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ABRAJORI denuncia "propina"
Explodiu com o impacto de uma bomba de muitos mega

tons a notícia âe um novo escândalo, bem p�mo do sala de des

pachos do govel7W. Q presidente daABRAJORI - Associação Bra
sileira de Jornais do Interior, levantou o véu que cobria o serviço de
distribuição de verbas aos órgãos de imprensa do interior brasileiro.
Segunda a denúncia, um auxiliar do Governo Collor linho o péssi
mo hábito de pedir propina para a liberação de verbas que já esta

vam asseguradas aos jornais que lutam bravamente no interior do
Pais.

ÉprofiliuJamente lamentável O que está ocorrendo. Quando
se respirava tranqüilo com a reforma do ministério do Presidente
Collor, eis que, nas Suas barbas, çontinuam os focos de oonupção;
tirando dos jornais, quando recebiam e se recebiam, dasjámingua
das verbas, rnais um pouco para seu uso em deuimehto dos j>eque.
_-graniks jomDis do interior que vivem à pão e áV!la. são saeri-

ficados por todãs as fOtmas e, quando chega a hora da onça beber

água, tinindo-lhes imponãncias que acabam faltandopara a sobre-
vivência desses.periódicos.'

"

Felizmente, alguém com coragem, toma a. iniciativa de dar
U1II "basta" p esse estado âe coisas, punindo-se exemplarmente os

responsáveis e afastando-os do govemopela imoralidade queprati
caram. Que sirva de lição para os p1'Ófimos responsáveis pelas ver
bas que venham a ser distribuídas aos jornais do interior, que já
aprenderam que não é se calando que se consegue atingir os seus

objetivos.
De parabéns o presidente daABRAlORIpela sua coragem

de dar conhecimento do fato ao Presidente da República, desses
descalabros que, infelizmente, ainda prosperam nas barbas do sr.

Fernando Collor.
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'Prefeito demite diretoras de
escolaspor vingança política

As diretoras das escolas Cristina
Marcatto e Alberto Bauer, respectivamen
te Marister Batiste Raulino e Sílvia Maf
fezzolli Piazera foram exoneradas dos car
gos na segunda-feira por decisão do pre
feito Ivo Konell (PMDB). As destituições
tiveram motivos estritamente políticos. É
que ambas são esposas de ex-peemedebis
tas que abandonaram o partido para se fí-

.DIA DO TRABALHO

Em Jaraguá do Sul tonseguimos
ronstruir um ambiente hannonioso, tom
um bom dima de entendimento entre as

forças vivas d" nossa comunidade - Tra
balhadores, Empresários e Poder Público.

O momento recessivo que atraves
samos tem produzido forle dose de sa
rrificio para todos, indistiJitamente. Esta
situação, passageira, não deverá produzir
�sânimo. Para suplantar as difiilUldades
Impostas pela reorganização da economia
brasileira, precisamos redobrar nossos

esforços, pois somente através do traba
lho, do entendimento e da tompreensáo
mútua, construiremos o nosso futuro. .

Neste primeiro de maiO, manifes·
tamos a nossa tonrmnça e o rll1lle desejo
na manutenção deste elevado nível de en

tendimento, pois só assim nossa comuni.
dade prosperará.

Vicente Donini
ACUS - Presidente

Presidente da Acijs
analisa quadro atual

Jornal esclarece
Nota Oficial

•
Este semanário é acusado de mentiroso,

, :.Intentionado, rasteiro e calunioso. O pre

!1JOOROsta de ser MALEDICO. O DESMEN

!.Come DO PREn:rrO - a fantasia de Dias
,

CUPI::' no recado de Neco Pedreira, de SV.
.....

'
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liarem ao PTB em apoio ao candidato à
. prefeito Ror esta sigla, Durval Vasel, As
exonerações provocaram protestos de pais
e estudantes e revolta nos professores des
tes estabelecimentos. Em conjunto, eles
não admitem que as-competentes diretoras.
tenham sido punidas por vingança política.
Na escola Alberto Bauer os estudantes fi-

zeram greve na segunda-feira na terça-fei
ra e. só retornaram às aulas atendendo a

pedido da. diretora exonerada que não

quer que eles se prejudiquem em seus. es

tudos. Na Escola Cristina Marcatto uma

assembléia reuniu centenas de pessoas que
ouviram inconformadas um irado e inflexí-

.

vel prefeíto.
Página6

Moradores reclamam de
esgoto a céu aberto

Moradores da ma 466, conhecida
como Águas Claras, bairro Ilha da Figueira
estão denunciando o descaso da prefeitura
de Jaraguá do Sul para com uma situação
que perdurá há mais de dois meses e que
foi provocada pela prôpria prefeitura. É que
110 local máquinas da municipalidade alar-

garam a ma para futura pavimentação e es

touraram uma rede particular de esgoto.
Ag()ra os dejetos correm a céu aberto e CIU

zam a ma em várias trechos. O mau-cheiro
é insuportável e operigo de contaminação
constante.
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Ministro Jorge
Bornhausen responde

o ex-Governador do Estado e ex-Senador da

República, atual Ministro do GOverno Collor, dirigiu te
legrama a este semanário e aos seus integrantes Eugênio
Victor Schmõckel, Francisco Alves, Yvonne Alice
Schmõckel Gonçalves, Udo Leal, SiMa Giese e Jaime'
Blank, com o seguinte teor:

"RECEBI COM SATISFAÇÃO, A MENSA
GEM ENVIADA POR VOSSAS SENHORIAS, A
PROPÓSITO DA MINHA POSS� NO CARGO DE
MINISTRO CHEFE DA SECRETARIA DO GO
VERNO, PELO QUE, SENSIBIUZADO, AGAADE-
ÇO.

.

Ass. Jorge Bomba_o

FONE (0473) 72-3200
TELEX 474- e19

FAX (0473) 72-0304
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Editorial
Os 73 anos do Jornal

Esgotam-se os derradeiros
dias em que este semanário _ o

mais antigo do Estado de Santa
Catarina _ completa os seus 73
anos de existência. As coleções em

nosso poder e as que ficaram como

palrimônio cultural nas bibliotecas
Nacional e Estadua� contam com

ricos detalhes o que foi esta cami
nhada na vida jornalística brasilei
ra.

Lembramos com muito 'res
peito o funt;ktdor do jornal Venân
cio da Silva Porto, ArturMüller, seu
p#meiro gerente e, em 01�01-1923,
proprietdrio e diretor, Honorato
Tomelin, Augusto Sylvio ProdoehJ e

seus gerentes que carregaram o an

dor, lutando por publicida,de,para
conseguirpagar as despesas. Sempre
foram homens que acreditaram
numa imprensa livre e desatrelada
e, por vezes, em momentos de total

. fa/ta de liberdade, conseguwm o

milagre da sobr:evivência, não se

sabe como, mas sobreviveram até os
nossos dias, o que é um saldo posi
tivo em favor daqueles que fazem
da imprensa a sua trincheira âe luta

e morreram sô quando 6 último so

pro de vida lhes faltou.
Homens destemidos que

lembramos com respeito, porque
não se dobraram aos caprichos de

temporários detentores do poder,
embora causassem enormes rombos
em suas vidaspara manter-se vivo.

A data de 10 de maio de
1919 está indelévelmente marcado
em nossa existência, quando saiu
do prelo o primeiro número que
guardamos ,em lugar de honra.

Os dias de hoje não são na
da fáceis,para a imprensa escrita,
especia/mente a imprensa do inte
rior que mantém informado o gran
de interior do Brasil. A omissão dos

poderes públicos aos seus chama
mentos desses pequenos-grandes
jamais é quase um crime de-lesa

pátria.
Uma legislação estúpida

continua a· prestigiar os grandes
6rgãos diários quando se trata de

publicar os atos t!e desmembramen
to de terras, que devem resguardar
os interesses das pessoas de menor

poder aquisitwo e deviam, por isso,

ser publicados pr6ximos daqueles
im6veis. Ainda hoje a lei teima em

exigir que os editais devem ser pu
blicados por 3 dias seguidos o que

'

sepoderiapublicarpor 3 vezes. Pro
jeto catarinense, 'nesse sentido, che
gou até as comissões e, de- repente
ganhou o arquivo. A Lei níl 6.766
continua sendo madrasta para os

jornais semanários e'biSemanários.

Mas vamos em - frente que
atrás vem gente.

Não nos atemorizam os

arautos do�mismo, porque não
há bem que sempre dure, nem mal

que nunca se acabe.

No dia onze de maio come

ça o ANO 74 de nossa existência.
Juventude não nos faita para en

frentar mais esta parada. Com a Fé
de que esse gigante adormecido
acorde de vez para mudar as estru
turas arcaicas que sô aproveitam os

frouxOs que trocam a luta pelas be
nesses que corrompem, emporca
lham e atrapa/ham os que querem
um País, sério e progredir com o

suor de seu trabalho. Epedirmuito?

REMINISC�NCIAS

-Quando a
,

conversa e

die caçadas
Esta loto nos loi cedida pelo

funeionário da WEG, sr. EDMUN
DO SPLflTER NETO, neto daquele
que um dia martOu "om seu filho
lago e amigos Jorge Mielke e Hart
wig Radünz uma eaçada.

As histórias de eaçadas ge_
ralmente ,são levadas para o lado
dils gozações, porque eada um eonta
um ronto e aumenta um ponto.

De modo que o eaçador que mie, rortando um pedaço de fumo
se preza deve trazer ronstantemente em rolo, que distribuia aos fuman
em seu bolso um doeumento (eertifi- tes, especialmente o Harry -Grubba
eado ou lotografia) para eomprovar que ainda hoje 'gosta de pitar um

o que diz, sob pena de ser ehamado bom palheiro.
de mentiroso e ter que enfrentar a Nasceu dai na eoluna FIA
galhola dos que estio ouvindo as SHES DA CIDADE -

a entrevista
suas narrações, inaereditáveis. SPLflTER, CURTINDO COUROS,

Por isso nos aventuramos a CAÇADAS E PESCARIAS ("Correio
rontar este "eauso" que parece men- do Povo", ed. 3.564 pág. 12), que
tira, mas a loto tirada em 1954 tem será enfeixado num livro que �onta
tudo pra dizer que se está dizendo a a vida dos que construiram a gran
verdade. deza desta terra. Possuiu durante

EDMUNDO SPLflTER _ o longos anos um curtume e a eons

da loto -, pelos seus leitos n9táveis truçAo, nos fundos de sua casa resis
e gestos audaeiosos, laleceu no dia 7 te à ação do tempo.
de agosto de 1991, aos 88 anos de Como dissemos no eomeçe
idade e teve grande aeompanhamen- destas lembranças do passado, os

to 'no seu sepultamento, de seus quatro eaçadores que aparecem na

amigos e caçadores que 'ainda vivem. loto pegaram o eaminho do Rio do
Em laee da lama de que go- Julio, que alimenta a Usina do Bra

zava, um dia loi proeurado pelo se-
,

dnho e bateram todo o Maeaquin_ho
- manário'mais antigo de Santa Cata- - em busea de caça, e nada.
riDa para saber mais eoisas interes- Já tinham perdido as espe-
santes de sua vida. Ele e o entrevis- ranças de trazer pra easa alguina
tador, mais um de seus filhos, eaça para justifiear a saida pro ma-

també", recentemente laleeido, e "A- to. O Irio era de wagelar. Todos
dalberto" Grubba, -sentarilm exata-' tremiam. \

mente no Ioeal da loto onde estão Eis que, de repente, eles se

sentados os eaçadores, passaram a assustam com o barulho que vinha
ouvir roisas extraordinárias, Ed- das redondesas, os cachorros
mundo sempre rom o eanivete na tambéin se posidonaram estratégi-

eamente e viram ehegar em sua di
reção uma inanada de poreos-do.
mato, dos graúdos e aí fundonaram
as espingardas com toda a munição
disponíveL Não deu tempo de matar
mais, mas onze estavam estirados
no-ehäe, '

Como tirar tantos por.ros do
mato? Proeuraram o Paulo Jahn
que, em treea de dois porcos, carre
gou a caça do mato até a estrada, de
earroça.

Os nove troléus estio pendu
rados no interior do curtume e os

cães e os caçadores posaram para a

_objetiva do Foto Piazera, satisleitos
da vida de conseguir tanta eaça,
quando estavam preparados para
voltar eom as mãos abanando.

Durante muitos anos se eo

mentava esta eaça inesperada que
correu o mundo, eontando as faça
nhas do Edmundo Splitter, do Jorge
Mielke, do Ingo Splitter e do Hart
wig Radünz.

Pois é, conio em caçada 56 se

aeredita, vendo, a loto mostra que a

história é verdadeiral Aeredite se

quiser!
-

Fritz von Jaragaá _- 05/92
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"A História de nossa gente não pode ficarsó na saudade"
O Passado só é imponante se o seu tempo foi bem empregado

, Confira a História
HÁ50ANOS

-- Em 1942, analisava-sé a produção de 1940 que foi de 6
mil contos com a de 1941, com 5mil contos deprodução animal
e 3'mil contos de produção manufatureira e fabril, destacando
do primeiro grupo 1237 contos de queijos, 1165 contos de man�

teiga, 657 de banha de porco, 653 de creme de exponação, a/ém
de 571 contos de salsicha. Em 1940 eram abatidas 2867 bovi

.

nos e 14.784suinos. Omunidpio era servidopõr 1 agencia POstal:
telegráfic_a de 2fI classe, -dispunha de telefone, acima de 120 \'eleu.
los a moto» e mais de 3mila força animal; Séde de comarca,�
l' entrdllcia, dividida em pequenos lotes coloniais bastante vm
tizados. Propriedades em número de 3.096, avaliadas em 7.
contos, çogitando-.se de construir um matadouro municipal,
como rede de água e esgoto e situação financeiroboa do

nicfpio, com renda global ultrapassandoZmil contos de reis.
o que ficava registrado no Boletim do Conselho Técnico de Eco«
nomia (: Finanças do Ministério da Fazenda. 82% da populaç4O_
vivia nos campos de uma população global de 23.600 habitan
predominantemente de descendentes alemães, italiana, húngt11fl
lusa, representando 0,89% da área doEstado, com os distritos It
Jaraguá e Hansa.

