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Feira da Malha deve faturar Cr$ 900 mi.
I'

A 6fl edição da Feira da Malha acontece
em Jaraguá do Sul âe 17 a 26 de julho. Com
estimativas de atrair um público aproximado
de 100 mil pessoas e/aturar algo em tomo de
900 milhões, a Feira da Malha deste ano trará ,

uma série de novidades, a começarpelo siste
ma de venda de "stanâs" que terá valor calcu
lado em metro quadrado. O evento é pro
moção do Rotary Clube, que reverte os lucros
em beneficio do "Natal da Criança Pobre".

São esperados 50 expositores e consumidores
das regiões Sul e Sudeste. A Feira da Malha
vende produtos do vestuário de boa qualidade
e a preços de fábrica. O público consumidor é
normalmetue composto por famílias de classe
média.

A Central de Marketing e Comuni
cação, empresa com sede em Curitiba (PR), ,

foi.escoihida.para cobrir a Feira da Mallia/92
nas áreas de marketing epublicidade.

'
'
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Assembléia de Metalúrgicos
discute redução de jornada

A direção do grupo Weg e o Sin
dicato dos Trabalhadores nas Indús
trias Metalúrgicas de Jaraguá do Sul
não chegaram a acordo sobre apropos
ta de redução de jornada pedida pela
empresa inicialmente em 25% e am

pliada para 27,7%. O Sindicato só
aceita abrir negociação' após o tf.atamento de duas condições básicas. aber
tura da contabilidade da empresa para

.

uma comissão da entidade, D1EESE e

dós trabalhadores; e.abertura de nego
ciação para por fim ao' trabalho hOS

sábados.' Estas propostas serão avalia
das neste_sábado(16) em assembléia

da categoria.
,

A proposta da Weg é reduzir a

jornada em 27,7% por 90 dias. A re

dução dos salários seria feita da se

guinte forma: 25% nos primeiros 30

dias, 20% nos 30 âias consecutivos e

15% nos últimos 30 dias (os 15% se

riam mantidos caso fosse necessário
estender a redução). Durante o período
dediminuiçäo da jornada os trabalha
dores ganham estabilidade no emprego.
A empresa se compromete a respeitar o
salário normativo da categoria. É in

tenção âos diretores promover uma en

quete intema entre os trabalhadores pa-

Polícia Rodoviária fiscaliza excessos
'o excesso de ve

locidade continuà
provocando umm gran
de númme.,o de multas
aos motoristas imm

prud�ntes. A Polícia
, Rodoviária Federal
registrou somente em

abril1386 notificações
nas BR-1Ot e BR-280,
trechos entre Garova
e o trevo de Piçarra� e

o Porto de São Fran
cisco do Sul até a di
visa eom Coropá. A

. PRF fiscaliza os ex

cessos com' dóis co

mandos semanais
equipados comm radar
e instalados em pon
tos \'ariados das ro�, i
dJvias. j

lIiO

P6g. os. Equipada com radar a PD multa abuso de velocidade.

ra tirar uma análise do aceitamento ou

não da proposta. A empresa promete
acatar o. resultado da enquete.

O Sindicato dos Metalúrgicos,
contudo, não aceita a proposta da en

quete acreditando em coação por parte
das chefias, "como já aconteceu em

ocasião anterior", disse o assessor de
imprensa Antônio Hélio. Uma fonte da

Weg acrescenta que a empresa aceita a

supen..isäo do sindicato durante a en-

quete. .

A decisão final deve ficarpara a

assembléia.

II

li

Juventus X Ararànguä

Dunga enfrenta
seu ex-clube
o ponteiro-diq!ito Dunga, ex-joga

dor do Juventus; serq a principal atração
do Araranguá; no jogo de amanhã no

estádio João Marcauo, ele que enfrento seu

ex-dube pela primeira vez após a permuta
pelo meia Jorluís. O jogo inicia as ttis e

meia da tarde e está sendo aguardado com

enorme expectativa, uma vez que o técnico
Almir Gil terá inúmeras dificukkules para

" escalar a equipe. As contusões de André,
Geraldo Pereira e Edmundo e as punições
aos jogadores Márcio, Biguaçu e Gi{van,
impostaspelo TlD da Federação, deixam o
treinador juventino bastante preocupado
em relação a equipe que vai botar em eam-

,

po,

Uma das enchentes
em rua

de acesso à presidente
Juscelino. Situação se

repete

Ea
enchente
voltou...

Na noite de 12 do corrente, 20hJOmin" as

fones chuvas que caíram sobre a cidade, fizeram
voltar os antigos problemas com que se debate a
área central de nossa urbe.

