
Juventus e . Caçadorense ,. a atração
,

maior neste domingo
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A atração maior neste domingo de Páscoa, fica
mesmo reservada para o estádio João Mareatto, quando
o Juventus estréia no segundo turno da Copa Santa Ca
tarina, enfrentando a Caçadorense, que vem de fraca
campanha nesta temporada. O jogo que está mareado

para as 16 horas, é de vital importância para as pre
tensões do. moleque travesso jaraguaense que caminha
,em busca da conquista do. título desta competição. O

Juventus para esta partida não vai contar com o late
ral-direito André e com o icentroavante Barbosa, ambos
suspensos por terem recebido o terceiro catão amarelo.

Márcio e Anderson devem ser os substitutos. Em com

pensasão, o técnico Almir Gil terá o retomo dos joga-
dores Biguaçu, Mozer, Joel Senê e Gilvan, que cumpri
:ram suspensão automática no j� contra o Araranguá.

. T--·

."'L_
\#.,�
\/' ;"

j •. -/

VARIG
72-0091

3&0 LXXT" nQ 3.685 Jaraguá do Sul, 18 a 24 de abril de 1.992 Cr$ 47Q,Q{L

Nélsio Renn é

eleito presidente
doPDS

Nétsto Henn é o novo presiden
te do diretório do PDS de Jaraguá
do Sul Ele foi eleito. em convenção
no último domingo que aconteceu

no Clube Atlético Baependi com

grande movimentação de filiados.
Henn substitui Aldo Maul na pre
sidência. Na ocasião votaram 179 fi
liados que elegeram também os 45
novos integrantes do diretório pedes
sista. É grande a agitação interna
dentro

.

do partido com vista as

eleições de outubro. Página 03

Prefeito .xinga populares
em.programa de rádio
.0 prefeito Ivo Konell agrediu ----...........--.......-------..

vebalmentepopulares de dois bair
ros da cidade. Irado com a veicu
lação ao vivo de reclamações de
moradores de ruas periféiicas, o

prefeito Ivo Konell se dirigiu ao lo
cal onde se encontrava uma equipe
da Rádio Brasil Novo trabalhando
com entrevistas ao vivo. No ar, o

prefeito tachou os moradores de
"bêbados e burros ': mostrando
mals uma vez o seu desiquilíbrio .

emocional diante de criticas. O CP
tmz maiores detalhes nesta edição.
PáginaOJ

Indios Xoklengmostram sua cultura �o homem branco Jaraguaense
." . -

Indios mostram sua história aos jaraguaenses
Índios da triboXokleng ficaram uma

semana acampados em Jaraguá do Sul,
numa iniciativa do Museu Parque Malwee

que apoiou a idéia dospróprios índiosmos
(rarem sua história ao jaraguaense. Acam
pados 'numa área verde no centro' ela cida

de, d� propriedade do empresário Wander.

Wegg, da Ma/wee Malhas, que prestou
apoio financeiro ao projeto. Os indígenas,
procedentes da reserva de Duque de Caxias,
em Joté Boiteux, mostraram a estudantes e

visitantes como viviam, como eram seus .ri
tuais de casamento, festas e jogos e como

aconteceu a pacificação, em 1914, por in-

Comércio com
poucas vendas
nesta Páscoa

A Páscoa não chegou a repre
sehtargrande incremento de vendas, no
comércio jaraguaense. Até mesmo a

venda de chocolates ficou aquém da
expectativa. O a/to preço dos produtos
de mercado inibiu os consumidores,
que preferiram outras soluções como a

fabricação propria de chocolates. Neste
perlodo de festa o comércio fecha suas

portas na. sexta-feira santa, reabre s'á"
'bado e segunda para voltar a fecharna
terça-feira, Dia de Tiradentes. Os ban
cos fecharam na quarta-feira após o

�diente para reabrirem na segunda
feira e fecharem novamente na terça
feira. Na quarta-feira o movimento nas
agências bancárias era intenso. Os,
boatos de novo choque econômico in
tensificaram a procura por saques, dis-
seram fontes bancárias.

.

malwee
tNO BRAS

termédio do branco Eduardo de Lima e

Silva. O acampamento indígena atraiu mi-

.

thares de visitantes e centenas de curiosos.
O diretor do museu Parque Malwee, Canos

Hoffmann. denominou a iniciativa de "pro
jeto pioneiro no Estado".Págna 16
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Editoriàl '

Vamos acreditar na mudança
É responsabilidade .Iegal

da Justiça decidir a culpabi
lidade ou não de ex-renomados
dirigentes do 111 e 211 escalões
do governo Collor denunciados
por possíveis casos de cor

rupção, usurpação ou conivên
cia. Escândalos que vieram à
"tona em série nos últimos me

ses.

Ao povo não compete
verídito jurídico, entretanto,
restou o descrédito no governo
federal. Descrédito este rever

tido em grande parte pela de
missão em massa do ministé
rio, no qual sobraram aiguns
poucos como o super-ministro
Marcßio. Resto justificável até
mesmo pelo pouco tempo de
exercício de poder, que não
deu margem à desgastes e a

vulnerabilidade do cargo.
'

Aos brasíleíros cabe
também o· gesto nobre de con

cessão de crédito político ao

novo ministério. Votos de con

fiança necessários neste mo

mento de transformaçâo, prin
cipalmente pela abertura na

composição do novo ministério.
Mérito inegável do novo su

per-homem do governo, minis
tro-chefe Jorge Konder�rn-
hausen. Nosso conterrâneo,

lembrado num raro momento .

pelo governo federal. (Afinal,
Santa Catarina também exis
te).

Não só pela lembrança
do nome de Bornhausen, que
vêm honrar Santa Catarina -

estado gerador de riqueza e

poder -, mas pelo reconheci
mento da força política do ar-

ticulador Jorge Bornhausen,
catarinenses e brasileiros de
vem se unir neste momento,
em pról da reconstrução.

Bornhausen entrou de
safiando, enfiando dedos, m�os
e cérebro na reconstituição do
poder, comandando a elimi

nlição de crostas políticas apo
drecidas pela corrupção. E,
principalmente, aplicando no

va injeção de ânimo, expectati
va e esperança nas mais diver
sas classes.

Para que a estratégia al
cance êxito, partidos e segmen
tos devem aderir, sem abrir
mão de pontos básicos,. mas
sem sectarismo na adoção ou

não deles. Deveio se reunir
numa ampla mesa de nego
ciação, onde o prato básico .não
seja o brasileiro, mas o Brasil.

REMINISC�NCIAS

Acampanha

pelo "Dr.
Laureano"
Coma o ano de 1951 e o Bra

sil inteiro era sacudido pelo drama

que o dr. LAUREANO vivia na arre

gimentação de forçàs para combate à
terrlvel doença do câncer: Ele mesmo

contraira a maligna moléstia, no

exercício da medicina, e desenvolvia

campanha a 1iIvei nacional, no senti-
.

do de arrecadar fUndos para o com-

" bate do tmivel mal, ainda haje não

totalmente contornado.

Imprensa e Rddio divulgavam
o desenrolar da 'campanha para a re

gião da grande Jdragu6 até que se

chegou à idéia de uma participação
mais diretamente ligada aoproblema.

Como deveria Jaragu6 parti
cipar mais ativamente' da Campanha
do Dr. Laureano?A resposta veioins
tantãneameme do "Correio do Povo"
a que se 'aliou a Rddio Jaraguá
(ZYP-9). Os bancários também aderi
ram ao movimento, juntando-se os

,

funcionários do Banco Indústria e

Comércio de Santa Catárina S/A.
(INCO) e o Banco Nacional do
Comércio S/A, entilo sediados na

praça.
Decidiu-se por uma ampla

campanha que culminaria com um

jogo de futebo� no campo do Clube
Atlético Baepend� onde hoje se

acham instaladas as empresas MAR
CHITEX e SASSE, na rua Georg
Czerniewicz, então denominada de

Abdon Batista.

li'

Dito e feito!
Todos pagariam ingresso de

Cr$ �oq .inclusive os jogadores, vaior
bastante ela'ado, mas era para uma

causa humanuâria. Na tarde de 22 de '

abril de 1951, o "estádio" lotava

integralmente e, depois de uma preli
minar entre o "Faixa Azur' e um clu
be que não lembramos no momento,
mas que vai contada nas edições nll
1637/1638, do "Correio do Povo", os
atletas das equipes IMPRENSA-RÁ
DIO e BANCARIOS entravam em·

campo, ovacionados pela distinta as

sistência, enquanto era estendida a

faixa alusiva ao acontecimento, que a
foto mostra.

Jogavam naquela tarde, apar-
'

tir das 16 horas, apitado pelo juiz
HEINZ MAHNKE, os seguintes: da

esquerda pora a direita, em pé -

NESTOR P�DR!, EGON EHMKE

(segurando a faixa), EUGÊNIO
VICTOR SCHMÖCKEL, o barbeiro

DOR!, ADOLPHO MAHFUD, JOR-

GE MATTAR, ARTUR ZIMMER
MANN, JOÃO BUDAL DA SILVA,
PEREIRA, sub-gerente do ,INCO,
OCTACluo ;PEDRO RAMOS (segu
rando a faixa). Agachaqos: MOTTA,
da Gráfica Avenida, outro MOTTA,
também da Gráfica, cJUO NICO
UNI, (d'A Comercial, já falecido), o
escrivão da Del. de Policia, ALDO
PRADA, o jogador de futebol N/
VALDO, outro jogador conhecidopor
"nego" TUPY, 'EGGON lOAO DA

SILVA, CLÉCIOMOTTA ESPEZlM,
MANOEL (Manéca) WERNER,
MEDEIROS, do B.N.C., MANFRE
DO ALBUS e ROLU BRUCH, este

último fez a identificàçãodos integran
tes da foto que é um retalha da vida
humanitária do jaraguaense. Uma
comissão remeteu o produto alTeca
dado para a Campanha do Dr.
LAUREANO, mostrando�ue esta ter
ra nunca se omitiu aos grandes mo
vimentos de solidariedade.

Fritz von Jaraguá - 04/92
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"A História dé nossa gente não pode ficarsó na saudade"
O Passado só é importante se o seu tempo foi bem empregado

Confira a História
HÁ50ANOS

- - Em 1942, Arocy D. Mueller; escrevente juramentada.
110 impedimento do Escrivão, fazia coner, os proclamas de casa

mento: nl1 1.312· - HeinzMarquardt, filho de WalterMarquardt e.
Bena Weege Marquardt com Asta Breithaupt. filha de Walter
Breithaupt e Ida Schuster Breithaupt; 1.315 - Alfredo Ultich, /i
lho de Antonio Ulnch' e Ana Ulnch. com Nina UI/rich, filha de
Ricardo Ullrich e Olga Feldmann Ullrich; 1.316 - Arvino Walter
Gaenner;

.

natural de Curitiba, filho de Arnaldo Gaenner e Anna,
Cecilia Pesie Gaertner com Amazilda Piazera, deste distrito, filha
de Emüio Piazera e Elisa Doubrawa Piazera; 1.313 - Walter
Stein, nat. Blumenau, filho de Walter Stein e Selma Klemz com .

Elia Ruekert, filha de Carlos Ruekert e Juliana Rueken e 1.314 -

-Adolpho Van Vossen, nat. de Joinville, filho de Pedro van Vos
sen e Emitia van Vossen com Cil/y Otilia Dopke, de Rio do Tes-:
to, filha de Paulo Dopke e Helena Lipinski Dopke.

HÁ40ANOS
- - Em 1952, o Clube Atlético Baependi elegia o Conse-;

lho deliberativo: Amaldo Schutz, Wil/y Mahnke, Oaacüio P.'
Ramos, Donaldo L. Schroeder; Mario Nicolini, Amadeu Mah
fud, Francisco F. Fischer, Raymundo Emmendoerfer; Henrique
Géffet1, SIlvio Piazera; Aroldo Schulz, HeinzMahnke,ArturMüI·"
ler, Haroldo Ristow, Wolfsang Weege, Joaquim Piazera eAdolfo
,Emmendeoifer. Este elegia a diretoria: fuso de Honro - 10s�_
Norioch; Preso Artur Mül/er,' ViceAlfredo Krause; 111 Seer. - Oe.
tadlio P. Ramos; 211 Secr: Amandus Colin; 111 Tes. - Haroldo"'
Ristow; 211 Tes. - WalterHorch e Orador - Aleixo Dellagiustina.
Eram suplentes do Cons. Deliberativo: Dorval Marcatto, Eggon
João da Silva, Walmor da Silva e Victor Zimmermann.

HÁ30ANOS .

- - Em 1962, o governador Celso Ramos anulava uma

série de nomeações do sovemo-anterior. Um deles referia-se ao
.

cargo de Avaliador Iuâicial. Tão logo assumiu o govemo o ato
de nomeação foi anulado, o que foi objeto de mandado de segu
rança. A justiça reconhecendo a validade do ato do ex-govema
dor mandou reilltelQ'á-lo no cargo, o que demorou meses parrl
acontecer, obriganJo a nova petição ao Tribunal de Justiça do'
Estado, estranhandoa'lalta de cumprimento do decidido. Assim,
no DO do Estado, e . Z026, de 09-04-62, pág. 3; ficava estam

pa�o o decreto de reintegraçõo, tend_o em vista o Acórdão do
rnbunal de Justiça do Estado, profendo nos autos do Mandado
de Segurança nf/327.

HÁ20ANOS
- - Em 1972, uma foto estampada na imprensa local

mostrava a reabenura da Biblioteca Pública Municipal "Ruy
Barbosa", no EdiJfcio Murara, ao lado da Prefeitura. Um esforço
conjugado entre o poder público· municipal e a comunidade.
AtrtlVés de contatos doprefeito e vice em Brasüia, em maio/ll, o
Instituto Nacional do Livro passava a receber generosas remes

sas, o gove.mo municipal contribuia com Cr$ 45.000,()() e a Edi
gmf fomecia livros no montante. equivalente a Cr$ 6O.000,()() e
populares, generosamente, doavam importantes livros, a eles se

juntando industriais, comerciantes, profissionais e clubes de ser

viço (é bom que se ressalte este detalhe), enriquecendo o acervo.

Serviu o ,esforço para um passo seguinte: a criação de cursos de
ntvel supenor, retendo os jovens nos seus locais de trabalho.

.;_ - O vereador Sigolf Schiink« preocupava-se com a

SC-36 e endereçava o/fcio aoprefeito Eugênio Strebe, solicitando
Ji.lacas de sinalização em todas as transversais, mormente lia

Preso Ep. Pessoa, Francisco de Paulo, Ilha dos Monos e diversas
em Nereu Ramos e remoçdo de um poste no intcio da SC-36,
sentido Jaruguá do Sul - Corupâ. É a atual BR-280 em final de
asfaltarnento nas imediações de Serra Alta, em São Bento do
Sul.

lIÁIOANOS
- - Em 1982, téálicos da Rede Ferroviária vinham para

discutir as passagens de lJt�1 e bueiros, foi' o que conseguiu o

prefeitoVictorBauer em Curitiba com o dr. Paulo MWlhoz, Sl!pe
rintendente da Rede Fenvviária Federal SA. - Acomparl/1ando
o prefeito, os srs. engenheiros Ariel Amo Pizzolatti e Cláudio
Maier, além do topógrafo João Beilkendoif, ero amplamente ex

planado o problema das enchellles decO/rentes da pouca vazão
dos t !teins e o fluxo de velculos na área centrol da cidade.
Também tmtavam da constlUção da se�da ponte sobre o rio
Ilapocu, no prolongamento da Rua 19 (Reinoldo ROll) paro al
cançar a Rua 412, a antiga Rua BlUestlein, depois Benjamin
Constarlt, depois Joinvjlle e hoje MdX Wilhelm.

- - A 211 Vara de Justiça paro Jarogud do Sul, criada por
ato do governador Jorge Konder Bornhausen deveria ser i/lslala- ,

da até junho, segundo prognóstico dO' dr. Hamilton P/{nio Alves,
Juiz de Direito cfa Comarca.

.

Apoio
INDÚSTRIAS REUNIDAS
J�RAGUÁ LTOA.