HÁ40ANOS
-- Em 1952, a Associação Rural instalava um Posto em

Retorcida, com a presença do pref. Artur Mü,ller, Ney Franco,
Pres. da Cilmaro; Altino Pereira; Coletor Federal, José IzidfJf'O
Copi, delegado de policia e o vice-presidente da entidade, Lino
Piazera e o vereador Octaviano Tissi. Explicava o sr. ArturMüI·
ler, presidente da Associação Rural os fins a que se destinava a

agremiação classista e os beneficios que ela traria aos seus asso

ciados, fazendo relato da nova politica agrária esposada pelos
governos da República, do estado e domunicipio.

HÁ30ANOS
-- Em 1962, no dia 2 de maio, no Cine Jaraguá, apresen

tava-se TOBIAS TROISI e sua Orquestra,Melódica de Danças
num grande show e às 22 hs. monumental baile no CA. Bae

pendi em prol da construção da Quadro "ALFREDO KRAU··
- SE". O acontecimento ocorria em plena quarta feiro, o que em.
novidade numa tetra onde o hábito era acordar cedopara trabe,
Ihar.

-- O vereadorEugênio Victor Schmöckel apresentava pro
jeto de lei, em regime de urgência, isentando do imposto
transmissão "Inter-Vivos" as operações imobiliárias efetuadas
por trabalhadores urbanos e rurais, quando estes sejam adquirin
tes, até o limite de 25 vezes o valor do salário mtnimo vigente na

região. Quando maior, o imposto recairia somente sobre a dife
rença. A justificativa era assinada pelos vereadores Murillo Bar
reto de Azevedo, Victor Bauer e Francisco Pavanello. Na mesma

sessão, o vereadorMUlilio Barreto de Azevedo, abordava o as

sunta e infoemando que apresentaria emenda, extendendo os be-
.

neftcios aos funcionáriospúblicosmunicipais.
'

HÁ20ANOS
-- Em 1972, Eugênio Strebe, prefeito municipal em exero{·

cio, sancionava a Lei n(/ 343, denominando de FREDERICO
CURTALBERTO VASEL a ponte sobre o Rio Molha, na altura
da Fecularia Rio Molha.

.- O dep. federal Pedro Colin era agraciado pelo Govemo
da República com a Ordem de Rio Branco, no Gmu de Oficial e
a entrega se realizava em cerimônia no Salão Nobre do Itamara
ii, na presença do Vice-Presidente AlmiranteAugusto Rademaka
e do Min. das Relações Exteriores, dr. Gibson Barbosa.

-- O prefeito Hans Gerhard Mayer adquiria da GM 7 via
turas novas para substituir viaturas obsoletas. Os caminhões co

rambas elTJin utilizados no desenvolvimento ,do plano de ação
que ero variado e se estendia sobre uma área de 557 km2.

HÁ10ANOS
-- Em 1982, o poder da publicidade oficial sabia dar a

idéia de que os problemas brasileiros estavam resolvidos. CaJ1a
zes enonnes l'eiculavam a falsa realidade, dizendo: A INCRt
VEL HISTÓRIA DO PAis QUE ACREDITOU - O BRASIL
ENCONTROUA sAlDA. VAMOS TODOS CRESCER. Ainda
hoje estamos aprocura de uma salda, honrosa, sem conseguir.

-- Schünke assumia a prefeitura ;10 dia 17-05-1982, pelo
espaço de um mês. Ele estava na Capital do Estado para conse

guir verbaspara a continuidade doprograma de governo.
-- A obro de Silveiro júnior ero tema da Maratona Cultu·

rolj82. '''Memórias de um Mef,i!Ío Pobre" ero a história de uma
comunidade agr(cola do Sul b;w;ileiro que tinha como cenário
os municfpios de Massarrmduba, Guaramirim, Jaraguá do Sul e
Joinvi//e.

•

Apoio
INDÚSTRIAS REUNIDAS
J�RAGUÁ LTOA.

Jaraguá do Sul, 2 a 8 de maio de 1
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PFL só coliga se integrar
.

a chapa à prefeitura
A União por Santa Cata

rina corre o risco de se descarac

terizar em 'Jaraguá do Sul a pa�-
. tir desta campanha eleitoral. E

que o PFL (Partido da Frente

Liberal) dificilmente se coligará
com os outros partidos qu.e hoje
integram a "União" se não ga
nhar cabeça de chapa' ou candi
datura a vice-prefeito. A infor

mação é do presidente do diretó
rio local do PFL, Altevir Antônio
Fogaça Júnior, ele próprio um

dos nomes mais cotados para a

chapa à prefeitura, ao lado do

empresário Werner Schuster.

Na opimao de Fogaça o
•

povo anseia por renovação tanto

no executivo como no legislativo.
"Acho muito difícil a reeleição
dos que estão no poder, acredito
que nenhum vereador se reeleja
em outubro. O pessoal quer mu
dança", analisá o 'presidente do

PFL.
O partido elegeu três ve

readores na eleição passada. To
dos mudaram de sigla, hoje o

PFL não tem representação na

Câmara.Nas eleições de outubro
o PFL almeja fazer "no mínimo
cinco vereadores", diz Fogaçä. E

ele explica esta perspectiva: "se
na eleição passada fizemos três
vereadores a toque de caixa, com
um partido recém-formado e

pessoal inexperiente, imagine
neste ano que temos 45 bons
nomes concorrendo".

O PFL está iniciando uma

campanha de filiação com o ob

jetivo de aumentar seus quadros.
Atualmente o partido tem algo
em tomo de 800 filiados. "Espe
ramos atingir entre 1.200 a 1.500
com esta campanha", anuncia
Altevir Fogaça.

O·desmentido do prefeito
A alma do prefeito deve

estar lavada e enxugada com o

A PEDIDO que os colegas pu
blicaram, recebendo em troca o

dinheiro para pagar as contas

do fim do mês.

Isto nos faz lembrar O
BEM AMADO, que explorava
os filões dé um ano eleitoral, e
o implantador da demoeradara
(o nosso não se confessa dita
dor?) se apresenta como o ima
culado Odorico - o bem ama

do, ao se anunciar em soleni
dades: "Povo de Sucupira!
Donzelas praticantes e jura
mentadas, matronas com larga
fé de oficio! Cidadãos e cidadãs
que repousam em berço es

plêndido dentro do meu co

ração!"

O nosso diz a certa altu
ra que "nada temos a temer e a

dever à comunidade jaraguaen
se, muito pelo contrário", o que
relembra o Odorico na sua in
signe sapiência: "Segundamen
te, que, se o povo quer, se o

povo exige, se é para a felicida
de geral de Sucupira, se-lo-ei!"

Só faltou dizer arreme

dando o saudoso Presidente ._:

Á-LO PORQUE QUi-LO ,...

frase que Jânio não disse. .

Mas quem leu o desmen
tido às novas "calúnias" do
CORREIO DO POVO, deve
ter tirado suas próprias con

clusões: o prefeito vai ao bar e

discute com bêbador") que ele

confirma e reafirma. Qual a ló
gica, como ser superior? De

pois aparece essa pérola jurídi-
.

ca, quando diz que o jornal não
deu "o direito de resposta
amigável", folha para a qual .

não paga um centavo e vive

xingando o único periódico que
ainda ousa dizer o que aconte

ce nesta terra, sem subserviên
cia. Vamos ficar por aqui por
que qualquer dia ele pode dei
xar "de lado esses entretantos e

partindo pros finalmente" e

acusar-nos "de corujistas que
continuam a piar seu canto

urubuzento", podendo até cas

sar este jornal porque "neste
regime que faz a conjuminâ.ncia
das merecendências da demo
cracia com os talqualrnentes da

ditadura, pois, se na democra
cia o povo escolhe a gente, os

governantes, na democradura,
gente escolhe o povo que vai
escolher a gente...

"

Lemos com todo o res

peito o capítulo das CARTAS
MARCADAS e o pau que leva
o radialista:' "Sérgio Peron só

poderia agir daquela forma
sördída e maquiavélica".

. Vale a pena transcrever

esta frase: VASEL PREPA
ROU DUAS PESSOAS PARA

(reparem bem!) QUE FALAS
SEM MAU (grifamos) PE
NOSSA ADMINISTRAÇAO.
Para quem é bacharel duas ve
zes deve distinguir MAL de

MAU. Mal escreve-se

CORREIO_
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com "I", quando: a) advérbio:
dormi mal, ma! feito, b) equi
valer 'a apenas: ma! cheguei,
ele saiu, c) substantivo: deve
mos evitar o mal. Mau, com

"u", quando adjetivo masculi
no: mau. aluno, bicho mau,
mau hálito.

E, por vias de con

seqü.ências, temos maus pressá
gios, porque seguindo por maus
caminhos, redunda tudo em

maus negócios, daqueles que
NUNCA aprenderam dis

tinções elementares de função
de palavras como destas duas,
mal e mau. Imaginem uma leí
MAU redigida e MAU execu-.

tada?

Mal - substantivo masco

- aquilo que se opõe ao bem
.

- opinião desfavorável, ou

aquele que vive a dizer mal dos
outros.

Falar ou dizer mal, mal
dizer, vá lá! MAS FALASSEM'
MAU DE NOSSA ADMINIS

TRAÇÃO? ..

FALASSEM MAU é
burrice e nem bêbado pode fa
lar assim!

E aquele LHES PAGOU
BEBIDAS pegou mal, não é,
Sérgio? Não faça mau uso de
nossas observações, ouviu?

Recado do Neco Pedrei

ra, da terra de ZECA DIABO.

, Escola de Pais
Temas relativos à

família e à, educação estão
sendo debatidos no CIP -

Escola Básica Mário
Krutsch em um ciclo de
palestras promovido pela
Escola de Pais de Jaraguá
do Sul. O ciclo se divide
em 10 debates: Educação.
no mundo atual, Amor e
segurança; Mãe-esposa e

mulher; sua atualidade; O
pai e o exercício da pater
nidade; maturidade dos

pais na vivência familiar;
Ação educativa na infância
e meninice; dificuldades

para se educar; Ação edu
cativa na adolescência; se
xualidade humana; a reali
zação do ser humano. Os
trabalhos são presididos
pelo casal Milanda e Ar

mando Hanemann e de
vem se repetir em outros

estabelecimentos escola
res.

SAUDAMOS OS
TRABALHADORES

Sem eles não há força, saúde, riqueza e
conforto num país. Sem .o colaboração dêles

se.rá tnúfil.o esforço dos cientistas, dos
inventores, dos técnicos, dos estadistas.

lQ DE MAIO - DIADOTRABALHO

cÂMARAMUNICIPAL
DE VEREADORES

DE JARAGUÁ DO SUL

'HEINS EDGAR RAEDER
Presidente

<-'-

o melhor Carro Usado da região
IPANEMA SLE, Prata Metálico/90
PARATI CL, Prata/89
ESeORT XR3, Azul Metálico/87

FIAT UNO es, Azulj88 .

ESCORT L, Az.ul Metálico/89
DEL REY GUIA, Cinza Nimbus/90

Av. Mal. Deodoro da Fonseca. 156
Fone 72-1777 .: Jaraquã cio Sul - SC

ESCORT L, Dourado/88
ESCORT L, Verde/89
PAMPA L 4X2, Cinza Metálico/89

_._---".---.�
o

Moretti, Jordan " Cia. Ltda.
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Análise da 29ª Convenção do Lions
A 290 Convenção do

Lions Clube, distrito L-lO,
reuniu 944 participantes no

último final de semana
-

em

Jaraguä do Sul. A Convenção
teve por finalidades básicas a

confraternização e instrução
dos membros deste clube -

que tem um caráter filan
trópico (de assistência co

munitária e de culto ao civis-
mo). .

A parte formal da con

venção (debates e palestras)
aconteceu no ginásio de es

portes e no auditório do Sesi
(Serviço Social da Indústria).
A programação social do en

contro foi dividida para reali
zação Pavilhão de Eventos

Agropecuário e na Recreati
va da Empresa Malwee.

Rolf Teske, tesoureiro
do encontro, diz que o evento

foi altamente organizado e a

baixo custo; "graças ao apoio
da iniciativa privada que co

laborou com brindes e se es

merou na recepção aos parti
cipantes". Segundo os mais
antigos membros do Distrito
L-lO esta foi uma das melho
res, senão a melhor con

venção já realizada, lembrou
Teske.

No domingo, os partici-

pantes se reuniram em almo
ço e lanche na Recreativa da
Malwee. Conforme o tesou
reiro Rolf Teske, a empresa,
por meio do empresário
Wander Weege, ofereceu
"um dia inesquecível aos

"leôese domadores" brindan
do-os com show folclórico,

. revoada de pombos e um rá

pido e competente atendi
mento de bar e cozinha.

Dalcellis reúne gerentes
A empresa Dalcellis promoveu no último final de semana um encontro

dos gerentes de suas 22 lojas. Foram abordados diversos temas referentes a mo
tivação, c/fefia, liderança, metas;modelagem e marketing. Foram também troo.
cadas informações sobre a realidade das diversas lojas que ajudarão no desen
volvimento das atividades para o próximo trimestre. O encontro foi aberto pelo
diretorpresidente da Dalcellis, Célio Cristovão. Ele salientou que apesar das di
ficuldades conjunturais, a empresa vem crescendo e melborando a qualidade
daprodução.

".,.,

Juízes classistas
tiveram encontro

Aconteceu em Florianópolis no último dia 25 de abril
.

1° Encontro Catarinense de Juízes classistas representantes de:
empregadores e de advogados de empresas, no Centro de Trej..:
namento do Serviço Nacional da Indústria (Senai).

Representando a Junta de Conciliação e Julgamento de
Jaraguä do Sul participaram os juízes classistas Ivo Ewald e
Waldir Octávio Rubini, da classe dos empregadores, e os advo.
gados de empresas: Gilmar Zaghanellí, Fernando Reslinde e
Renato Ferreira.

