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WEG Pescados à venda"Grupo
evita demissão com treinamento
o grupo .WEG está colocando à

venda uma d� suas 1JÓve empresas:A
WEG Pescados, no bal!leário· de Pe
nha. Fontes do grupo garantem que é o
único motivo seria a disparidade de
ramo entrepescados e motores - que é
o forte da WEG. Segundo outras fon
'tes, a razão maior, entretanto, poderia
ser financeira, já que o grupo fechou o

primeiro, semestre de 91 com déficit no
caixa. A direção da empresa prefere
não comentar o assunto. A crise ecô
nomica nacional determinou: sensivel
qUeda de produção na empresa, há se

tores totalmente paralisados. Porém, os
empregos por enquanto estão garanti:..

dos e redução de jornada descartada.
Para manter o pessoal, a WEG ocupa
o tempo dos trabalhadores parados
com treinamento, principalmente com

cursos e técnicas que visam aumentar a

produtividade e qualidade da empresa
e seus produtos. Este treinamento.é até
necessário dentro do, programa WEG
Qualidade e Produtividade Total
recém-Implantado. Se por um lado a

WEG não está demitindo também não
está substituindo funcionários. "É ne

cessário adaptar a realidade do grupo a

demanda de mercado", ressaltou a fon
te.
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Diretor geral da
c

Ritma, nega a

.re.ativação do posto'
I

O diretor-geral da Fatma, José Os
car Kur:tz, em entrevista, exclusiva ao
Carmo do Povo, descartou totalmente a
possibilidade de reativação do Pacam
(Posto de Controle Ambiental) de Jara
guá do Sul. Segundo ele, "a Fatma e$tá
desestrutumda e os salários dos fun
cionários são ridiculos, absutdo.s'� fator
responsável pela salda de, técnicos com
petentes do órgão. Para Kurtz, a única
soluçãoposstve; é amunicipalização dos
trabalhos das f!1Itigos Pacam's, desativa
dos pratic(lmente em todo. estado depois
da refonna administrativa do governo.

Foto aérea da WEG Pescados, instalada no Balneário de Penha.
\ .

VanderWeeg doa cQlchão térmico para hospital
...

\
'

.

o empresário Vander Wee& da do a possuir este equipamento. Dal
Malwee Malhas, efetuou "a terça-feira mann elogiou a iniciativa do em- .

a doação de um colchão tçnnicopara prestuio Vander Wee& lembrando que
o centro cirúrgico in/anm' 'do Hospital ele é- optincipal benfeitor do hospitat:
e Maternidade Jaragud. O colchão, Weeg doou dinheiro para a cons

adquirido de uma empresa, nacional trução do centro cirtirgico e obstétrico,
por o« .10.400.poo,oo, foi entregue" uma ambuldncia e vários equipamen
em solenidade simples, ao diretor- tos nos últimos anos. i'Agor_a necessi
administrativo, Hilário Dalmann e ao tamos de novos aparelhos âe raio-X; a
diretor-çl{nico do hospital, Vicente atitude do empresário Vander Weeg
Caropreso. O equipamento é de fun- deveria ser tomada como exemplopor
damentat imponância para garantir a

'

outros. empresários locais", disse
manutenção da tempratura corporal Hilário Dalmann. Para" Wee& a
;das crianças que passarem por inter- saúde � tesponsabilidade de todos,
venção cirúrgica, evitando. compli- inclusive âos empresários. "Quando
cações na saúde geral e até mortes. vamos bem devemos repartir com a

Segundo o administrador do' comunidade o sucesso", ensina o

\Hospital Jaraguá, Hilário Dalmann, a empresário da Malwee Mamas.
instituiçäo é uma das poucas no esta-

FONE '(0473) 72-3200
TELEX 474- 519

FA·X (0473) 7�304
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'Editorial
Até Cristovão Colombo é. culpado (1)
o navegador genovês

Cristóvie Colom�' deseo-
, briu, a serviço dai Espanha,
a América. Para soa época,
C4)m· os instrumentos de na

vegaçio disponf.veiS e com 8S'

frágeis Santa Maria, Pinta e

NUla, 8 esquadra Comanda
da por Colombo mudeu a

geografia de soa época, pon
do à disposiçie da, cí'dU
zaçio ocidental e cristi e

continente ameriuno. A fa
çanha do navegador genovêS'
pode ser comparada. aven
tura dos astronautas de nos

sos dias que, depois de che
garem à LU'a, continuam
vasculhandO' o espaço que
en'volve os p,lanetas�

E inacreditável que,
depois de quase, quinhentos
anos, alguns soció1ogos,

etnólegos, climatólogos, na
da de imporrtante tendo a. ra
zer, se ocupem em denegrir
a imagem' do aventnl!eiro
na:vegado..: Qual' amão!! se.
0ist6v'iO €'el'ombo nio ti
vesse- chegado' � este conCf...

ueote, mas, 18', lndias" como
teria sido 0" plano. odginal,

. terlamos a� boje um, eonti-
.

nente natunl� Ten!Íamos,
quem? Não, terfâ_ tide
mataDça, de fildi08, nem es,.

c:ravidio. Cefembo roi talvez
um dos maiomes navegadores
da hist6ria humana. NO en

tanto, sua aventura deu-se
num memento em que aEu

ropa pl'ec�va descobrir no
vos espaços.

Os cGnhecimentGs e os

mapas já permitiam. aventu-

ras po'" mal'es' ...... d'àat_
navegados. A cultion,._ CO>-

nhecimentos d� e

a fi teriam tido como nsaI
&ado a abenura das ntas
marftimas. NiG tivesse- sídíIaJ
Crist6do Colembo,. oufI'ct

navegador teria chegada_.
coldiDeDte americanO' no

_ *nIe. Pretader
culpar. e a�entureil'O geood't,
pela matança dos fndiDsi"
diesfraiçie da natureza, �
gradaçio do solO', das 4pM,
do ar � pele efeitO' estufa" é
pro-,;. de extrema indigência
men.tal. Logo-mais irãO' caI
par CelOmbo pelO' exte.......
niG de crianças, pela AidS,
pela OOIera e pela insuport4-
vel miséria de comunidades
de algumas regiões das
Américas�

REMINISCÊNCIAS

o Colégio "São

Luiz", de

Jaraguá do Sul
A foto é de grande im

portAnda para a famOia cat6lica
JIlI'Ilguaense, pois lembra e teste
m\lnha o primeiro passo para duas
primordiais iniciativas em qualquer
comunidade: a Icreja e a e_Ia.

A parcSquia de JARAGUÁ
foi criada em 31·07-1912. A matriz .,.

"SANTA EMíLIA", no àlto da co
lina, teve seu lançamento. em_
14-12-1913 e fo.i Inaugurada e�
03-01-1917.

_

No I!rimeiro plano vê-se o

.

veis e utensßios nem par" 6S quar
Colégio "SAO LUIZ", várias vezes, tos das re'igiosas. Senhoras e mo

modificado pelo, crescimento de � - diz mestre Silva � visitavam
alun6s de todos os credos. Lembra 'as famOlas, recolhendo o que de
este estabelecimento de ensino a bom tosse destinado para O' mobi-'
preocupação pela instruçl6· so- Iiamento da primeira' residência
nhada pelo primeiro vigário PA- das Irmãs". C6m paciência, resig
DRE DR. PEDRO 'FRANKEN e nação e perseverança as c6isas. se
suas preocupações com o ensino a acomodaram. Duas vacas pastan
ponto de "batalhar" mais pelo do davam o leite para o café da
funcionamento da· esc:ola do que a manhã.
nl;) menos importAncia de uma ca- O caminho.". central- talvez
sa de orações. Lembra, também o nem tivesse nome, mas tempos de
bispo diocesano DOM JOAQUIM pois passaria chamar-se de rua

DOMINGUES DE OLIVEIRA, de Abdon Baptista', em homenagem
Florian6polis, e a provisão curial e ao ...édico baiano de Sal» Salvacfur,
as Irmil Agatha (superiora), Irmã radicado em Joinville, jornalista e

'Marietta e a abnegada Irml:Cae- inOuente polftlco, I!! viee-presiden
tana, encarregada da manutenç16 ,te da S. Catarina, 1889;' vice-go
do serviço dóméstic:o dO' estabele- vemador em 1906; senador, 1914,
dmento. Lembra a data de· deputado federal, 1912 e 1920, de-
25-04-1919 quando, o trem da ma- pois Mal. Deodoro. A energia eU
nhi as trazia para o sen nobIlitante trica tainbém já chegava até lá.
trabalhO'. Lembra Igualmente as A sra. I10nca F. Balzantlla
primeiras diOculdades· que sur- que gentilmente cedeu a foto, ca
glam: o estabelecimentO' (o pridio) sou na Igreja "Santa Emßia" em

.

estava pronto, mas nio havia m6- 1935 residindo atualmente em Cu-'

ritiba, ela filha de Francisco Fis
cher.

Sesq_ice_teaúio
da. 1J:'.i. da Diria. Pr...
ridf.cia.

A prop6Sit6 da fGto
adiDa, vale lembrar que no corren
te anO', 1992 em_ 3 de' novembro, a
CONGREGAÇAO _

INTERNA
CIONAL DAS IRMAS DA DIVI
NA PROVIDtNCIA, comemO'ra o

centésimo qüinquagésimo ani-
.

vers'rio de· fundação, ocasião em

que certamente, o povo agradecido
e o governo municipal, recon.heci
do, haverá de se manifestar, real
çando os feitos das hercSicas irmã
zinhas pelo.muito que, anónima
mente, deixaram plantado em Ja
ragu', cujos frutos es�6 a( 1 con
templaçlj') de todos, por esse ma

ravilhoso progresso da Pérola do
Vale do ltapocu. Voltaremos con

tandomais alguma coisa desse pas
sado.

Fritz T.. Jarap'.
02/92.
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, 'A História de nossa gente não pode ficar
só na saudade" ,

O Passado só é lmportante se o seu tempo
foi bem empregado.

----------- Barão de Itàpocu -

Confira ',a história

BAsOANOS-
-- Em 1942, asautoridades orientadaspelo dr. Francisco Gottardi,

S-ecrwtdr.io da Segurança Pública do Estado, pelo Departamento Estadual
tk Imprensa e Propaganda cOmunicava a proibição de sefalar em púh,1it:o
aIimtãol italianO e japonJs, que vigorariam lisúupadrqnizadas. de passa

.

� terrestres, fich4rio lh controle' tU forasteiros em hotlis e pensões,
posttJs, de controle de viajantes e forasteiros no territdrio do Estado, assim

I
como'aexpedição de salvo conduto e.ptroibição aos estrangeiros, ainda q,ue
_ casas partU:u/Qres, de carâter pllivado, tais como aniversdrios, �s.
banquetes, uso pennonte de docunumlOs reconhecidos (carteira de lüttii
dade ou salvo-conduto) e prestar esc/mledmentos aos postos de contlrOle,

. sob pena Jeprocesso. Para,quem vivelllestepenodo negro da vit:kJ brasilei
ra, nas regiões tk colonização estrangeiro, deu amaior confusão, asouso-

'. ridades se valendo domando e desntlllfdo, envolvendo não raras vezes des
cenderaes desses estrangeiros, nascidos nopais, que�rviram a pâtria bra
sileira e foram'�tidosa vexames de toda ordem. Precisaficar registra
dopara compreensão dasfuturas geraçlJes.

'

HÁ40ANOS

-- Em 1952, a ClJmara Mwúeipal de Jaraguâ do Sul elegia anova
Mesa: Ney Franco, pres, Kurt Herbert Hillbrecht, vice; Willy Germano
Gessner, 1'1 secr, eMdriO Nicolü:U. 2'1 secr, Votavam ainda os vereadores

: Adolfo Ermnendoerfer" ,HerbenSchneider, Curt Yasel, Walter. Jark,AM
,

I
no Seidel e Otaviano Tissi, Faltava d reunião o vereadorArtur OscarMeis
terdoPTB.

- - A Associação Rural de Jaraguâ dÔSul, publicava oBalanço, en
cerrado em 31-12-1951, assinado pelo presidenteAmij.Muller e tesoureiro
Lourenço Gressinger,

-- Com a transferência para a Provtncia do Sul do Gin4si0 s. Lufs,
assumia o IrmãoMdrio Lotârio em substituição do IrmãoErnesto Josê,

BA3DAROS '

- - Em 1962, o esporte bolonistico vibrava com o torneio entre o

, Grupo de Bolão dos "15", da Socied; Caça e Tiro 23 deSetembro, de São
Bento do Sul é o AS de Ouro, do CAB, reunin:do os seguintes desportistas:
Carlos Zipperer, Francisco Roesler, João Tremi, Otto Knob, JosêRoesler,
EmOio Engel, Erwino Dunke, Bertoldo Roesler, JoslFendricb Sobro (presi
dente), Geraldo Ziesche, Alfredo Zipperer, Alfredo Neitzke, Antonio Wei
hermLlnn, Josl Fendrich F'!, Eggon Redlich, Otto Roesler, Alois Weiher
mann, Aifonso eAla Tremi. O AS de O,uro formava com Raimundo Em

mendoerfer, Eug2nio Silva, Henrique Geifert, Alfredo Schulze, WalterCar

!{Js Hlertel, Wühelm Loufer, Wolfgang Weege, GerhardMarquardt, Dorval
Marcatto, Hans Breithaupt, Eug2nio Victor Schmöckel, Erich Th. Brãuer e.
Heinz Kolúbach. Oß vencedores da, noite: Alex Tremt, Henrique Geifert,

,

Josl Fendrich Sobr; Raimundo Emmendoerfer, Josl Roesler e Wühelm

LAufer.O "Stümper' ficava com o Carlos Zipperer.

HAlDAROS

-- Em 1972, o Orçamentt;J Plurianual de Investimentos doGoverno
Federàl contemplava com 8 bilhões de, cruzeiros, destinados d Eletrificação
Rural do Estado de Santa Catarina, destaque do deputadofederalWilmar
DalJanhol. Era o resultado do alto coru;eito que gozava a CELESFcom seu

vigoroso programa de eletrificação enCetado nos últimos oito anos.
-- E ajirrruJva-se que o asfalto sairia logo. O Secretdrio dos Trans

portes Cesar Amin ,Ghanem, informava ao deputado OctadJio P. Ramos

que no seu programa de trabalho para o ano de 1972 estava prevista a

verba de 1 milhão e duzentosmil cruzeiros para o asfaltamento do trecho

Jaragud dQ Sul d Guaramirim. Os administrad()�municipais e as classes
conservadoras tomar.am parte ativa, realizando reuniões e simpdsiOspres
sionand.,p aSdreas

HAIDAROS

-- Em 1982, aAssocÜJÇãoComercialelndustrialdeJaragl4ddoSul
iniciava a distribuição de questionários de pesquisa econômicd durante o r-
semestre de 81 e, asperspectivaspara 19�2. ,.

_

- - A imprensa publicava a' �lação. dos alunos do COLÉGIO SAO
LuIs apravados em vestibular. Demonstrando o alte? grau de ensino, 52
alunos sagravam-se vencedores do batalha do vestibular/82, hobilitando
� aos cursos lh ed. jrsica, económia, eng. qumúca, ciPnciIls contábeis, 'di
reito, administração, hist6rio, .computação, estudos sociais, letras, ,edu
cafão artfstica e odontologia, que seriam frequentados no FURJ, FERJ,
FURB, TUPY, UFSC, e rrAJAl. Era a juventude se preparando para os

embates da vido,fruto de uma i1íicö.ativa pioneira da administração 1nlpIici
/){lI MAYER - SCHMOCKEL que foram d BrasOia, em 1971 para acelerar
oprocesso do ensino�perior em 'aragud do Sul e regiiio e o ensino profis
sionalizante, visando a,mão de obra especializada.

Apoio
INDÚSTRIAS REUNIDAS
Jl'RAGUÁ LTOA.

Jaraguá do Sul, 22 a 28 de fevereiro de 1992
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Esquenta a disputa pela
presidência do Legislativo

Raeder, nio
renunciae
de,.úncia
ameaçase
coaç6es..

"Peca",�Io •

"acordo' sena o

novo preside.te.
Caiu antes de
assumir

diretamente .a questão, mas

salientou a boa administração
de Raeder no ano anterior.

Por fim começou uma

debandada do recinto da Câ
mara, iniciada pelos vereado
res Alberto Wesler e Guido
Buck, seguidos de Gilberto
Menel que se retirou quando
Almiro Antunes iniciou nova

falação "dizendo que o idiscu
tido em gabinetes da prefeitu
ra não interessa à Câmara'
como um todo", e por último
saiu o próprio vereador Almi-

-

ro Antunes dizendo para re

porteres: "Lidar com velhaco
dá nisso."

VOYAGE 1.6, Verde Metálico/86
VERONA GLX 1.8, Dourado/90
DEL REY, Prata- Columbia Met./90
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Moretti, Jordan & Cia. Ltda.

disto, Segundo ele, já existi...
ram ameaças de corte. ou di
minuição nos repasses finan
ceiros do Executivo ao Legis
lativo. Isto porém parece não
atrapalhar Raeder, que lem
brou dificuldades neste senti
do já em 1991. "Quando pe
diarnos suplementação de
verbas ou até mesmo o repas
se da parte financeira cabível
normalmente ao Legislativo.:

. sempre, eJO todas as ocasiões,
sempre

o

era suprimido 30%,
25% e assim por diante. No
entanto, devemos lembrar
que o Executivo é um poder
independente,. é - um poder
autônomo. E o Executivo tem'
por obrigação repassar os va
lores à Câmara."