Jaraguá do Sul, 18 a 24 de abril de 1.99�,
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Prefeito chama moradores
.

de "burros e bêbados"
Jaraguá 'do Sul - Os KM 3, que resultou na des- de vir aqui e desacatar todo

dias Já não tem sido os mes- truição total do Monza, des-: mundo de bêbados - Onde já
mos para o prefeito Ivo Ko- truição parcial de um estabe- se viu?? esse homem pensa
nell de tempos para cá. Há Jecimento comercial existente que é o dono da verdade -

mais QU'menos 60 dias, mo- no local, danos materiais de Se existisse bêbados aqui,
radares da Rua João Picolli, regular monta no caminhão, com certeza cairiam no bura
no Bairro Estrada Nova, fe- sendo que no acidente o co do bueiro aberto aqui do
Charam aquela via pública re- ,Monza acabou colhendo o ci- lado há meses e que até hoje
clamando da poeira e da alta clista João Cardoso, de 59 ele não deu solução nenhu
velocidade dos

.
carros que anos que passava pelo local ma.

transitam naquela rua. de não resistiu aos ferimentos
O prefeito compareceu e veio a falecer. Os morado

ao local no dia do fato, eu- res do bairro já afirmaram
mentando ainda mais a revol- que a resposta virá em 3 de
ta dos moradores, ao chamá- - outubro. No último sábado a

los de burros por terem fe- repetição do mesmo filme: o
tbado a referida rua. Nem carro, de reportagem da Rá
o carro, de ,- reportagem da dio Brasil Novo estava na Vi
Rádio Brasil Novo que estava la Lenzi, na Cancha de Bocha
no local, trasmitindo ao vivo, do Bar do Athaíde, onde rea

intimidou o "Alcaide" que lizava-se tun torneio, ouvindo
repdia a todo pulmão: - opiniões à respeito de política
Vócês são uns burros". e carências do bairro. Bastou

Além de não cumprir a um morador falar do aban
promessa feita aos moradores dono dó bairro para que o

de irrigar a rua pelo menos 3 prefeito municipal imediata
vezes ao dia, o caso teve um mente comparecesse ao local
desfecho trágico: há mais ou chamando-os de bêbados e

menos 20 dias, um acidente, desacatando a todos. Por
no referido local, envolveu os pouco não foi agredido pelos
veículos: Monza - placas presentes, pois, a maioria aca

ES-6532 - conduzido por bara de chegar dó trabalho e

Ademar Jagelski, residente na desfrutavam do raro moineri�
AVenida Brasil, 1.200 em Bal-: to de lazer. Passados os minu
nMo CambOriú e o cami- tos de tensão, e após' a saída
nhão Chevrolet, placas do prefeito as opiniões foram
BS-1541 - de Jaraguä do Sul, as mais diferentes:
conduzido por Antenor Odo
rizzi, residente na BR-280, - Ele não tem o direito

Outros analisam que
tratá-se do desespero político
por uma derrota que pode ser

fragorosa. Desespero este

que levou o candidato Ade
mar Frederico Duwe a procu
rar um dos homens fortes do
PDS de Jaraguá do Sul para
se aconselhar e pior: ouviu do
conselheiro que a derrota
está a' vista e nítida e é preci
so muito trabalho para rever

ter o quadro. A cada episódio
'fica ainda mais latente a falta
de equilíbrio do prefeito mu

nicipal, que não tem' medido
as conseqüências dos seus

atos e que com tal procedi
-mento vem a' cada dia que

-

passa, tomando-se o mais
importante cabo eleitoral das
suas oposições e consequen
temente vem minando a can

didatura "Duwe", que" a con

tinuar.como estäterä no pre
feito municipal, omais forte
adversário a ser derrotado em
3 de Outubro.

, Nélsio Henn é O presidente do PDS
Domingo passado o

Partido Democrático Social
- P.D.S., reunido nas de
pendências do Clube Atlético
Baependí, cumpriu as dispo
sições da Lei Bleitoral, ele
gendo em clima de grande
cordialidaae os novos mem

br� do diretório municipal,
assun como a COMISSAO
EXECUTIVA DO PARTI
DO.

O PDS elegeu os 45
membros do diretório 15 su

plentes. 4, delegados à Con
venção Regional e 4 suplen
tes, 3 delegados perante o
Juizo Eleitoral e 3 suplentesde delegados, tudo conforme
este semanário publicou em
sua edição n!! 3684 de
11-04-92.

.,

A EXecutiva MUnicipalé a seguinte: Presidente

NÉLSIO HENN, Vice JOSÉ
CARLÖS (G�) NEY.ES. se
cretário EDSON, MULLER,

. tesoureira HELENA HER
TEL, líder da Câmara LUIZ
ZONTA e suplentes LAURO
VEGlNI, PAUW ADEMIR
'FLORIANI MAURO MA
THEDI e' 10ACIR JOSÉ
BORTOLlNl.

Como homem de gran
de prestígio na iniciativa pri
vada, o novo, presidente
NÉLSIO HENN 6 pessoa ta
lhada para gerir' o partido
político em sua fase de gran
de expansão.

O Sr. NÉLSIO HENN
é bacharel em administração
e está há 30 anos na organi
zação hoje conhecida como
MALWEE, a quem .felicita- I

mos pela sua posse, domingo
passado,

.

:,'ANEMA SLE, Prata Metálico/90
"
ARATI CL, Prata/89
ESCORTXR3, Azul Metálico/87 '

'CORREIO_'-
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Festa democrática

na terra do ditador

ESCORT L, Dourad&/88
ESÇORT XR3, Prata Metálico/88
PAMPA L 4X2, Cinza Metálico/89

É isto mesmo. Apesar
do tftulo absurdo deste, co

mentário, o impossivel aconte
ceu muna tena em que o pre
feito se intitulá aOS quatro ven

tos de DITADOR e a demo
cmcia acabou banida dentro
do seu território, não escapan
do mesmo lJS até então fiéis
seguidores que, hoje "não me

recem nenhuma credibilidade,
sendo a partir de agora seus

adversários pol(ticos" (A GA
ZETA, ed 959) e não lhes;e
conhecendo o demoçrático di
reito de voltarao antigoposto.

A DITADURA estabele
ceu-se nesta terra com todo o

rigor possfvel, deixando ao

atbftrio de uma pessoa o que
fazer ou deixl:tr 4e fazer.

Arvorando-se em D0-
NO de. Agropecuário (POITiue
Ministro Ioão Cleophas), ao

DITADOR o PDS, endereçou
um expediente, solicitando o

-tocal para a Sua Convenção,
usando o direito,democrático
de usar os bims do roro a

gue ele, prefeito, servilmente,
se submete. O direito foi con
cedido e os editais do local fo
ram estampados na imprensa.
Eis que, o presidente Aldo
Maul, dá enli'evista na Brasil
Novo e, em segúida, o ditador
volta atrás para não permitir a
realizaçllo pedessista naquele
local.

'

Às pressas o PDS teve

que recOlTer a outro local: o
Clube Atlético'Baependf deu
guarida ao ato público de um

partidopolfti.co.
O que se viu no dia

12-04-1992 foi uma verdadeira
festa democrática, que trans

COlTeU em clima de grande eu

foria e respeito, embora olgú
mas opiniões divergentes. Elei
tos os membros, estes cumpri
ram o edital, elegendo a nova

ExecunvaMunicipal.
'

Af oconeu um gesto de
extrema grandeza pblftica do
presidente Aldo·Maul ao reii
rar 'a sua chapa e permitir a
renovação, fato que foi reco
nhecido como demonstração
de maturidade politica de uma

agremiaçllo partidária que se

baseia nos postulados demo
crático, onde todos tem a sua

vez.

A presidincia coube ao

mais velho partidário presente,
na pessoa de Mario Ntcolini.
Durante os trabalhos, Aldo

,---�---------

I, Moretti, Jordan -' eiae Ltda.
II

Maul homenageou a "velha

guarda" do partido, muito

aplaudido o reconhecimento
do "serviçoprestado".

Dos 45 membros' do

panido, 37 cOtnptllT!cerr»n pa
ro votar a chapa única, com

36 votos a favore 1 anulação.
A convenção, a partir

dai transformou-se numa

grande confraternização com
os pronunciamentos os mais
diversos, enli'e os quais se des
tacaram os srs. Dr. AldoMaul,
Né/sio Henn, deputado Udo
,Wagner, E. V. Schmõckel, dr.

Alfredo Günther, vereador
Gilberto Menel, o vice-presi
dente da executiva José Carlos
Neves e o ex-prefeito Victor
Bauer.

Além da presença mar

cante do vereador José Ramos
de Carvolho e dos novos inte
grantes partidários, em grande
número, não sepode deixar de
mencionar, com relevo, a pes
soa do ex-vereador Clemen
ceou doAmaral e Silva, que se

mostrou um hábil negociador
e condutor dos tfabalhos'para
que o Domingos de Ramos
fosse um dia de congraçamen
to enln! homens reunidos sob
uma sigla partidária que p0-
dem professar idéias divergen
tes, mas, mantém-se unidos
quando se truta do' interesse
comum da COMUNIDADE.

Por muito tempo ainda
se deve folar desta Convenção
que marcou um passo impor-_
tante na vida de JARAGUA
DO SUL, onde uma Con
venção se transformou EM
FESTA DA DEMOCRACIA
NA TERRA ONDE O PRE
FEITO SE CONFESSA DI- ,

TADOR.

Atémais ver!

,

GOL CL, Azul Metálico/92'
ESCORT ,L, Azul Metálicoj89
ESCORTL; VerdeMetálico/89

Av. Mal. Deodoro da Fonseca. 158
Fone 72-1777 - Jaraguádo Su: - SC

o melhor Carro Usado .da região
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PT define metas e escolhe candídatos.
Jaraguá do Sul - a Partido dos

Trabalhadores realizou domingo, dia 12,
um encontro municipal para discutir plano
de governo e indicar candidatos a prefeito
e vereadores. O encontro que começou às
14:00 horas reuniu cerca de 50 filiados.

Democracia e participação popular
na gestão municipal são as bases do plano
de governo do PT para essas eleições. A
criação de uma secretaria de trabalho e

salários foi defendida pelo advogado sindi
calista Chico Lessa, para quem, "numa ci-

dade eminentemente operária como é Ja

raguá do Sul, o poder público não pode fi
car alheio às reivindicações dos trabalha
dores. É preciso criar mecanismos que
ajudem os trabalhadores a avançarem nas.

condições de salário e trabalho, porque aí
se inicia o melhoramento da qualidade de
vida de todos".

a plano de governo do PT destaca
nas diversas áreas de atuação da prefeitura
a criação de um hospital municipal, o rea

parelhamento de escolas, a valorização e

capacitação dos educadores, eleição para
diretores re escolas, centros culturais nos

bairros, criação (Je uma empresa municipal
de transporte coletivo e a participação de
conselhos populares na elaboração do or

çamento. Estas entre muitas outras pro
postas foram aprovadas durante o encon

tro. Na discussão de candidaturas, o PT
indicou o nome do advogado. e sindicalista
Clemente Manes como candidato a prefei
to e a chapa de candidatos a vereador, até
aqui com nove nomes: Arnaldo Lemke,

Erwino Negherbon, Expedito Pauli, J
Alves, Jobes de Brito, José Francisco
mos, José Osvaldo Alves, Luis Hirsch
Riolando Petri.

a Deputado Estadual do PT V
Santin que esteve presente na abert
encontro, disse que "o PT é mais do'
nunca a alternativa de poder para a

dade, e certamente elegerá muitos p
tos e vereadores porque a classe tra
dora está cansada det ser enganada",
eIuiu Santin.

Vasel explica mudança
de sigla na Tribuna da AL
Florianópolis - O deputa

do Durval Vasel, ao anunciar ofi
cialmente sua condição de repre
sentante do Partido Trabalhista
Brasileiro (PTB) na Assembléia
Legislativa, em pronunciamento
feito da tribuna do Iegislativo es

tadual, afirmou que saia do
"PMDB sem atritos com a legen
da partidária, mas com tristeza e

mágoa por situações criadas pela
cúpula dirigente' do partido em

Jaraguá do Sul.
Vasel foi enfático ao afirmar

que "em todos os partidos existem
os bons e os maus homens, bons e

maus dirigentes, fato que não nos Ipodem levar a criticar uma legen- I ' i
da ou um, programa partidário, I I j .'

mas sim aqueles que, ao assumi- I I
de;:a;����e�ep:tid�1� ���is� I \ , I
torcem e tornam-se ditadores�, I .,contra seus próprios companhei-ti,
ros", referindo-se ao presidente'j'" :
da Executiva Municipal do PMDB ""., ,

jaraguaense, Álvaro Rosá, e ao
'

prefeito daquele município, Ivo
ç.
correta para conciliar a formação

Konell, com os quais atritou-se da coligação de forma mais am
em episódios que antecederam a pia, bem como por se tratar de
última convenção do PMPB em um partido novo no município e

Jaraguá. com um programa que mais se

.

A escolha da legenda do aproxima dos meus ideais políti-
PTB, pela qual concorrerá a pre- cos, na defesa da classe trabalha
feito de Jaraguá em coligação dora e de acordo com os preceitos
com outros seis yartidos, foi ex- legadospor Getúlio Vargas".
plicada por Vase como "a mais . Solidariedade - O deputa-

Vasel
explicou

, na Assembléia
porque
abandonou
oPMDB.

do Onofre Santo Agostini (PFL)
hipotecou solidariedade a Vasel e
disse entender a sua postura,
afirmando que ele é bem vindo à
União.por Santa Catarina. ,

. Exito - Por sua vez, o líder
do PMDB, deputado João Matos,
lamentou a saída de Vasel do par
tido e formulou votos de pleno
êxito na nova sigla que filiou-se.

TUBOSSAN�A
HELENA LTOA.
Divisão (Je concreto (tubos e artefatos de

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

Divfsão de Plásticas (tubos de PVC - eleJrodutos/
linha esgoto - tubos de polietilenolmangueira

preta).
.

R.Bernardo Dornbusch, 858 - Fons: 72-3025
Esc";tório Geral

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

SPÉZIÄ & elA. Ll'DA.
Serraria p Serviços de Trator

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

R. João J. Ayroso, 77,2 - Jaraguá
Esquerdo

Fone: 72·0300 - Jaraguá do Sul
SC

II

II

L ---.

Umamãe

inteligente
sabe!

Clarex limpa, alveja e

desinfeta. Duas gotas por litro de

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

Oufmica Industrial Ltda.
Telefone (0473) 72-1865.

I:

FUNILARIA
JARAGUÁ LTDA.

Ctúluu eAqwc�tIo,Solar.
R. F�lipe Scluftült, 219 - Fone:

72..()U8

JtIT"6114 tioSill - SC

PROMOÇÃO DE PÁSCO

E· ETRODOMÉSTICOS
Fogões Brastemp a preços de fábrica!

Lavadoras Müeller, Freezers e Refrigeradores Consul e
Prosdócimo. Toda a linha Arno e Faet com preços reduzidos!

Venha conferir!
Ruà Marecllal Deodoro, 601- Fone: 72-2689 -

Jaraguá do Sul.
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Assinado convênio que garantirá
abertura de novos cursos na FERJ

Carla Schrainer, da FERJ, "8 educação como fundamento do progresso".

A cidade registra satis
feita a assinatura de convê
nios para a implantação de
novos cursos superiores na

Ferj (Fundação Educacional
Jaraguaense). Os convênios
para a implantação dos cursos
de Tecnólogo em Mecânica
- modalidade Processos In
dustriais e Tecnólogo Têxtil
- 'modalidade Confecções,
foram assinados na Asso-

. ciação Comercial e Industrial
de Jaraguá do Sul, na última
segunda-feira, com a presen
� de autoridades, empresa
nos e membros do setor edu
cacional.

.

O Cefet (Centro Fede
ral de Educação Tecnológica)
� o 6rgão fiscalizador da qua
lidade de ensino nestes cursos
e responsável pela diplo
mação dos estudantes. Re
presentando o Cefet na assi
natura do convênio compare- Báuer anunciou
ccu O diretor desta instituição
no estado do Paraná, Athaíde completo. Já o vestibular paraFerraza, representando a o curso de Tecnólogo Têxtil
�e& empresa que cederá as - modalidade Confecção de
lllStalações para aulas práticas ve sair só em janeiro do pródo curso' de Tecnólogo em ximo ano. As empresas do
Mecânica, compareceu o di- vestuário serão usadas como
retor - executivo, Décio Silva, laboratórios pelos estudantes
representando a Ferj assinou para aulas práticas.'

.

o convênio a diretora Carla JARAGUAENSESSchreiner. Também assina- SATISFEITOS
ram o convênio representan- O presidente da Asso-
te_s do

.

