Brasil. Quanto Ih vaias, 'que os

universal (que, embora desaereilita� do-os demodo ostensiyo? - seus merecedores, continuen!" a re

do, I t:tüiàß o r1nico instrumeneo de Infe/iunentii, este I o lado vebê-los, mas que oPovo respeite os
escolha-dos "representantes do po-

-

corrompido - e corrupto intrinseca- 'poucos que honram os seusmanda
vo"), não ClPTlPridores de suas obri- ment« - da vida pqblica, brasDeira tos. Afinal. convim distinguir -apli
gaç6es, que ambiciona", sOmente atua.l., Mas, 'a desgraçª que nos cando o velho e sempre atúaJ ensi
tratar de seus interesse�particulares' atinge, em grau absoluto, I que, os namento tomistâ '- paramudar.
- ou dos grupos que os g,.,;rutaram poucos que estão fota deste rol de
ao "poder" - que se apropriam da faJs4rios da polllica nacional, e que
coisa, pl1blica, como se tudQ� possibilitariam a cimstrução, aqui,
proPrle'il4de particular (capaz de de uma poSSfveldemocracia. são so
lhés prQporcionar tuçros imediatOS. -terrados pela avalanche de medio-

Gumercindo
I,

*Gumercindo Rocha
Dorea é Colaborador da,
Agência Planalto.

.
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A Filial II
" Itapocu
'de,' J�G.Stein

,

Esta {oto é uma gentileZa, do
rotariano Affc;lDSO Bulu' e o original
dela, consigna no verso uma me�
gem, eD;l língua alemã: De. liebe.
Rifem zum Weibaachtafeafe
1903 - Rmil &: EUy (Aos queridos
pais por OC8Silo das festa de Natal
190� - Emil éElly). A mensagem era

escrita com letras do alfabeto gcStico
usado nos países germAnicos, o orien- p
tal� representado pelo gcStico, l�gua

�

faIàda pelos godos, em contraposição Mais tarde a filial se transformaria na

ao seténtrional" representado pelo
'firina S lein Irmãos, depois Emßii>

ncSrdico, língua falada na �scail�- Stein, de�is Carlos Mey e finalizou

via e que se ramificou, a partir do sé- com G., ooolfo, Fischer e d! Olga
c;.ulo Xl, no di�uês, sUeco, no- _

Mey, :com, o Bare Resta!JI'8Dte MA

rueguês e islandês e o QCidental, cujos� ,

RABÁ, "no caminho Jlruestlein, de�

�tantcs eram os 'alemães e os' pois Benjam� Constant,-,depois Rua

ingleses.
' Joinville e boje a Rua,412 � MaxWi-

\, , O in�te ,é que os pais lhe1m;
,

• �' ,

procuravam transmitir aos filhós a '

'

A' outra co_çJo,' assobra-
cultuia trazida da Europa, com pro- dada, deve ter sido Constru1'c!a depois,
fessores alguns improvisados e que mas antes de 19,03. -Nda aparece um
ensinavll1D uma ealignüia de fW.er.in- cas8l e.. dois filhos. Seria, o p,tdprio
ve� lI:OS escolares A beira-d� terceiro EJPfiio?'

.

\ "

I' milêmo... "�. ,,'.. ,� A'" '",.:_:.. ,F,j"al'II '_ IT'APOC"Ú
, A fotd, l;Dostra' dU8&?-cons-'· <:

""CIlNI UI _-_ _

truç6es, a majS' antiga � a 'c:á$l de foi {undadS"elÍ\' W)g-. -Com a djsSo�
negcScios, tendo na vaI1nda seis pes- iuçlculà fitíQa 'STEIN-& .IRMAOS,
soas que posam pm a posteridade, EmfliO ;fiCO\l_ >a 'filiallI,� 1919
iIIn gato ,se espreguiçandO e, no cantQ até 1935;"qiuUl4.e Catlos Meycó!ll-
da casa uma carroça desatrêlada. Uma prou o imcSvel, m6veis, negcSêio, Se"
labuleta C9m os seguintes .cJizeres: J. lIIQ'Yenfes e � trabaJhôu 9 anos. De·
G� STEIN - Casa Filial II ;_·ITA· llOis�sou�asmlbsde�Ro
POCú. Eia a segunda casa filial de

'

�lfo Fisçher. Finalmente I) (.;QIPple-,y
JOHANN G01ITLIijB STEIN e o xo foi comprado pelo dr� Atô1tinho
lugar CJ'!l conhecido por ITAPOCÚ L. Bi�cbi;ique mo�u. díJraDte a sua .

'(com �nto l!JUdo 'naque.la ,época). :, !demoliçlo e est4J�nte;;,.;-
'

Por JARAGUA era conhecIC)a apenas
,

. ".-

"

a Col"ilia do Eng. Smfiio Carlos < Note-se na foto o borli'gosto'
Jourclan, do outro lado do rio Itapocd. na . constniÇlo !' (" l\.iar4jbàró�iito.

I
'

Néste lado esqu�rdo do �o Itapoctf,
ao redor de �912, um pequeno gera
dor à fOrÇa hidráulica, junto a uma

serraria, defronte da filial, fomécia
energia elétrica que ilumjnava as

p�iras - residênc!as de STEIN &.
IRMAÇ>S, SALAQ AU(,1USTO
MIELKE E CARr,oS MEY. E 1L1��:'
davam-se aos luxo de enc�gar
Friedrich Wilhelín Sónnenhohl a pu-

, xar uma linha de iluminação; pdblica,'
que saia defronte da casa da fofó; se
$Uia pela Rua Buestl.ein, atrayeS,sava.a
ponte

.

{\bclOn Baptista e, pelas hOJe
, J:U8S Jacob Buck e Mal. Jió'lol'iano,lÍu
ma apreciável distAncia de 657 me
tro&.

., Ma,'lVoltando à éalfgrafla de. .

�mil e EOy, certamente outros alunos
läiam aprendidq a escrever em gcSti� .

CO, nà prüriep;a escola alemi qúe
Georg Czemiewicz e Stein& Irmãos,
em 1902, encomenjlaram à Augusto·

'

Culos Mielke deuma casa de enxai
mel, onde iecionavam profe$Ores
comO Kiligmann, Werner von �u
dolf, Hochbann, Welsch e ,Fischer.
Uma fof.9 de Valorinestimável. .

.
':·fritz voa Jaragd· 02192
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HÁIO,ANOS
- em 1982, neste m2s de jaMiro apontava' JARAGUÁ DO SUl

cómo o S�,Tf/ßior arrecadador de ICM do EStado. No ano de 1981 arre
cadou 42 'bilhões, 996 milhões--e 745 cruZeiros contra 22 bilh6u, [4mi
lhões e 542 cruzeiros f!'1I1980� num c;rescimento de quase cempor cento.
Em n4meros ·'redQ'fIIkJs os s,eismaiores arrecadadores, em ordem deeres-

, cente: JOINVJL,f.E, ,7,0 bilhões; BLUMENAU, 6,6; FWR1ANÓPOUS.
2,5; LAGES, 2,4;Jaragruf {lo SfIl, 1,7 e CRlCIÚMA, 1,6. - Façanha·
pra não botar defeito 'em termos deproduç40.

,

-As estatfsticas são reveladoras em relação aos trabalhadores. O
PRT (PoStQ Regional do Trabalha), informava: em JARAGUÁ, em 1981
houve 8.J'50 desligame"ws ciJntra 8.059 admiss6es, com fndice negativo' .

de. 91. A nlveljurisdicional (Jaragutf, Schroeder, Corupd e'Guaramirlm), ,

no mesmo pe'ifOdo � de 9.240 admi.vs6es contra 9.011 demiss6es; Em
1980 houve 11.185 Odmiss6es contra 8.140 disperisas. O Chefe do.,Posto
elogiava � esp6ito'empresarial, resguattloni/p at� cpm sa,crijkiosdo.pa-, .

-trimßnio seus co.labor:ador�s. "

,

"AHistória de nossa gente nãopodeficar
só na saudade" .

O Passado sâ é importante se oseu tempo
joi bem empregado.

----....---00ÍÍt!00-- Barão de I�pocu

C,oo,fira a. história,
HXSOANOS

- Em.1942, Wilhelin Raduenz requeria licença para construir {Im
sobrado ctinstalação sanitdria na propriedade sita à Rua Cei. EmiJio
Jourdan, cfe, plantas, que anexava. O processo de n'1 3.394, de
02�01-1942 era INDEFERIDO: "A fac1u:u/a 4 de um estilo pobre tal que

,
a Prefeiturajulga conveniente apelarpara ,o requerente amot4ficd-1a sob
pena de-manda» aplicar o que disp&m os §§ 1'1 do art, 81. Os arts. 34,
J18, 123, 125, 126'e /28, deverão ser c"umpridos rigorôsamente quando
se tratar. de construção no centro da ciiJQ,de. Osartigos são todos do Co
digo de ConstruçlfJj". O tenente prefeito LeonidasHerbster ficaria es

candalizado com tis construções (algumas) que se Ievantàm,. hoje no qua-dro urbano.
'

.
--r

.

._ '. ,. .

- MaxMeldOlti, 'ger. do BancoAgncola e ComercialdeBlumenau,
local entrava' em fltias e era substittifdoPelo sr.Eugênio Jfirgens, procu
rador do fi/iàl de JiJinvil/e. Meldola"esposa efilhos seguiamparaHomo

. nia.

HÁ40ÁNOS·_
,

\

- Em 1952, o governador lriMu BomluJusenfazia um vultuOS(}'
emprlstimo no Banco INCO (1nd4stria e ComArcio de Santa Cat4rina
S/A) de 19 milh6e� de cruzeiros, para pagamento dos seiviços de cons
trução da lüjha de energia eMtrica CAPIVARY-JARAGUÁ. A partirdo(l
que se pode conkir o desenvolvimento industriQl da regilio /ideradà por
Jaragud40Sul. "

_

- O ano era de articulaç6es e a UDN, tendo em vis1cz à sucesalio
ext,lminavam alianças com.� afins. O dr. Adhemar de Bart'ÓSJ do
PSP vinhLl d Sqnta Catarina e o 'dr. PrI'amo Ferreira'd!} Amaral; presi

_ dentir do diretdrio local, seguia à Florian6polis para acompa:nharas ati-
vidades. do ijreSidente nacional. .

HÁ30ANOS

- Em 1962, a Associação Rural de. Jaragutf do Sulpublicava ba
lanço encerr.ado em 31-112/1961, ássinpdo por João Lr1cio da Costa,
pre..sidentt:; Lourenço Gressinger, tesoureiro, OctacllioPedróRamos; se
crel:4rio e O�aJdo Borges, contatkJr, alhn dos membros do Conselho
Fiscal compqsto pelosmonbrosLourenço Erschil)g, WalterBarreleAlvi-
noHadlich. ..

. ,

- A CómunWadeAgrfcola divulgava o estreito trabalha do escritd
r/Q local derServiço de ExtenSãoRural - ACARESC - e aAssocíaç40Ru
,ral, levantando � reuniões de comwiidade e do Comitê MunU:ipal de
''Extensão o serviço de vendo de pintos de raça·pela ASSOCIAÇÄORU
RA!, DE JARAGUÁ DO SUL, fornecendo aos agricultores pintos em

quantidade. <!:ll!kl 14 dias chegavam 500 pintos, os quais jd antes de
chegarem e�;vendido�. No anode 1961, em setemeses,eram,ven
.didos 10.000 pintos de raça aqui em Jaragud dO'Sul.' Lembrava�se, na
ocasilJo, exemplos de jovens cóm 13 anosmoradores em Nereu Ramos,
Três ftios do Norte t: do Sul 'que criavam não COT1JO -agricultores pintQs
com grande sucesso que alcançavam l,l00kg. de peso emmédia. ,

HÁ20ANOS
�. ,

.

-

- Em 1972, oprefeitoHa,,;s Ge,.hLlrdMayer requisitava uma equi- ,

pe do lBAM -InstitutoBrasDeirtJJ d6,Ai1rnin4traçãoMu.nicipal, para reali- .

,

zar levantamento eompleto sdcio-econãmico de Jaragutf, compreenden
da entrevislaf e enquete� com unidades administrativas locais, sindicàtos, .

�colas e.entidades·assistenciais da cidade. Dizia-se naquefp lpoca que a
administraçãoMayerxSchmöckel tirava leite de pedra.
.

.

- Para prevenir (1 ataque de doenças ao reba'nho jaraguaeirse�
ciova�se a 2ft Campanha do CAF�C - Combate à Flbre Aftoa.a, atin·
'g:i1ulo a vacinaç4g cerM de 16.000 �beças. O dr. EdsonFranCoNunes.
informava à reportagem que' oc�n!lava 'OS trabalhas q.",e a campa-,
nha deveria a1c�ar o sucesso da primeira, solicitando colaboraç4o de
,interessadosegoverno.