Apesar das menciona-
. das "ameaças", Heins Raeder
garantiu levar seu trábalho da
mesma forma de antes.
Acrescentou; porém,'que: "é
claro, o prefeito agora pas
sará- a falar que eu não tenho
boa

_ índole, quando até há
pouco tinha, e outros adjeti- \

vos que não cabe a mim le
vantar", concluiu o presidente
da Câmara de Vereadores de
Jaraguá do Sul.

CORREIO-
-=- c::. ., «>"C»

Raeder:"estou �

no meu direito"

Governador recebe o

procurador do INSS
Florianópolis ,

. O .governador Vilson
Kleinübing recebeu,
dia 3; no Palácio San
ta Catarina, o procu
rador-geral do INSS,
Francisco Adalberto
Nóbrega, que assumiu
o cargo no final de ja
neiro. O encontro foi
protocolar, mas Nó
brega observou que
está visitando todos os

estados para conhecer
a realidade de cada re

guio, principalmente
no que 'se relaciona à
questão do reajuste de
147% para Os aposen
tados.

Jaraguä do SUl -. A

briga'entre os chefes do E�e- ,

cutivo, Ivo Konell, e do Legis
lativo, Heins Edgar Raeder e
os partidos está acirrada. O

.
motivo seria o descumpri
mento de um acordo que te
ria conduzido o vereador
Raeder à presidência da Câ
mara no início de 1991. Rae
der deveria deixar a presidên
cia na última segunda-feira
(primeira sessão do ano), mas
isto não aconteceu, segundo
ele "simplesmente porque o

dito acordo nunca " existiu.
Conforme o regimento inter
no, o mandato do presidente o

da Câmara é de dois anose .!:

vou cumpri-lo até o fmal", ga- •

rante Raeder, que desta for- �
ma permanece no cargo até

u.

93.
A decisão de Raeder,

anunciada já no final do ano

passado em entrevista ao

-Correio do Povo, gerou uma

série de desdobramentos, que
chegaram ao clímax na sessão '

de segunda-feira, Heins Rae-
. der diz ter recebido "pressões
e coações", e até'ameaças fí
sicas para que renunciasse.
Estas pressões e coações -

disse ele - "partiram do pre
feito Ivo Konell, e dos verea-.
dores Balduíno Raulino e

Almiro Antunes Farias Filho
(Peca)" - o último é um dos
principais interessados na de
sistência de Raeder, já que j
pelo "acordo" seria eleito c:
como o novo presidente da �
Câmara; S

,

Até a Polícia Militar foi {l
chamada pelo presidente para te foi isso que aconteceu",
"garantir a tranquilidade do lembrou Balduíno.
ambiente e a integridade físi- O vereador Almiro An
ca dos vereadores e muníci- tunes acrescentou que não

pes", conforme ele explicou. \ reconhece mais a presidência
"Chamar a polícia desonra da Câmara, "porque o um ho
ainda mais a classe política", .

mem que não cumpre suas

criticou o 'vereador Balduíno" palavras também não cumpre
Raàlino, que teria sido um

'

seus compromissos."
dos principais articuladores Já os vereadores oposi
do acordo. "Na ocasião al- cionistas Gilberto Menel,
guém falou que teria de ser' Luiz Zonta e José Ramos de
um compromisso documen- Carvallio manifestaram apoio
tado e reconhecido formal- a Raeder. Enquanto que
mente. Mas o' vice-prefeito Evandro Tomazinni demons-

.

Adernar Duwe argumentou trou "preocupação com os

que: "na palavra de um ho- munícipes que presenciam es

mem ou vale um fio de barba ta cena" e a vereadora Maril
ou não vale nada. Infelizmen- se Marquardt não se referiu

o melhor Carro Usado da re,gião
MARAJÓ SLE�Vermelho /87
ESCORT L, Azul Metálico/89
ESCORT L, Prata Metálico/89

Jaraguá do súI - O ve

reador Heins Edgar Raeder
defendeu sua posição de
permanência na presidência
da Câmara de Vereadores
como um direito legal. Rae
der disse que não desistirá até
porque "a maioria dos com

panheiros me parabenizou
pela postura empreendida em

91. Vou procurar manter esta
mesma postura em 92."

"É muito natural que
por parte dó executivo e por'
parte do PMDB, eles quei
ram a presidência por se tra
trar de um ano eleitoral. E
sabemos que isto passa a for
talecer muitas vezes o parti
do, quando se tem a pre
sidência. Mas digo a comu

nidade que farei o meu tra
balho com exclusivo interesse
comunitário e com uma pos
tura coerente", ressaltou
Raeder

. que é oposição ao

PMDB, atualmente está nos

quadros do Partido Liberal.
Questionado se o pre

feito Ivo Konell tentará invia
bilizar a sua administração
diante da Câmara, Heins
Raeder disse não -ter dúvida

Nóbrega. disse que .

a recomendação em.

todos as procuradorias
regionais do INSS é
para esgotar todas
instãncias jurídicas
contra o pagamento
do reajuste.' "Os. 147%
são um problema judi
cial", afirmou ao go
vernador.

Durante o encon

tro, Kleinübing relatou
o 'Qcorrido no último'
dia 28, quando alguns
aposentados foram fe
ridos em manifestação
realizada na Ponte
Pedro Ivo Campos, em
Florianópolis.

ESCORT'XR3, Cinza Metálico/90
CHEVETTE SL, Prata/89
,OPALA, Dour�doMetálico/79

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 158
Fone 72-1777 7 Jaraguá do Su: - SC

Jaraguá do Sul, 22 a 28 de fevereiro de 1992 Pâgina B
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Vasel admite candidatura a

prefeitura de Jaraguá do,Sul
Jaraguá do Sul - O,

deputado estadual Durval
Vasel é candidato a candida
to à prefeitura de Jaraguá do
Sul. Vasel admitiu publica
mente esta possibilidade em

entrevista a uma rádio local,
O fato causou o maior rebu
liço nos meios políticos ja
raguaenses, já que as infor
mações são desencontradas e

não esclarecem por qual par
tido c peemedebista Durval
Vasel concorrerá.

Nos bastidores, comen-:
ta-se que Vasel baterá chapa
com o candidato. oficial do

partido, Adernar Duwe,
atual vice-prefeito, na con-

,

venção peemedebista.
Porém, articulam-se também
outras possibilidades. Uma
delas é que há correntes que
apostam numa briga interna

que, caso se eoncretize, po
de levar Vasel a sair por ou-

Secret4rio Paulo Bauer (l
dir.) promoveu alteraç6es em

sua pasta. Maul (l esq.) dei
xou a chefia de gabinete.

tra sigla o� coligação. "Jä
tem político com dor de ca

beça", disse uma fonte que
preferiu se omitir.

De certo, é que há
concordância .oficial do ex

prefeito e atual deputado es-

.
tadual de que realmente é
candidato a candidato. Se
gundo ele, pesquisás reali
zadas �emonstraram larga.
aceitação de seu nome à pre
feitura. "Foram feitas pes
quisas e o povo, em maior
parcela, requisitou a minha
candidatura", ressaltou Va
seI na entrevista. ,

Obviamente • Durval
Vasel é um nome forte e o

,

desfruta de prestígio político j.
junto à população jara- �
guaense, mas Adernar Duwe !
tem conceito semelhante pe_

II.

rante certos segmentos. É Vasel: "O povo requisita a

esperar para ver. minha candidatQra"

,j Maul deixa o'
gabinete de Bauer

- Jaraguá do Sull Flo
rian6pOlis - o deputado es

tadual Paulo Bauer promo
veu mudanças na Secretaria
Estadual de Educação na

I semana passada. A chefia de

gabinete deixa de ser co

mandada pelo jaraguaense
Aldo Adolar Maul, que as-

9 sumiu na quinta-feira a Dire
toria de EnsinoCooperativado,
cargo recém-criado confor-

me ato oficial publicado no

·

Diário Oficial do Estado,
edição de 24 de janeiro úl
timo. No lugar de Maul ás
sume Paulo Boamar, que já
fazia parte do quadro de as

sessores do secretário da

Educação e agora ocupa a
'chefia de gabinete.

Aldo Adolar Maul ex

plicou a mudança dizendo
"encarar um novo desafio".
O diretor de Ensino Coope
rativado responde por seis
escolas agrícolas, 1 Colégio
Industrial, 3 eseolas índus
triais e 4 Centros Integrados

.

de Segundo Grau. Maul dis-
· se também que entre seus

objetivos está o de criar
mais 4 eseolas que seriam
construídas e equipá-las pelo,'
governo do Estado e admi
nistradas por particulares.

. "Um projeto totalmente no

VQ que tem que ser ainda
elaborado e planejado e que
funcionará em regime coo

perativado" , concluiu Maul.

Convênios garantem,
casas a funcionários
Florian6polis - o sados pela Caixa Econô-

governador Vilson mica Federal.

Kleinübing assinou, dia Segundo o secretä-
10, dois convênios entre a rio da Segurança Püblica,
Secretaria da Habitação e Sidney Pacheco, na cor

do Desenvolvimento Co- poração da Polícia Militar
munitário e a Secretaria existem 1.280 homens
de Segurança Pdblica e a que têm lotes mas não

Fundação Celos, da Ce- têm casa para morar" en

lese, O objetivo de cada' quanto outros 4.110 não
convênio é à construção tem moradia nem terreno.

.de 200 casas para os fun

cionários, da PM e Ce-

-lese, que já possuem ter

renos. Serão investidos
em cada programa cerca

de Cr$ 2,04 bilhões, com
recursos do FGTS, repas-

O convênio com a PM
beneficiará militares de
13 municípios. Já o do
cumento assinado com a

Fundação Celos cobre 29 .

municípios.

I

PDS - O maior

partido' de SC
Antes do encerramento da "Caravana do PDS"

pelo,Estado jd havtamos atingido nossa meta de ter
J()O.fXX) filiados no Estado, pois somos a ,tnica reser-'
va moral-ética partidâria da-Polãica Brasileira, por-

" . quanto 'conseguimos nos livrar dos fisiologistas, dos
. demagogos e outras tendências e continuamos firmes
ho nosso propôsito democrâtico-social mecanizado
nos estatutos sociais do PDS - Partido Democrâtico
Social. A nlvel nacional jd a partir da abertura dos
trabalhos legislativos ascenderemos no "ranking" ,
seremos a 3!!maior bancada federal.

. .

Como presidente do PDS de Jaragu4 do Sul, di
go que a meta � chegar a 2.()()() filiados no munictpio
� fins de junho. Isto � fdcil de conseguirv.bastando

.

visitar nossas�is eleitores das I1ltimas eleições vito
riosas em JGS. AMm da anAlise e seleção dos eleito
res que a cada dia nos procuram para ingressar no
PDS.

Continuarei à frente do partido � fevereiro de
1.993, em Jaraguä do Sul, devendo ocorrer "peque
nas mudanças de T'UI71fJ" na executiva municipal nos
prôximos dias apõs reunião do '(,liret6rio e proposta
neste sentido jd foi aprovada, A mudança visa dar
maior ogilidade ao partido e a inclusão no diretãrio e

executiva de membros da ADF - Ação Democrätica
Feminina e ao JDC - Juventude Democrãtica Catari
nense, queforam fundados dias antes do Encontro de
Barra Velha.

AldoMtull - Presitknte doDiretllrio
do PDS em Jaragulldo Sul.'

, .

BARBADA
Vende-se Moto.Honda Turona ano 1983

cor vermelha em 6timo estado,
Tratar na Rúà Afonso Bartel, n! 303

Ap6s H. Comi.

SPÉZIA & elA., LTOA.
Serraria e Serviços de TratCl"

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

R. João J. Ayroso, 772 - Jaraguá
�squerdo

·

Fone: 72-0300 - JaragDá do Sul
SC

Pdgiflll4 Iaraguâ do Sul, 22 a 28 de fevereiro de 1992

CLíNICA VETERI·NÁRIA
SCHWElTZER

Dr. Waldema-r Schweitzer /
,

CUnic(1 de pequenos e grandes animais,
cirurgias. vacinaçês, raio .r, internamentos e

boutique, R, joinville, 1.178 (em frente ao

Sup . Brelthaupt) - Fone: 72-3268
Jaraguâ do Sul - SC

TUBOS SANTA
,HELEN,A LTDA.

Divisão de concreto (tubos e aftef••oJS de
'concreto).

R. Joinville, 1.016 - Fone: 72-1101
Div�são de f"ásticos' (tubos de PVC - eletfOdutosl

linha esçota - tubos de polietileno/mangueira
. preta);

R.Ber'lardo Dornbusch. ÍJ58 - Fons: 72-3025
.

Escritório Geral
.

R. CeI. Procópio Gomes. 99 - Fone: 72.()(J6tJ
,

\
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Diretor da Fatma descarta
a .reativação do Pacam

Texto: Silvia Giese

luaguá do Sul I Flo-
_

rian6polis - "Não há absolu-
-

tamente nenhuma perspectiva de
reabertura do Pacam (Posto de
Controle Ambiental) em Jaraguá
do Sul". A informação é do di
retor geral da Fatma (Fundação
de Amparo à Tecnologia e ao

Meio Ambiente), José Oscar
Kurtz". A Fatma está desestru
turada e os salários dos fun
cionários são ridículos, absur
dos", salientou ele. A solução -

segundo Kurtz - é a municipali
zação dos trabalhos dos Pacams,
para os quais a Fatma daria ape
nas supervisão técnica.

"O exemplo de Joinville
deveria ser seguido (a cidade
criou uma Fundação Municipal
do Meio Ambiente, que funcio
na hem). Assim o trabalho de
controle ambiental seria mais
regionalizado", aconselha Kurtz.
O recém-empossado diretor ge
ral da Fatma vai mais longe ao

analisar que esta deveria ser uma

exigência da sociedade.
"O meio ambiente deve

,

ser olhado com mais carinho pe
la sociedade, prefeitura e Estado
com um todo. Santa Catarina

não faz juz ao seu' desenvolvi
mento político, econômico" se

não investir forte na preser
vação do meio ambiente, em

saúde e educação", analisa José
Oscar Kurtz.

O Programa de Recupe
ração Ambiental do Rio itapocu
continuará sendo controlado,
pelo escrit6rio regional da Fat
ma em Joinville, garante Kurtz,
acrescentando, porém, que o

- ideal seria a prefeitura encampar
o trabalho de controle ambien
taI. A Fatma daria treinamento,
técnicos e orientação técnica. De
outra forma "é praticamente
impossível a reativação do Pa

cam", assegura. ,

Criticando a estrutura
atual do 6rgão que dirige, José
Kurtz avisa que "se não forem
dadas condições, a Fatma vai
emperrar, infelizmente"; Con
forme diz, os salários e as defi
ciências estruturais têm afastado .

gente competente dlt Fatma, Na
segunda-feira, por exemplo, dia
da entrevistá concedida a repõr
ter do Correio do .Povo por
telefone, Kurtz mencionou que
naquele momento ein seu gabi-

nete um técnico de alto nível do
escrit6rio da Fatma em Blume
nau estava lhe comunicando seu

provável 'pedido de demissão.
"O técnico é excelente, tem

pôs-graduação, se formou por
vários cursos, mas infelizmente
no momento não posso oferecer
mais a ele, estou de mãos amar
radas", explicou Kurtz.

Enquanto se esperava gue
o governo do estado dote a Fat
ma de melhor estrutura e reajus
te os salários do pessoal qualifi
cado, várias cidades do Estado
ficam na dependência dos pou
.cos escrit6rios regionais da Fat
ma para resolverem as questões
ambientais fundamentais para a

qualidade de vida de seus habi
tantes e do Estado como um todo,
A reforma adminístrativa do
governador Kleinübing iniciada
logo ap6s a sua posse, é o moti
vo principal das extinções dos
Postos de Controle Ambiental,
em contrapartida .não reestru
turou os escrit6rios regionals
para atender ao aumento da de
manda. Mas ainda há tempo para
isto antes que danos irreversí
veis se verifiquem.

Wagner teria
reunião com o

.

secretário da
TecnC)logia e do
Meio Ambiente,
Rogério Kracik
da Rosa, (esqc)
para discutir
reativação.

Udo Wa2ller: 'situaç�o não é irreversível'
Florian6pocrrs I Ja- terceder politicamente pela Vdo Wagner assegura

raguá do Sul - O deputa- reabertura do posto, disse que a situação não é irre
do estadual Udo Wagner que na segunda-feira have- versível. Ele assumiu com

contesta a .informação do ria, às 19h30miI's, uma promisso com a reportagem
diretor geral da Fatma, reunião com o governador do Correio do Povo de
José Oscar Kurtz, "e que Vilson Kleinäbing, ó se- passar o resultado da reu

hão há perspectiva nenhu-
.

cretário da Tecnologia, nião com o governador, na
ma de reativação do Pacam Energia e Meio Ambiente, terça-feira pela manhã.
em Jaraguá do Sul. Rogério Kracik Rosa, e ou-

Wagner que foi pro- tros membros do colegiado,
curado pela Amvali (Asso- entre QS quais José Oscar

ciação dos Municípios do Kurtz, para discutir o as-

- Vale do ltapocu) para in- sunto.
.

Porém, até a quarta à tarde,
não houve nenhum contato

por parte do deputado Udo
-

Wagner.

