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Circulo itallano; volta às. origens
Os descendentes de italianos formam mais de 30%

da população jaraguaense; Estes homens-e mulheres, a
exemplo dos alemães que predominam, têm importante
pape! na colonização da cidade. Para resgatar e estimular
o, culto ds tradições de origem. foifundado o Cfrculo Ita
liano de Jaraguâ do Sul. que se organiza para se tornar

uma entidade cada vezmais forte é atuante. 'O presidente
da entidade I Devanir Danna, que nesta edição fala dos

planosda entidadepara ofuturo. P4gi_ '12
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Jaraguá do Sul, 7 a 13 de março de 1992. Cr$ 470,00

Vasel denuncia: "Konell
manipula o diretório"

chapa que seria apresentada ofi
cialmente ao diretôrio e� Justiça
Eleitoral na fUtima quinta-feira

. (5).
,

Sobre as crtticas que Konell
lhe fez, Vaselfoi categôrico: "ele
� um desequilibrado, briga com

tudo e com todos, não tem um

comportamento digno de um ho

mem p'f1blico•.

o deputado estadual e can- ,

didato a candidato pelo PMDB
nas eleições de outubro, Durval
Vasel, em entrevista exclusiva ao

Correio do Povoç fez U111(J série
de denüncias contra oprefeito Ivo
Konell. Segundo Vasel, Konell
estaria manipulando o diretôrio
peemedebista -com pressões e

ameaças para coibir membros de

partido de apoiar a sua chapa na

convenção. Durval cfirma que o

prefeito estaria intimidando
membros do partido que traba
lham na prefeitura com represõ
lias e alt ameaça de morte. Esta
ria também coagindo fornecedo
res e empreendedores que pres
tam serviços .z prefeitura.

Apesar das dificuldades,
Vasel anuncia a formação de sua

Palhaços: a alegria da aiançada Tigre siberiano é destaque

Copa Santa Catarina

Juventus
estréia dia 15,
em Caçador
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Carnaval

Crise e mau tempo
inibiu os foliões
o Carnaval foi fraco em Jaraguá do

Sul. O mau tempo e a falta de dinheiro são
apontados como principais motivos para o

baixo movimento apresentado nos salões e

no desfile de rua de sábado (29). Alguns
poucos clubes foram exceção e apresenta
ram um nämero considerado bom de fo
liões. Os blocos vencedores do desfíle de
rua foram: "Em Cima da Hora" (l!! lugar)
com o tema "Wamp" nas fantasias, em se

gundo ficou o "Pé Quente" desfilando mo
tivos ecol6gicos e em terceiro o "Se Segu
ra", com o tema Branca de Neve e os Sete
Anões". De prêmio eles receberam respec
tivamente Cr$ 300.000,00, Cr$ 200.000,00
e Cr$ 100.000,00 da prefeituraMunicipal
valor considerado baixo pelos participantes.
O desfile programado para a terça-feira -

óltimo dia de Carnaval - foi cancelado de
vido a chuva contínua que caía na cidade
durante todo o dia.

-

. Circo Federieo Orfei
estréia em Jaraguá

Com o mesmo espet4cu1o que
fez sucesso nas grandes capitais do

Pd(s, estreou ontem {quinta-feira) em
Jaragtàf do Sul o circo Federico. Or
feio Ao todo 400 pessoas trabalham
neste circo para proporcionar alegria
e diversão a adultos e crianças, sendo
72 crianças. Entre os destaques apre
séntados vale ressaltar: os enormes

tigres siberianos que pela primeira
vez são apresentados em circo. da
Amêrica do Sul (os demais apresen
tam raças menores), a prova ninja,
um surpreendente espetâculo de m/
mica que j'1. foi capa da Times (de
Londres), gin4stica ollmpica de uma

dupla de crianças romenas, a apre
sentação de um mestre de yoga que
faz coisas inacreditãveis, altm des
shows normais de trapezistas, palha
ços, malabaristas e outros. Federico

Orfei que comanda o circo � a 6f! ge
ração da renomada fantllia circense
de Orlanda Orfei.

Ospreços: Arquibancada lateral
Cr$ 2.700,00 (adulto), Cr$

1.700,00 (criança). Arquibancada
central - Cr$ 3.400,00 (adulto), Cr$
2.200,00 (criança), cadeira central -

Cr$ 4.000,00 (adulto), Cr$ 2.500,00
(criança) e camarote Cr$ 25.000,00
para quatro lugares.

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

FAX (0473) 72-0304

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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lW)'I7IUTI!l8F'atias de Oliveira"
Slib Paulo, (plánalto) •

Ontem, vi. alguns meninos de
Idade entre sete e doze anos, tal·
vez apropriando·se de uma das
escadas' rolantes do metri, na estaç«o SE e, como "donos' da es

aada, Impedlam.o uso dela pelos
usulhios. A esaada se transfor
mo.. em seu brinquedo e pronto:
ninguEm'podia se intrometer.

MaitrapUbos, sujos, des
penteados, esses 1Q�Í1ores lmeni.
nos de rua, como s'iip:chamados),
retratam com as cores de um rea
lIsmo assustador, o perfil de um
pafs onde ajuventude E maioria e
onde a maioria iIa juventude vive
longe do aprendizado. de um off
cio e raramente conclul o chama·
do primeiro grau. Qual sen o fu·
turo desse contingente humano e

o que poderá oDU esperar dessa
"mio·de-obra"?

Q...
êxodo rural, a indus

triaUzaçiP; a explosão dem02l'll·
fica] a maternidade e paternIda.
de II'reSpons4v,ls, a iDexlstêncla

Editorial
"

Meninos de rua
de uma eduaa!:6lr de controle de
natalidade, g49'BÍ'Ilm o I'proble
ma do menor", como se costuma
dizer, mas ,ue na verdade foi
criado pelo 'maior'. O menor
nada tem a ver com isSo, atE por·
que ele nio pediu para nascer. A
questlo E de "causa e efeito". O
problema E dos "maiores" por·
sue sBb eles os pais e mies dos
menores". Esses lIJ3iores E que

precisam eduatr-se para a pater·
nidaderespons4veL

Quem percorrer a �e
ria das'grandes cidades bFBSUei·
ras h4 de espantar·se com o en
xame de crianças que atulham as
ruelas e becos das favelas. As ci·
dades grandes, as capitais, estio
se transformando em "ilhas" ro
deadas de menores- aarentes ou

abandonados P9r todos os lados.
S4.que, de uns tempos pa

ra eil, nIib precisámos mais ir às
favelas, às pontes e viadutos para
ver �slU!&rceIa imensa de nossa
popu..P totalmente marginaDo
zada.

A misEria' es" che!Wndo
aos antigos pontos ''nobres' das
cidades. No interior e nas ·capi.
tais os "meninos de .rua" estio
ganhando as ruas, !UI esquinas,
os crummentos perigosos, as es
eádas rolantes do Metri, estio
pedindo trocados ou simples
mente limpandO, A reveHa do
proprietlbio, os vidros, do a�
tom6vel•.Mas o pior E que .i4
estio assaltando por conta pro.
pria ou. em "esquemas", de pro·Ossionals adultos da crlmiDali
clade, o pior E 'l!I� esses "meninos

.

de rua' j4 eslap'�imdo pelos
caminhos alienantes das drogas.

Acredito, pois; que educar
os "maiores" para o controle da
nataUdade e para a grandeza da
maternidade respoDs4vel seria
uma das mais importantes rodo·
vias a serem construfdas pelos
nossos famigerados "tocadores
deobras". '

* Raymundo Farias deOliveira /
escríIor,procuradordoEstado e

colaborador daAg2ncia Planalto

REMINISCÊNCIAS

A rua que homenageia nosso fundador
Afoto que vemos ao lado I ao

d/cada de 1930 e foi cedida gentil·
mente pelo rotariano Afonso Bu/rr,
que a idmtijicou em 08·02-92. E a

Rua Cel. EmIIio Carlos Jourdon que
inicia na Av. da Intiependlncia (atual
Getulio Vargtis) e liga d antiga Estra
da Nova-tatuai Preso Epit. Pessoa),
Em 1910, a antiga estação Férrea de
JARAGUA ainda vivia isolada, sem
nenhuma construção ao seu redor,
mas foi a regi80 q� mais cresceu a

partir do dia em que o trem circu1ava
com vagiles de passageirosfechados,
14 pelos anos 1912, em�.Elti, a
estação, aparece nos.fundos como era
na d/cada de 30, mais tarde amplia
da.

Da Rua 4 (Pres. Ep. Pessoa)
para a Rua I (Gell1Jio Varg<lS), no la
do esquerdo, na esquina um jardim,
seguido do estabelecimento .de
GEORGBUHR, pai deAfonso, quefoi
teatro com concertos, cinema, saIlIo
de baik, bar e Itestaurante e ponto
obrigat6rio de encontros de autorida
des, encontros sqçiais, local Ja insta
lação da Comarca de Jaragu4, em
10-05-34 e da fundação do Rotary
CbdJ e recebimento da Carta Consti
tutiva, em 1952,'entremuitosoutros,
ao lado o HOTELCENTRAL que teve
muitas iIonos/e nelà se realizaram
muitos banqúetes para �epcionar
governadores e optTrlS autoridades.
Depois,vinha um espaço onde se loca·
Iizava a'serraria deLeopoldo Janssen,
ocupada na revolução de 1930"a re·
sidlncia do prdprio, mais �de a

Farm4cia de CarlosHafennann, a lo
ja de Bruns que queimou emorada de
Roberto Grandberg. Em seguida vi·
nha uma cata de madeira, tambhn
construção de Jatwen que sÚViu de
pensão e Hotel Becker e de Josl Al·
bus.Ainda nllo existia a construção 4a
esquina, onde se /ocalizou o "BarCa
tarlnense", deBernardoMeyn.

Doutro lado, a partir da RIi4
4, a casa da Escola da prof. AurIIia
Vieira Walther, onde juncionau a es·

cola federal, em terraS doadas pelo
procurador DOMINGOS RODRI
GUES DA NOVA JUNIOR, em nome

de Pec/,er &: Cia que. com a nova 30-

ciedade foi navamente emiunpado e

D. Aur/Iia teve qqe'pag4-1a integrai
mente. LA esteve a relojoaria deMiei.
Iee &: Grossklags e a ligá Jtiraguaense
de Futebol. Ainda nlIo existia oprldJO
do WiUielm Raduenz, iniciado em

01/1942, hoje Supermercado SESI.
Anteriormente tinhLl alt uma Ferraria
de Jos/ M. Müller, fabricando carro· ,

ças e troIeys, passandomais tarde pa�
ra Silvino Piazera. Num "pastinho"
era levantado o pr/dia que servíu ao
Banco INCO. Ao 1aiIo umà edificação
velha, onde em 1926ArthurMüller &:
Cia, tinha -faria, tipografia e 14
editava o I,COrreio do Povo", mais
tarde audit4rio da Rc1dio Jaragud -

ZYP-9. Em seguida vinha o Hotel
Brasil, de Rudolf Kausch, local mUiIQ
importante e testemunha da visita, em
1920, do futuro desembargador
HerrJcIito CarneIro-Ribeiro, ent/JQJuiz
de Direito da Comarca de Joinville.
Numa .Jas dependlncios estava aRtf- .

dio Jaragud. O dr. Marlo Sousa Iem·
bra que. em 1958, quando veio d Ja
ragu4, nesse prldio existia a alfaiata·
ria de OllbioMüller, e" nosfundos ins
talou o seu laborat6rio, o primeiro da
cidade. Em frente, morava VICtor
ZinImemIann e d.Bartira, defronte do
Buhr o negdcio de Jos� Albus.Demo·
lido o prldio, hoje / estacionamento.
Finalmente, na esquina o pr/dia onde
j4 existia a firma Breithaupt &: Cia.
Esta quadra ainda temmuita histdria
para contar.