' '

ApoiO
INPÚSTRIAS REUNIDAS
''''êRAGUA LTDA. ,

Jara�á do' Sul, lQ (l? de fevereiro dé 1.992
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Wagner repassa mais de

254 .mllhões para as escolas'
Jaraguä .'do .Sul - Ö bilizou recursos para mais de

deputado UdoWagner (PDS) 600 escolas em Santa Catari-

repassou para municípios da na", acrescenta.
.

região Cr$ 254.792.396,00'pa- Os repasses seguiram a

ra. serem aplicados em refor- seguinte ordem: Barra Velha
mas e ampliações de escolas e (Cr$ 18.920.000,ºº)�' Garuva
na municipàlização do ensino. (Cr$ 22milhões)"Ita�(Çr$
A vultuosa quantia foi entre- �, 23.780.000,(0), Massaranduba
'gue a representantes da re- (Cr$ 18 milhões)',' Schroeder
gião na cidade de Blumenau, (Cr$ 45.600.296,(0), ' São

, com a presença do governa- Francisco do Sul (Cr$
dor Vilson Kleinübing e fa- 64.492.100,(0), Jaraguá do Sul
zem parte de um total de (Cr$ 48 milhões) e Guarami-
mais de 9$ 1 bilhão repassa- ,rim (Cr$14 milhões).
dos na ocasião,

'

Em Guaramirim as es
colas beneficiadas com as

verbas governamentais foram
Escola Básica Lauro Zim
mermann e Escola Básica São
José. Em Jaraguä dó�Sul re
ceberam recursos as escolas
Elsa Ferraz, Euclides da Cu
nha, Professora Lilian Ayroso
Oeschler, ,colégio estadual
Heíiodoro Borges e Q "CIP'

, Máfio Krutzki.' 'J�l�
,

O deputado estadual o

Udo Wagner se diz "extre- i
mamente satisfeito, pois es- ,[
tamos começando 92 com !
,0 pé direito. Os repasses mos
tram queo governador Vilson
KLeinübing está cumprindo o

Plano Sim, que dá prioridade ,

a saúde, instrução é mora

dia", ressalta, Wagner atribui
ainda a éöncessão destas ver-

�,

'rt�

UdoWagner

bas "ao empenho do secretä
-rio \-estadual r.,da Educação
Paulo; Bauer.��J!m 10 meses

de .atuação, o govern�á ,yia-"""'II ?! "
". '

-.r'

Massarandeba também recebe verbas
.

. .'
.

�. ,.
.

.

Massaraoduba - Por solicitação O preCeito em exerclcio Raimll!ld Sedbor Raimund ZimdaÍs recebeu os crS
do Prereito Dávlo Leu, o Governo do Es- Zimdan, acompanhado do Direto,r do 15.000.000.00 que sem empregado' na

tado. através da Sect,'etarlll da' Educação. Departamento de Educàção. Prof. Sebes- aquisiÇlo de meteríal para a 'E.D. Municl�
Cultura e Desporto. repassoú ao Munid-, lião JOIJe Cúrcio. estiVeram DO último dia paI"Ministro PedroAleixo". •

pio de Massaranduba, a �cia de 22 de janeiro, juntamente com vários ou-
.

, Esta compra será Ceita imediata-Cd 15.000.000.00 qlJllßt!a que�será d�li- tros PreCeitos do Estado, na Câmara de \

nada a aquisição do milteriafnecessário
,
Vereadores de Blumenau, onde Coram re-

mente. depois de processada a licitação.

para que a 'Escola BáSica Municip81 "Mi- 'céber das mios do Governador do Estâdo O município irá, desembolsar verbas "ara
nistro Pedro Aleixo". possa iniciar suas Dr. Vilson K1einübing e do Secretário da o equipamento total do Estabelecimento.
,atividades, agora também com a 5" e 6" Educação - Deputado Federal Paulo porque. a verba recebida do Estado náo é
série. a partir dO iniclo deste ano letivo. Ba",er. recursos destinados a municipaJi-, suficiente.
marcado para 17 de fevereiro. .' za,ção da 'Edúcaçáo. Na oportunidade. o

"A comunidade hom,enagéia prefeito
Sio. FIanc:isoo do Sul -, Em '

concorrido almoço realiza<lo nos amplOs
salões da Churrascaria Ivacy, nesta cida

de. em data de14 do corrente mês de.de,

zembro. sob a inspiração de Um 'SJ:UP.Ö
denominado "Amigos de São Francisoo

do'Sul". sob o comaildo de Manoel Lucas
de Quadros e out�. a comunicbde fran-

cisquense preStou significativa homena

geM ao Prefeito �ogerió Zilttar Jr.. ou

torgando-lhe uma placa de prata, d�ta
cando-o como o Patrono daS, Fest,ilhas -

Festa da Ilha de 'São Francisco do Sul -

oportunidade em que o joriildiSta Nei
Botto Guimarães., na qualidade'de orador
convidado. pl'ofeJiu brilhante saudação

aos preselltes. destacando a atuação do

homenageado. O almoço que. a prindpi,?
parecia ser uma simples reunião de ami
gas, se transformou �um movimento de

, grande expressão peJa aglutinação de to

das as Corças políticas do município. Povo
ou sociedade politizada é isto aí! Pa-'
rabé� aos organizadores da festa:

'

Floriaoi se filia ao PDS

no encontro de B. Velha'
Jaragu6 do Sul - o suplente de vereador pelo PFL. Paulo Floríanl, está

se desligando do partido Pl'1'a filiar ao PDS neste sábado. durante o' encontro re

gional da agremiação que I.contece em Barra Velha, com a presença do vice-go
vernador Antônio Carlos Konder Reis. do senador Esperidião Amin e de deputa
dos federais e estaduais, além de outras lideranças.

Um dos principais articuladores da salda de F10riani do PFL Coi o depu
tado estadual Udo Wagner. FIoriani explica que durante a última campanbapara
a Assembléia Legislativa apoiou "de forma irrestrita a candidatura de Wagner. O
deputado agora está com:spondendo naAL e resolvi,me juntar a ele na luta pelo
crescimento do partido. É uma, opção que fiz sem me preocupar com prováveis e

ruturas coligações". aCÍ'escenta.
Outro motivo para a salda de Paulo Floriani' do PFL é de "buscar maior

valorização dentro de outro partido. no qual sabemos que podemos contribuiu
muito".

Antes de se desligar do PFL. Floriani contatou com lideranças de sua ba
se eleitoral - a localidade de Nereu Ramos. Ele diz que 99% dos procurados
apoiaram sua transCerência. Paulo garante que com ele mais pessoas passarão para
o PDS. "Achp que posso levar 'algo em, torno de 50 membros. de menor ou maior
importância política". conclui. I

Na próxima eleição para a vereança, Paulo Floriani já sai pelo PDS. com
o apoio certo de Udo Wagner.

' ,

Governador recebe
apoio de Collor

Fiorian6polis - Em encontro' Procópio Coi apresentado um pedido de
com o presidente .dÁ República. o sover· auxilio aos mu,!icípios de Atalanta e Ga-
J1�dpr esteve com o, ministro d&:�no- , :;;,.JiIP8ba, em virtude das chuvllS recentés
_, Marcllio Marques Mo�1iiiando ,'i1füe, 'ca� sé,rios, prejufz9!S�"

'

di'h'beração dos os 5,4 billfts destina- �
dos às rodovias BRs-rol, 470 e 282 e dos BRDI ':, ' '

crS 4.3 bilhões reCerentes áoi; auxilios pa- Em contato com o presidente in-
ra os municfpbda Grande,Florianópolis terino do Banco Central, Nelson Guedes
atingidos pelas enxurradas de novembro. de Carvalho, o governador Vilson"

,

No encontro com MarcíJio Mar- .l<Jeinübing., falando em seu nome' e no de

ques Moreira. dO qual também participa- 'seus colegas Alceu CoUares e' Robe,rto
ram o secretário do Tesouro Nacional, Requião. relatou a decisão tomada a res-

Roberto Gulmaries, e o secretário execv- 'peito do BRDE.
tivo do Ministério. Luiz Antônio Gonçal- O Banco Central, segundo Coi in-
ves, ficou praticamente definido que o formado. já � tomando todas as pro,-
proeesso de rolagem da divida dos esta- vidências que objetivem a reabertura do
dos começará por Santa Catarina. deven. Banco no p�ximo dia 31. Nesse sentido.
do o respectivo contrato ser assinado no o presidente em exercíclo encarregou-se
mais tardar. em principios de março. de elaborar os atos necessários para apre-

Quanto' aos recursOs para as ro-
sentar ao Conselho Monetário Nacional e

dovias be d' ....t.� à própria diretoria do BC. ,e co rtum os preJ� causados
,A solenidade de reabertura do'pelas chuvas. o governador Coi informado BRDI está marcada para Porto AI""""'••que os mesmos Coram inscritos em restos - e- -

a pagar. devendo ser liberados ainda este
sede de Banco. e o presidente em exerci-

mês. cio do Banco Central aprovou de pronto
8 decisão dos três governadores.

,
Ficou acertado que nos próximos

dias _Vilson,K1einübing. Alceu CoUares e

Roberto Requião encaminharão ao );)an
,

éo 'Central, para aprovação. os nomes in
dicadoS para compor a diretoria do subs
tituto do BRDE.

INFRA-E5I'RUTIJRA
Encerrando os contatos do dia,

K1einübing manteve longo encontro com
,

o ministro da Infra-elltlUtura, João Santa
na, acertando assúntos pendentes no Mi
nistério. entre "eles os que se relaciolljlm
ao porto de ltajaf; ao gás, C81Vão e rodo
vias.

AÇÂOSOClAL
Ainda na parte da manhã o go

vernador avistou-se com a ex-lÍlinistra da
Ação Socia� Margarida Procópio. II quem
,solicitou a aprovação de projetos objet.i
vando a construção de mais 16 mil unida
des habitacionais no Estado.

, Kleinübin� inCormou que seu es

forço maior nessa área é zerar o déficit
habitacional nos,pequenO!. municípios.
através de um programa de unidades iso-.
'Iadas. com o que, estará assegurada 8 re-

'

dução do êxodo para as grandes cidades.
Na audiência com Margari,da

,

BALNEARIO
r

-CAMBORIU
PARA COMPRAR, VENDER OU ALUGAR,

CATTANllr.,ÓVEIS
AV BRASIL, 103,0· FOnE: (0473) 66-2889

,

'CLíNICA VETERINÁRIA
SCHWElfZE'R

"

!

Dr. Waldemar S'chweitzer
eifnica de'pequenos e grfU1des animais,

cirurgias. vacinaçes, raio .r. internamentos e

bf?utique. R _ joinville. 1_178 (em frente ao

Sup. Breithaupt) -'Fone: 72-3268
Jarag14á do Sul� se

, I
"

;'_')'

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

, ' concreto).
_

R Joinville, 1.01.6 .... Fone: 72-1101
Di0s.�o de Plásticos (tubos de PVC - 8letrodutosl

linha esgoto - tubos de poHetilenclmangueira
, preta).

RBernardo Dornbusch, 858 - Fons: 72-3025
Escritório Geral

R. CeI. Procópio Gomes, 99 - Fone: 72-(J()66

0, 'melhor Carro Usádo da região
OPALA; DOURADO METÁUCD/79
ESCORT GL, PRETO/89 . ,

VOYAGE 1.6, VERDE METÁL./8,6

ri�11�1�Jl

ESCORT GL, DOURADO/89
ESCORT L, PRATA METÁl./89-
AGBALE, BRANCA/92

Morettill Jordan & Cia. Ltda.

CHEVETTE SL, PAATAl89
PA�WA GL 1.8, AZUL METÁ�./9,O
DEL REY GHIA" PRATA METAL./86

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 158
F_one 7'2-1777 - Jaraguá do Sul - ,SC

Jaraguá do Sul, la a 7de fevereiro de 1.992 . Página 3,
'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



____________------ E,CONOMIA

Reaiuste dos trabalhadores
no Vestuário será de 63,31%

Jaraguã do Sul - o
Sindicato dos1rabalhadores
nas 'Indústrias do Vestuário
de Jaraguá do Sul ,.. que
abrange a microrregião de
Schroeder, Massaranduba,
Corupã, Pomerode e Jaraguá
- concluiu negociações CQlll
o Sindicato Patronal da ca

tegoria 'para concessão do
'reajuste de janeiro que será
pago já nesta folha de feve
reiro. Os quase 13 mil traba
lhadores vestuaristas da re

gião que ganham até três
salários mínimos receberão
63,31% de reajuste, este (n
dice será extensivo as de
mais faixas salariais nas

maiores empresas do setor,
conforme o acordo.

Segundo o presidente
do Sindicato dos Trabalha-,
dores nas Indústrias do Ves
tuário, Lauro Siebert, a pri-

Avanço
comercial, 'porto
/

e política
São Francisco do Sul está

penetrando forte no Mercado
Comum Catarínense, haja visto
que a empresa ALVORADA
AUTOPEÇAS com sede nesta'
cidade vem de abrir a sua tercei-
ra filial na cidade de Jaraguá do ,g
Sul. Cumprimentamos o sr. i' Hilário Pereira, diretor-em=

ã

presário, pelo arrôjo empresa- S
riaL

-Q-
O Ministro da Infra-Es

trutura acaba de enviar Convê ....

nio ao Estado de Santa Catarina,
�

para liberar Cr$ 600 milhões
,

que serão aplicadoa na pavimen- \

,tação do porto. Notícia, é notícia.
-0-

São Francisco' do Sul ter
minou o ano de 1.991 em estado'
de alerta, com o lançamento do
empresário Oswald Zattar Fio:
lho, candidato a Prefeito/92, pe
lo PR,N. Os demais partidos ain
da não se movimentaram, porém
cogita-se pelo PSD a duplaEn
genheiro José G. Camargo/Dr.
Eduardo Musse, pelo PMDB e o

engenheiro Godofrêdo Moreira
Fppo, atual vice-prefeito e pelo
PDC o engenheiro Aroldo de
Oliveira. Pelo PFL é certa a

candidatura do empresário Har:
ry Schmelzener. A expectativa
política está em torno do pro
nunciamento do sr. José Sch
midt, guru da política francís
quense.