Senai e dos Colégios ciação Comercial e lndustrialSao LuIZ e Centro Evangélico de Jaraguä do Sul, Vicente
que cederão laboratórios. Donini, vê na implantação

O vestibular para o cur- destes cursos uma oportuni
so'de Tecnólogo em Mecâni- dade ímpar para jovens jara
ca - modalidade Processos .guaenses buscarem a profis
In�ustriais está marcado para sionalização. "Isto também
o !nfc!o de junho deste ano. É nos ajudará a suprir a atual
Crtténo básico que os interes- demanda de mercado", sa
sa(los tenham segundo grau lientou Donini durante a so-

Jaragu.á do Sul, 18 a 24 de abril de 1.992

lenidade.
Para Décio Silva, repre

sentante da Weg e na ocasião
das empresas metal-mecâni
cas, á implantação destes cur
sos' favorece principalmente
jovens das camadas sociais
mais baixas que terão maior
facilidade de acesso à facul
dade.

CURSOS DE CIÊNCIAS
DOMAR

Para Paulo Bauer, se

cretário da Educação, a im

plantação destes cursos vem

de encontro aos objetivos do
atual

. governo estadual que
priorizará sempre a capaci
tação profissional em setores

ainda pouco explorados. Te
mos que melhorar os cursos

tradicionais e diversificar as

opções aos jovens catarinen
ses, para garantir também
melhor habilitação no merca

do de trabalho", disse ele.
Segundo Bauer, o go

verno estadual também vem

investindo dentro desta nova

visão educacional ao traba
lhar pela abertura de cursos

de rara especialização no

Brasil, como de Oceanogra
fia, Biologia Marinha e En

genharia.Marítima.
O secretário da Edu

cação disse que a implantação
destes Cursos está em estudo
para serem instalados em São
Francisco do Sul em_ prazo
ainda indefinido. "Só a con

clusão dos estudos deman
dará um tempo aproximado
de 180 dias", frisou ele, ga
rantindo que se forem avalia
das viabilidades os cursos

realmente serão implantados.

Blumenau sedia II Feira

Brasileira de Máquinas
Vale do Itajaí -

. Nem s6 da indústria
têxtil vive o Vale do Ita
jaí, prova disso e a ex

pectativa com a segun
da edição da Feira Bra
sileira de Máquinas -

II Brasilmaq -, que se

realizará de 26 a 30 de
maio próximo nos pavi
lhões da Proeb, em

Blumenau, Santa Cata
rina. Com uma perspec
tiva de público'estima
da em 25 mil visitantes
e um volume de negö
cios da ordem de 40
milhões de d6lares, esta
feira deverá repetir os

excelentes resultados
da primeira edição,
ocorrida em 1990"
�uando 15 mil pessoas
hgadas ao setores de
metal-mecânica e ele
tro-eletrônica visitaram
os pavilhões da Proeb
e; reconhecendo a qua
lidade -dos produtos lá
expostos, viabilizaram o

fechamento de negócios
num total de 20 milhões
de d61ares.

Além da apresen
tação de produtos de
última geração e tecno

logia nos setores deme
tal-mecânica e eletro-

eletrônica, a grande
inovação da II Brasil
maq é a participação de
empresas estrangeiras
e, também, de empre
sas com renome nacio
nal que expõem, pela
primeira vez, em uma

feira promovida fora de
São Paulo.

Com o apoio da
Fiese, Abinee, ACIB e

Prefeitura Municipal de
Blumenau, a II Brasil
maq integrará os fabri
cantes de máquinas,
equipamentos, compo
nentes, lubrificantes e

produtos químicos, os

quais vêem no Vale do
Itajaí, e na região Sul
como um todo, um

mercado altamente ex

pressiv,.? e ávido por
, movaçoes.

Qualquer infor-
mação sobre a- II Bra

sílmaq pode ser obtida
junto a EFEP (Empre
sa de Feiras e Empre
endimentos promocio
nais Ltda) - empresa
gaúcha que proQlove e

organiza o evento -

,

através do telefone
(051) 343-6195 ou pelo
Fax (051) 342.9346.

,

.

Proposta
alteração do IPVA

Florian6polis - Pro
jeto de Lei de autoria do
deputado DUIVal Vasel foi
aprovado pela'Assembléia
Legislativa, alterando o

sistema de cálculo para
cobrança do Imposto so

bre Propriedade de Veí
culos Automotores (IP
VA) e prevendo, princi
palmente, desconto de
30% sobre o imposto
quando este for recolhido
em parcela única.

O projeto n2 412/91,
tramitava no legislativo
desde 27 de novembro do
ano passado e teve reque-

.

rida urgência por parte do
autor, faltando apenas ser

sa'ncionado pelo governa
dor Vilson Kleinübing pa-

ra ser transformado em

Lei que I?assará a vigorar
em 12 de Janeiro de 1993.

Segundo o projeto,
que altera a Lei 7.543, de
30 de dezembro de 1988,
sofrem significativas re

duções as 'incidências. do
IPVA palia todos os tipos
de veículos sujeitos a tal

imposto no territ6rio ca-

tarínense, consertando
disparidades existentes
com o mesmo imposto
cobrado em outros esta
dos brasileiros, como Pa
raná e Rio Grande do Sul,
onde, no ano passado,'
chegava a ser praticamen
te um terço dos valores
aqui cobrados.
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Sesi divulga calendário de
atividades para este ano
J8J'8IIIá do �ul - O Serviço Social da Indústria (Sesi),

através de seu Centro de Atividades em Jaraguá do Sul, está
divulgando a programação de eventos para o ano de 1992. O
calendário oficial Coi discutido entre membros do Sesl local e
de tmpresas na segunda-Ceira, em reunião que antecedeu um

coquetel.
O calendário de eventos pode ser considerado um esbo

ço, mas não um calendário completamente definido, já que
dependendo ele coincidência de datas ou outros imprevistos
ele pode ser alterado ou ter outros eventos acrescentados à

reláção, inCormou Leônidas Nora.
Entre os eventos prograniados tem destaque também a

Oliseja que deve acontecer neste ano a partir da segunda
quinzena de agosto até final de setembro. As pré-inscrições
para a Olímpiada Sesiana de Jaraguá do Sul já estão abertas,
devenelo os interessados procurarem o Departamento de Es
portes do Sesi,

A ocasião serviu também para a apresentação oficial do
novo coordenador de esportes do Sesi, Gildo Heeníeke, pro
veniente de Joinville, onde atuava na Fundação Municipal de
Esportes.

FEVEREIRO
- Início das atividades: Kará
te - musculação e ginástica
_ Início das atividades da es

cola 4e música: Teclado -

corda e instrumentos de so

pra - formação do conjunto
musical e ensaios da Banda
Musical.

ABRIL
_ Dia 24 e 26 participação da
Banda Musical do Sesi na

convenção estadual do Lions
_ Jaraguá do Sul.
.: Implantação de ginástica
olímpica - Ballet - jazz e

sapateado amerieano.
_ Dia � início ,do Congresso
Catarinense dos Professores

"
de Educação Física.

MAIO
_ Dia' 01 abertura da expo
siçãó de "Mostras de Foto
grafias Submarinas". Esta ex

posição será realizada nas se

guintes empresas:
01 à 04 _ Arweg
04 à 06 - Ind. Reunidas Ja
raguá .

07 à 11 _ Marisol SIA Ind.
do Vestuário
11 à 13 _ Kohlb4lch SIA
14 à 16 _ Sesi - Centro de
Atividades
_ Dia 8 - Noite Cultural _

apresentação dos alunos de
teclado.
_ Dia 03 término do Con
gresso Catarinense de Profes
sores de Educação Física.
_ Dia 04 início Torneio de
Bocha simples.

_ Dia 05 à 10 - Curso de vo
leibol.
_ Dia 16 _ Gineana Recrea
tiva com alunos e pais do
P.D.I. (Programa de Desen
volvimento, Infantil) - Co-
rupä. ,

'

_ Dia 18 - Início Torneio de
Futebol de Salão (classifi
cat6rio).
- Dia 30 - Gincana Recrea
tiva com alunos e pais do
P.D.I. Guaramirim.

JUNHO
_ 17 à 27 - Exposição de fo
tografias 'Homens & Máqui
nàs" Sesi 45 anos.
_ 29 e 30 - Classificat6ria e

ensaios do Festival Sesiano da
Canção.
- (t2 à 05 - Torneio de Jogos
de Salão e Torneio de Bolão.
- 06' - Início Torneio de Vo
leibol. '

- 13 - Gincana Recreativa
com alunos e pais do P.D.I _

Jaraguä do Sul. "

_ 22 - Torneio de Tênis de
Mesa.

JULHO
- 01 à 03 - Classificat6ria e

ensaios do III Festival Sesia-,
no da Canção.
- 04 _ Final do III Festival
Sesiano da Canção no Centro.
Esportivo do Sesi com baile
ao término.
_ 08 - Início Torneio de Ti
ro aoAlvo.
- 13 _ Início Torneio de Fu
tebol Suíço.
_ 20 - Início Torneio de Si-

nuca.
- 21 - Participação da Ban
da Musical no Concurso de
Bandas e Fanfarras em São
Francisco do Sul.

AGOSTO
_ Dia 07 _ Noite Cultural _

Apresentação dos alunos de
violão.

'

_ Dia 15 _ Abertura da XI
Olimpíada Sesiana de Jara
guä do Sul.

SETEMBRO
- Participação da Banda Mu
sical no desfile dia da pátria.
_ Dia 26 _ Participação da
Banda Musical no Concurso
Estadual.de Bandas e Fanfar
ras em Lages.
- Dia 12 - Baile da escolha
da rainha da XI Oliseja.
- Encerramento da XI Olise
jaIdefinir data).

OUTUBRO
- Atividades musicais no

P.D.I. e nas demais escolas da
comunidade. (defmir data).
- Festival de Jogos de Salão
(definir data).
::;;. Classificat6ria para II Cor
rida Rústica do Estado de
Santa Catarina. (definir data)

NOVEMBRO
- Participação da Banda Mu
sical no Concurso Nacional.
.; Dia 14 e 15 -' Jogos Re
gionais Sesianos em Joinville.
- Dia 28 e 29 -: Jogos Esta
duais Sesianos em Blumenau.

DEZEMBRO
_ Dia 5 _ Festival Sesiano
da Canção.
_ Dia i3 _, Recreação com a '

Banda Musical (definir local).
_ Dia 18 - Encerramento
das atividades culturais e es

portivas.
Obs.: Durante o ano poderá
surgir novos eventos em nos

sa programação.

GILDO HOENICKE
PROpl! ED. FÍSICA

LEÔNIDAS NORA
COORDENADOR

Mil ARLETE KRAUSE
OR. AT. CULTURAIS

CORREIO
«>� .- c:»" c:::»

Prefeitura repete apoi
ao transporte escolar

Massatanduba
Como já vem fazendo há
muitos anos, mais uma, a

prefeitura de Massarandu
ba continuará contribuindo
com eleveda percentagem,
no pagamento do transpor
te dos estudantes, para as

escolas básicas e para o

colégio do município.
Pelo grande número

de alunos que são. trans
portados dó lI! grau, o que
acarreta um altocustomen
salmente, a prefeitura está
contribuindo com a maior
parcela, fazendo com que
a parte a ser paga pelos
alunos, seja mais reduzida.

Para os alunos caren
tes de todo o município, a
contribuição da municipa
lidade é da ordem média
de 85% do valor do passe,
reduzindo a contribuição
para arenas Cr$ 10.000,00
mensais, não interessando
a distância que mora o

aluno.
Para os alunos mé

dio-carentes, . a contri
buição é de 60%, e para os

não carentes, a contri
buição é de 40%.

Para o 2!! grau, a

contribuição da prefeitura,
é de 30%, e para o 31! grau
(curso superior), para os
alunos que viajam a outros

munieípios, também a mu

nicipalidade dá a sua cola
boração .

Segundo o prefeito
Dávio Leu, a prefeitura
não tem condições finan
ceiras para arcar com to-

das as despesas do tr�
porte escolar. no muni
pio, ,pois são muitos
alunos transportados,
grande a distancia que
ônibus percorrem, o q
�� com .que a soma m
sal seja bastante co

derävel, daí a necessida
da colaboração dos senh�
res pais.Pai outrofadodisst
ainda o prefeito, de quq)
neste ano, para aliviar
despesas dos alunos, a prC!
feitura saldou todo o valoii
do transporte do mês dê
fevereiro, cabendo a parill
cipação dos alunos, sö
partir do mês de março, c:
concluiu: "O nosso inter
se era de, se possibilidade.
houvessem, contribuir com
todas as despesas do
transporte escolar em nos.
so município, mas como'
dissemos ISto' 'não é, po
vel, mesmo porque, muit
são os encargos da A
nistração Municipal, e

obras em execução-na ár
da Educação e ainda
que f�t� .serem execut
das sao muitas, o que COlll{
toda certeza acarretarão
muitas despesas para os
cofres municipais.

Os pais dos alunos
transportados nos entea
derão e a colaboração é
certa, como sempre foi;
pois o ensino dos seus fí
lhos, mesmo com dificul
dades, ainda é o maior e
melhor presente que po
derá ser dado", enfatizouo·
prefeito.

Convenção
Mais de 2.400 ex-aleodlatras devem par

tícípar de 15 a 19 deste mês da XII Convenção
Nacional de Alcoólicos Anônimos que aconte
ce em Brasßia. De Jaraguä do Sul, irá uma
caravana do grupo Serenidade. Esta con

venção é realizada a cada dois anos em cida
des diferentes. O evento servirá como palco de
discussões para problemas do alcoolismo e da
convenção sairá também a escolha da cidade
sede do próximo congresso qae acontece em
1994.

Jaraguä e Joinville
COLETA E ENTREGA

DOMiCíliO
' FONE 72-0091

VARIG �CARGO
.

...........---i_.-
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__--------------------------ECONOMIA

Marketing de incentivo chega
a Jaraguä COlD o "Prêmlo Pluss"

Jaraguá do Sul - Ao lon

go da história da humanidade o

"marketing de incentivo" perde
se no tempo ao desdobrar-se

numa infmidade de práticas. Só
para exemplificar, os romanos

conseguiam �ande participação
nos jogos olimpicos oferecendo

aos vitoriosos louros e reconhe

cimento público.

É claro. que a denomi

n�o "marketing de incentivo"
é bem mais recente, criado pela
modernidade intelectual como

um filão essencial para a melho
ria da produtividade nas empre
sas.

Nos países desenvolvidos
_

comó EUA, Itália, Japão, Ingla
tertal Alemanha e França, o

marketing de incentiVo é utiliza
do, em alta escala. Somente em

1988 estes seis países alocaram
maiS de USS 40 bilhões nesta

ârea No Brasil neste mesmo ano

os recursos destinados ao setor

alcançaram USS 500 milhões.
O marketing de incentivo

é uma forma de motivar empre
gados a produzirem mais ofere
cendo-lhes recompensas em for
mas de prêmios nunca em di
nheiro para não haver confusão
com a própria remuneração.

Jaraguá namira
Mercado crescente a nível

de Brasil, o marketing de incen
tivo já chegou também a Jaraguá
do Sul, por meio da empresa
MEL (Muhall Empreendimentos
Ltda) que está lançando o "Prê
mio Pluss", uma forma de pre
miar o bom desempenho de fun
cionários com a concessão de
bônus de compra que podem ser
trocados por mercadorias em di
versas lojas do-comércio local.

Jorge Guilherme Mulhall,
proprietário da MEL explica o

funcionamento do Prêmio Pluss,
"Em primeiro lugar estamos ca-

dastrando empresas estabeleci
mentos comerciais na lista das
que oferecem troca do Prêmio
Pluss por mercadorias. Quere
mos cadastrar no mínimo 40 lo
jas dos mais variados ramos de
atividade. Depois ofereceremos
o plano do Prêmio Pluss para as

empresas que desejarem melho
rar sua .produção através da mo

tivação", diz ele.
No fim todo mundo ganha.