UMA CORREÇÁO - Na edição
n� 3678 - falomos daMaliFloriano e

dissemos que Jos/ Bauer leria cons

truido o prldio conhecido como de
0"0,Wagner. Não / verdade. Quem
construiu o pr/dia foi Otto Wagner,
em 1921, donO da Casa de Calçados
"Flortf', de Joinvil/e. No dia
29-09-21'concluiJ-se o cumieira e ele
oferecia cervejas da autoridodes e

amigos. Assin est4 noticiado no CP,
ed. n� 22, de01-10-1921,pdg.l.AtI
mais ver/

Fritz VOll Jaragu4 - 03/92
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, 'A História de nossa gente não pode ficar
só na saudade" .

O Passado só é importante se o seu tempo
foi bem empregado:

------------ Barão de Itapocu -

Confira a história
HÁ50ANOS

- Em 1942, Heleodoro Borges, como escrivão da Coleto-
'

ria de Rendas Estaduais em Jaraguâ e França Vosgerau, tesou
reiro da Prefeitura, alertavam sobre arrecadações de suas com-
petências. .

.

,

-r-; 'O prof; Irineu Marinho, entrevistado pelo "Diário da
Noite" qualificava' a ruptura com os pafSes do Eixo como evo-

'

lução e "poderemos ir ati a guerra", e elogiava medidas conu»
a 5i! coluna adotadaspor Nereu Ramos e Faria Lima.

- A AgblCia Nacional mformava O fec;hamento 40 jornal
"DeutscheRio Zeitung" - GazetaAlemã, doRio. '

.

- Clemente Schiochet e Anselmo Rocha instalavam na

Rua Rio Branco uma fâbrica de escovas e vassouras, uJilizando
o sorgo, o cipô efibra de btaiâ, considerada a primeira do ramo
em Jdraguâ,

-

.

.
- Antonio de Lara Ribas, delegado do DOPS, cassava as

'licenças de porte de armas, licença para comércio de munições
.e explosivos ou fabricação. devendo ser entreguq as armas
dentro de 15 dias improrrogâveis,

HÁ40ANOS-
- Em 1952, o presidente da ComissãoM�pal de Pre

ços, sr, Artur Müller, baixava Os Resoluções, n� 2 e 3. Pela pri«
meira fixava o preço máximo da venda de carne ao consumidor
e, pela segunda, fixava os preçosmlnimospara. a exportação de
banana, objetivando exploração dos intermediários.

- A imprensa noticiava: "Por deliberação d(l direção ge
ral da S/A. Empresa de ViaçãoAlreaRio Grandense - VARIG
acaba de ser instalada uma agência nesta cidade, a cargo da
conceituada firma A COMERCIAL UMll'ADA, com sede àRua
MarechàlDeodoro da Fonseca; 136. segundoIomos informados'
pelo Inspetor da CÚl.. estão afetos à sub-agência. os serviços de
recebimento de encomendas, reembolsos e venda de passagens.

HÁ30ANOS ,

- Em 1962, Pedro Gerem, vice presidente em exercicio e

Simpllcio f'reiberger, secretãrio do PAKI'lDO DE REPRE
SENTAÇAO POPULAR, convocavam osperrepistaspara Con
venção MuiúcijJal, dia 18-03-62, às 9 hs no Salão Boa Esperan
ça, na Preso Ep; Pessoa, para renovação do Diret6rio Munici
pal.

- O dr. Murillo Barreto de Azevedo comunicava seu es

cntôrio nesta cidade àAv.Mol. Deodoro. 122, paramelhor ser
vir seus clientes, mantendo estreito interc8mbio com os escrit6-
rios de advocacia dr. Hercflio Alexmulre da Luz, com sede em

Jomville e São Francisco do Sul, aceitando causaspart;l aquelas
Comarcas,· semmaiores 01lll§para seus constituintes.

HA20ANOS .

- Em 1972, a ARENA reunÚl 80% de seus membros e a

recomposição do diret6rio ficou assim constitufd.o:SigolfSchün
Ice, Eggon João da Silva, Eugênio Victor Schmöclcel, Rodolfo
Hufenuesskr, Osny Cubas D'Aquino, ,Flávio Orlando Rubini,.
Mdri{J Krutzsch,. Nelson Leopoldo Driessen, Octaviano Tissi,
JoslAlberto Klitzki, AlbertoMoretti, GerdEdgarBaumer, Rudi
Franke, RolandHarold Dornbusch, Osmar Jos' VaiIatti, Lore
,noA.Marcatto, OlavoMarquordf, FMvio Lenzi, Vit6rio Lazzaris
eFlávioMarcatto. .

'

- Na 4'! feira. por recomendação da Justiça Eleitorill a
ARENA elegia a ExecutiVa Jaraguaense, depois de contatos
mantidos entre a Arena majoritt1ria e minoritkia, visando a pa
cificação da polftica local. () didlogo mais representativo da me
lhor sociedade loca! elegeu a seguinte executiva: Presidente -

�ggo.n João da Silvai yici - R�lfo Hufenuessler,· Secret4rio-
, Fló.vw Qrlando RUbuu e Tesoureiro - dr. Gerd Edgar Baumer.
Para Delegado, o quinto da representaçãO jaraguaense coube
ao vereador ·Affonso Franzner e seu suplente, yereadorAlbino
Wehrmeister. A ,boa vortkJde e os esforços de uma pacificação
eram baltkidos,' consoante ó'desenrolar dos acontecimentos qU4
se seguiram.

BÁ10ANQS ,

- Em' 1982, a C/Jmara Municipal de JtÍraguá elegÚl as
comissões para o novo ano leRi.slativo: f,.egisltição e Justiça -

ENNQ JANSSEN, HEINZ BARTEL e ÃL[[)O PAVANEUO;
Finanças, Contas e Orçamento - HE/NZ BARTEL, LEOPOL
'DO BEHUNG' e MANOEL MILBRA'IZ; Transp.. Comuni
cação. Obras (r Servo Pablicos - IVO BAEHR, ARNOWO
SCHULZ eREGINALDO SCHIOCHEI';Ecopomia, Agr.lnd. e
ComlrciQ, JOSÉ GILBERTO MENEL, EUGENIO GASCBO e

,ÁLVARO ROSÁ; Educação, CUltura, s�
e Pro,m. Sociol,

ARNOWO SCHULZ, MANOEL MILB 'IZ e, REG1N. . O
SCHlOeBET; Redação de ÚIS - EUG N/O GASCHO�
DOPAVANEUO e LEOPOWO BEHUNG.

- O grefeito Victor Bauer, 'publicava o- EDll'AL DE
CONCORRENCIA n� 03/82, para asfaltamento de 33 vias pa
blicas.

Apoio
INDÚSTRIAS REUNIDAS
Jl'RAGUÁ LTDA.

I!

Jaraguá do Sul, 7 a 13 de março de 1992.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vasel denuncia:"Konell está
manipulando o diretório"
Jaraguä do Sul - o

deputado estadual .Durval
Vasel, candidato a candidato
à prefeitura, passou o fe
riadão de carnaval em Jara

guá do Sul para articular sua
chapa para a convenção mu

nicipal do PMDB que aconte

ce no dia 15 próximo. VaseI,
em entrevista exclusiva ao

Correio do Povo, confessou
ter encontrado dificuldades
para a formação da chapa, fa
tor que atribuiu "à manipu
lação. do atual diretório exer

cida pelo prefeito Ivo Ko
nell".

"De 1.300 filiados, o

PMOB jaraguaense caiu para
367 filiados, devido a manipu
lação de Konen que em de
zembro do ano passado en

viou correspondênCia para a

Justiça Eleitoral comunican
do a desfiliação de 803 pes
soas do partido", disse o· de
putado Durval Vasel. Ele ex

plica a diminuição do quadro
desta forma: "Com número
reduzido fica mais fácil a ma
nipulação por parte do prefei
to."

.

Durval Vasel vai mais
longe ao denunciar ameaças a

membros do partido. "Konen
ameaçou de represálias com

panheiros do partido que tra
balham na prefeitura, caso

apoiassem ou ingressassem

Durval
Vasel
apresenta
sua

chapa
dia 5.

o que se pensa da eleição
GENTIL BERTOLI: - PREFEITO NÃO É REI PARA FAZER SUCESSOR - PREFEITO DEVE
SER IMPARÇ.IAL NA CAMPANHA - MÁQUINA NÃO DEVE SER USADA EM ELEIÇÃO.

na minha chapa. Da mesma

forma ameaçou empreende
dores e fornecedores miados
de dispensar seus préstimos.
E chegou a ameaçar de morte
o senhor Aldo Piazera que es

tava colhendo assinaturas pa
ra a minha chapa." Segundo
Vasel, a ameaça, a vida de
Piazera ocorreu em frente à
igreja matriz de Nereu Ra
mos e foi presenciada por vá
rias testemunhas.

Os motivos acima fo-

ram apontados pelo candida
to a candidato como res

ponsáveis pela dificuldade de
formação de sua chapa.

"Porém isto não me

impediu", salientou Vasel. Ao
todo são 68 nomes, sendo 45
efetivos para o diretório com

15 suplentes e mais quatro
delegados para convenção re

gional com'quatro suplentes.
A chapa foi apresentada

oficialmente ao TRE e ao

partido no dia cinco.

'tt9ln.hl.A. DI sIo JOS�,ed.1695

"Ele é um desiquilibrado
',.

e ex-Arena"
Jaraguá do Sul - O está sendo pernicioso para

peemedebista Durval Va- todo o partido", conclue.
sei voltou a manifestar sua As críticas públicas e as

decepção para com o vi- ameaças de Konen são
ce-prefeito Ademar Duwe. analisadas por Vasel como
"Eu patrocinei toda a atitudes indecorosas. "Ele
campanha dele para a As- é um desequilibrado, briga
sembléia

.

Legislativa e ele com tudo e com todos,
foi eleito deputado esta- com a Câmara de Verea
dual. Para mim ele era dores, com rádio, com jor
igual a um irmão, o tinha nal, com fornecedores,
em alta conta. Mas ele se com qualquer um que lhe
macumunou com o prefeito fizer sombra", isto não é
Ivo Konell e me usurpou posicionamento digno de

.

economicamente e traiu um homem público", dis-
politicamente", lamentou. para.

Segundo Vasel, Du- BRIGA DUWE
we comprou sua parte na

Xsociedade da ADV repre- KONELLsentações Ltda, por um

preço irrisório. "Tinha' Outro motivo alega
'propostas três vezes maio- do por Vasel para que o

res", informa Vasel. Ele vice-prefeito lhe tivesse

garante que Duwe lhe ga- prestado inicialmente
rantiu em troca apoio irre- apoio irrestrito, foi "urna
vogável a sua candidatura. briga pública que houve
"Tenho de 8 a 10 testemu- entre Konen e Duwe no

nhas - disse - enquanto pátio da prefeitura, que
Duwe está falando sozi- teve várias testemunhas
nho" . entre os funcionários pü-

O deputado também blicos". Vasel disse que a

garantiu ser "mentira, pura discussão teria sido moti
invenção", a argumentação vada por um problema
dos situacionistas de que com um fornecedor. "Ko
ele teria feito um acordo nell, ouviu dizer que este

dentro do partido para que fornecedor teria falado
Duwe saísse corno vice- mal dele num bar e Duwe,
prefeito nas últimas ao contrário, defendia esta

eleições e depois seria al- pessoa". A informação
çado a condição de caodi- desta briga me foi passada
dato a prefeito, enquanto pelo próprio Duwe durao
Vasei retornaria a luta pela te a transação que fez em

Assembléia. meu gabinete na Assem-
"Eu não tinha in- bléia. Ele alegou ser este

tenção nenhuma de ser mais um motivo para me

candidato, mas me defini prestar apoio", revelou o

após Konell atacar a hon- candidato a candidato pelo
radez de minha família e PMDB Durval Vasel.
atendendo a inúmeros ape- KONELL ERAlos de peemedebistas que ARENÃO"
me sabem que com Duwe .