+
+++CRUZEIRD
. -

para outra, de um Estado

para outro, de um Pais

para outro, o objetivo é
conhecer não apenas os

atrativos turtsticos, pro
priamente dito, como o

comércio em geral e, as
repartições em particu
lar.

O comodismo não é

próprio da massa traba
lhadora no comércio, na

indústria ou no serviço
público em geral, mas no
empresariado de maneira

geral. A mentalidade ge
rencial precisa ser pro
vocada, para ser altera

da, mudada,
A condição sine

qua-non de um bom aten

dimento estâ � na oferta
comercial. Como mostrar
aos turistas e aos visitan-

- tes, em geral, o que po
demos oferecer ou que

"aqui também se traba
lha" .

Cabe ao governo
adotar medidas, permi
tindo ao comércio, um

expedienie corrido, sem

fecharpara o almoço.
Sabemos que trata

se de assunto polêmico.
Mas é de polêmica em

polêmica que se chega à

perfeição.

CORREIO-
. .:> C> F- c:>" ca

. Arnoldo ALEXANDRE

O Estado de Santa

Catarina, em si, é de

uma extraordinâria e pu
jante vocação turtstica,
inegavelmente .

"

E isto é 'representa
tivo não só nos munici
pios ou cidades do lito

ral, como cidades indus

triais, citando Blumenau,
Jaraguã do. Sul, Brusque,
Lages, Caçador, Yideira,
Joaçaba e tantas outras.

Mas Q comércio,
como as repartições pú
blicas, sejam mlmicipais,
estaduais ou federais,
não colaboram para que
a cidade cada vez mais se
torne um pólo turtstico,

Simplesmente fecham pa
ra o almoço, n'uma ttpi
ca expressão de Estado

primário,
Ora, se desejarmos

que SC seja" de fato, _
um

Estado de Trabalho, ne

cessário se torna que se

faça uma mudança na fi
-losofia de trabalho, do

governo e do empresa
riado.

A vida moderna não

aceita, passivamente, a

comodidade. Que.m se

desloca de uma cidade

Prosseguem obras
na Ríbeiräo Wilde

sc - Estado

de Trabalho

para 0'- escoamento da pro
dução agrícola local, princi
palmente a cultura do arroz.

Segundo o Prefeito Dávio
Leu, esta obra é mais uma

etapa que está sendo cum

prida do seu Plano de Go
verno apresentado e discuti
do com toda a comunidade
massarandubense.

.

,
I )

Massaranduba ..: Fo-.
ram reiniciados os trabalhos
.de retificação e alargamento
da Estrada de Ribeirão Wil
de, numa extensão de 11km.

-

Os trabalhos que estão
sendo executados, vem, de
encontro a uma antiga rei

vindicação da comunidade
local, pois possibilitarä me

lhores condições de tráfego

<>AIO-SUL
II

Passagens e Cargas Nacionais e Internacionais Fone:72-0091 TELEX:475�055

Jaraguá do Sul, 22 a 28 de fevereiro de 1992
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Calçadas melhoram. o
.

,

\

aspecto das praias

Calçadão da p�ia de Enseada, o trabalho agradou os veranistas.

São Francisco do calçamento.
Sul - A prefeitura' de São Numa parte da Ensea
Francisco está melhorando o da foi concluído' um cal
visual e à mfra-estmtura das ça�o e em �terminados
praias de Enseada e Prainha espaços quadriculados, plan
com a construção de largas tada grama" que embeleza

calçadas às margens destas .aínda mais a praia. Placas

praias. Na praia de Enseada instaladas pela municipali
este trabalho, está pratica- dade indicam a realização do
mente concluído e na Prai- trabalho e pedem desculpas,
nha está na fase de iniciação em nome da administração,
Com colocação de susten- pelos transtornos aéaso cau

,

tação 'básiCa para posterior

.sados.
Moradores e vetanistas

estão plenamente satisfeitos
com a obra, como compro
vou o Correio do Povo em

sua penóltima edição. Se

gundo eles, a esta melhoria
se somam outras obras de in
fra-estrutura que ressaltaram
ainda mais as belezas natu

rais e melhoraram as con

dições gerais do balneário.

Na Prafnha, obra est4 na fase inicial.

Sénai promove novos cursos
Jaragaã do Sul - o tricista Instalação Predial,

Centro de Treinamento do Nivelamento Ocupacional,
Sénai em Jaraguá do Sul -Tomeiro Mecânico é II,
informa a abertura de ins- Ajustador Mecânico I e

crições para diversos cor- Cálculo Básico. As ins
sos operacionais que serão crições iniciaram dia 17' e
realizados neste primeiro' prosseguem até o dia 28,
semestre de 92. Os cursos 'devendo ser efetuados no

oferecidos são: Desenho Senai ou no setor pessoal
Técnico Mecânico II, Ele-

de sua própria empresa. Os'
cursos iniciam no próximo
dia nove de março. Os.tes
tes de seleção acontecem
no dia \;inco de março, no
Senai, onde os candidatos
devem 'comparecer muni
dos de uma caneta azul e
documento de identidade.

Pâgina 6,
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�MATUTANDOI
____________ Egon L. Jagnow-

ELESESTAo
DE VOLTA

-Filtro anairôbico
\ ,

purifica o esgoto
cimento, reduzindo os cus

tos. "Se fizéssemos com tu
bos gastaríamos I em média'
Cr$ 150 mil em cada filtro,
mais a mão de obra. Assim
gastaremos apenas Cr$
87.500", exemplifica o en

genheiro Roque, que
mantém na obra aproxima
damente 45, operários que
estão realizando os trabalhos
de acabamento, como pintu
ra e arruamento,

A comercialização do
Conjunto Habitacional Tifa
dos Martins ainda não foi
definida. Uma reunião entre
a Caixa Econômica (CE-

Além de minimizar o BP/SC) e a Cohajas - Com
impacto dos dejetos prove-, panhia de Habitação de Ja
nientes da fossa, os filtros raguä do Sul será marcada
anairõbicos estão sendo brevemente para a deíúÍiçã�
'construídos com tijolos e do assunto.

Jaraguá do Sul, 22 a 28 de fevereiro de 1992

Após a campanha da
Semana do Transito, os pe
destres nas calçadas tiveram
um poucó mais de sossego,
não sendo importunados,
constantemente, pelas ciclis
tas• Parecia que a mensagem
colocada, "Ciclista, respeite
o pedestre", havia surtido

efeito.
.

r Mas, como "tudo que l
bom dura pouco", este sosse
go também já acabou. Eles
estão de volta às calçadas. Já
se esqueceram da mensagem
dos cavaletes, 'Há calçadas
que são verdadeiras pistas de
corrida. Quando menos espe
ra, o pedestrel importunado
e, as vezes, até atropelado,

, Preocupado com a si- (

tuação, passei a observar

quem são estes prepotentes
que se consideram acima da
lei e da ordem. E vejam as

constatações.
l� - Quem transita na

,

-calçada, normalmente, não é

, o operário que faz da bicicle
ta seu meio de locomoção.

2� - Osque se utilizam
das calçadas, para nelas
transitar com suas "magre
las" são uma meia duzia de
garotões, que tem a necessi

dade, de extravasar sua ha
bilidade de pilotar, atrapa
lhando e amedrontando os

pedestres que estão usufruin
do do seu legitimo direito.

E, em face destas cons
tatações, é posstvei fazer al
gumas indagações: Será que

.

não há responsáveis por es
ses moleques? E se os há, o

"
que fazem? Aplaudem a atitu
de deles? Mostram-se indife-

Jaraguä do Sul - A
data de inauguração do Con
junto Habitacional Tifa dos
Martins, com 122 casas, está
prevista para março. Mas até
o final deste mês a -previsão
do engenheiro responsável,
Roque. Raul Endreguettone,
é de finalizar a obra. Atual
mente

.

os trabalhos estão
concentrados na instalação
dos filtros .anairóbicos, uma
solução alternativa que "pu
rifica o esgoto em 80%",.
explica o secretário munici
pal de planejamento, Osmar
Günther.

.

rentes? Ou os orientam? O

que fazem os policiais do ser
viço de: transito? Que pro
vidências adotam? (Para ser

sincero, lité hoje, 'tive a opor
tunidade de ver um úniçopo
licial . chamar a atenção de
um garotão destes. Mas pre.J_
senciei dezenas de oportuni
dades em que isto não ocor-

- reu),
.

Acredito que está na

hora de tomar providências
mais enérgicas contra estes

perturbadores do sossego'
t alheio. Jd. que medidas edu
cativas, para estes, não sur

tem efeito, medidas punitivas
devem ser postas em prática.
Não é mais posstvel assistir,
de braços. cruzados, a essa

barbaridade.
Calçada não é ciclovia.

Muito menos, pista de corri
da. Por isso, l preciso fazer .

respeitar a calçada como

área destinada aos pedestres.
Ne", que seja necessário

apreender as bicicletas que
transitam nas calçadas.

Mas, talvez, não seja
necessário chegar a tanto. O
ditado "âgua mole em pedra
dura, tanto bate até que fu
ra", neste caso também se

aplica. O aviSo "ciclista, res
peite o pedestre" deve conti
nuar ser visto. A educação

.

para o transito nas escolas
deve abordar. o assunto da

pilotagem de bicicletas. E o

policial devefazer a sua parte
orientando e repreendendo o

ciclista que utilizar a calçada.
Assim, o pedestre terá

tranquilidade e segurança no

espaço que l seu: a calçada.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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WEG' evita demissão com
o treinamento de pessoal.

, laraguá do Sul -
-

Com mento abrange 'quatro ãres: Minas Gerais. Neste projeto
o objetivo de manter o ·seu qua- qualidade e produtividade. serão investidos mais de US$
dr-o de pessoal, a Weg optou por abordando os desperdícios. me- 330 mil. dos quais US$ 138 mil
um programa construtivo de trologia.uso do controle estatís- através da Finep (Financiadora
ocupação do tempo para enfren- ticos de processo motivação pa- de Estudos e Projetos). coorde-

, tar o momento de recessão. im- ra o CCQ e o código do consu- nado pela Secretaria de Ciências
plantando um sistema de treina- midor; a outra é comporta- e Tecnologia.

.

mento e desenvolvimento pro- meutal, tendo como tema a in- Em 1991 a Weg investiu
·fJSsional. Q programa inicia esta tegração do colaborador.e amo- US$ 1.5 milhão em treinamento.
semana, com aproximadamente tivação, visando difundir. os Além da realização de aproxí-
105 mil horas de treinamento princípios e valores da empresa; madamerite 300 cursos internos
aos colaboradores de todas as 9 tema cultural aborda, por e externos. dispõe de programas
áreas produtivas. -, exemplo. a cultura japonesa de de estágios. auxílio escolar trei-

Evitando tomar outras como transpor as dificuldades e' nameIito no exterior e consulto-
medidas e na expectativa de re- por ó1timo o'marketiug. envol- rias. No Centro de Treinamento
versão do quadro recessivo. Dé- vendo todos os colaboradores no o Centroweg são desenvolvidos
cio da Silva. Presidente Executi- esforço. de atender as necessida- cursos técnícos de 22 Grau em

vo da Weg assegura que "esta- des dos clientes. Eletrônica e Mecânica além de
mos nos fortalecendo para A metodologia preparada cursos regulares para formação
quando houver uma retomada da pelo setor de Treinamento e De- profissional de menores e maio-
economia; vamos suportar até senvolvimento da Weg. prevê a res nas áreas de Mecânica Mol-
quando for possível, antes de utilização de vídeos. manuais e . dagem. Ferramentaria. Eletrici-
utilizar outros mecanismos". transparências que' servem de dade Eletrônica Química e Ser-

A empresa está apostando roteiro para as apresentações e ralheria.
na recuperaçao do equilíbrio en- debates. As concl)J:Sões de con-

tre a produção e a deman- senso serão tratadas de que ma-

da."Mas enquanto suportamos a neira os temas debatidos podem
forte retração do nível de negõ- ser aplicados na empresa. A co-

cios de bens de 'consumo e de ordenação de cada treinamento
capital - como já procedemos será desenvolvvida por chefes e

anteriormente em situações em gerentes.
de crise - aliamos ao

nosso sistema de ':.treinamento
mais uma alternativa adicional
para as áreas produtivas" in
forma Décio da Silva. lembran
do' que o objetivo é aprofundar
os conhecimentos complementa
res que contribuam para o au

mento da eficácia no trabalho,
como melhoria da qualidade e

produtividade.
Este programa de treina-

Jaraguá e o Censo/91
Há quem diga que o Censo/91 se soma amais um dos fracassos do

Governo Collor. Primeiro, foi adiado. Agora, é colocado sob suspeita.
Praticamente no país inteiro. E o problema parece que não reside só no fa-

-

to das projeções demográficas não terem sido alcançadas, o que, na ver
dade, não seria problema, e sim um alento. � que houve casos de reconta
gem que chegaram a diferenças da ordem de 10%. Roraima é um' exem
pIo. Na 2.! contagem a sua população.aumentou em 18.000 hab. em re

lação'à 1� t coutagem. De 200.000 hab. passou para 218.000 hab. ou n:tais.
Não são nämeros desprezíveis. Isso também �m consequências diretas
na receita dos municípios, com a queda do repasse do FPM, para muttos
bastante significativo. E em Jara� há fortes indícios que os ndmeros
apurados pelo IBGE POI!SIIID estarmcorretos, como demonstraremos a se
guir.

Em relação ao ndmero de eleitores já dá uma considerável diferen
ça. Estamos com 47.271 eleitores, quemultiplicados por 1,80 (coeficiente
que representa o pdmero de habitantes para cada eleitor), nOs daríam
85.088 hab. contra os 77.198 hab. do IBGE (diferença de 7.890 bab). O
prõprio IBGE estima que a população urbana é 85% da f9tal, o que daria
65.{)18 hab. Na contagem chegou a 62.738 hab. (81,27% da total). Isso
corresponde a 1,94 vezes a população urbana de 80. Praticamente dobra a
cada década. A taxa anual é de 6,23% contra 8,15% da década 70-,80. ES$8
taxa é bem prõxíma da que preconizamos para o período 93-97 de 6%"
conforme apresentamos em nossa intervenÇão no Seminário Projeto Jara
guá2010.

Trabalharemos por baixo, ou seja, usando 62.738 hab. urbanos. O
IBGE contou na área urbana 13.131 domicílíos (residências). O que daria
4,78 hab/dom. A Divisão de Cadastro Técnico da PMJS tem cm seus regís
ttos 14.580 residências. A diferença seria então de 1.449 demicílíos, que
multiplicados por 4,78 hab/dem há 8.928 hab amaís que o esperado pelo.
Censo só na área urbana. .

A população passaria então de 77.198 hab. para S4.124 hab, pro
xima dos 85.088 hab. estimados através do nl! de eleitoreS�O q1Je tamb6n
aumentaria o coeficiente do FPM de 2,6 para 2,8 para Jaraguá do Sul. Os
mímeros do IBGE ainda são preliminares, sujeitos a modificações. Consta
que a AMVALI, em sua reunião de 06/02192, decidiu.solíeitar reconta
gem ao IBGE. De se destacar iatnbén:t que o pröprío IBGE, numa conta
gem rápida efetuada no final de 89 apurou 14.117 domicílios urbanos em
Jaraguá, contra os 13.1311evantados agora.

Como demonstrado, há divergências e portanto suspeitas, que me
recem ser dirimidas. De se lembrar que em 91, Jaraguá teve registros o

maior ndmero de nascimentos desde 71 e que os casamentos estão aumen
tando; com estabilização do n2 ele óbitos. Sem falar namigração, nada in
visívél em nossa cidade já há algum tempo. Os ndmeros estão ar. Se não
forem exatos poderemos ter em Jaraguã, só na área urbana, uma diferença
de 6.926 hab. superior portanto à população total de Schroeder (6.603
hab). omunicípio quemaís cresce na regilio da AMVALI.

OSMAR GUNTHER
Secretário de Planejamento
Jaraguádo Sul (SC) 02192.

Tambémestã em andamento
o Programa de Qualidade e Pro
dutividade, "com o objetivo de
atingir padrões jnternacionais de
qualidadé e produtividade. tor
nando os produtos e serviços da
Weg competitivos com os do
Primeiro Mundo". garante Dé
cio da Silva. Para este ano :o .

programa pretende reduzir os

refugos pela metade. implantar
em defmitivo as normas ISO
9000 e dobrar o lucro. o que'
permitirá a participação dos co
laboradores nos resultados. que
é de um terço do incremento do

'

lucro obtido em relação ao ano
de 1990 em valores corrigidos: .

Qualidade e produtividade

Outro. projeto é o. de Im
plantação do Sistema Gerencial
para a Qualidade Total com o

qual a Weg pretende ampliar seu
desenvolvimento na .gestão da
qualidade difundindo seus con

ceitos por toda a empresa. va
lendo-se do suporte técnico da
Fundaçàô Christiano Ottoni. de

Coluna do Idoso"

América Latina: Genocídio de

ontem e de hoje I
Não esperamos os cabelos

brancos, as pernas fracas
"A terra queimarã e haverá

grandes círculos brancos no céu. A

amargura surgirá e� abundância de
saparecerá. A terra queimará e a

guerra de opressão queimarã, A época
mergulhará em graves trabalhos. De
qualquer modo isso será visto. Será o
tempo da dor, das lágrimas e damisé
ria. �; o que está para vir. (profecia
maia do século XIIl).