O 1° Encontro estendeu-se durante todo o dia, sendo
debatidos em formaçãode grupos os temas referentes à catego
ria. No final do encontro foi realizada umá plenária final e ex.
traído um documento final. Todos. os participantes receberam
Certificados.

O 1° Encontro Catarlnense de Juízes Classistas Repre,
sentantes de Empregadores e Advogados de Empresas foi urna
realização da Federação da Indústria e- do Cómêrciodo Estado
de Santa Catarina_(Fiesc), com apoio da Divisão de Relações
Trabalhistäs (DIRT) da Confederação Nacional da Indústria e
do Instituto Euvaldo Lodi (IEL).

Hoje,dia 1 º de Maio,
os 7.163 colaboradores
da Weg
tem boas razões para '.

Trabalho

PELA MELHOR QUALIDADE DE VIDA

comemorar o

Dia do Trabalho.

Afinal, eles são valorizados
pelo seu trabalho
e dedicação.

,

E com o reconhecimento e o respeito
trabalhador merece,' que o progressó 8 a

nação caminham juntos, rumo ao

Parabéns! São os votos da Oalrnar à
les, que de uma forma oo de outra colaboram pera o cres
cimento do país. 1� de rnao, dia nacional do trabalhador.

Dalmar
Página 4
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EsgQto toma conta de rua e a Prefeitura nada faz
Cuidaronde

pisa e suportar
o Dlau cheiro é

o cotidiano dos
moradores.

Crianças
estudantes

passam pelas
wlas de esgoto
quec:ruzam a

rua

Falecimento

Maur.ita (Maura)
Maria Rosa

sábios conceitos. Perdeu o vizinho mu
nicípio uma professora prestlmosa,

Certa vez, faz muitos anos, uma
Escola escolhia-nos para paraninfar na
década de sessenta uma formatura de
alunos e ela deixou o Clube Guarami
rease um verdadeiro mimo, empres
tando grande brilho às solenidades aU:
�lizadas coin a presença da fina Dor
da sociedade guaramirense. Deve-se a

ela esse abnegado trabalho de serviço
desinteressado, já então imbuída de
verdadeiro e!!pírito rotário.

O seu sepultamento deu-se para
o Cemitério de Guaramirim, em

21-04-1992, com o não esperadp n6me
nI de acompanhantes, devido ao feria-
'do nacional. De qualquer forma pres
tou-se uma merecida,' homenagem à
ilustre extinta. Aos seus familiares,
apresentamos as nossas expressões de
pesar e, ao notic:iar;Dlos a lutuoSa

o

ocorrência, incluimos em nossas

orações o seu ,nome pelo seu descanso.

Brunhilde e Eugênio - 04/92

Os moradores da rua 466, conhecida
como Águas Claras, na Ilha da Figueira,
estão revoltados com a falta de saneamen

to básico no local e acusam a prefeitura de
descaso. A tubulação corre à céu aberto
.em vários trechos, mas o problema se

agravou há cerca de dois meses e meio
quando máquinas da prefeitura alargaram
a rua e estouraram a canalização que exis
tia em frente a uma propriedade particu
lar. O problema foi denunciado na segun
da-feira, em sessão da Câmara de Verea
dores pelo vereador- José Ramos de Carva
lho.

.
A situação é preocupante para os

moradores, como dií Ana Lafm Borges,
moradora da casa número 15, que teme
inclusive uma possível contaminação por
doenças como a cólera. A mesma preocu
pação é compartilhada por outro morador,
Lino .Campregher, que exige providências
imediatas da Prefeitura.

O esgoto sem canalização corre pelo
meio da rua ocupando largos espaços. In
clusive em frente a EscolaMunicipal de 10
Grau Erich BIosfeld. As crianças são obri
gadas a pisar nos dejetos na entrada e saí-

da das aulas.
O vereador José Ramos de Carva

lho (PDS) denunciou na Câmara de Ve
readores este descaso governamental, pe
dindo solução para o problema. Já o ve

reador Luiz Alberto Oeschler (PMDB)
representante do bairro no legislativo ar

gumentou que a municipalidade está, to
rnando providências. Segundo ele em cer

ca de 15 dias devem iniciar as obras de ins
talação da tubulação e posteriormente a

rua será pavimentada.
,
Os moradores, porém reclamam da

.demora dos trabalhos destinados à obra.
Os tubos estão 'ladeados de mato em vir
tude do tempo sem uso. "Não é preciso vir
o calçamento para iniciar a tubulação. Isto
já deveria estar pronto há muito tempo",
disse Ana Lafm.

,

O mau-cheiro provocado pela expo
sição do líquido e dejetos do esgoto causa

mau-esrar nos moradores, principalmente
em dias de calor.

'

Jaraguä do Sul com certeza chegará
muito mal ao ano 2000 se persistir o andar;
da carruagem. Está na hora de investir em
saneamento.Já!

,APÓS, FICAR pOR DENTRO DAS NOTíCIAS,
FIQUE POR DENTRO DE.tJMA POLO DAlCElIS.

VOCÊ NÃO VAI lER NENHUM TRABAlLHO.

Colégio São Luís
.
A direção do Colégio São Luis agradece a 1ndÍ1slria DALCELIS, a doaçãÔ das mil e 'quinhenJas

cttmisas de unifonne.
doi

O geslO simpático e nobre, representa significativa contribuição ao desenvolvimprto sadio dos eduéan-
o

Todos a conheciam em Guara
mirim como DONA MAURA. Qu�m,
Dão conhecia? Pois ela morreu aos 65
anos no dia 20-04-1992, no Hospital de
Clinicas, em Curitiba-PR, às 23 horas,
quando o seu bondoso coração parou
de bitter, depois de muito sofrer e en

contrar�se _em estado de coma profun
do por muitos dias. Natural do vizinho
município, tomou-se professora de mi
lhares de alunos, servindo no Colégio
Almirante Tamandaré e fundou a Es.
colá Básica "Alfredo Zinimermann",
DO bairro Avaí e só Deus sabe o que fez
esta professora para conseguir o esta
belecimento de pé. Mas o povo soube
reconhecer-lhe mépto e respeito. A so

ciedade não dispen�va a IiU� ajuda;O
antigo Clube Recteativo Guaramiren
se ela finu um carinho especial na
cJeco-qção do clube para seus dias ou

noites de grande gala. As solenidades
escolares, as festas cí�cas, os movi
�..tos sociais. e .as reunióes rotárias
sempre OO,�tavä,' Com sua prelK'nça.
Era indispellsável, devotada As causas
de Guaramiriin, e procurada Para seus '

E

Fogões, refrfgeradores, freezers, aspiradores,
televisores. Toda linhaArno e Faet.

o

Os únicos em Jaraguá trabalhando
exclusivamente com eletrodomésticos. Venham

conferir nossos preços

ETRODOMÉSIICOS Rua Marechal Deodoro, 601- Fone: 72-2689 -

,

Jaraguá do Sul.
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tambémsofreu represálias

Na. ESêüla BãsicaCristina
Màrcatto a vítima da vingança dó'
prefeitö Ivo Konell foi a diretora
Marister Batiste Raulíno, espü
sa do vereador Balduíno Rauli
no, ex-secretário da Educação e

vereador eleito pelO' ,FMDB que
no final de março deste .ano niü�'
dou de partido ingressando
também no PTB. A comunidade
organizou um grande protesto na

terça-feira repudiando' em as

sembléia a posição' radical de
Konen que destituiu a diretora;
considerada muito competente
por pais, professores e alunos.

, Durante a assembléia a

comunidade explicitou sua revol
ta recebendo O' prefeito Konell
com cartazes de protesto, carta
zes eleitorais da campanha pas
sada do PMDB picados e muita
indignação.

"

Konell já chegou agredin
do. Suas primeiras palavras din
gidas � comunidade foram "E O'

circo foi bem armado", disse, re
ferindo a organização da assem

bléia que reuniu centenas na

quadra de esportes em torno de
uma aparelhagem de som usada
durante as falações.

"Avisei ao Balduíno das
consequênías -de sua saída do
partido", disse Konen. Falou que
era os professores os incitadores
dos alunos e avisou para que eles
se cuidassem "porque estavam
pür um fio de linha. Não esque
çam que são funcionários da Pre
feitura", advertiu Konell, O pre
feito falou que a decisão estava
tomada e não tinha voltá e suge
riu à comunídade que ela esco
lhesse um outro nome da própria
escola para ocupar a diretoria.
"Sc não escolherem eu nomeio",
antecipüu. .

O presidente da APP Oni-

Manifestação de alunos, pais e professores'

valdo Sthailing foi descartado em

sua autoridade, Konell disse que
é "persona non grata e que é me
lhor deixar o cargo". Em seu dis
curso o presidente da Associação
de Pais e Proféssores reclamou
da decisão e lembrou frases anti
gas do prefeito quê -apregoava
"Pelítica e educação não se mis
turam". Será que a opinião de
Konen mudou, ou será que suas

palavras são sempre da boca pa
ra foraf, �ümentou um pai.

- Yone dos Santos, mãe de 3
crianças que estudavam em eSC07
las part!cular� :e .que ,"pela or

gamzaçao de Cristina Marcatto e,

competência dos dírígentes fo
ram trazidas para esta escola"
Iamentou prefundamente à de
cisão governamental: é O' com

portamento do prefeito: "Espe
ravamos travar uma conversa de
cente e de nível, o que vimos foi
uma baixäria", dissé ela.

"IstO' é ditadura e nãO' de-'
".

mocracia como .prega
.

O' PMDB.
Como é que uma pessoa serviu
seis anos para o cargo e agora
não serve mais? Só por políti
ca?", acrescentou Yone. Isto pa
ra mim .é polítiea suja, porque a

Marister estava fazendo' um tra
balho competente e correto.'

O Comentário que mais
" circulava após a saída do prefeito
é de que o PMDB com estasde
cisões perdeu grande número de
votos, Antônio Bonatte, morador
da comunidade chegou a falar Is

, to' ao prefeito. A resposta de
Konen foi: "não vim para pedir
votos, não preciso deles", con

forme assinalou Bonarte.
A comunidade avisa que

não vai esquecer os.acontecímen
tos desta -semana. ·"Ele nos cha-·
mou de palhaços, nos tratou co
rno animais, sem direito a voz,
opinião e. participação. Isto não
esqueceremüs", garante uma

mãe super-revoltada.

Prefeito p..omete festa e obra

para manifestantes se· cal.are,m,
Cobrir a quadra de �spot:tes e

promover uma grande Cesta para
pais, alunos e professores foram as

promessas feitas pelo prefeito IVo
Konéll pára acabarcom o movimen
to de protest0 dc;lS estudilnfescda Es
cola Municipal Alberto Bauer. "Isto
é chantagem", reagiu o estudante-da
oitava série, Edson Ràducl17;"um dos
líderes da manifestação em repúdio'
a exoneração da-diretora Silvia Maf-
fezzolli Piazetit. '

'

() 'movimento foi deßagn!do
a partir <Je segUndá-feira, i�ediata
mente apóS o anúncio oficial da de:
missão da,diretora, motivada .:.. se

gundo os estudantes' - por razões
estritamente políticas, já que ela é

esposa do Afönso Piazera que recen
temente abandonou o, cargo de Se-

cretário Municipal de Sel'Viços PÚ
blicos 'para se filiar ao PTB e fon
correr Ya 'uma éadetra no Legislativo

. nas próximas eleiÇões.
'

'.

O protesto paralisou as l!ulas
na escóla a partir das ISh30min de

segunda até o finál d� ta�e de ter-,>
ça-feira, culminando com uma pasc
seata que pe1"C0tre\! algumas .tuas dá
Yiiinhança e reuniu cerca de 150 es

tui1antes e alguns, pais, classe que
tllmbém não aceita a exoneração
sumária deSflvia Piazera.

A intenção dos estudantes era
continuare a gréve até o· retomo da
dire'tora 'ao cargo. 'Porém, a pedido
da própria Silvia eles ret0maram às
l!�las na quarta-feira, persistindo,
entretanta, com' o movimento de ,

repúdio que promete conêentraçÕes

estudantis durante tÕdos os dias
após'às 17 h01'lls em frente à eScolá;

.

,

como infO'rma Edson Raduen:t.
Pais e alunos não se confor

'mam com a deciSão do. prefeito Ivo
, Konell ql_le deixou. claro em reunião
;',na terça-feira à tarde que o motivo,
, da, exoneração 'realmente foi político:

,

O prefeito foi bastante agressivo
cOm os alunos mandou-lhes. "calar a
bocá", disse que "criança não tem

competência nem autoridade para se

meter em questões da administração
públka e deu de dedo numa aluna",

.,
como disseram líderes do protesto.

.

Já os professores foram pres-
sionados a' não se _intromet�rem, ca
so c0ntrário... Aliás, posições deste

tipo' ameaçatórias são bem típicas de
lvoKonell.

'

..
" ;

.' Verdades que o

prefeito esconde
Brilhante: Luzidio, cintilante, ilustre, notável, magnífico,'

pomposo. diamante lapidado.
Com estes adjetivos fui qualificado pelo prefeito municipal

Ivo Konel/ "falastrão contumaz". Não mereço tanto.
Não trabalho e nunca prestei 'serviços ao Jornal Correio

do Povo, se o fizesse.muito me honrana.porqueestesemanâsio,
também não se curva à "pretensa influência do prefeito, que ten-,

•
�c ta exeryê-Ia no cargo que ocupa temporariamente", .

Que outras fontes quero Sr: Prefeitot? Como esconder um .

.

fato que todos tem conhecimento: mais de 50 moradores da Rua.
José Pico/li e outros 30 da Vila Lenzi, são mais que suficientes.