.

o partido não ganha a
Sobre as insinuações

eleição, além de pesquisa de Ivo Konell para que

d Vasel "procure seu cami-
que me concedeu a gran e

maioria das intenções de nho que não é o mesmo do

votos", explica o pretenso PMOB", o deputado Vasel
contra-ataca: Eu iniciei

candidato.
minha vida política no an-

DESEQUILíBRIO tigo MOB, em 64, na épo-
De forma ferrenha, ca em que ele ( Konell)

Vasel critica' a condução -

.

fazia campanha para Arte
dada por' Ivo Konell ao nir Werner (Arena). Ele
processo sucessório. "Ele era um arenão", completa.

Av. Mal. Déodoro da Fonseca. 158
Fone 72-1777 � Jaraguá do Sul - SC

O.melhor Carro ·Usado da região
ESCORT XR3, Cinza Metálico/90
CHEVETTE SL, Prata/89
OPALA, Dourado Metálico/79

VERSAILLES GHIA, Dourado/92
VERONA GLX 1.8, Dourado/90
DEL REY, Prata Columbia MetJ90 ESCORT �, Prata Metálico/89

i- -;;. ::=1�'----'----
:.�i!

UNO MILLE BRIO, 8ege/91
ESCORT L, Azul MetáUco/89

Moretti,Jordan " Ci21. L1da.
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Assaltantes sequestram ônibus
e "depenam" os passageiros
Guaramírim/Jaraguä do

Sul - Três homens armados e

encapuzados assaltaram um ôni
bus da Empresa Nossa Senhora

- da Penha que fazia a linha Curi
tiba/Rio do SuL O assalto acon

teceu na localidade de Poço
Grande, divisa de Guaramirim
com Araquari. Uma passageira
ficou levemente ferida por um

disparo de revólver calibre 32.
Segundo a Polícia Militar,

de Guaramirim e Jaraguá do Sul,
que atendeu a ocorrência, dois
dos assaltantes entraram no ôni
bus na Rodoviária de Joinville,
como passageiros comuns. Logo
após o trevo da BR-I01 que dá
acesso à Guaramirim, ele vesti
ram meias na cabeça e renderam

o motorista, forçando-o a entrar
numa estrada secundária à
BR-280, perto da ponte do Piraí,
em Poço Grande.

Em determinado local des
ta estrada, um terceiro assaltante
os esperava. Eles roubaram to
dos os objetos de valor dos pas
sageiros (jóias, relógios, dinheiro
e malas com roupas do bagagei-
ro).

.

Na saída dispararam três
tiros calibres 32 e 38. Umdeles
atingiu levemente o braço de
uma passageira - não identifica
da pela PM. Depois tomaram
rumo ignorado.

A PM foi avisada no Posto
da Polícia Rodoviária e entrou
imediatamente em ação, com

três viaturas (de Jaraguá do Sul, .

Guaramirim e até Joinville - es
ta última, da guarnição de cho
que, estava por perto voltando
de perseguição a um carro de
Joinville). A PM, apesar de reali
zar geral na mata e nas boates da
região, não descobriu o paradei
ro dos assaltantes, achando ape
nas três malas dispensadas num

mato.
Um dos assaltantes aten

dia pelo apelido de "Rabu", con
forme declaração dos passagei
ros. Era moreno alto, magro e

aparentava 28 anos. Outro era

negro, alto, magro, aparentando
30 anos. E o terceiro era de esta
tura mediana, branco, magro e

aparentando 20 anos.

Moça leva duas tesouradas desferidas por defícíente
Jaraguá do Sul - Na

terça-feira (03) uma tentativa
de homicídio movimentou os

meios policiais da cidade.
Eram 13h30mins quando em

pleno centro da cidade, rua

Reinaldo Rau, Jair Márcio de
Oliveira, 31 anos, correu ao

encalço da jovem Andréia
Cláudia Bini e lhe desferiu
dois golpes de tesoura nas

costas.
As tesouradas causaram

leves perfurações na moça
que foi socorrida logo em se

guida por seu próprio pai e

encaminhada ao Pronto So
corro do Hospital São José..

O fato ocorreu em área
próxima ao escritório de ad
vogacia de Roberto Pradi. O

agressor fugiu, mas foi captu
rado por uma guarnição da
Polícia Militar na Rua Do
mingos Rodrigues da Nova,
próximo à loja HM e recam

biado à Cadeia Pública.

Segundo o comissário
Celso Feldhaus, da Polícia
Civil, Jair Márcio de Oliveira,
sofre de problemas mentais e

já tem várias .passagens pela
polícia, inclusive pela peni
tenciária estadual onde esteve
internado para tratamento

psiquiátrico. Outra "façanha"
recente de Jair Márcio foi
furtar um carro Monza esta
cionado no Parque Malwee e

conduzí-Io tranquilamente a

sua casa, na Vila Paraná. Os

próprios familiares avisaram
a polícia. Isto aconteceu há
pouco mais de 3 meses.

Jair Márcio de Oliveira
é solteiro e desempregado.
Conforme o comissário Cel
so, ele permaneceria até

quinta-feira na cadeia públi
ca. A delegada Jurema Wulf,
que assinou o inquérito por
tentativa de homicídio, tenta
ria sua transferêricia para um

hospital psiquiátrico· penal.
Caso não fosse possível, era

bem provável a libertação do
autor do delito, já que por ter
problemas mentais qualquer
advogado pode livrá-lo do
flagrante e pedir para que
responda o inquérito em li
berdade.

PSDB promove encontro e traz Dirceu Carneiro
Jaraguá do Sul - O

Partido da Social Democracia
Brasileira (PSDB) promove
um grande encontro neste sá

bado, dia 7, que contará com

a presença de estrelas do
partido a nível nacional e es

tadual, como o senador Dir
ceu Carneiro, o ex-deputado
e candidato a vice-prefeito de

Florianópolis, Francisco Küs-

ter, e do presidente do diretó
rio regional, Jacó Anderle.

O encontro objetiva
buscar fundos e mobilizar
simpatizantes e lideranças da
região para acampanha deste
ano político.

A reunião dos peesede
bistas acontece no Grêmio
Esportivo Juventus, com uma

grande churrascada .,.'para a

qual os cartões serão vendi
dos no local ao preço indivi
dual de Cr$ 3.500,00.

Segundo Vicente Caro

preso, membro da Executiva
do PSDB jaraguaense impor
tantes adesões serão anuncia
das durante o encontro. São

esperadas 300 pessoas, apro
ximadamente.

Poucos casos na

"Operação Alegria"

CORREIO-----
I[> <> � c:>" c::a

Jaragllá do Sul - A operação
Alegria, desencadeada pela Polícia Militar

para gar.antir segurança e tranquilidade à

comunidade e foliões durante o Cama

val/92 transcorreu com normaLiclade em

Jaraguá do Sul. A informaçã0 é do sar

gento Décio José Müller Ribeiro, da 3'

Companhia do 8· Batalhão de Polícia Mi

litar. Exceções foram uma tentativa de

homicídio e um assalto à ônibus, ocorrên
cias sem nenhuma ligação com o Carna

val.
A Polícia Militar atendeu toda a

região com efetivo próprio. Em Jaraguá
do Sul 2S homens trabalharam no poli
ciamento geral e quatro no policiamento
de trânsito/diariamente. Nos dias de des

file de rua mais quatro soldados foram in

corporados ao policiamento de trânsito.

Apenas ocorrências normais fo

ram atendidas de sexta-feira (28) a terça
feira no final da tarde. No .c,lia 28 foram

regístradas chamadas para verificação de

elemento suspeito (em Massarandu

briga, falsa idenlidadé e auxílio a

doente (em Jaraguá do Sul), e as

à mão armada em ônibus (em Guara
'

rim). No dia.29 foram atendidos casos

embriaguês (em Cerupä), acidente
lesões corporais e amdlio à. doente <
Jaraguá do Sul). No dia 1": prisão
averiguação de elemento suspeito e a

dimento a acídente com danos mate
.

(em Jaraguã do Sul). No dia 2: 3 acid.
tes com danos materiais e um acide
com vítima grave.

o acidente com vítima
aconteceu na rua Reinoldo Rau. Um
bateu contra uma motocicleta dirigida
Dorival Lindomar Miotutzki (26 anos

tendo por carona a jovem Dilian S. Pa
24 anos, que foi conduzida já em est

de coma ao Hospital São José.
E no dia 3 houve registro de

tentativa de homicídio. (ver box).

PDC com Vasel - O Partido Democrata Cristão ti
apoio à candidatura de Durval Vasel à prefeitura de Ja
do Sul. O apoio oficial foi manifestado ao candidato Vasel
presidente da Executiva do PDé jaraguaense, Moacir Bertol
"Vasei é o melhor nome para ocupar a prefeitura", explie
Bertoldi ao anunciar o apoio.

Além do PDC, o' Partido Liberal também já oficiali
apolo a candidatura Durval Vasel.

EDITAL
AUREA·M{JIni:R GRUBBA, Tabeliã e Olicial de Títulos da Comarca de Ja
raguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na Corma da Lei etc.

Faz saber a todos quanto este edital virem que se acham neste Cartório
para Protesto os Títulos contra:

COM. E REPR. AlIANÇA LTDA - Águas Claras, 582 - NESTA
JARDELINO ALVES DE QUADROS - Rua Rondinha 1 Rua Brasil -

Sta. Cecilia
VlT. SCHIOCHET IND COM PROD ALIM LTDA - Estrada Itapocu,

Nereu Ramos - NESTA.

E, como os ditos devedores não Coram encontrados ou se recu

saram a aceitar a devida intimação, Caz por intermédio do presente edital, para
que os mesmos compareçam neste Cartório na Rua: ARTUR MÜLLER, nO 78,
no prazo da Lei, a lim de liquidar o seu débito, ou então dar razão porque não
o Ca7, sob a pena de serem os reCeridos protestados, na Corma da Lei, etc.

RMN/Jaraguá do Sul, 04 de março de 1992.