A profecia maia é certamente
anacrônica se lavarmos em conta os

700 anos já decorridos desde sua ela
boração. Mas, é, i..:'liZlDente, indu
bitável sua atualidade .se o ponto de
vista analisado for a pemírialatíno
americana na ·qual estamos vivendo
hoje, fruto de séculos de explorações
desenfreadas, miséria, fome grassau
do solta, analtabetismo, desmemori
zação, doenças, genocídios, etno-

cidícs, falta de um pensamento ver- Ora, a América não foi desco-
dadeiran:tente latino e pautado em . berta (assim como o Brasil também
nossa realidade, roubos, entreguis- não foi): foi invadida e transformada
mos, ditaduras e corrupção: eis a tris- em um subcontinente por causa de
te situação. nossa riqueza e ouro. Ontem e hoj� a

Essa Histõria e a profeciamais exploração'continua embora sem os

nos remetem à comemorização dos alardes de um Cortez, de um Pedro de
500 anos do "descobrimento da Alvarado, de um Francisco de Mon-
América". ·1992 seria um ano a mais tejo. Para ilustrar; o envenénamento
no calendário europeu. mas eles não em alimentos é largan:tente usado em
podem abrir mão de insuflar o ego substituição aos cães e outras técnicas' ,

eom datas que viSam perpetuaJ: suas n:tais brutais.
idéias e justifi6ar S1las. andanças pelo Fomos invadidos e tranSfor-
mundo, suas ações de tirania, injustl- n:tad,)s em om subcontinente. É a nos-

ças, violações de direitos. 53 riqueza que lhes sustenta. Se hoje
Então, se para eles a data.inte- . somos pobres e miseráveis e faInin-

ressa pouco, para nós latino-an:terica- tos, é por que ontem éramos ricos em
nos, ela deve ser entendida e' usada solos, águas, n:tinerãis, gente. Nossas
COn:to espaço para oma discussão populações aut6cnes foram ridicula-
maior sobre a triste e vern:tina reali- rizadas ao ponto de serem levadas (ti-
dade que paira sobre nossas cabeças, a pos ex6ticos) para a Europa para se-

muito u!!COStwnadas" 'com a miséria rem expostos em praça pública, nossa
e a exploração e dominação de Un:t batata foi roubada, nossas Ifnguas es-

"povo superior" . Cabe frisar que quecidas, nossa mem6ria usurpada. <;>
nossa mem6ria foi roubada junto com destino' das pessoas. foi traçad.o junto

Jaraguá do Sul, 22 a 28 de fevereiro de 1992

o ouro, a prata com as terras e com

nossas vidas. Hoje nossas popuiações
indígenas são fnfunas. Assim é que
fomos ob rígados.a conviver com es

sas desgraças em nosso quintal,muito
rico, diga-se de passagem.

Sabemos que uma civilização
não morre demorte natural. E para as

civilizações pré-colombianas isso é
mais de que latente. Para saciar sua

cegueira de ouroe prata, os europeus
não fizeram mistérios quanto às ar

mas a serem utilizadas e método a ser

aplicado. Varreram da face de terra

nações inteiras usando a espada, os
cães, o fogo, a tortura. Os mais de
1000 anos de luta contra os Islã lhes

ensinaram tudo isso e o ouro justifi
cava tudo isso, não lhes tirava o sono,
muito pelo contrário.

com o destino das riquezas. Tínhamos
que desaparecer para serem ricos. As
sim aconteceu.

Ontem não respeitaram nossos

direitos, hoje não é diferente aHistd
ria • Frei Bartolomé .de Las Casas, em
seu famoso livro Brevíssima Relação
da Destruição das ÍndiaS escreve: "e
ainda hoje em dia, outra coisa não fa
zem senão matar, trucidar e torturar o
povo desses países". Passados quase
450 anos, o tom da frase continua
atual, para nossa infelicidade. Basta
olharmos pelas nossas janelas e assis
tiremos o triste espetáculo, a triste ce
na onde aparecemos jogados pelas
ruas e becos da, miséria e da- fome.

Pela sua origem. a palavra
aposentado quer dizer recolhido
ao aposento. Ou seja recolhido
ao quarto. para descanso ou não
mas fora de circulação com cer-

teza.
'

(Incidente em Antares) que vol
. tam para julgar os vivos, que se
levantam da apatia política na

cional e enchem ruas. praças in
vadem. as TV's. as rádios. os

jomais gritando suas mais legí
timas reivindicações.

Chega a assustar o vigor
que eles mostram.

Esquecidos os cabelos
braneos os passos lentos. arras
tados e as roupas surradas. mas
sóbrias parecem os jovens estu
dantes que não faz muito rodo
piavam.' cidades 'em passeata,
protestanco, protestando, não
importa contra o que (importa) e
que hoje, com raras excessóes,
ouvem rock, transam, cheiram
numa boa, na maior, com a ra-

paize toda, tá, cara?
Nós, nem velhos em jo

vens, somos Pilatos.
Jogamos papel picado da

janela quando eles passam, e sõ.
Claro temos muitas responsabi
lidades. temos famílias para cuí
dar e manter tanta coisa, tanta ...

Amigo vamos esquecer
tudo e olhar os. "velhinhos" com
mais atenção e profundidade pa
ra aproveitar os exemplos que
eles estão dando a todos os bra
sileiros incluídos é claro os cor

retores, de capacidade de luta
de mobilização. destemor e .so
bretudo, principalmente de dig
nidade.

A (in) justiça social prati
cada neste País tomou isso ao pé
da letra. e exagerou. Com OS

vergonhosos benefícios que pa
ga aos aposentados. condenou
os ao descanso eterno.

E jl sociedade brasileira
na pressa desesperada e suicída
de chegar a um futuro melhor.

. sem olhar para os lados nem pa
ra trás. fez pior. Fez da velho
sinônimo de imprestável. A
crueldade chegou ao inimaginá
vel.

Somos atores de uma hist6ria cujo
nosso papel foi o de esperar os euro
peus conquistadores e superiores e ai

. sermos completamente destruídos, A
verdade é que nunca nossos Indios <le
ram motivos para serem tratados do
jeito que foram, os conquistadores é
que traíram a confiança dos indíge
nas, matando-lhes por puro prazer. às
vezes só para conferir se o fio da es

pada estava bem afiado. As coisas que
os conquistadores fizeram chegam às
raias do absurdo e ainda hoje não
existe língua capaz de fa)� e contlll'
como erBID frios para tantO. Saneio
naran:t até oma lei: para cada espanhol
morto fariBID morrer cem indíos.

A palavra conquistadores foi
logo trocada ',por "Colonizadores",
talvez para hõje pensarn:tos diferente
as coisas tal coma aconteceram, n:tas
não se pode esconder Un:ta história
com esse perfil in:tpunemente, não se

pode esconder tantos n:tassaCres e

tragédias. � in:tport;inte, então, que
repensemos a América Latina.

.

* Anceln:to Schorner - profes
sor de'historia em Jamguá do Sul•.

Em recente Governo (e os
nossos governos são tão pareci
dos .•.) um ministro do Trabalho.
de nome graças a Deus esqueci
do. disse certa feita para justifí
car quem sabe as filas dos ve

lhinJtos às portas dos serviços
médicos públicos: - Eles até que
gostam das fIlas... Lá eles se en_
contram, conversam ...

Esse absurdo cinismo la
mentávelmente terá um fundo
de verdade. Solidão dói mais do
que

.

ressaca. E os "velhinhos".
.

são s6s. Abandonados pelo Go
verno. pela sociedade e quase
sempre. também pela família..

Pois são eles
I lembrando

os mortos de Érico Veríssimo
(EDITORIAL. do Jornal

dos SegurQs. p.2)

Página7

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Vista",se bem
, Tem coisas

que nunca'

saem da moda.
Andar bem

vestido é'uma I

delas.
, E,isso é noII

li

ModaSempre
Getlllio Vargas. 55

Dêoqueh4
de melhor para
seus ani�ais

Clinica'

V.t.rinória·

Atendimento clfnico,
di6rgicio, internamento, raio

. Xz vacinas, hospedagem,.
petsbop, banho, tosa, Carinho

eproteçlo.
. 8h3Omin - llh4Smin

14h - 18h4Smin ,

S4bado:8h3Omin - 12h
Roa Luiz Kienen, 127 <ao lado

Pink and Bloe)
Fone (Recados) 72-0392

MHicos Veterin4rios: AneUse·
B.Lehmann

CRMV2 - 1125 Maorldo
. LehmapI\

Bettiná Gosch CRMV .2 - li26'
CRMV 2 - 1389

Mal'has

JARÔ
h

5
. ULHIS IIRO UDt

19st; - 19&1

ANOS

'.�,,,,, .' ,. ,

�\e� Lan�honete e
, Panificadora \

,

I

'Ao ,lado da
rodoviária

Roque PoCCo Jdnior, um
dos formandos do Curso
deDireito da FURB.

com muita luta e disposíção
de alcançar a vit6ria. J

.

Sem demérito aos
demais, mas para <> pessoal
d'A COMERCIAL, VA
RIG

.

e CORREIO DO
POVO, esta formatura tem
o sabor de uma vit6ria que
também é nossa. ROQUE
POFFO JUNIOR não têm
a felicidade de ter seu paí"
na formatura, porque já
partiu antes que 'isso acon

tecesse; contudo, soube se

conduzir com elevação de
sentimentos, trabalhando
com afíncoxresponsabílída
de e porque não dizer, com
dedicação ao Escritório d'A
COMERC�L, vencendo
todas as vicissitudes, e hoje,
tranqüilo e certo de sua

vitória recebe o laurél de
sua aplicação. Teus colegas
e anugos se perfilam para
bater as pahpas da tua
grande VITÓRIA. Pa
rabéns, ROQUE e tocá em
frente que atrás vem gente!

OESLUMBRADOS COM
O CHILE

Os integrantes do Coral
Bvangélíco de Jaraguá do Sul
retornaram do Chile maravi
lhados com as belezas deste vi-

. zinho país e com. a: acolhida
que lá tiveram. Segundo a co
ralista, Rute Braun, o Chile é
lindissfmo, principalmente a

Cordilheira dos, Andes, por
qual passaram no retomo ao

Brasil, cöm seus picos cobertos
de neve e .com mais de 3 mil
metros de altura e pelas estra
das em carac6is que a mar

geiam.
O grupo foi muito bem

.

Casamenlo de

Ramos e Heide••.

Concorridtssimo o ca

samento da Juiza Heldemar
Meneguzzi com o vereador pe
dessista José Ramos de Carva-

.

lho também gerente' da Lojas
Koericb em Jaraguá do Sul.,A
cerimônia de celebração do
masrlmônio ocorreu em Tan
gará - cidade natal de Helde
mar e a festa foi no Clube
União, naquela cidade. Mais
de 500 convidados se fizeram
presentes, sendo a maioria ra

dicada em Jaraguâ, Animando
os festejos dois conjuntos co

mandaram a parte musical do
evento, que certamente foi, um '

dos mais concorridos do ano,
reunindo as sociedades tanga
rense e jaraguaense na confra
ternização. Feliz vida à dois, é
o que deseja o Correio do Po
vo, que na próxima edição traz
fotos da festa.

cebido nas quatro. cidades
, onde sé apresentou: Santiago;
Conceícíõn, Poer do Montt e
Valdívia, nas quais venderam
803 disco e 187 fitas cassetes

gravadas pelo Coral Evangéli
co de Jaraguá do Sul,

. O coral jaraguaense
.agradece também, por meio
desta Coluna, aos patrocinado
res que ajudaram fínaneeíra
mente para que a viagem pu
desse sér realízado e para que
asmaviosas vozes jaràguaenses
passassem a ser conhecidas e
admiradas no exterior.'

'

* A garotinha Fer
nanda Alquini, recebendo
cumprimensos pela passa
gem de seu aniversârio que
acontece 1K? prõximo dia
23. A simpdtica menina �
filha de Celso Angelo (Ju
lieta Piazera) Alquini.
AJrav�s da coluna 6ente &
Informações, ,(JS pais re

forçam os cumprimentos a
Fernandinha, Pàrabtns e

.

feLicidades!

CORREIO·
__�----------"';"-""'--------------------------Il> <> .- C::» '"�

l_'

.
"

rri.
Ângela C�Lia,

Martins, Maria
la Borges, R()Se

Ana.-�tter, Altair Lu-

Completou dois
aninhas de vida
no r1ltimo, dia
13, ·0 garotinho
Leonel França
Neto. filho de
Gilvan (RQ8eLi)
França. Simpd
tico e esperto.
Leonel come

morou a data
rodeado

.

de
(ll'niguinhas em

festinha reali-
ZOÕ!l na sua 're- i

sidincia. A Coluna manifesta sinceros e

expansivos cumprimentos a Leonelzinho e

seus pais pela passagem da data. Parabtns
Garoto!

Balé cldssico de 6timo nfvel. na'EDI.

, .

'eiNE JARAGUÁ ESCALA MUSICAL

Jaraguá de Sul •

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

Aulas de
ÓRGÃO - VIOLÃO -

SAX e

CLARINETA

Furb'
forma novos

advogados
,

Na noite de hoje
(22-02-92), às 20 horas, é
realizada no Teatro Carlos
Gomes, em Blumenau, a

solenidade de Colação de .

Grau dos bacharelandos de
1991,.do CURSO DE DI-
RÉITO, da Universidade

I
Regional de Blumenau,

Ontem foi celebrado•.
o culto ecumênico na Igreja
Matriz de Sãô Paulo Após
tolo. Os formandos cha
mam-se TURMA Prof.
Luiz Neri Pacheco dos
Reis, tem PATRONO no

Prof. Raulino Jacó
Brünning e PARANINFO
o Prof. Acácio Bernardes.
Os oitenta a quatro for
mandos concluíram o belo
curso que os habilita ao

exercícíoda advocacia, para
a defesa das leis, em benefí-
cios da sociedade e da Pá
tria. É um campo de ação
para inteligências vivas,
brilhantes, que s6 poderão
revelar a distribuição eqüi-
tativa da justiça, pugnando
pelo respeito às leis, e so

bretudo, zelando pela inte
gridade dos princípios bási
cos do regime admínistrati
vo. Embora todos bri
lhantes, dizíamos; deseja
mos, contudo, dar destaque
aos jaraguaenses MARCIA
C. BELDERRAJN, RO
DOLFO MARCHI,
CLÁUDIA I. MAESTRI,
ROSANA DE SALES,
KARIN S, MENDES e

ROQUE POFFO JUNIOR,
'que se sacrificaram em

tempo e distância' para con-
,cluir um curso superior,
certamente como muitos
outros, mas vale destacar,
também, ps saerítícíos pes
soais e dos pais, sem o que

.... ..."
. nada se alcançaria senão

') Sexta 21/02/92 - 20:15 horas - O Pescador de lluslJes -

Dirêçt!Io de: Terry GíIJiam com: Robin.WiJIioms, Jee!Bridges e
AmandoPlumer - Censura:Livre .

Sâbado 22/02/92 - 20:J5 horas - O'Pescador de llusões»
Censura: Livre, 22:00Filme Erc1tico - Censura: 18 anos .

Domingo 23/02/92 - 20:15 horas - OPescador de llus6es
- Censura:Livre '

Segunda 24/02/92 - 20:15 horas "Sem programaçt!Io"
Terça - 25/02/92 - 20:15 horas» OPescadordellusões

Censura: Livre
, . Quarta 26/02/92 - 20:15.horas - OPescadordellus�-
ceQJ:::27/02/92 _ 20:15 horas - Noites Violentas noBro
oklyn Direçt!Io de: Uli Edil com: Stephen Lang e Jennifer Jason
Leich

Censura: 14 anos.

Roa Domingos da Nova, n2 377 Fds

•
A GERAÇÃO
D.A MALHA

.'EUI com I

non curso

A EDI fechou 1991 com

(f�.'muito sucesso em todos os seus

cursos. ,�/
Êste ano ela volta com

.-L-

forç'!J;r,tal e, com uma novidade:
VARIGGIN. lCA. CORRETlVA, para

tratarproblemas de coluna, per-
nas, pés, etc. '

72-0091Inicia as matriculas no dia
17 de fevereiro, no Colégio sãO
Luis. .

Tem também cursos de

s-�.MAN�IM, MODÊLO FO-
TOG lCO,. GINÁSTICA,
BALLEI' CLÁSSICO, JAZZ,

g�Ág/g'i.Úg��ErIVA E.
II

.

i

Vestindo·Gerações.
II

I.

�.
II Postos de Velldtu
I. Av. Mal. Deodoro,
I. 1.085,.

. Fone: 72-3311

* O prejelJo di
Massaranduba, . D6-
vio Leu 'aniversaria
no prôximo dia· 25.
Com uma competente
administraç6ö a fren
te da ordeira e. dinlJ
mica comunidade

.

massarandubense,
DtfviO certamente re-

, ceberâ inWneros
cumprimentos pela
passagem da data.
O COTTeio tio Po
VO, antecipadamente
manifesta osmelhores
votos de sucesso em

seus empreendimen
tos pessoais e politi
coso Parabéns•

,

�ruschka
Equipamen.tos e Açessörios

Indústria de aparelhos para máquinas de co.stura,
Aparelhos de J:lebruns, aparelhos de debruns duplos,
Ovo Goleira, filete, aparelhos para pregar elástico. e

aparelhos espeCiais.
'

Rua Tereza A. Hmschka, 50 - Bairro Jaragu�I

ç::;;querdo
89250 - JARAGUÁ DO SUL - SANTÁ I

CATARINA

BALNEÁRIO
,

CAMBORIU
PARA COMPRAR,' VENDER OU ALUGAR,

CATTANllrJlÓVEIS
AV .BRASlt, 1030 - ForJE: (0473) 66-2889

II
I •

• 1.