Vamos aguardar.
(Amoldo Alexandre)

- I automóvel

mejra reuniãe de negociação
foi no dia 23 de janeiro IH
timo. Na ocasião os patrões
concordaram em pagar os

63% somente para funcioná
rios com até três salários
mínimos de renda, enquanto
a entidade trabalhista queria
estender o reajuste a todas
as faixas. "O Sindicato in
sistiu ., diz 'Lauro - e conse

guiu aos poucos reverter a

posição inicial, hoje temos
nas, 'maiores empresas do se

tor a garantia de pagamento
do reajuste a todas as fai
xas", explica o líder sindi
cal.

, As 'empresas que con

cordaram em pagar os

63,31% a todas as faixas sa

lariais são: Malwee, Marisol,
Marcatto, Confecções Nico
lodelli, Dalcelis, Confecções
Lori-mar, Confecções Môni-

ca, NeIci, MaIha Menegotti,
San Remo, Martini Con
fecções, Jeanes Lavanderia,
Tecelagem e Confecção
Eduardo e Zanotti Elásticos.
Juntas elas empregam quase
90% dos 13 mil vcstnaristas
da região abrangida. pelo
Sindicato de Jaraguá do Sol.
As negociaões, porém, ainda
continuariam até sexta-feira

'�desta semana e outras em

presas poderiam ceder ao

pedido do sindicato traba
lhista e proceder pagamento
irrestrito a seus trabalhado
res, acrescentou Lauro Sie
bert,

Já .o salário normativo
da categoria passou para ces
165.000,00 em janeiro e Cr$
200.000,00 em fevereiro,
enquanto que o novo salário
mínimo nacional alcançou
apenas Cr$ 96.037,33.

paolo
Lavagetto,
da Varig,
ea

atriz
Loretta
Swit que
entregou
oprêmio

Varig recebe,prêmio de
.

melhor transportadora
o Representante da VA

RIG em Nova Iorque, Paolo
Lavagetto, recebeu o prêmio da
.revista norte-americana Busi
ness Traveler .Intematíonal, que
escolheu a VARIG, pela se

gunda vez consecutiva, como a

melhor transportadora da Amé
rica do SuUAmérica Latina.

.

Oprêmio foi entregue pela
atriz Loretta Swit, convidada de
honra da revista para a cerimô
nia, realizada no Hotel Plaza em

Nova Iorque, que contou,.ainda,
com a presença de várias outras
personalidades.

.

A Businesss Traveler In
ternational é considerada-a me

lhor revista especializada dos
Estados Unidos, preferida dos

executivos que VIajam a negõ-
'

'cios. A pesquisa que escolheu
a VARIG foi feita pela empre
sa Simons Research Bureau que,
tradicionalmente, colhe a opi
nião de Ieitores da revista sobre

todos os aspectos dasvíagens de
negócios. Este tipo de público
constitui-se no melhor termô
metro da indrístria, o que toma o
prêmio concedido pela'Business
Traveleí: International um dos
mais cobiçados do mundo na sua
categoria.

Na foto, o Representatne
da VARIG em Nova Iorque, sr.
Paolo Lavagetto, quando recebia
o prêmio das mãos da atriz Lo-
retta Swit.

'

a descentralízaçäô
.: ,

CORREIO____,.
.:> <> FI- <>" C>

Indústrias:

e" diversi'icação
vilo Leal

Jaraguâ do Sul tem a

sua força econômica muito
bem distribtdda, espeeialmen
te pela diverslficqção de seu

: parque fabril, Com certa'pre
, dominãnciâ do setor de con..
fecções, ou seja! do vestuário
e dentro deste, o destaque da
malha. Mas, Jaraguâ do Sul,
no seu desenvolvimento in
dustrial; nãb conseguiu criar
uma zona estritamente indus
trial,porque o seu crescimen-.
to ocorreu de uma forma ho

mogênea, atingindo todos os

bairros, espalhando fâbricas
por todos os lados, sem se

ater a umponto ou região de
terminado.

Recentemente publica
mos um caderno especial da
série. de reportagens "Ronda
dos Bairros", ali enfocando 'O

Bairro da Barra do Rio Cer-
, ro e agora estamos prepa
rando mais uma edição espe-
=cial desta mesma série, colo
cando em destaque o próspe
ro bairro do Jaraguâ Es

querdo. No giro da equipe de
reportagens do CP; podemos
observar que também no Ja

raguâ Esquerdo ocorre aque
la acentuada diversificação
industrial. As malharias são
em maior número, mas, ali se
destacam indústrias de ali

mentos, corrio a Urbano, que
é a maior força do bairro, a
Argi Carrocerias; a Estofa�
dos Jardim, móveis; A Me

talúrgica ZHZ, grampos para
embalagens; a Móveis Pradi,
madeira e fórmica; e mais de
zenas de outras indústrias de

,
'

menor Porte, criando é colo
cando no comércio, para
consumo, os mais diversos

produtos.
'

Acreditamos que, mui-,
ta 'gente pode pensar .dife-·
rente e considerar que este

sistema de diversificação e de'
. descentralização não é o mais
apropriado, d(if�ndendo co

mo omais indicado a concen

traçJb das indústrias em lu

gares determinados a elas. '

Nós, porém; achamos que o

sistema traz senstveis vanta

gens, especialmente' em ter

mos- de economia, uma, vez

que, deste modo, a indústria
vai de encontro a mão-de

obra, facilisando-lhe li fre
quência e o acesso, o que é
mais vantajoso do que a

mão-de-obra dirigir-se às fd
bricas 'lOCalizadas distantes,

,

com maior, exigência de

'transportes para, às vezes,
deslocamentos- bastante Ion

gos.
, O encontro à mão-de

obra, e não o inverso, está
ocorrendo. ein grandes cen

tros de rprodução do Pais,
com a presença dr grandes
fábricas -distribuindo-se emfi
liais e, espalhando estas por
todos os recantos, especial
mente pelos bairros maispo
pulosos, buscando a -aproxi
mação com à operário, facili
tando assim a Sua maior fre-
quência qa serviço. '

!Jl!por estes exemplos
que defendemos a descentra
lização e .a diversificação,
como uma for:ma mais reco-

.

mendada para progredir e

desenvolver t;JMunic(pio.

Dê O que há de melhor para SeUSanimais

Clínica Veterináda'
'Atendimento c:Jínko, c:lr6rako, Internamento, ra� ,x, YllCIna., '1IoIpedaaetn,
petshop, banho, tosa, Clarinho e proteçlo.· ,

8b3Omln - llb45mln
'

14h - 18b45mln
Süados: 8b30mln' - Uh
.... Luiz Kieften, 127 (ao l8CIo ..... aad_>
r_ (Rftadol) 7l-jl391

'

MédkotIVeterlnúios: Anelbe ..LeII_
CRMV 1 - Ul5 Mauricio1.$-
BMtIna GOIdI CRMV 1 - 1� ,

CRMVl-1389

VIDA

Bar e Restaurante Nina
Hruschka

Equipamentos e Acessórios
Indústria de aparelhos para m_qulnas de costura,
Aparelhos de debruns, apareJhos de debruns duplos,
Ovo Goleira, filete, aparelhos para pregar elástico e

aparelhos especiaiS.

Rua. Tereza A. Hruschka, 50 - Bairro Jaraguã
,

Ewuerdo
I" 8925Ó JARAGUÁ DO SUL .,. SANTA

CATARINA

Um terreno na praia de PIçarras com construçlo "

em andamento de dois sobradinhos geminados com
105m2 cada um. O Imóvel estai localizado a 150 metros
da praia, perto do Hotel·Candeias. '

Contatos pelo telefone 72-2926

Mals lima ,opção em Jaraguá do Sul. Nas dependências
da sede do Grfmio Recreativo Dalmar - GREDAL •

Atendendo casamentos, aniver.sários, batizados e eutras
festlvldades,

,

ABERTO AO' PÚBLICO
,Rua JoinviJIe, $/no - próximo ao Po;to de Vendas Dal
mar.

Vendo ou \ troco pÔr

Jaraguá doSul, Ja a 7 de fevereiro de 1.992
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vestibular: os aprovados
para aFerj �. Jaraguá

A Fundação Educacio
nal Regional Jaraguaense -

FERI - forneceu ao jornal
Correio do Povo as -rélações
dos candidatos aprovados
nos exames vestibulares para
os Cursos de Administração
e Pedagogia para �ço de
1992.e que aqui tornamos
público:
Curso de· Administração:
Ademir José Buttendorff,

. Andréa Oaudia da Costa,
Andreia Aparecida Oliare,
Arão Barbi, Carlos Alberto
F. Kneipp, Carlos Alberto
Kremer, Charles Almir
Schmauch, Deborah-Sueli de
Amorim, Delmara Marian
Adriano, Djon Rober Watz
ko, Edino Sohn Macedo,
Edson Luiz Koch, Elcio Ri
cardo Alberton, Eliane Ma
ria Valandro, Elrita· Glatz,
Enor' Paganini..Bellettini,
Fabiane Raquel Marcolla,
Gio Fabiano Voltolini, Gise
Ie dos Santos, lldefonso da
Silva Junior, llmar Vieira,.
Ivo Walz, Jackson Stein,
Jaime Manoel da Costa, Jair
Luiz Possamai, Jair Rogério
Steinmacher, Jean Luis Sil
veirä, José Juarez Momm,
Josiane Trocatti, Juarez Ma
tias dos Passos, Juliano Ce
sarBaade, Jurema Nícocellí,
Kurt Amoldo Einsfeldt,
Laercio José Paterno, L.aert
Augusto Ramos Filho, LiD-

dolfo L. Braun Junior, 4 u

ciane Cristina Pietruza, Luiz
Carlos Pereira, Luiz Martini,
Luiz Sérgio de Assis Perei
ra, Marcelo Hideo Saeyki,
Marco Antonio da, Silva,
Marcos Lennert, \

Marcos
Mathias, Maria Lourdes.So
rai Girolla, Maria Lúcia E.
Falcone, Mariane Franzner,
Marlene Pessoni, Marlo
Mano, Maurlcio Leitão Ro
drigues, Odinir Bento Gar
cia, Patrícia Schmidt, Rafael
Cristiano Kretzer, Robert
Donath Junior, Roberto
Rymsza, Samuel Erkmann,
Sandro Rogério Schuenke,
Sérgio Luis Franzner, Simo
ne Lemke, Sonia Mara Bor
ehardt, Tadeu'Tufie Mahfud,
Vanderlei Nass, Vanessa
Chiodini, Vanessa Regina
Kuchenbecker e Viviane .

Spezia, .

Curso de Pedagogia: Adria
na: Nicolodelli,' Adriana
Rahn, Alma Scholl, Alzilene
do Nascimento, Andreia.Ca
valheiro Gonçalves, Andro
Cesar de Oliveira, Arlete da
Silva, Aurea Maria Schio
chet, Barbara Scbappo, Cla
rice Inez da Silva, Claudine
Piazera, Oeuza A. C. Gon-
'çalves, Bdvaldo

'

Jorge de
Carvalho, Erotides Venmrini
De Santis, Fabiane Fock,
Flavia Beatris Miorelli, Gil
do Josê Heerdt, Harilc;Io Ko-

nelI, Hildo Artur' Hatschba
eh, llisabet Pradi, Isete A.
de Araujo Gonçalves, Ivane- .

te Vicentini Freitas, Janete
Maria Panstein, Judite Fle
ming Giese, Kismara Lislei
Walkinir, Leonice Torezani
Moser, Lourdes Maria Bogo,
Luiz Gonzaga Demarchi,
Marcia InesMaas, Margali
Ruckert Tomaselli, M�
celma 'Francisco, Maristela
T. Kasmirski, Marlise Jung
ton, Nadia Aparecida Stur
mer, Raquel de Lourdes Da
niel, Rita de Cacia Ramos

.

da Silva, Rosalina do Nas
cimento, Rosane Vera Maia'
Pereira, Roselene Pereira
dos Santos, Salete Maria
Demonti, Sandra Regina
Ramos, Simoni Elizabeth G.
Beri, Sonia Maria Rymsza,
Tadeu Arbigaus e Verani
Tremea.

São os vestibulandos
aprovados para os cursos de
Administração e Pedagogia,
administrad a; na FERI, de
Jaraguã do Sul.

* As matrículas estarão
abertas nos dias 6 e 7 deste
mês de fevereiro, das 9 às
11 horas e das 14 às 19 ho
ras, no campus da FER.J. O

. candidato que não cumprir
com a exigência da matr{cu
la nos dias e horários previs
tos, perderá automancamen
te a sua vaga.