AlTREAMÜLLER GRUBBA - TABELIÃ E OFICIAL DE
PROTESTO DE TÍTUWS:

Últimos dias em Jaraguá do Sul

Hoje espetáculo às 21 I)s

Sábado e Domingo 2

espetáculos 17 e 21 hs

2� Feira às 21hs

na Ilha da Figu_eira

Sucesso Absoluto.Perguntem.
. Venda antecipada de Ingressos

nas bIIleterias do circo

a partir da$ 10 hs da manhã

Não percam - últimos dias, depois o circo parte para Joinville

Página 4 Jaraguá do Sul, 7 a 13 de março de 199,
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Proclamas de Casamentos

MARGOT ADÊUA
GRUBBÁ LEHMANN, Oficial do
EegisttD Civil do 1'1 Distrito da
Comarca dê Jaraguâ do. Sul, Es
tJJdD de Santa Catarina, Brasilfaz
saber . que compareceram, em

Cartório. exibindo os documentos
exigidos pela lei, a fim de se habi
litarem para casar, DS seguintes:

EDITAL N'! 18.175 de
25-02-1992
'ADEMIR RAASCH e CAR
MEMHANSEN

. Ele, brasileiro, solteiro, operârio,
natural de Jaraguã do Sul, domi
ciliado e residente na Rua Oscar
Schneider, em Estrada Garibaldi,
nesta cidade, filho de RobertoRa
ascb e GertrudesRaasch,
'Ela, brasileira, solteira, do lar,
natural de Jaraguâ do Sul, domi-

. ciliada e residente em Estrada
Garibaldi, nesta cidade, filha de
Adelino Hansen e Elzira Kamke
Hânsen,
EDITAL N'! 18.176 'de
26-02-1992
ANTONIO HENRIQUE GI
RARD DE OLIVEIRA eMÁR
CIA CRISTINA DIAS Dl1AR-

. TE
Ele, brasileiro, solteiro, dentista,
natural de Rio de Janeiro, Estado
do Rio, domiciliada e residente na

Rua Procópio Gomes de Oliveira,
1.473, Bloco. A, äpto.26, nesta ci
dade, filho de Antonio Gonçalves
de Oliveira e Darialva Girard de
Oliveira.
Ela, brasileira, solteira, dentista,
natural de São Gonçalo, Rio de
Janeiro, domiciliada e residente
na Rua Procópio Gomes de Oli
veira, 1A73, Bloco A, apto. 26,
nesta cidade, filha de DDmingoS
Duarte e Jaimar Dias-Duarte,

. EDITAL N'! 18.177 de
27-02-1992
LORENO JOSÉ MINATI e

KATIA CRISTIANA BOR
NBURG
Ele, brasileiro, solteiro, tlcliicD
eletrõnico; natural de Guarami
rim, neste Estado, domiciliado e

residente na Rua Julio Pedri, 333,
em- Vila Nova, nesta cidade, filho
de VictorMinati e Olinda Minati.
Ela, brasileira, solteira, comerciá
ria, natural de Jaraguã do Sul,
domiciliada e residente na Rua
JDsl Emmendoerfer, 1.692, nesta
cidade, filha de Alvino Hornburg
e JuditeHornburg,
EDITAL Ni! 18.178' de
27-02-1992
Cópia recebida do cartório de
Apiana, neste Estado,
OSMAR MAI" eMARLI SALM
Ele, brasileiro, solteiro, operador

de mâquina, natural de Presidente
Nereu, neste Estado, domiciliado e

residente nesta cidade, filho de

.

Arlindo JoséMay e Valmira Batis-
.

taMay,
-

Ela, brasileira, solteira, do lar,
natural de Apiana,. neste Estado,
domiciliada e residente em São

Jorge, em Apiana. neste Estado,
filha de Paulo s'aIm e Teresinha
EiflerSalm.
EDITAL N'! 18.179 de
28-02-1992
ORLANDO GUMZ eROSANE
ROSA
Ele. brasileiro, yiavD, servente,
natural de Corupâ; neste Estado, .

domiciliado e residente na Rua
Francisco. Zacarias Lenzi, em Vi[á
Lenzi, nesta cidade, filho t/ê Ru

dolf Hans Werner Gumz e Maria'
Gumz.

- Ela, brasileira, solteira, do lar,
natural de Jaraguâ do Sul, domi
ciliada e residente na Rua Fran
cisco. Zacarias Lenzi, em Vila Len
z;' nesta cidade,filha de JoslRosa
eFelicia Rosa;

E para que chegue ao co

nhecimento de todos, mandei pas
sar o. presente Edital,

.

que serâ
pUblicado. pela imprensa e em

Cartôrio, onde serâ afixodo duran
te 15 dias,

"A sra. Eifi Cristina Boettcher Matoso deverá comparecer com urgência, num prazo de 07
dias contados dest8 publica�o ao F6rum de J8J1lgII4 do Sul, das 13:00 às 17:00 horas, para
tratar do preenchimento do cargo'de EsCrivão Judicial", Caso não compareça perderá o di-
reito de vaga" •

-_
,

_

CLASSIFICADOS---.....---
Representante autorizado
em Jaraguá do Sul e região:

1M1lE1IO......-o_

ESCRITÓRIO CONTÁBIL GARCIA
Informações e vendas: Fone: (0473) 72-0695
R. Barão do Rio Bran,.ro, 168 - A.

,TIBERIO
AUTOMÓVEIS

compra- vende- troca
RUA BERNARDO DORNBUSCH,StN

�ONE: (0473) 72·0759
JARAGUA' DO SUL - SC

Jaraguá do Sul, 7 a 13 de março de 1992.

VENDE-SE
Casa de nu:zdeirapara retirar do local. Tratar
ruaAlberto SanIQS Dumont, 42.1,pr� ao

Vi,eirense, no per'fodo do. manhã, Barbada.

PROCURO TRABALHO
Em casa de famtlia ou co�rcio, como diarista,
Tratár na rua 470, emjrente ao TIf1mero 255,
com Irene. Oupelo telefone 72-2923, com Luiz

.

Remkavuki.

TOlDO DE CAMIONETE
Vendo. Para camionete F.lOOO. Tratorpelo

telefone 72-3236. Com l.uiz.

VÉNDO·OU TROCO
Um qordini.ano 1968 todo original, vendopor

VS$ 10miloU trocoporFord""A" ou um Ford 49.
Tratar 72-3363 com Francisco.

.

Cempra - Vende - Troca
Financia

Automóveis e Caminhões �

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

89250 - Jaraguá do Sul - SC.

Informativo
Paroquia'l

CASAMENTOS _

07103/�2 - CARIONI PAVANElLO e GISELlE STôiNSKI- 20h1S··
MOlHA .

07/03/92 • CESAR KAMMER e HANELORE ERDMANN • 18hÓO -

MATRIZ
.

07/03/92 - LAERCK> N. DE SOUZA e JOCEUA CASSIA DA SILVA-
18hOO· BARRA
07/03192 - MANOELSABEl e MARIZA DE SOUZA - 91130· MATRIZ
07/03/92· AMAURI FERNANDES DE UMA e GENI DE FÁTIMAZA
NBlA· 0�1i00· MATRIZ

. ."IIISSAS SÁBADO
19hOO - MATRIZ: 18hOO • SÃO LUIZ GONZAGA: 191130· SÃO JI:I
DAS TADEU: 19hOO - SÃO FRANCISCO; 181100· N. SRA DOCA
RAVÁGGIO; 1�1130· N, SRAAPARECIDA;

. IIISSAS DOIiINGO
07hOO· MATRIZ; 09hOO - MATRIZ-19hOO- MATRIZ; 08000 - SÃO
4UOAS TADEU; 08hOO • S.S. TRINDADE; 10hOO - SÃO PEDRO:
08hOO - SANTA CRUZ;O�I13Q·SANTO ESTEVÃO; 0�1130· PERP�
ruo SOCORRO; 08hOO - SÃO BENEDITO; 08hOO - N. SRA RAI
NHA DA PAZ; 101130 • SÃO ROQUE.

NOSSA lIENSAGEIl
Neste dia 04103 estamos Iniciando a Quaresma.
qUARESMA - tempo forte de conversA0. Tempo em que

.a Igreja' dA particular atenção à preparaçlo pascal de sua comu

nidade pela renovaçAo da vida batismal e penitenciai, Isto ê; ao
batlsmo'e à penitência como primeira e segunda conversA0.

QUARESMA - tempo de purlflcaçAo do coraçAo e de uma

autêntica so!ldarledade ci'lstA.
Durante a quaresma, no Brasll,- n6s celebramos a·Campa

nha da Fratemldade._(CF)
CF e Quaresma se Integram na promoção do fruto da con

versA0: a FRATERNIDADE, que li o objetivo do plano de Deus.
A Campanha da Fraternidade neste ano lança um desafio

,para a renovaçAo de toda a Igreja: II hora de abrir-se para o NO
VOI

fi. CF-92�TERNIDADE E JUVENl'UDE'"; .cujo lema .JU
VENTUDE - CAMINHO ABERTO· quer chamar a atenção para que _.

II Igreja e as pessoas de boa vontade comprometam-se com a JIJ.
.

VENTUDE, como agente de uma NOVA EVANGELIZAÇÃO e como .

força trensfonnadora da sociedade.
� tempo de promover nas pessoas o novo

corrros novos·.

m Curtume Arnoldo Schmltt Ltda.
"JARAGUA."

Foae: D�D (0473) 72"'70

Umamãe

inteligente,
sabe!

Clarex limpa, alveja e

desinfeta. Duas gotas por litro de

água previnem"O Cólera".
Um produto da MAQUIL Maul

Cufmica Industrial Ltda.
Telefone (0473) 72-1865.
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Vista.se bem

I, Tem coisas
I,

que nunca
II

saem da moda.
Andar bem

vestido é uma
delas.

E isso é no

I, �g,I,

I,

ModaSempre
Getúlio Vargas, 55

Dêoquehá
de melhor para
seus animais_

eh'nica

Veterinária

, Atendimento clfnico,
di6rgico, internamento, raio
X vacinas, hospedagem,petshop, banho, tosa, carinho

eproteçlo.
8h3Omin - llh45min

14h - 18h45min
S'bad��h30Dün-12h

Rua Luiz Kienen, 127 <ao lado
Pink and Blue)

Fone (Recados)72-0392 .

Mêdlcos VeterinatrlOs: Anelise
B.Léhmann

CRMV2 - 1125 Mauncjio
Lehms,",

Bettina Goscb CRMV .2 � 1126
CRMV2-1389

CORREIO_�-------------------------------------- -=> <> � c:::»" c:::.

NO\ITE DA PIZZA
. O Sweeter Som

promove neste sl1baào
(07) a Noite da Pizza
em Corupä, Animando a
noite, haverã sorteio de
diversas pizzas para os

presentes no
• 'point de

encontro da moçada",
totalmenie reformado,
De JaragulI saem ôni
bus às 20h3Omin da
Malwee e às 21 horas

.

da Rodovü1ria (via Ne
reu Ramos),

FORMANDAS EM
PEDAGOGIA
A Comissão Orga

nizadora enviando con

vite da FERI - Fun
dação Educacional Re
gional Jaraguaense -

para a formatura da
FACUWADE DE PE
DAGOGIA, . cujas sole
nidades obedecem ao

seguinte programa:
CULTO ECUMENICO
ECOLAçÃO DE GRAU,
hoje - 07 de março de
1992, 'às 20 horas; na

Igreja Evangtlica de
Confissão ,L�erana no

Brasil.
.

As formandas
nossos cumprimentos e

muito sucesso na pro
fissão ora abraçada.
AGRADECIMENTO

O Bloco Carnava
lesco • 'Se Segura", vim
a p;tblico agradecer o
apoio e o patroCtnio O Carnaval foi fraco em Jaraguã da Sul. O

p�stado pelos senhore� tempo não colaborou. com os foliões que erifrenu;Wilson Kolbach (padri- ram ainda a falta de grana comum ao final da mes
nho), Paulo Bauer, Udo .

no bolso das brasileiros _ atormentados pela in-
Wagner, Jost Ramos de - disso, ,.

.

lõeCarvalho, bem como as flação, Apesar isso, a aiegna contagiou os sa s

empresas Malwee Ma- que registraram muita gente bonita, como o casal
lhas, Malhas' Ja-rã, dafoto,

=:;����� -r
...

f
....

m
....

m1
.....

r
...

m
....

I
....

r
....

I"""r
...

m
...

r
....

r
....

r""":m
...

m
..

r
...

r
....

��j
....

t
....

r
...

m
..

t
....

r
....

m
.....

r
....

m
....

t
...

r
....

m
.....

r
....

r
....

m�]

-16 anos

·de ndpcias

Hruschka
Equipamentos e .Acessórios

Indústria de aparelhos para máquinas de costura,
Aparelhos de debruns, aparelhos de debruns duplOs,Ovo Goleira, filete, aparelhos para pregar elástico e

aparelhos especiais.

Rua Tereza A. Hruschka, 50 - Bairro Jaraguã
.