Malhas para confeccionista!l .

\' Rua Cei. PrOcópio G. de Oliveira, 788
i __ Fone: (0473) 72-024:6

Jarag_ do Sul. - SC

�----------------�----------�II�--------------------------�------�II

A ROUPA INFANTIL

,P4gina8 Jaraguá do Sul, 2

,
O sindiCalistá e juiz classista Lauro Siebert, presiden

te do Sindicato nbs Trabalhadores nas Indústrias do Ves-
tuário, anivers.ario� no altimo dia 13, recebendo inúmeras
congratulações. O jornal Correio df1 Povo envia a Lauro

Sieben, este batalhador incansâvel, votos sinceros defeliCi
dades, saade e sucesso. Parablns!

.Rua Reinaldo Rau,632
Fone: 72·1599

GRE"DALRESTAURANTE
o que há de melhor em restaurante, aberto ao p'úblico de segundá

à domingo com almoco e jantar, servindo o mais delicioso marreco
assado, petiscos, aperitivoS e a cerveja mals 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.
Local'izado a rua joinville, próximo ao parque 'fabril � Dalmar.

--

-
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GERAL

PLANO
DE ASSISTÊNCIA'

INTEGRAL
Dê mais proteção a sua, família. Faça um

Seguro-Saúde Golden Cross. '

Quem tem um Plano de Assistência Integral,
tem acesso a uma vasta rede credenciada com
excelentes médlços, modernos hospitals, clinicas e

laboratórios, no -momento que precisar. Tem também
opção de IIvre-escolha destes serviços com direito
a reembolso, de acordo

'

com o estipuladO na

apólice. E mals, tem
Inúmeros centros
médicos e hospitals
da rede de serviços
Indicados pela Golden
Cross nos principais
,ponto do país.

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

,LIGUE JÁ
(0473) 72-1492

/'

���=
Saúde em primeiro lugar.

\

,

Página IV,

DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS EWALD ,LTDA
Parafusos - Porcas - Arruelas

Rua Bernardo Dornbusch, 1.136 - Vila Baependi

FONE: (0473) 72-0136

CORREIO_
_, c::» .. c::» " C»

By
Paulo

ravernaid
Happy
Hour

OS PISTOLEIROS DA '

CALIFORNIA VOLTAM A ATACAR
Axl Rose & Cia, para delírio dos

metaleiros tupiniquins; vão voltar ao

Brasil para uma curta temporada (deu
saudade da galera). O grupo de il�d
rock californiano GUNS 'N' ROSES
.estarã desembarcando no Rio de Ja
neiro dia vinte de março para cumprir ,

o cronograma da turnê "Use Yor Illu
sion" que ainda inclui Venezuela e'

Argentina. o Gutis faz 1 SI;lOW no Rio
e 2 shows em São Paulo, com uma

equipe nova; três vocalistas fazendo
"backing vocal" um naipe de metais
totalmente feminino e um novo guitar
rista, GILBY CLARKE, que entrou
no lugar de Izzy Stradlin em novem

bro passado. Semana que vem eu digo
onde serão as apresentações é o preço
dos ingressos.
UnDeRgRoUnD

,. o SIGUE SIGUE
SPUTNIK ressussitou. Tony
James e Martin Degvllle, talvez
para não deixar na mA6 aqueles
profetas que viam neles "o
'rock'n'roll dos anos 90" reto-

'

maram o trabalho na banda.
Enquanto

-

isso, Degville vem

para a América do Stil preparar
sua se�nd, obra solo.A gravadora do U2 Is
land, vetou uma determinada
foto onde o' baixista da banda
ADAM CLAYTON, aparecia
em nu frontàl para a capa de
"Achtung BabY" amerreane,
Na versão brasOeira você pode
constatar muito bem todos os
cinco membros de Adam.

• Saiu o listão dos mai
res fracassos de bilheteria do
ano, que passou. A lista de
turnês de menor renda é enea

beçada pela "OPERATION
ROCK'N'ROLL TOUR" (AUce
Coo�r, Judll$ Priest & Moto
rhead); Em seJlllndo vem •

WHITNEY HOl1STON. O ter-

ceiro e desonroso posto é da fe-
ra DAVID LEE ROTH. '

• Dois monstros sagra
dos, ELTON JOHN e ERIC
CLAPTON,já reservaram duas
noites no estádio de WEM
BLEY para o verão i!lglês, onde
tocarão cada um' com sua ban
da e no final juntos. O ERA
SURE, cansadaço de arenas e
estádios marcou neve noites no
HAMMERSMITH ODEON
para julho. E o GENESIS mar
eará sua volta com um show em

,

KNJi;BWORTß.fudo isso em,
Londres.

• Bonita, com uma exce
lente voz (afinadfssima) e dois
Grammys embaixo do braço
aos 21 anos de idade: assim é
MARIAH CAREY. Portanto
não estranhe se o óovo díseo de
Mariah, EMOTIONS, empla
car upl novo catatau de suces
sos. E o seu segundo disco e é
bom salientar que o primeiro
vendeu sete milhões de c6pias
s6,nos Estados Unidos.

Na última sexta-feira, o
Brasil divulgou as posições que irá
defender na reunião preparatória
à ECO-92 (PREPCOM), que
ocorrerá em março em New Yôrk
City. Nesta reunião que será deci
siva, as delegações de todos os

patses participantes do evento de
jinirtio o que será efetivamente as
sinado 'na conferência, em junho,
noRio de Janeiro.'

-

Além de recursos financei
ros, a proposta brasileira trqta dos
seguintes te11UlS: PROTEÇAO DA
ATMOSFERA, DNERS/DADE
BIOLÓGICA, FLORESTAS, MA
NEJO DE ECOSSIST�MAS FRA
GElS E COMBATE A DESERTI
FICAÇÃO, PROTEÇÃO DOS

ECO-92/1 ECO-92 /I ECO 92/1
MARES E OCEANOS, RES/DUOS
TÓXICOS E RECURSOS ii/DR/
tOS.

Trocando 'eriZ miúdos, o

Brasil vai "malhar o pau" nos pai-.
ses desenvolvidos, defendendo a

idéia de que eles é que devem ar
car com os custos para a dimi
nuição dos poluentes lançados na
atmosfera e que causam proble
mas como o EFEITO ESTUFA.

, Quanto ao tema FLORESTAS, o

Brasü vai bater firme na questão
da defesa da soberania e parece
que a discussão vai ser "quente" e
ampla neste sentido.

SEJA ECOLÓGICO (A) E
DEFENDA A SUA NATUREZA,
BROTHER (SISTER) I!!

Jaraguá do Sul, 22 a 28 de fevereiro de 1992
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ALTA
FREQÜÊNCIA
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PLUMAS E PÁET�S
Carnaval t fantasia. Para quem gosta de

criar um modelo e e1ifeitar ainda mais os salões,
surge agora a'oportunü:/ode de participação no

concurso de, fanl4Siàs que aeonsecerä dia 28 de

fevereiro, ,th 20h, por ocasião do Baile de Aber
tura do C4I7IßVQl 92 no Parque Municipal de
Eventos. As categorias serão luxo e originalida
de masculino e feminino. Inscrições e mais in

formações podem ser tidquiri� junto à Secreta
ria de TurismQ da Prefeitura Municipal de Jara
gu4doSul.

HAPPY BIRTHDAY I
Quem aniversariou dia 6 de fevereiro foi

Iara ReginaNeri, Ela atua como bancdria e des
, taco-se como um dos mais belos rostos da ci
dade. Felicidades!

NADA SE CRIA. TUDO SE COPIA...
Natrilhado "slogan" das vinhetas de final

de ano da Globo surgiram comerciais e ,am1nci�
dos mais diversos. O mais incomum que li,
anunciava osprodutos de umapastelaria e dizia:
Invente. Tente. Coma umpastel diferente!

'

EM EVID�NCIA
A Revista Expressãb, no seu exemplar de

nt1mero 18, destaca as empresas Weg, Malwee,
CSM e Breithaupt no cen4rio econômico esta
dual. Top de Marketing 91, Expressão traz re

portagens, .entrevistas e opiniões dentro da drea
econômica catarinense e nocional. Confira!

,·MESAS TÉRMICAS
•POLIMERIZADEIRAS

·MISTURADORES DE PASTAS
• BARCAS PARA TINTURARIA

'. SECADORES DE MALHAS

·SISTEMAS DE EXAUSTÃO
• PEÇAS ESPECIAIS E CALHAS

Fones: 72-Q265 e 72-3468
" Fax - Ramal 13

- JARAGUÁ DO SUL - sc

ENVELHECER � PROBLEMA ?
A condição de idosos na sociedade t sem

pre alvo de debates. Para qui! você reflita um

'pouco mais a respeito, a coluna segere que as
sista um filme chamado "Balada de Naraya
ma", encontrado nas vtdeo-looadoras da cida
de e que, aborda aspectos importantes da
questão citada.

VERGONHA NACIOIAl
O caso da vtolência policial contra os

aposentados recentemente Ocorrido em Fio
rianõpolis deixa qualquer' um indignado. Os

_ : 'velhinhos" apanharam de indivtduos que po
deriam ser seus filhos ou netos. Afinal, que tipo
de consideração temos para com as idosos?

.

'I

Organização Contábil A Comercial SIC Ltda�
Contabilidade em Geral CRC 0048

AV��AL.DEODORO DA FONSECA, 122 - FONE:72-3236" TELEX:4,75-055

raguá do Sul, 22 a 28 de fevereiro de 1992 Página 11
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VENDAS

LOCAÇOES

LOTEAMENTOS

• CASA DEALVENARIA DE 70,00m2 coutrufda em
terreDO de 480,00m2• Na 1lUll: Alberto Dtzké.

.

• APTO 70mz na rua Egfdio VIceDte deSouza c/2 dorm.
sala;cozinha, BWC e pragem.

.

• CASA DEALVENARIA 70m2 em Scbroed..el2 dorm.
eel2iotes.
• APTO eI 70m2 EdUlcio JguiI el2 dorm. DO lO! andar.
• CASA DE ÁLVENARIA 70m2 na BARRA el2 dorm. '

tAll'nDO 14mx3Om.
.

• CASADEALVENARIA na rua: AlfODSO Barte!,
prfxlmo ao Baependl .'

.

• TERRENONAPRAIA GRANDE: Casa de alvenaria eI
177,00m2 na MaxRoberto E.ZiemanD'

.

• CASA DEALVENARIA Da rua: Lateral daWlllter
Marq..ardt, casa�ta Da rua: Cam� Alegre

.

/
• CASA DEALVENARIA.c/l4Om Da rua: Av. Mal.

Castelo BraDco em Sehroed...
.

.• CASA.DEALVENARIA na rua: Josl EmeDdoerfer.
• TERRENO 574m;l na ruaJacOb Gesser,plalno, atr4s do
1'ijola6Mat. Couto .

.1'El$ENQ pr6xlmo a F'A:CutDAD.E elI0.OOO;00m2
• UMA CHÁCARACISO.ooo,00m2 em GUARAMIRlM
cl 100m.de frente pl asfaltocl tanques de peixes, 10mil
p& de palmitos, granjas plslifnos el4maternidades

.

toda c.-cadael14 fios de arame farpados e postes de
clmeDto.

• APTO DOVOS 00Edlffclo Joaoa cl 02 dorm. +
depeDdeD� de empregada elinterfoDe; garagém.

.

• SA\-AS COM. NA·AV.MAL; DEODORO, sala_de
4O,SOm e de 34,47J1lz em clma.4a�. .

• sÁLÀCOM.NA AV. GETÚLIO VARGAS 021ia1as cl
d1Vis4rias'eiD cima do tJNIBANCO.

.

• TELEFONERESIDENCIAL
1 .

• CASADEALVENARIA DO Loteameilto MarIna da
SOva, Bairro Jj:strada DO"!l' c/02 dorm. sala, coz. bwc..

ALUGA-SE
APARTAMENTO COM 2 donnll6rtos + 8ulle + dep. de
empregada (novo) .. Ed. Jác6 Eml11f'ndosrftlr· Rua

Domlngo8 da Nova, 334

VEiIDE-SE
APARTAMENTO COM aomt

3" ANDAR • EDlFfCIO
MENEGOTTL Av......
DeocIaI'o. FonHc.. ,

_�_._.
. V_UE-SE

.............. COII77.1C1C1r • CONTENDO CASA CIPISCINA.
CHURRASQUEIRA, CASA PI CASEIRO. AVIAAIo. ESTABULOS •

.

ProxIm..... Ceva" 11.�� .1168,"'1_

VE_-SE
APARTAMENTO· com 2
cIonnlt11rloe, ..... cope,
-"'h!o)àv•• bellllen.

.............

VE_-SE
__.

TEllRf;NO· com 384,........-
, "". Gullheime
W.ck.......... Pr6x. F6rum

r'

..-:O�=.....
terreno com41iC1n12. 2 .....
___.... 1 .pal1llmenlD

• nu. fltjuel....

IE--SE8ALP o com 1� fOCJm" •
ternno com e.8lICíIftZ • R.
Joio J.nu4lrIo Ayroe,

ltapemlrlm.
.

VE_E-SE .

TERRElIOcom 51W.
,

Rua Gull"'rme O.
W.ck....gen • Pr6,,",!'&um.

Jaraguá do Sul, 22 a 28 de fevereiro de1
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EDITAL'
'AUREA MÜLLER GRUB'BA. Tabeliã e

Oficial de Titulos da Comarca de Jaraguâ do Sul,
Estado de Santa Catarina, naforma da Lei, etc

Faz saber a todos quanto este edital virem
I

que se acham neste Cartório para Protesto os Tt
tulos contra:

'

Angelo Margutti - Rua: Barão do Rio Branco, 242
- Nesta
Alfrio COsta - Três Rios do Norte, s/nl.! - Nesta
Adalziza Butti - Três Rios-do Norte s/nl! - Nesta
Alveri Nilso Livi - Três Rios do Norte s/n" - Nesta
Com.lnd. Malhas Weiler Ltda - Nesta
Diogenes Henrique de Miranda - Rua: Exp, Anto
nio C. Ferreira, 68, Nesta
Dynamicron Sistemas Eletr Ltda - Rua: Bernardo
Dornbusch, �/nlJ .. Nesta
Euclides Bernardo e Filhos Ltda - Estrada Itapo-:
cuiinho - Nesta .

Gosch Madeiras Ltda - Rua: Rio Grande do Sul,
/65 - Nesta
Joceli Mate� da Silva - Rios do Norte, s/nl.! - Nes
ta
Jose Lino Zappella - Rua: Itapocuzinho, s/n!! -

Nesta
Jesse Jaime da Rosa - RUIJ." W�ter Marquardt,
655 - Nesta

.

Lorberto Kreyssig - Rua: Jaraguazinho - Nesta
Laureano Camilo - Sta Luzia s/nl! - Nesta
Persianas Perflex - Rua: Joinville, 1839 - Nesta
Sandro Koch - Três Rios do Norte, s/nl! - Nesta'
Synamicron Sist ELetr. Lida - Rua: Bernardo'

.

I Dornbusch, s/nl! - Nesta
Transportes Moresco Ltda - Rua: 25 de Julho,
982 - Nesta
Tania Maria Lenzi - Rua: Barão do Rio Branco,
242 - Nesta J
Transluciano Transp. Ltda - Rua: Mal. Deodoro,
159- Nesta

'

Wigando Meier - Nesta
Waltee Hintz - Rua: Criciúma, 145 - Nesta

E,' como os ditos devedores não foram en�
contrados ou se recusaram a aceitar a devida in
timação, faz por intermédio dopresente edital, pa
ra que os mesmos compareçam neste Cartôrio na

Rua: Arthur Müller. nl! 78, no prazo da Lei, a fim
de liquidar seu débito, ou então. dar razão porque
não o faz, sob a pena de serem os referidos pro-
testados na forma da Lei, etc. ,

KK/J_araguá doSul, 18 defevereiro de 1992
AUREA MULLER GRUBBA - Tabeliã e

Oficial de Protesto de Tttulos,

CORREIO-
� c:> F- <» ...", c::»

Informativo
. Paroquial I

CASAMENTOS:
21/02/92 - Renato Engelmann e Terezinha de F. de Oêveira»
18:30hs. Matri1

r

22/02/92 - Airton Luiz Sehiochet e Clarice Weiss Pereira -

20:30hs - Barra .

22/02/92 � Nilson Rech e EliDn{! Klein - 18:00hs - Matriz
22/02/92 - Altainir A. da SOva e Sirlene R. S. da SOva r

/7:00hs - Matriz
22/02/9,2 • Claudemir da Luz e Maria Fâtima de Oliveira -

/0:00 hs - Barra
MISSAS - sÁBADO

19hOO - Matriz; /8hOO - São Luiz Gonzaga; 19h30· São Ju
das Tadeu; /9hOO· São Francisco; 17h30 - São Pedro;
jIJhJO - SS. Trindade; 17hJO,· Sto Estevão; 19h30 - Sta

Cruz;
MISSAS - DOMINGO

07hOO - 09hOOJ- 19hOO � Matriz - 08hOO - São Judas Tadeu;
08hOO - N. Sra. de Fâtima; 09h30 - SUl. Luzia;' 08hOO - São
J04o; 09h30 - São José; 08hOO - N. Sra. Rainha da Paz;
09h30· S. Coração de Jesus; 16hOO - Perpétuo Socorro:

NOSSAMENSAGEM!".

