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Prefeitura ,quer recontagem no Censo
IA prefeitura de Jaraguâ do Sul vai registrou pesquisa desenvolvida por estu

usar a Amvali (Associação dos Munic(pios dantes das redes municipal e estadual de
do Vale do Itapocu) como instrumentopara ensina.De olho no Fundo de Participação
contestar. os dados do censo que -cakxdam dos Municlpios que ficará além do espera-

'

'aproximadamente 77 mil habitantes na ci- do se valer como fome a população esti-
dade. Segundo técnicos municipais, Jara- 11lQ(/Q pelo IBGE; a prefeitura apela para
guá tem pelo menos 5.600 pessoas aléin do uma recontagem.
número divulgatfo pelo censo, conforme Página 16
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Mais de 300 pessoas participaram �o en
contro regional do .pOS.
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Cheias em quatro bairros
,
de Jaraguá e em, Corupá
As chuvas intensas da semana

passada provocaram muitos .estragos
na região. Na sexta-feira (31), vários'
pontos de. Jaraguä do Sul sofreram
inundações. As águas alagaram, ruas,
casas e prejudicaram, as lavouras.
Segundo técni,cos da Prefeitura, os

prejuízos ultrapassam Cr$ 50 mi
lhões.. Equipes da municipalidade
desde segunda-feira trabalbam na re-

.

cuperação de Pontes, pontilhões, Iruas e na retirada de barreiras que
caíram em estradas do interior. Nem I
o centro da cidade escapou da mun-

, dação. A cheia pegou de surpresa os I
-moradores desta área que acredita
vam na eliminação deste problema,
conforme apregoava a administração
municipal, ap6s a conclusão da obra
"emissário final". Em Corupá, pon
tilhões foram carregados pelas cor

rentezas dos rios da cidade. Pontes
'

Esquina das mas Equadro e Presidente Juscelino.

mas, segundo o chefe do departa
mento de Obras, Os danos foram vo

,lumosos, inclusive para a lavoura.

também foram danificadas e a localí- '

dade de Pedra de Amolar ficou ilha
da em virtude da queda de uma

enorine barreira, A prefeitura de Co
rupá ainda não estimou os prejuízos, P4gi1Ul4

\
"

A velha São Francisco continua encantadora

para as urnas
A reunião regíonal do PDS rea

lizada no dia. I!! em Barra Velha reu

niu estrelas do partido como o senador,
Espiridião Amin e o vice-governador
Antônio Carlos Konder Reis, além de
mais de 300 militantes e lideranças
partidárias dos municípios do Norte e

Nordeste. o objetivo principal do en

contro foi dar a largada para a mobili
zação de membros e simpatizantes do

, PDS para as próximas eleições muni

cipais. Este foi o primeiro encontro

regional do partido que prosseguirä
com este'jrabalho visando reunir for
ças para garantir o sucessonas umas.
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A velha iHm de São Francisco do sul'
Dão perde seUS encantos apesar de seus 489
anos, a serem comemorados em abril. Com
muitas praias, para todos ós gostos, a ilha é
uma terra de.encantos e magia, gente humilde
e de boa Indole e que apaixQllàjá a primeira
vista. Com casarios antt�os e bem conserva

dos, ruas estreitas e muitos pontos histõrico,
São Francísoo tem áreas tombadas pelo Servi
ço de Patrimônio Histérico e Artístico da
Uuiio desde 1986. Normalmente com uma

população fixa de algo em tomo de 40mil ha
bitantes, äo verão a cidade explode em cores e

aglomera 'turistas de várias partes do Mundo
chegando a aglomerar mais de 450 míl pes
'SOl!S. A economia da cidade é baseada pnnei
palmente na atividades do porto, um dosmaio- .

res do Sul do País. O prefeito Rogério Zattar
Jãnior vem angariando simpatia dos nativos e '

turistas ano a ano, devido aboa 'admmíatração
que realiza. Sill) Francisco é o destaque da se
mana no Correio do POyo.

Páginas 5,6,7,ge.IO
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Por fim, '0 caminho
foi en.contrado para ten
tar se resolver o grande
problema que ássu�a a

sociedade br�eira, se

olharmos para um futuro
bem pr6ximo, coisa de

poucos anos: os milhtles
de crianças que, abando
nadas, pelos mais cß.ver
sos motivos, perambulam
pelas cidades de tGdos os
estados, pequenas vilas
ou grandes metr6poles.

A solução tem de ser

Editorial
"

. \ .

Pacto 'pela infância: a solução
global, pois. o impasse
atinge a todos os brasilei
ros. E se individualmente
cada um de nós nlo pode
adotar uma criança, a so
lu� já foi indicada: a

adoção de crianças pelas
empresas nacionais e in
ternacionais que existem
no Brasil. A supervi�o,
segundo a imprensà, ca
berá à CNBB. Matam-se
assim, dois problemaS: o
interno, da CNBB, ,que
terá um objetivo coo-

sentAneo' com suas rmali
dades sociais, esta sim, a
grande revolu� que ela

poderá fazer, e o dos me
nores, que encontrar� o

respaldo necessário ao

seu 'retomo à vida ativa·
da sociedade, atrav& da

educa� que lhe será
proporcionada.

A expectativa é de
que este grande objetivo .

nlo permaneça no papel,
�ue ela se CQDcretize.

"

REMINISCENCIAS

A Casa Comercial de Francisco Fischer
A foto que estampamos mos

.

tra a casa comercial e residência do sr,
Francisco Fischer e situava-se na rua

Abdon Batista que mais tarde foi re
batizada de Mal. Deodoro da Fonse
ca. A sua construção ocorreu entre
1910 e 1912 e ficava prõxima hntiga
Ip:eja Santa Emília, q� por sua vez
tinha as primeiras edifiéações do fu
turo Colégio São Luiz e. a Casa .dos
Padres, formando um agrupamento
de edificações como em qualquer ou
tro povoado com·vontade de ser uma
futura cidade. Foi no seu tempo uma
casa comercial de grande movimento
que, como qualquer organizaç40 aca
bou por se extinguir, cumprida a sua

finalidade..
.

Francisco Fischer também era

chamado de Franz e de Fischer Fereng,
isto em conseqüência de sua condição.
de nascido em Ajkarél}dek, emWest
prem, na. Hungria, filho. de Martim
Fischer e de Catarina Schwartz Fis
cher.

Era moço que procurava no
vos horizontes, certamente levado pe- ..
la intensa campanha publicitária das
companhias colonizadoras, especial
mente a Sociedade Colonizadora
Hamburguesa, fundada em

16.03.1849 e que, em 30.03.1897 foi
substituída pela Companhia Hanseáti
ca de Colonização.

Clima� para emigrar pa
ra as terras paraâisfacas ultramarinas.
Desde 1848-a Revolução Republica-·
na, na França provocava teações na

Europa Central e ä primeira delas foi
o .levante em Viena que (orçou a
rendncia de Mettem ich, abolindo as

estruturas feudais ainda' vigentes.
TerritcSrios hdngaros eram ocupados e
geravam revoltas em 1849, ,mas o

descontentamento foi contornado, em
1867 num acordo, denominado
AUSGLEICH (compensação), uma

es�ie de equilfbrio, através de uma

moDarquia dual, tornando autônomas
as duas partes do império e dando ao

chefe da Casa dos Habsburgo o trono
da Áustria e. da Hungria, com parla
mentos e ministério pr6prios que du
raram até 1918. A Hist6ria antiga
começava a escrever uma nova com a

formação de Estados contemporâ-

neos, não obstante a assinatura da

Trfplice :Aliança entte a Alemanha,
Itãlia e o Império Äustro-hdngaro,
em 1862. Fatos suceasivos contribui
ram para perfodos de instabilidade,
como o a8SIISfÍJlato da Imperatriz Eli
sabeth, da Austria, em Milão, em

maio de 1898 e o proprio assassinato.
do arquiduque austríaCo,FRANZ JO
SEPH (Francisco José) em 1914 e que
foi o estopim da I! Guerra Mundial.

Francisco Fischer chegou em

Garibaldi, em 1892 e foi dtitaos seus
conterrâneos, aprendendo logo a lín
gua portuguêsa e, em 1893, ele entrou
para a histcSria pátria, participando da
Revolução Federalista, como legalista
(picapau) contra os maragatos (revo
lucionários), em Blumenau e Pome
rode. Teve vitla,.agitada, transportan
do mercadorias" via canoa, ))lU'8 Jo
bann Gottlieb Stein - Filial I de Ita
pocuzinho, foi embarCadiço entre S.
Francisco ·e Santos, empregado no

comércio, tra<tutor e colaborou no

"Corteio do Povo" com muitos es

critos importantes.

Em 18-0"8-1900, Casou-se
com Hermine Rauchbach com quem
teve Francisco Fernando, Gisela, Ge
za Rudolfo, Maria Tereza, Eugênio
Martim, Bela Alfredo, Ilonca Margit
(Banzanella) Arpád Desidério e

Hermínia Frederica, Estabeleceu-se
por conta propria em 1900 e foi até
1944. Em 1920 era nomeado I!! su
plente de sub-delegado de polfcia do
distrito de Jaraguá, muno de Joinville
e falava três Ifnguas, incluindo oMn
garo. De '1934 a 36,foi intérprete ju
ramentado da Comarca de Jaraguá.
Foi credenciado pelo Consulado da
Hungria, sediado em S. Paulo para
tratar dos interesses de seus compa
tri6tas, até 1942 e teve contatos dire
tos com Budapest.

A propriedade foi vendida pa
ra as Irmãs da Divina Providência que
alf construíram o imponente ediffcio
que se destina à instrução dos jara
guaenses. Foto cedida por Francisco
Fernando Fischer.
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"A Histôria de nossa gente nãopodeficar
só na saudade" .

O Passado sâ é importante se o seu tempo
.

foi bem empregado".
__---- �--B�,deI�pocu-

Confira a história·
BÁ5DAROS

- Em 1942, a seleçtfo brasileira estreava no út4dio Centen4rlo tk
Monievidlu, vencendo a equipe chilena por 6x 1. As equipes: BRASIL -

Cajlt; Norival e Osvaldo; Afonsinho, BrandIJo e Dino; Claudio, ServiIlo, .

,PiiiIo, Tim ePQ!esko. CHILE - Fernandu;Salatlate; eRoa;Lacera; Pas«.

teno e Medina; Amringol, Casanova, Dondiaguez, Contreras e Peru.
.

Apenos 15 milpessoas-aSsistiram a pekja. 14 existiam os anos das vacas'
11f(Jgras....,

- A ftima l� &: CiD, atendia p�lofone 53pedidos tkforneci-
�nto tk knhapicada ti domidIio.'

.

- A i1pprensa transcrevia o resultado da reuni40 dos chance1eres e
era certo o rompimento dasAmIrú:os comoEixo.PIInio Luz, repórterdo

. Centro,tk Expansão Cultural escr� que, ditmte das tantas ducobertaS
bIIicas tk autoria dos brasileiros - "o Brasil ser4 uma surpreza nesta

guerrd' • Os correios brasl/eiros s6aceitavam correspondênciaparaP�
tugal, Espanha,lnglaterm e França 1140 ocupada, Irianda; SuicIa, Suiça
Turquia eRdssiD.

,
BÁ4DAROS

- Em 1952, na rtIIima ediçtfo tkjaneirtfo semin4rlo "Correio do
Povo" noticiava o estabelecimento, nesta cidade do dr. MurlIIo Barreto
deAzevedo, recém formado pela Faculdade tk Direito doParanâ,Esta
beleda-se com escrit4rio naAve� Getl1lio Vargas, 26, no [J1'IdioDan-
teSchlochet.

'

- O 31 de janeiro marcava a passagem do 1ft ano tk governo tk
Irineu Bornhausen. Amigos do prefeito e elerMntos da UDNfestejavam o

acontecimento no Clube Baependl, tendo os sn.ArturMiJIJer 1evantado
um brinde ao Governador e o dr. Geraldo Gama Salles (hoje tksemJJar-.
gadar aposentado, mas naépoca trabalhando como advogada,junto do
Escrit4rioA COMERCIAL) 1eVanwu.um brinde ao prefeito donupricfpiD,
tudo abrilhantado pela Bando Municipal. sob a fege'ncia do maestra

França Vosgerau.

HÁ3DANOS

- Em 1962Aura JARAGuÁ S/A - Ind. e Com. publicava o ba
lanço encerrado em 31-12-61, assinadopelopresilhnteFriedrichBarge
pelo contador E.V.schmõckel, a/Im do ConselhoFücal,ftrmtidoporOs
waldoBorges, CI/io Nico/ini !!BnmhfIdeMahnke SchmlJckel.

- O prefeito do época e um irmlIo do ex-prefeito Waldemar Grub
ba desentendiam-se e da discussdo o alcaidepassau a ameaças no corre
dor, prometendo acabar d paflllullu e d baltJ. O assunto acabou ba
tendo no gabinete do MMf! juiz do Comarca e o ameaçado assegurava
que a confirmarem-se as ameaças, responderia a altura.

- No Rio, na Tijuca, moradores cavavam buraco na 'rua em busca
de âgua e, em Jaraguâ, ti tftu10 tk crftica ti administraçtfo, plantavam-se
bananeira» em [XJÇas tfdgua das ruasmoi conservadas.