Esquerdo
89250 - JARAGUÁ DO SUL - SANTA

CATARINA

I, eiNE, JARAGuÁ
SEXTA - 06103192 - 20:15 horas - Top Gang -

AsesMuito Loucos
Direção de: Jin Abrahams. Com: Chorlie
Sheen; Kevin Dunn e Cary Elwes. Censura:
Livre
sXBADO - 07103192 - 20:15 horas - Top
Gang - AsesMuito Loucos. Censura: Livre
22:00 horas - Filme Erf1tico. Censura: 18

Gang - AsesMuito Loucos. Censura: Livre
SEGUNDA - 09103192 - 20:15 horas - "Sem
programação"

TERÇA - iOl03192 - 20:15 horas - Top.Gang -

Ases Muito Loucos. Censura: Livre
QUAKTA - 11103192 - 20:15 horas - Top
Gang -AsesMuito Loucos. Censura: Livre

.

QUJNl'A - 12103192 - 20:15 horas - De Volta
a LagoaAzul. Censura: Livre.

anos.
DOMINGO - 08103192 - 20:15 horas - Top

Aniversariantes
Dia 07/03 - Yara Spring
mann, Edeltraud Rolin Her

mann, em
. Corupf1; Nelson

Morbis, Jo� Renato de Car
valho, Iracema Behling, Ana
Laura Zielonka Vieira Rodri

gues eAlmir Lippinsld.
Dia 08/03 - Wilson Germa
no Albrecht, em Schroeder;
Aldo Piazera, SibeUy Gram
kow, Eleida Liclifeld, Schirley
Adriana Barrel, Remaclo Fis
cher, em Floria1U1polis e

Fernando Bittencourt Lucia-
no,

Dia ·09/03 - Jazio Carlos
Ferreira, Edeltrudes Lippins
ki, Marcos Antônio Rosa"
Ivone Wolkmann, Francisco

França, Anast41cia Olska,'
Waltraud Simon e Victor

Freigang.
Dia 10103 - Roberto Funke,
Paulina Morbis, Romualda
Henke, Alzira Nagel, Nelson
Pereira, em" Guaramirim,
Jost Nunes, Maria Luzilda
Gregolewitzch Baratto, Bru
nhilde Boss Homburg, Maria
Gonçalves Voigt e Cacilda

Menegotti Schünke.
Dia 11/03 - Daisy da Costa,
em São Francisco do Sul,
Ivete Stulzer da Silva, Marce
lino Bisoni, Renato Tomasel
li, Nivaldo Bauer e Ione Viei
ra Rosa.
Dia 12/03 - Helmuth Neit
zel, Marilane Dõring, HiU'Jrio
Rosa, Dorival Duwe, Rovino

Malhas

JARÔ

5
IILHIS IIRO UOL
1986 - 1991

ANOS

�'*�
�� Lanchonete e

Panificadora

Ao lado da
II· rodoviária
Ie<

gente nossl

Jaraguá do Sul

RuaMal. Deodoro, 28
Fone: (0473) 72-0346 172-0866

A ROUPA INFANTIL

página6 Iaraguâ do Sul,

Küster, Roger Muniz, Maria
Helena Krüger, Akzise F�
ma Papp e Darltm Decle
versonAnacleto •

Dia 13/03 - Rodrigo Nico
Zuzzi, Jorge Ersching; Augus
to Gerent, em Concôrdia;
Paulo Carlos Hoeft, Waldir
Gerem, em Astorga (PR);
Bento Nunes, Elfonso
Schramm Araci Eggert, Er
nesto Krause, Vivia"
Schmõckel Buerger; em

Curitiba; Francisleine Mai
nara Rosa, Euclides Martins,
CtsaT Furlan Hille e Betina
Borchardt;

ESCALA MUSICAL, II
I.

Aulas de
ÓRGÃO - VIOLÃO -

SAX e

CLARINETA

Rua Demfngosda Nova, 02 377 Fds

Página 7
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A GERAÇÃO
DA MALHA

VARIG
72-0091

"

* Nesta ediçlo, destaque para a �ati
oba Marina França, uma das amver
sariantes da semana. Parabéns!

Vestindo Gerações

Postos de Venda.r .

Av. Mal. Deodoro,
1.085

* Um parabéns
especlall seobora

,

Maria Gonçalves
Voigt. Ela
aniversariou dia 10,
comemorando a
data com uma festa
em ramOia. Sadde e

felicidades � o que
lhe desejain os

filhos, genros e .

-

netos e a coluna.

Fone: 72-3311

••

�
BAI,NEÁRIO

,.

CAMBORIU
PARA ·COMPRAR1 VENDER OU ALUGAR,

CATTANllrIIÓVEIS
ÀV BRASIL; 1030 - FOrJE: �0473) 66-2889

Rua Reinaldo Rau,632
Fone: 72-1599

Malhas para confeccionista�
Rua Cei. Procópio G. de Oliveiras

:788
Fone: (0473) 72-0246
Jaraguá doSul- SC

RESTAURANTE 'GREDAL
O que- há de melhor em restaurante, aberto ao públiCO de segunda

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

Não deixe de prestigiar este delicioso 'recant�, convide seus ami·
gos e vá se divertir, esta é a verdadeira opção em lazer.
Localizado a rua joinville, próximo ao parque· fabril Dalmar.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VENDAS

LOCAÇÕES
LOTEAMENTOS

VENDAS LOCAÇÕES
,

- CASA DE ALVENARIA DE 70,00m2-construida em
terreno de 480,OOm2• Na roa: Alberto Klitzke.
- APTO 70m2 na rua Egídio Vicente de Souza cr2 dorm.
sala, cozinha, BWC e garagem.
- CASA DE ALVENARIA 70m2 em Sehroeder e/2 dorm.
ee/210tes., "

- APTO cl 70m2Ediftcio Jgull e/2 dom. no 102 andar.
- CASA DE ALVENARIA 70m2 na BARRA e/2 dorm.

-

terreno 14mx3Om.
- CASA DE ALVENARIA na rua: Alfonso BaFtel,

pr6ximo ao Baependi '

.

'

- TERRENO NA PRAIA GRANDE: (;asa de alvenaria e!
177,OOmíl na Max Roberto E. Ziemann

- CASA DE ALVENARIA na rua: Lateral da Walter
Marquardt, casa mista na rua: Cam�-Alegre

- CASA DE ALVENARIA cl 140m na rua: Av. Mal.
Castelo Branco em Schroeder.
- CASA DE ALVENARIA na rua: José EmendoerCer.
- TERRENO 574m2 na rua Jacob Gesser,plaino, atrlls do

. Tijola� Mat. Consto
2

- TER'RENO proximo a FACULDADE e/10.000,00m '

- UMA CHÁCARA CI 50.000,00m2 em GUARAMIRI)M
cl 100m de frente pl asfalto cl tanques de peixes, 10mil
pés de p81�itos, granjas pl s!linos e/4maternidades
toda cercada e/14 fiosde arame farpados e postes de

cimento.

- TELEFONERESIDENCIAL

- CASA DE lLVENARIA no LoteamentoMatina da -

Silva, Bairro Estradanova, cl 02 dorm. sala, coz. bwe.

- APTO novos no Ediflc:io Joana e/02 dorm. +
dependência de empregada ci interfone, garagem.

- SALAS COM. NA AV.MAL. DEODORO, sala de
4O,80m2 e de 34,47m2 em cima da MP.- ,

- SALA COM. NA AV. GETÚLIO VARGAS 02 salas cl
divisórias em cima do UNIBANCO.

ALUGA-SE
APARTAMENTO - COM 2 dormlt6r1os + sufte.+ Dep.
de empregada (novo) - Ed. Jacó Emmendoerffer - Rua

Domingos da Nova, 334

VENDE-SE
TERRENO COM &7OOm', àdlflcado com um, ca.. de medelra e
"Po eltuaclo em Franclaco de Paula, 500m ep6a .C8lçemanto.

Pr6x. Lot. MarcelO '

VENDE-SI!'
CASA llII! ALVENARIA - CO!II
20aml"- TERRENO COM
609m' - Ru. 680,• '!," 84
P16x. 80CoNgio rtOI.ndo
Mare. Gonç.lVe.. Uhll de

.

FIgueira.

,

VENDE-SE
CASA Dli ALVEIlARIA

,

com 10m" - terreno 435m"
Ru. 416, n"888 - Pr6x.,
CoYgIó J.rdlnl LenzL.

YENDE-SE '

CAS�D ALVENARIA - COM
1 - TERRENO COM

420m - RUA.262 -ILHA DA
FIGUEIRA - "PAlITE

FINANCIADA"

VENDE-SE .�

TERRENO - com 375m'
_ 296 - P16x. 80 Acarar

�._'!!!,MUTA-SE ..

�(pequene) perto
de Cevei (RIj) de l.,uZ) - por

caaa jlr6x. centro.

ALUGA-SE
SALA COMERCIAL - com

142m" (tlrree) - Ed.
Florença - Av.....rechel

ALUGA-SE
SALA COMERCIAL _(411
a=k.�J�

".

VENDE-SE
CASA DE MADI'IRA -

terreno com 550m - Rue
Helnz Manhke, T7 - P16x.
CoI�1o Albano Kenalér

SCHROEDER - CENTRO
Terreno cIS25m"LPr6x. I.

M8clnlc. Irvel. una,n..

t.td&.
Preço: Clt 3.500.000,00

.; VENDE-SE
TERREIIO - COI!! 40&n2 -

. Rue GullhinneO.
W.ckerhlllll!n - P16x.

.
F6RuiI.

VENDE-SE
TERRENO COM 365m" - AV.
MARECHAL DEODORO DA

FONSECA.

YENDE-S�
•TERRENO com 2.800m -

Rue JoInvllle - em frente
Weg ••

'O,

, Jaraguá do Sul, 7 a 13 de março de 1

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PARA JOVENS SOLDADOS
o problema das drogas atingiu aM mesmo

o�rcito. Visando o efetivo combate à dissemi
nação das drogas entre os jovens de suas filei
ras, a instituição estkt lançando a campanha de
nominada Projeto, Esperança. Estima-se que
lOo/c dos jovens convocados para o serviço mili
tar tem algum envolvimento com drogas. o.pro
jeto, baseado em audiovisual e trabalhos de

grupo, visa reformular Os valores dos jovens e

reafirma os prindpios de amor à vida.

ALEGRIA FM

<, O verão da Grande Florianópolis trouxe
ao dial dos ouvintes uma pitoresca novidade.
Uma nova emissora de freqüência modulada,
com o sugestivo nome de Alegria FM. Na pro
gramação da rádio somente m6sicas do gêne
ro sertanejo, tipo Leandro e Leonardo, João
Mineiro e Marciano, Roberta Miranda e da(
prá frente. Detalhe: a estação está fazendo o

maior sucesso, inclusive entre o p6blico jovem
habituado As tradicionais FMs do gênero surf
e praia! Eta, SÔ•••

NÃO DEIXE DE LER

A reportagem intitulada uSfndrome da
Sfndrcime" (na capa, "Pânico daAIDS", com a
foto de C/iludia Raia mostrando seu teste de
HIV) que veio na revista Isto J! Senhor nämero
1168, de 19 de fevereiro. Informações que farão

.

bempara qualquer 11m!

•MESAS TÉRMICAS
•POLIMERIZADEIRAS

·MISTURADORES DE PASTAS

• BARCAS PARA TINTURARIA

• SECADORES DE MALHAS

·SISTEMAS DE EXAUSTÃO
• PEÇAS ESPECIAIS E CALHAS

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

- JARAGUÁ 00 SUL - sc

"SKINHEADS"
Cabeça raspada

(não i calourol),
jeans surrado, botas
pesadas, camisetas
com estampas de fi
guras horrendas e

anlis psicodélicos
nos dedos. Essa t a
indumetuéria base. O
movimento dos jovens
que são simpatizantes

. do nazismo, do sepa
ratismo e pregam o

preconceito para com

negros, migrantes
nordestinos, homos
sexuais e mesmo mu-.

lheres parece jl1 ter

representantes em

territõrio catarinen
se, segundo artigos
publicados recente

mente pela imprensa
da região. Frutos da
sociedade moderna?