Pois quem premia demonstra
respeito profissional por sua

équipe de funcionários e evita
aborrecimentos e custos adminis
trativos que caracterizam certos

tipos de premição. Já para os

funcionários é um estímulo a

mais nestes dias de vacas magras.
E para o comerciante a resposta
vem com um incremento nas

vendas com garantia de paga
mento à vista, sem risco de ina
dimplência, prática tão comum

nos dias atuais:

CORREIO-
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,

MENEGOTTI VEICULOS S.A.
Companhia FechadaCGCMF &.4.438.583/0001-98

AvenkIll Mllrechal DeodOlO da Foneeca. 930 - Jaragud doSul- SC
RELATÓRIO DA ADMINlSTRAçAO - _s.nho... AcIo....... - Temoa. 88IIafIIçto de apre..ntar e submel8r a aprecleçto de V.s..... ,cIamonatreç6ea
fInenceInI. de_ Empre... referenleao exerdclo IOCIIIlencelTlldoem 31 de dezembro de 1991.� ao inteiro dlaporpara quaisquer ....
NChentos. Jaragud do Sul (SC). em 13 deMaJço de 1992. ADlRET�

Rtrfodo de Parloclo de
01.01/31.12 01.01/31.12

litt 1.990
Cr$ Cr$

�!�_��_.: �.::S_��_ _!4.:��:01

ATIVO

B_ numar6rloa, Dep68ltoe
Banc6r1oa a vIata • Apllcaçõea de
L1auldez lmedlata..........
Estoque (Nota 1)•••••••••••
Cr6clltoa .••• '.' •••••••••.

� Bruto. ••••• _ ••••

1IM!p. oIVendM e0-,Ge-
r••••••••••••••••.
AIceIIa8 FJnanceIr.......

Lucro 0peraÕI0MI. • • • • • •

AIceIIa8 nio 0pegcIcínaIe. •

lIIepaeaa nio ()paracIona1a.
0Iri� .."....,. do a.
..!IÇO •••••••••••••••
Iucio/�. Iintea' do.�.Rénda.
Provleio para o I. de Renda.
LucroJPrel. liquido do exareI-
010•••••••••••• � ••••

IucroIPrejuIa por �•••

(.) Waldemar RoeM
OIretor·Preeldenle
CPF _.383.211-04

15.140.310.71 5.218.727.18
178.351.7",22 47.053.277.81
112.873.1 t3,45 31.813.220.34

PASSIVO

., Pa.Jvo CIrcuIMIe. • • • •

'_""'de
01.01/31.12

1."1
Cr$

134.783.070,30

PerIocIode
01.01/31.12

1.990
Cr$

42.l15li.215,04

48.410.....33 24.131.471 ....
51.254.150." 1�.1It8,82

Capital SocW (NoIII3). • • • •

....,_ de c.pJIaL .•• , •

....,_ de l.ucnIe. •••••

.__ ou Pr..... Acumu-
Mc:IoII •••• 4 •••••••••••

0Irr........... &pecIIII (No-
.. 4)•••••• 1•••••••••••

111.7311.288,18 117.113MO,"

22.828 201,02

lOTAL DO PASSIVO.•• ' •••

Saldo no inicio do Ex.clcIo.
OIrreqio/Ajuete do s.JcIo Inl-

'

elal .' •.••••••••••••.

lucfo Ajua1aclo e CorrIgido. • '275.370.418.03

� .

Impoetola eT_ .

Provlaio,p/o Impoeta de Ran-
de ••••••••••••••.•••
OUtroe� ••••

It EIdgIveI Longo !'ruo. • • .

35.117.152," 8.417.741,38

1.717.120,00

Crédito UI. JudIcIeIa - INSS. 1 .717.120,00

It PnIm6nIo liquido. • . • • 555.1H.CII7,88 74.234.731,115
----------------- ----------- ---------

44.t2tI.ooo,OO 4.725.000,00
507.t2tI.442,21 43.184.1412,02
34.810.911,70 2...7.318,t1

,

DEMONSTRAÇÂO DE LUCROS OU PREJUIzOSACUMULADOS

'Rtrfodo de ParIocIo de
01.01/31.12 01.01/31.12

1."1, 1.190
Cr$ Cr$

(1.115.311.15) 2.410.158,"
277.335.734.18 22.333.382,51

DMtIneqio Durante o exarei-
010:
Lucro/Prejulm do Exarclclo. (17.117.171.47) (1.115.311.15)

..uMÇ6ae PropoetH.
Ago:

RMerft=..... ; .,...

�=:=,�� ..

aembI''' .. ; . . . . . . . . . . (17.117.171.47) (1.1155.318.15)
DEMONSTRAÇÕES DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

Luoro/Prej. LfcJ. do ex.rcle.
(+1 Depreclacjõea. Con1rI
bu çóea par. raarv•• de Ca-
pital e DIminuição do Ativo
Raallz6vel • Longo Pruo. •• __844.511.108.31 71.700.128.41

��:r��.
------------ ----------

Acr6aclmo do Ativo Perm..
nen1e••umen1o do Ativo FIea·
IIZlivei a Longo Pruo•.•••
Almento do Capital Clrc. Lf.
qufdo ....••••...•..•

1 12.101.013,02
10.8tII.318,30
(5.OH.tt3,I6)

31.152.041,oe
521.801.11

, (57.t23,82)

� a receber de cllent... • . 41.311.071.82 12.815.287."

!t."'=��� . (2.031.000.00) (378.400.00)
0Itr0a Cr6cíItoe........... 18.543.111,53 11.571.352,4$

!�������� �!1_!�__���.��4
Dep6eItoa e Cauçóee. Inoen1Ivoe
fIMIIIa • AIIIIcar. Empr6etlmo-E'"
Irobr_ e� Cridhoe. • • • • 8.2t8.111.45 2.183.085,14
It Ativo """'_,' 287.018.381,30 ,30.1125.151.84

e.t, - lnYeetImentoe. • • • • • • • • 3.112.170.04 3.054.52
c2. - Ativo ImobIllacIo (Nota 4). 2113.455.711,21 30.122.805.32

_�id;.-.�:::��.-.-.� --.71.f1U.õ,13':".5.2iõ:1ãi,81
..,.,.,_ - AcutnuIaü (Nota 2) (177.112.323,87) (14.387.579.41)
tOTÃL DO ATIVO•••_. • • • • •• IIl.73t.288,1' 117.113.150."

BALAIIÇOPATMIOIUL

NOTAS EXPLICATIVAS: AB__.n;811� foNm eIIboracIaeaegundO"IIOfIM8�.Nota 1-0ua1oqueaforam.vellldoeaocu..

�1;fa.lnMtorea_ JINÇCI8 demen:eclo .. deta do....,., pnImonIIII. Nolll2 - A A ProvlaloparaDeved_�"e .. "Da
aoIn o AtIvo 1rnobIImcIo" foNm ....... cOm,'_"'nca doa1ImIIM�.,...� dolmpoato deflencla. Nota3-

500*1. em 31.12.11. COftIIIIuIoee de4.800.ooo ll96ee CInIIMrIM e 3'OOO'OOOdellÇ6ae .........*I8, todaa no veIor deCIS $,1t(CInco cru
__ e_.. e no....-) por ....�. ND1114� Foi ......... CorNÇIo� conforme a .... 8Zt1C1191 -.. bue_ VIIorw de
1lIII0. tandô geNjIO oe aegu...... veIotM:ATIVOIIOaUZADOÇr$ 27.1118.184.45 (VIntae ....mi.... aaIIcen1cMe dezitaaI!Iami. novecenlDa e�
_ e qua1ro CNJ8Iroe e qUliNnllle I. PATRIMONIo LIOUIDO:R.eeerve deCM�ArtIgo 39 Lel8Zt1C1191 CIS 45.171.044,85(Q....

.

NftIIle cincomlhOM,_ •_ e II1II ............. quatro cnaeIroa eóhnllle cinco__voa)l DamIIIs conllli do Pldrtm6nlo liquido CIS
3O.115.851,45(T1IntamIIIIOee._ equina"" eclnq_ e um cnalroae quarenta e cinco centavoa).

DEMONSTRAçAo DOS RESULTADOS DO EXERCIcto

Rtrfodo de PerIocIo de
01.01/31.12 01.01/31.12

1 ...1 1.190
Cr$ Cr$

...... Brut. dee VencIae. • 1.721_l13l,2I 311.803.201,48
DodUçõeedeeV...... • • • • (113.31t.87S,41) (58.851.502,22)
JMeII.� Vendee. 1.III.534.11J1,17 330.1151.708,21
C-doe Vendldoe _!������_�.�.:.��)

403.H2.787.1O 87.107.322,13

(323.1112.35á,11l (80.458.417.84)
H2.8tI.811,1I3 32.503.224.30

(215...5.11....,24) (41.581.342,43)
(17.11'7.171,47) (1.1155.3111.15)

(17.117.1� (1.1115.3��1:l

(a) Mauro Koch ,

Dlretor-Admlnletrativo
CPF 005.720.2C)!1,.53

(a) João C.rloe venturem
Técnico em Contabilidade - CRCSC-I.1I8

CPF247.151 .......

Atrloclode
01.01/31.12

1."1

24.713.521.17

ParIocIode
01.01/31.12

1.190

844.511.108.31

434.055.117.15 43.352.975,78

210.413.201.16 38.347.152.83

79.100.128.41

Jaraguá do Su� 18 a- 24 de abril de 1.992

,

Jorge
Mulhall

, mostra
modelo
cio
:Prêmio
Pluss.

Lions realiza
sua 298

,.,

convençao
distrital

o governador do Distrito
L-l0 do Liens, CL Osmar José Vai
Iattí, instala oficialmente às 20 horas
deste dia 24 de abril a, 2!)a Con
venção Distrital, que conta com o

prestígio e participação dos 49 au
bes de Lions vinculados ao 1..-10.
U� intensa programação ficou de
finida através do trabalho desempe
nhado pela Comissão Central Orga
nizadora, dirigida pelo CL Otaviano
Eduardo Pamplona. Os "Compa
nheiros de Lions" já lotaram os

hot�is jaraguaenses e da microrre
gião para desfrutar da programação,
do convívio e da estrutura assegUra
da pelos Lions aubes Jampá Cen
tro e Cidade Industrial, anfitriões da
Convenção, com o aJ?C?io da iniciativa
privada e Poder Público jaraguaen
ses.

Grande parte djIS solenidades
acontecerão no Centro de Atividades
do SESI e também no Centro de
Eventos "Agropecuário". inclusive
com a eleição do governador que irá
substituir ao CL Osmar José Vailat
ti, no Distrito L-l0, para o Ano
Leonístico 92/93.Apenas uma chapa
deve concorrer. tendo à frente o ca

saI Celso � Kátia,Mu.nda, Leão e

Domadora do Lions aube Itajaí
CentrQ. Sua candidatura foi oficial
mente lançada durante a l' Reunião
do Conselho Distrital do Irl0, em

Jarapá do Sul, ano passado. "Esta
mos recebendo a todos de braços
abertos. prontos a prestarmos as me
lhores orientações", adianta o dire
tor geral da Convenção, o CL Ota
viano Pamplona.

CONSFLHO

"É uma honra ser leão e ser

vir" foi o lema que norteou a gestão
do casal Osmar José Vailatti/DM
Rosane, junto aos 49 aubes de
Lions do Distrito L-l0. Nesse perío
do, novos Companheiros Leões e
Domadores se engajaram no traba
lho voluntário, desenvolvido a nível
internacional, pela Associação Lions.
Ccmto reconhecimento a todo esse

trabalho, o CL Vailatti/DM Rosane
aceitaram o convite formulado pelo
candidato a presidente do Conselho
Nacional de Governadores, CL
Moisés Kubrusly. para concorrerem
na chapa, ao cargo de vice-presiden
te do CNG. A eleição acontece de 23
a 30 de maio, durante a 3!)a Con
venção Nacional de Lions Clubes,
em, Foz do Iguaçu.

Página 7
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Be13eli4
CALCAOOS

Av. Mal. Deodoro, 319
Fone: 72-3985

Aniversariantes da Semana
Dia 18/04 - Adão Maba,
Wilma Luiza Sanson .Girrêa,
Marcelo Karan, em Curitiba
(PR); Lúcia Helena Gonçalves,
Adalberto Engelrnann, em

Joinville; Osmar Dutra, em

Balneário Camboriú; Catlos
Mehler, Roníse Cristina Vaílat
ti, Elvira B. Voigt e Cristiane

. Marquardt.,...---------- Dia 19/4 - Relinde Mahnke
Marschall, Ilson Noltêneo Bas- .

tos (Kitto),'Luiz da Silva, em

Massaranduba; Rudolfo Reck,
Leonardo Renan Leier e Karní
la Stinghen.
Di� 'lJl/4 � Marília Hafemann
Campos, em Críeiüma; Norber
to Piazera, Ivo Kupas e Luiz
Medeiros.
Dia 21/4 - Eey Mascarenhas
de Almeida, em Lapa (PR);
Raul Marcos Marschall, Edla
Lange Weiss, em Schroeder;

CALçADOS PARA
rODA A FAMÍLIA

Av. Mal. Deodoro, 183
Fone: 72-3585

Pedro Stenger, Hilário Tríbess,
Laurita Inês Tepassé, Doríval
Kanzler, Geta Kobs Gruetzma
eher, em Blumenau; Gabriel
Fernando' Ramos, em Flo
rianópolis; Sígolf Schünke, Na- .

dir Kuehl e Roseli Ferreira.
Dia 22/4 - Claus Arildo Gon
çalves, em Rio do Sul; Anita
Stinghen, Alrnir Malheiro, Zil-
da Günther, Fábio André Leier
e Rogério KrawuIski.
Dia '13/4 - Edilson Schmöc
kel, em Curitiba (PR); Arlindo
Doege, Jorge Luís Pereira, Lo
rival José Tepassé, Jocélia
Panstein, Mayra Lizziane Rei
ser, Odilo Volkmarui e Dilson
Luiz Franceschi.
Dia 24/4 - Ezequiel Schnei-

.
der, em Lontras; Ivone Kluge,
Waldir Junkes, Gerson Kitz
berger, Ellen Andersen Prodõ
hl e Evelyn Mària Steingräber.

I' Soçayte no Amizade
O' Clube Amizade que

sempre, promove grandes
bailes, realiza neste· sábado
de Páscoa mais urna exce-

lente programação, um baile
com o conjunto Soçayte,' de
Blumenau. Vale a pena con
ferir.

eINE JARAGuÁ

Esperamos que
a nova Miss Jaraguá
consiga repetir o

bom 'desfile e a boa
colocação no con

curso Miss Santa
Catarina, dia 9 de
maio.

JARDIM BALNEÁRIO
ALBATROZ

BALNEÁRIO JARDIM
DOS TAMBORETES

,

'Da esquerda para a

4ireita, as
YeDcedoras da
áoite: Solange
Gifte, JaDe Ochner
eJoziaDe
Bramorski.

I' Faça sua
reserva de

passagem,
Hotel e

:: translado e

curta
intensamente
suas férias.

I'

!'

VARIG:
72-0091

Um bom públi
co prestigiou o con

curso Miss Jaraguá
na última sexta-fei
ra, no ginásio Arthur
Müller. A massaran
dubense JOZlANE
BRAMORSK], de 20
anos e medidas per
feitamente dentro
das regras, foi eleita
a nova representante
da beleza jaraguen
se. Não' agradou a

alguns, mas repre
sentou o desejo da
imensa maioria. Foi
um concurso bonito,
bem organizado e
com resultados nor

mais e legais, con
forme regulamento
especifico do concur
so.

Abocanhou a

segunda colocação a
também bela Jane
Ochner, ex-garota
Marisol; que tinha
agitada torcida a seu

favor. Em terceira
colocação a beleza
tranquila e meiga de
Solange.Giese.

e Boa
Sorte

f:c.j�!,(I(;,_�7f@t'lIr DA" ...fta\\\;,_-e.;...- DU....,..

deTelefones
COMPRA-VENDE�ALUGA

Rua WalterBreithaupt; 92 (defronte ao
Beira Rio Clube de Campo)
Fone (0473) 72-2598
Jaragu4 do Sul- SC

II
II
I'

CLíNICA VETERINÁRIA'
SCHWElTZER

Compre seu chão na Praia Grande,
próximo a Cabana do Ervino, mas antes vá

conhecê-lo.
PLANODEFÉ

18prestações de Çr$ 78.000,00 com
correçãopré-fixada de apenas 10% ao mês.

o seu chão na Praia Grande, em 3
pagamentos de Cr$ 200.000,00 com

escritura e registro imobiliário imediato.

Informações na Praça da Prefeitura
33 � 1Q andar - Fone: (0473) 72-3266

P,EDR,AS �
VARAGUA

Pedras para pisos - pisciÓa - granitos e

mestimentos de paredes _em geral.