1

Sehroedere atletismo nos Jogos Abertos
A CME., de Scbroeder,

poderá estar participando
nos prõximos Jogos Abertos
deSanta Catarina, com uma

equipe de Atletismo. .

Segundo o novo técni

co; professor de atletis�
que treinará a equipe, Iva
nildo de Souza Pinto - a

equipe poderá estar inician
do treinamentos já no final
do corrente mês.

Entre os atletas c9ntra-

tad a; pela CME dê Schroe
der, há alguns já agraciados
com medalhas nos jog a;
abertos, porém, em nome de
outros municlpios.

O Prefeito Adernar

Piske confirmou as contra

tações desses jovens atletas.
Eduardo WiekowSki, Wan

derlei de Oliveira e Marcelo

Lucht repre&el)tarão o mu

niclpio de Schroeder, e já
estão iniciando os trabalhos

de base para o inicio dos
treinamentos;

-

Segundo a opinião dos

pröpríos atletas, eles tem

certeza que só .irão dar pra
zer e satisfação- à boa gente .

de Scbroeder, uma vez que
desejam competir para mu

niclpios que valorizem. real
mente o atleta e estão con

fiantes de receberem esta va

lorização por' partç dos
Schroedenses.

, Corupá concede aumento aos. funcionários municipais
A PrefeitUra Municipal Os funcionários' muni- que"o aumento salarial dos

de Corupá; com pleno apoio cipais de Corupá' receberão servidores deveria Ser mais
e aprovação dó Legislativo seus proventos de janeiro elevado ainda, porém, a es..

m lnÍcipal, concedeu reajuste deste ano já com o melho- cassez de recursos da � lnÍ-
warial aos servidores pdbli- ramento co�ido pelo titu- cipalidade nãO· permite, no

cos .municipais lio, montante, lar dO Executivo, Emes� momento, una elevação
� .$0 por cento. Felippe Blunck, que alegou mais dilatada."

��
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Argama... cInza Hlbraflx SKa CrS 1.Il00.00
.

Argall)lla.. cInza Hldroflx 20Kg CrS 5.eoo.OO ,

CaIxaria de auallclada_Cr$-1.550,1IOm". .

s.rafo de telha de Qual. CrS 150,OOIIIt.
Tubo SoIdIIvel2Omm barra CrS 1.100,00
Tubo SoIcIavel25mm barra CrS 3.100,00
Tubo Eagota cl_100111m barra Cr$ 7.1oo.t20Tubo Egoto cInza 40mm barra CrS 3.100,l1li
Tubo Eqato cInza 50IMI barra Cr$ 3.150,00
Aacento·..nltjrlo Famaplaat Cr$ !S.4GO,00
Rua José TheOdoro Ribeiro, s/n2 <ao lado I.du
mak) Fone: (0473) 72-3831 - 89250 :- Jaragud do
Sal-se

.
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MATUTANDO
------_----- Egon L. 'Jagnow-'

A'Preservaçãoda natureza

Na semana passada tive a

opo1'tUnúlatk de visiUlr o Parque
Ecol6gico Batistela em Corupä,
com sua vistosa mata nativa e as

catorze quedas de âgua do Rio
Novo.

.

t possfvel constatar o

grande esforço daquele municfpio
em harmonizar a presença do ho
mem, com a. natureza, preservan-

.' do-a da 7!U!lhor forma possfvel,
explorando-a sem agredi-la.

Contudo, uma imagem 11UI

marcou, destoando completamen
te com o esforço de preservação
empreendida naquele parque, Al
guns quillJme,tros antes de se che

gar ao parque vislwnbra-se, ci es
querda, graciosamente, aprimeira
queda do Rio Novo, descendo a·

.

Serra do Mar como um filete de

prata, brilhando ao solda 71UJnhã.

Dirigindo o olhar um pouco ci di

reita, vê-seuma enorme "ferido",
aberta na encosta da serra, so

bressaindo-se ao verde da ",aUI: 1
a estrada Corupâ-Sâo Bento.
Grande ârea de mata nativa des
tndda com a terraplanagem para
a construção da rodovia, cortando
a encosta dosmorros,

Não 1 minha intenção dis-
.

cutir a necessidade da construção
da rodovia ouMo.Maso contras
te queforma, leva a refletirsobre a
real necessidode de se preservar a

"f',tureza de forma global e inte-

grada.
o primeiro passo, na ten

tativa de preservar a natureza, 1

procurar entender as razões que
levam o homem a agredir a natu
reZa.A destruição da natureza não
1 uma fallJlidade, mas 1 resulJado
de ação não pensada e incon

seqüente do homem.
TclJvez a 71UJior responsâvel

pela destruição .1 a ganância irre

fredvel que, visando lUcro fdcil e
imediato, explora a natureza sem o

devido cuidado, destruindo a co
. bertúra vegetal, agredindo a to

pografia, poluindo äguas, etc•

,

Também a indiferença pa
ra com a prese�ção 1 uma das
causas relevantes, Muitos pensam
que a natureza não necessita de

cuidtu:hJs, ou que preservar a na

tureza 1 paraos outros, esquecen
do-se que a responsabiãdade 1 de
todos aqueies que, de uma ou de

outrafomla, dela se utilizam.
t precfs� lembrar que a

natureza a ser preservada 'nãa 1

apenas o Pantanal e a Amazßnia.
Mos 1 o pedacinho de chão onde

moro, o filete de âgua.que corre

no fundo do quintal, 1 o passaro
(/lU! se aninha no galho da laran-

.

jeim, os rios, nwrros e mallJS que
nos cercam.tporaique começa a
preservaç40. E se esta for feita,
toda a natUreza estmd preserva
da.

VENDE�SE'
03 (três) aalp6es pr6,.moIdados com c:oberbra de
alul1'Ö).

Medida dos gllp6es: '.
A - 10m x 46m ••••.•.•..••••.. lgUai a 460fu2
B -13m x 46m .•••••• � ••.••••• lgual a 598m2
C -13m x 27m ••..••.••.•• ; •••Jgual a 351m2
Area total COb8rta igual à 1.409m2

Medidas das folha de alu.....'

Quantidades Meddas
45folhas' 6.100]c 1,.120 .

45 folhas 4.850 x 1.120
131 folhas 6.400 xt.12O
100 folhas Cumiei'as

Fone: 72.3011

co'mpra . vende· troca ..
RUA· BERNARDO DORNBUSCH.S/N

F-ONE: (0473) 72·0759
.JARAGUÁ DO SUL - SC

EspeSSIn.
O.50mm
O.50mm
0.5Omm
O.80mm·

Compra - Vende - Troca
Financia,

Automóveis e Caminhões
Av. Gétúlio Vargas, 754 - Fone:/Fax: 0473

- 72-2577
89250 - Jaraguá do Sul - SC.

TIBÉRIO
AUTOMÓVEIS
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ESCALA MUSICAL

Aulas de
ÓRGÃO - vlpLAo -

SAXe
CLARINETA'

Dia 01:0Z.92 Ana Barba
ra Buchmann. Alice Pedri Ro
cha, Hildrut Voigt Doster Kmu
se, Brunilde Machado, Sidn.ey
rajes da Silva, Karln;Balsanä
li, Hilário. Chiodini, Iise Benha
Kohlbach.

Dia 02.02.92 Francisco
Voikt, Antonio M'llhfud;. Valde- .

dr Ramires Pelles, Gertrudes
Piacetzni, Oswaldo Heusi em

Curitiba, Dulce Satter;Margan:t
Braumbúrger; em Curitiba, Ant
sio Ruediger, Ana Maria Pimen
tel Carione em Fpolis, Robe110

Nu';es, Adalberto Blank, Tecla

Vogel Dregel, Maria Lennen

Lfppinski, Antonio Müller,
_ Thiago Kamchem, Fernanda
Carla Chaves.

.

Dia 03.02.92 Benno Leo

poldo Fidler, Eliane Schmõcke!
em Curitiba, Edson A. C01Tea,
Realdine Stinghen, Catarina M.

Decker, Ivan; F. Schwanz,
Eduardo Fugel, . Manfred
Gmetzmaeher em Blumenau,
Yeda M. B.·Conti, Cecilia ML. ,

Morangoni.
Dia 04.02.92 Lidia Ers

ching, Artrud W. Guyot I
em

.

Alemanha, Luiz G. Stinghen,
.

Martha Krause, Irma Krneger,
Andre Kamer; Osmar Gonçql
vesí Gmce Kelli Blank, Alexan
dre Mwiske, Simone P. Henn.

Dia 05.02.92' Eugênio
Strebe, Edelmar Dõring, Milton
Reinner; Leocâdio Souza Coe

lho, Alvino P. Pellense, Trnudi
Oeschsler; Ema Krause, Olga B. .

Gefiert, Silvia dos Santos Neil
zel.

Dia, ,06.02.92 Edgar
Gramkow, Arcelino ficolli, Gel
so Wasch, Claudete Stulzer, Re
nato Ewald, Katia M. Black,
Sidney Garcia, Clementina Mar-

.

tins, Ariovaldo Hansen.
Dia OZ02.92 Elizabet

Vieira Lombardi, Eu8!nio Mu

rara; Elis de Almeida; Zulmira

Volpi, Talita Freiberger, Euphé�
,

lia Ehlen, Gilmar M. SchwartZ,
.

Ana C�/ina Rjtta, em Fpolis,
Renilda Madro MansKe.

.

SEXTA 31/01/92 - '20:i5 horas - "OIÇA,
DoRES DE EMOÇÃO". DIREÇÃO: KA
THR/IV B/GELOW. COM: PATRICKSWA:YZE
eKEANUREEVES, CENSURA: 12ANOS,

SÁBADO 01/02/92 - 20:15 horas - "C4ÇA-
, DORE$DE EMOÇÃO". CENSURA: 12ANOS

- 22:00 horas - "SEM PROGRAMAÇÃO"

DOMINGO 02/02/92 - 15:00 horas - "SEM

PROGRAMAÇÃO" - 20:15 horas - "CAÇA
DORESDE EMOÇÃO". CENSuRA: 12ANOS

SEGUNDA 03/02/92 - 20:15 horas - "SEM

PROGRAMAÇÃO" .

'rnRÇA 04/02/92 - 20:15.horas - "OIÇA,'
DoRES DE EMOÇÃO". CENSURA:_12ANOS
QUARTA 05/02/92 - 20;15 horas - "01- /

ÇADORES De EMOÇAO''. CENSURA: 12

ANOS /

QUINTA 06/02/92 - 20:15 horas - "FILME

ERÓTICO", CENSURA: 18.ANOS
. INGRESSO ÚNICO

Faça suá'
assinatura
por telefone
72,.3363 MARRAKECH Rua DOmingos da Nova, n� 377 Fels

I - A Boate Marrakech
acertou em cheío nas pro
moções da temporada' de
verão:

,

- Todas as sextas: Frí
day Rock Night, noites onde a

tônica principal é o rock'n'roll
dançante, "com pinceladas de
P9p, reggae e dance musíc.

- Todos 'os "sábados:
OXidance, venha oxigenar sua
adrenalina com os sucessos

que fatem a cabeça de norte

americanos, europeus e aus-

tralianos.
I'

II - A equipe ECektus, I'

devido ao grande sucesso do ,II'

domingão de verão no BotaCo-
II

.go, resolveu ampliar, ainda
maís o seu acervo musical pa
ra o deleite de seus trequenta
dores. Agora o repertõrío es-

tará 'ainda mais recheado de
sucessos atuais, Dance Musie, '

Acid House, Pop e muitos Fla-
sh Backs híper-dançantes. Ve-
nha até a danceteria do Bota-
fogo e ... Let's Dance!

,zia por suas

s no vestibular
funcionário da A

I S/A foi apre
ra o curso de

Contábeis. Já Vi·
ma futura adml

de
'

empresas.
Informações

der os parabéns
. os jovens jara·
que passaram

sso por esta difi·
• Aos inilhares

passaram um
não' desistam, a
rá mais valoriza·
fracasso inicial.

Vista,.se bem

Tem coisas
que nunca

saem da moda.
Andar bem

vestido é uma
delas.

E isso é no

Proc'lamas de Casamentos
, . J,

A GERAÇÃO
DAMALHAEDITALNO 18.143 de 21-01-1992

OSORIO BORGES E NELSI
BORCHARDT
Ele; brasileiro, solteiro, motorista,
natural de Imbituba, neste Estado,
domiciliado e residente na Rua Ne- ,

reu Ramos, em Imbituba, neste Es
tado filho de Daniel João Borges e

Rosa Olivia Borges.
Ela, brasileira, solteira, operaria, na
tural de Jaraguá do Sul, domiciliada
e residente em Estrada Garibaldi,
nesta cidade, filha de Willy Borchar
dteMaria Nadfr Borchardt.
EDITAL N2.18.144 de' 21-01-1992
NILSON RECH E EUANE
KLEIN

.

Ele, brasileiro, solteiro, operário, na
tural de Luís Alves, neste Estado,
domiciliado e residente na Rua Pa
raná, 95, nesta cidade, filho de João
Rech e FranciscaWinter Rech.
Ela, brasileira, solteira,' operária, na
tural de Jaraguä do Sul, domiciliada
e residente em Três Rios do Norte,
nesta cidade, filha de Eno Klein e.