ACESSO
omcu
Não foram

poucos os aprovados
no vestibular da
ACAFE que não
efetuaram suas ma
trículas. Motivo?
Não tinham- dinhei
ro para o pagamen
to das mensalidades.
Por outro lado, es

tudantes que já cur

savam também op
taram pela desist�n
cia,

.

em virfude dos
altos .custos para se

manter numa facul
dade. Educaç�o no

Brasil, desde os

primórdiOs, sempre
foi para a elite!

ANIVERSÁRIO
Dia 5 demarço,

o grande profissional
e figura humana dQS
mais carismâticas,
Cali, comemora ida
de nova. Um abraço
mais do que especial!

..--..----�----------�--------..I' ..-------------------------------.

Carros novos e usados de qualquer
. marca.,COmpF8 e venda de eonsércíosPedras pan pisos - pisçina - granitos e

revestimentos de paredes em geral.

RuaJoinville, 4.133 - Fone (0473) 72-0869
Jaragu4 do Sul- SC

COMPRA-VENDE-ALUGA

Rua.WalterBreithaupt, 92 (defronte ao
Beira Rio Clube de Campo)
Fone (0473) 72,.2598
Jaraguâ do Sul- SC

RuaReinaldo Rau, 530 -

Fones (0473) 72-1130/72-2487
Jaraguä do Sul - SC

Jaraguá do Sul, 7 a 13 de março de 1992.
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Biblioteca: sede.muda
e,será informatizada

mento da Biblioteca. As de

pendências atuais, da Biblio
teca sãe alugadas. A necessi
dadede mais espaço restringe
o uso do acervo e das pesqui
sas.' Em dezembro do, ano
passado foram emprestados
1.200 livros e em janeiro, ape-

.

sar das férias, 455 consultas
foram feitas, "o que revela o

bom movimento da bibliote
ca", destaca Dirce.

A Biblioteca Pública
Rui Barbosa funciona de se- ,

gunda a sexta-feira, das 7h às

19h, sein fechar ao meio dia,
na Rua João Pícolli,

disposição do público", enfa
tiza a responsável pela biblio
teca, Dirce Nunes.

Jaraguä do Sul _ A

Biblioteca Pública Rui Bar
bosa

.

será uma das primeiras
do estado a informatizar seus
serviços. Através de um mi

cro-computador Isis,' adquiri
do ano passado pela prefeitu
ra municipal junto ao Institu
to de Informação e Ciência e

Tecnologia, com sistema ex

clusivo para uso de bibliote
cas, será possível o controle e

lançamento de todos os servi

ços. "A informatização vai fa-
.

cilitar e agilizar o controle do
acervo, ' dos empréstimos,
consultas e títulos existentes a

Ainda no segundo se

mestre deste ano a Biblioteca
Pública Municipal será trans

ferida para novo endereço,
desta vez em' sede própria. A
Biblioteca Pública RuiBar
bosa funcionará em .local dé
finitivo a partir de agosto, no
local onde funciona atual
mente a rodoviária da cidade,
na Praça Expedicionário .

O prédio da rodoviária
será adaptado ao funciona-

Happy
.,Hour

By
Paulo

Tavemard

.

Eu prometi na semana passada e aqui
estão eles ..., os principais premiados 'com a esta

tueta-gramofone na 34f1 edição do Grammy
Awards;
Canção do ano � "Unforgetabte", äe Irving
.(Jordon ,

Me/hor cantorapop. - BonnieRaitt, por "Some-
thing to Ta/kAbout"

'

.

Melhor
.

cantor pop - Michae/ Bolton, por
"WhenA Mall LovesA Woman"
Revelação do ano - Contnuiandoa tudo e a

todos, ganhou o desconhecido Mare Cohn, pela
canção "Walking in Memphis" .

Melhor cantora countty _.Mary-Chapin Carpen
ter, por "Down at the twist & shout"
,Melhor performance metal - Meta/ica, por
"Metal/ica"
Melhor banda de Hard Rock - Vali Haien, por
"F.U.C.K"
Melhor música altemativa - "Losing My Reli
gion", de R EM
Produtor do ano - David Poster; por "Unforge
table"
Melhorgrnpo pop - REM, pelo áibum "Out of
Time"
Melhorgrnpo de rap - DlJt1ZZY leff& The Fre
sh Prince, por "Summertime"
Melhor cantor rap - L L Cool 1
Wotld music - (a categoria onde concorreram

.

Milton Nascimento e Dori Caymi) venceu o a

baterista do Grateful Dead, MickeyHart
Melhor canção de rock - "Soul Cage", de Sting
Melhor clip - "LosingMyReligion ", de R EM
Melhor longa metragem '_ "Blondie Ambition"
(Na Cama com Madonna], deMadonna
Canção do 0110 _ "Unforgetable"-Nat King Co-
le eNatalie Cole

.

Disco do alio - "Unforgetable", Natalie Co/e"
• Homenageada especial

.

- Barbara Streisand
(demais}.

UnDeRgRoUnD

Prefeitura procura terrenos para 'casas
M�anduba o

prefeito Dávio Leu encami
.nhou projeto de lei à Câmara

Municipal de Vereadores,' so
licitando autorização' para
e.fetuar a aquisição de um ter

reno com área compreendida
entre 25.000 a 35.000m! pre
ferencialmente localizado nas

proximidades da Ärea Indus
trial do Município e destinado

a implantação de um Núcleo
Habitacional. O projeto será

possível porque o Governo do
Estado destinou para Massa

randuba, 'através da Co

hab/SC, um lote de casas po
pulares.

Após a aprovação deste

projeto, por parte dos Verea

dores, a prefeitura estará apta

a receber propostas para
compra dó citado imóvel, as

quais serão seleeionadas e

analisadas pela comissão de

avaliação de imóveis, isto

porque através de convênio a

ser assinado, caberá a muni
cipalidade a doação do temi
no e preparação da iMra-es-

'

,

trutura.

AMÁBllE PIAZERA CONTIM
Com Imenso pesar recebemos a Imensa e Imo�oura saudade.

noUcla da morte de nossa querida aml- Não cabe traçar aqui o seu per
KR Amáblle Plazera Cont1m, aós 77 fiI bfográflco, todavia, cumpre-nos sa
anos de idade, oconic:!a na madrugada lIentar nestas breves linhas, a nohreza
do dia li de fevereiro p.p., na vizinha do seu caráter e a pureza de seus sen

cidade de Jolnv.llle onde se encontrava tlmentos.

hospitalizada.
,

Seu corpo foi trasladado paI'íl a

cripta da Igreja MatrIZ de São Se
hastlão onde 101 velada, sendo sepultada
no Jazigo da lamßIa na Barra do Rio

do CelTO. A missa de 70 dia lol celebra-

teu-se na Agênclli da ECT - Empresa
Brasileira de. Cerreíos e 'Telégtaf'os, em
Jaraguá, Iniciando sua carreira profis.
slonal como Agenle do Correte de Re�.
torcida, lendo exercido, ainda, a nobre

mlssão·de catequista na Igreja de Santo

AnIQnlo.
Cõm saudade, rel�mb!"llmos de

nossa querida amiga Amáblle partlci.
pando, com destaqué, dos belos, hinos
sacros durante a realização do 0"('.10
da Santa Missa. Era uma criatura ale

gre e cllmunlcatlva e possula o'seu bom
drc"lo de ilmlzade�.

'

Amábllel Jamais serás. esqueci
da pelo.s que te amaram'em vida, por·
quê, no coração de todos nós e na sau·

dade, lú viverás eiernamenie!
Rezamos, pols, por essa queri

da crlalura, rogando 80 nosso mlsed·
cordloso Deus para que ampare, prole·

Era casada 'com o ,Sr. Pedro

Conllm e deixa qualro filhos: Lizele,
Marlséie, Ângelo Vllórlo e Mlirio.,Céllo.

\
Fllba d.!l ca.�1 Vllórlo'PI�era e

D. 'Eilwfrges Bortollnl; Irmã do saudoso

da pelo/Revmo Padre Alberto �azera, D. Honoralo Plazera, Bispo Dlocesàno
na relerlda Igreja, à qual compareceu da

.

cidade de La$lls.sc, de 'D. Oíiliâ, D.
grande número de parenles e pessoas Maria, Crisllna e 'Uno, Iodos la:IeCidos.

amigas que Ibe vieram preslar as últl- Em laraguá residem as suas Irmãs D.

inas homenagens. Aclélla, Rosália e seu ínnão Joaquim.
Conhecemos .AmAblle descle a A. nossa pra"leada amiga lol

sua adolesdnda, lá pelos Idos de 1930, aluna do con«lluado Colégio Divina

em Relorclda e conservamos a boa Providência e leve ativa partldpação'
amizade ale os seus últimos dias de vl- nos Corais das Igrejas em JBrIltuá e

II'

I. Alugad� pela razoável soma de 1 mllbão de dólares, a Disneylândia
serviu como palco para a grande lesla de aniversário da divina EllZabelb Ta

yio!', que no dia 27/Fev. comemorou na Callfornla os seus bem vividos 60 anoS

d.e Idade;
II; Em maus lençols eslá o popstar Bllly IdoL Ele'não compareceu

dianie do Juiz para dar explicações sobre o. processo que responde por ler

agredido uma modelo. O Juiz está lulo da vlda_
III. Lady Madonna, que 'na 'semana passada foi clicada lazendo lopless

numa praça Alugou·o New Yorlt'sGalely, um Í'edulo tiplcamenle masculino, pa
ra gravar seu pMximo clip.

da. Sempre 101 grande amiga de nos� Nereu Ramos (antiga Retorcida), e era Ja e conceda a paz ,perene à alma sau-

lamßla. Inlegrante do Grupo Cundador da dosa de Amáblle
_

Plazera Conllm!

Hoje, com Irlsleza, lamenlamos SCAR· Sociedade Artística de lBl'aguá laraguá do Sul, S de março de

a sua partida para a pátria celesllal e do Sul. Im.. ass. Q_allleo Santana (em nome da

,com, a sua ausência. curtimos ,uma Dedicada postallsta, aposen· famßIa).

OSCAR 92 - OS PALPITES

Paro quem cU/te assistir a esta festa, a( vão algumas pré-
vias:

.

Me/hor. filme dramático - "Bugsy",
&
com WalTen

Beatty///Cômico mJsical - '� Bela e a Fera", dos Estudios
Dislley//IMelbor ator.Robin Williams'ouNickNolte///Mélhor
atriz - /Jette Midler Oll lodie Foster///Melhor ator coadjuvante
- lack Pa/anee/I/M. amz coadjuvante - Mel'CedésHuel///Di
retor - Oliver Stone///Filme estrangeiro - Europa ou }jouble
Life of Veronique///Agora l só apostar e assistirpara ver no que.
dá.

DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS EWALD LTDA
Parafusos - Porcas - Arruelas

Rua Bernardo Dombusc::h, 1.136 - Vila Baependi

By TbeWay/// Até semana que vem!!!,FONE: (0473) 72-0136
Jaraguá do Sul, 7 a 13 de março de 1Página 10
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Copa Santa' Cat�rilla
Esporte em, Revista
-----------Jaime BlaIik-Juventus estréia dia ,IS
Margute desmente pressões,
mas admite estar desgastado

Jaraguá do Sul - O Grêmio Es

portivo Juventus fará sua estréia na Copa
Santa Catarina, no próximo domingo
(IS), na cidade de Caçador, enfrentando a

Caçadorense. As duas equipes se defron

taram no ano passado, em sete oportuní-
•

dades, nas quais ocorreram cinco ,empates
e uma vitória para cada equipe, o que
vem demonstrar um grandé equilíbrio de

forças.