-

Fui taxado de covarde: não me escondo atITÍS de cargo ,

(muito embora não o possuo e se o tivesse não teria tal compor
tamento) paro tentar denegrir a probidade de quem quer que se-

'

ja, aliás, especialidade do prefeito Ivo Konell, ,que o fez comig(J
num dos locais onde trabalho (tenho gravação), paro depois ar

vorar-se de bom samaritano e dizer-me por telefalle no dia 13/04
pela manhã: - "'... não fique servindo de capacho paro nin

guém, se estiveres desempregado venha falar comigo'" - (tenho
gravação). Isso é covardia.

Tampouco sou empregado do Sr. Deputado Durval Vasel,
que também a exemplo de outras pessoas não compactuam COIII
o feudalismo do prefeito.

Meu p/virama na Radio Brasil Novo, nas ruas de Jaroguá
do Sul, vem muito antes de se falar em politica no município!
inovando e fazendo escola em termos de Radio pelo ineditismo,
indo de encontro aos problemas de todas ás comunidades, até as

mais distantes, o que sempre foimotivo de ódio para o prefeito.
Quem é maquiavélico é sórdido?? Eu que apenas 'auçô o

que a população reivindica ou quem tenta tirar o emprego que
sustenta minha tamOia mentindo de maneira tão delirante que a

sipropria convence?? (tenho gravação]. Basta ir na Rua JoséPi
colli econsultar os moradorespara saber se foram QU nãocha- '

mados de bUlTOS, o mesmo 'com "relação à V. Lenzi.
No episódiO da V. Lenzi os impropérios db prefeito é que

causaram indignação nos presentes> que entdo desacataram o,
prefeito e não antes como é insinuada na sua matéria paga.�Nãó
faço Radio para saber se algllém tem ou não bons antecedentes.

,
Nunca trãbalharei onde .prevaleça a tirania e perseguição.

,

Exemplos??: as professoras que foram exOflerodas de seus cargos
porque não se submetem a tnu:u/�ncia doprefeito. "

Quem é sórdido?? Qltem,é omaqulavé/ico?t,
, Põnanto sempre descarte{ qualquer ofena que .w;nhfJ do

"[NISso" municipal. ,

'

"

O n{vel: sempre estive e sempre estarei ao lado da popu- e

loção apontando" problem'as de fácil solução, com' criticâS .

consfn!tiv(lS (oprefeito desencadeia outras), enquanto que ô ehe:
Je do executivo ardiloso e 'peçonhento, gosta de outros métodos,
esgravatando ,o solo à pro.çura de, 'y{veres. Tem sua utilidade, afi
naI, mostra os vetmes da telTrl.

A populaçãoprecisa saber quem voa e aonife,'para entehdet
melhor os mistérios que pairam sob os céus de laroguá do Sul, ,

distinguindo quem é.o loroteim, afinal "uma águia pode even

tualmente vóar a'fJltrira.de uma galinh4, porém, uma galinha,
jamais voará à altura de uma águia".

Sérgio'Perolf

�este,lQ de maio, o nosso mais sincero reconhecimento a,"

aquele que durante o ano todo faz do seu traballio ,e da s!,:a
.

capacidade, ä razão do nosso sucesso.'
,

,
'

-----------Parabéns TRABALHADOR!-'�...........-----.................----

Nanete Malhas Ltda.
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De olho na cidade

Pesquisando - Comenla-se que

.Q PTB realizou mals uma pesquisa de

Inlenção de vote em Jaraguá do Sul, Se

a primeira Coi Cavorável a Durval Vasel,
a segunda Cavoreceu-o mais ainda. A

p�Cellura também realizou uma pes

quisa há algum tempo, Resultado: indl

votaáve!.
.

Convênio: Entre Hospital São

José e PreCeilura Munlc1pal está na ba

se do sal, não saL Dé. quebra a Asso

clação' Médica Jara&Jlá pressionando.
Do lado de lá o prefeito diz que o pre
sidente da AMJ está fazendo CoCoca

e não saht o 'que ralL-Du lado de cá, o
.nulco afirma que dev,-se trabalhar

Jimpo, em aberto, sem esconder nada

da tomunldade. e finaliza: eu acredito

q�e o prefeito deve estar muito 'stressa-,

cio- raio Isso oomo .médlco, porque de

sabonar as pessoas nio está de acordo

com o cargo que ele ocupa.

No PFL: peraunlarám ao presl-

denie, A1tevlr Fogaça: Onde está o di:
nhelro da campanha passada, onde foí

gaslo??
Resposla: em !\iuda a Iodos os

candidalos do part ido, Igualitariamen
ie e na conCecçio de santinhos para Io

dos!

Tnpllca: entio os santinhos
são para a campanha deste àl)o, porque
nio vi nenhum. (Ramos de Carvalho -

vereador).

Resposta do prefeito aos pro
fessores da Rede Municipal de Ensino

que ralaram em allmento de salário:
- Não eslão contentes?? Pe

çam· a conta é vão trabalhar no estado.

Con.clusão, dos professores: Bem demo-.
crátlco. Estilo do Novo Partido instala
do em Jaraguá do Sul, o da ditadura
Konelt.

Alguns bares e lanchonetes em

Jaraguá do Sul estão funcionando em

desacordo com as necessidades de uma

série de alvarás..

Comerciante do ramo reclama
va que está em dia;mas pagou na lola-'
lidade perto dos 250 mil eruzeíros para
regularizar tudo.

Reclamou dos que estão em de
.

sacordo e ouviu; dos fiscais: -hora des
sas passamos lá! Quando??? ...

Corpo de ßombeiros Voluntá
rios de .Jaraguli do Sul tem, uma dívida
considerável por conta de 11m camlnhio

que o preCeito jura que pagou 169 ml
lhões.. Acontece que nio era só os Iií9
milhões. Quein explica??

Quem' ouviu nio acredita: o

preCeito municipal Coi até a escola Al
berto Bauer questionar politica com os

alunos daquela unidade.
Pior que Isso: queria Calar so

bre admlnlstraçio com uma.,garOtlnha,
aliás, valente que lhe respondeu' que
nio sabia de admlnlstraçio porque
ninguém havia lhe explicado.

Tem quém jure: viverei séculos'
e nio verei tudo.

Fálcone assina coluna no CP
o Correio do Povo a partir

desta edição conta com uma nova

coluna: "Olho Clínico", assinada pe
lo médicoWalter Falcone, urologista,
pós-graduado em medicina do traba

lho e presidente da Associação Mé
dica Jaraguâ do Sul entidade gue
responde pela classe na microrre

gião.
Waiter falcone é um antigo

colaborador de jornais, tendo artigos
assinados em "A Notícia" e uma co

luna, há mais de dois anos, em outro

jornal local, que trará o mesmo texto

que o nosso.

Com intensa participação,
_ comunitária, o médicoWalter Fa'lco.
ne é um homem que se diz vivente
do' terceiro-mundo com idéias.' de
primeiro mundo. Seguindoesta ótica,
ele acredita, muito mais nas palavras
impressas em preto-no-branco no

,

que na eficácia das apenas expressas
verbalmente. "Desde que iniciei 'mi
nha atuação na profissão sempre co

loquei no papel minhas sugestões e

reivindicações, seja para entregá-Ias

.aos diretoresdos hospitais em que tra
balhei, como para enviá-Ias a quem
de competência. É uma questão de

organizaçâo praticidade e até de do

cumentação", diz ele.,

A coluna '\OÍho Cííníee" não
se restringirá apenas a questões con
junturais da categoria, abordará o

cotidiario de forma crítica e opinati
va. É mais um espaço que o Correio
do Povo abre para_pessoas cem ca

pacidade para ajudar a melhorar
nossa vida em comunidade.

Atuador pneumático Micro-Iso.

"A automação das válvulas se dâ através
de um produto produzido pela Valmicro a partir:
de sua unidade de Portugal. Este produto cha-:
ma-se Atuador Pneumático Micro-Iso. O Micro"
Iso permite integrar o processo de operação da
válvula via computador, mesmo nos horários on
de não hã funcionários trabalhando. Ele apresen
ta um tamanho e peso tão reduzidos que ê possí
vel a sua auto-sustentação pela tabulação, com
total simetria à válvula", descreve Helena.

Jaral;uá do Sul, 2 a 8 de maio de 1992

CORREIO-
e> «J IF' c» " c:::»

muitas idas-e-vindas do
S" João Bens - e após
alertarmos a comunida
de através da rádio.

O Exmo. Sr. Prefei
to Ivo Konell, 110 seu úl- ,

timo pronunciamento' à
imprensa (22/4/92) não
gostou que a comunida
de tomasse conhecimen
to dos fatos reais e tenha
desabonado minha pes
'soa, como representante
da AMJS. Se ele "con
dená" estes fatos ou se

diz que "não sei o que
estou fallindo ':' ou

mesmo que informar ao
público é fazer "fofoca ':
temos muito a lamentar.

.

Continuaremos
usando em primeiro lu

gar os canais competen
teso Se a burocracia for
demasiada usaremos a

imprensa.
.'Não abrire

mos mão deste expedien
te.

Foi assim que agili-
zamos a instalação da
Comissão Municipal de
Saúde. Do teste do HlY
(AIDS). Do fórum sobre
° Tomógrafo etc.

Máquinas caras

são' importantes, porém
mais importante é ter

mos um hospital viável
para instalarmo-ás. O

�(vel. técn.ico-salarialcultural. do' material-
I' .....

.

humano não pode ser

esquecido. Senão é cho
ver no molhado.

Olho Clínico
--------Dr. Walter Batista Falcone-«

Esta é a terceira
semana que através dos
meios de comunicação
- rádio, jornal, televisão
- expusemos à comuni-
dade, os problemas fi
nanceiros de nossos hos

pitais.
.,

As soluções apre
sentadas não são defini
tivas, as sugestões serão
bem-vindas. Acredita
mos todavia que as enti
dades representativas de.
nossa sociedade, po
derão resolver esta si

tuação falimentar.

Ein reuntao de
26/3/92, na ACIJS, dis
cutia-se a vinda do

Tomôgrafo. O Sr. Hilá
rio Dalmann, alertou a

.
todos, que os hospitais
não sobreviveriam por
três meses. Fato que veio,
a se confirmar.

As verbas vindas da
PAlJS, são úteis: Toda
via não são continuas e

com data incerta. Divul
ga-se a doação na im

prensa, como fato con

sumado, mas estas ver

bas chegam bem depois.
Muitas vezes temos que·
apelar'para a radiodi

fusão. '. Isto aconteceu
com a última doação, de
25 milhões, para o Hos

pital São José -(HSJ). A
Cãmara aprovou em

16/3/92. A verba chegou
em 24/4/92, depois de

Valmicro quer entrar

no mercado regional
A Valmicro Indústria e Comércio de Vál

vulas, que já vem colocando 5% de sua produção
de válvulas de esfera automatizadas na região de
Blumenau desde o ano 'passado, espera aumentar
este número pata 6% até o final deste ano.

"Nós estamos aumentando em 40% o nos
so corpo de profissionais do departamento de
vendas, As cidades catarinenses de Blumenau,
Brusque,. Jaraguá do Sul, Pomerode e Gaspar
formam uma das prioridades da Valmicro neste

primeiro semestre do ano, A nossa estrutura de
vendas está sendo aumentada para atendei de
perto e caso a caso cada I:Im dos clientes desta
região", revela a diretora de vendas da Valmicro,
Helena Maria Lazzarötto,

Segundo Helena, a Valmiere atacará prin
cipalmente o setor têxtil. cujas tinturarias vêm
sendo pouco a pouco automatizadas, utilizando
no processo válvulas atuadas pneumaticamente.

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

concreto). .
.

R. Joinvi//e, 1.016 - Fone: 72-1101
Divisão dePtsstioo« (tubos de PVC - êletrodutosl ,

linha esgoto -

.

tUQ9s de polietit8no1mangueíra
.

preta). ,

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

.

R. CeI. Procópio 'Gomes, 99 - Fone: 72..()(J66

Duas,
Rodas

As Duas Rodas acredita no potencial dos traba
lhadores e os parabeniza, nesta efeméride comemo
rativa, pela sua bravura e dedicação.
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Av. Mal. Deodoro, 319
Fone: 72-3985

Aniversariantes
da semana

Segundo leões com muitos anos de
participação no Clube esta foi a melhor e
mais organizada convenção já realizada.

• A prefeitura municipal de Co
rupá está em festa nesta semana. É que
aniversariam nos próximos dias o prefei
to Ernesto Felipe Blunk (03105) e José
Norberto Mililer, o vice-prefeito (06/05).
Dois politicas esforçados que estão fa
zendo bastantepela comunidade. Por is
so enviamos aos dois nossos cumpri
mentos e votos de uma contínua e profí
cua vida pública e familiar.

Na foto, o vice-prefeito José Nor
berto Miliier e o prefeito Ernesto Felipe
Blunk.

• Parabéns ao garotinho Bruno
Daniel Peters que aniversariou neste 1/J
de maio. Bruno é filho de Marcos (Tere
sinha} Peters. Ao garoto votos de muitas

felicidades.
• Congratulações especiais ao nos

so amigo Di/san Luiz Franceschi que
aniversariou no último dia 23. Di/san é

funcionário do Jornal Correio do Povo,
para qual presta importantes serviços Irá
muitos anos. À ele os parabéns dos

companheiros de trabalho e [amiliares.

/. ":,�'I�.._�'iJ'@ßrr Bo:lL'''_ '.,_-.e_- �

deTelefones
COMPRA-VENDE-ALUGA

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

�--�--\----------------22��Qg--

29ª Convenção deLíons
Os Lions Clubes de Jaroguá do Sul re- Atilano Zimdars. A secretaria ficou com Ni.

ceberam quase 1.()(}() convencionais de 24 a valdo Lehmke e Oriando Bernardino da Sil
26 de abril em Jamguá do Sul paro a 2C)1l va e na Tesouraria Rolf Teske e Arybert
Convenção . Leonistica. Segundo infor- Banuscheck. Vários eventos integraram a
mações, a Convenção foi um sucesso. Os - pro�ação da 29'l Convenção, festivos, s.

panicipantes e domadores atenderam ao dOIS e instrutivos.
chamamento do governador do Distrito L 10, -

Osmar Vai/ati e sua esposa Rosane. Os tra

balhos da convenção foram dirigidos por
Otaviano Pamplona, tendo como assessor

no último dia 30 de abril a
na Klaumann, completou
de idade. Ela é filha de Nil
Klaumann e Jacy Haertel
Parabéns!