"Perdoai as nossas ofensas, assim como nôs perdoa
mos a quem nos tem ofendido" • É assim que rezamos nn única

oração que Jesus nos ensinou. O que aconteceria se tivêsse
mos a coragem de rezar assim: "Amai-nos assim como nôs
amamos os nossos inimigos"?

A. eucaristia que celebramos I o memoriai da paixão,
morte eressurreiçãode Jesus. Nela celebramos a miseric6rdia
de Deus, que deu a ,ws o quemais desejamos: o amor gratuito
e a partilha de tudo. inclusive da prõpria vida. oxaltf possa
mos aprender da Mestre para criar, com ele e a partir dele,
uma sociedade nova, baseada em relações de fraternidade,
perdao. partilha e amor. "

rn Curtume Arnoldo Schmltt Ud•.
,

"J A ,R A G U A"

FoDe: DDD (0473) 72_70

Coluna
Evangélica I

CULTOS: Neste sâbado - às 19:00 horas
Sede Par. Ap. Paulo, em João Pessoa.
Neste domingo - às 8:00 horas na Vila No
va e em Santa Luzia; às 9:30 horas no

Centro e na Rua Joinville,
LEidA DA SEMANA: "Hoje, se ouvirdes

.

a sua voz, não endureçais' os vossos co-

rações": Hebreus 3:15 ' .

MENSAGEM E LEITURA, D/ÁRIA:
DIA - 24 - Dificuldades não deixarão de

vir, mas a graça de Deus I sempre
maior. Tiago 4:6

25 - Amor que espera baseia-se no poder e
amor de Deus e ele pode esperar ali

que portas se abram. tsaias 45:2 ,

26 - Senhor, ,ensina-me que nem tudo deve
ir segundo o meu racioctnio, que eu

posso aceitar o outro assim como tu
) me tens aceitado. I Corintios 4:3-5

27 - Em geral sabemos exatamente o que o

outro tem que fazer ou deixar de fazer.
, Achamos que somos a norma certa e

soamos mais alto do que aquele, que
unicamente coloca o critério vâlido,
Lucas 10: 40-42

28 - O Senhor primeiro - o Senhor I pro
prietârio regente, assistente, guia - e

os desejos e preocupações medrosos

desaparecem. Colasenses 1:18
29 - Tode' o sofrimento do mundo se torna.

pequeno diante do futuro que foi pre
parado ao cristão: ROI11t:tTlOs 8:18

01 .;. Nossa vida contêm sofrimento, aflição,
dores, mas tanto ",àis quero alegrar-
1'111 com' cada pequena felicidade.
Provérbios 12:25

.

Proclamas de Casa,mentos
MARGOT ADÉLIA GRUB- di, nesta cidade, filha de Willy Fin- OZAIR DA CRUZ MENDES e

BA LEHMANN, Oficial do Regis- ta e Dolores Maria Finta. VERALUCIA SOARES
tro Civil do 12 Distrito da Comarca EDITAL N2 18.160 de 11-02-1992 Ele, brasileiro, solteiro, operário,
de Jaraguä do Sul, Estado de Santa SÉRGIO PELLIS e ,DORIS natural de São José do Cerrito, nes
Catarina, Brasil faz saber que com- GOLDACHER fé Estado, domiciliado e residente
pareceram em Cartório exibindo os

r Ele, brasileiro, solteiro, torneiro na Rua 635, em Jaraguä-Esquerdo,
documentos exigidos pela lei, a fim mecânico, natural de Jaraguá do nesta cidade, filho de Silveira Iná
de se habilitarem para casar, os se- Sul, domiciliado e residente na Rua cio Mendes e Delminda da Cruz
guintes:

'

Lourenço Kanzler, 46, nesta cida- Mendes.
EDITAL N� 18.158 de'10-02-1992 de, filho de Waldemar Pellis e Taci Ela, brasileira, solteira, operäria,
DIONIZIO DA SILVA AN- Inácio Pellis. natural de Nova Prata; Prata, Pa-

DRAI)E, e MARISTELA DE Ela, brasileira, solteira, auxiliar de raná, domiciliada e residente na

LIMA, escritório, natural de Maripä-Palo- I Rua 633, em' Jaraguá-Esquerdo,
Ele, brasileiro, solteiro, operário, tina, Paraná, domiciliada e residen- nesta cidade, filha de Lauro Soares
natural de Assis Chateaubriand, Pa- te na Rua Guaramirim, 119, em Vi- e Carmem Soares·
ranä, domiciliado e residente na la Nova, nesta cidade, filha de Si- EDITAL N� 18.163de 12-02-1992
Rua 25 de Julho, 1.056, nesta cida- gold Goldacher e Norma Hochs- WILSON URBAN e ROSELI
de, filho de Erculano Andrade e "tein. SCHWITZKY'
Osmarina da Silva. EDITAL N2 18.161 <Je 12-02-1992 Ele, brasileiro, solteiro, almoxarife,
Ela, brasileira, solteira, do lar, na- RONALDO CARDOZO DA natural de Garuva, neste Estado,
tural de Itaiópolis, neste Estado, SILVA e MARILENE DALVA . domiciliado e residente em Três
domiciliada e residente na Rua Os- MOSER, Rios do Norte, nesta cidade, filho
car Schneider, em Barra do Rio Ele, brasíleiro, solteiro, operário, de Egon Urban e Leonida Klitzke
Cêrro, nesta cidade, filha de Eucli- 'natural, de Jaraguá do Sul, domici- Urban. \

des Onofre de Lima e Florentina de liado e residente na Rua Carlos Ela, brasileira, solteira, operária,
Lima. Fritz Vogel, 223, em Jaraguä-Es- natural de Pirabeiraba, neste Esta-
EDITAL N2 18.159 de 11-02-1992 querdo, nesta cidade, filho de Dan do, domiciliada e residente naRua
UDo FISCIlER .e ADRIANI Cardozo da Silva e Cecília Leithold Lourenço Kanzler, 272, nesta cida
PINTA da Silva.

.
de, filha de Willy Schwitzky e Ruth

I EIe, brasileiro, solteiro, operário, Ela, brasileira, solteira, operária.,,-_Glatz Schwitzky.
�tural de Jaraguá do Sul, domici- natural, de Joinville, neste Estado, EDITAL N2 18.164 de 14-02-1992
liado e residente em Estrada Gari- domiciliada e residente na Rua Car- Cópia recebida do cartório de
bald], nesta cidade, filho de Lauro los Fritz Vogel, 156, em Jaraguä- Schroeder, neste Estado.
FIScher e Elzira Fischer.. Esquerdo, nesta cidade, filha de EVERSON UBIRAJARA DE
Ela, brasileira, solteira, do lar, na- Antonio Bruno Moser e Erlinda GODOI e ROSA DE ÁVILA
tural de Jaraguá do Sul, domiciliá- Moser. Ele, brasileiro, solteiro, operário,
da e residente em Estrada Garibal- EDITAL N� 18"Y62 de 12-02-1992 natural de Telêmaco Borba, Paraná,

domiciliado e residente, em Lotea-
,

mento Ana Paula II, em Jaraguá
Esquerdo, nesta cidade, filho de
Sebastião Martins de Godoi e Luzia
de Godoi.

r

Ela, brasileira, solteira, industriá
ria, natural de Águas Negras, Pre
sidente Getälío, neste Estado, do
miciliada e residente na Rua Mare
chal'Castelo Branco, em Schroeder,
peste Estado, filha de Augusto de

. Ávila e Angelica Savegnani.
EDITAL N2 18.165 de 17-02-1992
PAULO ROBERTO WES&
LOWSKIeROSENIROS�
KARSTEN
Ele, brasileiro, solteiro, eletricista,
natural de Joinville, neste Estado,
domiciliado e residente na Rua
Bernardo Dornbusch, 2.324, nesta
cidade, filho de Pedro Paulo Wese
lowski e Leulilzy Ayroso Wese
lowski.

Ela, brasileira, solteira, prcgrama-.
dora de vendas, natural de Schroe
der, neste Estado, domiciliada e re

sidente na Rua Bernardo Dornbus
ch, '2.324, nesta cidade, filha de
Arolde Karsten e Davina Pagaaelli
Karsten.

E para que chegue ao conhe-'
cimento de todos; mandei passar o
presente Edital, que serä publicado
pela imprensa e em Cartório, onde
será afixado durante 15 dias.

- '\,

Jaraguá do S�l, 22 a 28 de fevereiro de 1992 ,. Pdgina 13
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Estado de Santa Catarina

POLíCIA MIllirAR 82 B P M 3' C�p M
I - o Comando da 31 CompaJlhia de PQUcia Militar, encarre

gado do Policia,mento Ostensivo de Trânsito, divulga a relação dos
veiculos Notificados por Infração de Trânsito, referente ao mês de
lANEIRO/92.
VEÍCULOS NOTIF.ICADOSNO GRUPO I:
EU-108" - HW-167· - GY-182'" - QK-l84" - HW-197" - lZ-26O. -

EU-287* - FM-322· - QK-565· - HW-572" - QK:S97" - EU-993* -

AD-Ol40 - QS-0704 - lU-0897 - ,IK-2553 - AAE�3171 - lU-3981 -

lZ-4183 - IS-4577 - lU-5071 - IS.5719 - ABS-5792 - lU-6289 -
,

lZ-7117 - JZ-7372 - JS-8312 - JK-9727. ,

VEÍCULOS NOTIFICADOS NO GRUPO fi
,

lK-010· - FM-OS5· - GN-077· - 10-122· - HU·l35· - QH"161. -

.

FM-308· - CO-40S· - 'QK-408· .1 F'M476* - IS-609" - GN-6S0" .,'

EU-6S5" - HX-696· - HU-948· - lK-0008 - lZ-0011 - lZ-0017 -

KG-0023 - JU.:0049 - GN-OOSO - lZ-0070 - CN-0075 - TN-'0081 -

lZ-0093 - GN-0214 - CO-0222 - lX-0361 - MO-0370 - lZ'0377 -

lK-0589 - QS-0590 - lZ-0606 - JU-0706 - QS-0910 - lZ-096S'
JU-1072 - CO-1289 - QS-1422 - JU-l448 - lZ-1489 - lZ-1696 -'
lZ-1894 - QS-2157 - lX-2197 - GN-2222 - GN-2313 - lK-2323 -

QS-2329 - lZ-2500 - lZ-2572 - QS-25SO - QS-2641 - 15-2805 -

lK-2814 - ABN-2897 - JU-2969 - JU-3029 - lZ-3072 - JK-3386 -

QS-3393 - lZ-3530 - MP4004 - JU-4028 - 00-4041 - lZ-4184 -

AAO-42S1 - B8-4266 - IS-4303 - lK-4388 - BS-4407 - lK-4437-
EL-4535 - EL-4535 - lZ-4550 - BS-4676 - lX-4783 - QS-4790 -

QS48s8 - CO-5008, - lK-5025 - ,GN-5060 - JU-5138 - Q5-5257 -

lZ-5353 - QS-5432 - GN-5508 - QS-5533 - ]u-5801 '-' JK-5910 -

lZ-5929 - IS-5951 - lZ-6006 - QS-6040 - lK-6059 - BEL-6065 -

QS-6199 - Q5-6S99 - lZ-6779 - QS-7001 - JU-7002 - IS-7014 -

lK:7331 - JZ-7459 - IS-756O - KS-7676 - JK-7766 - lW-7795-
Er-8094 - QS-8111 - IS-8115 - M5-8384 - 15-8750 - JU-8785 -

EJ-8787 " HX-88S2 - MA-8912 - lK-8986 - IS-9005 - IS-9051-
JZ-9140 - lK-934O - ABG-9515 - lK.9699 - JK-9699 - QS-9896.-
,BF-9899.'

'

VEíCULOS NOTIFICAD05 NO GRUPOm.
GY-004' - QK-045' - 'QK-l34* - �iU-171' - FM-460' - JZ-S38* -

FM-587· - lU-625· - QK-666* - GN-724* - FM-738· • FM-868* -

HX-888·- - HX-888* - QK-890· - GN�950· - EU-962·,- EU-993" -

QS,0018 - QS-0025 - IS-0026. - QS-0033 - JZ-0067 - QS-OOBO -

TNoOO81 - JS-0085 - HO-OO88 - CMoOO98 - JK-0207 - YG-0207 -

JZ-0222 - JK-0238 - BQ-0271 - lK-0279 - Q5-0308 - JK-0406 -

BS-0608 - BS-0645 - BS-0742 - lK-0881 - 5H-0889 - JZ-0901 -

QS-Im3 - CO-1018 - lZ-1050 - lK-1059 - JZ-l138 -- JZ-1201-
'QS-124O - UV-1330 - JK-1341 - GN-1438. - BZ-1S82 - IQ-1618 -

BF-1645 - AAI-1668 - B5-1704 - B5-1937 - 'JZ-1998 - UV-2005 -'

JO-2095 • QS-2107 - JZ-2163 - VN-2418 - BS-2�25 - lK-2448 -

BS-2449 - LH-2525 - JK-2552 - Q5-2808 • LS-28S6 -. lZ-3186 -

JK-3316 - 8S-3394 - JK-3703 - ACA-3721 - JU-3774 - QS-3909 -

Q54004 - VN-4069 e- Q5-4148 - Q5-4303,_- J.;1':-4321 - JS-4358-
JS-4383 - Q5-4524 - IS-4S45 - lK-45S9 - JZ-4640 - QS-4746 -

QS-4746 - JK-4840 - QS-5OS0 - lK.5354 - QS-5359 -, B5-5399 -

BS-5532 - EY'-5607 ... JU-5612 - QS-5885 - AH-5978 - JZ-6064 -

lZ-6308 - lZ-6414, - JU-6457 - lK-6S59 - JU-6908 - QI-6996 -

JU-7006 - JZ-7070 - JZ-7077 -, GN-7170 - QS-7172 - (iN-7200 -

IS-1272 - EL-7303 - IS-7406 - lK-7484 - IS-7522 - GN-7676-
Q5-7727 - JZ-7978 - CO-8008 - JZ-8181 - JZ-8!82 � JK-8220 -

JU-82S2 - BO-8284' - JK-8385 - JU-8484 - QS-85O() - JZ�18-
JK-8577 - QS-8600 - AA0-8728 - 'IZ-8866 - JK-8888 - JZ-9119 _

lZ-9227 - GN-9440 - IF-9469 - lZ-9557 - BO-9734 � AGT-8945 _

lK-9939.
VÊÍCULOS NOTIi>ICADOS NO GRUPO IV.
lU-003· - QK-007· - 15-008· - lZ-013· - QK-012* - FM-019* •

FM-028· - QK-036· - HX-040* - QK.050 - QK-050 -' QK-050 -

EU-OS6· - GY-068· - HW'093· - HX-093· - QK-101· - lZ-122. _

HW-124* - HX-135* - JU-l35· - QK-150· - EU-15S* - FM-15j. _

EU-156· - HU-161· - HX-162· • QK-178· - QK-l79' - QK-181. _

FM-187· - EU-187· - lU-l90· - JU-191· -�U-l96� - JZ-197.'-
HW-197* - QK-210· - QK-210� - 'QK-210· - QK-210· - f1l-230. _

QK-243· - lK-248· - EU-251· - HU-258* - lZ-268* .i HX-269. _

HU-269· - HX-272· - HX-273' - GN-278· - EU-294· - EN-301* -

HW-306· - QK-308· - EU-315· - HU-315· - lZ-330· - FM-336. -

HX-337· - QK-337* - HU-344· - lZ-360· 7 HX-362·
- HW-367. -

..FM-369· - HW-376· • FM-382* - HW-387' -'HW-387· - HW-387. -

HW-388* - HW-388· - EU-399· - FM-404' - QK-404* - RD-404* -

HX-408" - FM-410' - FM-4U" - lU-413· ', HW-414" - HX-438. -

lK-441" - HX-443· - QK-444· ; QK-446" - HW-450· - JZ-452· -

FM-457· - FM-469" - GN-472· - FM-474* - CO-480· - HW-482" -

HX-495" - C0-497" - FM-498· - MS-503· - FM-510" - QK-510' -

FM-512· - HW-517" - GN-517· , HU-521· - GY-533· - FM-538· -

GY-539· - HU-539" - HX-551· - BL-56O" - SH-566· - ÉL-566. -

JU-568· - QK-568* - lU-575· - HX-577* - QK-577· - HX�588· -

EU-590· - GY·S99· - HX-S99· - EU-613* - J5-609· - EU-615. -

lK-617· - FM-620· - lU-625· - HiX-633· - HX�33* - FM-644·' -

. JZ-647* - HU-6S8� - QK-6S9* - J-5-666· - FM-674· - FM-678· -

JÚ-678· - EU-679· - FM-686· - QK-688* - GN-723* - :TZ-m· -

'GN-724" - GN-724* - HW-731� - HW-731" - JZ-759· - MS-764· -

HU-766· - HU-766* - QK-774· -IK-777· - M5-782· - EU-784" -

JK-786* - JZ-796· - FM-81S* - HW-825* - QK-848* - HW-859· -

,

HW-865" - HU-s67*' - HW-874* - GN-888" - HX-897· - HX-897· -

QK-903* - QK-90S· � lZ-914· - lU-925· - GN-941* - CO-950· -

HX"9S1* - FM-9S9* - lZ-960· - HW-969* - CO�970· - HW-978· -

HW-993· - GW-994·.'
,

JS-0002 - BW-0004 - BW-0004 - JU-OOOS - BU-0018 - JU-0026 -

J5-0036 - JU-0098 - Q5-0113 - Q5-01�6 - JZ-0116 - QS-013i -

(
QS-0135 - JS-0142 - QS-Ol96 - B.B-0215 - J5-0267 - EY-0277 -

JW-0303 - BIW-0363 - J5-0440 - QS-0649 - IS-0456. - JK-0465-
JZ-0546 - AZ-OS67 - 'Q5-0577 - XO-0590 - AQ-0761 - AXZ-0770 -