Copa Governador do Estado, que começa
no dia 5 de julho.

'

Acompanhem, a seguir, os jogos
do Juventus no primeiro turno da Copa
Santa Catarina deste ano: Dia 15/00 -

Caçadorense x Jovenlus; dia 18/03 -

Blumeneu x Juventus; dia 21/03 - Ju
ventus x Avaí; dia 25/03 �' Brusque
x Juventus; dia 29/03 - Juventus x

Concórdia; dia 02/04 - Juventus ,x

Marcßi.o Dins; dia OS/04 .: Ferroviário x

Juventus; dia 08/04 - Juventus x Inter

nacional; dia 12/04 - Araranguá x Ju
ventus.' Os jogos do segundo' turno obe
decerão a mesma sequência, havendo

apenas a inversão no mando de campo.

o diretor de futebol do Juventus, Ângelo l!fargute, concedeu entrevista

na terça-feira (3), ao repórter Jurandlr Carioca, da Rádio JaragoÍá, e quando
interrogado por este, sobre a existência de uma possível pressão por' parte de

alguns diretores do moleque travesso, que estão ingerindo aa sua área de tra

balho, foi logo desmentindo. Mas, como diz o velho ditado: "onde 'há fumaça,
há fogo", ele foi bastante objetivo, ao fazer a seguinte colocação: "se o meu tra

balho não serve, que me digam." Margute disse ainda: "os amistosos realizados
até entiio, foram centra a minha vontade, pols preferia que fossem feitos ape
nas coletivos, uma ,vez que, para a torcida e a crítica esportiva, a primeira Im

pressão é quettea," Admitiu, também, estar um pouco desgastado com esta si

tuação, e prometeu .que a partir da próxima semana, tudo voltará ao normal no

"João Marcatlo" e, pj!dlu ao torcedor e a Imprensa que vem cobrindo o dia-a

dia do moleque travesso: "aguardem mais uns trinta dias, para então me co

brar uma posição com relação ao desempenho da equipe e principalmente dos

jogadores, cuja responsabilidade pelas contratações, é toda minha." Fica a nos

sa torcida, para que este clima até certo ponto conturbad� que se criou às ves

peras da estréia da equipe na Copa Santa Catarina, passe a ser uma página vi
mda, para o bem do próprio Juventus e do seu torcedor, que tão somente quer
ver seu th",e fazer uina grande campanha na temporada deste ano.

A expectativa de dirigentes' e tor

cedores juventinos é muito grande, no

que diz respeito a participação de sua

equipe no campeonato estadual deste

ano, ela que fez uma ótima campanha no

ano que passou, ficando em sexto lugar,
na classificação geral.

A primeira fase, em que estará

em disputa a Taça Nildo Teixeira de Me-'

lo, tera ainda a participação de Avaí,
Brusque, Blumenau, Marcílio Dias, Fer
roviário, Internacional, Concórdia e Ara-,

ranguá, perfazendo um total de 1,0 clubes,
que jogam entre sí, em turno e returno. A

final da Copa Santa Catarina acontece no

dia 28 de junho, e dará um ponto extra ao

campeão, válido para a segunda fase do

campeonato, quando estará em -disputa a

AMISTOSO '

Ainda como preparação da equi
pe para as disputas da Copa Santa Cata

rina, o Grêmio Esportivo Juventus joga
às 15h30min, deste domingo, em Pome

rode, enfrentando o Floresta local. O mo

leque travesso receberá uma cota de Cr$
1.500 mil, livre de despesas de viagens e

'alimentação, para se exibir amistosamente

naquela cidade.
PATROCÍNIO sidente. Muito estimado e querido por

todos, "soo" C/áudio, com ceneza; vai
deixar saudades e uma lacuna muito

grande no meio esportivo de Jaraguá
do SII/ e de Santa Catarina: Descanse
em paz, meu mestre.

o Capitão André
A partir desta edição, sema

na/mente, teremos a satisfação de con

tar com o patrocínio desta co/una, par
pane do DespachanJe V"lCtor - CiIo,
do grande desponista e particular ami
go, Cito Junkes. A coluna aproveita o

ensejo para parabenizar o ti/o, dese

jando-lhe milita saúde e felicidade, pe
/0 seu aniversário transcorrido no dia 5
de março (quiilta1efra), oportunidade
em que reuniu a .família e um seleto

gmpa. de amigos, para comemorar

mais um ano de feliz existência.

A largada da primeironaADJ já é uma
Jaraguá do Sul - Com a parti, ípação de 10 clubes, será dada a largada na tar

de de hoje, do campeonato da I' Divisão de Amadores da Liga Jaraguaense de Futebol.
Caxias e Aliança abrem oficialmente a temporada de 1992, jogando no estádio do Bota
fogo Futebol Clube, na Barra do Rio Cêrro. Na preliminar, a partir das �4 DOráS, jogam
os aspirantes das duas equipes, enqumto a partida de fundos, entre os titulares, começa
às 16 horas.

Amanhã, nos mesmos horários, mais quatro jOllos completam a primeira roda
da. No bairro João Pessoa, o João Pessoa faz sua estréia contra o Juvenuts. Em Rio da
Luz, o clássico local entre Cruz dê Malta e Guarani. Nos outros dois jogos, o Pinheiros
recebe o Amizade (campeão de 91) e o Guarani enfrenta o Rio Molha.

Na rodada inicial serão permitidas duas substituições, por equipe, e a partir da
segunda' rodada, cada treinador poderá substituir até cinco jogadores, o que aliás é uma
"boa", por�ue os deixa mais à vontade para poder usar mão de todos os jogadores que
tem à sua dlS�ição.

O publico esportivo de Jaraguá do Sul e região, está- convidado a prestigiar a
partir de hoje o campeonato da Primeirona, que promete muitas emoções neste ano de
1992.

realidade INAUGURAÇÃO
Jaraguá do Sul - o dia 15 de fe

vereiro de 1992, é a data oficial de fun
dação da Associação Desportiva Jarag!Já
(ADJ). Fundada por um grupo de abne
gados desportistas de nossa cidade, aADJ
lern por objetivo principal difundir cada
vez mais a prática do desporto amadór
em Jaraguá do Sul. A sua sede localiza-se
à Avenida Getúlio Vargas, s/o, junto a

Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo
(SECE1), no prédio da antiga estação
ferroviária.

A primeira diretoria eleita está
assim composta: Pn=sidente -, Ivo dos

Anjos, Vice-Pn=sidente - Valdir Chio
dini (Tetí), Secretário - Rogéria Lauro
Tomazell� Tesoureiro - Assirio Carlos
Ramthun, Diretor de Esportes - Cito
Junkes, Diretor Social - José OlíVio
Papp, Conselho Fiscal - Dorval Franz
ner, Sergio Kuchembecker, Jean Cario
I.eutprecht, Raimar Radünz, Hercilio
Mendonça da Rosa e Afonso da Costa Fi
lho.

A patir de agora toda as m�li
dades interessadas em disputar compe
tições a nível estadual, poderão filiar-se a

ADI e posteriormente as respectivas fede
rações.

Está marcado para a noite �.
próxima segunda1eira (9), o ato de

inauguração das 12 novas cabines de

rádio, televisão e jomal, do estádio
João Marcauo. Foram. todas construi
dos em alvenaria eterão acesso exclu
sivo para os profissionais da imprensa,
que ficarão a partir de agora longe do

assédio dos torcedores. A cerimônia

simples de inauguração precederá de

um "racha" entre a diretoria, e conse

lheiros do clube e a imprensa, às 19

-horas, seguida de unijantarde confra
temiU1fão. Um aviso dos alegres rapa
USeda imprensa; tios canotas: o time

esta muito bem preparado, ponanto, os
cartolas que se cuidem.

'

.

"SEO" CLAUDIO

A vida não ê feita somente de
momentos de alegria. E é neste mo

mento, envolvido de profunda tristeza,
que registramos o passamento do

grande amigo e desportista, Cláudio

Olinger Vieira, o "seo" Cláudio, como
todos, carinhosamente' costumavam

�hanuf-Io. NascirÍQ a Ji12.1928, em'

Florianópalis, mas há muitos anos ra�
dicado em Jaraguá do Sul, cidade que
adotou e aprendeu a amar, ele faleceu
na sexta1eirti (2812), aos 63 anos de

idade, após breve, mas tenaz enfermi
dnde. Sempre esteve 'Iigado ao esporte,
e o futebol era sua grande paixão. Foi
treinador do Clube Atlético Baependi,
quando esta agremiação ainda dispu
tava o campeonato estadual de profis
sionais. Logo apôss» clube "tJZ/lITrJ" er

tinguir seu departamento. de ftuebol
profissional, o "seo" Cláudio asso

ciou-se ao Grêmio Esportivo Juventus,
onde dedicou-se de corpo e alma, ocu
pando inicia/mente o CtlrgO 'de vice

presidente 'e pasterionnente, o de pre-

DME divulga calendário
(18), Vôo Livre (18, 19), Torneio de
Bolão "Cidade de Jaraguá" (24, 25, 26),
Quadrangular de Futsal (24, 25, 26), IV
Troféu Jaraguá de Karatê (18) e Torneio
de Tiro (25); Agosto - continuação do X

Campeonato Municipal de Futebol Var-

zeano (2, 9, 16, 23, 30), Jogos Regionais,
em São Bento do Sul (21 a 26), início do
X Campeonato Municipal de Futsal (Pe
ladão) (28), Festival Esportivo de Volei

(21, 22, 23), Microrregionais dos JESC (24
a 27) e campeonato estadual; Setembro
- continuação do X Campeonato Muni

cipal de Fulsal (Peladão) (5, 12, 19,26),2'
etapa "Esporte nos Bairros" (12) e cam

peonato estadual; Outubro - conti

nuação do X Campeonato Municipal de
Futsal (Peladão) (3, 10, 17, 24, 31), IV
Festival Esportivo de Xadrez e Fulsal (17
e 18), Jogos Regionais dos Joguinhos
Abertos, provavelmente em Brusque (9 a

14),. 5' etapa do "Esporte nos Bairros"
(24) e campeonato estadual; Novembro:
- Jogos Abertos de SC, em Joinville

(30/10 a,08/11), Campeonato de Vôo Li
vre (14, 1.5), continuação do X Campeo
nato Municipal de FutsaJ (Peladáo) (7"
14), III Campeonato MunicipalA�rto de
Volei e Basquete (15 a 30), 6' Etapa do

"Esporte nos Bairros" (21), encerramento
dos Centros de Treinamentos (28) e cam
peonato estadual; Dezembl'Q - III Tor
neio de Volei Veteranos (01 a 10), V Fes
tival Esportivo de Futebol de Campo (5,
6) e Joguinhos Abeltos de SC, em

Concórdia (12 a 19). O chefe da DME,
prof. Hercilio informa ainda,- que':o ca
lendário poderá soCJ:er modifica�ões, con
forme as necessidades da Divisão Munici

pal de Esportes, tanto em relação as da

tas, como os locais das competições,.'