'

BÁ2DANOS

- Em_1972, EmD Siewerdt - O EMSI - chefo'iJg cM dosSIEWER
DT, a/Im de lavrador, era mâsico (da Banda Lyra daAurom) e escrevia
em aIem40 curiosaspassagens que eram impressOs no jornal "Correio do
Povo", um homem temente a DEUS e äe muita leitura. Escrevia na ed,
2666, de 15-01-1972, EIN SELTENER VORFALL, contando a histdria
de_ colono que tomou algumas doses de FelleTWaue_r(aguardente)
na velUla de Rio Cerro. Não conseguindo montar o matungo, senta
'rom-no'de costas no cavalo e lhe deram o rabo pardsegurar. No cami-

,

nho, passando $ob uma drvofe um galho levou o seu chaplu. Chegado
em casa a..mulher à recebeu com a seguinte admoestaçtfo: "Nanu, du
hast dich Heute wohlmal ortkntlich einen eingedeitschf' (Essa agqra,
engataste hoje uma treme"Ja carraspana). Ao que respondeu omarido:
"Aber,das ist doch garnichts. Schm4 moi her, Frau, das Pferd hat sagm:
den Kopfver'1oren" (mas isto tk.pertkr o ch4plu n40 lnada. Veja aqui.
mulher, atl'o cavalopertku a sua cabeça!j.

• BÁIDAROS

- Em 1982, na coluna WEG PROTEGEOMEIOAMBIENTE, in
fOT7T1llVQ-se qúe as fundiç6es I e n as chaminls recebiam cortinas de

dgua, reduzindo a emissdo de gazes, como o morWxido de, carbono e o

di4xido tk eivcofre, que eram absorvidospela 4gua.
.

- No diD 15-01 falecia a sraHlLDEGARDHUFENUESSLER e os

familiares agradeciam ao Pe. 1040, da par6quia São Sebastil1o, aopas
tor Piske, da Igreja Evangllica Luterana, d eqUipe tkm/dicos e assisten
tes do Hosp. São losl, ao Coral da Comunidade Evangllica e ti OASE-

. Ordem Auxiliadora deSenhoras BVllngllicas. Ewald H. Boss, redigia A
.

VIDA EA OBRADED.HiLDE(JARDHUFENUESSLER, um lOngo artigo
publicadó. na ed. 3174, tk 13-02-82, pJ, no "Correio do Pavo" e tra
dução dopr6prio autor, publicado noBRASIL-POST.

.ApOio
INDÚSTRIAS REUNIDAS
J�RAGUÁ LTOA.

Jaraguá do Sul, 8 a 14 defevereiro de 1992
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Caravana dQ ,PDS em .B. Velhà IVIÄTUTANDO
------------ Egon L. Jagnow-

,
Sábado passado realizou a mel

hor e a mais concorrida reunião

política deste-começo de ano na cidade
balneária de Barra Velha. '

,

Diretórios Reunidos
Atendendo à convocação da

Executiva Regional do PDS -eom
pareceram à Barra Velha delegações
das executivas e correJigionários de
Barra Velha, Araquari, Barra do Sul,
Corupá, Guaramirim, Itapoá, Jaraguá
.do Sul, Joinville, Massaranduba, São
Francisco do Sul, Schroeder, 56
deixando de comparecer o município

, de Garuva, em razão da realização da
Bananinfest.

'

o acordo com o FMI
recursos desaparecem. säo
as obras meGalomanlacas
dos governos. Coda qual
quer deixar a marca do seu

governo e erige-se
verdadeiros monumentos
ao ndículo e imprestável. E
tem exemplos: a, Ferrovia
Norte-Sul, a usina nuclear

Angra dos Reis, a

Transamazônica, etc., etc.
Sem' falar ,

nos

"sanguessugas", os credores,
que, atra vés dos altos juros,
nos tiram aquilo que
poderfamos investir no

nosso desenvolvimento.
Por isso, em vez do

acordo 'do FMI estar nas

primeiras páginas como um

grande passo' para o
desenvolvimento, deveria
ser considerado um

curvar-sê â exploração e

servilismo estrangeiro.
As vezes, em

situações extremas,
transfusões de sangue são
necessárias. E, o mesmo

acontece' também com os

empréstimos. Há si-tuações
em que os mesmos são

imprescindíveis. Mas uma

economia sadia' não precisa
de 'transfusões"
constantes.

,

Por que vendernosso
país aos banqueiros
estrangeiros? Hoje não' há
mais um colonialismo
político, mas um
colonialismo econômico.
Não estaria na hora de
pensar nisso e rever o

modelo! econômico
adotado, procurando
altemativas para manter a

economia brasi leira viva
sem os famigerados
empréstimos externos?
Pense nisso.

Ocupou às manchetes
de primeira página

�

dos
jornais o acordo que Q
Brasilfirmou coin o FML O
quat foi tido como algo
muito favorável ao Brasil,
pois possioiãtarâ tomar
novos empréstimos ' no

exterior. Estes, por sua vez,
são 'considerados como

tábua de salvação para a

economia cambaleada de
nossopais.

Contudo, uma,coisa
não entra na minha cabeça
de "matuto": Por que se

, precisa de capital
estrangeiro (e diga-se, de
passagem,

'

a juros
exorbitantes) para à
economia brasileira
so-breviver?

Algo deve estar errado
no modelo econômico
brasileiro (e mundial). Se
não estou enganado, sô.um
corpo doente não produz, o
sangue necessário para
sobreviver, ou só por causa
de um acidente muito grave
precisa do sangue äe outros.
Acredito que a mesma coisa
se aplica à economia.
Quando uma economia
não consegue sobreviver (e
até crescer) com os recursos

gerados por ela pró pria
algo está errado: ou não

'produz o suficiente, ou o

que é produzido "escorre"
por alguma "lesão".

Acredito que, no caso

brasileiro, ambos estejam
acontecendo. Não são

gerados os recursos

suficientes para aquilo que
se querfazer, ou, em, outras
palavras: dá-se o passo
maior que aspernas".

Por outro lado, há
feridas enormespor onde os

Mais de 300 pessoas, partielparam da, re�lDilo.A Caravana do P.DS
Pelas 20 hs. desembarcavam de '

um ônibus executivo os integrantes da
caravana, cerca de 40 viajantes, de que
a reportagem: anotou o viee-gover
nador dr. Antonio Carlos Konder
Reis, o senador Esperidião Amin
He lou Filho, o presidente da
Assembléia Legíslatíva, deputado
Gilson dos Santos, i:>� deputados
federais Vasco Furlan, Angela Amin,
Paulo Roberto Bauer, secretário. de
Educação, Cultura e Desporto de SC,
deputado estadual Udo Wagner, o '

I'!I'I'",",,"" r'

presidente da JDC (Juventude
Democrática Catarinense), Regínaldo
Jorge dos Santos, .que foram

cumprimentados pelos integrantes das
caravanas, entre elas o prefeito
anfitrião José Brugnago e Luiz (Lula)
Gomes, prefeito de Joinville além de
executivos e presidentes de câmaras e
vereadores. Esta foi a primeira etapa
neste ano que a Caravana do PDS
realiza encontros regienais, devendo Senador
seguir-se ao longo dos meses outras
tantas em 21 regiões do Estado. Fspiridiio

As MIJDifestaçÕits Partidárias Amim e

Com o comparecímenro de vice..
'

militantes partidários, acima de 300!
pessoas, deu-se ,início à reunião de:ii governador
trabalho, apresentando cada exe- § Konder

.

cutiva informes pormenorizados de g Reies:
suas unidades, como maniféstaçöes <Je I!! estrelas
total otimismo quanlo às eleições que '!:
devem realizar-se em outubro do cor- ; do
rente ano. Nota alta foi a presença da 1. ..... ......... .....__.......... encontro
JDC que cresce incessantemente, com
admissão de vários durante a reunião,
contagiando os presentes o entusias
mo dos jovens pela atividade político
partidária.

AJém dos muitos oradores que
se fizeram ouvir, destacamos os

pronunciamentos (por, sinal muito
. aplaudidos) do presidente da exe

cutiva municipal de Jaraguá do Sul, sr.
AldoMaul, que informou o númerode
membrosdo partido e dos planos para
a campanha da eleição 3 de outubro, as
coligações e candidatos a-prefeito e

câmara de vereadores, do depl�tado

Na'mesa prefeito José Brugnago (32 a esquerda), seguido do
Bauer e Udo Wagner.

estadual UdoWagner que ressaltou a

amizade e a admiraçãoao secretário de
Educação, o deputado federal Paulo

. Roberto Bauer. Também este fez um

aplaudido improviso, abordando
aspectos das últimas eleições e as

'

perspectivas do ano em curso,
lembrando episódios de perseguições
a 'funcionários e que, não obstante
todas as vicissitudes, pen;everamm no

seu ideário partidário e sobreviveram
aos seus algozes:

A reunião de muito trabalho,
de exposições das executivas e de

pronunciamentos vibrantes de AJdo

Maul, Salim Dequech, do senador
EsperidiãoAmin, da deputadaAngela
Amin, Vasco Furlan, Gílsen dos San
tos, do vice-governador Antonio Car
los KonderReis, do pref. LuizGomes,
de Joinville, do secretário da

Educação Paulo Bauet e dep. Udo
Wagner foi largamente compensado
com uma peixada àmoda BarraVelha,
que corooú o encontro e sedimentou
o companheirismo regional.A Peixada da Confraternização

TUBOS.SA:NTA
HELENA LTDA.
Divisão de concreto (tuoos e artefatos de

concreto).
, R. Joinviêe, 1.016 - Fone: 72-1101

Divisãp de Plásticos (tubos de evc - eletrodutosl
linha esgoto - tubos de polietileno/mangueira

preta).
,

R.Bernardo Dornbusch, 858 - Fons: 72-3025
Escrit6rio Geral

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

CLíNICA VETERINÁRIA
,

SCHW'EITZER BALNEÁRIO
,

CAMBORIU
PARA COMPRAR, VENDER OU ALUGAR,

CATTANII'''ÖVEIS
AV BRASIL, 1030 - FOrJE: (0473) 66-2889

Dr. Waldemar Schweitzer
/ . .

Cltnica de pequenos e grandes aromais,
cirurgias, vacinaçês, raiox, internamentos e

boutique : R . joinville, I. / 78 (em frente ao

Sup . Breithaupt] � Fone: 72..,..3268
,

Jaraguâ da Sul- Sc.

o melnorCarro·Usado da regiãQ
OPALA, DOURADO METAuCO/79
ESCORT GL, PRETO/89
'VOyAGE 1.6, VERDE METAL/86

ESCORT Gl, DOURADO/8�
ESCORT l, PRATA METAL./89
AGRALE, BHANCA/92

CHEVETTE SL, PRATA/89
PAIV,PA GL 1.8, AZUL METAL.i90
DEL kEY GHIA, PRATA METÁL./86

=====ri�----"-
------,------�-----

,� Moretti, Jordan & Cia. Ltda. Av. Mal. Deodoro da Fonseca. 158
Fone 72-1777 - Jaraguá do su: - SC
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Cheias causam prejuízos
. de'maís de Cr$ 50 mi

As in1eD8as chuvas da semaua

pusada- provocaram alagamentos em
. Wrióe pontos de Jarap' do Sul, na
IJCIlI;ta-feúa (31). Os bairrosmais atin
gidos toramRio Cerro II,Rio da Luz,
Garibaldi, N�u Ramos _localida
de de Ribeirlo Grande do Norte e no ,

Jaragu4 Esquerdo o lo�to Ana
.

Paula II. Segúndo t6cnicos munici
pais os prejuízos ulllapassam aCr$ SO
milb6es.

Nem mesmo o centro da cida-
.

de ficou livre cI-. cheias. As águas
tomaram as ruas JusceliJio Kubischek,
Eqll8dor, Henrique Píasera e adja
centes. o. alagamento. desta 4rea pe
gOu, de surpxeaa os moradores. � que
88 obras do "eaüss4rio final" feiw
pela Prefeitura e que, conforme pr0-
palado em propagandas governamen- '

tais seriam suficientes para eliminar
as inUndaç6es no centro semostraram
imlleis conlla a força das águas. As
ruas ficaram iJiundadas.como em oca
silles anteriores, seguncktos m0rado
res. Apesar de a asseasoria da prefei
tura garantir que o mvel'da enchente
foi inferior. Se� a Prefei�

.
W. um projeto para"instalaffõ de
tubos de 60cms de diAmetro que ca
nalizariam as águas de'uma vala das,
proximidades oara a galeria do "e
missúio finar'. "O projeto deve ser

executado quando houver disponibi
lidade financeira dos cofres munici
pais" , disse o asSessor de Imprensa.

Os 'mOradores, entretanto,
eado revoltadc;ls. Edson MOller, que
mora nas esquinas das ruas Equador e
Juscelino Kubisichek_J um dos críti
cos mais· ferrenhos. Ele lembra que
"a Prefeitura divulgou pelos quatro
cantos que 08 problemas dás enchen
tes eatavam resolvidos no centro da
cidade. Mas as águas invadiram as
ruas da n;teSIIlIl forma que llQS anos

anteriores, saindo pelos bueiros e \

formando cogumelos de quase um

metro de altura". Ele reclama que a

tubulação das ruas ,Dão atende a de
manda de vazio em dias de chuva,
"coisa que deveria estar "prevista",
,.o'Na minha rua por exemplo (a Equa
dor) os tubos tem, apenas 6Ocms,
quando deveriam ter ummetro. Já nas
'obras do "emissário final" a tubu
laçio começou com tubos de 2metros
de diAmetro e mais pra frente foi re-
duzida a 1,5 metro de bitola". "

Edson Müller, a exemplo de
outros moradores, já· perdeumöveís e
teve seu patrimônio tIsico depredado
por cheias que acontecem na região.
Agora, novamente o muro de sua re
sidência ameaça cair. Ele diz que a

Prefeitura "ao invés de guardar re
serva técnica financeira com apli
cações do dinheiro pdblico em ban
cos, deveria, isso sim,' aplicàr -em
obras necessárias." Completa com a

metilfora: "não adianta termos em

banco, enquanto a nossa famßia passa
fome".