JZ-Om - lK-088O - Q5-0880 - JZ-0881 - RD-0911 - AAD-0930 -

Q5-0996 - lZ:1OS0 - lU-1072 - JS-1089 - QS-1090,,- ASR-1111 -

JK-ll30 - JU-1172, - Q5-11SO - JD-U89 -. lZ-1213 - JU-1246 -

WF-1377 - PB-1390- JZ-1506 ', BS-1587 - QS-1626 - TN-1717 -

PO,1716 - BS-1838. - UF-l865 - TN-1941 - TN-1941 - TN-1941 -

BS-2038 - MS-2161 - lK-2162 - TN-2211' - BS-223O - JS-2277 -

:JX-2291 - JZ-2323 - ,J5-2400 - EY-2486 - IR-2516 • JX-2523 -

AAE-2569 - lZ-2591 - Q5-2666 - Q5-2666 - QS-2700 - JK-2722 -

lZ-2823 - lZ-2823 - lZ-2881 - BHK-2927 - 00-3100 - lK-3197 -

JU-32OS � JK-3258 - JK-3259 - NZ-3264 - lK-3338 .. GN-334O -

JlJ-3343 - lZ-3349 - JU-3l97 - lZ-3476 - XJ-3511 - JK-3539 -

BS-3S90 - BS-366S B5- 3713 - Q5-3720 - 1�-3819 - JU-3821 -

iS-3831 - Jf(-383S -' JU-3849 - JU-3968 - lK-3996 • WH-4000 -

QS-4004 - MS-4013 - QS-4147 - lU-4167 - lZ-4184 - AP-4282 -

B5-435S - BS-4383 - J5-4401 - lZ-4427 - JK-4444 - JZ-4444 -

JU-4450 - iÚ-4545 - Q5-4628 - Q5-4746 - AAZ-4755 - QS-4810 -

co-48Í5 - Q5-4948 - J5-4972 � JD-5007 - lZ-S008 - AAG-507S -

JIM099' - Q5-S210 - lK-S239 - BS-S38O - AAR-5452 - lU-5517 -
,

lU-S517 - lK-SS50 - JU-5S,6S - lZ-S606 - JU-S7SO -, B5-5m -

QS-5889 - BS-5890 - '05-59S6 - Q5-5959 - lK-6182 - Q5-6200 -

Q5-62SO - QS-6338 - lK-6363 -
' PP-6446 - lK-6449 - lU-6449 -

IS-645S - JZ�6598 - PS-6666 - JF-6719 - ZG� - JK-7004-
JK·7010 - AL-721S - QS-7229 - EL-7303 - QS-7311 - ALH-7S89 -

:JZ-7636 - lU-7764 - Q5-8008 - JX-S013 - lZ-8246 - lK-8286 -'

05-8292 - lZ-8419 .' Q5-8484 - UF-8487, JL-8524 - 8S-8582 -
,

JS-8606 - Q5-8368 - lK-8668 - lK-8681 - 15-8755 - lZ-8807 -

Q5-88'19 - JK-8878 - JU..ß888. - 'JZ-B945 - JK-8987 - BK-90S9 -
,

UV-9065 - QS-9089 - lZ-9120 - lK-9192 .- QS-9223 - CG-9383 -

JS-9525 - Q5-9720 - LV-9854 - JK-9920 - JU-9949. '

VEíCULos N<mFICAD05 EMMAI5OEliMGRUPO:
JU-OOS· - CC-OOS· - QK-010*' - llÍ-048· - JS-048· - BV-067· .:

IS-076· - 15-096* - ÇlY-100* - EU:108· - GL-l15· - J5-122· -

,

JZ-125· -GN-133· - QK-l48· - lK-150* - HX-153* 'EU-171* -
,

QK-181* - 'IZ-184" - lZ-184· - JZ-l84* - RD-191" - HW-2OS· -

JK-2U" - FM-213" - 'GY-223· - HX-233" - M5-236" - JK-2S4· -

HX-257· - HU-2�i8* - lO-261* - lZ-287· - J5-3U* - ,IN-361* -
'

AO-3n· - QK-397· - EU-400· - QK-425* - JK-437" - EU-4S0· -

,

HW-454· - JZ-4SS· - SH-476· - C0-480· - lK-482· - HU-S02· -

EU-S27· - FM-530· - QK,S68· - HX-S68· - FM-sn· - IH-615· -

EU-619· - HX.623· - HW-63S" - QK-63;6·' - QK-642· - QK-6S0· -

JU-67S· - FM-697· -' MS-711* - lU-712* - QK-717· - QN-m" -

, FM-m" - JU-726· - HW-731· - lK-733· - :1U-7S9" - 5H-766· -

EU-773* - HW-789· - QK-793· - KU-800' - HX-826· l- HX-830· -

,HU-834* - HW-83S· - HX-840* - HU-841· - HU-863· - GN-874· -

HX-882· " HX-92L· - HU-922· - 6N-924* - QK-930· - FM-941· -

QK-947· - HU-961· - HX-987· - QK-996* - B5-0022 - VS-0058 -

lZ-0138 - lK-0187 - JX-0200 - TN-0290 - JW-0303 - IS-034O -,

1tAN-0360 - JK-0406 - TN-0474' - lZ-0546 - EZ-0567 - Jl}"-0600 .:

QK-0791 - ,Q5-0882 - 'JK-0917 - lU-09S8 - CO-1018 - TN-1037 -

JU-1072 - B5-1119 - ]'1(:1181 - JK�1343 - QS-1566 - JZ-1605 -

JK-l668 - lK-l682 - TN-1717 - JU-196O - QS-213Q., - JU-2372 -

ABB-2379 - lZ-2382 - lZ-2396 - AK-2694 - lZ-2737 - RZ-27SO -

BO-2890 .: JK-2938 - JU-2963 - JZ-2964 - Q5-3008 • JU-3222 -

QS-3277 - AGU-3343 - RG-3349 - .JK-3447 - JZ-� - lZ"3535 -

QS-3S68 '. JK-3819 - JU-40S9 - 15-4138 - B5-4260 - BS-4344 -

JX-4S64 - QS-4963 - JZ-S0$6 - lK-S068 - 5N-S126 - JK-S251'
lZ-5378 � JK-5S16 - JK-S600 - lK-6006 - 1U-6016 t lZ-60S0 -

,JK-6439' - AAP-6S62 - Q5-6662 - JK-6663 - IS-6726 - J5-6790 -

:1K-7141 - :05-7410 - lK-744S - Q5-767� - GN-7989 - JK-8088 -

IS-8223 �IK-848S - JK-9077 - GN-9333 -IK-9S65 - CO·9669.
,

2. A multa será,aplicada em dobro, quando houver reincidên
cia namesma -infração e no mesmo grupo, conforme o art. 189 § 2· do
RCNT.' \

QUARTEL EM lARAGUÁ,oo 5UL, 04 OE FEVEREIRO
OEl992. "

ROGÉRIO LUIZ KUMLEHN
1.TenPM Cmt Int· 31/8·.BPM

,VENDE-SE
03 (três) galpões pr6,.m,ldados com c:obertn,de
alumiio. " '

Medida dos galpões: ,', .::.
A - 10m x 46m Igual a 460rlt
B - 13m i46m ..•••.•••••••••• igual a 5�8m2
C - 13m x 27m .•..•.•••.•••.•• igual a 351 m2
Area total COberta' igual à 1.409m2
Medidas das folhas da.alumflio:
'Quantidades Medidas
45 folhas 6.100 x 1.120
45 folhas 4.850 x 1.120
131 folhas 6.400 x 1.120
1 ao folhas

.

CU"",i'as I

EspesslJ'a
,O.50mm
O.50mm
O.50mni
O,80mm

Fone: 72.3011

Compra - Vende - Troca
Financia

'

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

- 72-2577 f

89250 - Jaraguã do Sul :.. SC.

Pdgi�14

Representante autorizado
em Jaraguá do Sul e região:

1:11. 1741=
II
II
�

UIIFmOOSll/4.--....,-�c�
I� NiYx""'_··'qt;'MS_

ESCRITÓRIO CONTÁBIL GARCIA '

Informações e vendas: Fone:, (0473) 72-0695
R. Barão do Rio Branco, 168 - A.

..............---- � I'

Argam•••• cinza Hlbraflx 5Ka crS 1.600..00
Araama••a cinza Hldroflx,20Kg Cr$ 5_900,00.

caTxaria de Qualidade crS 1.S50,0CIín" .

,a \l6\\I1a
Sarrafo de telha de Qual. Cr$ 150,OOmt. pr�5'.ft.. ,92Tubo Soidavel2Omm baITa Cr$1.900,00

\ a\6'-Tubo Soldavel 25mm barra Cr$ 3.100,00
Tubo Eilgoto cinza 100mm barra Cr$ 7.1OOL�
Tubo Esgoto cinza 40mm baITa Cr$ 3.100,l1li

_

Tubo Esgoto cinza SOmm barra Cr$ 3.950,00
Ascento sanl"rla Famapl.at Cr$'S.400,00
Rua José Theodoro Rlbeíee, s/n2 (ao lado Indu
mak) Fone: (0473) 72-3831 - 89250 - Jaragb�dosul-se ,

'.

APTO. EDIFíCIQ CARVALHO.
Vendo ou permuto (parte flna'lclada pela CEF). Intenis.adosdevem
trar em contato pelo telefone 72�0303, ou no proprlo edll(clo, apa
ment033.

VENDO, OU TROCO 'POR AUTOMÓVEL'
Um terreno na praia de Plça,,",s com �onstruçlo em andamento de
sobradinhos geminados, com 105",2. cad, um. Locallzaçlo: 150m.

praia, perto do Hotel Candeias. Contatos pelo telefone: '!2.292&;

PERMUTA-SE TELEFONE.
Permuta-se telefone comerciai em Curitiba, por tel,fone re.ldenclal li
Barra Velha.
Os Interessados deveria entrar em contato com o fone: (041) 254-6311(.

VENDE-SE
PANIFICADORA<

;'-'

Vende-.e uma Panlflcedora, com In.talaçlo e equipamento. aeml·
.

voa, liiitaJade-" rua B.emarelo Dombusch, 1.172, em Jaragu' do Sul. ,

. Tratar' r.Ua 'Nel Franco, nf 93,\ne.ta c.ldade •

,TIBÉRIO
AUTOMÓVEIS

,

comprá • vende � troca
RUA BERNARDO DORNBtJSCH,S/N

FONE: (047�) 72·0759
,JARAGUÁ DO SUL ... ,sc

Járaguá doSul; 22 a 28 de fevereiro de 1992
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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_----------------. ESPORTES

Almir Gil apresentado
oficiabnente aos jogadores

.

Esporte �m Revista
. ,

Jaime BIMk-

1992, um ano prolBi'ssor
na área do es;POrteuma breve passagem pelo Figueiren�

se, uma vez que o Juventus fez uma
dtima campanha no estadual do lIJlO

passado e este ano almeja umamelhor
colocaçlo, o que faz aumentar a sua

respeDSabilidade e de todo o grupo.
Com um plano !Ie trabalho

.traçado, Almir Gil e o preparador fI�
sico 1<* Antonio Martins, comanda�
mm, durante toda a semaJia trabalhos
em regime de full�time (tempo inte�
gral). Na tarde deste sdbado, a partir
das ISh30miD aconmce o priDieiro
coletivo da semaaa, tendo por local o'
esddio MaxWühelm, de propriedade
do CLube Ad�co Baependi. Ficou
ainda definido que a princípio todos
os treinamentes físicos e com bola,

Jara..' do Sal - Q ex�joga�
do Aval, Sie Paulo, Coritiba· e

igueirense, Almir Gil (38), colpra�'
pela diretoria dó Gremio Espor�

'w luveiltu8, para ser seu, treinador
temporada de 1991, foi oficial�

apresentado ao elenco de�
• oais do lIlO1equ ....nao, 111'.

da dltima segunda�feira(I7).

All:nit apresentou�1Je e pediu
jogadoreS,muila'humildade, decfi,.

, e iespeitomdtuo, por el«!.QOII8i
.

como bases fundamenlaia para
sucesso de todos. Disse ainda, que
vinda'para e luventua representa
noVO desafio na sua curtacureira
tkDico de futebol� ele qué teve

serIo fora do estidio JoIO Marcatto,
que ser4 utilizado somente em dia de
jogos.

A diretoria estuda vmos con
vites para jogos amistosos, es1aDdo
pomn decretado a possibilidade do
luventus enfrenlar a qualquer equipe
de Sanla Ca1arina que irá dispular a
Copa Sanla Catarina, de acordo com
� do .diretoJ; de futebol,

, ÂngelO Margute. EJtiste sim, a possí
bilidade do tricolor jaraguaense jogar
com o 'Joinville e o Flamengo (RJ),
ainda sem data definjdà, QU até mes�

mo uma excurslo pelo interior de Sio
Paulo, tudo isso, antes de iniciar sua

participaçlo no campeonato es1adual
desteano.

.

Caro leitor e simpatizante desta coluna. Apds um� ele
menddas f&las, aqul estamos de volta' para semlt'lleJ..:n� rela�
tar�1hes as DOvidades 'no mundo do espode, pIIndpaIaIeqte de,Ja
ragu' do Sul e reglJp. SomOs de oplniltO que o ano. de19,!)3�
multo, no. que diz respeito ao apode amador e ""fls8..,.1. MuJ;.
tas competiç� estio previstas,00. se� DOtar pela��
taçlo doS clubes, das Ugas e comJsslles munldpals de "portes.
Mas a grande espec:tatlva ftca meslD.Q por co�ta da particlpaçlQ elo
GNado Esportivo Juventus no campeona� "clual,deste. ano.
Tanto nlSs da crinlca esportiva, oomo Q tone40l1�es��
de ver em açAo a nova equipe do ..,.. tnT........_no pa....
� ser bastante forte, mas q,.e s seUl!diripntea pnQIe-
·temultas alegrias l galera tricolor. t es.per&r pua v••

<.

l!DIVISÃO

JEANCARLODeIrun busca votos "em Jaraguá
r No di4 17, na sede da Liga

Jaraguaense ele Futebol. foi reali�
zado o Conselho Tlcnico da I!!Di
visI}Q de Amadores. Na oportuni�
datk, 8 equipes confimiaram sua

.

fíarticipaçlJo no campeonato. Silo
elas:Alvorada; RioMolha, Cruz ele
Malta, João Pessoa, Amizade, Ju
ventus, Pinheiro e Guarani. Opre.
sidente da UF, RalfManke acre�

dita que o CampeOMto serd dispu�
lado por 10 equipes. O inicio estd
marcado para o di4 8 de março, .

com a rea/izQç1Jo da I!! rodada, e
cuja tabela aponta eStes jogos:
João Pessoa x Juventus, Pinheiros
x Amizade, Cruz de Malto x Gua�
rani, Rio Molha x Alvorada e

Francisco ele. Paulo x Aliança. A
.partir da :z!! rodatkl, � jogos
serlJo sempre aos sdbados e os

demais no domingo. Detalhe: o

Juventus abriu mão de mandar
seus jogos no JoãoMarcatto, rea
/izando�os sempre no campo da
adversdrio.

VOLEmOL

O prof; J«m Cario Leut�
precht que desempenhou excelente
trabaJ1rÓM chefia daDivisõoMu�

. nicipaI ele EsporteS ele JQ1!(Jfu4 do
Sul, deiXou aquele 67gllo,para In,.
gr,essar numa empresa de u,iciati�
va privada, em nossa cilJo4e. Em
seu lugar, assumiu o prof. ldercflio
Mendonça da Rosa, que durante
wlrios anos coordenou commuita

competlnda a (1rea ele esportes e

lazer do Sesi;. Ao Jean e (IQ HercI�

:,;=:::::;,=":es�

lDIIÇÕes do presidente da FCF, a leu�
Dilo do Conselho Técnico dos clubes
acontece na prdxima quarla..;feira(26),
U 16h no Clube Bandeirantes, em
Brusque, Na oportunidade ser4 defi
nido e aprovado o regulamento e a Ia�
bela de jogos do campeonato esladual
deste ano, que deve iniciar no dia IS
de março, e que provavelmente terá
10 clubes em sua p�eira fase, de�
nominada de Copa de Santa Calarina.