Tecla LewerenzKlein,
EDITAL N° 18.145 de 21-01-1992

MANOEL SABEL, E MARIZ....... -

DESOUZA
Ele, brasileiro, solteiro, vigia, naru/al
de Jaraguá do Sul" domiciliado e ;\,�

sidente na Rua Castelo Branco, 58,
nesta cidade, filho de/Vicente Sal el
e Carmem Sabel.
Ela, brasileira; solteira, profess, ra,

, natural de Petrolândia, neste Estado,
domiciliado e residentena Rua Erich
Aben, nesta cidade, filha de AgI' sti- .

nhö Manoel de Souza: e Nadir Só "tz
de Souza

���
�1�

VARIG
72-0091
I

I' Os calouros
Félix Henn e

Viviane SpéziaModaSempre
Getúlio Vargas, 55

EDITAL N0 18.146'de 24-01-199�
MÁRIo .VÖLZ E IRANI 1ft '\
TInAS
Ele, brasileiro, solteiro, eletrotécni
co, natural de Jaraguä do Sul, d' mi
ciliado e residente em Rio Cêrr H,
nesta cidade, filho de Hilbert' Ver z e ..

de Raulina Mueller Völz.
Ela, brasileira" solteira, costure : ra,
natural de Jaraguä do Sul, domi. Jia
da e residente na Rua Clara . lC1'

mann, 823, Corupá, neste Estad . fi
lha de Linus Mathias e Edith M !lier
Mathias.

* A Coluna G�nte& Informações, em nome âe toda a equip,e do jornal Correio 4� �OYO 'f.ue home.
senhora Margot Adélia Grubba Lemann, que completou mats u,,! ano de Vida 'lo u!ttm(J dia 2-5 de ]
melhores votos de saúde, felicidade e sucessos em seus empreendimentosprofissionais. .

J '

[SELVA-,
A LIBERDADE EM MÃLHA

"

VestÍndo Gerações

K auê Fernando Boa
ventura, acaba de
completar' seus 7 ani

nhós de feliz existência, na

companhia de seus pais:
José Antonio Boaventura e

Darcy Sievert Boaventura, e
de seus maninhos Khian, em .

vésperas de 6 anos e Kamí
la, com apenãs 2 aninhes.
Kauê, em plena refeição,
armado de garfo e faca, faz
pose para o fotógrafo, mos
trando toda a sua graça e

dettmninação.
.

Ao Kauê, as felicitações de
seus familiares e, amigui-'
nhos, 'bem cQmo do jornal
Correio dó Povo .

,

co'!'pletáram esta, se
de feliz união. Ela é
das mais famosas e

cidade de laraguá,
mãos hábeis. delicias
lá e um taxista dos

\

Postos de Vendtu
Av. Mal. Deodoro,

1.085
I'

-----------------------------------

FONE: (0473) 72·3.253 PARABÉNS "LÉo"

O garotão esperto Leandro Sckmoc/re! Gonçalves c -mpleta
mais um aninho de vida neste damingo (02/02). Leandro é ilho de
YVOMe Alice Scfunöcke/ e Antônio Gonçalves (in memonon "Leo"
- como é chamado can'nhosamente pela f(l11Úliq deverá come rorar a

chegqda tiL seus 10anos ernfamilía, � praia do Tabu/eiro, e l·Barra

Velha, onde veraneia desde dezembro. A mãe .YVOMe e o ; ;;draslo

'Francjsco Alves enviam ào "Uo" aquele beijão cheio ci (IIItOT,
através da Coluna, mas avisam que no dia .do aniversário G :"rinho
será ainda mmor.

Fone: 72�3311

Jaraguá do Sul � SC '.

�•.
,).

,5
. "IILHAS JIRO UDI. .�,,,,

�\�. Lanchonete e

'Panificadora -

Ao lado da
rodoviária

_A 't'J'CdtiCtL.'AUMENTOS CONGELADOS

D/CORTE'Malhas

JARÔ

\

EspfilOlalizada eil) brocas de aço rápido, brocas de metal
duro para cl ":urto impresso, fresas dê aço rápida, bedames com

dez por cenl··' de cobalto. machos de aço rãpido, serras de aço
rápido, cass; ·1ates, umas, contra POl)tas fixas, pontas rotativas,
trenas. eletn dos, mandris, paqurrnetros, micrometros, discos da
corta e desba·1Ia.

1986 • 19&1

ANOS gente nossa

Jaraguá do Sul

Rua Mal. Deodoro, 28
Fone: (0473) 72-0346172-0866

Aliando sabór; praticidade e hi.giene, agora você tem em

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

variaro seu dia-a-dia".
Rua Jorg� Czerniewicz, 145 - PnSx.

- Alimentícios Sasse
, Fone: 72·3560 - Jaragu6 do Sul- SC

Malhas para confeccioni$ta�
Rua Cei. Procópio G. de Oliveira, 788

Fone: (0473) 72-0246
Jaraguá dO S,ul- SC

Dlcflrte'Comdrclo de Ferramentas Ltda.
Ru<:! Relnoldo Rau, 459 - Fone: 72-3384
Te"!x: (475) 465· Jaraguä do Sul- SC.

I'

II

r

GltEDAL,RESTAURANTE
O que há de melhor em r.estaurante.,. aberto

.

ao
. públi�o. ,de

ä domingo com almoç�. e Jantar, servl�do o !Dais deliCIOSO
assado, petiscos,_ aperitivos e' a cerveja mais gelada da

Não deixe de prestigiar este, deliciOSO ''recanto, convi'de seus 'ami
gos, e vá se divert�r, �sta é,a ve�dadeira opção .em lazer.
Localizado a rua Jolnville, proxlmo ao parque fa·brll ,almar.

--
-

segunda
marreco
ci.dade.,__

-

'A ROUPA�INFANTIL•

I
.

'"'-

',,, I

,
i

\
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NIGHTLIFE

ALTA
. FRECiüÊNCIA,
-----------Plll'Ati-

CASAMENTO

Dia 25 de janeiro subiram ao altar os jo
vens LidiaMarquardt e joslRobertoAngelo, em
bonita cerimônia realizada na Igreja Evangélica
Emanuel. Os convidadosforam recepcionados na

'

_

SER Marisol. Aicoluna reitera os votos de mui
tasfelicidades na vida em comum do casal.

, DEL REY

o tradicional salão de beleza mudou de di- ,

reção. No entanto, a produção da clientela con

tinua sob' o comando do competente cabeleireiro
'

Sidnei. Muito sucesso!. I

Considerando a pouca tradição de vida no
turna de Jaraguif do Sul, onde I diftcil manter
um bar ou mesmo uma boa casa noturna, a boo
te MarraJcech tem. conseguido relativo êxito 'na
'SUQS noitadas de sexta e sâbado, Apesar da

praia continuar sendo muito procurada, mui!O
gente circula pela pista de dança nos finais de

,
semana. \(ate lembrar que oD J faulão tem ar

rasado na seleção do repertôrio, agradando aos

mais ecléticos gostos.

-MESAS TÉRMICAS
-POLiMERIZADEIRAS

-MISTURADORES DE PASTAS

- BARCAS PARA TINTURARIA
-SECADORES DE MALHAS

-SISTEMAS DE EXAUSTÃO
- PEÇAS ESPECIAIS ,E CALHAS

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

- JARAGUA DO SUL - Sc

QUEM VOCÊ
RESSUSCITARIA?

O tema da redação do. vesti
bular da ACAFE, realizado na se

mana passada, foi, no mlnimo, inu
sitado. ,A prova pedia: "Suponha
que um morto ilustre tenha ressusci
tado em sua cidade. Escreva um

texto que registre as impressões dele
sobre o nosso tempo". Do jeito qu«
os vestibulandos andam dominando
nossa lfngua, imagino que aparece
ram redações lembrando (J roteiro
-do fibne "O Retomo dosMo�Vi
vor'.

Sem' comentdrios....

>

TROTES

Com a divulgação da lista
dos aprovados nos diversos vestibu«
lares nos próximos dias, acontecem
os inevitâveis trotes. Espero que'
n/fJ aconteçam incidentes; desa

gradâvei« em meio às "brinçadei-
rar' da moçada.

'

I

CIDADE NEGRA

A emergente banda fez apre
sentação dia 29 em São Francisco

, do Sul. A vizinha' cidadefoi inçlufda
no projeto Reggaé Rock, promovido

, pela Santur, com apoio das prefei
turas municipais'dos locais onde
são realizados os shows, Subiram
ao palcoainda a banda Stonkas &
Conkas e o cantor Sergei.

CORREIO_
'I[> <> � c:." C»

Representante da juventude de MaSsaranduba, Catiana Ec-
cel. .

..

FUNILARIA'
JARAGUÁ LTDA.

CalIuu e&i_ce.,Soltu.
R. FelipeScIaült. 279-Fone:

72-0448

J••glI4 lItiS",-SC

,

\ '

Materiais para construção Ltda

GADOTI'I �
Comércio de vekulos usados, peças pl

veículos e serviço de eletnclsta
COMPRAMOS vEtCULpS

Ferro Velho Marechal de

Engêlmann & Cla. Ltda.

Comércio de.materiais de construção e
, ferragens em Geral.

"

Confira nossos preços e atendimentos,

Rua Luiz Sarti, 761, - B. Nereu Ramos.
ACIDENTADOS

Rua Conrad '�iegel, 162 - Fone (0473) 72-0874
Jaragu6 do Sul- SC

'

Pãgma B Jaraguá do Sul, lQ a 7 defevereira de 1.992

,
'
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GERAL

··PLANO
DE ASSISTÊNCIA

INTEGRAL,
Dê mais proteção a sua família. Faça um

Seguro-Saúde Golden trosS. ,

- Quem' tem um Plano de Assistência, Integral
tem acesso a uma vasta rede credenciada com
excelentes médicos, modernos hospitals, cUnlcas e
laborat6rlos, no-momento que precisar. Tem também
opção de IIvre-escolha destes serviços com direito
a reembolso, de 'acordo
cQm o estipulado na �o
ap6llce. E mals, tem
Inúmeros centros
méd'cos e hospitals
dare.de_deservlços
Indlçados pela Golden
Cross nos principais
ponto do pars.

'Plano de
AsSistência Integral
da Golden Cross
Seguradora. SUa famflla
merece.

,
'

"

'LIGUE JÁ
(9473) 72-1492

�GoldenCroSs� ASSISTÊNCIA INTERNACIONA� DESAÚDE

Saúde emprimeiro lugar.

'DISTRIBUIDOR,A DE PARAFUSOS EWALD LiDA
Parafusos _ Porca$ '_ Arruelas

Rua Bernardo Dombusch, 1.136 - Vila Baependi

FONE: (0473):�2-0136 .

Página,9

Happy
Hour

CORREIO-
_, c» ...c»" c»

(.

MarcllClo' pera ..t.mbro (18 a

27) .at. ano, o F••tlval Cemplnelro
, e.tarll apre.entando, ."m dII mostre ...

oflehll, onde ...pre••nterlo DOZE
grupo. de NOVE pe(.... uma MOS·
TRA ALTERNATIVA. JA ••tlo confIr·
IIIIIdII. a. pre.ença. de URBAN auSH
WOllEN (EUA), LES BALLETS CON·
TElfpORAlN DE LA B.ELGIQUE ,(EWlgl.
ca) e do gRIpo multlnaclonel PRO·
YECTO GAUCHIN, coordenedo, pelo
....nhOl Toni CotL As In.crlças.
pere e.ee mo.tr. e.tarlo eberte. e

!iSrtlr de merço pere gRIPO. bra.II.I·
,

roa Int.re••ado. em •• apre.entar
em e.peço. nlo·conv.nclona". O
F••tlval é um projeto de••nvolvldo
pelli Unlcamp. INFORMAçOES: (01112)
311-3803•

TOP TEN - STUDIO
fM (99,1MHz) .

10- SEAL· "Future Lov. Paradl....
II. MARINA UMA '. "Pode Ser o qUe
�, -

8· EXTREME': "More Tban WorcI."
, 7· GOLPE DE ESTADO • �'Ce.. Sério"
8· U 2 • "Uy.tarlou.Way."
5· ENGENHEIROS DO HAWAII· "Mu·
roa .Grade."
4· BRYAN ADAMS· "Do I Hav. To Sey
1be Wonl.?�'
3· IICHAEL JACKSON • "BI.ck er
White".
2· zJ! RAMALHO • "Entre. Serpent••
a Estre....

'

1· LEGlAo URBANA· "O Mundo And.
Tio Complleado"
Personalldad. da Semana: THUN·
D_lfID,· VJ (VfcIeÕ Jock.y) da IITV.
By til. way... See yau next _k,••
by••.by••

Jaraguá do Sul, 1Q a 7de fevereiro de 1.'992

CORAÇÖES IMENTES
Você andase alimentando bem'!·HUMMM?!
Não•.• não estou falando de lipídios, glicídios, proteínas ou caro

boídratos, mas de cultura, informação, sentímento; feeling... sacou?
Será que tudo aquilo que você Acha in1eressante é realmente INTERES·
'SANTE? Por exemplo. LER um bom livro ou um bom jornal enqua
dra-se em suas necessidades diárias ou você vê TV? Você se considera
um BOM PAPO (atualizado)?HEINNN?!