Oauo.haUro.
No loteamento Ana Paula II,

bairro JaraguA Esquerdo, os morado
res tiveram ruas e casas alagadas. Eles
dizem que o problema é o represa
mento das águas de um' ribeirlo que
corta o loteamento. A proprietária de
uma panificadora ao lado do rio, diz
que o�nto

acóntece porque o

rio num homais a frente foi tubu-
lado e continua ao ar livre. As
águas se acumulam e sIo represadas lá
na frente,�do o alagamento.
Ela diz que faltou poucos centímetros
para as iIuas entrarem na casa. Se
gundo o prefeito Ivo Konen, a

PIaDtaçlo embaixo da 'Pa DO Rio Cerro II.

quesdo especffica do Ana Paula 6
motivada pela dostruiçlo da mata na
tiva. "Coll8trufram dois grandes 10-
-teamentol!, destrufram a mata e ass0-
rearam 08 rios. AI6m di880, em alguns
lugares 08 moradores cons1rufram as

casas em cima da galeria e aPrefeitu
ra ." tem nem como limpar o rio".

Em Nereu Ramos, a locali<&a
de deRibeirloGrande do Norte (Bra
ço Ribeirlo Cavalo) o probleJ!Ja con
tinua sendo a ioexistencia de galerias
sob a ,rodovia para darem escoamento
ás águas. Segundo llIij morador que'
preferiu não se identificar, o DER se

disp& a-construir a galeria desde que.

a prefeitura ajude financeii-àmente.
Ela evitaria o acumulo de águas que
inunda casas e ruas.

,

. Já nas regiões agrícolas deRjo
Certo II, Rio da LUz e Giuibaldi, la
vouras ficaram embaiXo da água. Os
prejuízos ainda alo esdo calculados, .

mas várias pol'tea e pontilh6es fica
ram danificados. BIjIt'eiras também
cafram.

Desde segunda-feira 'equipes
da municipalidade IJabslham na recu

peraçIo dOll esllagos que somammais
de crs SOmilh6es de acordo com cál
culos iniciais.
"

C8$8 alagada· DO Jaragu' esquerdo. Onde moradores
abaixo aproveitaram pequeaa. baixa das atguas para efe
tuar Iimpezà.

CORREIO-
_, C> IF' c:»" c:»'

FlIDdolUlrfa da paoificad�ra diz que tubulaçlo «Je ribelrlO
P..... a 6gua que iDvade as ruas DO loteamento ADa Paula II.

Falecimento
-

AFFONSO MARQUARDT

"Faleceu um JoInvßle, após pertinaz enfennldade, o estimado
cldadáp AFFONSO MARQUARDT, às11:45hs. de 30-01-1992, com a
Idade de 80 anos, 1 mês e 14 dias.

O extinto ...a�dO com HedhaHensehel. do cona6rc1o 18-
ve o ftlho Annfnlo, casado com Edlr Malaqulas e deixa aa netasCrf.
llane e J�nlne, casadas éonI Roberto Buselee e Lysandro de Paula
S. lima Neto, re�nte. �

,

O sepullament� �u-ae no c.mlbSrfo Municipal de JoInvllle,
com grande acompanhaménto de parentes e amlgoa. ,

AFFONSO MARQUARDT ß418CeU aos16-12-1911, am Jaragull,
filho de Erfck e de Clara Schubert, residentes e estabelecidos no ca- '

mlnho ltapocu-Hansa. Seu av6, HEINRICH (Heiulque) �RQUARDT,
era natural da Pomertnla e foi próspero comerciante e estabelecido
com serraria nas terras onde hoje 4 o BRADESCO, entre o pilar da an
tiga ponte coberta Abdon BatIsta, que ele empreitou em 1912, e a
atUai ponte, na 4poce (1909) uma ponte baixa, empréltada de Mar
quardt e constru(da por Carlos Wenserakl. Antes de se estabelecer
aqui, participou da defesa da cidade de Blumenau e no Interfor de
Pomerode, contra os federalistas (maragatos), comandàdoa por
Gomerclndo Saraiva e Torquato Severo que já mantinham posto
avançado na Barra do RioCerro, em 1893, vindo de JoInvßle.

Seu pai ERICH MARQUARDT monto'u bem organizado corn4r
elo, lavoura, 'açougue e fábrica de banha, em Três Rios do Norta,
onde hoje estll o Frlgorqlco Theßacker. Ele casou com Clara Schu
bert, filha de Maxhnillan (Max) Schubert, tamtMSm grande comerciante
e construtor do caminho ltapocu para Hansa Humboldt, e foi o 1_91n
tendente de JARAGI,IÁ ao tempo em que esta regllo pertencia ao

Munlc(plo de�raty, hoje Araquarl.
AFFONSO MARQUARDT trabalhou longos anoa com seu tio

WALTER MARQUARDT, em Garlbaldl, depois com a flnna W. WEE
GE, na Barra do Rio Cerro, M FUNDiÇÃO TUPY, na fazenda do dr.
Gerd SChmldt, em Campo Alegre, e finalmente na Prefeitura Munlcl-

,

palde JOln"IIIe.
Por onde passou deixou um rastro de trabalho, de dedlcaçto,

de perseverança e de hontadaz.--oue DEUS o tenha em bom lugarl

'-
: SPÉZIA & elA. LTDA�

Serniria 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
SC'

PanifICadora
Bar e Restaurante Nina

Em Jarag,m doSul acaba de ser,hlaugurada uma áúa
especiolizada empIJu. eUCM e boIo6. Tem t,ambIm frúJ.

e leite.
'

.

Abe1'Úl de _gullda d dOllli"goGdà 20"-.
ilu:luriw_feri!MJ--

RuaB�do Dornbusch, .1.172 - pertinho da Marlsol

Mals uma opção em Jar.aguá do Sul. Nas dependêndas
da stode do Grêmio Recreativo DallDlIr - GREDAL.
Atendendo casamentos; aniversários, balizados e outrá�
reslh idades.

AßF.RTO AO PÚBLICO
Rua Joimille, s/no - próximo ao Poslo de Vendas Dal·
mar.

Hruschka
Equipamentos e �cessórios

Indllstrla de aparelhos, para méqúlnas de costura,
Aparelhos de debruns, aparelhos de debruns dupl9"

, Ovo Goleira, filete, aparelhos para pregar .lêsUco e

aparelhos especiais.

Rua Tereza A. HrUschka, 50 - Bairro Jaragu�
, �squerdo'

89250 JARAGUÁ DO SUL, SANTA.

cATARINA

Página 4
f >t

Jaragud do Sul, 8 a14 defeVer(!iro de 1992

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



_� "I"'-- '_'__ SÃO FRANCISCO CORREIO-
I[> c::. -=- C>" ca

, I
,

São 'Francisco do Sul: Ilha
histórica de maitos 'encantos

Terceira cid�e mais

antiga do Brasil, terra de en
cantos e mistérios, com' qua
torze praias'para todos os

gostos, população fixá de 40
mil pessoas e mais de250
mil no verão. ASI!im é São
Francisco do Sul, a bela.ve
lha cidade de casarios anti

gos, .geralmente edificados
no 'estilo açoriano, .ruas es

treitas, pequenas praças, e

gente humilde, gente sim

ples, gente boa, que não re
cusa um papo amigo e se

esmera no atendimento ao

turista.
São Francisco do Sul é'

um ílha/cidade repleta de
histõria, Uma longa história.
Oficialmente a colonização
da cidade começou em 1658
com Manoel Lourenço de
Andrade, fundador de uma

pequena povoação que,com
o tempo se ampliou. Em
abril próximo, São Franscis
co do Sul comemora 489
anos de fundação, sendo a

terceira cidade colonizada do
País. Quando descoberta, a

llha de São Francisco era

habitada por índios carijós,
dá nação tupi-guarani;

Quem chega pela pri
meira vez ao ceritro histórico
de São Francisco do Sul tem
a impressão de ter regredido
no tempo. As tyaS' estreitas
de paralelepípedos, os casa

rios belos, antigos, mas bem '

conservados nos remontam
ao século passado. O Servi
ço do Patrimônio Histórico
Artístico e Cultural confir
mou a importância histórica
de toda a área central da ci
dade e de outros pontos fun
damentais, determinando, em
1986, o seu tombamento.

As praias de São Fran
cisco são ricas em belezas
naturais e encantos. Não há
quem não se apaixone por
esta Ilha maravilhosa. São
ao todo 14 praias assim de
nominadas: COqueiro, Mota,
Inglês, Paulas, Salão, Capri,
Forte, Itaguaçü, Enseada,
Prainha e Praia Grande e no

Continente, Estaleiro e Praia

Bonita, '

Igreja
matriz: prédio
secular que
guarda um altar
magnífico em

seu interior. '

Casarios do século pa,ssado, em estilo açoriano.

Jaragud do SuL, 8 a 14 de fevereiro de 1992
,

,

BLUMENAU

DISTÂNCIAS (km)
São PaulO

,
580

Curitiba 180
Joinville 40
Blumenau 105
Itajaí ,

110
Baln. Camboriú__ 125
FIorianópolis__ '200
PortoAlegre_ 720

Atividades do Museu

Histórico
o Museu Hist6rico de São Francisco do

Sul, fundado em 13 de dezembro de 1985, está es
tabelecido em edifi'cio histérico, devidaniente
tombado, sito à rua Coronel Carvalho (Centro),

Além de possuir um acervo de objetos que
materializam a Iiist6ria francísquense, da chegada
do primeiro navegador (05.01.1504) até a hist6ria
moderna, o MH promove exposições e está aberto
,à visitação pdblíca nos horários comerciais, de 3!' à
Domingo.

Mais de 10.000 visitantes apreciaram o

histérico material exposto, durante o ano de
1991. '

Dirigido pela coordenadora Clara Amélia
da Costa Pereira, o MH vem cumprindo cabal-
mente, a sua destinação.

-

MUSBU NACIQNAL DOMAR

Fundado em OS de setembro de 1991, com
as presenças ilustres do exmo, SenhorMinistro da
Marinha, do Comandante do, 52 Distrito Naval,
com sede no Rio Grande, RS, do Prefeito Munici-'
pal Dr. Rogério Zattar Filho, vem cumprindo ga
lhardamente a sua destinação, sob a direção da
professoraMaria Augusta Bezerra.

Expediente ao Pdblíco; das 3! ãs 6! feira,
das 11 às f8 horas. .

Apesar do seu recente início, considerável
soma de visitantes afluem ao seu hist6rico acervo,

O MUSEU NACIONAL, DO MAR está
aberto para receber doações de material' ligado as
COisas do Mar, como realizar permutas.

II

II

II
I'

II

II

II

Projeto São

Francisco do _Sul

Nova idade
,

o "Projeto São Francisco do
Sul - Nova Idade" quer que se resta

beleça o império da sociedade sobre o
Estado. Pelo esforço dos õrgãos da

democracia. Pela multiplicação dos

õrgãos intermediãrios da Sociedade,
cada qual representando os seus inte
resses, a sua visão do mundo. O Esta
do democrático - o dnico que penrlite
ao homem o seu prõprío caminho - é
o resultado espontâneo do choque de

opiniões, dos conflitos e divergências
que colocam os grupos sociais, uns
diante dos. outros. São esses canais
que absorvem e neutralizam as

pressões e contrapressões que se for- -

mam e se acumulam nas sociedades
modernas, Sua presença é que evita
soluções extremadas, de corte .maní
queísta, as quais rejeitam o conflito, a
pretexto de ser manifestação de anar-

I

quia ou desejo de subverter a ordem

vigente.
O sistema tradicional de freios

e contrapesos, classificamente exerci
do Rela divisão dos poderes do Esta
do, encontra hoje, nos órgãos da co
munidade, desde o SINDICATO até a
Associação de Moradores, o principal
instrumento para enfrentar a tirania
do Estado e garantir a Iiberdade do
homem.

O "Projeto São Francisco
er - Sul - IdadeNová" quer o poder,
descentralizado. 'QUer a comunidade
participante. Sugere.um novo vínculo
'entre governantes e governados. Quer
o Município mais forte, com sua

competência, seus. recursos e seus en

cargos ampliados. Os programasso
ciais, que transforma em prioridades
nacionais, a n6s são confiados aos

Municípios, com integração efetiva da
comunidade na execução e fiscali-'
zação, (do Relat6rio Anual de 199'1).

•

Barco
leva turistas e

nativos da
Ilha la Vila da
Gl6ria, no
Continente,
queéstemês
comemorou

, 'seu centenário
de
colonização.
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Balsa .llga a ilha de São

Francisco ao'Continente

PRINCIPAis DISTANCIAS
GARVVA I1STALEIIIO:
VJa ......_..." ...
VIa SaI,·51,7'"

=ü't"!': _bo ""
I1STALEIIIO L-m • 148".. ....
CURIT11IA � "" I1STA·
Ll!IRO ·_ ...
�A -Ganrr". -.Ia 8.-..375 ..
I1STALEIIIO 142,60'"
GUARATtJBA .. G ESTA..