�
-i1I1ODAS

CALÇADOSPARA
TODA A FAMÍLIA

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

.

Dia 01/5 - Cláudio Arildo Stulzer, em Londrina
(PR), Lucjla Emmendoerfer: Angética Murara,
Evanir Nicoüuzsi; Nelson Kreutzfetd, Ramiro
Schmitz, Emani José Voltolini, Maria Reiser
Scheuer, Sandra Denise Rowe, Dôra Beatriz S.
Krause, Franciele Atvina Leuempergher, lucimar
Tomelin e Anselmo Fabiano Winter, em Ponta
Porã (PR).
Dia 03/5 - Matilde Horst, José Otávio Tomelin,
Izabel Schneider, em Blumenau, Waidi Meier, Ká·
tia Hinsching Bauer, em Curitiba (PR), Francine
Fagundes, Renato Beneua e Isolete Mais.
Dia 04/5 - Ruth Ribeiro, Cristina Zanghelini;
Aldo Soares, RolfFrederico Zibell, em Pomeroâe,
Gilberto Braumburger, em Curitiba (PR), Mauri«
cio Fernando Peixer, Gilson Fábio Fodi, Irene Ber
ri Schmitt eArmeta Pieper.
Dia 05/5 _.Heins Marquardt, Marlise Schmitz
Mattar, Miriam Hafemann, Ilse Trapp., WJlmar
Victor Viergutz, Maria Calixto do Rosário, Ursula
K Duwe, lair Gerent; em Astorga (PR), Vicente
Cattoni; Vilmar Pavaneüo, Elsa Georg, Carla Spé•..- ----- ..
zia, Eliseu loiro Schmitt, Geraldo Karsten, Paola
Elena Pradi, em Itajai, Elisãngela Mais e Raquel
Terezinba Krawulski.
Dia 06/5 - Hulda Horst Maier, Gerônimo Tren
tini; Nelson Stinghen, Isolde Wackemagen. Erwino
Liermann, em lpinville, Mariti(l Haffermann, Ka
rotina Burow, Angelo Baratto de Araújo, Márcio
Schubert, em Florian6polis, Marly Baumer.
Dia 07/5 - Avelino Karsten, Lauro Demarchi;
Iracema Terezinha Morbis Tomaselli, Cândido
Leithold, Mário Rosa, Agnes Cisz Rozza, Emílio
Klitzke, Ruth Roesel, Edmilson Pessoa e Diego Be
yer do Nascimento.
Dia 08/5 - Marci Olga Mascarenhas de Oliveira,
Osmar Schmitt, em São losé dos Pinhais (PR), EI
sa Buck, Rodolfo Maier, Bruno Ftiedel, Adélia
Harbs, Doroty Vit6ria Grubba Tavares da Cunha
Mello, Ademar Henn, Rolf Zehnder, André Kam
chen, Terezinha de Lourdes Kanzler, Charlote
Voelz Neitzel, Gisela Bauer Mohr e Alan Roberto
Schwanz.

-

II

AAPAE de Jaraguá
promove bingo

'participe e ganhe!

FESTA JUNINA

No dia 6 de junho próximo,
será realizada grandiosa Festa
Junina no Colégio São Luís. Di
versas atrações serão oferecidas
ao público este ano.

JARAGUÁ

.

Façasua
reserva de

passagem,
Hotel e

translado e

curta
intensamente
suas férias.

Dia: 30 demaio - Local: Ginásio EsportesArtbur
Müller
Hora: Uh - Cr$ 5.(.)()qOOpor cartela (72-0859)
Prêmios: Pbamõn Sistem - Video cassete 4 cb -

Fomo microondas - Freezer 170 litros-ven. - Ar
condicionado lOb - Bicicleta 18 marchas - Se·
cadora roupa. Enxuta - Geladeira 270 litros -

Mega drive - 1V16pol. com controle.

Novidades na Sorvetão

Parabéns ao' casal Ana e Julmir

Rozza, do Sorvetão que apresentam uma

saborosa novidade no seu estabeleci
mento: O café colonial, com uma exten

sa variedade de frios, doces e salgados,
servidos de 311 a (fi feira. É uma boa pe
dida nestes dias fresquinhos que estão

porvir.

Baile do Trabalhador

. Na quinta-feira (30) aconteceu no

Pavilhão de Eventos Agropecuário o

Baile do Trabalhador que teria como

atrativo especialo sorteio de 10 bicicletas
entre o público pagante. lá neste sábado,
também com inicio às 22 horas, será rea
lizado o Baile de Encerramento da Gin
cana do Trabalhador, no Agropecuário,
com a premiação das equipes participan
tes. O baile do dia 30 foi animado pelos
conjuntos "Os Montanari" e "Corpo e

Alma". Hoje comanda a noitada no

Agropecuário o competente grupo "411

Redenção". Os bailes são organizados
por "Schopping Promoções".

-91/05/92 - 20:15horas
Scout - O logo da VingQJI

· Tony Scott. Com: Bruce
l)(pnon Wayans. Censura: 12

- 02/05/92 - 20:15 horas -

Boy Scout - O Jogo da Vin·
·

. 12 QJlOS. - n:()() horas
Loira. Censura: 18 anos.

- 03/05/92 - 15:()() horas
ação. - 20:15 horas -

Scout - O logo da Vin·
·

·12 QJlOS.

� - 04/05/92 - 20:15 horas
,

ação
- 05/05/92 - 20:15 horas -

Boy Scout - O Jogo da Vin·
i Ll anos.

.... 06/05/92 - 20:15 horas -

Boy Scout - O Jogo da Vin·
..

·12 QJlOS.
e- 07/05/92 - 20:15 horas -

.

Amor. Diretor. Howard
·

. Dan Aykroyd, Jamie Lee
. ay Cu/kin e Anno Ch/ums
Livlt!.

ETERNO BOM GOSTO.

Quermudar de ambiente?
Você sonha, solta a imaginação e "vapt-vupt",

ambiente novo.
Nós TEMOS os móveis do seu-gosto e você

tem as melhores condições de pagamento, confi
ra.

MÓVEIS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA

FONE: (0473) 72-1721 JARAGUÁ DO SUL - sc

VARIG:
72-0091

CLíNICA VETERINÁRIA
SCHWElTZER

Dr. Waldemar Schweitzer
Clinico de pequenos e grandes animais,

cirurgias, vacinaçês, raio .r, internamentos e

boutique , R. joinville, /./78 (em/rente ao

Sup. Breithaupt) - Fone: 72-3268

Jaraguâ do Sul - SC II

Pedras para pisos - piscina - granitos e
revestimentos de paredesem geral.

Joinvill�, 4.133 - Fone (0473) 72-0869
Jaragu4 doSul- SC

REDRAS ',.:IARAGUA

�------------------,--_'

CORREIO
I[> <> F- <>" C>

OMELHOR
NEGÓCIO

FONE: 72-0363

e
Boa
Sorte

JARDIM BALNEARIO
ALBATROZ

BALNEÁRIO JARDIM
DOS TAMBORETES

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

.

conhecê-lo.
PLANODEFÉ

18prestações de Cr$ 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 registroimobiliário imediato.

Informações na Praça da Prefeitura
33 - IQ andar - Falle: (0473) 72-3266

Jaraguá do Sul - SC

Pedidos
Tel/Fax

0473/72-0589

Página8

ESCALA MUSICAL

Aulas de
ÓRGÃO - vlpLÄO -

SAX e

CLARINETk

GINBeOL06IA - OßSGf'BcrrueIA
IJREVEN�ÁO DO CÁNeBR

Dm.DENISBMÜLLERer. OLMOS

INTER-CLINICAS
Rua.kJão Picol/i, 247 - Fone 72-'3755

JaraguA do Sul- SC

Rua ReinaldoRau,632
Fone: 72·1599

.

I'

Rua Domingos da Nova, D� 377 Fds

A GERAÇÃO
DAMALHA

Dê o que hã
demelhorpara
seus animais

CLíNICA
VETERINÁRIA

Atendimento clinico, cirúrgico,
internamento, raio X, vacinas,
hospedagem, petshop, banho,

tosa, carinho e proteção.
Rua Luiz Kienen, 127 (ao lado Pink

aad Blue)
Fone (recados) 72-03111 e 71-1430

Médicos Veterinários
Anelise B. Lehmann
CRMV2-1125

Maurício Lehmann
CRMV21126

Bettina Gosch
CRMV2 -1389

GREDALRESTAURANTE
O que hã de melhor em r.estaurante,. aberto ao. públi�o. de

à domingo com almoco e Jantar, servlßdo o mais deliCIOSO
assado, petiscos, ape'ritivo� e a cerveja mais gelada da

Não· deixe de prestigiar este delicioso recanto, convide seus

gos e vá se di·verUr, esta é a verdadeira opção .

em lazer.
Localiz,ado a rua joinville, próximo ao parque fabril Dalmar.

-

segunda
marreco
cidade.

a.mi �
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PrQclamas de Casamentos
MARGOT ADÉLIA GRUBBA'LEHMANN, Olicial

do Registro Civil do II Distrito da Comarca de Ja�á
do Sul; Estado de Santa Catarina, Brasil, faz saber que
comparéceram em Cartório exibindo os documentos exi.
gIdos pela lei, a 11m de se habilitarem para casar, os se

guintes:
EDITAL NI 18.251 de 22-04·1992
Cópia recebida do cartório de Jesuítas, Paraná
� nASI eMARIA FERREIRA DE REZENDE

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de produção, natural de
Tem Boa, Paraná, domkiliado e residente na Rua José
N.iJin, lote 226, nesta cidade, filho de Antonio Flasi e
Maria Aparecida FlasL
Ela, brasileira, solteira, do Jar, natural de Jesuítas, Pa·
_ domiciliada e .residente em Estrada It_tomi, em
,Jesuítas, Paraná, ftIha de André Aparecido de Rezende e

Evangelina Ferreira de Rézende.
EDITAL Nl! 18.252 de 22-04·1992
FERNANDOWENDORF e CIRLEIA DA SILVA
Ele, brasileiro, solteiro, tecelão, natural de Jaraguá do

Säl, domiciliado e residente na Rua Emma Ziemann, 243,
.sta tidade, filho de NorbertoWendorf e Reinilda Wen·
dorf.
Ela, brasileira, solteira, industriária, natural de Joinville,
JMste Estado, domkiliada e residente na Rua João Fran·
der; 678, em Jaraguá.Esquerdo, nesta ci�ade, lilha de
Valdir Felix da Silva e Zenir Costa e Silva.
EDITAL NI 18.253 de 22-04·1992
ALCIDOMEIER e.TÂNIA HOCHSTEIN
Ele, brasileiro, solteiro, industriário, nlltural de Jaraguá
do Sul, domiciliado e re.sidente na 'Rua Bertha ·Weege,
IJ20, em Barra do Rio Cirro, nesta cidade, lilho de A1vi.
RO Meier e Adela Tigs Meier.
Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Maripá •

Palotina, Paraná, domiciliada e residente na rua Bertha
Weege, 1.320, em Barra do'Rio Cêrre, nesta cidade, filha
de Ademar Hochstein e Elsa Hochstein.
EDITAL NI 18.254 de 22-04·1992

.

AMARILDOMEW DA SILVA e REGIANE GOMES
Ele, brasileiro, solteiro, contador, natural de Cantagalo,
Paraná, domidliado e residente na Rua Procópio Gomes
de Oliveira, lA73, nesta cidade, filho de Geremias da SiI·
ft e Sebastiana Adir de Melo Silva.
Ela, brasileira, solteira, bancária, natural de Laral\ieiras
do Sul, Paraná, domiciliada e residente na Rua Procópio
Gomes de Oliveira, lA73, nesta cidade, filha de Antonio
Gomes Filho e Maria CJara Gomes.
EDITAL NI 18.255 de 22-04·1992 .

MARCOANTONlO MEIRA MISSEL e ILIETI SIL
VEIRA
Ele, brasileiro, solteiro, arquiteto, natural de Sarandi,
Rio Grande do Sul, domiciliado e residente na Rua João
Piccoli, 165, nesta cidade, filho de Tarso Borges Missei e
Ada)aiza Meira MisseL .

Ela, brasileira, solteira, auxiliar administrativa, natural
de Nova Trento, neste Estado, domidliada e residente na

Ru. Dona Antonia, 88, nesta cidade, filha de Akides José

Silveira e Maria Lurdes Silveira.
EDITAL NI 18.256 de 2�-04·1992
IRiO VOLKMANN e SÔNIA MARIAWINTER
Ele, brasileiro, solteiro, programador de computador, na
tural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em Rio
Cêrro II, nesta cidade, lilho de Alfonso Volkmann e Ruth
DaUmann Volkmann.
Ela, brasileira, solteira, professora, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliada e residente na Rua Walter Marquar.
dt, 2.365, nesta cidade; lilha de Nivaldo. Jorge Winter e
Maria de Judas Tadeu Winter.
EDITAL NI 18.257 de 23-04·1992

.

OSMAR JOSÉ PEREIRA e IVANlRIA MARI RAU·
UNO
Ele, brasileiro, solteiro, operador.de máquina, natural de
Brusque, neste Estado,. domiciliado e residente na

BR.280, Km.74, nesta cidade, lilho de José Pereira e Este·
Ja Dittrit!.h'Pereira.. '

. Ela, brasileira, solteira, do lar, naroral de Curitiba, Pa·
fBná, domiciliada e residente na BR 280, Km.. 74, nesta
cidade, lilha de Ivo Raulinoe Balbina Sabei Raulino.
EDITAL NI 18.258 de 23-04·1992
JOSÉ LUIZ FERNANDES e ANGEU MARIA DETO-
roL

..