\

mo Delfim 6 candidato l reeleiçAo,
veio à Jaraguá buscar for1alecer sua
candidatura e naturalmente pedir vo
ws. Delfim afirmou, "se reeleito for,
darei uma mexida grande no futebol
catarínense, através de uma reestrutu�'
raçlo geral" •

REUNIÃO

Jara..' do Sal - O presi
te da Federaçlo Catarinense de

. utebol, Delfim de Ptldua Peixoto Fi
bo esteve està semana em laragu4 do
ui em visita oficial ao presidente da
F. Ralf Manke e ao presidente do
remio, Es.ßortivo luventus, Aristides
aaslein. Irque no final de1DIIIÇO, em.

ainda nIo def.inida, aconmce a

bléia geral ordindria, que ele�
o novo presidente da FCF, e� Ainda de acordo com infor�

Ralf Manke é reeleito
presidente. da WF

Annalwee
JUVENTUS

.• • • J

Imcla A preocupaçllo no estddio
João Marcatto nIio I tIIo somente
com a equipe ele futebol. O e1epar�
tomento ele patrirnßnio estd traba�
Ihando muito para que todas as

obras estejam conclufLkls atio inf�
cio da Copa Santa Catarina. O

gramado foi totalmente refoTmU�
lado, tendo o seu tamanho au�

menlado, passando a cancha ele
jogo a póssuir 105m x 7Om. Estilo
sendo contruidas 12 cabines, em
alvenaria para maior comodidade
da imprensa que çobrird, os jogos
do moleque travesso. Cadacabine
terd 2m x 1�5m. O vestudrio dos
drbitros, bem como do IllIIentus e

o seu departamento mldico rece�

beram meDiorias. Foi tamblm ins�
� a sala de muscuJaçllo, sem
contar a cobertura completa de
arquibancada, com capacidade
para abrigar 3.(}()() torcedores
c8modamente senta40s. E, para
finalizar, serlJo atacadOs as obras
do muro que circundIJ o estddio,
com a abertura demais umportilo
ele acesso. É o Juventus pensando
grande.

A. COMPOSiÇÃO
A �y. diretoria da Liga

JarapaelUC de Futebol fiCou,,
sim co...,,_ta: Presidente: Ral
Manke, Vlce-Presidcatea: Hercílio
Mendonça da Rosa. Elmo Mathias,
RivadáVJa Rassele, Flávio 1086 Brug
nago e laime Blank. CoDICIho Fia;
cat (efetivos): Amo Deretti, Rog6rio
Lauro Tomazelli e Dehon.1dlio Pans
tein; supleates: Edson Bories, Tib6rio
Emflio Stuy e Simão Benício Marce�
Iino, Oiretor AdminiatratiTO:
Durval de Borba Neto, Diretor
Jarfdico: Dr. Alexandre DeUagius
tina Barbosa, Diretor, Fiaaacei
roIP.tria6nio: Eugênio Lescowitz,
Diretor de ETcata. c COJJlCIÇia
lizaçlo: Rivadávia Rassele, Diretor
T6caico Fntebol S1Ii� Amo De
retti, Diretor C.te&OJiu &pe
ciaia: Sebastilo CunIia, Comiuio
JaraglUleUe de

Arbi�m:�berto-Taranto, Elmo Mathias, '0
1086 Brugnago, Jaime Blank e �
Antonio Martins, J_ta• Juüça
Dcaportin: Eduardo Schmidt,Ivo
Kauffmann, César A. Laudt, Valter
Ribeiro, Guiómaí Guilow, Lucas
Mannes, Osmar Vogel, Luis Carlos
Adam, ValdeDÍar Deretti e Edson
Robert Schmidt, Procaradona:'Dr.
Ale�dre Dellagiustina Barbosa e

Dr. Fabrício Delliigiustinà Barbosa.

Jaragd do Sal � A Assem�
bl� Geral Ordinária realizada na

noite do dia 14 de fevereiro aclamou
. IlOr unanimidade de votes a chapa
iInica que elegeu a nova diretoria da
Liga Jaraguaense de Futebol,�r um
penodo de quatro anos (92/96), na
oportunidade encabeçada pelo presi�
dente Ralf Manke, o qual foi reeleito.

-competições.
Jaragatl do Sal - O campeo�

to interno de futebol suiço (MIF) da
.>ssoet·lIÇão Recreativa Malwee (AR�

ALWEE), teve início � larde do
timo s4bado(lS), com a reaIização
primeira rodada. Foram estes os

tados: Ferramenlaria 3 x 1 Fatu�
Dto, Manutenção 2 x 4 Tintura�

A, Administração O x O luventude,
intesc 2 x 2 Tecelagem, ESlamparia
Peito }2 T. S x O Verde·Natureza,
l!mIacionaI O x 1 Oficina Costura e

Vendas 2 x O Os Corin8ll'-:- Asegur.';
da marca para este sápado (22) os

guintes jog_os: Asa Branca x Os C�
•

gas, Tintesc x Vendas, FdriaNegra
Radar, Eslamparia de Peito 12 T. x
ficina Costura, Ferramenlaria x

inturaria A e Faturamento x Manu�
tenção. Poroutro lado, o coordenador

esportes da ARMALWEE, Prof.
Arno Deretti, esti inf�do que no
prdxjmo dia 2S de fevereiro ter4 inf�
cio a V CoPll Malwee de Futebol de
SaIIo, estando as inscriç&S limiladas
aomúimo de 20 equipes.

Os interessados em treinar
voleibol e fazer parte da seleçllo
jaraguaense da modalidade, de�
Vem comparecer neste sdbado(22J,
a partirdas 9 horas, no GiruIsio de
EsportesArtlp-Müller. O corlvite I
extensivo ci jovens do sexo r,nascu�
lino, com a idade de 13 a 16anos.

Inicialmente foi feita a prestação de
contas do exercício de 199 f, que
lamb6lÍi foi aprovada �los represen
tantes dos clubes créâenciadOs. Na
sua explanação o presidente Ralf
Manke, disse com muito orgulho e

satisfaçl(" que havia terminado o ano

com um saldo ,positivo de Cr$ 1.288
mil em caixa e dizia sentir-se iBais
orgulhoso ainda, de ver referendado
seu nome e de seus companheiros de

chapa na eleição que ora se relizará.

Destacou que entre seus objetivos
principais nesses proximos quatro
anos de maildato, estio: a construçlö
da eede propria da Li$ll' em terreno a
ser doado pela muniCIpalidade, a�
locaçio de uma equipe na 2! Divisão
de Santa Calarina, a aquisição de tel�
fone, FAX, TV/Vídeo paraorganizar
curSos de aperfeiçoamento paa:a árbi..
tros, entre outros pequenos melhora�
mentes •

SERMARISOL

Recebemos da diretrJria da
SER Manso!, o caJenddrio de ati�
vidades para o ano de 1992.. PI:ua
o m2s ele .março, destacamos que
nos dü:Js 7 e 8 serd realizado o tor�

Mio aberto de bocha em duplas.
Jd no di4 22, leremos o inicio do
campeOMto interno de ctmQStra

........ dI.15/1l 5! fein .. 21 ...
Cut••_........ s..e.•• S ..... 1AaII:
...... J1peIr•• O__ apeUcwlo
.-e,..........._._peI.Papa

J"'''wIeU.

o .esIDO espe'K'!Ilo lI.e .ri.ar.. ao Rio
de Joei..., Belo Borlzoate,S" ...10 e
Cliri.iba. J!ederkoOrfei: 6! aeraPe_
-cejISO clrceace aoM.aclo e _.BrUiI. ,

E antes das cortinas fecharem nós queremos que vocês por mais·uma vez voltem a ser crianças

Jaraguá do Sul, 22 ti 28 de fevereiro de 1992.
/
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ANOTAÇÕES
Temos a registrar as constantes

repercussõeS que as últimas edições tem
provocado entre nossos leitores, numa
äemonstração de que estamos no ca

minho certo. Na coluna REMI-
NISCtNCIAS o di: Luiz de Souza,
do Rio de JoÍIeiro, comunica a imensa

nostalgia provocada na exma: sra:

.PAULA MEY DE SOUZA, sua espo
sa, ao deparar com a foto da filial II,
da firma Stein, em cuja casa nasceu,
ao tempo em que seu pais ali se acha
va estabelecido (C1R!-0S MEY), na
cominuição daquele tradicional estabe
lecimento. Já deve ter seguida repro
dação daquela foto para o álbum da
distimo casal.

4.-.-.-.-.-.-.-.-.

De BaIMáriO Combariú o ro

tariano DARIO MACIEL, govemador
.

do Distrito no ano rotário 80381, reme
tendo cópia de carta dirigida' ao rota

riano JOÃO RONALDO DUTRA
LEITE, preso do Rotmy Club de Barra
Velha, de 27-01-92' "Tomando conhe
cimento da excéiente reportagem do
,tradicional jomal "CORREIO DO
POVO'� de Jaraguá do Sul, cujo dire
tor é nosso querido companheiro EU
,GENIO SCHM()CKEL,.versando so-

bre as belas praias de ,Barra Velha, re
pol1agem essa muito bem conduzida,
relTtllando fielmente esse prospero mu

,nidpio, na qualidade de rotariano,
companheiro dos bravos sôcios do Ro
tmy Club de Barra Velha permita-me
cumprimentá-los, com uma sugestão de
realizm conuuo para palestro do Eng9
EDMAR MARTINS quando o compa
nheiro JOSÉ BRUGNAGO, sejá não o

fez de solicitar, construa o DNER ou

amplie o TREVO que .dáfH1Ssagempa
ro essa acolhedora Barra Velha. "

- ..... -.-.-.-.-��.

Outrossim, o drama do idoso

continua 'o seu destino de "peça" da
estnaura social brasileiro, em que se

nega sistematicamente atendimento'ao
que conquistaram por reconhecimento

pela C4RTA MAGN<1 do NAÇÃO. E,
ironia do destino, o ex-ministro e sindi
calista Rogério Magri, o das grandes,
tropaJh� quando à testa da pasta
do trabalho teve pronunciamentos que
oro se confirmam, de que está total
mente divorciada com o trabalhador
brosileiro e ele proprio é imexIveI,
quando se trata de receber a "grana"
que ele recebena Eletropaulo, fazendo
uma fOfTa duvidosa em relação aos

seus colegos. Ele vai aposentar-se e re

cebendo benefkios além das 10 salá
,rios porque o dele como de outros �ue
não formam a maioria da ope1'Qriado.
brosileiro, recebe a complementação
como se na ativa estivesse, passando a
ganhar um "salarinha mixuruca e

imegfvel'� uma bagatela asquerosa de
OlTO MILHÓES DE CRUZEIROS,
pormês.

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

O novo ministro REINHOLD
STEP-HANES, catarinense, que vem

precedido de ações que o recomendam

paro o cargo pelo seu passada, infe-
lUmentefaz parte de úm grupo gover
namental em que poucopoderámudar
Q posição do presidente do república.
Ainda mais, agora, que o prefeito mu

niclpal de Curitiba o solicita para a

sua aposentadoria, para ganhar
também com os benejfciós de comple
mentação salários que, em muito ul

trapassam os 10 salários da massa po
pular. Ganhará, segundo noticias aci
ma de TRtS MILHÓES DE CRU
ZEIROS DÓ mh, cuja bagatela deseja
doar Q instituições. Felizes daqueles
que podem dispor de tão pequeno ga
nho paro se beneficiar de hanor,ários
mais polpudos. Àté parece deboche,
mas é a realidade brasileira atual!

AUTO·ADfSIIOS

Divulgue o seu negócio com 'auto-adesivos
e decalques plásticos de qualida�e garantida:
e identificação de frota e divulgação de empre
sas e produtos em vidros de veículos e cam

panhas publicitárias - campanhas polrlicas
e campanhas filantrópicas e rótulos de ide.ntifi
cação e promoção de produtos, etc. e e possu
ImoS serviços ce arte e tldkl prqriJse e solici
te um representante pelo fone (0473) 73-0059
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Passagens do transporte
coletivo sofrem reajuste

Pela Constituição bra
leira o trabalhador deve;
gastar no máximo 25% co

transporte. Em Jaraguá a p
tir de agora um trabalhad
que ganha salário míni
gastará algo em torno de 36
com -transporte, Isto se

usar quatro ônibus duran
cinco dias úteis, o que tepr:
senta um desembolso de .e
30.400,00 de seu salário, e

quanto que pela Constitui
deveria gastar no máximo
20.960,00 com este ítem.

Jaraguá do Sul - As
tarifas :do transporte coletivo
urbano de\Jaraguá do Sul so
freram novo reajuste esta se

mana. As passagens de ôni
bus tiveram acréscimo de
26,6%, passando de Cr$
/300,00 para Cr$ 380,00. No
pedido oficial feito à prefeitu
ra, a empresa Canarinho,
concessionária do serviço,
pedia Cr$ 512,00 pela passa- "

gem, o que representaria
mais de 70% de aumento, ín
dice 2,5 vezes superior a in
flação oficial do governo.

- Andar de táxi também
ficou mais caro. A Unidade
Tarifária (UT) passou de Cr$
700,00 para Cr$ 800,00. A
bandeirada custa duas. UTs,
'ou seja, na arrancada o pas
sageiro já sai pagando Cr$
1.700,00. Os taxistas pleitea
vam 3 UTs por bandeirada. O

. decreto que aumenta as tari
fas do transporte coletivo (tá...

xi
'

e ônibus) foi assinado na

segunda-feira pelo prefeito
Ivo Konell e sua validade só
dependia da publicação do
decreto.

Ações na 'área de saúde de 91
Massaranduba - o

.

- curativos, prev.entivos, va
governo' do município de. cinas, farmäcias e outros.
Massaranduba desenvolveu Outro trabalho reali
uma ação, abrangente na zado foi a Saúde Bucal nas
área de Saúde Pública no escolas, realizando atendi- Tentando cada vez

ano de 1991, cujo custo total mentes às crianças no Colé- mais alcançar o objetivo
'atingiu a cifra de Cr$ gio General Rondon e Esco- maior estabelecido pela ad-
33.340.000,00 (Trinta e três la Básica Padre Bruno Lin- ministração, através de sua

milhões, trezentos e qua- den com sistema de rodízio proposta de Plano de Go-
renta mil cruzeiros) - total aos alunos, tendo sido im- verno, que é .atender a po
das . despesas do Departa- plantado ainda a aplicação pulação carente de uma

mento de Saúde. .
. de flúor através das profes- forma, digna e eficiente, a

Para tornar ainda mais saras, com procedimentos' administração municipal se

eficiente o atendimento a específicos, duninuindo as- empenha ao máximo para
população, foram feitas am- sim o grande índice de cárie corresponder as expectativas
pliação e reforma da Uni- dentária na idade escolar. e demonstrar um bom tra
dade Sanitária, compra de Também foi instalado um balho, cujo êxito alcançado
equipamentos para os con- gabinete odontológico na é comprovado através do
sultórios, em número de Escola Básica Municipal elevado número de atendi
três, sala de curativos, de Ministro Pedro Aleixo, o mentos e procedimentos de
imunização, sala para o pre- qual' entrará em funciona- saúde verificados no exercí
ventivo do câncer ginecoló- mento a partir do início dos cio. Segundo o prefeito Dá
gico e também um novo ga- aulas do ano letivo de 1992. via Leu, outras inovações e

binete odontológico com Podemos citar ainda a própria ampliação do
equipamento de última ge- 02 (duas) Campanhas de atendimento a' população
ração. Vacinação (15/junho' e deverão ser as metas básicas

A Unidade Sanitária 31/agosto), com um núme- para o exercício de 1992, pa
realizou 8.900 consultas ro fmal de 100% de crianças ra o que contamos com uma

médicas, 4.640 atendimen- imunizadas, índice este nun- equipe de funcionários e

tos odontológicos, e 28.470 ca alcançado anteriormente, profissionais capazes e dedi
atendimentos gerais entre: tendo como meta o parâme- cados,

tro pré-estabelecido pela
Secretaria. de Estado da
Saúde.

Escola inaugurada com festa popular
Corupä Com uma

grande festa popular foi inaugu
rada domingo último a nova es

cola Municipal Ernesto Rückert,
na localidade de Osvaldo Ama
ral. A inauguração marcou o fim
do ciclo de escolas construídas
em madeira no município, agora
todas são em alvenaria.

Segundo o prefeito Ernes
to Felipe Blunk, a construção ab
sorveu aproximadamente Cr$ 12

milhões, recursos' próprios da

municipalidade: A escola tem 84
metros quadrados de área cons

truída e abrigará 30 alunos de 11
a 41 série.

.

A festa de .ínauguração da
Escola Isolada Ernesto Rücken,
reuniu a comunidade local em

confraternização. A festa ofere
ceu aos presentes, música, bebi
da e comida, tais como churras-

II

PARTICIPE DI
PROMOÇÃO
65ANOS

BREITHAUPT

co, bolos e guloseimas. Os recur
sos oriundos da promoção ser

aplicados pela APP na próp"
escola..

No discurso inaugural, Ö

prefeito Ernesto Felipe Blu
destacou o valor da obra como o

'resgate de um compromisso coJli
a comunidade é com a área
educação no município, que teil!

prioridade na atual gestão.

2 Uno Mille Brio. '

2 Refrigeradores Consul.
2 Lavadoras Mueller.

2 Fornos Elétricos fischer·

Cada Cr$ 55.0Q0,OO em
tickets ou notas fiscais
dão'direito a um cupom.

Troque e participe.

Jaraguá do Sul, 22 a'28 defevereiro de 199
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