LE1RO ...�.",_,

-,

'Retrospectiva
.

' I

. A

Entr.e Lutas & Exftos
1991 não foi um

Ano fácil pará ninguém.
Todas as Adminis

trações, da Municipal à

Federal, todas, com raras

e brilhantes exceções, en=
_ frentaram e venceram

amargas lutas. po

Estamos, enfun,· neS '

despedi,ndo de um Ano

marcado por violenta re

cessão, de episódicas ba- . �
talhas para se manter o :

equilíbrio orçamentário [
de cada lar, resumindo, i
um Ano de. poucas alé- .!!

grias para os . brasil�iros j
em geral. :

c

Mas' a Adíninis-.ii
tração Municipal de São {i 11- ..... _

. Francisco do Sul, tendo a Prefeito Rógério Zattar

frente a figura corajosa de J�I!'ior, adminis!ração elo-
. ...

' glada por veranistas e mo-
um tímoneiro indomável, radores. Sua gestão é mar-
como ousa ser o Prefeito cada-por indmeras obras.
Dr� Rogerio Zàttar Jr.,

.

graças a Deus, conseguiu,
durante' os 365 dias de

1991, estabelecer e distri
buir uma expréssiva so

matéria
.

de alegrias, em

. particular, a seus servido

res, e, em geral, ao hon
rado povo francisquense,
construindo Postos . de

Saúde, reformando e am

pliande edificações esco

lares, abrindo e retifican
'do. estradas, distribuindo
auxílios financei!of; às en
*J.ades de· cUI!ho s6cio

religiosas, ou oferecendo

espetáculos que, sobre-

maneira, emocionaram (I

povão, como tal, quere
mos ncs referir ao Con
curse de Bandas e Fanfar-
ras, ou as mais variadas
competições esportivas da
maior importância visan
do atrair turistas ou mes=

mo erguer o astral. do

povo. Muito mais merecia
ser dito e escrito;mas nos

permitimos aglutinar,
apenas, o (�SSf·C' ial.

(Amoldo Alexan-

eire)

�. .

o serviço de balsa for
um sonho acalentàdo há,
mais de 20 anos pelo pre
feito de São Francisco do
Sul, Rogério Zattar Já,;,
mor, que resolveu encarar

de frente este desafio, tor",'
uandQ agora aquele desejo
realidade e beneficiando

mílhares de ('e_ssoas., Com
. a implantação 'deste servt
ço, o prefeito Rogério Zat
tar JÓJlior muda o pano-
,rama turfstico_. de São
Feancíseo "do Sul, já bas
.tante visitado por turistas
de todo-o M_undo<j que des
de o dia da inauguràção do

.

,

"ferry boat" tem a opOr
tunidade de visitarem uma
até então desconhecida re

gião
.

continent� francis-'
quense, além' de

.

aproxi
mar

-

tudstica e setorial':'
mente os vizinhos, estados'
de pãraná e Santa Catari-,
na..

No primeiro dia foi intensa a procura pelo transport� no ferry-boat

No pr6ximo dia 12 come- .

.

ça a funcionar oficialmente o

"ferry boat' ligando as localida
des de Estaleiro e Laranjeiras,
em São Francisco do Sul. A
inauguração oficial desta ligação
hidrorodoviária terá a presença
do gox..ernadcr do Estado, Vil
scn Kleinübing.

Extra-oficialmente o

"íerry-boat" iniciou suas ativí
dades r.o dia 29. O número de

passageiros at� agora registrado
já supera as expectativ as. Sinal
de que o transporte [(oi de gran
de aceitação pela comunidade,
turistas e também moradores de
cidades vizinhas.

Com o "ferry boat" a via-
c gern-entre a ilha de São Francis
co e Laranjeiras, no distrito de
Saí (Continente) dura cerca de
20 m'nutos a tlistância é de

. 3.56D ms, A ligação' díminui
sensivelmente o percurso até as

praias de Garuva e Itapoã e a

outras cidades paranaenses; co
mo.a capital Curitiba:

As estradas interioranas
entre Estaleiro e Garuva estão

em bom estado, quem se utilizar existe outra linha de balsa que
deste trajeto economizarã cente- liga aquela cidade a Guaratuba,
nas de quilômetros que normal- no litoral paranaense,
mente eram percorridos pela pe- Veja os horários e os

rigosa e movimentada BR-lOl.· preços:

Nos primeiros diás de
'

Partida, de Laranjeiras'
funcionamento o número (Je (São Francisco do Sul):
usuários já era bastante grande, 6h3Omins;' 8h3Omins;
No domingo uma enorme fila 10h30mins; 13h3Omins;

esperava a Vez de embarcar no 15h3Omins e 17h30 mins;

"ferry boat", Além de diminuir .

Partida de Estaleiro (Dis-
enormementea viagem até o vi-

. trito do Saí);
zinho .estado do Paraná, o "ferry 7h3Omins; 9h:�OIllins;
'boat" proporéiona também um Ilh30mins; 14h3Omins;
belo passeio turístico, dando a

16h3Omins e 18h3Omins.

possibilidade de se vislumbrar :rabeIa de preços I

um belo visual das ilhas e do mar
. da Baía da Babitonga. Jamanta: • • • •• Cr$ 25�000,OO

Ç.trucado: • • • Cr$ 20.000,00
Para uma viagem túrística Caminhão: .•• Cr$ .15.000,00

pelas praias do litoral. do Paraná Ónibus: ••••••Cr$ 15.000,00
até Säe- Francisco do Sul, agora Aut.c/reboq••• Cr$ 10.000,00
será bem mais fãcil, sem neces-

>Autom6vel ••• Cr$ 5.000,00
sidade de utilização da BR 101 Moto ••.•••• Cr$ 1.300,00
pata looomcção, escapando as-i M.c/carona ••• C.r$ 1.800,00
sim dos perigosdaquela rodovia. Carroça ••••• Cr$ 1.600,00
Basta apenas tomar a- HR 277; Bicicleta ••••• Cr$ 1.000,00
seguindo posteriormente pela

.

B.c/carona ••. Cr$, 1.500,00.
BR 407 até a Praia do Leste ou' Pedestre" ..•• Cr$ 500,00

.

pela BR277 até Caiobá, onde AnimJtropa •••Cr$ lDO!OO

Biblioteca' Pública Municipal�_'
,

t'Augusto .losê .
Ribeiro"

o Patrono da 'Biblioteca PÚ- da Costa Pereira, que �participou
blica Municipal, como interino do

.

ativamente na preparação e fun
Instituto de Cegos "Benjamim

.

dação em, data 'de 25 de març�. �e
Constànt" do Rio de Janeiro, ehe- 1946 e cnada por Decreto MUIÍlCl

gou ao grau de ilustre liftopedagogo pal n2 128/45.
.(cego educador de cegos). daquele
renomado, internacionalmente,
educandário de cegos,

A indicação do nome de. Au
gusto José Ribeiro, coube ao saude
so historiador franCisquense, Carlos

e consulentes, numa cifra superior a
5.000 pessoas. . .

'

.

A Biblioteca Municipal
"Augusto José Ribeiro" � dirigida
por uma excelente bibliotecária, SQb- .:

a coordenadoria da sra, Bernadete
Levandowski•.

_ O ,"Executivo Municipal"
parabeniza as' funcionáriaS da B.M.
pela brilhante atuação, durante o

exercício de 1991. E lhes deseja in:
tensa atuação em 1992.

.

Desde então a B.M. tem ser

vido a .comunidade francisquense
que, por sua vez, vem prestigiando
tão meri't6ria obra de cultura local.

No curso do ano de 1991

agr;u:lável foi o número' de visitantes

.. . Jaraguá dO Sul, 8 q 14 defevereiro de 1992
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Programe-se. Carnaval e a
Festílha vêm para arrasar

�
•

•

� � ,'ió; •

A Festilha (Festa das

Tradições da Ilha) é o mâíor
evento festivo de São Fran
cisco d� Sul. Nesté ano a

Festilha, em, sua çquarta
edição acontece no período

.vde 1 à 15 de abril' e deve
atrair aproximadamente 200
mil pessoas, conforme pre
visão do'secretário de Tu

rismo, Fábio Zataar.
.

. .,

salões. O Carnaval neste ano

em São Francisco, do, Sul
acontece de 28 a 3 de feve
reiro e deve reunir cerca de
40 mil pessoas, (lOS salões e

20mil nos desfiles de rua.

A abertura oficial da r

festa de Momo .aeontece dia.
28 com á realização do Baile:' '>

, ,

-. municipal de F�tasia� no

Realizada
"

ao ato lívre, "Clube Cruzeiro. Oiâ 29 os

na rua Babitonga, a'Festilha bailes se estendem aos

oferece 'aos, ,participantes .salões e aí prosseguem até.o
muitas atrações, como shows óltimo dia da festa mais po-s
musicais e folclörícos, além pular do Brasil.
de comida. típica. A festa
criada há quatre anos busea

resgatar as tm,aições francis
quenses e valorizar ti êultura
popular; Na Festílha des

.
cendentes de negros e aço-
rianos voltam às raízes emos

, .t:Pãfu aos festeiros um pouco
. de suas culturas e costumes

antigos.

CARNAVAL '.

Adesivos fazem parte da
mídia da festa

março 'apresentando três es

'colas de samba, além de

'.
blocos, Atração especial são
os carros alegóricos" tradi

Nas ruas os desfiles' cionalmente muito bem de

acontecem nos dias I!? e 3 de . corados.

O carnaval de São
'F�cisco do Sul está entre I
os melhores .do Estado. To- â
dos os anos, foliões de vá- -!
rias partes de Santa Catarina iii

I II
e até outros estados se des- õ
locam a llha para brincarem

II.

o Carnaval nas ruas e nos F��io Zattar trabalhando intensamente

São Fmncisco do Sul
SUIA TURiSTlt;O

' ......
---
--
G_
........-
_ ...-

..."cos
_...-
<loba_
-
-
-

, POPu�.AÇlo.: 45.000 llablfanlil

CIP: àez�o .

DDD: 0474

FESTA DM TttADtÇliu DA ILHA

RMHO: "'� UllZ DE OLIVEIRA

934 empresasmarftimas
trabalham com o�rto
que teve uma receita
cambial de quase

'

747 milhões de dólàres em 91.

José Gameiro Camargo,
,

administrador
doporto
deSio

Francisco

"i' •

Porto ê

o 'baluarte'da economia
o sustentáculo econômico de

São Francisco do Sul é o porto,
respo�ável por quase 90% da rerr
da da cidade. O ano de 91 não foi
bom para as atividades portuárias
de São Francisco, conforme infor
ma o administrador do porto, José
Gameire Camargo. Mas, mesmo as

sim, a receita cambial chegou a quase
747 milhões de dólares.

As atividades do Porto de São'
Francisco representam em média
2,5 da movimentação portuária na

cional. O maior volume de carga
movimentada .na cidade é de
granéis, principalmente sola e foi
em virtude da quebra da safra que o

ano passado não foi considerado
bom para a administração.

Aportaram no cais em 91,370

navios e 452 fora do cais. O porto
de São Francisco do Sul recebe na

vios de quase toda parte do mundo,
já que o forte do embarque é desti...
nado a exportação. Ao todo 934
empresas marítimas mantém ligação
com o porto de São Francisco, do
Sul.

Neste ano o porto 'ficará com
Uma estrutura ainda melhor. O go-

vemo do estado firmou convemo

com o governo federal no valor de
650 milhões de cruzeiros para con

clusão-das obras de um novo pátio
de containers. Além disso, as ativi
dades operacionais do porto de
verão ser totalmente' informatiza
dos, permitindo assim maior agili
zação dos serviços e economia de
tempo.

.

,
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Faça sua
assinatura
por telefone
72-3363

< li

ANIVERSARIANTES
I,·

. ,.

Dia 08.02.92
Oscar- G. Gneipel, Lori L.

MlITl'ara. Renata Wunderch Fischer,
, P. ineS Eu1alia Wunderlich F'enci; Roseli

O. Schmidt. Reinoldo Furtani, Dirce
. Gtv&, Diana V-ailatti. José C. 'An
dIade, Caro.../JnrJ C. Gonçoives,
. Dü'109.o2.92 I

otliiO Moser ,em união da
Vit6ria,' No.emia F'I!1JCk Natalino, em
Soo Paulo, Geraldo Mees, Ivone
:Gonzagti; Josl-Carlos Nunes, João
SDOTes fSqbar6); Nelson Tabarelli,
Ivone de Fdtma'Bonomimnl em Fpo
lis,lvaitBlaIrk em JoinviUe

Dia 10.02.92
Alvaro Batalha Jr.. DellrioAr

naldo Lang, MarleIUJ Pereira, Osma-,
rina .de Borba, Marli Maria Gieland"
At:Ietnir Oesdhs�r,' Marlene Fugel,
Francisco'iierbei,tSchork,

D)'11.02.92
.

Wälly Brãuer em Joinville, Al
berto J. Rubini, Ana Buchmann. Ka
rine Maritine .-HÜffnniusler· Leigue,
Renata Nagel,. Patricia Helena,
Blank, Vilmar Viera. POSa. Pauline
Ferreira HOm,"';,J(osemet; Pei;eira,
·Ádriane Sâ11f.; Itpulo Luiz Rubini,
EImarG�r em Blt1menau.

Di4 t.�02:92j .. !

G .... ';ß.eirrke, Osmar Hor-·
nburg .....