Joinville, 4.133 - Fone (0473) 72-0869
-

JQJ'agUÃf do Sul - SC

-

Página 8

OMELHOR
NEGÓCIO

FONE: 72 -0363

Pedidos
Tel/Fax ,

0473/72-0589

Garota Marisol
Rosana Uller, da filial Marisol de

Massaranduba, é a nova Garota Mari
sol, eleita em concurso realizado no sä
bado, no Pavilhão Agropecuário com a

presença de mais de 3 mil pessoas e a'

.excelente animação musical do
-

Pop
Band. Como segunda princesa ficou
Giovana Adriana Kaczorowski, da filial
de Corupá. Para Primeira Princesa foi
eleita Adriana Maria Freiberg, da Ma
triz. E o título de Garota Simpatia com

Neide Maria Brüch.

Aniversaria dia 18, Elemar
Roberto Schmitt, Biais conhecido
como "IDE", o capitão do Clube
do Lisco.
,

Seus Amigos desejam mui-
tas FelicidadeS!

* A jovem beleza
'

de Beatriz
Moser (filha de'
Napal e Rita
Nensa Moser) é
o destaque da
semanade
Gente&
Informações.
Ela aniversariou
no último dia 12,
completando 15
anos. Parabéns.

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

Sexta - 17/04/92 - 20:15 Horas - J.F.K. A perguma que não fJ.uer
calar - DiJ'etor: Oliver Stone - Com: Kevin Costner e SISS)I Space" -

Censura: Livre

Sábado - 18/04/92 - 20:15 Horas - I.F.K. A pergunta que não quer
, calar - Censura: Livre
-22:00Horas - Sem Programação

' .

Domingo - 19/04/92 - ?0:15 Horas - J.FK. A pergunta que não
quer calar - C�a: Livre '

SegUnda" 20/04/92 - 20:15Horas - Semprogramação
Terça - 21/04/92 - 20:15 Horas - J.F.K. A pergunta que não quer
calar - Censura: Livre

Quarta - 22/04/92 - 20:15Horas - I.F.K. A pergunta que não quer
calar - Censura: Livre
Quinta - 23/(J4/92 - 20:15 Horas - Leão Branco - O lutador sem lei
- Diretor: Sheldon Letich - Com: lean Claude Van Damme -

Hamson Page e Lisa Pelikan - Censura: 12 anos

Dr. Waldemar Schweitzer
Cltnica de pequenos e grandes animais,

cirurgias, vacinaçês, raio .r, internamentos e

boutique . R. joinville, 1.178 (em/rente ao

Sup . Breithaupt) -' Fone: 72-3268
Jaraguádo Sul - SC

glntl nossa

Jaraguá do Sul

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

Rua ReinoldoRau,632
Fone: 72·1599

ESCALA MUSICAL

Aulas de
ÓRGÃO - VIOLÃO -

SAXe
CLARINETA

Rua Domingo. da Nova, Dl! 377 Fels

A GERAÇÃO
DAMAlHA

Dêoquehá
de melhorpara
seus animais

CLíNICA
VETERINÁRIA

VIDA

Atendimento clínico, cirúrgico,
internamento, raio X; vacinas,
hospedagem, petshop, banho,

tosa, carinho e proteção.
Rua Lutz KIenen, U7 (ao lado PInk

and Blue)
,

Fone (recados) 72�92 e 72-1430

Médicos Veterinabios'
Aneh B. Lehmann
CRMV2-1125

Maur(Cio Lehmann
CRMV21126

Bettina Gosch
CRMV2-1389

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 recanto, convide seus' ami
gas e vá. se divertir, esta é a verdadeira opcão em, lazer.

. localizado a rua joinville, próximo ao parque 'faJarii 'Dalmar�

Página 9
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Para gregos
etroianos

IOZIANE BRAMORSKl, 20, natural de
Massaranduba, filha de Oslim e Darcy,
acadêmica do Curso de Secretária Executiva

Bilingüe da FURB é Miss Jaraguâ do SuI1992.
Belos olhos verdes, cabelos louros, 1,74, 56kg,
busto 87, cintura 65, quadril 94, coxa 50, tor
nozelo 21 e. sapato 38. classificada entre as

cinco finalistas, Joziane teve o melhor desem
penho na entrevista, o que lhe proporcionou
o titulo. Se beleza é fundamental; inteligência,
simpatia e elegancia também são. Aliás, ela foi
eleita por sete dentre as dez candidatas como

Miss Simpatia. Nas notas parciais, referentes
ao traje social e de banho, a nova Miss Iara
guá sempre esteve entre as três primeiras, ao
lado de Jane Ochner eAlessandra Schroeder; E
na hora de falarperante o grande público que
coloriu o ginásio Arthur Müller, mostrou

tranqüilidade e boa coordenação de infor
mações sobre os temas propostos nas pergun
tas, arrancando cinco notas dez do grupo de
nove jurados.

Surpresa com o título, "Iozi" prepara-se
agora com afinco para bem representar Iara
guá do Sul dia 9 de maio, no Miss Santa Cata
rina 1992.

·MESAS TÉRMICAS
•POLiMERIZADEIRAS

·MI.STURADORES DE PASTAS
•BARCAS PARA TINTURARIA

�SECADORES DE MALHAS

·SISTEMAS DE EXAUSTÃO

,.PEÇAS ESPf;CIAIS E CALHAS

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

- JARAGUÁ 00 SUL - sc

A bonita decoração do
Arthur Muller idealizada
pela SECET, as torcidas
organizadas atuantes (que
inclusive interviram oportu
namentepara a correção de
um erro na soma da pon
tuação de uma finalista na

.

etapa da entrevista) e o de
sempenho das candidatas,
que fez a apuração ao vivo
"pegarfogo", foram ospon
tos altos da noite.

Os centras

o atraso para o inicio'
(devido à· problemas I de
Fabiana Martinelli, Miss
Santa Catarina 1991), sen- .

do a noite de sexta-feira
véspera de outro dia de tra
balho para muitos, bem
como a insatisfação de gru
pos de torcedores com o re

sultado colaboraram parti
que pouquissimo público
permanecesse no ginásio
para assistir à apresentação
da banda Ave de Rapina.
No entanto, a galera que
permaneceu aplaudiu o

versátilgrupo.

Do regulamento e outros bichos mais

"Poderão inscrever-se no

'MISS MUNIC/PIO as candida
tas que possuem os seguintes re

quisitos:
_ Ter idade minima de 18

anos, completos até o dia da rea-
.

lização do evento.
_- Ser solteira,
_ Beleza de rosto e per

feição de linhas flsicas,
_ Simpan� pe�onaüdade

e desembaraço social,
_ Representar ou não em

presas comerciais, industnais,
clubes, entidades; etc: indicadas

pelos mesmos". tame estadual por Barra Velha,
E é só! Quanto às questões abiscoitou o tuulo de Miss San14

de domicilio ou naturalidade, so-, Catarina, vencendo aquela que ti

bre as quais. a organização foi havia denotado no certame mu·

questionada; se o texto acima, nicipal joinvilense. Recentemente,
não faz menção suficiente, ainda Isabel Oistina Beduschiperdeu o

ilustro com algumas informações concurso Miss Blumenau, foi ao'
que temos sobre essa questão e Miss SC como representante di
que são de conhecimento de todo . Gaspar e levou, de quebra, Umll
o público. Poucos anos atrás, VI- seqüência de três tuulos:Miss Sc,
viane Briesmeister (hoje top mo- Miss Brasil e Miss América do
del) perdeu o concurso de Miss Sul. Coisas do mundo dos COil'

Joinville, participou então do cer- cursos...

Com o intuito de muito
bem informar a todos aqueles
que estão positivamente interes
sados nas questões "legais" do
concurso (em I cuja organização
participo há três anos), publico
na (ntegra o artigo 311 do Regula
mento dos Concursos de Miss
Munic(piófornecidopelo SCC·

Só deu Massaranduba
Outra representante de didatas. RoSaDa arrasou'lIO

Massaranduba, a loura Ro- desme social num bonito e
sana Uller foi eleita Garota sensual veStido preto, en
Marisol 92 em animada noi- quanto no tnüe de baabo
tada do Pa:rque de Eventos demonstrou segurança e de
no último sábado, dia 12. O senvoltura. Valeu.
concurso apresentou 14 can-

Organização Contábil A ComercialS/C Ltda
CRC-SC0048

Faça sua Declaração de Imposto de Renda conosco Fone:72-323

"48 anos de experiência em Contabilidade"
, I

Página 19 Jaraguá do Sul, 18 a 24 de abril de 1.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



_-----:----------CLASSIFICADOS CORREIO-
• <> .IF-» c:>" Clt

-

• • •

1111
Imobiliária

11117200031 1111
Imobiliária

II MENEGUTTI Udà. MENEGUTTI Uda.
I' III' ·MenegoHI (0473) 72:0031 Menegolll Menegottl (0473) 72-0-031
IMOBILIÁRIA MENEGOTTI - Edifício Menegotti - sala 107-1!1. andar - Av ..MaL Imobiliária Menegotti Ltda IMOBILIÁRIA MENEG0TTI - Edifício Menegotti - sala 107 -12 andar - Av.MaL

Deodoro da Fonseca -CRECI n!1. 5501- fone 72-0031 IlUCESCN24220050742-CRECI N�550J Deodoro da Fonseca -CREGI n2 5501- fone 72-0031

CASAS DE ALVENARIA TERRENOS
-

, ......

, * Os
.

estão r

Juros
LOCAL Rua n2 Área m2 Valor caindo••• LOCAL Rua n2 Área m2 Valor

.

CENTENARIO 291 140,00 crs 42.000.000,00 * Collor
.

bio·vai AMIZADE 679 1.043,40 es 35.000.000,00

AGUA VERDE 212 115�00 Cr$ 26.000.000,00 quear as poupan- ESTRADA NOVA 266 514,00 Cr$ 13.000.000,00

AMIZADE 098 130,00 Cr$ 45.000.000,00 ças .•• AGUA VERDE 758 300,00 Cr$ 14.000.000,00Livre-sé destes boa-
VILA LENZI 039 451,00 Cr$ 80.QOO.OGO"OO tos comprando ter- FIGUEIRA 010 1.090,00 U$ 18.000,00

SAO LUIZ 209 - 140,00 Cr$ 35.000.000,00' renos, no Residen- FIGUEIRA 114 375,00 es 10.600.00,00

BR 280 200,00
-

Cr$ 75.000.000,00 cial Versalles. Lá VILA NOVA 119 2.024,00 Cr$,92.000.000,OO

CENfENARIO 291 100,00 crs 30.000.000,00 'você encontrará Jf\RAGUÁ 99 560 345,00 Cr$ 3.500.000,00

VILA RAU 595 200,00 Cr$ 80.000.000,00
uma aplicação cer-

ÁGUA VERDE 371 511,00 Cr$ 19.000.000,00ta e segura.
\iiJARAMIRIM 350,00 Cr$ 55.000.000,00 Ligue

. , AMIZADE L-679 450,00 Cr$ 16.000.000,00Ja par,a
72-0031.

Imobiliária Menegotti,o .eu espaço a sua conquista. Imobiliári'a Menegotti,o seu espaço a sua conqui.ta.

CLASSI-FICADOS
EDITAL

ÁUREA MÜLLER GRUBJlA, Tabe
liã e Oficial de Títulos da, Comarca de Ja
raguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na
forma da Lei, etc.

-

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

.

Confecções Luanasol Ltda _.Rua: Barão do
Rio Branco, 42 - _Nesta
Dynamicron Sistemas Eletrônicos - Rua:
Reinoldo Rau, 263 - Nesta
Evaldo Betoni - Rua: Águas Claras, 77 -

Nesta ,

J GG Malhas Ltda - Rua: Luis Sarty, 1660 �

Nesta
Laureano Camilo - Sta Luzia s/n2 - Nesta

-

MarCio Zondenai - Rua Antonio Correia,
s/n2 - Nesta

-

E, como os ditos devedores não foram
encontrados ou se recusaram a aceitar a -

devida intimação, faz por Intermédlo do
presente edital, _para que os mesmos com

pareçam neste Cartório na Rua: Arthur
Müller, D2 78, no prazo da Lei, a tim de li
quidar o seu débito, ou então dar razão
porque não o faz, sob a pena de serem os

referidos protestados na forma da Lei, etc.
Jaragné do Sul, 13 de abrll de 1992

ÁUREA MÜLLER GRUBBA, Tabeliã e

Oticial de Protesto de Títulos,

Vendo

Método matemático
(computadorizados) da Sena e

Loto. Enviar vale postal de Cr$
10.000,00 para: Luiz Antônio F.
Coutinho. Rua Brigadeiro
Souto, 383 - Parnamirim

(RN). Cep 59.160.

Jaraguá do Sul, 18 a 24 de abril de 1. 992

I'
SOCIEDADE ASSISTENCIAL

AOLAVRADOR
DO VALE DO ITAPOCU

II
II

II SALVITA

CGC/MF 84 434 943/0001-2
Edital de Convocação

Assembléia Geral Ordinãria
De acordo com as disposições estatutárias

ficam convocados os sócios quites a comparece
rem à Assembléia Geral Ordinária, a se realizar no
dia 25 de abril de 1992, na sede social. à Rua Leo
poldo Malhei'ros, n9 51, saia 11 - Ediffcio Gardênia -'
nesta cidade de Jaraguâ do Stil para apreciar a se-

guinte
-

Ordem do Dia:
19 - Leitura, disçussão e votação das contas

da diretoria, do exercfcio encerrado em 31 de de
zembro de 1991;

22 - Eleição da nova - diretoria para o biênio
1992 - 1993; .

3Q - Eleição dos membros efetivos e suplen
tes do Conselho Fiscal;

4Q - Assuntos de interesse da sociedade.
A assembléia instalar-se-á-com o quorum pre

visto nos estatutos, em primeira convocação, às 09
horas e, em segunda convocação, com qualquer
número, às 10 horas do acima mencionado dia.

'

Pela presença, desde já agradece.

Lourenço Ersching
CPF 019 611 2S!}o34

Presidente

I'

I'
II

II

II

TIBÉRIO
AUTOMÓVEIS

compra- vende troca
RUA BERNARDO DORNBUSCH,S/N

FONE: (0473) 72·0759

JARAGUA- DO SUL - SC

Mecânica A- ---�
SCHROEDER Ltda �-::t'�
EspecialiZada em retft'ica de engrenagens

e mecânica em ger�
Rua Joinville, 2.270
Fone (0473) 72-0947
Jaraguá do Sul- SC

SOCIEDADE ESPORTIVA
E RECREATIVA VIEIRENSE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
OS Presidentes da Sociedade e do Con

selho Deliberativo da Sociedade f;sportiva e

Recreativa Vieirense, no uso de suas atrí
buçóes que lhe conrere o Estatuto, CONVO
CA para a ASsembléia Geral Ordinária, a

realizar-se no dia 27 de abril de 1992 às
19:00 hs, em primeira convocação com a

maioria dos sócios com direito a voto e em

segunda convocação às 20:00 hs com qual
quer número de sócios, na sua sede social;
localizada na rua Dona Matilde, 1.277 nesta,
para deliberarem sobre a seguinte.

ORDEMDODIA
1. Prestação de contas da atual Diretoria._.
2. Eleição do Novo Conselho Deliberativo.
3. Eleição do Novo Conselho Fiscal.
4. Assuntos Gerais.

Jaraguä do Sul, 14 de abril de 1992
Antonio Berns

Presidente da Sociedade
Altevir Antonio Fogaça Júnior

Presidente do Conselho Deliberativo

Promoção de
II Páscoa - Móveis Weber

A Indústria de Móveis Weber oferece a

seus clientes uma sensacional promoção de
Páscoa:

Móveis estofados com sete módulos

por apenas Cr$ 125.000,00.
A Promoção vai até este sábado, dia 18,

na rua Antônio Zimmermann, 63 - Guaramt
rim. Fone 73-0077.