Jaraguá do Sul - A Divisão
Municipal de Esportes (DME) de Jaraguá
do Sul, que tem agora na chefia o Prof.
Hercílio Mendonça da Rosa, pessoa da
mais alta competência e que há vários
anos esteve à frente da coordenadoria de

esportes e lazer do Sesi em nosso municí
pio, acaba de divulgar o calendário espor
tivo para o ano de 1992. Foi feito o plane
jamento anual e a programação, que foi

aprovada ainda no mês de fevereiro, pelo
prefeito municipal, e que passamos a rela
tar a seguir: Março -, Iniciação dos treí-

.

namentos aos Joguihhos e Jasc, I' etapa
do esporte nos bairros (14), no Bairro
Ana Paula, em Jaraguá Esquerdo, abertu
ra dos centros de treinamentos (21) e VI

campeonato de caiaques, canoas e batei
ras (22); Abril - Último prazo para ins

crições aos XXXII. Jase-DID (Il), Curso
de voleibol-FAC (9 e 12), 1° FestÍ\(al Es
portivo de Atletismo (rt), 1° Campeonato

• Municipal de Bocha Oficial (17) e X Tor
neio Início Campeonato Municipal de

Fl,ltebol Varzeano (26); Maio - Conti

nuação do X Campeonato Municipal de
Futebol Varzeano (3, 10, 17, 24, �l), 2'
Etapa do 'EsPorte DOS Bairros (16), lOs Jo

guinhos Abertos de Jaraguá do Sul (01 a

20), participação nos Jogos Microrregio
nais dos Jasc, provavein!ente em Campo
Alegre; Junho - Continuação do Cam

peonato Municipal de Futebol Varzeilllo
(7, 12, 21, 28), último dia para inscrição
nos V Joguinhos Abertos de SC (3), II
F�tival Esportivo de Basquete e Hande
bol (13 e '14),' 3' Elapa do "Espgrte nos

Bàirros" (20) e campeonato estadual; Ju
lho - continuação do X 'Campeonato
Municipal de Futebol Varzeano (5, 12,
19), Quadrangular de Volei (17, 18, 19),
Prova Rústica 116 anos de Jaragu;í do Sul

LAMENTÁVEL

É tremendamente lamentável,
'

que a etapa do campeonato estadual
de vôo livre, marcada para este final

'

de semana (6 e 7), em Jaraguá do Sul,
tenha sido cancelada pela Federação,
em ftmção da má conservação do

acesso ao "moTTO das antenas" e da

rompa de decolagem: E não foi par
falta de aviso, seguiuJo infonnou opre
,sidente dó Jaraguá Clube dR. Vôo livree

ú(IÍco plioto jaraguaense inscrito para ,

esta competição, Mdrtio Mieilce, É
agora?

A modalidade de futebo� de
18Ião,. primeira a ser filiada a ADJ, já se

Iecionôu ,doze atletas jaraguaenses (6
adultos, 4 juniores e 2 infantis), e vem

treinando diariamente, desde o dia 20 de
janeiro, sob o comando do treinador Lau
linho, que esta semana foi dispensado, e
do preparador flSico Caio.' Estão sendo
�dos tr!lbalhos de mll$.Culação, na

,Academia do Jorge Luiz de Souza (Sesi),
de aeróbica e tisica, na pista do CA. Bae
péndi e finalmente a parte técnica e tática,
RO ginásio de esportes "Arthur Müller".

.
'

O objetivo agora é conseguir o

JIIIrocinio junto às empresas de Jaraguá
do Sul, visando reforçar a ·equipe com a

contratação de atletas vindos de outras

�des. Es�o na agenda,.a realizagäo de
V6tios àmist�, CalDO preparação para
81 �Isputas da Copa Tuper"no ni� de
abril em'São Bento do Sul, os jogos mi
Clorregionais, regionais, aniversárió da ci
dade, campeonato estadual e jogos -aber
bJs.

'DESPACHANTE'
VICTOR,

GILO
Emplacamentos, ,transferências, negativas,

seguro obrigatório e tàxas..
_

Rua Jorge Lacerda, 169 .... Fone: 72-2779

SANTA MARTA
CONSTRUTORA,INC,ORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA.'

" �ROJETOS, CONSTRUÇÃQ,OECORAÇÃO,VENPAS DE TERRENOS, CASAS, E APARTAMENTOS rua Reinoldo Rau, 541- Fone: 723282
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AN07fAÇÕES
_ o doutor Jos4 CopstÀn

cio Albuquerque, o mals procu
rado m4dlco do vizinho rnu

nlcr"lo de Guaramlrlm, ainda
tem' tempo de cuidar de um

grande empreendimento como
4 a. SOCIEDADE ATIRADORES
DIANA - Sede Campestre. Pelo
que iII se construlu, mostra a

viabilidade de um clube - dlr(a
mos Intermunicipal. O que falta
4 os inadimplentes colocarem
em dia suas obrigações, que
são em grande número, deste e
daquele munlcrplo. Os [ara
guaenses não vão querer In
viabilizar aquilo em que um dia
acreditaram. Não 4?

a BRIGA NO PMDB JARA
GUAENSJ: e diz que "não s6
vocês costumam brigar com o

prefeito".
� ve�dade. Agora o

PMDB briga entre-sl, o que res

peitamos, e 'prova que Id
tamb4m existe multa roupa suja
para ser .Iavada. O missIvIsta
sublinha flases do ESCLARECI
MENTO DO. DI�ETÓRIO DO
PMD.B DE JARAGUA DO SUL e

grifa o trecho O· DIRETÓRIO
MUNICIPAL DO PMDB E O PRE
FEITO DE JARAGUA DO' SUL,
IVO KONELL, V�M DE PÚBLICO
LAMENTAR QUE O ANTIGO
E COMBA'JENTE COMPA
NHEIRO DURVAL VASEL, DE
PUTADO ESTADUAL E EX

PREFEITO, ESTEJA SE UTILI
ZANDO DA RADIO BRASIL NO
VO, QUE � DE SUA PROPRIE
DADE, PARA CONFUNDIR A
OPINIÃO PÚBLICA, ATAc:AR
VALOROSOS COMPANHEIROS,
E COM ISSO BUSCAR DIVIDEN
DOS PARA A SUA CANDIDA
TURA, O missIvIsta afirma que
"o PMDB, de tanto tempo que
estd no poder jll esqueceu-se
de que os homens tem direito à
opinião, que nlngu4m 4 escra

vo e não precisa obedecer a

caciques, como se o sol s6 bri
lhasse para o PMDB". Sublinha
o antigo come, sinônimo de

desligado do partido e acha
ruim o emprego de combaten
te - que deveria ser combati
vo, porque COMBATENTE 4 o

que combate ou pode comba
ter e COMBATIVO - o que tem

pendor ou Anino para comba
ter, que os ex-companheiros iII
esqueceram dé ter depois de
uma retumbante vlt6rla, em

1982.

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

O. rel6gl0 das quatro
grandes ruas da cidade - a

Getúlio Vargas, Marechal Flo
riano, Procópio Gomes de OlI
veira e Marechal Deodoro, na

quinta-feira antes do REI MO
MO, dia 27-()2-92 era vitima de
um mal súbito, em plena tarde
nublada. Os motoristas, em

grande número, levaram um

baita susto quando conferiram
a hora e a temperatura que tem
andado multo alta, ulUm�men
te, tanto no clima da natureza
como na polltlea-partldllria.
E não hll de ver que o rel6gio
conseguiu engarrafar com o

novo hordrio? Naquele instante
eles viram o rel6gio marcar

5h97m... 5h98m... 5h99m.
Também pudera, neste calor o
relógio ficou maluco. �. bem
verdade que era v4spera de
CARNAVAL!

caSais Zonta, Lombardi e Andreafta, mostram o traje que identifica o grupo jaraguaense,

.

Os expansivos italianos
querem resgatar a tradição

formar à entidade". FOI as
sim que, logo ap6s aconte

ceu a primeira reunião deste

grupo. Foi tirada uma coor

denação que teve .a respon
sabilidade de buscar in-'
tercâmbio com entidades
congêneres para aquisição
de conhecimentos que pos
sibilitassem a criação efetiva
da co-irmã jaraguaense.

O processo de organi
zação caminhou com suces

so e já emfim de abril de 91
foi promovido um primeiro
encontro ampliado, com o

atrativo de uma Noite de

Queijos e Vinhos, que reu

niu mais de 100 participan
tes surpreendendo a. co
missão.

.

Desde a fundação da
entídade. o grupo se reúne

.

nas
-

últimas sextas-feiras de
cada mês. Debatem questões
práticas da entidade e, como
não poderia deixar de ser,
confraternizam com festa re
gada a muito vinho e massa,
A música é outro ingrediénte
das reuniões, o Circulo' Ita
liano de Jaraguá do Sul já
tem um coral pröprío e mú
sicos . improvisados, .

Outro

projeto é a criação de um

grupo folclõrice que repre
sentará a entidade em festas
e encontros de tradições.

Jaraguã do Sul - Di
zem que italiano é "tutti
buona gente", outros, de
gozação, comentam que "i
taliano é tutti mafioso". É
claro que nenhuma das afir

mações é totalmente verídi
ca, principalmente com res

peito a segunda, onde a ex
ceção' é a regra. Mas existe

definição melhor para ilus
trar a personalidade dopovo
ítalo: Eles adoram confrater
nizar, festar, expressar de
forma expansiva seus senti
mentos.

Esta versão ficou com

provada em Jaraguá do Sul
com a formação do Círculo
Italiano, entidade formada
por pessoas com raízes fami
liares naquele país e há mui
tas décadas radicados na re

gião. O objetivo principal do
círculo é resgatar as tra

dições italianas, especial
mente as trentinas, pois da

região de Trento provêm a

maior parte dos. descenden
tes fixados em Jaraguá.

Por ironia do destino, a
idéia de criação do Círculo
Italiano, surgiu dentro da
comissão organizadora da
Schützenfest - festa típica
germânica, _ como explica
Devanír Danna, o presidente
da entidade, eleito em

29/1 V91. "Percebemos que
mais da metade da comissão

.

da Schützenfest 'era formada
por descendentes -de italia
nos e tivemos a idéia de

italianos perfazem mais
30% da população j
guaense, índice conside
vel, .

e .S6 subjugado pel
número de originários
bavária. O maior núcleo �
lo está fixado em Ne

. Ramos, localidade de fo
expressão na agricultura.

O Circulo Italiano q
resgatar as tradições nativ
estimulando especialmente
uso da língua natal. Por i
está em fase de iniciação
las de italiano para os in
ressados. Entre outros pro'
tos da entidade destacam
ainda a realização de fes
nos bairros, com dança,
sica, comida e bailes típi
(a primeira festa já está
cada para Ó dia 25 de
na sociedade Estrela de Ne
reu

. Ramos); realização
estudo/pesquisa com o ob'
tivo de cadastrar e idem'
car os descendentes e _

origens e promoção de
lestras e seminários sobre
cultura italiaDa antiga ]
atual,

Reuniões abertas
As reuniões do Cire

Italiano são abertas a

cendentes e simpatizantes..
'Único requisito é que osi
teressados levem vinho e

laborem na divisão de

pesas com .a alimentaçãO
noite, As reuniões 000

cem .na Recreativa da
.

presa Lombardi, na Barra
Rio Cerro.

'

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

Esta coluna recebeu re

corte do iornál A NOTfcIA, ed.
18.644, pllg. 4, acompanhado
de um cartão, em que comenta

.Divulgue O seu negócio com auto-adesivos
e dec.alQues plásticos de Qualidade garantida:
• identificação de frota. divulgação de empre
sas e produtos em vidros de veiculos • cam
panhas publiCitárias '. campanhas politicas
.• campanhas filantrópicas • rótulos de identifi
cação e Promoção de produtos, etc.•• possuo
ImoS serviços de arte e '*lIkl pqms•• solici
te um representante pelo fone (0473) 73-0059

Italianos são 30% da
população

Segundo estimativa da
entidade, os descendentes de

FONE (0473) 73-0059
RUA SILVEIRA JUNIOR, 188 - CENTRO - dÚ'89258 - GUARAMIRIM- SC
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