Ele, brasileiro, solteiro, publicitário, natural de Tubaráo,
neste Estado, domiciliado e residente em Estrada Itapo.
cuZinho, nesta cidade, filho de José Nunes Fernandes e

Dautina Meura F:ernandes.
Ela, brasileira, solteira, funcionária pública, natural de
Jaragu6 do Sul, domiciliada e residente na Rua Joaquim
Francisco de Paula, 2.265, nesta cidade, lilha de Angelo
Detofol e Cecilia DetofoL
EDITAL NI 18.259 de 23.04·1992
ONf FWRIANl SILVA e INARA SANIVAN
Ele, brasileiro, solteiro, eletricista, natural de Lages, nes
te Estado, domiciliado e residente na Rua João Doubra·
WB; 455, nesta cidade, filho de Almandio Silva e Maria
Antonia Floriani Silva.
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Jaraguá do
Sul, domiciliada e residente na Rua João Doubrawa, 455,
nesta cidade, filha de Maria Zanivan e�a Maria Fugel
Zanivan.
EDITAL NI 18.260 de 23-04·1992
RENATO LEWERENZ eMARISE KRÜGER
Ele, brasileiro, solteiro, ferramenteiro, natural de_ Jara
guá do Sul, domiciliado e residente em Pedras Brancas,
em Barra do Rio Cêrro, nesta cidade, lilho de Afonso Le
werenz e Gertrudes Franke Lewerenz.
Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Jal!Bg!lá' do
Sul, domiciliada e residente na Rua Paulo Gielow, 184,
em Rio Cêrro II, nesta cidade, lilha de Silvino Krüger e
Cilli Grossklags Krüger.

E para que chegue ao conhecimento de todos,
,�andei passar o presente Edital, q� será publicado pela
imprensa e em Cartório, onde será afIXado durante 15
dias.

; A famma enlutada de

Käthe Puschkeit Rudolf

Agradece a todos amigos, parentes e

conheeidos que a assistiram nos últimos
momentos de vida -e acompanbaram até a

sua última morada. Em especial a médica
Ora. Nanci Barbi pela dedicação e cuidados
dispensados e ao padre C�rlos Nicolo
delli que proferiu as palavràs de consolo e

eo.oforto espiritúal. Agradecemos também a

todos que enviaram Dores e coroas e assisti-
ram a missa de sétimo dia.

'

Vende-se um galpão c/ área de 8O,OOm2•
Cr$ 2.500.000,00 contato pelo fone: 72-3363

c/ Dilson' ou Darlon.

Mecânica
SCHROEDER Ltda
Especializada em retrUca de engrenagens

e mecânica em geral
Rua JOÔlville, 2.270
Fone (0473) 72-0947
Jaraguá do Sul .... SC

Jaraguá do Sul, 2 a 8 de maio dé 1992

.Edital
ÁUREA MÜLLER GRUBBA,

Tabeliã e Oficial de Títulos da Co
marca de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarina, na forma .d� Lei, etc.

-

Faz saber a todos quanto este

edital virem que se !lcbam neste cartó
rio para Protestos os Títulos contra:

Baby Babas Creaçóes Inf. Ltda - Proc.

Gomes, 1493 - Nesta;
Meeânica Bertoldi Ltda - Av. Silva Ta

vares, 1935 - Nesta;
Nilson Eing - Itapocuzinbo, 4955 - Nes

ta;
Reinaldo Vecker - Rua Bertha Weege,
s/no - Nesta
Wetzel, Fundição de Ferro SA - Rua
Rui Barbosa, 2062 - Nesta;

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

aceitar a devida intimação, faz por in
termédio do presente edital, para que
os mesmos compareçam neste Cartório
na Ruà: Artbur Müller, 7.8, no prazo da

Lei; a fim de liquidar o seu débito, ou
então dar razão porque não o faz, .sob
a pena de serem os referidos _protesta
dos na forma da Lei, etc.

Jaraguá do Sul;
27 de abril de 1992.

ÁUREA MÜLLER GRUBBA -

TABELIÃ E OFICIAL DE
. PROTESTO DE T'roLOS

II

- ----,

I
I
,

I

CASAS .

Casa São Luiz Gonzaga - Alvenaria 120m2 •• Oi
25.000.000,00
Casa Rua Dona Matilde - (Vila. Baependi) -

120m2 • • • • • • • • • • .'. • • • • • • Q$ 37.000.000,00
APARTAMENTOS

Edificio Argus - 130m2 • • • • • • os 56.000.000,00
Edificio Marajó - 85m2• • • • • • fr$ 38.000.000,00
Edificio Atenas - 278m2 •••••••• fr$ ********

LOTES/fERRENOS/CHÁCARAS
Lote Vila Rau - 816m2(esquina) Cr$10.000.000,00
Lote São Luiz Gonzaga - 420m2• 01 '1.000.000,00
Lote Praia Piçarras - 324m2 ••• fr$ 3.000.000,00
Terreno Rua Epitáceo Pessoa -1.78Om2 .,' •• Oi

. 60.000.000,00
Terreno Rua Venancio da Silv� Porto
1.700m2 •••••••••••••••• os 60.000.000,00
Terreno Loteamento Dalmar 420m2 (V. Amiza-
de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr$ 6.()()(),000,OO
Terreno Vila Lalau - 900m2• •• (t$ 16.000.000,00
Terreno Roberto Ziemann - 1.000m2 •••••• fr$
39.000.000,00
Terreno Rua Procópio G. 4.000m2 c/ casa

220m2 • • • • • • • • • • • • • • • • • fr$ 150.000.000,00
Terreno Rua Domingos da Nova - 971m2 ••• Oi
227.000.000,00 .

Terreno Rua Angelo Rubini - 1.519m2 esqui-
na. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. os 209.000.()()(),OO
Terreno Rua'Roberto Ziemann - 1.345m2 esqui-
na ••••• ; • • • • .. • • • • • • • • •. Oi 52.000.000,00,
Terreno Rua João J. Ayroso - 1.093m2 esqui-
na. • • • • • • • • • • • • • • • • • •• fr$ 56.000.000,00
Terreno Rua Marina Frutuoso - 1.96Om2 ••• fr$
75.000.000,00 .

Terreno Estrada I1ba da Figueira -

13.832,OOm2 •••••••••• -

•••• fr$ 31.000.000,00
Terrenos Rua José Stulzer Próx. Baependi /ca-

e cbt·. • • • • • • • • • • • • • • • • • •• fr$ 20.000.000,00
Chácara Bairro Amizade - 39.136m2 •••• '

•• fr$
89.800;000,00

LOTES FINANCIADOS
Loteamento Liodoro Rodrigúes - Vil� R3u .. 01
8.000.000,00
Loteamento Ana Paula II - Jaraguá Esquerdo Cr$
8.600.000,00
LOteamento Giovani Mallhini - Ba'rro São
Luiz ...........•.•.•.• ,. -.Oi 10,100.000,00
Loteamento S. Cristovão n � Bairro AJQizade Cr$
8.600.000,00
Loteamento Acapulco - Praia de PiÇ3JT1lS ••• 01
3.300.000,00

. CONDOMOOO FECHADO
Condomínio das Azaleias - 630m2 • • � • , ••• fr$
32.900.000,00
,Condomíõio da� Azaleias - 778,..2 • • • • • • • • fr$
31;800.000,00
CondoDlÍnio das Azaleias - 930m2 • • • • • ••• fr$
35.500.000,00
Condomínio dàs Azalêias - 974m2 •••••••• Oi
35.500.000,00
Condomínio das Azaleias - 1.018m2 ••••••• fr$
35.500.000,00

.

Preços válidos até 04/05/92II

"

"

CORREIO
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Faça sua

assinatura
por telefone
72-3363

II

II
"

li
II
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lIn
MenegaII-

'mlbUlír�.
MENEIOTT. Ltll•.

(0_13) 72·0031

'mlbillirl.
IENEIOrTI LIli•.

.

(0*13) 72·0031
IMOBILIÁRIA MENEGOTTI - Edifício Menegolli - ula107 -12 andar - AV.Mal. Imobiliária Menegotti Ltda IMOBILIÁRIA MENEGOTTI - Edifício Menegolli - ula 107-12 andar - Av.M
Deodoro da Fon.ece -CRECI n2 5501- fone 72-1)031 ,JUCESC N� 4220050'742 CRECI N� 550 J Deodoro da Fonseca -CRECI n2 5501- fone 72-0031

'

CASAS DE ALVENARIA TERRENOS
Ruanll' Área m2" Valor

CASA
Rua n2 Área m2LOCAL COMERCIAL LOCAL

VllÃRAU 95 -," US$36._,- Casa em alve- ,

ESTRADA NOVA M6 51.....

AMIZADE MI UI,I8 Cr$55._••,ie naria, com área de AMIZADE '7' 451,11

MOLUIZ m 140� Cr$ 35.....888,88 100m2, e terreno ÁGUAVERDE 758 ....

com área de 720m2• ÁGUAVERDE
,

...VlIALENZI 3'1 451'" Cr$ .....-'oo 758 '

8R_ .... Cr$ 75._.000,00 Situado na Rua: 114 375,11

CENTENÁRIO 2fl 1..... Cr$ 30.000._,00 João Planincheck, VllANOVA ' 11' l.I24,II

MOLUIZ m 140,88- Cr$ 35._._,00 n'37' JARAGUÁ" 5A 345,11

ÁGUAVERDE 212 115,88 Cr$ 25."'._,80 VAWR: Cr$ ÁGUAVERDE 371 511'-

GUARAMIRIM 351," Cr$5u...,oo 70.000.000.,00 �MIZADE' 67' 612,15

Imobilieria Menegotti,o seu espaço. sua conquista. Imobilieria Menegottl,o seu e.paço a sua conquista.

P A G A R S'U A C O N T,A

D E L U z E M D I A

VAI DE SER

GINÁSTIC�·
VENCIMENTOS DISPONlvEIS PARA OpÇÃO

,-

DIA DO II opçÃO- NM 21 OPÇÃO PARA ,. OpÇÃO PAliA
ItAZÄO VENCIMEN10 O PAGAMENJ,O O "AG�ENTO o PAGAMEN10

. '

II 'OI 11 21 02 OI
II 02 21 .. 04 11I' II II

03 22 28 II 05 I' 12
04 2a

li 01 OI 13
05 24 02 07 14 IIOI 27 03 10 17
07 28 04 , 11 18
OI 21 05 12 11
OI SO OI " 13 20
10 01

..

08 2215 �

11 " 04
'

11 18 25
, 12 05 12 11 21
:13

,
OI 13 20 27

"

14 07 14 2:1: 28
15

'

OI 2:5 . 22 01
11 11 18 25 04 II

Ao Celesc, cumprindo compromluo do Govemo do ERMo,
ftexlblllzou u datas para O� da .. conta de luz•

�ora 'você quem escolhe a data mal. adêqu_ para

pagar .. fatura. Basta que esteja em ela com a Celesc.

Contira no quadro ao lado� .. opções queva tem.

Mas escolha com atenção. ,V0c6 s6 ViII poder .mudar de
novo daqui a um ano.

Paear sua conta de luz

em dia não val ser mais

aquela antiga ginástica.
Ugue 120 ou vá direto

ao posto de atendimento

Celesc. ENERGIA ClUE MOVE S!...�.9!.t!,�,"�A�T_ ���• ........,.,
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VENDAS

LOCAÇOES

LOTEAMENTOS

"

Chácara. c/SO.OOO,OOm2 em Guaramirim

c/ISO metros de frente c/asfalto.
Chácara em Nereu Ramos c/14S.000,OOm2
c/casa de 160 metros.

LOCAÇÕES'VENDAS

Casa Mista c/OI àptO. Rua João Grubba

próximaWEG II•.
Casa Mista • Rua Campo Alegre próximo
Indumak.
Casa de Alvenaria c/SO,OOn12 c/terreno de

450,OOm2 • Rua Domingos da Rosa.
Terreno c/49S,OOm2 Lot. Utpedl.
Terreno· Rua Jacob Gesser c/420,OOm2.

Terreno c/3SO,OOm2 em Três Rios do Sul.
'Três Lotes em Nereu Ramos c/área de
450,OOm2 cada.

Casa de Alvenaria. Rua José Emmendoerfer, 421· 04 dorm.,
02 BWC, sala, eozinha.
Apto. • na Av. Getúlio Vargas, 4' e/2 dormitórios.
Apto. • na Av. Getúlio Vargas, 4' e/3 donnitórios.
Apto. • na Av. MaL Deodoro, 364 e/02 dorm. + dependêneia
de empÍ'egada, interIone, portão eletrônico, garagem. o

Apto•• Ed.Jaragu' e/03 dorin. + dependênda de empregada�
egaragem. "',

.Apto. • na rua Fritz Hasse, % e/02 dorm. + dependência de �

empregada e garagem.
Sala comercial· de 8O,0IInt2 na rua Reinoldo Rau, 37
Salas comerciais. no 11 andar, em cima da MP.

ALUGA-SE
K1TINETE - 1 quarto, sala, coziqha, banheiro,

lavanderia e garagem· Ed. Florença.
APARTAMENTO.2 qtos. Ed. Caetano Chiodini

VENDE-SE
Casa de alvenaria com
150m2 • Terreno com

420m2 • Rua 262, nl 160 •

Ilha da Figueira. Parte
n"anciada.

AUJGA-SK
c... de MIIdeIri • 3q_.

L.otàíIoeooIoG......

VllNDB-SK
C... de MadeIraeT_· .....
458mZ. Rua Joio� '"

.

• TIíä da l!'óInJra.

VENDE-SE
Casa de Alvenaria .

s/aeabainento • com

350m2 • terreno 450m2 •

em Quaramirim • BairrO
Havai· (aCeita.se carro

no negótio ).
-

VENDE-SE
Chácara com 30 molJOns, casa em 8C!8bamento com
161nl2 • em Sehroeder • próximo à fábrica de queij9.

VllNDB-SK
T..... ·_S4lIlil·_

LoIeamafo daBIIftL PráL POlIo
.

.