�, João' F'àrinhuk,
em.Cmitiba, Mfçkel I;Àrtàgnann, Bu
chmaMi WáJdemgr J. de Oliveira,
Luiz Bolommi; Nélson Hardt, Ivone
Venera, Ivan;JJo Manske, Katia1UJ
Villowock, Luiz Carlos BuzzareUo.

Dia 13.02.92
Justina Berroli, Ricardo GU1n1,

Erica Horst Gonçalves, Fernando.
Blos/eld, Emília Hilbert Ritzmann,
Everson Henke, Hilda BtUÍiJe, Sibile
Emmerndoerfer, Ademir Fodi, Irene
Ros6, Rozeli Harmel, Janete Terezi
nha Pellis, Eug2nio Soares Pereira,
Marcos Krause Jr.

.

Dia'14�oi:92
Tamara Regina Lombardi,'

Marêos ,César' Yeldola,
.

Marli Ur
bailski� Cris#1fa Manes, M,ucos
KrtlÚse.

Vista;'$e benl
•

-j4

I;

Tem coisas
que IiUrtca

saem da moda�
Andarbem

'vestido é uma
. delas.
e: ISSO é no

I.

ModaSempre
Getdlio Vargas/55

'

..

['SE � .. V,A,-'
A; LIBERDADE EM MALHA

FONE: (0473) 72·3253

Jaraguá do Sul - SC

* A jo�em' Simone Patricia
Henn; sempre 'TI'IUito simpâtica, rece
beu cumprimentos pela passagem de
.seu àniversário que aconteceu no úl
timo dia 04. Simone éfilha de.Nelcio
e Wally Henn, pais muito dedicados
que reforçam felicitações a filha
'através da .Coluna, O Correio do
POllq deseja mUitas felícidades a Si-
mone. Parabéns!

'

•

_---- -�--�---CORREIO-
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'E,nquete ",

, Diego ROIembackér (U) anos,' ao
centro da foto) � Itftupai comprou uma cá
sa aq(li niJ pfaia de Pau/ßs onde moramos.
'Antes jd moi"avam08 tÍgui, masmeu paifoi
tralU/eritfo � voltou sd'h4Ummês, Adoro is
so aqui, CUFto demonte a pTaia pra brincar,
mas para tomar bcu#w I_lhor'aEilseadD.
M_ pais (EstInio e ftIonna) tambIm ado
ram a' cidade. Ntltifano recebi a visita dos

. �U8 primos (fotO). A' cidade� legal, opre
feit{J cuida bem dela. Na praia ao lado tem'

atiparquepras crianças.

Dra, IZI\�el
Kikue Maul

.. Deflue no préximo dia 11 do cor- tendo coneo
réflte Cf. data natalicia da Dra.lZABEL feitura �,lar'
KlKl/E MAUL, odt;J1JJÓloga formada de Gabinete
pela Universidade de São Paulo, estabe- Educaçõo, C
lecida nesta cidade onde desfruta de Catarina -

grande clientela e possUe 'f/I1l seleciona
dó circulo de amizades.

A distinta natalitiante é casada
com o dr. ALDO MAUL, bioqtdmico e

farmacetaico formado pela USP, em

presârio bem sucedido, presidente de

_Executiva dQ PDS de Jaragud doSul,j6

v� .Mazurechim (maco de
.

Jtiragu4da�ulqrU tma CQ8(I de verimeio na
Praia de Ubatuba). liA praia eSt4 bem.me
Ihor, mais limpa, foram feitas co�
POltos salva-vúIaS e bicos d'dgua. Mas tem
"uma rec/qmaçlJo contra o aumento abusivo
do lPTU no, ano passado, qtlmlilp sofreu
reojuste 4e quase 14 mil por c_ento. Este
'iJIIO, o imposto eSt4mais acessfvel, mas 1IÜJ

.

plmuquece91.

Sandra Regina Schat1m4nn' (pro
prietdrio dO Oceano L4nchq. emEnseada):
A prefeitura tem atuado bastante aqui no

. sentido demelhorarapraia. Este ano temos ,

vdrias promiJÇóes para atrair ainda mais
turistas. H4 s1u}ws e competições espom
vas. A população aumentou neste vert'Jo e a

infra-estrutura tamblm, cómpavime1llOfão
de TUQS e construção do colçtzdão. \.

ornam O casal,
num insta'lJle

dois. "Cimeio \

distina àniver
dos votos de

•
Leandro e Rosangela

Machado de Miranda1rbúor .

(veraneiam todo tino jrgIta
mente com 08 filhos na,Praia
Grande). "lstô aquiI umpa
falso. Este ano meJhórou
ainda.mais, apiaia i4mais
ftmpa� porque a. 'lfefeittu'a
faz um amJStlIo de �ZQ
todos 08 dias•. Tamblni fo
ramabertas novas ruoã e tem
o calçadão que jd estA che
ganJiJ na PriiinJia. Est4 codIJ
vez melhor curtir o vert'Jo
aquf'.

,
"eiNE JARAGuÁ

,

\.

Sexta: 07/02/92, - 20:15 - "Os Donos da J?ua" - Di
reção de: John Singleton - Com: Ice Cube, Cuba Goo-
ding eMorris Chestnut.- Censura 12 anos "

.

'sábado - 08/02/92 - .20:15 hOras: "Os Donos da Rud'
Censura: 12 aMs
22:00 horas: Filme Erótico - Censura: 18 anos
Domingo - 09/02/92 - 20.;15 horas: �'os Donos da Rud'

.

- Censura: 12 arios

Segunda - 10/02/92 - 20:15 hor.
Terça - 11/02/92 - 20:15/wr_as
Censura 12 anos
Quarta - /2/02/92,- 20:15 horas'

• - Censura 12 anos
.

Quinta - _l3/02/92 -20:15 horas
xers"- Censura 12 anos

Malhas'
'� '-.s J!. LTD�' ". �\)'�

JARO í.......1" , �.""fI lanchOnete e

�os . ,Panificadora
Malhas para confecciooista�

Rua Cei. Procópio G. de Oliveira, 788 ;Ao ,lado daFone: (0473) n-0246
-

-.

,

Jaraguá do Sul- sc If

"
. rodoviárIa '

,
,

I
•

,
,

. 'J!J'ltitú!Ci...'AUMENTOS CONGELADOS
\

Aliando sabor, praticidade e higiene, agora você tem em
Jaraguá a comodidade das grandes cidades•.

Pr4lica ..,.. AUmentos Congelados Na maneira gostosa de
variar o seu dia-a-dia".

Rua Jorg� CzernieWlcz, 145 �Pros.
Alimentícios Sasse

Fone: 72-3560 - Jaragu4 doSul- SC

. ,Intl �DSSi
. Jaraguá do Sul

Ruo. Mal. Deodoro, 28
Fone: (0473) 72"()346 / 72..()866

Valdirene Denise Ferreira (afámlJia ' .......--------....�

tem ClI8Q em Praia Grande e ve1Tineia todo
ano ali): "A pTaÍ!l Grande por enquanto
estA igual. Mas, na Enseada a construç4i1
do calçad40 foi uma 6tima. Todas aspraios
acabaram se benejiciando com asmelhorias
feilos ali. Adoro São Francisco" •.

- , Dra. C6úiI.r de OIiveifa Cruz e Sra.
Marize Liane MarséÍlaJl Schulze. Aprimeira
I mldica pediatra, reside com 08 pais na

P_.i'qia .Grande e diz qUe "a atual adIninis
traÇl'fI tem feito�to pela cidade. Aume;,"
toU'! ubnero de ambulat4rios e pessoal que
tra Ilhq na 4rea da sadtle e tmasepreocu
po..o com as praias.A dnica coisa a secfei
ta com prioridat:k -, diz ela, I rede de 4gua
nas praiaS e jisÇtPízação qllf#110 ao destinO
dos'dejetos de esgotos, que algunsmorado
res insistem .em canalizar para o mar, mas
que a prefeitura jisco/iza e prolbe�" J4Ma
u Schulze, diz que a ädade I 6tima. Ela
passa ver6e,f seguidos com a famlJia na

Praia Grande e niio tem do que recJomar,
segundo ressalta."

ESCALA MUSICAL
,

Aulas de
ÓRGÃO - VIOLÃO -

SAXe
GI.AÁJNETA-

RaaDominpl da Nova, 01377 Fels

iD�'�RPE� ••••..•IAG. Wh DA M�LHA,
\

·vAIlIG
f '-'!l.':�.f;

t2�OÓ91

, �estindo Geraçóes \

POst08 de Velldqs
Av. Mp1. Deodoro, ,

1.085

Fone: 72-3311

D'C'ORTI·
EspeCIalizada ein brocas d8 llço rApldo, brocas de metal

duro para Clrcullo ImpreSso, fresas de aço rAplcio, bedames com

dez por cento de cobalto, machos de aço rApldo, ·serras de aço
rApldo. cosslnetes, limas, contra pontas lixas, pontas rotaUvas,
trenas, eletrodos, mandris, pequrmelros, mlclOfI!8lros, dIscos de
ClON e desbaste. -

Oleorte Com4rcfó de Ferramentas Uda.
Rua Relnoldo Rau, 459 - Fone: 72-3'384
Telex: (475) 465 - Jaraguaf do Sul- SC.

;'

, ,

I'

"'--r .1"
,

\

RES'fAURANTE GREDAL.J

.��.�,-
,- O que 'há de melhor em restaurante, aberto ao públiCO de segunda

� .
à domingo com almoco e jantar, servindo o máis. delicioso marreco
assado, petiscos, aperitivos e a, cerveja mais gelada da cidade.

Não deixe de prestigiar este delicioso recanto, convide seus ami - ,

gos e vá' se divertir, esta é a verdadeira opcão em lazer.
, Localizado a rua joinvUle, próximo ao parque "abril Dalmar.A ROUPA INFANTIL

Páglna8
( ,.

\
"
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Um pouco das praias para você;

Praia de Capri,
abriga o dnico

,
iate clube da
região, tem

- 6guas calmas.
Ideal para pesca

eesporteS
, n4uticos,

exceçAo do surfe

Praia' de paulaS-, a'f»esca aI( � farta

Pági':la"10
Rochedo que separa áPraia Graude da Praiuha.

Jaraguâ do Sul, 8 a 14 de fevereiro de 1992
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ALTA',
FREQÜÊNCIA
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APROVADISSIMOS•••
,

. ,-,_.nte parablns a todos
1mcJUU'- ,

.

am aprovaçlio no

aqut:�sJ.�c��z.r;r� AÇE. No e.nrazvesu � ui o cuinprimento especial
to, val aq uintes pessoas: Alzilime

do

colu� às seg
Laudine piazera, llisabet

Nasclmento, .C1M Moas AruIréa Clau
pradi, Mdrcla Ar� Barbi Djon Rober
dia da C�:� Raquel Moreolla, JuWatzko, .' Arnoldo Eins/eldf,
rema Nicocelli, Kurt. os MathiaS,
Lindolfo Braun JJr., SM::;: Maria Bor-
R bert Donath r., (J,

la Bo
'ande Ie' Nass Rosange uz-

cnards... V. � koch, vanessa Knobbenzi, CIe'ton�. ta Sidia Steinmachf!r,
FérnanJes,. mc. Ana Paula Wag
FlAvia RegIna Kelser,

Fabiano Ce
ner, Pablo Varella Branc�,·stiizne Luch-
retta, Scheila �FonZca Neto, Ra
tenberg,Nor�Patricia Kratina Momm,
quel Morem,. . Mannes Zuieica
Bettina Meder, F�ralice Thei1ac1rer,
Cinira Schramm, . de Fron
Rosilene Negherbon, ::;:::Rafael Ci
ça Consuelo Mora,

. O Um João,

ki Sadi Benito Lenzl, s
zesa,

. W'Zso Salves, Sérgio Rosa
Branwrski,. IHn ,_ AruIréa Fruet, EI
c<__tini Eltane or..., G:_",.,,,,lao,XU". ,

l da Denise ...,..-- ,

Ice Yuri Maul, e.
I P 'scila Zanghe

Tatiana Rubia Ren_ge e ri

a entrar na
linie Se houve mur;-;::�-se parti a
facu/.t;loLk.ag�__� ia dentro da insti
batalha da perTTfUI�nc
tuiçlio! .' I

'Votos de multo suceSSo.•

UMAPEQUENALEMBRANÇA
Nem só de vestibular vive o homem!

Regiane Kamer, lI)uito simpática
f o deStaque da JJemana.

. ,

CÃO' AMORTECEDOR

Com o sucesso da
série de comerciais de
amortecedores para au

tomóveis utilizando um

simpático
' cachorrinho,

passaram .'

a circular
. anúncios, de venda de
cães de raça com a li

nhagem "basset co

fap" •••0 que faz a tele
visão,nãol'

CARNAVAL 92Dignade
todosos

aplausos, '

Deborah
Parucker

Lueders, filha do
casalAlidor e

Denise,
conseguiu sua

�provàçlio para o

conoorridfssimo
cursode

Medicinada
FURB. A cõluna.

participa da
alegria dos pais e

deseja uma
carreira

acadêmica
promissora à

Deborah!

•MESAS TÉRMICAS
•POLiMERIZADEIRAS

.MISTURADORES DE PASTAS
�

A novidade dos

festejos de Momo fica
por cont� dos dois bailes

públicos '

que aconte

cerão no Parque Muni
cipal de Eventos, nos

dias28 de fevereiro e 3
de março. Teremos. ain
da os desfiles � concur
sos de blocos de rua e de
salão, além de concursos
de fantasias individuais
nas categorias luxo e

originalidade masculina
efeminina •

Maey detalhes na

próxima edição.