Day by day, está cada vez mais diffcil encontrar seres humanos
que saibam dialogar (trocar informações). PAPO StRIO. BICHO!!!

,

Se os jovens de nosso país tiverem suas cabeças & corações for
mados pela' multimídia, o que vêm por aí � realmente "black", isto é,
adultos que terão em' negativo qualidades como càdter e responsabili
dade, amor e fraternidade, respeitei e serenidade••: Isso seria c;atastr6fico
pata everybody, O alimento oferecido boje pela multinúdia é desnutri-
tivo, anti-social e debochado.

•

_INVENTE, TENTE. ALIMENTE-SE" DE INFORMAÇAO
, CONSISTENTE!!!

Rua Reino/doRau,632
, Fone: 72-1599 -s,

By
Paulo

Ta.eraàrd

BASTIDORES
*UnDeRgRoUnD
t. Perto dir cento • dez mil

pe...u foram no dltlmo domingo (28)
so Parque Iblrapuera (SP) para ver.
,ouvir um quarteto de II1Onstroa .agra·
dos dII UPB • RITA LEE, JOÃO GIL·
BERTO, PAULINHO DA VIOLA E CAE·
TANO VELOSO. cante\1do Juntos, a.
quatro ferse J:OIII.moraram os 438
ano. de Silmpa.

§. A troupe do SKID ROWdi.·
trlbulu calclnhaa de randa preta para
••u. hanl' fls. O. ad.reço. de linge·
rle· tinham na frenta o nome dII blIndlI
• atr" "SLAVE TO THE GRIND", tudo
bonlado em vermelho·.angue. Gran·
de Jogade d. mark.tlng.

§. Integrantes do E.MoF. LI·
VING COLOUR E JESUS JONES cal·
ram na nolta carIocL Derry, Mark •
Zac (EIIF), marcaram pre.ença .m 01·
to ca.lI!. noturna•• Corey, William •

Dough (Lc.) aparec.ram numa .-.ta

prlv, no Columbla às 4:ooh. de II1II'
nhI • por 16 ficaram até a. 8:00 lia. A
rapezladll· do ,J.J. caiu no sambII da
IIocldllde Independ.nt. de Padra III·
gu.1 • posaram para ume, foto com a

blIndllira da ••coIa • a16 •• arrl.cê·
ram na bIIt.rla. Ficaram todoS "de
cara" com o .om da curca. Um dele.
di...: ..... .... .em é animall "I!
MESMOI"

fESTIVAL
INTERNACIONAL DE

TEATRODE
CAMPINAS
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VENDAS
- APTO 70� Da rua EcfdIo Vlceate de Souza e/2 doi'm.
sala, COZo b.e e pngem.
- CASA EM ALVENARJA 7Om% em Sebroeder cf 2
dorme e cf2lotes.

.

- CASA DE ALVENARIA 70m3 lia Barra e/2 dorm, ter�
reno l4mx3Om.
- Terreno Da PraIa Gnade: Casa de AlveDiria cf
177.001II% Da ruaMaxRoberto E. Ziemann.
- OASA DEALVENARIA c/140m2 na roaMal. Castelo

"

./
Branco em ScbroecIer. '

- CASA DEALVENARIA na roa Jos6 Emendóerfer
'

- Terreno 57.,.2 na rua Jacob Gesser plano, atrila d, TI-

jolloMat. ConstroçJo.
- Terreno pr6xbno A Faculdade e/l0.000�00m%
- UIIlâ Cb4cara cf 50.000.001II% em Gnaramlrim cf 100m
de frente p/ o asfalto cf4 tanques de peixes 10mil pês de
pabQitos, gra" p/ sumos ç/4materuldades toda�
cada cf14 fios de arame farpados e postes de cimento.
- Apto 70m2 no Ediffdo Jaragu' cf 2 dono. no lO'! an
dar.
- CASA DE ALVENARIA na roa Alfonso Bartel, pnkf
mo aoBAEPENDI
- CASA DE ALVENARIA na lateral da Walter Mar
quardt, casa mista na rua: Campo Alegre.

- APTOS NOVOS NO EDIFfcIO JOANA cfl dorme +
deDendlada deem�dacl Interfoae_._��.
-SALA$CO�CIAUNA�BALDEODORO-

sala de 4O.8Om e de 34.37m em cimaÜMP.
- SALAS COMERCIAIS NA AV. GETULIO VARGAS
02 salas cl di'ris6rias em cima cJo.UNIBANCO
.; APTO NA AV. MAL. DEODORO - cfl donDItlSriOl,
sala CGdnba.1a'f'aaderia. , !
- CÄSA MISTA: Na roa 25 de Julho n! 1427,03 dorm. �
sala,pIDha,baaheIro. "

.

�, 1: ,

- C.lVíA DE ALVENARIA narua:MareeloBarbt, n! 291 �
naVIla Leazi.
- CASA DE ,MADE� na rua Joio earlos,Steln, s/n!
lateral da 598 BaIrro J2UiEsquerdo, a�s o JU'f'entns. .

- C�A DE ALVENAIUA na roa Fraaâsco de Paula, n!
547 pnsxbno ao posto MarceDa.

-

, ALUGA-SE '

SALACOIIERCIAL(111 andar) - com 240m2 - 2
banheiro.- Ed. Florença - Av.Mante.,.1 Deodoro ela

,

. Fon_.

YEIIDE-SE
CASA DI; ALVIEllARIA
_18Om"-t_37CIIÍI"
RIIII 2S de Julho (Ia....I)

vn.,NoVJ.

VENDE-SE
'C::HÂCARA COM naoo,n2 - CONTENDO CASA
C/PISCINACH�RASQlEIF\A, CASA P/CASEIRO,
.' AYlARIO, ESTÁBULOS

Proximidades da Ceval, 11,5km. ap6s Malwile.

CASA DE ALVENARIA
CI 143,OIJni2, .,.. conllr.

T.rreno cI334,�
Pr6x. PoeID llarcol. ,VENDE-SE

__.TEIUlEIIO-_ 1. , ....... -

Lot._to daB_

CASA DE ALV�NARIA
�40m", ..... coMlr.T.rreno 011.188.001II
2·PIIIO. VILA RAÚ - Pr6x,

FACU.LDADE

VEIIDE-SE '

GALPAO COII170.a
(3OxIl) t.rreno_ iiciiIir-
.I� na RIIII Bemardo
Dorbuch (.ntlga Bacana)

�NDE-SE200.��=2
galplle. - .11U1do na

CortIc.lra l1li Ou_mirim.

-

...YENDE-!!._.'PRo:DIO_ .........-
terreno cl 45Om' - 2 .....
OOIIIIrelll•• 1 Apto.
Ilh. di FI....o.

YENDIE-."
-"TERRENO_ 707...- RIIII

Joio J.....rlo Ayl'OlO
EntracII do JllYllltua.

VENDE-SE�.
TERRENO 00II64....- no
LotlllllllllO di Berra
Pro•• PoaID Km 7.
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As novas-do
"Moleque Travesso"
'Segundo declarações do

Diretor, de Esportes .do Ju
ventus, Angelo Margute, 'a
grande contratação do ano do
time jaraguaense foi Edmun
do, que se destacou no Com
thians em 1.988, na condição

, de titular do "timão".

A presença de Edmun- I

do no ''Moleque Travesso",
vem reforçar e proporcionar
maior na meia-esquerda da

equipe.
••••••••••••••••••••

Mais três - negociações
do Juventus acabam de ser

confirmadas para reforço da
equipe, desta' feita diretamen
te com ô JEC, ,de Joinville,

com a compra de três jogado
res daquela agremiação.

Tratam-se de Geraldo
Pereira, Senê eMour, que o

Juventus estava pretendendo
apenas por empréstimo, mas,
no final das negociações aca
bou comprando os seus pas-
ses.

�

Entre outras transações
em andamento pela equipe
do Juventns, conta-se que o

goleiro Gerson será negocia
do e a equipe vai contratar
um administrador, cargo que
Angelo Margute vem acumu-

.Iando, com muito' peso para
tanta carga. Margute ficará
apenas como Diretor de Pu-

.tebol do "Moleque Traves
so".
••••••••••••••••••••

o plantel do Juventus
.

para o início da 1emporada 92, '

é o seguinte:
.

Goleiro: Neto,
Laterais: André, Joel,

Senê e Márcio,
Zagueiros: Mozer,

Valmor e Biguaçu,
Meio-campistas: Baia

no, Téco, Jorge Luiz, Dunga,
Gilvan e Edmundo,

Atacantes: t Geraldo,
,

Barbosa, Rubinho e Ander-
sono

C·' .

asca, ex-jumor,
também passará a Integrar a,

equipe principal do Juventus,

Pilotos de bicicross
voltama treinar

Na próxima - segunda
feira, os pilotos da equipe
.Malwee de Bicicross se rea

. presentam para mictarem
treinamentos visando' a nova

,

temporada. A reapresentação
será na pista do Parque Mal
wee, quando serão avaliadas
as condições técnicas dos pi
lotos e retomados os condi

eíonamentos físicos e. técni-
cos. "

A primeira atuação da
equipe na temporada será no

torneio' de bicicross NR -'

que é realizado todo' ano' na
cidade de Novo Hamburgo e,.
marca o .ínícío das compe
tições nacionais nesta moda
lidade esportiva. O torneio
ainda não tem data definida,
mas deve ser realizado em
meados de março com' a par- ,

ticipação de pilotos .do Rio
'

Grande do Sul, Santa Catari
na, Paraná, São Paulo e Rio .

de Janeiro. A equipe Malwee ,�
participa, pela quintá vez' do f
torneio NH." Em 1989,. a iMalwee ganhou o troféu dis- 110

ciplina, e a, equipe sempre, Pilotos voltam a treinar para a temporada de 9.2
consegue boas classificaçõés
no quadro geral, como desta
ca. Adolar Moretti. .

'

tas, devem, acontecer uma

etapa em Blumenau e outra
em Floríanöpolis, depende,

_ entretanto, de confirmação
por parte destas cidades. O
regulamento da competição

A Federação Catarinen- deve sofrer algumas alte
se de Bicicross prepará o, ca- rações, que o adequarão ao

lendário de provas para 92. momento atual. O campeona-
" Segundo Valdir Moretti, que' to estadual deve iniciar em
é diretor técnico da entidade, abril.

_

.o campe�)Dato neste ano, po- NOVADIREÇAO
derä' ter oito etapas. Perma- A equipe do Corinthias
necerão as seis realizadas no Esporte Clube, da Malwee

�o .passado, sendo duas em Malhas se reuniu 'no dia 17 de
,RIO do 'Sul, duas em Brusque janeiro e definiu a nova dire
,e duas em Jaraguá. Além des-

.

toria administrativa que diri-

Jaraguá do Sul, 1Q a 7 de fevereiro de 1.992

CAMPEONATO
ESTADUAL

girá a equipe neste ano. A re

lação ficou assim: tesoureiro:
Geraldo Bruns, diretor técni
co: Valdir Mo��tti" responsá
veis pelo relatório de Viagens:
Vahnir Garcia e Paola Hach�
barth, diretor responsável pe
los serviços de cozinha: Vene
lori Aldrovandi, diretor res

ponsável pelos serviços de
bar: Amauri Kleine, treinador
da equipe Adolar 'Lino Mo
retti e diretor responsável pe
los contatos com o patrocina
dor, secretaria e departamen
to de divulgação: Adolar Lino
Moretti,

CORREIO-
I[> c:::. íF- C>" 'e::::»

ARMALWEE
ASSOCIAÇÃO _RECREATIVAMALWEE

cALENDÁRIO ESPORllVO -,1m
TORNEIOS INTERNOS,

PUÍODO DE JtF..WZAÇÃO
IS de reverelro
Outubro
AbrU

MODAUDADES
,

Futebol Suíço MaSCi e Fem.
Futebol de Salão
Volel·deAreia em Dupla (misto)

, Bocba Masc e Fem •

SlnucaMasc.
CanastraMasc. e Fem.
Domln6 Masc. e Fem.
TrucoMasc.
General Masc. e Fem.
Xadrez Masc.
Dama Masc. e Fem.
Festival Futebol de Campo
FestlY8l Rut Suíço Sfnlor '(3S anos)
II" OLIMALWEE FASE LOCAL
II" OLIMALWEE-FASE GLOBAL
OLlMPJAJ)A SESIANA

l' de revereiro - repdo a cbopp
Maio
Eni seplda a fase' local

.

Futebol Suíço Sinlor
Futebol Suíço u.re
Fut�bol de Salio
Voleibol Masc. e Fem.

COPAMALWD
Maio
Outubro,
1S de Fevéreiro
Maio

JIII'JIIÚ do Sul, ,16 deJIIHiro de1m

, '
SIDIOMULLER - PRESIDENTE

LUIZ C. HORNBURG - DIRETOR ESPOR11VO
ARNO DEREm - COORDENADOR ESPOIlTIVO

EDITAL
\

ÁUREAMÜLLER GRUBBA, Tabeliã e O"tieial de Títu-
,

los dáComarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina,
na forma da Lei etc.