..... 7

VllNDÍll-SK
Torna0 '.coai 314mZ • Rua

GuIlhermeWIId<enIJIaaeII· PráL
FóruM.
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INSS quer pagamento das

.

dívidas de prefeituras
o Ministro-da Previdência

Social, Reinhold Stephanes, em
documento expedido aos prefei
tos de todas as cidades brasilei

ras, voltou a insistir para que pa
guem suas contribuições, dívidas
contraídas junto à Previdência
Social. "A dívida é inaceitável.
Moralmente é insustentável. A
sociedade brasileira não aceita
mais que o setor público tenha
dívidas com a Previdência Social.
Historicamente, as prefeituras
são as que maís devem. Portanto,
os prefeitos devem se empenhar
para saldar suas dívidas para com

o INSS", disse.
Anteriorniente, o Ministro

determinara o encaminhamento
de cópia de sua Portaria

3092/92, de 27.02.92, a todas as

prefeituras, na forma estabeleci
da pela Lei de Custeio da Pre
vidência Social, Lei nll 8.212, de
24.07.91, igualmente o Presidente

.
do INSS, Cesar Gasparin, envia.
ra aos prefeitos de todo o País

cópia de· sua Resolução nll

089/92, de 03.03.92, contendo
orientações para o parcelamento
que deveria ser solicitado ao

INSS até 30 de abril.
Em seu novo chamado aos

.

prefeitos, o Ministro da Pre
vidência Social observa que é

preciso muita atenção para o

disposto no art, 56 e seu parágra
fo único e 57, da Lei de Custeio.
"Estamos em cima de prazos .

tais, estabelecidos por lei votada
pelo Congresso Nacional. Os

prazos terão que ser observados.
As prefeituras agora são obriga
das a estar em dia com a Pre
vidência Social para que tenham

fundos, empréstimos, financia
mentos, avais, subvenções e para
que se possam receber suas cotas
dos fundos, bem como celebrar
acordos contratos e convênios ou

ajustes".
ASVANTAGENS
"Hámuitas vantagens para

a previdência. social e para as

prefeituras no equacionamento
da questão da dívida", afirmou o

Ministro. "Primeiro, porque re

solvemos. o contencioso. Muito
embora a sociedade critique o

parcelamento e o desconto de
30% e não aceite que as prefei
turas descontem dos seus servi- .

dores e não recolham ao INSS,
na verdade, vamos acertar o pas
sado, isto �, as dívidas existentes
até 111 de setembro de 1991.

Segundo, porque só terão
direito ao parcelamento as pre
feituras que estiverem em dia
com suas contribuições. Terceira,
porque a Previdência vai passar a
contar com recursos que sempre
considera incluídos na dívida re

cuperável" .

"Na verdade - frisou o

Ministro - as vantagens ofereci
das às prefeituras estão na Lei.
Não inventamos nada de novo. A
lei permitiu o parcelamento e o

desconto ao admitir o perdão de
30% da dívida. Alinhamos uma

escala para superar um impasse
político, uma vez que, sabida
mente, mais de 90% das prefei
turas não estavam recolhendo as

contribuições devidas ao INSS.
O novo, a partir da Lei de Cus
teio, é que as prefeituras terão

que se enquadrar para ter acesso
a novos recursos e para isso esta-

remos vigilantes, contando com o

apoio do Tribunal' de Contas da

União, dos Tribunais de Contas
dos Estados e dos Conselhos de
Contas dos Municípios e do De

partamento do Tesouro Nacio
nal".

O Ministro da Previdência
Social observou que "os prefeitos
que se preparem pois o cerco

está sendo fechado. O País não

poderia conviver mais com a rea

lidade descontrolável que é a dí
vida do setor público para com a

Previdência Social. Não há expli
cações lógicas nem fmanceiras. A
Lei foi, sem dúvida, generosa, ao
permitir parcelamento, descon

tos, composições, enfim, abriu
um leque para entendimento.
Queremos esse entendimento,
Nossasoríentações são para que
os prefeitos procurem as unida
des do INSS visando a fechar os
acordos até 30 de abril".

CÂMARADEJARAGUÁ
APROVAPAGAMENTO

A' dívida da prefeitura de

Jaraguä do Sul para com o INSS
soma Cr$ 260 milhões. O execu

tivo enviou projeto ao legislativo
pedindo autorização para qui
tação do. débito com 240 meses.

A prefeitura, porém, não especi
ficou a data da dívida, nem deta
lhou a forma de reajuste.

"Aprovar isto seria assinar
atestado de burrice", protestou o

vereador pedessista Gilberto
Menel. A falta de, detalhamento
em projetos que requeiram de
sembolso fmanceiro chega a ser

inconstitucional, mas apesar dis
so foi aprovado em Jaraguä.

lº demalo _
É ATRAVÉS DO

Dia do TRABALHO QUE
,

O HOMEM
Trabalhador MOSTRA

SEU VALOR.

Comercial Jaraguª
Tubos Santa Heleöa

Imobiliária Santa Maria.
Terraplenagem Vargas

Posto Vargas

CORREIO_
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Happy
Hour

Makíng beads

o que é que estd ''fazen40 a cabeça" dos jovens brasileiros???
Bom, deixando de lado a demogogia e os alucinógenos, isto é, falando

muslcaimenJe. posso afimuu convictamente que RENATO RUSSO (do LegilJo
UrlJana) é o grrmde poeta jovem (nem tamo) dos anos noventa: As letras do Re-

1UlIão traduzem fielmente as angústias do juventude tupiniquim, o que o toma uma

figuro original e cult ao mesmo tempo. Ele é aquele tipo raro de ser humano�

consegue ser pi'ofündo e did4tico ao criar. AntigamenJe os compositores se divi·

diam entTt! aqueles que faziam o rock-protesto e osmais certinhos que compunJrom
o rock-solução. Para exemplificar p'râ vocês, o MOTORHEAD fazia o rock-pro
testo revolucionório (hordcore) e o QUEENjd praticava o rock-solução (progres
sivo)..Renato Russo consegue faro as duas coisas com uma el<gância "sui gene
ris" que:s6 ele têm - experimente ouvir "O Teatro dos Vampiros" com atençlJo t

depOis OI!Ça "Seren1ssima", faça um porelelo ensre as duas músicas <; entenda exa

tamente·o que'estou ·tentando dizerp'rd você: ..

Beatles Assombração
Os "Ghosu" dos adolescentes John Lennon; Paul McCartney, Geo!gt

HarrisSon e Ringo SfIII'I'aindo arrastam correntes IWSmemni_ da aldeiapop.AI

lufadas produzidas por seus deslocamemos impregnam dois grupos: o escoeis
TEENAGE FANCLUB e o none-americano JELLYFISH.

Desde a afimll!íão do iê-ii-iê e de seus drúidDs, o pop se transmutou em

pscotielia, hord rock; heavy melai, punk e companhia - n40 ilecessariamenJe nesIIl

orden!. claro.
Cado um de seus estilos desenhou a 1Ust6ria, mas opop aindo revere1lCÚl e

Ircupenl os fcoiiei de seu poder. São dois d/buns e dois impos contempomneos - .

tão ou mais do que muitas das invenções dos fantasminhas. Oprimeiro, com suas

distOl'Ç.�, soa como a nova incursão de um Beatles.em que John Lennon cooptas
se PaulMcCartney para o rock'n'roll. O segundo, como se o inverso tivesse ocoirl
do - e Lennon, aindo vivo, fosse um "popstar".

Xuxa - essa loura pegalll
No último domingo a apresentadora XW«J Meneguelfoi o grrmde destaque do CQ

demo de Artes do jomal "Los Angeles Times". Ora vejam só, os amnicanos t0-

mando seu breakfast e- vendo a nossa XW«J sorridente e em cores na capa do co

äemo; .em três pdgiiros com texto e muitas fotos. A reportagem a coloca como II

resposta brasileira à cantora Madonna e ao ·apresentador infamil Pee-wee HtJ'o

man, reJatanilo também os planos da apresentadora em lançarseu primeiro d/bum

em inglês, j!f neste verão americano: Bom, pra. você ter uma vaga idéia, hoje, sd
nos Estados Unidos, XW«J é vista por dois milhões de crianças aos sdbados e dJJ

mingos na rede Univision, de L.inguá espanhola. Um em cada seteporto-riquenhDI
usa sandália do Xuxa: Em Porto Rico, a boneca da XW«J vende mais que a /JIJI

bie. Não épra menos que a revista Forbes a coloca com a ;J711 ente11ainermois ri

ca do mundo - os rendimenJos de XW«J, estimados em US$ 19milhões, a colocam
à frente. por exemplo, do atorMel Gibson. O únicoproblema da loura IWS States I

fonético: XW«J épronunciado "csu-csa"pelos gringos.
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Juventus contrata o futebol
de Paulo Egídio

Jara2Uá do Sul - 'O atacante
-

Paulo Egídio' Bertollazzi (28) ou

simplesmente, Paulo Egídi?, pontei
ro-esqueido veloz e �e dnbles des

concertantes, é a mais recente con

tratação .do Juventus para as fina�s
da Copa' SC e o campeonato catan

oense que começa em julho. Nascido
em prad6pOliS' (interior de São Pau

lo) come�u sua carreira futebolísti
ca 'no Botafogo de Ribeirão Preto,
passando' depois pela Ponte Preta,
l:(lrinthians, Vasco da Gama, Joín
vi)Jc, com uma breve passagem pelo
futebol português e o seu último
dúlle foi o Grêmio de Porto Alegre,
onde despontou com um grande fu
tcbôl, o que acabou lhe valendo .a
COJIVI)Cação para a seleção brasileira.

Em litígio com os dirigentes
do Grêmio (dono do seu passe),
Paulo Egídio está há quatro meses

scllljogar, apenas treinando .. DeP9is ,t
de' receber várias propostas até z

mesmo de grandes clubes do futebol j
bJ'lSileiro, mas sempre rejeitadas pe- ...

lo clube gaúcho, bastou um contato Paulo Egídio vestindo a camisa
cio' diretor 'de futebol do' Juventus, do seu novo clube
Angelo Margute, com .o presidente
do Grêmio, COm quem tem muita
amizade, e este acabou facilitando
sua transferência por empréstimo
até o dia 31 de dezembro.

uma bateria de exames médicos e foi,
liberado para os treinamentos. As
bases salariais não foram reveladas,
como de praxe, mas de acordo com

as declarações do atleta, foi razoável
e dentro da realidade do futebol ca
tarinense.

"Estou louco para jogar e pa
ra tanto me coloco desde já à dispo
sição do treinador", afirmou Paulo
Egídio.

Recreativa da Breithaupt tem lOOOmZTOBI

O Juventus acertou também
nesta semana, a contratação do
meia-cancha Tobi (29), ex-Coritiba,
Bangu e Vitória (BA), que foi seu

último clube. Trata-se de um jogador
de alto nível técnico, que -juntamente
com Paulo Egídio veio reforçar subs
tancialmente o elenco de profissio
nais do moleque travesso. Ambos
vem treinando no "João Marcatto" e
foram apresentados. à torcida trico
lor, na quarta-feira, por ocasião do

�ogo do Juventus centra o Brusque, e
Já tem estréia marcada para a pró
xima quarta-feira, oportunidade' em
que o Juventus enfrentl! o Marcílio
Dias, em seu estádio, isto se a do
cumentação estiver devidamente re

gularizada,

A.A. Breithaupt inaugura
sede esportiva

Jaraguá do Sul - A Ass0-
ciação Atlética Breithau}'t, atual
mente presidida pelo dinâmico des

portista Siegfried Siewerdt (Zige),
lOaugurou no dia de ontem (to de
maio), sua belíssima sede esporti
va e recreativa. A programação que
começou as 9 horas, constou de dis
tribuição de chopp, refrigerantes e

petiscos aos associados, e na sequên
cia, um torneio de bocha, envolven
do 16 equipes masculinas e B femini
nas, prolongando-se durante todo o

dia, num clima de descontração e

muita confraternização.
A nova sede, que tem

r.OOOm2 de área ponstruída, num

terreno de 24.000m2, é toda em esti
lo enxaimel e se localiza à marzem

esquerda da BR-280,))lIra quemse di
rige à Corupá, proximidades da Fa
culdade. Fazem parte do complexo,
duas canchàs,' de bocha oficial

(24mx4in), churrasqueira, sanitários,
bar, lanchonete, salão de festas e sa

Ia de jogos com mesas de snoker,.
pebolim e tênis de m�sa, casa-para oecônomo, .eom 120m ; além de am

plo estacionamento com hall de en
trada todo construído em estilo räs
tico. De acordo, com informações
do presidente Zige, fazem parte do
projeto de complementação da nova

sede, a construção do campo de fu
tebol suíço, da cancha de futebol de
areia, de salão, voleibol e basquete,
de mais churrasqueiras junto a área
verde ali existente, bem como-uma

lagoa para criação de peixes. Todas
estas obras serão implantadas na se

quência e com certeza deixarão
aquele recanto muito mais aprazível,
proporcionando aos associados . e
seus' dependentes, momentos
agradáveis através das inúmeras
opções de lazer.

O jogador chegou a Jaraguá
do_Sul, na terça-feira (28), assinou
contrato, no dia seguinte passou por

Vôo livre
em Jaraguá

Sesi implanta Academia
de Ginástica Acrobática

Jaraguá do Sul - Jaraguá do
Sul está sediando desde, ontem, dia
l°, a quarta etapa do campeonato ca

tarinense de vôo livre. Pilotos de asa

delta de vários municípios de Santa
Catarina participam até domingo (3)

.

das provas de cross country (distân
cia), permanência no ar e pouso
mosca.