APROVEITEM!
II
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Proclamas de Casanlentos
MARGOT ADÉLIA GRUBBA NILTON VANSUITA e ROSILENE

LEHMANN, Oficial do Registro Civil KOCH

do 111 Distrito da Comarca de Jaraguâ Ele, brasileiro, solteiro, balconista, na-
tunü de Witmarsum, neste Estado, dada Sul, Estado äe Santa Catarina, Bra- miciliado e residente na rua Onélia

sll; faz saber que compareceram em Horst; 438, em Vila Lenzi, nesta cidade,
Cartôrio exibindo os documentos exigi- filho de Mario Wilson Vansuita e Rosa
dospela tei; a fim de se ha/Jilitarem pa- Vansuua.
ra casar, os seguintes:' Ela, brasileira, solteira, auxiliar de con-

tabilidade, natural de Jaraguã do Su4
ED[FAL N218.27.4DE 06-04-1992 domiciliada e residente na Rua Erwino
MARCIO ROGÉRIO VITKOSKI e Menegotti, 1.013, nesta cidade, filha de
SANDRA HELENA ZACKO Amo Koch e IolandaMargarida Koch.
Ele, brasileiro, solteiro, estofador, natu-
ral de Jaraguá do Su4 domiciliadoe re- EDITAL N218.230 de 08-04-1992
sidente na Rua Francisco Hruschka, DIRCEUANTONIO MATOS eANA
261, em Jaraguá-Esquerdo, nesta cida- JOÃODEOUVE/RA
de, filho de Antonio Vitkoski e Eluiza Ele, brasileiro, solteiro, operário, natu
Demarcm Vitkoski.

.

ral de Anita Garibaldi, neste Estado,
Ela, brasileira, solteira, operária, natu- domiciliado e residente na Rua Oscar
ral de Jaragllá do Su4 domiciliada e re- Schneider, em Barra do Rio Cerro, nes
sidente na Rua Walter Marquardt; ta cidade, filho. de José Frederico Matos
2.251, nesta cidade, filha de Orlando eAntoniaAntunes deMatos.
Walter Zacko eAnitaAlperstedt Zacko. Ela, brasileira,· solteira, costureira; na-
EDITAL N218.225 de 07-04-1992 tural de Imand; neste Estado, domici-
VALDIR KOPP e ZENEIDA WOJ- liada e residente na Rua Oscar Schnei-
CIECHOWSKI der, em Batra do Ria Cêrro, nesta cida-
Ele, brasileiro, solteiro, operário, natu- de, filha de João de Oliveira e Leontina
ral de Jaraguá do Su4 domiciliado e re- Custôdia Rogério.
sidente em Rio Cêtro I, nesta cidade, fi- EDITAL NR.J.8.231 de 08-04-1992lho de Bruno Köpp e Walli Boeder
Köpp.

.. . .

VANDERLEI SPINOLA DA SILVA
I

Ela, brasileira, solteira, operána, natu- e VALDETEDE SQUZA

ral de Itai6 _ Itaiôpolis, neste Estado, Ele, brasileiro, solteiro, operário, natu
domiciliada e residente em Loteamento .

ral de São Bernardo do Campo, São

Rasá, lote 15, em Barra do Rio Cêno, Paulo, domiciliado e residente na Rua
nesta cidade, filha' de Albino Wojcie- Francisco Hruschka; 548, em Jara

chowski e Joanina Drozdek Wojcie- guá-Esquerdo, nesta cidade, filho de

chowski. Simão Spinola da Silva eMaria Lenoir
EDITAL N218.226 de 07-04-1992 da Silva.

QU/LIANO DE SOUZA e MARY Ela, brasileira, solteira, do lar, natural
BASTOS de Jaraguá do Sut, .

domiciliada e resi

Ele, brasileiro, viúvo, assistente técnico, dente na rua Francisco Hruschka,
natural de Jaraguá do Sul, domiciliado 1.165, em Jaraguã-Esquerdo, nesta ci

e residente na Rua Dona Antonio, 180, dade, filha de Antonio João de Souza e

nesta cidade, filho de Lourenço Felippe Paulina de Souza.

de Souza e Appolonia Manim de Sou
za.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de en

fermagem, natural de Pàranaguá, Pa
raná, domiciliada e residente na Rua
Dona Antonia, 180, nesta Cidade, filha
de João Domingos Bastos e Rosa da
Maia Bastos.
EDITAL N218.227de 07-04-1992
VALMOR MACHADO e MARILEIA
PEREIRA
Eie, braSileiro, solteiro, pedreiro, naUlfal
de Capinzal; neste Estado, domiciliado
e residente na Rua Jorge Czemiewicz,
1.245, nesta cidade, filho de Adão Teo
doro Machado e Dorvalina Manins
Machado:
Ela, brasileira, solteira, secretáJ:ia, natu
ral de Jaraguá do Su4 domiciliada e re

sidente naRua Irmão Leandro, 609, em
. Vila Lenzi, nesta cidade, ]ilha de Darci
Pereira eDarci CristofoliniPereira,
EDITAL N218.228 de 07-04-1992.
INGVALDO- GUE71lS e ELSlNA
1I0RONGOSO
Ele, brasileiro, solteiro, industriário, na
tural de Jaraguá do Su4 domiciliado e

reside�te na Rua Guanabara, nesta ci
dade, filho· de Erico Gueths e Inês
Trapp Gueths.
Ela, brasileira, solteira; vendedora, na
tIIral de Jaraguá do Su4 domiciliada e

residente na Rua Guanabara, nesta ci
dade, filha

.

de Conrado Horongoso e

ImganMilbralZ Horongoso.
EDITAL N218.229 de 08-04-1992

ABANDONODE
EMPREGO

EDITAL N218.232 de 08-04-1992
ALCINDO MOl.LER e AVENlLDA
GAEDTKE
Ele, brasileiro, solteiro, industriãrio, na
Ulfal de Jaraguá do Sul, domiciliado e

residente em Três Rios do Norte, nesta
cidade, filho de Rudi Müller e Maria
VaselMüller.
Ela, brasileira, solteira, costureira; na
Ulfal de Jaraguá !lo Su4 domiciliada e

residente em Três Rias do Norte, nesta
cidade, filha de Gerhard Gaedtke e
Adele Jordan Gaedtke.

EtJITAL N218.233 de 08-04-1992
ADILSON JOACIR MEYER e MA
RILÉL4. FODI
Ele, brasileiro, solteiro, operário, natu
ral de Jaraguá do Su4 domiciliado e re

sidente em Ribeirão Molha, nesta cida
de, filho deAdalberto Meyer eMaria de
LourdesMeyer.
Ela, brasileira, solteira, do lar, natllral
de Jaraguá. do S� domiciliada e resi
dente naRua Dona Antonia, 183, nesta
cidade, filha de Nelson Fodi e Dolores
Fadi.

EDITAL N218.234 de 08-04-1992
DIONISIO PACHECO e SENlLDA
SCHlWE
Ele, brasileiro, solteiro, operador de
máquina, natural de Passo Manso,
Taro, neste Estado, domiciliado e resi
dente em Estrada Garibald� nesta. ci
dade, filho de Manoel Pacheco e Stefa-

nia Pacheco.
Ela, brasileira, solteira, do lar, natura:
de Machado - Tucunduva, Rio Grande
do Su4 domiciliada e residente em Es
trada Garibald� nesta cidade, filha de
Helmut Schiwe eOma Dalina Schiwe.
EDITALN218.235 de 09-04-1992
EDSON AFONSO KURT e BEA
TRIZDALCANALE
Ele, brasileiro, solteiro, industriário, na
tural de Jaraguá do Su4 domiciliado e

residente na Rua Henrique Marquardt,
36D, nesta cidade, filho de Afonso Kun
e U1da Kurt.
Ela, braSileira, solteira, costureira; na
Ulfal de Icaraima; Paraná, domiciliada
e residente na Rua João Januário Ayro
so, 3.� em Iaraguâ-Esquerdo, nesta

cidade,· filha âe. Valmor Dateanale e

BlandinaMkhalakDateanale.
EDITAL N218.236 de 09-04-1992
ILDEMAR WEISS e RUVINA KR()-

.

GER
Ele, brasileiro, solteiro, operário, natu
ral de Jaraguá do Su� domiciliado e re

sidente em rio Cêrro l, nesta cidade, fi
lho de Oscar Wem e Elfrieda Blank
Wem.
Ela, brasileira, solteira, doméstica, na
tural de Jaraguá do Sul, domiciliada e

residente em Rio da Luz II, nesta cida
de, filha de Amo Krüger e Lodi Koch
KrüEDITÃL N218.237 de 10-04-1992
JOSÉMÓCUA eMARLYNEVES
Ele, brasileiro, solteiro; operário, natu
ral ãe Jaraguá do Sul; domiciliado e re

sidente em Nereu Ramos, nesta cidade,
filho de Ladislau M6cua e Heduviges
MachewskiMôcua.
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural
de Novas Tebas, Paraná, domiciliada e

residente na rua VICtor Rosenberg,
1.042, em Vila Lenzi, nesta cidade, filha
de Leodorico Neves eAnaMarinhak.
EDITAL N2 18.238 de 10-04-199i
LAURICJ WALTRICK FERREIRA e

ZULMIRARICB
Ele, brasileiro, solteiro, estampador, na
tural de São José do. Cerrito, nesta Es
tado, domiciliado e residente. na rua

Victor Vitkoski, 137, em Jaraguá Es
querdo, nesta cidade, filho de Ivanor
Pedro Pereirae Maria Ivanilde Wal
trick Ferreira.
Ela, brasileira, solteira, operária, natu
ral de Santa Rosa, Rio Grande do Su�
domiciliada e residente na Rua VICtor
Vitkoski, 137, em Jaraguá Esquerdo,
nesta cidade, filha de Germano Rich e

Olinda Thereza Rich.
EDITALN!l18.239 de 10-04-1992
JUUO CÉSAR GAEDTKE e SAN�
DRAANDRÉ/A NEUMANN
Ele, brasileiro, solteiro, tecelão, natura;
de Jaraguá do Su4 domiciliado e resi
dente na Rua Carlos Eggen, 164, em
Vila LaJau, nesta cidade, fi.lho de Ar
naldo Gaedtke e Irene Inês Günther
Gaedtke.
Ela, bra5Üeira, solteira, operária, naU,·
rol de Jaraguá do Su4 domiciliada e re
sidente na Rua Carlos Eggen, 164, em
Vila La/ou, nesta cidade, filha de AIvi
no Neumann eAlzira Neumann.

E para qlle chegue ao conheci
mento de lados, mandei passar o pre
sente Edita� que será publicado pela
imprensa e em Cart6rio, onde seráafi
xado durante 15 dias.

Encontro de entidades

SOCIEDADE NUMISMÁTICA
CATARINENSE

Herbert Zimath l,unior, secretário da SO
CIEDADE NUMISMATICA CATARINENSE,
fundada em 1�11-91, entidade que tem porfim di
fundir a numismática através do colecionismo de
cédulas, moedas e medalhas, realizou dia 12 p.p. um.
encontro, em Balneário de Camboriú, nas insta
lações do Hotel Vila do Mar, àAv. Atlântica, 2420.

O encontro foi muito concol1ido, demons
trando que a entidade tem amplo apoio dos cole
cionadores que gostam de enFontros que lhes abre,
novos horizontes e arilpliam o raio de seus integ/:ym
tes em Santa Catarina.

/

A Sra. Mércia M. S. F. Horn, residen
te à ma ExpedicionárioAntonio Carlos Fer- .

reira, 1643, nesta cidade deJaraguá do Sul,
solicita o comparecimento da ftmci01iária
Márcia Maria Bonfim da Silva, portadora
da carteira de trabalho nQ 24.343, série 0179

.

- SC - noprazo de 72 horas.

O não comparecimento da mencio
nada' funcionária caracterizará o ''Abando
no de Emprego'� confonne dita o artigo
482, alinea 1, da CL. T.
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CASAS
Casa São Luiz Gonzaga Alvenaria UOm2 • • • • • •

25.000.000,00
Casa Rua-Max Doering Alvenaria 150m2 ••••••
30;000.000,00
Casa Guaramirim Terreno 1.500m2 Mista. • •••

39.000.000;00
.

.

Casa (Ponto Comercíal) Roberto Ziemann AI.
250m2 •••••• � ••••• ,••••••• a$ 87.000.000,00
Casa Rua Dona Matilde (Vila Baependi)
UOm2Cr$ 37.000.000,00

APARTAMENTOS
Ediflc:io Argos 130m2• • • • '. • • • •• a$ 56.000.000,00
Ediflcio Marajó 85m2• • • • • • • • •• a$ 38.000.000,00

'

Ediflcio Atenas 278m2 • • • • • • • • • • • a$ •••••••••

LOTES/fERRENOS/CHÁCARAS ,

Lote Vila Rau 816m2(esquin'Y •••• os 10.000.000,00
Lote São Luiz Gonzaga 420m ••••• a$ 7.000.000,00
Lote Praia Piçarras 324m2 • • • • • • • a$ 3.000.000,00
Terreno Rua Epitáceo Pessoa 1.780m2 • • • • • • •.• a$
60.000.000,00 .

Terreno Rua Venâneio da Silva Porto 1.700m� •••
60.000.000,00

.

Terreno Loteamento Dalmar 420m2 (V. Amizade)
6.000.000,00

.

Terreno Vila lAtlau 900m2• • • • • •• a$ 16.000.000,00
Terreno Roberto Ziemann 1.000m2• a$ 39.000.000,00
Terreno Rua Procópio G. 4.000m2/casa 220m2 •• <t$
150.000.000,00
Terreno Rua Domingos da Nova 971m2 •••••••
·2270000:000,00
Terreno Rua Angelo Rubini 1.519m2 esquina • • •

209.000.000,00 .

Terreno Rua Roberto Ziemann 1.345m2 esquina.
52.000.000,00 -

2Terreno Rua João J. Ayroso 1.093m esquina••••
56.000.000,00
Terreno Loteamento Amizade 450m2• a$ 7.500.000,00
Terreno Rua Marina Frutuoso 1.96Om2 •••••••
75.000.000,00
Terreno Estrada Ilha da Figueira 13.832,OOm2 • • •

31.000.000,00
Terrenos Rua José Stulzer: Prox. 'Baependi/Cada •

20.000.000,00
Chácara Bairro Amizade 39.1J6m2• a$ 89.800.000,00

LOTES FINANCIADOS
Loteamento Liodoro Rodrigues Vila' Rau. • • • • •

8.000.000,00
Loteamento Ana Paula II Jaraguá Ésquerdo. • • • <t$
8.600.000,00
Loteam,nto Giovani Manfrini Bairro São Luiz ••
10.900.000,00
Loteamento S. Cristovão II Bairro Amizade. • • •

8.600.000,00
Loteamento Acapulco Praia de Piçarras. • • • •••

3.300.000,00

CONDOMiNIO FECHADO
Condomínio das Azaléias 630m2• •• a$ 32.900.000,00
C'ondomínio das Azaléias 778m2� •• a$ 31.800.000,00
Condomínio das Azaléias 930m2.,.. Oi 35.500.000,00
Condomínio das Azaléias 974m2••• a$ 35.500.000,00
Condomínio das Azaléias 1.018in2.. <t$ 35.500.000,00
Preços Vâlidos até 15/04/92

CORREIO
.:> <> �<>V C»

Faça sua

assinatura
por telefone
72-3363

Jaraguá do Su� 18 a 24 de abril de J. 991

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



IM__Oil!iiíilB_1L1ÍÍIiIIIiIÁR_IA_S CORREIO__---------------------
., C> �C>" c::»'

- Casa de Alvenaria cl 154,OOm2 na Rua Ger

manoMarquardt próximo a Marisol
- Casa Mista cl 01 apto. Rua João Grubba -

proxima aWEG II
.'

- Casa Mista Rua Campo Alegre - próximo In
dumak
... Casa de alvenaria cl SO,OOm2 cl terreae dé

4SO�00m2 Rua Domingos da Rosa
Terreno próximo à Faculdade com

, lO.OOO,OOm2

Larlmóveis
VENDAS

Av. Mal. Deodoro,14;1

VENDAS
- Terreno 1.800,00m frente com Met. Erwino

Menegotti
- Terreno com 49S,OOm2 Lot, Utpedl
- Três Lotes em Nereu Ramos cl área de
4SO,OOm2 cada
- Terreno com 3SO,OOm2 em Três Rios do Sul
- Cbácara com SO.OOO,OOm2 em Guaramirim cl
156 metros de frente com asfalto

Cbácara . em Nereu Ramos com

14S.000,OOm2 cl casa de 160 metros.

_ Apto. na Av. Getúlio Varps, .., c/Ol-dormlt6rlos
_ Apto. na Av. Getúlio Varps, .., c/03 dormitórios
_ Apto. na Av. MaL Deodoro, 364, clOl dorm. + clepenclênc:la de
empregada, fIltertone, portA0 eletrilnlc:o, praaem .

.

_ Casa de ahenarla no Loteamen.toMarina da Slha, eIl dormitó
rio.
_ KitlDete na Rua Ellzabetb VIeira, pm Po.to MarcoUa cl" pe-
� . !
- Apto. Ec!. Jaraau' elo?' dormitórios e pragem 'i
_ Apto. Ec!. Jaraau' c/G3 dormlt6rlos + dep. de emprepda e p. 1: .