Faz saber a todôs quanto este emtaI' virem que se
acham neste Cartório para Proteste os Títulos contra:
ALCJ!!U BAUMER - R: GUItHERME WEEGE 72 NESTA
BAZAR J S TREVO R: JOINVILLE 1878 si 02 NESTA
CELINHO COM.DE CONSTR LIDA NESTA
ERMELINDA MEURER MEW\NESTA
ISOLETE,TG LAMIN NESTA
JOZEL COM VERD FRUTAS LIDA NESTA
�AlWR JOSE VENERA ESTR PEDRAS BRANCAS RIO
CERRONESTA

,

RAIMUNDO A FAGUNpES E OU NESTA
VALMIR JOSEMIODUTSKIANGEW RUBINI NESTA .

VALDIR KOPSÇH ESTR PEDRAS BRANCAS RIO CERRO
NESTA

,X���������, .

, E, como os ditos.devedores não foram encontrados ou se

recusaram a aceitar a devida intimação,'faz por intermédio do
presente edital, para que os mesmos compareçam neste
Cartório na Rua: ARTUR MÜLLER, nR 78, no prazo da Lei, a
tim de liquidar o seu débito, ou então dar razão porque não o

faz, sob a pena de serem os referidos protestados na forma da
Lei, etc.

RMN/Jaraguá do Sul, 28 dejaneito de 1992

AUREA MÜLLER GRUBBA - TABELIÃ E OFICIAL
.DE PRO'f.ESTO DE TÍTUWS.

II

II

II

A SERVIÇ,O
DA COMUNIDADE

Página 11
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ANOTAÇÕES
,É incrtvel como os

pertodos administrativos

municipais são compar
timentos estanques, que
não comunicam o presen-

.
te com o passado e com o

futuro. Alids, num edito
rial . deste semanârio, o
dr. CarlosMoacyr Faria
Souto, ex-prefeito de

Itaocara, 'hoje, sob a

ação cltmduea das en

chentes que infernizam a

vida do povo ribeirinho, Ao correr o mapa
ao abordar a venda das

da cidade, eis que uma
empresas-do governo, re- coincidência aparece lU>
feda-se as' itltiriws admi-

logradouro que um dia
nistrações do Rio de Ja- deveria chamar-se Melvin
neiro, onde os poltticos
Moreira F�ãnco e Leonel Jones, homenageando (J

Lions Clube, jä que do
Brizola, não tomavam

outro lado t:IO., cidadeconhecimento que ,Wn e
existia no final da Mal. a

, outro faziam, prejudican- Praça Paul Harris, ho-
do

.

a continuidade de 'menageando o Rotary Inobras essenciais à comu-
tematttonal, Lä ti:z1nbón,nidade, vendo nisso cri-.
.'

, pela segunda vez se ho-
me.

menageia o imigrante,
com uma placa PRAÇA
DOS IMIGRANTES
Pref, Durval Vasel -

Dez:11985 "' A Gratidão
dà Comunidade Jara

guaense MS Imigrantes.
Como, a homenagem tão

extrava8ante I redundan-
\
te a quem merece consi

deração, seria bom os
'

assessoresdo Executivo e

do Législativo entrassem

em contato para contor

nar a .inc'6moda situação
criada, sem ferir melin
dres quem, pioneiramen
te, jä preencheu tão digo:
nificante homenagem ao

alientgena que aqui der-'.
ramou o seu suor yara
engrmídecer está, terra,

17-05-1972, im que o

prefeito Hans. Gerhard
Mayer, sancionava a lei,
denominando de PRAÇA
DO IMIGRANTE, o lo-.
gradouro que estava.sen
do construido ao lado da
Estação F'erroviâria, em

Nereu Ramos, no perfme
tro urbano do MUltle(pio
de Jaragud do Sul.

'

'-.-r.'-�-.-.-.-

-.-.-.-.-.- ..-

Aqui, entrt nôs, a

desominuidaae entre o
/

.

que entra e os que sairam
da chefia executiva do

.munictpio, não fogem à

regra. Bem 'verdade � que
se no Rio de Janeiro Sé

via crime, a' �orrlncia
casualmente " descoberta
não chega a tanto; con
tudo

I

não deixa de ser in
teressante conhecer -que
duas 'admimstrações, em

, . 9

pertodos diferentes traba-
lhavam em cima de uma

mesma iMill. Vai� daf
.

que, numa, dessas pesqui
sas, salta em cima da
mesa a LEI nf! 349,

SPÉZIA &- elA. lTDA.
Serraria e Serviços de Trator)

M�deiras para construção e serviçCls de
trator com profissionais especializados .

.

R. João J. Ayrosô, 772 - JaragllÍ
Esquerdo

Fone: '72-0300- Jaraguá do Sul
SC

.

. ,

Polícia

.....

-'�-.--� ' .........

_----�------�

·CORREIO_
' .

., C> .- c::»" Clt
.

(

de trânsito cl lesões, 130 (63);
acídente de trânsito. cl mortes,
14 (17); ameaça, 312 (1�); apro
pri�ção jnd�i� 87 (09); ato.

obceno, 09 (01); calúnia, 83

(07); danos, 73 (06); desacato, O
(02); desaparecimento de pessoa,
23; disparo de arma de fogo, 08
(03); embriaguez, ]2; esteliona

gação do documento, que mos- to, 127 (83); estupro, 11 (09);
tra o comportamento do jara-' exer. arbit. próprias razões, 40
guaense na sociedade local, po- (03); -extersão, 02; falsificação
dendo cada um avaliar a ativida- de documento, 01; fraude, O
de dos mantenedores da ordem. (01); furto de eheque, 6?; furto
Co� é extenso o elenco de em comércio, 111 (27); furto em

ocorrências; citamos cada.um e, veículo, 69 (02); furto em re

entre parênfe�".o número de sídêncía, 174 (l.�); furto, 397

inquéritos abertos, já que nem (27); homicídio. 03 (03); ineên
todas as ocorrências chegaram a dio, 03; iiivasão de .propriedade,
tanto como punitivo e sim como 06 (02); lesão corporal, 261 (47);
preventivo. .

� omissão de socorro, 01; pertnr-
As

.
OCORRÊNCIAS: bação da ordem pública, 40;

Abandono do lar. 34; acidente .porte de tóxico, O (06); roubo,

'Ocorrências,
•

� ,.i I {

policiais em 1991
O dr..Adhemar Crubba,

.

delegado de polícia de Jaraguá
do Sul, encaminhou-nos o MO
VIMENTO ANUAL DE
OCORRÊNCIAS E INQUÉ
RITOS POLICIAIS, referente
ao ano de \}991. Analisando'os
procedimentos da Polícia local,
entendo interessante a divul-

SAÚDE! DQUE
INTERESSA

. Adeptos diz prâtica âe
"coope"" ficaram muito satis-,
feitos eom a pavünentação das
1'UàS pr6ximb ao costão que di
vide ,a praia do Tabuleiro e do
Centro em Barr;a Velha. Pela
manhã e a noite pessoas saem

em grupos iJu SQzinhas aprovei
tando a pista e usufruindo da
brisa fresCfl cOm o objetivo de
manterem a SadtJe. Afinal, saade
loqUe interess_a nos tempos
tituàis.

23,{07); suicídio, 06 (04); tenta-
tiva de homicídio, J7 (10);' va
diagem, 03; vias de fato, 12;,
violação de domicilio, 47 (02);/:

"

furto de veículo, 47 (06); extra...
'

vio de documentos, 306; extra-
.

vio de cheques, 561; fuMo de bi
cicletas, 53; agressão ffsíca, 34;
orientações diversàs, 3[0; aten- .

tado violento ao pudor, 13 (01);
difamação, 2'1 (02); furto talões
de cheque, 62; acidentes sem ví
tima, 113; diversos, 53 (30) é
porte ilegal de arma, p6 (08),
num total de 3.502 repistros de '

ocorrêncías e 418 insqturaçães·'
de inquéritos;

Como se vê, a polícia não
está aí para brincar e os números .�
acima servem'para 'constatar que .

ela mantéin a ordem e nos ofe
rece segurança.

� ,

Previdência 'Social
.

tem novo ministro
r Arnoldo ALEXANDRE.

O deputado federal Rei
nhold Stephanes acaba de ser

empossado no M;inistério do
Trabalho e Previdêncía, aceitan
do; assim, o desafio de conduzf
lo Com seriedadee capacidade,
qualidades que lhe são inerentes.

Conhecemos pessoalmen-
. te o Ministro Stephanes, e po- .

demos garantir que ele conhece,
muito bem. São Francisco do'
'Sul, pois parte da sua juventude
passou

.

frequentando o lar do
nosso saudoso amíge Dr, Oscar

" Dietrich,,_odont61ógo e prçfes
soro

.

No� seus pronuncíamea- ,

.
tos a respeito da situação da
Previdência Social, Stephaues
sempre destacou a falta de ge
renciamento na. condução dos
negócios da pasta que agora di-
rige.

'

Sabemos que nao é fácil

dirigir wp saco-de-gatos, mäs
acreditamos não só na experiên
cia, cómo no l!M'u largo tirocínio.

É bom lembrar que a Pre-

.(
vidência Social de hoje nem se-

r

melhante é com aquele INPS

pr�dido pelo atual Ministro.
Foi na sua antiga gestão

.

(1.980) que o governo transferiu ]
da responsabilidade privada para ;

a .gestão do então INPS a cartei-· 'i
ra de Acidentes' do Trabalho, c:

pagando car&'Simo �,a triste .

experiência. Basta citar· que
'

grande parte das fraudes apura- .;

das na .Previdência vazaram pe- ;,

los canais do regiJÍte de acíden- .�.
teso

-Se o atual Ministro pre-:
fende gerenciar, com punhos de •

aço, os negócios da Previdência ;
Social, o primeiro pàSso dever�

"

ser a reprivatização do Aciden
-te, ou Séja, a vo�ta do Acidente
do Trabalho à respollQbilidade
das segurad9ras privadas,
o que a Previdêncbl Social .

terá, soluç_ão.
No ,mais o nosSo d�jo

sincero que o Ministro Stepha�
nes, ·como bom catárinense que
é, aéerte, como acertou no�-
sado.

.

Jaraguá do Sul, 1Q a 7 de fevereiro de 1.992'
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..As· novas do
'�Moleque ·TraveSSO"
Segundo declarações do

Diretor de Esportes do Ju-,
ventus, Angelo Margute, a

grande contratação do ano do
time jaraguaense foi Edmun
do, que se destacou no Corin
thians em 1.988, na condição
de titular do "timão".

A presença de Edmun-
'

do no "Moleque Travesso",
ve� reforçar e proporcionar
maior na meia-esquerda da

equipe.
'

••••••••••••••••••••

Mais. três negociações
do Juventus acabam de ser

confirmadas para reforço da

equipe, desta feita diretamen
te com o JEC, de Joinville,

com a compra de três jogado
res daquela agremiação.

Tratam-se de. Geraldo
Pereira, Senê e Mozer, que o

Juventus estava pretendendo'
apenas por empréstimo; mas,

.

no fmal das negociações aca

bou comprando os seus pas-
.

ses.

tebol do '-'Moleque Traves
so";
................,...

O plantel do Juventus

para o início da 1emporada 92,
é o seguinte:

'

Goleiro: Neto,
Laterais: André, Joel,

Senê e Märcio;
Zagueiros. .

._<

Mozer,
Valmor e Biguaçu,

'Meio-campistas: Baia
no, Téco, Jorge Luiz, Dunga,
Gilvan.e Edmundo,

'

Atacantes; Geraldo,
Barbosa, Rubinho e Ander-

Entre outras transações
em. andamento pela equipe
do Juventus, conta-se que. o
goleiro Gerson serä negocia
do e a .equipe vai contratar
um administrador, cargo que
Angelo Margute vem acumu

lando, com' muito peso para
tanta' carga. 'Margute ficará

apenas como Diretor de Fu-

sono

C
.,.

asca, ' eX-JUlllor,
também passará- a integrar a

equipe principal do Juventus.

Pilotos de··bicicross,

,

voltam a treinar

A primeira atuação da.
equipe na temporada será no

'torneio de bicicross NH- -

que é realizado todo ano na

cidade de Novo Hamburgo e

marca o início das compe
tições nacionais nesta moda
lidade esportiva. O. torneio
ainda não tem data defmida,
mas deve ser, realizado em

meados de março com a par
ticipação de pilotos do Rio
Grande do Sul, Santa Catari
na, Paraná, São Paulo e Rio
de Janeiro. A equipe Ma,Iwee i
participa pela quinta vez do .r
torneio NH. Em 1989, á iMalwee ganhou o troféu dís- rio

ciplina, e a· equipe sempre Pilotos�voltaln a treinar pan. a temporada de 92
consegue boas classificações
no quadro geral, como, desta-
ca, AdolarMoretti.'