O local de decolagem é o

Morro das Antenas e o campo de

pouso está situado no bairro de Ilha
da Figueira, fundos da fábrica de tu-
bos Mohr. O presidente do Jaraguá
Oube de Vôo Livre, Celestino K1in
tostei, está convidando a todos para
prestigiar este belo esporte, que é
uma das atrações turísticas do nosso

município.
'

Jaraguá do Sul - A garotada entre B e 14 anos que tem interes
se de ingressar no esporte, agora já tem a oportunidade de se inscre
ver numa nova atividade que o Sesi, através do Centro de Ativiõades
de Ja!"gu� do S�I I�es oferece. Trata-s� �a implantação da Aca?emia
de Ginástica Olímpica, que tem o objetivo de promover, ensinar e

'aprimorar os pontos básicos desta modalidade, que é sem dúvida uma

das mais belas no âmbito esportivo.
Os exercícios ginásticos e acrobáticos de solo e com trarnpolim

elástico, são as atividades oferecidas.As aulas serão ministradas pelo
Professor Guido Mannes, que é natural de Guaramirim, formado pela
Escola Superior de Educação Física e Desportos de Joinville e com

um invejável curriculo. '

Serão duas as turmas (masculinas e femininas), devendo as au-
"

las acontecerem duas vezes por semana, tendo por local o ginásio d.!L.
esportes do Sesi. As inscrições estão abertas a partir do dia 4 de maio,
no local ou pelo fone 72-0899, com o professor Guido, que está aler
tando os interessados com relação ao número de vagas que é bastante
limitado.

----PRIMEIRONA---

Cruz de Malta e João
Pessoa dão de seis'

Jara2Uá do Sul - O Cruz de
Malta e o João P�, confirmando
suas posições de líder e vice-líder do

campeonato da I" Divisão de Ama
dores da UF, golearam impiedosa
mente seus adversários na rodada do
final da semana que passou. Os re

sultados da sétima rodada do turno
foram estes: Cruz de Malta 6xO Ca
xias, João Pessoa 6xO Rio Molha,
Aliança Ixt Pinheiros, Alvorada OXO
Juventus e Guarani 1x3 Amizade.

Nos aspírantes, o Amizade e

o Pinheiros fazem as melhores cam

panhas, com a equipe de Guarami
rim ocupando o primeiro lugar, se

guidO do Pinheiros, • que está a um

ponto do líder. A última rodada
apresentou estes resultados: Caxias
2xl Cruz de Malta, João Pessoa 4x2
Rio Molha, Aliança 2x2 Pinheiros,

"

Alvorada Ixl Juventus e Guarani Ox4
Amizade. ,

A próxima rodada (oitava) do
turno, marca para este final-de-se-

mana, na categoria de titulares e as

pirantes, os seguintes jogos: Sábado
(2) - Cruz de Malta x João Pessoa
(no Eurico Duwe) e Caxias x Juven
tus (no Botafogo -; Domingo (3) -

Rio Molha x Pinheiros (no Botafo
go), Amizade x Aliança (no Henri-

, que Bernardi) e Alvorada X Guarani
(no Alvorada).Campeonato

Varzeano SENIORS
No campeonato de seniors,

Santo Antonio e Cruz de Malta divi
dem a liderança, após a realização da
terceira rodada, que registrou Os se

guintes resultados: Guarani Ixl Cruz
de Malta, Rio Molha lx5 Santo An
tonio e Tibério Automóveis 2x2 Ar
weg.

A quarta rodada foi realizada
na tarde ontem (1°) com os jogos
Guarani Je Tibério Automóveis, San
to Antonio x Cruz de Malta e Arweg
x Rio Molha. Na próxima edição es

taremos divulgando estes resultados.

Jaraguá do Sul - Começa
neste domingo (3) o X Campeonato
Municipal de Futebol Varzcano, cujo
tomeio início foi realizado no dia 26
de abril, com a participação de 22

equipes e vencida pela Casa das Tin
tas Maba, com a equipe do Vila
I.enzi, conquistando a segunda colo
cação.

A Divisão Municipal de Es
pones, organizadora da competição,
definiu a tabela que marca os seguin
tes jogos, pela primeira rodada:
&tácJio do Malvice - Bh45min Ofic.
Mec. ABM x Vila Lenzi, 10hSmin
lojas Lili x União; Estádio do Nova
A1iança - Bh45min Casa das Tintas
Maba x Bangu, lOhSmin Santa Luzia
r Estrada Nova; &tádio do Paraná
- 8h4Smin Santo Antonio.x Santana,
IOhSmin Unidos' da Boâ. Vista x

Flamengo; Estádio do .Intemacío
Dal - Bh45min Internacional x -:Jara-

,

&uá Esquerdo, lOhSmin Continental
xAtlético Paraná.

Acrobacias que dão um belo visual

Copa Brasil: mais um desafio

para a equipe Malwee
DESPACHANTE

VICTOR
cao

lar Moretti, acredita numa boa per
formance de seus pilotos, que tem a

grande chance de buscar pontos para
uma melhor colocação no ranking
nacional.

Pilotos como Marcos Al
ves, Jean Dalmarco, Paola Hackbar
th, Bárbara Biehr, Valmir Garcia e

Alessandra Bruns, tem grandes pos
sibilidades de classificação entre os

três primeiros colocados em suas ca

tegorias.

Santo Antonio do Sudoeste
- A equipe Malwee de Bicicross está
participando a partir de hoje até
domingo (3), na cidade de Santo An
tonio do Sudoeste (PR), da 3" Copa
Brasil IBMXF de Bicicross em mais
um desafio à nível nacional. A dele
gação jaraguaense está composta por
·32 pilotos e 11 dirigentes, que segui
ram em ônibus especial patrocinado
pela Malhas Malwee.

O treinador da equipe, Ado-

Emplacamentos, transferências, negativas,
seguro obrigatório e taxas.

Rua Jorge Lacerda, 169 - Fone: 72-2779

SANTA -MARTA
CONSTRUTORA, INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTOA.

�OJETOS, CONSTRUÇÃO,DECORAÇÃO,VENDAS DE TERRENOS, CASAS E APARTAMENTOS rua Reinoldo Rau, 541:- Fone: 723282
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Uma emissora de TV
para Jaraguá

Já em outras ocasiões
tem-se chamado a atenção
que Jaraguá do Sul não tem
a projeção que poderia ter,
nem é ouvida e reconhecida'
como deveria a nivel de Es
tado e Pais. Atribuiu-se o

fato ao modo de ser do ja
raguaense, que prefere fazer
ele próprio a pedir e reivin
dicar, perambulando de ga
binete em gabinete para ob
ter o que de direito que,
quando concedido, ainda é
interpretado como algum
favor.

Eu próprio não fujo à
regra. Prefiro fazer a reivin
dicar. Mas no não reivindi
car oque de direito há algo
prejudicial, talvez não ime
diato, mas num futuro pró
ximo.

t bem conhecido'o
adágio popular: "Quem
não chora, não mama". Eu
diria mais: quem mais cho
ra, mais mama e até mama
o que pertence ao que não
chora. É o que acontece
conosco: outros levam o

que é nosso de direito.
E o prejutzo ainda é

maior por estarmos situa
dos ente os dois maiores
pólos econômicos do Esta
do - nossas concorrentes di
retos, a quem a -nossa pro
jeção '. e desenvolvimento
não interessa.

É por não sabermos
nosprojetar, nem reivinâicar
que

.

nos faltam muitos
órgãos estaduais e federais
que, pelo porte de nossa

economia, já deveríamos
ter, mas que, para nosso
"prejutzo, ainda estão locali
zados nos centros concor

rentes.

Está . na hora de

"pormos a boca no trom

bone". E, além dos políti
cos, os meios de comuni
cação de nossa cidade de
vem se engajar neste traba
lho. Preci-samos .deixar de
ser bairristas. É preciso
criar nosso espaço, pelo
menos a nivel de região e

Estado.

E o que ainda nos

falta no momento e que, a
meu modo de ver, é im
prescindível é uma emisso
ra de Tv, qup gere progra
mas aqui. E um espaço
ainda aberto que precisa ser
ocupadopor Iaraguâ; antes
que alguém o feche.

Não disponho de in
formações técnicas, nem

conheço a legislação ati
nente. Mas acredito, pia
mente, que está mais que
na hora de lutar por este
espaço. Se cidades, com

suporte econômico bem ill
ferior, tem condições de
manter uma emissora de
Tv, por que 1I0S não tería
mos? Ou, só por estarmos
entre dois grandes pólos
econômicos, lião temos di
reito a tal? Por que não
deixar de sermos influen
ciados, para passar a in
fluenciar?

Fica aqui o meu pe
dido para que o poder pú
blic0t-ACIJS, clubes de ser

viço � Lions e Rotary, e ou
tras entidades examinem a

questão. E num grande mu
tirão, viabilizar o fato. Ao
que me parece, a única coi
saque falta, é nos conscien
tizarmos que temos a ne
cessidade de uma emisso
ra de Tv.

ACEROLA '

(a Crutinha do Globo Repórter)

Sua fama vem da riqueza em vitamina C - 40 a 80 vezes mãis do que o

limão e a laranja.
.

Adaptável ao nosso clima, dá frutos até 6 vezes .ao ano, além de embele-,

zar o jardim.
'

Vendar Fone: 72-149IJ
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mil crianças. O número a ser

vacinado é inferior porque a

maior parte delas já tomou o

medicamento. Porém a Se
cretaria da Saúde ressalta que
mesmo crianças já vacinadas
podem tomar o reforço.

A vacinação pode ser

feita AO Posto de Saúde Cen-

minado, o dr. Murillo procu
rou o remédio' de uma garan
tia constitucional, para a pro
teção dedireito líquido e cer

to, pondo fim, assim, ao abu
so de poder cometido pela
autoridade, com receio de in
criminar-se.

Eis que, agora, a dra.
Hildemar Meneguzzi de Car
valho, MMa. Juiza da 2i1 Vara

Cível, deferiu liminarmente- o
Mandado de Segurança, para
que se forneçam ao advogado
as CERTIDOES solicitadas,
desta vez obedecendo unia
ordem judicial, e como se diz,
vulgarmente, "debaixo de va
ra".

O sr. prefeito tem o há
bito de pedir direito de res

posta a tudo aquilo que se es

creve sobre ele e no trato da
.

administração, como chefe do
executivo, autoridade incon
teste que é.

Mas, desta
-

vez ele se vê
forçado a liberar as CER
TIDÕES pedidas, sob pena
de sofrer severas sanções {in
clusive INTERVENÇAO,
RESPONSABILIDADE CI
VIL e CRIMINAL) pela de-

. sobediência a uma decisão de
autoridade judicial.

Se nos for permitido, já
que este semanário vem' so-

�. .

E hora de vacinar
·contra o sarampo

Prefeito responde "debaixo de vara"

Eleição no Vieirense

Venha até oBreithaupt e
confira porque .somos o Nºl em matéria de economia.

Vel1ha conferir!

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
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Prossegue a campanha
de vacinação centra o Saram
po em Jaraguä do Sul. A Se
cretaria Municipal de Saúde
espera vacinar entre oito a

dez mil crianças de O a 14
anos de idade. Os técnicos es

timam que a população desta
faixa etária alcança quase 20

De confnrmidade com o

que anunciamos na página
três, da edição passada, vol

.

tamos l\ nos ocupar com a no
.

ta ADVOGADO IMPETRA
MANDADO CONTRA O
PREFEITO DE JS, infor
mando com fidelidade os nos

sos leitores o que se passa
com relação ao assunto.

'

O dr. Murillo Barreto
·
de Azevedo, decano des ad

vogados em Jaraguä do Sul,
impetrou em 13-04-1992, no

·

Juizo de Direito da Comarca -

de Jaraguá do Sul, um Man
dado de Segurança contra o

DR. IVO KONE'LL, Prefeito
Municipal deste Município.
Queria o advogado, do dr.
Prefeito, por certidão, que a

Prefeitura fornecesse, por es
crito, sobre atos relativos ao

recapeamento asfáltico e

quais as verbas e autorizações
legislativas para as cons

truções dos Pavilhões "A" e

"B", Estande de tiro, modifi
cações no Pavilhão Governa
dor Ivo Silveira e construção
do Pórtico de Entrada do

Parque Agropecuário "Minis
tro João Cleophas", em ter

renos de terceiros. Tais re-
· querimentos vinham-se arras

tando desde MAIO do ano

passado, sem qualquer pro
vidência. Sentindo-se discri-

JARAGUA DO SUL - GUARAMIRIM - JOINVILLE - SÄO BENTO DO SUL - MAFRA

PNEUS FERRAGENS

traI até O dia 22 de mai
funcionará inclusive nos
de semana, com exceção,
dias 12 e 10 de maio (fi
dos).

Os técnicos estão
nando também com eq

•

volantes que percorrem
las e creches do municíps

sanções econômicas por
do prefeito, visando o se

chaniento por não se aj
ao sistema prefeitural,
constantemente este perl
co de mentiroso, mal-mt

. cionado, rasteiro e calunioso
e não liberando, ipso fado,
UM CENTAva para as pu;
blicações previstas na tE
ORGÂNICA DO MUNId.
PIO e na CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL, - se DOS rir
permitido, voltamos a afrrJU
- daremos aos leitores
semanário e ao POVO de
raguä do Sul, que ele f
bajula, dizendo-se, o seu'

fensor, e à região micrd
gional da AMVAU, a ín(
das CERTIDÕES que e

OBRIGADO a fornecer. '

A partir dessa hora
meçarä a aparecer que
SEMPRE A VERDADE está
ao lado dele.

A. classe pensante ce

meça a acreditar que já e�
na hora de acabar com o j�
do pau de dois bicos, e que já
não prosperam mais as má
ximas de que, PARA OS
AMIGOS,. OS FAVORES E
PARA OS INIMIGOS, OS
RIGORES DA LEI.

Quem viver, verá! É SÓ
questão de tempo,

A Sociedade Esportiva e Recreativa tivos e 3 suplentes. O presidente eleito é AI
Vieirense elegeu nova diretoria na noite da tevir Antônio Fogaça Jünlor; vlee-presíden
última segunda-feira. Foram eleitos 20 te: Silvestre Schlickmann, secretário Os
membros efetivos para o Conselho Delibe- valdo Sellner e presidente do Conselho Fis
rativo e 5 suplentes. E para o Conselho calWilson Eggert.
'Fiscal- foram homologados 5 membros efe-

MÓVEIS
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