.-BARCAS PARA TINTURARIA

•SECADORES DE MALHAS

J' •SISTEMAS DE EXAUSTÃO'

--,PEÇAS ESPECIAIS E CALHAS'

Fones: 72-0265 e 72-3468
-

Fax - Ramal 13
• JARAGUÁ 00 SUl - sc

,

.

II

FUNILARIA
JARAGUÁ LTOA.

Ferro Velho Marechal de

Engelmann & Cia. Ltda.
./

GADOTTI
Materiais para conStrução Ltda Comércio de veículos usados, peças pl

veículos e servJço de eletricista
COMPRA�S VEícuLOS

ACIDENTADOS'
!i Rua Conrad Riegel, 162 - Fone (0473) 72-0874

.

. Jaraguä do Sul - SC

Comércio de materiais de construção e

ferragens em Geral.
Confira nossos preços e atendimentos.

Rua LuízSartí, 761, - B. Nereu Ramos.

CalJuu e Aquecedor Solar�
R. Felipe Sclurüdl. 279 - Fo1lt!:

'72-1JiU8

JtVtJllI4 doSul - SC

Jaraguá do Sul, 8 a 14 de fevereiro 'de 1992 Pâeina 1 I
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- APTO novos DO EdUldo Joana cl '02 dorme d.. - CASA DE ALVENARIA de 70,00m , construida Ma..quardt, casa mista na rua: CaD,lpoAI�., pendência de eml!�da cl interfone, g_8!'ll&_em.emterreDode480,OOm%.Nal'ua:AlbertoXlitzke� , ,.
-

- CASA DE ALVENARIA c/l4Om% na rua: Av. -SALASCO .NAAV.MAL.DEODORp,salade,
- APTO 70M:& na roa Egldio Vicente de Sonza c/2 Mal. CaStelo;Brancoem SCHROEDER.

,,'

40 8Om%ede34 37m emcimadaMP. ,dorm.sala, cozinha, BWC e garagem. ' - CASA DE ÀLVENARIA na tua: Jose Emmen- '-
- SALA COM. NA AV. GETULIO VARGAS 02 sa-,

- CASA DE ALVENARIA 70M% em S-choereder c/2 doerfer. las cl divisórias em cima do UNIBANCO. ' ,

dorm.ec/2Iotes. '

"

.

- TERRENO 574M% �a rua Jacob Gesser plaino, -.t\PTONAAV.MAL.:DEODOROc/Oldorm.,sa-
� APTO c/7Om% no Edißcio Jgu' cl 2 dOrm. DO lO! atrás do TliolAo Mat. Consto

' Ia, cozo lavanderia. -, o'
andar. "

-

_ TERRENO pnSxlmo .a FACULDt\DE et --CASA MISTA na rUa: 2S de Julho, n!! 1427, c/3,oi
CASA DE ALVE'NAR"IA 7Oml& B" ....A I 2 % ' dOriDo sala. cozo banheh. '

�-, na � c 10.000.00m '" _' ,

-

_ CASA DE MADEIRA na rua: Joa6 Carlos Stein, �dorm. terreno 14mx3Om.
' '

'- UMA CHÁCARA cl 50.000 OOni1 em GUARAMI- s/'o!! lateral da 598Bairro J_gu' Esquerdoija,pó. o JUVéntu,'S.
-

,

- CASA D� ALVENARIA na rua: A,lfooso Bartel, RIM cl 100m de freot,«! pl asfalto c7 tanques de peixes, 10 _ CASA DE ALVENARIA NA R A:-Fraoclsco de
pnSxlmo ao Baependi ' mil pá de palmitos, granja. pl sumos cl 4 materuidades , Paula, o!! 547 pnSxIIilo ao PostO'MArcolla. CIOS dorm. +

- TERRENO NA PRAIA GRANDE: Casa de alveo toda cercada c/14 (los' de arame farpados e postl1s de ci- dependência de eDgJreg_adl!t 0,2 BWC; sala, cozo
narla cI177.00m� na MaxRoberto E. ZIeman... mento.

-

- CASA DE ALVENARIA no Loteamento Marina
- CASA DEALVENARIA na rua: Lateral daWalter da Silva, Bairro Estrada nova, cl 02 dono. sala,'coZo JJwc.

Larlmóveis
Av. Mal. Deodoro,141

VENDAS

LOCAÇOES

LOTEAMENTOS

,

-' ,ALUGA-SE
'

SALA COMERCIAL (19 andar)- com �4Om2 - 2 ,

banheIros - Ed. Florença - Av. Marechal Deodoro da
Fonseca.

ALUGA-SE
TELEFOtlE COMERCIAL

, AloUGA-SÉ '

'APARTAMENTO - CI suite +
2 qu.rtos + dep;

.mp�.d. - Ed. J.õ6
Emmandõer18r - Domingos

d. Nov.VENDE-SE
CASA DE�LVENARIA - COM

1,20 m - RUA JQAO,
PLANISCHEK - PROX. DA '

ARTE LAGE • "PARTE
FINANCIADA"

. VENDE-SE '

TERRENO - com 1.739m2
Lote.manto d. Barr••

VENDE-SE
CASA� ALVENARIA - com
190m - terreno 370m" Rua
,25 de Julho (I.teral VII.

Nov••

YE_E-SE
APARTAMENtO EDIFíCIO

MAGUILLI) COM'2
QUARTOS.

ENTRADA MAIS PARTE
FlNANCIAJ)A.

Ru. Proc6Dlo Gom.. , n' .

't473

I'

VENDE-SE
'

ettAcARA COM 77.80011" - CONTENDO�SA CI PISCINA,
.

CHURRASQUEIRA, CASA PI CASEIRO, AVIARIO, ESTÄBULOS '

Proximidade. da Ceval, 11,5Km••p6a Malw...

VENDE-SE
QALpAO COM 270in" �30x9),

terrenO com BOOm -

•ltUllClo n. Rua Bem.rdo
Dombu.ch (.ntlg. BecaM)

VENDE-SE
PRI!DlO com '00 -

terreno cJ450m • � .

comercl.la e � Apto•

Ilha d. Figueira.
'

TROCA-SE
CASAS NOVAS POR

,

TERRENOS�MAIS DE
1.00Om '

VEJtQE-SÉ
'

"

APARTAMENTOCOM 220M"
l' andar - ��ragen. Ed.

, C.rv.lho.
Aua ;JoIQ Plcolll,,;Ct

100m2
Ru. Gumercindo da SIIII.
Rua Jod Emmendoerfer
Sala no Ed. Schlodlnl

VENDE-SEI
'TERRENO com 707 m2 Ru.

Joio Janu'rlO Ayro.o
Entrad. do Juv.ntus.

VENDE-SE'
TERRENO COM 542",2 no
Loteamento da 'Berra •

Pnix. Posto Km 7. APARTAMENTOS
KmNETES

CASAS RESIDENCIAIS

Jaraguâ do Sul,_8 � i4 de fevereiro de 1

l""'�

"
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EDITAl
ÁUREA MOlLER GRlIBBA, Tabeliã e Oficial de Tltulos da
Comarca de Jaragud do Sul, Estado deSanta Catafiná, na for

,

ma da Lei ele.
,
paz saber a todds quanto est� edital virem que se acham

.

neste Cartóriopara Protesto os Titulos contra:
.ARY KAJUK - R: LOTEAM ELEODORO RODRIGUES LT
1l0NESTA,

.

ARCANGELOFF;UPE - R: LUIZSAßT! sjNt1NESTA
/ALIMENT/eiOS HABOLD _ ..R: IRMÃO LEANDRO 178
NESTA .

BAFF,OS IND COM MALHAS LTDA - R: ALBERTO DU- .

MUND 180 NESTA
CLAUDIOD KOZAK - R:A/C JORNAL $ANTA CATARINA
NESTA
FUNDIÇÃOEENGENHARIA TAFAL LTDA NESTA

. G.ILSEMAR ROSWOD - BRAÇO RIBEIRÃO CAVALO SEM
�NESTA
IRACIHOCH - R:ÁGUAS CLARAS SUCAM 148NESTÁ
JOSEPETRY - R: 683 SjNfINESTA .

.

IOAQU/MDARCIDA CRUZ - R: LUIS SAIlTI1.299 NE$_l'A
LATOARIA E PINTURA MONTEVIDEO - R: BERNARDO
D()RNBUSCHSjNfINÉSTA

. . . '

IANCHHANGLOOSE - Ri NESTA
MOACIR tiBES MARIANO - R: SAlBREIRA SjNfI
SCHROEDER .

.

MET FRIOMIX IND COMREP LTDA - R:EPITÁCIO PES
SOA 948NESTA
NELCRIS\]ND COM MALHAS LTDA - R: ALBERTO JA
COBS 656 NESTA
RODOSOLO TRANSPRODOVLTDA - ÓTTO lIILBRECHT
187NESTA
SILVESTRE TISSI - R: BRAÇO RIBEIRÃO CAVALO SjN(1
NESTA
TIFERRAGEMLTDA R: LAUROMULLER 119NESTA '

E, como os ditos devedores nã� foram encontmdos ou se

recusaram a aceitar a devida intimação, faz por intermédio do

presente edital, pam que os mesmos compareçam neste Cartório
na Rua: ARTHUR MULLER, n(1 78, no prazo da Lei, a fim de

liquidar o seu débito, ou então dar razãoporque não ofaz; sob a
pena de serem os referidosprotestados na forma da Lei, etc.
ImnjJarapuá do Sul, O;4fevereiro de 1992,

.

. ÁUREA MOLLER GRUBBA - TABELIÃ E -DFICIAL' DE
PROTESTOSDE TiTULaS,

,..

CORREIO-
E» C> PC>" c:»

," Proclamas de Casamentos
�DITAL Nil 18,147 de 28.01-1992
CARlON� MEES PAVAJIÍ'ELLO E

GISELEMARIA STOINSKl'
Ele, brasileiro, solteiro, auxiliarpar-

lamentar, natural de Lages, neste

Estado, domiciliado e residente na

Rua éarlos May, 14S, nesta cidade,
filho de Nelson Pavanello e Orlan

dina Mees Pavanello.

Bla, brasileira, -solteíra, digitadora,
-naturel de Jaraguá do Sul, domi
ciliada e residente na �ua Marina

Frutuoso,486, nesta cida de, filha de

Lauro Stoinski e Iza Maria Stoinski.

EDITALNil 18.148 de 29.01-1992

JULIANO DOS, 'SANTOS E

I:.UCIANACRISTINA SILVA

Ele, brasileiro, solteiro, repre
sentante, netural de Brusque, neste

Estado, domiciliado e �i<lente nà

Rua dos Emigrantes, nesta cidade,
filho de Pedro dosSantos eAlia dos

Santos.

Ela, brasileira, solteira, secretária,
natural de Guarapuava, Paraná,
domiciliada e residente na Rua Pe,

Mlrandinha, 4OÃguaVerde, nesta
cidade, filha de Lauro Silva e Olivia

Silva

EDITAL Nil 18.149 de 29.01-1992

OSNl LEMKE E ZILDA

APARECIDA FUI:.IK \

Ele, brasileiro , solteiro; estofador,

n�tural de Guaramirim, neste Es
tado, domiciliado e residente em

Figueira, nesta cidade, filho de An

tonío AlVes de Brito e Euridia Soa

res Domingues .

Ela; brasileira, solteira, costureira,
natural de Cafelândia, Paraná,
'domiciliada e residente na Rua An

tonio Bema�o Schm�tt, em Ilhá da

Figueipt, nesta cidade, filha de

Eriberto Preis e Maria Preis:

EDITAL Nil 18.1S3 dé.31.o1-1992 '

ELSIO, LUIZ CÂNDIDO E

SAIONARAVOGEL

Ele, brasileiro, solteiro, operário,
natural de Criciúma; neste Estado,
domiciliado e residente na Rua

Ambrosio Pinter, 81, nesta cidade,
filho de Antolino João Cândido, e

Júlia Ares Cândido.

Ela, brasileira, solteira, do lar,
natural de Jaraguá do Sul, domi
ciliada e residenteDaRuaAmbrosio
\Pinter, 81, desta cidade,

.

filha dj: Geraldo Vogel e Adalgides
.

r-

Vogel.

Cópiá recebida do cartório de Co

rupá, neste Estado
ENFRED HINKELDEY,'i!: LUCIA
REGINAVIERGUTZ

.

Ele, brasileiro, natural de Corupá,
neste Estado, domiciliado e resi

dente emEstrada RioNovo, em Co-

1'IIpá, neste Estado,.fIIho'deAlfredo
Hinkeldey e Maria Hinkéldey.
Ela, brasileira,naturalde Jaraguádo
Sul, domieíliade e resi dente em

Estrada Rio Cêrro I, nesta cidade,

fil,ha de RolfVier gutz e UdiaVier
gutz
EDITALNil I8.1S1 de 30.01-1992

ROMARIO RAMTHUM E DIRCE

BASSANI

Estrada Guamiranga, em Guara- ciliada e residente em Jacu-Açu, em

mirim, neste Estado, filho de Leo- Ôuaramirim, neste Esta do, filhIt de
poldo Lemke e Marlene Lemke. Manoel Ba�ni e Relia Bassaní:
Bla, brasileira, solteira, balconista,·.r�,l!AL Nil 18.1S2 de 31.01-1992

natural de Jaraguá do S",I, domi-,,�b.URICI �VES DE BRITO E

ciliadá' e residente na Rua Carlos TEREZA PREIS

Mayer, 164, nesta cidade, filha de Ele, brasileiro, solteiro, vidraceiro,

Felippe Fulik e Vitorina Camer Pu- natural de, Inácio Martins, Paraná;
lik. .