,

Na próxima segunda-
'feira, os pilotos da equipe
Malwee de Bicicross se rea

presentam 'para unerarem

treinamentos visando a nova

temporada. A reapresentação
será na pista do ParqueMal- ,

wee, quando serão avaliadas
as condições técnicas dos pi
lotos e retomados os condi
cionamentos físicos e. técni
cos.

tas, devem' acontecer uma girá a equipe neste ano. A re

etapa em Blumenau e outra lação ficou assim: tesoureiro:
em Florianópolis, depende, Geraldo Bruns, diretor técni
entretanto, de confirmação co: Valdir Moretti, responsä
por parte destas cidades: O , veis pelo relatório de viagens:
regulamento da competição Valmir Garcia e Paola Hach-

,

A Federação Catarinen-: deve sofrer algumas alte- barth, diretor responsável pese de Bicicross prepara o ca- rações, que o adequarão ao los serviços de cozinha: Vene
lendário de provas para 92. momento atual. O campeona- lori Aldrovandi, diretor res

. Segundo Valdir Moretti, que to estadual deve iniciar em ponsävel .pelos serviços de
é (ijretor técnico da entidade, abril. bar: Amauri Kleine, treinador'

. o campeonato neste ano po- NOVA DIREÇÃO da equipe Adolar Lino Mo-
derá ter oito etapas. Perma- A equipe do Corinthias retti e diretor responsável pe-
necerão as seis realizadas no Esporte Clube, da Malwee los contatos com o patrocina
ano passado, sendo duas em ��as se re�u no dia 1� de dor, secretaria e departamenRio do Sul, duas em Brusque janeiro e definiu a nova dire- to de divulgação: Adolar Lino
e duas em Jaraguá. Além des- toria administrativa qt!'e ,diei- .. Moretti.
Jaraguá do Sul; 1Q a 7 de fevereiro de 1.992

CAMPEONA'rO
ESTADUAL

I

�CORREIO-
-=> c:. lIIf» C> " C>

ARMALWEE
,ASSOCIAÇÃO RECREATIVAMALWEE

CALENDÁRIO ESPORTIVO - 1992
TORNEIOS INTERNOS

PEIÚODO DE ltEALI7AÇÃo .

15 de fevereiro
Outubro
Abril

MODALIDADES"
Futebol Suíço Masc. e Fem.
Futebol de Salão
Volei ·de Areia em Dupia (misto)
Iocba Masç e Fem•

SinucaMasc.
Canastra Masc. é Fem.
Domin6 Masc. e Fem.
TrocaMase.
General Masc. e' Fem.
Xadrez Masc. •

Dama Mase. e Fem.
Festival Futebol de Campo

.
,

Festlvalli'ut Suíço Sinlor (35 anos)
lia OLIMALWEI!l FASE LOCAL
lia OLIMALWEE FASE GWBAL

, O"-IMPiADA SESIANA

Z9 de fevereiro - ngado a cbopp ,

Maio
Em seaulda a rase local

FIItebol Su� Sinlor
Futebol Suíço LIvre
futebol de SalAo
Vole!bßI,Masc. e Fem.

COPAMALWD:
Maio
Outubro
Z5 de Fevereiro

, Maio

, .

JIIJ'II&Ú do Sul, l' de Janeiro de 1m

StOlOMULLER':' (>RESIDENTE
WlZ C. HORNBURG - DIRETOR ESPORTIVO

ARNO DERETll - COORDENADOR ESPORTIVO

.EDITAL
ÁUD;A MÜLLER,GRUBBA, Tabeliã e Oficial de Títu·

los da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina,
na forma da Lei etc.

'

, _

. Faz saber a tod'ös qua'nto este edital virem que se

acbam neste Cartório para Protesto os Títulos contra:
ALCEU BAUMER - R: GUILHERME WEEGE 72 NESTA,)
BAZAR JS nu;vo R: JOINVILLE 1878 sl 02 NESTA

I CELINHO COM DE ÇONSTR LIDA NESTA
ERMELINDA MEURER MEW-NESTA

ISOf:ETE T G LAMIN NESTA
, JOZEL COM VERD FRUTAS LIDA NESTA
NAIWR' JOSE ,VENERA ESTR PEDRAS BRANCAS RIO
CERRONESTA
RAIMUNDOA FAGUNDES E OU NESTA
VALMIR JOSE MIODUTSKI ANGEW RUBINI NESTA
VALI)IR .KOPSCH ESTR PEDRAS BRANCAS RIO C.ERRO
NESTA

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.xu.x
E, como os ditos devedores não fQram encontrados ou se

recusaram a aceitar a devida intimação, faz por interlJlédio do
'presente edital, para que os mesmos compareçam neste
Cartório na Rua; ARTUR MÜLLER, nl! 78, no prazo da Lei, a
fim de liquidar o seu débito, ou então dar razão porque não o

faz, sob a pena de serem os referidos protestados na forma da
Lel. etc.

RMN/Jaraguá do Sul, 28 de janeiro de 1992

AUREA MÜLLER GRUBBA - TABELIÃ E OFICIAL
DE PROTESTO DE TÍTUWS.

I

CORREIO.
-=> C>' lIIf» C>" C>

,

A SERVI'ÇO
DA COMUNIDADE
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ANOTAÇÕES,
É incrtvel 'C()TnC os

pertodos admmistrativos

municipais são compar
timentos estanques, que
não comunicam o presen
te com o passado e com o

futuro. Alids, num edito
rial deste semanârio, o

dr. Carlos Moacyr Faria
Souto, ex-prefeito de
Itaocara, hoje, sob a

ação climâtica das en
chentes q_ue infernizam a

vida do povo ribeirinho,
. ao abordar a venda das
empresas 'do governo, re
feria-se às altimas admi
nistrações do Rio de Ja
neiro, onde os polfti(;os
Moreira Franco e Leonel

17-05-1972, .em que o

prefeito Hans Gerhard

Mayer, sancionava à lei,
denominando de PRAÇA
DO IMIGRANTE, .0 lo

gradouro que estava sen

do construido ao lado da

Estação F'errovidria, em

Nereu RtJI7JO$., no perône
tro urbano 'do MUlUcfpio
de Jaraguä doSu/.

-.-.-.!"".-.-.-

Ao correr o mapa
'da cidade, eis que uma.

coincidência aparece no

logradouro que um dia.
deveria chamar-se Melvin
Jones, homenageando o

Lions Clube, jä que' do
outro lado da cidade
existia no final da Mal. a
Praça Paul Harris, 'ho
menágeando o Rotary Inobras essenciais à comu-.
ternational, U' também,

nidade, vendo nisso cri-
pela segunda vez se ho-

me,
menageia o imigrante,
com' uma placa PRAÇA
DOS IMIGRANTES,-

Aqui entrl MS, a Pref; Durval Yasei �

desonünuidaae
. entre o Dez ./1985 - A Gratidão

que entra e os que sairam ,dii. Comunidade Jara
da chefia executiva do guaense aos Imigrantes.
munictpio, não fogem à Como a homenagem tão
regra.Bem verdad« I. que' extravagante I redundan- ,

se no Rio de Janeiro se te a quem merece consi-
.

via crime, a ocorrência deração, seria bom os

casualmente descoberta assessores do Executivo e
não chega a tanto; con- do Legislaiivo entrassem

tudo não deixa de ser in- em contato para contor

teressante conhecer qUe
.

nar a incômoda situqção
duas administrações, em

to
. criada, sem ferir melin

pertodos diferentés traba- dres quem, pioneiramen
.lhavam em cima de Uma te, jä preencheu tão dig
mesma idéia. Vai da( nificante homenagem ao

que, numa dessas pesqui- alienfgena que aqui der
sas, salta em

.
cima da ràmou o seu suor para

mesa a. LEI n� 349, engrandecer estaterra.

Brizola, não tomavam

conhecimento que um e

outro faziam, prejudican
do a continuidade de

-.-.-.-.-.-.-

SPÉZIA & CIA. LTDA.
Serraria e Serviços de TratCl"

M:1deiras p�ra construção e serviço.s öe
trator com profissionais especial�ados.

.

R. João J. Ayroso, 772 - Jataguá
"Esquerdo

Fone: 72-0300 - Jaraguá .Sul-
, SC

'
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Polícia

Ocorrências
, '

,

policiais em .1991

. Previdência Social
tem novo ministro

"

o dr. Adhemar Crubba, de trânsito cl lesões, 130 (63);
delegado de polícia de Jaraguá acidente de trânsito ci mortes,
do Sul, encaminhou-nos o MO-' 14 (17): ameaça, 312 (18); apro
VIMENTO ANUAL DE priação indébita, 87 (09); ato

.

OêORR,êNCIAS E INQUÉ-. obceno, 09 (01); calúnia, 83
RITOS POLICIAIS, referente

-.

(07); danos; 73 (06); desacato, O
ao ano de 1991. Analisando os· (02); desaparecimento de pessoa,
procedimentos da,Polícia local, 23; disparo de arma de fogo, 08
entendo

. interessante a divul- (03-); embriaguez, 12; esteliona
gação do documento, que mos-. to, 127 (83); estupro, 11 (09);
tra o comportamento do jara- .. exer. arbít.: próprias, razões, 40
guaense na sociedade local, po- (03); extorsão, 02; falsificação
dendo cadaum avaliar 'a ativlda- de documento, 01; fraude, O
de dos mantenedores da ordem. (OI>;" furto de cheque, 62; furto
Como é extenso o elenco de em comércio, 1U (27); furto em'

,

ocorréncias, citamos cada .um e, veículo, 69. (02); furto em re-

entre parênteses, o número de sidência, 174 (13); furto, 397

inquéritos abertos, já que nem (27); homicídio. 03 (03); incên-
todas as ocorrências. chegaram adio, 03; invasão de propriedade,
tanto' como punitivo e sim como 06 (02); lesão corporal..zõt (47);
preventivo. omissão de socorro, 01; pertur-

.

. As OCORRÊNCIAS:' bação da ordem pública, 40;
Abandono do lar, 34; acidente porte de tóxico, O (06); roubo,

Arnoldo ALEXANDRE

O deputado federal Rei
nhold '. Stephanés acaba de ser

empossado no Ministério do
.

Trabalho e Previdência, aceitan
do; assím, o desáãó de condÍlzÍ-
10 com �rie<J�e e capacidade,
qualidades que ��,são Inerentes:

ConhecerllQS pessoalmen-
.

te' o Mipisiro Stephl!lles. e po
demos garan� que ele conhece,
muito Dem. São Francisco do "

Sul. pois pàrte.da sua juventude
passou

.

frequentando o· lar do
nosso saudoso amigo Dr. Oscar
Dietrich, odontólogo e profes-'

SAÚDE �,O QUE
IITERESSA soro

.

Nos seus pronunciamen.,
�deptos da pr6ticd de tos a respeito 'da sitpação da

"coo.pe"'· ficaram muito saJis'o Previdência Social, Stepbaßesfeitos com a pavimentação das
sempre destacóu .a falta de geruas pr6xima ao cOstäo que di-

vitle.a prtiia do- Tabuleiro e do renciamento na condução dos
Centro em Barra Velha. Pela. negócios da pasta que agora di-
manhã e a noite pessoas saem rige. </

'

em' grupos ou sozinhas aprovei-
.

Sabemos que não é fácil
tando a pista e usufruindo da dirigir 'um saco-de-gatos, mas
brisa fresca com o objetivo rJe acreditamos não só na experíên-manterem a.sa4de. AfinLl4 saúde

-

cia,' .como no seu 1 9 tirocínio., o qUf! interessa nos telilplJS 6'

atuais.
. É bom lembrar que � Pre�

"

23 (07); suicídio, 06 (04); tenta
tiva de homicídio, 17 (lO); va
diagem, 03; vias de fato,. 42;
violação de dOnUcßio, 47 (02);
furto de veículo, 47 (06); extra- '.

vio de documentos, 306; extra
vio de cheques, 561; furto de bi
cicletas, 53; agressão tisica, 34;
orientações diversas, 310; aten-

'

tado violento ao pudor, 13 (01); ,

difamação, 21 (02); furto talões'
de cheque, 62; acidentes sem ví

tima,' 113; diversos, 53 (30) e
porté ilegal de arma, 06 (08), .'

num total de 3.502 registrosde
ocorrências e 418 iriSqlumçôes
de inquéritos..

Como se vê, a policia não
está aí pára brincar e os números.

1

acima servem para constatar que
ela mante'm a ordem e nos ofe
rece segurança.

vidência Social de hoje nem se

melhante é com aquele. INPS
·pre.tdido pelo atual Ministro.

Foi na sua antiga gestão
(1.980) que o governo transferiu
da respoesabíhdade privada para
a·gestão do então INPS acartei
ra dé Acidentes do Trabalho,
pagando carCsSimo pela triste

experiência. Basta citar que
grande parte das fraudes apura
das na Previdência vazaram pe
los canais do regime de acides
teS.

Se o atual Ministro pre
tende gerenciar, com punhos <Je
aço, os negócios da Previdência
Social, o primeiro passo deverá
ser a iepriva1ização do Aciden

.

te, ou seja, a volta do Acide,te
,
do Trabalho' à responsabilidade

.

das seguradoras privadàs,
o que. a Previdência SQCial
terá solu�o.

No mais o nosso, .desejo
.

sincero que' o Ministro Stepha
nes, COIDO. bom catarinense que

.

é, arerte, como acertou no pas
sado.

,

!àraguá do. Sul, 1Q a7de fever�iro de 1.992
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