...... . '.
'11:

_ Cala de Ahenarla Rua JOR Emmendoerfer, 421-4 dorm. 02 &WC
sala Cl!ZInha .

_ Casa Mista na Rua JOR Theodoro Ribeiro n' 2647 - Ilha da FI
pira
_ Telefones Resklendafl e Come.rdafl

ALUGA-SE
SALA COMERCIAL - 4lI andar - ED. CHIODINI
40m2 - APAIn'AMENTOS EDlFfcIO JARAGUÁ - 2
quartos.

VENDE-SE·
SAIAS 'COMERCIAIS
- com ternno de
390m2 - situado na
Rua Rio de Janeiro -

Próx. Ponte elo Grubba.

VENDK-SK
SALA COMERCIAL _ com
llllml _ t'lfta _ Ed. Pa
Ioma _ R. Joio PIcoIll

VKNDE-SE
APARTAMENTO
_ c/l88ml '_ I' andar _

EdÚfc:1o Ana Paula.

VENDE-SE
APARTAMENTO _ com

144ml _ 1 qtol + suite _

Edlf'lclo BIIrAo do RIo
Branco

VKNDK-SE
APARTAMENTO _ CO!ft
134ml. Ec!. Eldorado _ 3'
andar.
PARTE tlNANCIADA

VENDE-SE.
. CASA DE ALVENARIA
C/208m2 -, TERRENO
609m2. Rua 680, nl 84 -

ProXo ao Col.io Ho
lando MareeUno Gon-,
çalves - Ilha. da Figuei
ra

VENDE-SE
SOBRADO - COM 320m2 + 2 casas de alvenaria com
70m2 e a outra com 70m2. induindo 1 puc:hado - tem.
no com 830m2 -

- situado na Rua João Manoel LOpes de
Braga;142.

.

VKNDE-SE
TERRENO com 707ml _

Rua Joio Janu6rio �IO
_ Entnda do JIm!ntus.

nA' n-
'YENDI-SB

-...rAO - COM 140ml -
terreao 252-.2 _ Rua
Iernardo Dornbusch.

VKNDB-SE
GALPÁO com 270m2 _

(ftnlIo (30x30) Rua Der
lIrdo Dornbusch _ Antlp
lIIcana _ Mat. de Constr.

TERRENO
C/4O$,75111Z

LGt. Leodoro RodrIc....
VILo Rau

VKNDE-SJ:
TERRENO com 420ml _

Rua lateral J� Immen
doerIer.

VENDE-SE
TERRENO _ com

17.!OOml. Rua RIo Cerro. I
à 311m do trevo Malwee.

CAM DEALVIINARJA
Rua Exp. AnIooIIo Carioa

,.....

VENDE-SE
TERRENO _ com 300ml
Rua 733-s/nome _ Lot.
Llodoro RodrIpês _ L 54-
Vila Rau.

� ,
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Adib Jatene diz que SC

é exemplo para o país
o ministro da Saúde,

Adib Jatene, participou, no

dia 5, no Palácio Santa Cata

rina, de solenidade de assina
tura de convênios 'relativos a

segunda etapa do processo de

municipalização do setor. Es
tes convênios firmados entre

o Minitério da Saúde e 51

municípios, permitirão o re

passe de recursos federais di
reta e automaticamente, sem
a interveniência do governo
estadual. Logo após o ato,
Adib Jatene seguiu para a

Assembléia Legislativa, onde
abriu o Simpósio Nacional
Sobre a Síndrome da Imuno
deficiência Adquirida
(AIDS).

Tendo ao lado o gover
nador Vilson Kleinübing, o

ministro Adib Jatene afirmou
que "o Estado que tem avan

çado bastante e de forma cor

reta na área da saúde é Santa
Catarina". Ele também des
tacou que o Estado "dá
exemplos. de comportamento,
posturas e atitudes", 'obser-

vando que em Santa Catarina
houve "uma verdadeira des
centralização do poder". Ja
tene ainda frisou que "não
são os recursos que dão po
der ao governante, mas o rés- '

peito, e descentralização é

respeito com a população".
Finalmente, o ministro fez
um apelo para que todos se

empenhem na recuperação
do sistema de saúde brasilei
ro, corrigindo as distorções e

transferindo recursos públicos
com transparência.

* Curitiba 300 anos - só?
Arnoldo ALEXANDRE

É sabido que "a antiga
povoação de Nossa Senhora
da Luz.dos Pinhais a 29 de
março de 1.693 foi elevada à

condição de Vila", mas nem
por isso devemos aceitar
que' a História de Curibiba
comece aí. Sepultar o pas
sado é um crime.

Em "Análise do Saber
Histórico", F. Braudei dis
crimina,

.

basicamente, três
níveis de Histôria: 1). a
episódica, 2) a conjuntural e
3) a Histôria estrutural ou
de longa duração, cobrindo'

séculos.
Vamos nos ater no

terceiro nível, tentando não
mutilar a História.

Antes de 29 de março
de 1.69.3, Gabriel de Lara
instalou o pelourinho, isto
em 1.668, na florescente po
voação de Nossa Senhora da
Luz dos Pinhais. A for

mação de um povoado exige
anos de trabalho e os pri
meiros povoadores mere-

,

cem o 'respeito da sociedade
atuante.

Se Curitiba é uma re

gião complementar da so

ciedade litorânea, não cabe
aos homens de hoje estabe
lecerem regras para o pas
sado.

Estão mehtindo aos

nossos filhos; estão' ultra
jando. a memória da cidade.
Estão mentindo, aos nossos

netos; estão destruindo o

respeito que devemos devo
.tar ao passado.

Está na hora de contar
a verdade sobre a História
de Curitiba.

II

�
..

ERRATA - Cro
nologia. é a descrição
de um acontecimento
por ordem de datas.
Necrologia, é uma nota
f6nebre, uma notícia
sobre falecimento. Em
nosso artigo "Velhos
Amigos Que Partem",
edição de 14-20/03/92,
do "C. do Povo", onde
se lê cronolOgia o certo
é necroI(9ca, e onde se
lê escola o exato é escol,
tudo conforme está no

original. Errata com

regular atraso porque o
"ulor do artigo esteve
ausente de Jaraguá 32
dias.

Amvali -
A Secretaria de Estado da

Educação, por meio de sua Se
cretaria Executiva Regional, rea
lizou no dia 14, dois importantes
encontros voltados a membros
do corpo docente e discente das
escolas da região, estaduais e

municipais.

a participação dos alunos como

um todo. A reunião estudantil
iniciou às 16 horas do dia 14, no
Sindicato dos Trabalhadores nas

Indústrias do Vestuário.

o outro, encontro reuniu
secretários municipais da edu

Cação, diretores de escolas esta-

O primeiro encontro foi
.

duais e municipais, diretores de
voltado a estudantes com ínte- , Associações de Pais e Professo
resse em participarem dos grê- res e outros membros do corpo
mios estudantis nas unidades es- docente. Foram discutidos assun
colares da rede estadual de ensi- tos de ordem técnica educacío

.

no. O objetivo foi despertar nos nal. A reunião também foi no

jovens a importância do grêmio Sindicato dos Trabalhadores nas

estudantil nas unidades escolares, Indústrias do Vestuário.

Ajudem a salvar

asaüde para manter a

vida em Jaraguä do Sul
I'

sos
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Happy
Hour

Good News
A dupla mais tàmosa da pop musie, ROXE1TE, virá 80

Brasil em maio para quatro apresentações inéditas. Quem'
traz Ro:xette e taz o maior alarde ê a Coca-Cola, pelo projeto

'

"COKE IN CONCERT" que tem a seguinte frase promocio
nal: "Koxette está na cola ela emoção" (sugestiva, nê?!). Bom,
p'rá encurtar o papo, a dupla val' fazer 1 (um) show em cada
uma dessas delades: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizon
te e Porto Alegre. Programe-se.

.

• - x -.
A gravadora MOTOWN, panteão máximo do soul nal

dêcaelas de 60 e 70, teve seus direitos de distribuição nacioBal
adquiridos pela Polygram, em janeiro passado. E para inau
gurar esta associação, agora em maio será lançado um pacote
com quatro'coletâneas, três delas abordando individualmente
expoentes dO lendário selo de Detroit: MARViN GAYE, DIA· .

NA ROSS e MICHAEL JACKSON. O titulo genêrico do pa
cotão ê "MOTOWN'S GREATEST HITS".

.-x-.
O C + C MUSIC FACfORY toi o grande vencedor do

American Musica Awards, arrebatando cinco prêmios, . in
cluindo artistás de dance, grupo POP e revelação. Contra BI

acusações de que a vocalista do grupo, ZELMA DAVIS, náo
canta, o grupo afirmou que "somos p'rá valer, 100%". Em se

guida, Zelma improvisou um rápido "doo-wop", mostrandO
que tem um possante aog6.

UnDeRgRoUnD
Depois de quinze longos

anos longe dos palcos - boa
pane delespassados detrás das
grades, cumprindo pena por
posse de drogas e porte 'ilegal
de amias - IKE TURNER re

tomou à ativa com um show
no .cINEGRILL, em Los An
geles, casa noturna do Hotel
Roosevelt, onde costumava

morar Marilyn Monroe.
Apoiado por uma banda que
reunia veteranos ex-acompa
nhantes, de Roy Charles e Ja
mes Brown, Turner tocou qua- ,

se todo o seu repenôno clássi
co, mas covers de "standarts
soul", como, "Respect" e

"Dancing in lhe Street".
IiI-X- •

O padrc;ito da superes
trela pop MARlAH CAREY
um tal Joseph Vian, acaba de

moverprocesso contm a moça,
exigindo para si metade dos

polpudos vencimentos de Ma
riah. Ele,gamnte que teria fir
mado um "acordo vetbal"
com ela nesse sentido. No dito '

processo, Joseph diz que o nôo

cumprimento do acordo tim
lhe trazido (vejam só) "pro
fundos problemas no meu re

lacionamento sexual com mu

lheres". A gente fica sabendo
de cada coisa, não émesmo?!

• -X-.

Os velhos hippies estõo

festejando!!! Sim, este ano

contará com a volta do Festi
va/ de Glastonbury, com apre
sença de CARTER THE
UNSTOPPABLE SEX MA·
ClIINE, DAlSY ,CHAlNSAW
e o grande NEIL YOUNG, en
tre outros.

Menos vinil nas discotecas
A terceira maior gravadora do mundo, a POLYGRAM, disse que vai 1!1l'

cerrar sua prrxlllGão de discos em vinil. AmI1nda Whitwell, reloções públicas da

empresa em Londres disse aos jonralistas que a fábrica da Polygram da HolandA
respons6velpela fabricação de discos em vinil, vai encenar suas alividades em de
zembro deste ano. A empresa decidiu parar a prodllfão de vinil devido à pl'OCllltl
que o gênero vin/rQ tendo (11 milhões de llilidades no ano passado e seis miI/rÕtS
este ano). lá a prodllfão de CD's nas fábricas da Polygram na AJemonha é 11/1

França, segundoAnuurda, aumentará de 119milhões em 91 para 155milhões este
ano, O vinil da Polygram será produzido e encomendado em outras empresas. I'tII
sorry!!!

Jaraguá do Sul, 18 a 24 de abril de 1.992
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CopaSC

Juventus encerra primeiro
turno com dois empates
Jarasuá do Sul - O Grêmio E_s-.

portivo Juverttus encerrou sua partící

paÇão no pÃllleiro turno da C�pa, �anta
Catarina, empatando seus dois ültlmos

jogos. No meio-da-semana (8) enfrentou
no João Marcatto, ao Ferroviário de Tu

bárão, num jogo ba:'�nte tumultuado,
com a elq)ulsáo de doís Jogadores de am:
hás as equipes, e o placar linal apontou o

resultado de 1 a 1.

O Ferroviário'saiu na Crente, com

um belo gol do-centroavante Vacaria, aos
26 minutos do primeiro tempo, numa fa

Iba do miolo de zaga juventina (Bigua
ÇlI,Mozer), na 'primeira oportunidade em

que o "Ferrinho" foi com perigo ao ata

que. O empate do tricolor veio aos 44 mi

nutos do primeiro tempo, depois de uma

lboa jogada de todo ataque, com Teca

concluindo para o gol, apanhando o rebo

te do cbute de Edmundo na trave do go
leiro ninho. Antes mesmo, aos 33 mlnu-

tos, o árbitro Cantucho João Setúbal ha
via expulsado Gilvan (Juventus) e Jorge
Luis (Ferroviário), por agressão mútua.

O segundo tempo não agradou ao

bom público presente ao estádio João
Marcatto, apesar da substituição feita pelo
treinador Almir Gíl, sacando o volante

Jorge Luís e colocando em seu lugar o
zagueiro Valmor. É. que aos 20 minutos
aconteceu a expulsão do zagueiro central

Biguaçu, por fazer uma falta no ponteiro
direito Roberto Carlos, que revidou e

também foi expulso pelo árbitro, acaban
do com todo e qualquer esquema tático.

O Juventus jogou com Neto, An
drê, Biguaçu,.Mozer e Joel Senê; Jorge
Luís (Valmor), t�co e Edmundo; Geral
do Pereira, Barbosa e Gilvan. A arbitra

I gern foi de Cantucho João Setúbal, auxi-
liado por Sérgio Machado e Paulo Rober
to Floriani. A renda somou a importância

1 ª Divisão de Amadores

de crS 6.935.000,00, com 1.595 pagantes e

380 menores,

Encerrando a sua participação, o
moleque travesso foi a Araranguá, no

domingo (12), e no Grêmio Fronteira

empatou sem abertura de contagem com

o Araranguá. Com uma equipe bastante

desfalcada, conseguiu um bom resultado,
por se tratar de um .jogo fora de casa,

apesar da péssima campanha da equipe
do sul, no primeiro turno da Copa Sc.

Com estes resultados, o Juvenlus
termínou em terceiro lugar, na classili

cação geral, com 11 pg e inicia sua parti
cipação no segundo turno, enfrentando a

Caçadorense, neste domingo, às 16 horas,
no João Marcatto. Na quarta-feira (22) o
moleque travesso volta a' jogar em seu

estádio, desta feita enfrentando o Figuei
rense que vem de uma boa campanha no

primeiro turno e numa fase de ascenção
na competição.

Rio Molha perde e assume a lanterna
JanipA do Sul - Com a derrota

de 2 a 1 para o Alíança, o Rio Molha as

sumiu a condição de lanterna do cam

peonato da li Divisão de Amadores da

.tip Jaraguaense de Futebol, até então
em poder do próprio Aliança. Enquanto
isso, c:o!lfinnando sua condição de líder e
invicto da competição, o Cruz de Malta
Venceu ao Alvorada, que não vem fazen

.

do boa 'campanha na atual temporada,
.

por 2 a 1. O vice-líder João Pessoa, derro
tou ao Caxias, de Santa Luzia, por 1 a O e

os outros dois jogos que completaram a

sexta rodada do turno, terminaram empa
tados, O Guarani empatou sem ábertura
de contagem com o Pinheiros e o Amiza
de não foi além de·um empate em um gol
IXIm o Juvenlus. A dassilicução geral

apresenta em 1· Cruz de Malta com 11

pg, 2· João Pesoa, 10 pg; 3· Guarani, Ju
ventus e Amizade, 7 pg; 6· Alvorada e Pi
nheiros, 5 pg; 8· Caxias e Aliança, 3 pg;
100 Rio Molha, 2 pg.

Nos aspirantes, Amizade e Pi
nheiros venceram seus compromissos e

continuam dividindo a liderança da com

petição. Os resultados foram estes: Caxias
I ii 1 João Pessoa, Aliança 3 x 1 Rio Mo
lha, Cruz de Malta 5 x.4 Alvorada, Gua
rani lx4 Pinheiros e Amizade 1 x O Ju
ventus. A classificação após a Sexta roda

da, ficou .assim: 1· Amizade e Pinheiros,
com 11 pg; '3· Aliança,' 8 pg; 4· João Pes
soa e Rio Molha, 7 pg; 6· Cruz de Malta e

Caxias, 5 pg; 8· Juvenlus, 4 pg; 9" Alvora
da e GUarani, 1 PI!-

Neste final-de semana, em virtude
das comemoraçõeS da Páscoa, não haverá
rodada do campeonato da Primeirona e

nem dos aspirantes, segundo determinação
do, presidente da'UF, Ralf Ji,fanke. A
próxima rodáda (sétima) do turno, será
realizada DOS dias 25 e 26 -de marco.