. domiciliado e residente na Rua An-

EDITAL Nil 18.1S()'de 30.01-1992 tonío Bernardo Schmitt, em Ilha da.

��.
êoMaao DEMATEIUII PAlIA CONS'fIIU(;Jo L11M.

�massa cinza Hlbraflx 5Ka crS 1.800.00
Argamassa cinza Hldroflx 20Kg CrS 5.900,00
caIxaria da Qualidade crS 1.550,00m2,
Sarl'llfo de talha da Qua!...CrLt50,oomt.
Tubo Soldaval 20mm barra crS 1'.900,00
Tubo Soldaval 25mm barra Cr$ 3.100,00 •

TIIbo E.goto cinza 10j!mm barra Cr$ 7.100�
Tubo Esgoto cinza 40inm barra Cr$ 3.100,w
·Tubo Esgoto cinza SOmm barra crS 3.950,00
Ascento sanibIrio Famapla.t crS 5.400,00
Rua Jos� Theodoro Ribeiro, s/n2 (ao lado Indu
mak) Fone: (0473) 72-383J. - 89250,- Jar.aguá do
sul-se .

VENDEM-SE
Um ten-eno medindo 14 x 28,5, do Lo,teamento
City Figueiras, no balno da Ilha da Figueira.
Valor: Cl$ 3.500.000,00, ou a combinar. ,

Um automóvel Flat-UNO MILLE, ano 91, ve,,*
met4l1co, com todos os acessórios.

.

Tratar com Lorenço Ersching Junior, rua Leo
PQldo Maiheiros, 155, telefones: 72-2034. e
7�1.924.

.

Vendo ou frocc por

aútomóvel

Ele, brasileiro, solteiro, operário,
. natural de Jaraguá do Sul, domi
ciliado e residente em San�a Luzia,
nesta cidade),filhode Edmundo Ra
mthum eAlvina Lehnert Ramthum,

Ela, brasileira, solteira,. operária,
..

natural de Massaranduba, domi-
,

'

li

_ Um terreno na praia de PIçarras com construç'o
em, andall1!tnto de doIs sobradInhos gemInados com.
105m2 cada um. O Imóvel estallocallzado ã 150 metros
da praia, perto do Hotel Candeias.

,

Contatos pelo telefone 72-2926

�AS�FICADOS��������-
I

'

IJ
1\

VENDE-SE
03 (trêS) galpões pr6-moldados. com c:obertlll de
alumno.·

Meddldcls galpHS:
.

A - 10", X 46m ..••••.•...•.•.. igual a 460m2
B � 13m x 46m ...•.••.••.••••. Igual a 598�'
C -13m x '27m ••..•.•••••••••• Igual a'351m2
kéa total cObertaígual à 1.409m2

Medidas d.as ,folhas de alu..:
Quantktades Mecidas
45 folhas 6.100 x 1.120
45 folhas 4.850 x 1.120 .

, 131 folhas 6.400 x 1.120
100 folhas Cumiei'as ..

EspeSSlfa.
O.50mm
O.50!11m
O.50mm
O,80mm·�

Fone: 72.3011

"

Comp�a - Vende - Troca
Financia

Automóveis e Caminhões
Av.• Getúlio Vargas, 754 - Fone:jFax: 0473

.

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

Jaraguá do Sul, 8 a 14 de fevereiro de 1992

........................................1.

Telefone comercial

Pennutà-se telelone eemereíal em Curitiba, por unia
resideneia em Barra Velha. Os interessados deverão en
trar elll tontato rom o.Ione (041) 254-6395.

II
I,.

li

II em Curitiba

"

Dirigente de empresa
LuiZ Carlos V8iIatti, iesi4ente em Tijucas, SC, formado

em CUISO superíor e com longa experiência na adminis�o de

empresas, deseja transferir-se para Jaraguá do Sul ou cidades pró
ximas, oferecendo seus prestiÍnos para dirigir empresa de médío
ou pequeno porte, Contatos iniciais com o mesmo, através do te-

lefone (0482) 63-0362,
.

. Informações pessoais a respeito de Luiz Carlos Vaitatti,
converse com Udo Leal, neste jornal, fone 12-3363.

I

"

TI�ERIO
AUTOMÓVEIS

,

compra- vende- troca
RUA BERNARDO DORNBUSCH,SlN

FONE: (0473) 72-0759
.

.JARAGUA' DO SUL - 'SC
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PLANO
DE ASSISTÊNCIA

.
. .

INTEGR'Al
, Dê mals proleção a sua família. Faça 'um

Seguro-Saúde Golden Cross.
,

Que� tem um Plano de Assistência Integral
tem acesso a uma vasta rede credenciada com .

exceleot" médicos, medemos ho�pltals, clínicas e'
I laboratórios, no momento que precisar. Tem também

opção de lIvre-escolha .destes serviços com direito
a reembolso" de,aco�o,. _

com o estipulado na ii;- .

apólice. E mals, tem ' cepCêo
Inúmeros centroS
médicos e hospitals
da' rede de serviços
Indicados pela Golden
Cross nos principais
pont� do país.

Plano de
Assistência Integral
da Golden Cross
Seguradora. Sua família
merece.

�Golden cross
� ASSISTÉNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE
,.

Saúde em primeiro lugar:

DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS EWALD LTDA
-Parafusos.,. Porcas - Arruelas

'Rua Bernardo Dombusch, 1.136 - Vila Baependi

FONE: (0473)72"0136
Página14

.,

CORREIO___
..C» ", c::»

..

,'8y
Paulo'

raTernard
Happy
Hour

Michael "Sem'Sexo" Jackson
Ele thn 32 anos de idade, o1Jws castanhos, cabelos(deverlamser

bombril) 1eYemente ondulados ea cor f?)••• bom,Michaelest4mais bran
co do que.7IUIIC(l (evidentemente)" uma verdadeira "tetlid' .Emseu_M_
vo clip "Rerrlember tire Tune", o superstar aparece de saia-CQ/ça, cor
pete dourado eperuca;No clip ameriorMichael some (desaparece) e vira
pantera. Neste 1WlI'O ele some novamente e vira um gatinho (whafs tlu!
deaJ?)11/ Sonorametu« esse new clip pode serpior que o anterior.Mas o
elenco I bem melhor: a deslumbrante IMAN, o/ant4sticQ (infeliunente
aidltico)MAGléJOHNSONE o super-comedianteEDDlEMURPHY.///
Al�pode 1Ié_gaT o talento deMisterMlCHAELJACKSON ???,ELE NAO QUER SER PREl'O NEM BRANCO, NEM HOMEM
NEMMULHER, ELEQUERSERBONlI'A.

comum, só que ao invés de casse
te, o faz emCO simpl_es:A fideli
dade sonora das gravaç6es no
RPD 1000 senf equivalente à da
fonte, ou' seja, grave sempre de
vinil novo ou CD. Cada aparelho
está custando cerca de 8mil c:kSla-
Ie8.

POUCAS & BOAS
� DONALD TRUMP, �

milionário .quarentão norte-ame

ricano, estreou semana passada no .

cinema interpretando a si mesmo
na �uência de "Esq�ram de
Mim', con�o com o

ator-mírimMacaulayCulkin.
• O grupomsus JGNES

convidou LULU'SANTOS'para
participar, de sua pnSxima turnê
pela Europa. Se�,em abril. Lulu
aceitou o convite e já engatinhou
'alguns shows para LONDON
CITY.

* Forte concorrente para o
Oscar de melhor atriz este ano é a
ruMssima BEITE MIDLBR. A
atriz-cantora vem recebendo
grandes elogios por sua atuação
no filme "For lhe Boys", de
Mark Rydell.

* O veterano e ex-produ
tor de Michael Jackson, QUINCY
JONES, está no maior "love af
fair" com a belfssima NAS
TASSJA KINSKI. ,

Eie .tem o do
bro da idade dela e o amor é lín-
doooo•••

HIGH TECHNOLOGY

RAUL SEIXAS - "O INfclO
O FIM E O MEIO··

Se voe! curtiu ou ainda
curte o som de Raulzito, 010 perca

'

a cbanc;e de ouvir,"O Início o Fim
e o Meio", UIIla super coletAnea'
com os maiores, sucessos do can
tor/ composítor baiano morto aos
44 anos (1989) também de over
dose de álcool e coca!na..Q grande
barato" deste trabalho é que figuri
nhas carimbadas da MPB inter-
,pretam de forma deliciosa u
canções de Raul. Ney Marogrosso
canta "Metamorfose Ambulan
te", Caetano �eloso faz "Outro
de Tolo" Vange Leonel interpreta .

':Maluco B,eleza", Alceu,Valença
sings Como Vo,v6 J_ Dizia" em
ritmo de baião e blues. O Cidade
Negra transforma "Mosca na So
pa" num reggae super dançante e
••• eilfim, o disco redne um' pu
nhado de feras que mostram no

gog6 que li mdsica de Raul Seixas
não perdeu o vigor nem a beleza.
Grande pedida,

Bye, Bye - Atésemanaque

A PIONEBR, industria
made in'Japan, lançou na semana

pllSSllda o primeiro GRAVADOR
DE COMPACf-DISCS para uso
doméstico. Omodelo, batizado de
RPD 1000" ercapaz de registrar
sons nos moldes de um tape deck vem.

.
RuaReinaldoRau,632

Fone: ·72·1599

Jaraguâ do Sul, 8 a 14 defevereiro de 199Z
,
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Jogadores chegaram atrasados à

apresentação no Juventus
A apresentação dos jo

gadores do Juven� ocorreu

segunda-feira sendo que os

jogado�s Neto, Andersen,
Dunga, Téco e Baiano.com-
pareceram somente no período
da tarde, portanto com atra
so. Segundo o presidente do
clube eles serão multados. A
grande novidade foi a che
gada do jogador Edmundo,
que vem muito recomendado
pelos clubes por quais pas
Sou, entre eles o CorCnthias.

Na reunião o presiden
te Aristides Panstein pediu
empenho ao grupo e muita
disciplina. Todos receberam
uma cartilha comas normas

do. -clube e que devem ser

cumpridas a nsca. Aristides
pediu' ainda a conquista do
título estadualde 91.

Ângelo M,argute e Al
cir Pradi, serão os treinado- �
res interinos do "Moleque". i

Enquanto o Juventus .ii
não contratar um técnico, a t.

ptep�ão e escal�ão ·para O preparador ffsico dosjogadores Zé Ant6nio.
os apustosos ficará por conta

'

de Angelo e Alcír, A aqui- nio Martins trabalha em dois deste mês o Juventus deverá
sição do comandante técnico turnos com o grupo e a pro- excurcionar pelo interior
ainda não foi definida sendo gramação estä bastante paulista durante uma semana

que muitos nomes estão adiantada, para que os pro-. jogando amistosos, em pre
agendados e sendo sonda- fissionais possam também se paração para a copa Santa
dos. programar. .

Catarina. Carlos Augusto
O professor ze Antô- Na segunda q�na (Gugu),

Coluna Evang�lica
CULTOS: Neste sl1-

bado - às 19."()() horas no

Centro e na Rua Joinville,
e às 20."()() horas na Sede
Par. Ap. Paulo. Neste do
mingO <is 8:00 horas no
Centro e na EstradaNova,
às 9:3Ó horas no Centro,
Santa Luzia e João Pes
soa.

LEMA DA. SEMA'
NA:"Sobre ti aparece res

plende� o Senhor, e a

sua g16ria se vI sobre ti,
Isatí:zs 60.2.

MENSAGENS
DI.JúuAS:

Dia - 10 - Quanto
maior � o seu des01{'POTo,
tanto mais certo lhe seja o
auxilio de Deus. Salmo
40:80.

Dia 11 - ComÔ o Se
nhor I tão benigno! Ele
cuida ti:z1nMm das insigni
ficâncias do dia-a-dia. II
ReiS6:6,5

Dia 12 - A vontade
de Deus sempre i amor,
porque ela vem de um co

ração de amor, João
6:39,40

de conseguir a suaprôpria
vontade. João 4:34

Dia 14 - It necessãrio
que todos as esferas de
nossa vida cheguem à
quietude de Jesus. Lucas
14:27,33

Dia 15 - Se meu co

ração 'deve ser vivo, semi
nha .fi deve amadurecer,
então eu devo conviv�
com tudo que vive a meu
lado cheio de Esofrit() San
to. Gälatas 5:16,18,25.

Dia 13 _ Toda inquie-
16 - Crer i conffança

na sabedoria e poder de
taçãoprov6n da resolução .

Deus, Salmo 20:6,7
.

i

·Agradecimento
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE JARAGUÁ DO SUL

JAIRMARTIM
NILTON ODELLI
PAULO MARQUES

CARLOSBORCHARDT

. Queremos vir proclamar
p6blicamente, externando os

nossos mais sinceros agradeci
mentos, pela fOnDa eminente
mente humana com que se con

duziram na madmgada do dia
1'.12.'1, por ocasilio do acidente

automf»bUfsti� .do qual Cui víti
ma.

Outrossim, e, o que ê de
maior relev4ncla, a conduta al
tamente . profissional e têcníca,
utUizada para me retirarem, e vi
vo, das ferragens que me pren
diam dentro do veiculo.