A segunda rodada do turno do

campeonato de seniors foi realizada no

sábado e domingo que passou, registran
do os sêguintes resultados: Arweg2 x 1

Guarani; crUz de Malta 4 x 1 Rio Molha
e Santo Antônio 2 x·O Tibério Automó
veis. Os jogos da terceira·rodada somente
serão realiz;ldos nos próximos dia� 25 e 26
de março.

Dia 26, o torneio iníc,io do Varzeano
Jaraguá do Sul - Com'a

participação de 22 equipes, será rea

lizado no próximo dia 26 de abril, no
campo do Malvice F. C., no jaraguá
Esquerdo, o torneio início.do X
Campeonato Municipal de Futebol
Varzeano. O início dos jogos está
programado para as 8h30min e se

guirá a seguinte ordem: Bangu x Co
hab, ,Estrada Nova x· Santa Luzia,
Vitória x Atlético, Santo Antônio x

Lojas Lili, portuguesá x Flamengo,
ABM Oficina Mecânica x Santana,
Casa das Tintas Maba x Continental,
Vila FÕCa x Vila Lenzi, Jaraguá Es
querdo x Nova Aliança, União x

Vencedor do Jogo I, ABC x Vence-

dor do Jogo 6. O regulamento do
torneio prevê, que os vencedores es

tarão automaticamente classificados
para' a' Case seguinte, enquanto que
os perdedores estarão definitivamen
te eliminados.

O dia 3 de Plaio (domingo)
Coi a data estabelecida para o início
do campeonato, e as 22 equipes Co
ram distribuidas em quatro chaves,
sendo duas com 6 equipes e duas
com cinco equipes cada uma. As
chaves ficaram assim compostas:

.

Chave "A" - AHM Oficina Mecâ
nica, Casa das Tintas Maba; Interna
cional, Jaraguá Esquerdo, Bangú e

Vila Lenzi; Chave "8" - Lojas Lili,

Santa Luzia, Continental, Atlético,
Estrada Nova e União; Cllave "C'
- Portuguesa, Cohab, Santo Anto
nio, Santana e Vitória; Santana e

Vitória' Cllave "D" - ABC Nova
A1ianç�, Unidos da Boa Vista, Fla
mengo e Vila Fófa.

A promoção e a coordenação
do evento, pela décima vez consecu

tiva, é da Divisão Municipal de Es

portes, que tem em seu comando o

,Prof. Hercílio Mendonça da Rosa, o
qual espera um bom desenvolvimen
tQ técnico da ,competição, e princi
palmente um alto nível disciplinar
das equipes.

------------Comemoração-----------
Clubejaraguaense de xadrez comemora 40 anos
Dentre os jogos que movi

mentaram monarcas e presidentes,
populares e elites letrados bá.
charéi's, jurisconsult� e outr� nem
tanto, o. Xadrez, sempre constituiu
se num J?go de lógica e de paciênciaa �onduzlr num tabuleiro de 64 casas
doIS pareeiros a movimentar, cada

�m �gIIras, representadas por 1 rei,
e :'In�a, 2 torres, 2 bispos, 2 cav.alos

peoes.
O clube jaraguaen$!:, ao lon-

go desses oito lustros contou com

um selecionado grupo de enxadris
tas, participando com destaque da�
competições, especialmente os Jogos
Abertos de Santa Catarina. Como
não podia deixar de ser, o CLUBE
JARAGUAENSE DE XADREZ foi
fundado em nossa cidade no dia 31
de março de 1952 e teve como seu

primeiro presidente o empresário e

Juiz de Paz da Comarea de Jaraguá

do Sul, sr. ERICO ßLOSFELD e

como secretário o sr. MARIO T. C.
MELLO.

Ao ensejo da passagem do
400 ano de Cundaçáo do tão impor
tante clube, este semanário cumpri
menta todos os enxadristas que fa
zem parte da entidade jaraguaense,
bem como seu presidente, que con

duz os seus destinos com tanto des
cortino.

""'-de- • M tMIiIuIa
fH'TII o. dUu 1!. 2 e 3.ä.,.;o.
O IIIDli110 de.-.e fJIIi -.infItk
.. refoTIIfiUdap;'ta tlIJCell
tro Eqorliwl de Crit:ibía. .

lIIlo e.tarem C01H:lrd4a6.
• Nos dias 23 e 24 do cor

rente mls, Floriandp()/is sedia a

J1rlt!Iei!a fase do �onato es
.-tadual� de ;meTfeminüw. A
eq. DMEISão LufSIKoh/bach,
tr'éi1iada pelo prof. Jean Cario
Leutprecht estar4presente.

• Na .eglRUla-feira
(13.J foi apre.ellliulo o}jt:üI1,_
_lIIe o _"0 c_rdenDilor de
,.prota e lazer do Sen. Tra
ta;...e doprofeuorGildoRoe
llicu. q_ veio de Joill1lilk.
OMe pruto. bo1U .fI1'1fifo.
c_ tU.euor de, e.po_rte. da
FIRUIa,tfo IIlU1iciptll daq_1a
cidatk. A ele tU __ ,,_
YiIula6.

. • Como era de se esperar,
devido ao trabalho que est4 ape
nas começando, o selecionado ja_
ragll4l!nse de basquetebolpartzci·
p_ou no dltimofoIa-de-semona, em.
Floriaoopolis, do primeira fase do
CatnDeonato EstaiJual Infanto Ju
venifdo modalidade, e MO foi fe
Nz. A equfpe DMEISão LIilsIKo
hlbach !pi derrotado pelo Ipiran
ga/ade Blumenau por 39 a 107,
pe A.A.B.B., dé FloriandpoliS
por 43 a 102 epela Unisul, de Tu
barão, por 41 a 60. A segunda
etapa sero realizado em Jaragu4
do Sul, de 24 a 26 de abril. .

Esporte .em Revista
-----------Jaime Blank-

o balanço da campanha
do Juventus na Copa SC

P.ROJETOS,CONSTRUÇÃO,DECORAÇÃO�ENOAS
Jaraguâ do Sul, 18 a 24 de abril de 1.992

Apesar de entender que a equipe deAlmirGilacabou não conven-
.

cendo na maioria dos seus jogos, mais especificamente naqueles realiza
(Ú)S no João Marcatto, a campanha do tricolor noprimeiro turno do Co
pa SC não foi de toda ruim, podendo ati taxâ-la de regular, como ates
tam os nümeros que adiante passamos a relatar. O Juventus realizou 9

jogos, dos quais obteve 3 vitôrias, 5 empates e apenas 1 derrota, classifi
cando-se em terceiro lugar, com 11 pontos ganhos.• O seu ataque, (411
melhor do competição) marcou 9 gols (m/dia de 1 golporpartida) e sua
defesa (Z! melhor do Copa SC) sofreu apenas 5 gols, com um 'Saldo fa
vorâvel de 4 gols. O artil1u!iro do timefoi oBarbosa, com 4 gols, seguido
de Teco, com 3 gols e de Geraldo Pereira, com 2 gols. OJuventus reali
zou quatro partidos, em seu estâdio, e a mêdia de renda foi de Cr$
7.789.500,00, enquanto am/dia de pdbüco foi de 1.794 pessoas, o que
signfica que o torcedor tricolor, apesar dos pesares, continua fiel ao seu
clube.

Demissionários
1p6s jogo em q_ue o Juv,entus�it'lu em um gol com oF'erroviâ

rio, os diretoresAlcirPradi eAngeloMargute (futebol),AdelinoBOf1JPqni
(patrimßf/Ú!), Sales (l!! tesoureiro) e Valmõr Garcia (secretâno-geral), in
confomlLldos com a atitude do diretor-financeiro Antenor Gtilvan que
não pagou os salârios das jogadores, as vésperas do jogo, co;;jOTme.
combinado e nem o hotelparo que osmesmospudessem concentrar, co
locaram seus cargos a disp_osiçâo do presidente Aristides Panstein. No
entanto, o Presidimle, juventino nosajiimou que s6aceita a renânciame
diante comunicação por escrito, aereditando atimesmo que a situação
seja contornada através do di4logo. Sabemos que tem gente que conti
nua irredutfvel e nos pr6ximos dias podemos terdesdobramentos.A crise
existe e compete ao presidente colocar novamente ordem na casa, para
que ela não venha a cair.

'

Troca-troca

Deixando de lado os problemas do dire19ria, o Juventusacaba de
concretizar com o Ararangu4 a troca do jogador Dunga, pelo m/dio
apoiador Jorge Lufs, que na temporada de 91,jogoupela Chapecoense,
sagrando-se vice-campeão estadual. O novo contratildo se apresentou
na terça-feira (14), fez os examesm/dicos e assinpu contrato ati ofinal
do ano,

DES TA Q UE-------

• A .e�tfojl!rag_,.
.e de bollio fflllflllillo "bola
ur�o. _. düu 11 e
12 de abril, tlIJ 7!! Tonueio Ci
dade de ltajllr'. oMe co,.

qMino.. a 51! colO�tfo. elltrt!
IJ6 10eqllipe.portict�lIte••

• A seleção de bocha do
DME de .TaraçU4 do Sul tambIm
andou semOVlmlmtando no s4ba
do (11), quando enfrentou amisto
samente o seleciOnado de Timb6.
Os resultodos toram estes: Indivi
dual: JS 12 x 3 Timb6, DiqJla: JS
12 x 3 Timb6, Tria - JS 12 x 7
Timb6. Placar geral: JS 3 x (la
Timb6••.

• O CoUgio Silo
L.6111Utllladora 06Waldo
cOllllflÜto. o t{tllio de CtU1I

lI_eu da 51! Copa lIalwee de
F.tebol de Salilo. eJl!:errlldll
- -- q," JIl!-Uo.. A
equipe mio farncipor4 do
CtU1IJlflo_to Cltadillo� porq,"
.elU atleta.r for__ graMe
IIUÜOria cOllvoclUlo. pGra m
tegrarem a selefllo jIIra
g_e1Ue.

• JtI que o assunto I fute
bol de salão. lerhbramos que a
nossa seleçlIo.estartI se apresenfLlndo na pr6xima terça-feva (21),
em Rio Negrinho, erifrentando a .

seleção .loCal, fX»TIO P!ePfl!lltivo
para os}Ogosmu:rorregwlllllS.

• li prillleira etapG do
campeo_to e.tadluú de atle-
ti6mo II'" allteriormellle e.ta
va marclldll para o 41timo fi-

DESPACHAN,TE
VICTOR
ellO

Emplacamentos, transferências, negativas,
seguro obrigatório e taxas.

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

SANTA MARTA
CONSTRUTORA, INCORPORADORA E 'IMOBILIARIA LTDA.

I

DE: TE,RRENOS, CASAS E APARTAMENTOS rua Reinoldo Rau, 541-Fone: 72:3 282
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_________________________________GERAL

Com o fim . da dita

dura, aboliu-se tamblm a
.

censura e deu-se, através
da nova constituição bra
sileira, liberdade de ex

pressãoplena.
A liberdade de ex

pressão, a liberdade de
dizer o que se pensa, sem

sofrer algum tipo de

pressão e opressão, éfa
tor essencial para a soli

dificação e aperfeiçoa
mento da democracia.
Poder expressar o oposto
daquilo que ai estä no

momento, poder dizer,
sem medo de represálias,
o oposto daquilo que al

gutm outro est4 dizendo,
ajuda para que haja paz
e harmonia.

Ao comrârio dó que
parece, a possibilidade
de exteriorizar suas

idlias, de dar sua opi
nião, sem que haja re

presãlias ou ameaças de

represâlias, faz com que
aspessoas convivam mais

pacificamente e sejam
menos agressivas, estabe
lecendo-se uma sociedade
mais harmoniosa.

E isto t fdcil de en

tender. Quando algubn t
censurado, ele se cala

enquanto estâ sob a "mi
ra" do censor. Mas, na

primeira oportunidade
que tiver; se volta contra

o mesmo e, numa atitude
de revolta, procura se li
bertar. E aquele que usa

a censura para dominar,
jamais pode estar

tranqüilo, e nem sabe em

quem realmente pode

MATUTANDO
____________ Egon L. Jagnow-

Liberdade deExpressão'
confiar.

a contrârio aconte

ce quando hâ liberdade
de expressão, quando o

ponto-de-vista ou opinião
de um não vale mais que
de outro. Normalmente,
partindo de opuuoes
opostas tem-se a possibi
lidade de chegar ao con

senso.

A liberdade de eX

pressão é a democracia
TiO campo das idéias e

das opiniões, onde uma

não tem pnvilégio sobre
a outra e todas convivem

pacificamente.
lrifelizmente, a li

berdade de expressão
plena ainda é taopia. É
algo que, na prâtica,
ainda estâ 'para ser atin
gido. Pois, muitos dos

que detêm o poder, seja
este Politico, econômico
·01(, religioso, ainda usam

o expediente da censura,

formal ou iriformal, sutil
ou aberta, para fazer si
lenciar as vozes divergen
tes que comrariam

.
seus

interesses e põem em xe

que .0 poder por eles
exercido,

Uma sociedadejus
ta, harmoniosa e demo
crâtica s6 t posstvel es
tabelecer quando opi
niões divergentes e an

tagônicas podem ser er

teriorizadas, analisadas e
trabalhadas sem qui! haja
qualquer tipo de censura

e represâlia. Nesta go
vemarä a força do argu
mento e não o •

'argumen
to" daforça,

CORREIO
IF» <>" c::»

Estudantes olham atentos a representaçlo de ritual indígena.
"

Indios acampam em Jarag
para mostrarem sua hístõrí

Jan.gu4 do Sul - ín
dios da tribo Xokleng apor
taram em Jaraguá do Sul
desde a semana passada.
Eles vieram em mímero de
32, atendendo a convite do
diretor do Museu Parque
Malwée, Carlos Hoffmann,
para mostrarem pessoalmen
te a sua hist6ria ao povo ja
raguaense.

Os fndíos Xokleng es

tavam acampados num terre
no de propriedade do em
presário Wander Weege, que
através da Malwee Malhas,
apoiou ímanceiramente o

projeto. Eles ficaram em Ja
raguá do Sul do dia nove ao

dia dezesseis.
Neste período os fn

dios descreveram sua histó
ria a estudantes e pessoas da
comunidade. Encenaram fa
tos históricos que viveram
segundo dizem "no mato".
Entre os fatos teve destaque
a representação da chegada
do pacificador Eduardo de
Uma e Silva, que em 1914,
conseguiu o primeiro conta
to amistoso com a tribo Xo

kleng que desde aquela épo
ca habitava a região de Ibi
rama (hoje estão restritos à re-
serva Duque de Caxias, em
José Boiteux.

Os indígenas mostra
ram também como eram os

casamentos entre membros
da tribo. "Os noivos só se
conheciam no dia do casa

mento, a escolha era feita

pelos padrinhos, não existia
o toque antes do casamen

to", explicou o chefe Vei
Txhah . para 'Uma atenta

platéia na noite de terça-fei
ra formadas por estudantes
de 12, 22 e 32 graus e curio-

Venha até oBreithaupt e
confira porque somos o Nºl

sos.

fudios que habitavam o Vu
do itajaí e deveriam mo

o que aprenderam nas

de aulas, já que as C?SCO
estimularam este tema
trabalho de aula. .

Segundo Carlos H
.

mamr, diretor do museu
.

se que a idéia de acamp
em Jataguá veio dos

prios índios, Nosso coi

com eles é de três anos,

primeiro ano trouxemos
tro elementos da reserva
um antropólogo que co

a história deles, em 91
fomos até a reserva com

grupo folclõrico e neste
eles resolveram mostrar
zinhos os costumes da tri
"Espetávamos 15 fudios
vieram 32" disse
Hoffmann, explicando que
estadia deles coube à
wee.

Ainda na terça-feira os

fndios mostraram o ritual do
vinhão, bebida produzida à
base de xaxim, mel, açúcar;
água e outras ervas e de sa

bor semelhante ao

"quentão". Apresentaram
'também cerâmicas produzi
das durante o acampamento
na cidade.

Até terça-feira à tarde
passaram pelo acampamento
indígena cerca de 2.200 es

tudantes e 300 visitantes. Os
estudantes tiveram a oportu
nidade de conhecerem um

pouco melhor a história dos
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'em matéria de economia.
Venha conferir!

FERRAGENS ELETRODOMÉSTICOS

Jaraguá do Sul, 18 a 24 de abril de 1.
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