Sab atos de tal magnitude,
solidariedade humana, espírito
de equipe e alto conhecimento
prorlSsional, que trazem ORno-

me desta Corporação de Bombei
ros Voluntllrios e orgulho de seus

. integrantes, para honra da nossa
cidade.

Que este exemplo sirva
para os demais homens .

que a

çompoêm,

QUE DEUS OS PROTEJA, E A
TODOS.

MURILLO BARRETO DE
AZEVEDO E FAMfLIA

J.araguá do Sul, 8 a 14 ele fevereiro de i992

Informativo Paroquial

(

CASAMENI'OS:

08/02/92 - JAIR MARCEUNO E MARllSE KA
JAROSKl-IB:OOHs•.MATRIZ _

08/02/92 - OSVALDO BATSCHAUER E NEUZA
.

APÀR.EÇIDA DA SILVA --18:008s. MATRIZ
08/02/92 - MARIO DA SILVEIRA E lRACI

SCHIESSL � 15:30 hs, CANOINHAS - sé

MISSAS - sÁBADO

19:00 - Matriz; 18:00 - São Luiz Gonzaga).
19:30 - São:-Judos Tadeu;. 19:00 - São Francisco,'
17:30 � N. Sra de FtItima; 19:30 - Sta Luzia; 17:30-
São João; 19:3Ö - SãoJ�.

.

.MISSAS - DOMINGO.

07:00 - 09:00 - 19:00 .. matriz; 08:00 - São Ju
dos Tadeu,' 08."()() - SS Trindade; lO."()() - São Pedro;
08:00 - Santa Cruz; 09:30 - Santo Estbão; 09:30 N.
Sra. Perpétuo Socorro; 08:00 - São Benedito; 08:00 -

N. Sra; Rainha da Paz.

NOSSA MENSAGEM

Jesus vem ao mundo pata nos salvar. Uma vez

recebida esta mensagem, ele nos pede que 'sejamos
colaboradores seus, instrumentos de salvação para
todos QS homens. Na assembMia eucar(stica, confor
tados pelo anäncio da palavra e pela energia do Pão,

.

declaramos nossa disponibilidade aos planos do Pai.
Mas a nossa resposta comporta que "deixemos tu

do", que superemos todo egofsmo e comodismo frente
às necessidades do mundo a ser evangelizado. Em
cada eucaristia' MS nos encoraramas- com Aquele que
i a fonte de toda a santidade e tomamos consciência
de que somos a comunidade proclamadora do "mi
nisltrio de cristo, ou seja, que todos os homens são
chamados a viver na justiça e na fraternidade.

.

. ARMALWEE ,

ASSOCIAÇÃO RECREATIVAMßWEE

CALENDÁRIO ESPORTIVO - 1m
TORNEIOS IN'nRNOS .

Pl!:RtODO DE RFALl7A.ÇÃo
\ 1S de fevereiro
Outubro
Abril

i

MODAUDADES
Futebol Suíço Masc. e Fem.
Futebol de Salão
Volel ·de Areia em Dupla (misto)
Bocba Mase e Fem.
SlnucaMasc.
Canastra Masc. e Fem.
Dominó Masc. e Fem.
TrucoMasc.
GeneralMasc. e Fem.
Xadrez Masc.· .'

Dama Masc. e Fem.
Festival Futebol de Campo
Festival Fut Su(ço Sinlor (3S anos)
II" OLIMALWEE FASE LOCAL
II" OLIMALWEE FASE GLOBAL
OLlMI>fADA SESIANA

I
I

29 de reverelro - repdo 8 ébopp
Male
Em seauld� a rase 1«81

Futebol Suí� Sinlor
Futebol SuÍQO LIvn
Futebol de ·Salão
Voleibol Masc. e Fem.

eoPAMALWD
Maio
Outubro
2l! de Fevereiro,
Maio

JIIl'Il&Ú do Sal, 16 de Janeiro de 1m

stmo MULLER - PRESIDENTE
. LUIZ C. HORNBURG - DIREToR ESPORTIVO
ARNO DERETIl - COORDENADOR E�PORTIVO

Dê O que há de melhor para seus animais

Clínica Veterinária
VIDA

Alfndlm,fnlo dlnlco, clrúra1ro, Intem,mento, ralo X, YllCInaa, boipeclaaem,
polshop, banho, losa, carinho e proleçio.
8h30min - llh4Smin
14h - 18h4Smin
Sábado.c 8h.'Omin r: 12b
Rua LeIz KIenen, U7 (110 t.do PInk lind 8'De)
Fone (Recados) 72-0392
Médkoo Veterlnúios: ADeUse .. i.et._
CRMV2 - 1125 Maurklo�mann
BetllnaGoteb. CtwV 1 - 1126
CR.\fV 1 - 1389
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Jaraguá contesta números'
do CensoatravêsdaAmvali

,

ANOTAÇÕES
Certo jornal da região,

nosso ilustres colegas do ba
tente .semanal, às vezes estão
mais por fora em matéria
polüica, do que arco de bar
rica. Quem quis ir à reunião
do PDS q",?-se q.ue perde o

bonde, m<JS lendo em outros

órgãos as mudanças que
ocorreram, acabaram acredi
tando que, em polüiea, tudo é
dinâmico e nada é estático.
Assim, na ãnsia de atirar na
frente, acabou dando 'um tiro
n'água. Pois, é!

Presidente Juscelino, bem no

'centro da cidade. A água co

meçou ii acumular-se
,
e

quando a homem foi até o
,

bueiro ele já estava com água
até a cintura e custou algum
tempo baixar para o nivel da
âgua que escorre normal
mente.para oesgoto.

* *' * * '"

A Associaçäo, de Mu

nícípios do Vale do Itapocu
servirá de instrumento para
que a prefeitura de Jaraguä ,

do Sul conteste junto �o ins
tituto Brasileiro de Geogra
fia e Estatística (ffiGE) da
dos do último censo. É que a

prefeitura por iniciativa pro
pria contou 1.4:<)0 casas além
da contagem, do ffiGE. Es
timando-sê, conforme a mé
dia, quatro membros' por
família, do, cálculo já resul-

tariam 5.600 pessoas a mais
do que as somadas pelo cen

'so/91. '

,

está preocupada com a '

nuição no repasse do FUß,
de Participação dos Muni
pios que se baseiam no n

mero de habitantes estip
do pelo Censo. Quanto
nos habitantes. menor o

,

pas� .das verbas gove
mentais. Eis a questão:
Aliás, cabe ressaltar que

'

dados do último censo es

sendo refutados por uma
"

finidade de prefeituras
Brasil afora.

Além disso, a adminis
.tração municipal.Iembra que
em pesquisa executada por
estudantes da rede lilunicipal
e estadual de ensino há pou
cos anos, o .Q.úmero de habi
tantes também foi bem supe
rior, ao do·ffiGE.

"
O Emissário final que

custou enormes' somas à mu

nicipalidade e que, segundo'
placa publicitária na' con
fluência da rua Reinoldo Rau
e Proc. Gomes de Oliveira
consta como CONCLUIDO
não concorreu para que. ali
voltasse a água a ameaçar
patrimônios privados; o que
mereci! uma explicação por
parte dos técnicos que jura
ram de pés juntos que nunca

mais haveria cheias na centro
da cidade, especialmente a

área que o emissário serve.

Se providencias não forem
tomadas urgentemente, vol
tár-se-â ao que aconteceu na
Marechal Deodoro e Expedi
cionário, João, Zapella .. O,
Emissário final da Presidente
Juscelino, Henrique Piazera,
e Exped. Antonio Carlos Fer
reira foi construido para essa

.finalidade. Se a municipali
dade está seguindo RUMO
AO ANO DOIS MIL e, em

nada acrescentando de novo,
naquela âlvorada do terceiro
milênio estarão todos afoga
dos. Mas a: esperança é a àl
tima quemorre!.

*****

Konell desafia 'W'4g-
ner, par_a concorrer à
,chefia do executivo deJa
raguá!

Aié, aentão u gajo é
candidato a reeleição?' Não,
õ.portuga; ele desafia porque
está, se despedindo. Quem
podia desafiar é o candidato,
a candidato, mas este nada
disse, ô meu! ESta. tática de
provoca! é mãis velha que a

mãe do sarampo. Também
tem aquela estória do homem
que gostava de desafiar a

gregos e troianos, até que,
um dia, desafiou a sipróprio;
Naquele .dia ele ganhou o de
safio...e morreu! Ai que hu
mor negro, cruz credo!

A prefeitura, é obvio,

/ "Euclides da ,Cunha" .terá 2° grau
1

Atendendo' a exigência de,Cr$ 6' milhões em verbas
'

de existência de um IaM ,
do 'g(>vemo ,do Estado, que

ratório pará, ímplantação .de "foram repassadas no último
um curso de 22 grau, aEsco- ,.-;_ dia 22 de járieiro em Blume
la Básica Euclides da Cunha nau, par,a a diretora Anita
está .anunciando a instalação ,Lúciij Marquardt Bérti e pa
de um laboratório' para a

"

ra ß tesoureiro da Asso-

disciplina de Química.' ciação de Pais e Professeres
,

da Escalá, VHmário,Tironi.'
,

atenderã aos' estudante�
'comunidade de Nereu
mos que se interessarem e

acharem aptos. A impl
tação de tal curso atende'
antiga reivindicação da 1

lidade, que antes não .disp
,

nha de ensino de 22 grau
região, tendo que se 'desl,
car a outros bairr-os ou

centro da cidade.
A instalação será

possível graças a'concessão o curso de 2'2- grau-
*****

-Coluna do IdosoA mãe NATURE?A
parece que estâ desafiando
aqueles que querem domá-la!
Na sexta-feira da semana
passada uma chuma maisfor
te manteve de sobressalto mo
radores das ruas Equador é.

Nas IÍltimas ediç6es o jomal Oorreio do f'Oyq saiu com nume

raçc1es erradas. Os'nlÍmeros corretos devem serobtidos,de forma retroa':
tiva.�aseada nesta ediçlo de OB a 14/02 que fl de m1mero 3.675.

, TamMm na última ediçlfo; na matéria de capa sob o thulo "Novo
Livro DidAtico Esmiuç(J, a História'�retificamos informaçAo contida no se
gundo panlgrafo de que escravos teriam se instalado noMorro da Amca,
na verdade foram negros Alforriados e não escravos-que nunca exisitram
emJa \

Amvalí elege novà diretoria
critério da Fatfna em Jaraguä
do Sul que fiscalizava e

orientava no controle am

biental de toda a região.
Com o fechamento do eS
critório da Fundação ,de
Amparo à Tecnologia e ao

Meio Ambiente o Plano de

Recupéração Ambiental da.
Bacia do Rio Itapocu ficou
seriamente comprometido
em sua continuidade.'

'

A
Amvali decidiu encampar a

luta pela reativação, do pos
to.

Jaraguã 'do Sul/S
chroeder - A Associação
dos Municípios do Vale do
Itapocu se reuniu na última
quinta-feira (6) em assem

bléia geral ordinária, no

Salão Paroquial de Scbroe
der, a. partir da 9h30mins. O
concorrido evento serviria
para ,renovar a diretoria da
entidade para o ano de 1992.

Para onde' vai o, aposentado?
i

'

Da coluna de NORBER
TO SILVA, p.4, da ed.1685, de
18 e 21-01';.1992, recortamos da
TRIBUNA de São José-PR,
devidamente autorizado por
Dirsélia Ponestke Dombrowski,
e'aqui damos aos nossos leitores
'uma idéia de como andam afina
dos os jornais com o problema
que o'Governo da União criou

,

para às, At'USENTAPÖS e

PENSIONISTAS, onde se tem
à lamentar ainda o confronto
dos "velhinhos", com a polícia

'

tarínense, na "Ponte Pedro Ivo

Campos, O, desenho acima vem
de encontro ao EDITORIAL de
nossa ed, 3672, .de 26 de janeiro
a I!! de fevereiro/n, p.2 e, ßi

entendíamos que os aposentad
brasileiros, ao invés de viver de
centernente 'nas 'Bahamas ou e

Baden-Baden, os nossos
-

,

vão só para as filas do INSS pa
,

ra sobreviver, como vão, tet
destin_9 do que a colunà ANO
TAÇOES apontou tão sinistra
mente, na mesma edição.

Entre outros assuntos
da pauta, se discutiria
também o fechamento do es-

__ "A" ,

t'_11.010 • OTAIR T. MORETTl (Ja'agua do Sul. SC)
t _,.'20LLucla... ' C!8,rlllhoelemloma,..eIl
fi_ 41.111 • JMXlII KASMIERSKI�anduba, SC)
1 Re"�,ado, COnsUI 253 L
fi,_ 71.1115 • AIINO STEIN (JaO'OOui do Soll, SC)
1 Conj_ Serra neo.Tito Hobby BoeCh MoeI. 323
"'_11.177 • IVOALVIZI(JaO'OOuidoSul. SC),
'_aMuene,'Slanda,d

'

.......
l'_ 11.010 • GEIÊZIO Vu.AR VIEIRA (Pa""ncI!ria. SC)
ll1elonol.. ,20 L LucIane., .."lIIho ele mIo ......eIl
fi_41,111 • _IDA RAUSISSI (Gua''''''''' SC)
1 Refrigerador COnsUI2S3 L ,

,. _71.1115 • LAGES PARATl (Jot....I", SC)
, 1 Conjunto Ser,. neo.TIco Hobby "-II MoeI. 323
"'_11.177 • Vl.C1IWW.ENASCOZTAK"_""SC)
1 SKadoraMue"'SIandard

'
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