As placas ainda estão noticiando a con

clusão do emissário de águas que custou muitos
milhões aos cofrespúblicos e, desde a última en

chente a municipalidade informava aos mora

dorts desolados, que obras complementares de
veriam ser iniciadas para ligar as áreas criticas

ao tão falado emissário.
Já se passaram 'meses desde que foi roda-

/" --\�
OalgoJa() Ion�a Vitia. ( ��' '\

�-.........C L\-{,

1Iii.., .

do este filme por este semanário e eis que tais

providências certamente foram postergadas, pois
as mesmas enchentes nas Ruas 32 Presidente
Juscelino· e 33 (Henrique Piazera) voltaram a

apresentar novas cMia$ e as reclamações dos
moradores e dosmotoristas _ que tiveram de en
trar à contra-mão em algumas ruas.para desviar
desse incômodo corre-corre, que já devia estar

esquecido de tão badalado que foi a obra in

completa, inaugurada.
Gente, isto não devia mais acontecer en-

tre nós!
.
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Editorial
Ivo Konell adverte

Assim inicia uma en

trevista a um jomal blume
nauense. pouco lido nesta

região, que é enfeitada com

uma foto, mostrando uma

pose daquele que poll,liu a

imprensa catarinense com

um artigo em que o burgo
mestre procura explicar
porque é ditador.

Na
.

repoFtagem ele
mostra que é simpatizante
do PARDDO ÚNICO que
já evidenciou a sua falibi
dade e que começou com a

queda do muro de Berlim e

o colapso ideológico de
Moscou.

Justifica as exone

rações das esposas de Afon-

so Piazera Neto e 8alduino
Raulino, tão comentado na

cidade, porque "elas são
esposas dos dois ex-secretá
rios que resolveram mudar
de partido. Como não estão
sintonizados com a nossa

orie��ção política, foram
demitidas..Foram eles que
tomaram o novo rumo".

Como de costume, não.
está satisfeito com a Caixa
Econômica e o governo do
Estado

.

que ele acha que
querem "aparecer demais
para o meu gosto". Irritado,
procura o caminho da
violência e da sublevação da
ordem, porque acha que
"isso é uma politicagem

baiu. Isso ofende, enoja" e

adverte: "SE DEMORA
REM MUITO, EU MESMO
VOU COMANDAR A IN
VASÁO DAS CASAS PO
PULARES"; Se o prefeito
não garante mais a paz e a

ordem, que se acautelem as

classes conservadores,. por�
que podem, esperar o pior
ql,le pode. redun.dar em in

tervenção no município,
onde faltam os requisitos
mínimos de segurança, res
ptito e tranqulidade aos

seus moradores.
A insuflação à desor

dem não é o melhor dos
caminhos para a solução do
problema habitacional.

Arua28

que sechama

ArturMüller
Entre velhos fotogmJios de um al

bum, enconI1'IlmOs este pn!Cioso instanta

neo. que limbra o QfIO.de 1946. timdã do
alto da nova Estação da Estrada de Ferro.
inaugurada fazia poucos anos. pelo Cel.
Durival' de Britto. depois de muita lusa e

. que era a mais bonita do ramal São Fran
cisco do Sul - Mafra.

Vamos falar da Rua 28. do centro

da cidade, que poderia ter outro nome.
mos que cMgou ti ser conhecida por PA
DRE DOUTOR PEDRO FRANCKEN. o

,1. vigdrio efetivo e grande incenIivador do

"J1ff1ITUSo da então freguezia de Jaraguá.
Depois veioAR7VRMOLLER, serventuá
rio da Justifa, comerciante, politico (Inten
dente, Prefeito e Deputado ESIDduaI). que.
faleceu em 27-04-1957, passotrdo. então a

ser conIrecida assim, po� tinJuJ proprie
dade na esquina (onde.em a antiga Gráfi
ca Avenida). tinha residhlcia onde hoje
estD. o Can6rio e possula outras M?OS de

terra naquela via. Como não se pudesse
� o Padre Francken, por igual im
portante. nopassado mais estepor sermais
mnoto. passaram o seu nome para a Rua

27, que se chamava Dom Pedro II, e este

por Ser mais remoto acabou esquecido äe

figurarem 0UJra via.

Pane da Rua 28la Prara do ex

pedicionário. ent60 conhecida por Praça
Leónidas Cabral Herbster, o seu consllUtor

(vide A RODOVIÁRIA MUDOU-SE. ed.

3682. de 28-03-1992. do "Correio do Po

vo'; p. 2). que será lembrado OportulUl
mente.. Vê-sepane da Rodovi6ria, o cantei
ro central'e veiculos da época.

Numa roda de clUtnIJITiio o ex-pre
feito Joaquim Piazera lembra ilue onde
est6 a prtIfQ, hovia uma cosa onde morava
Francisco Dutra, pai de Osmor. Do mesmo
/ada. em diTefão â Pres. Ep. Pessoa, l'inha

"

a casa de Edgar (Epi) Piazera (j6 falecido)
e. em seguida vem a cosa de Joaquim Pia

zero, constmida em 1947, em terras com

pradas deArtur Müller. Em seguida havia
uma cosa de enxoimel. onde morava o l'

Sargto. Femando Penha, do TIRO DE
GUERRA 406, em 1934. Ainda existiam
telTtlS de Artur Müller, compradas de Do

mingos Reck, de Itapocuzinha. Naquela re
giãohovia a sermsia de Leopoldo Piske, j6
confrontotrdo com a Rua 4 (Ep. Pessoa) e,
em 1929. pertencia o terreno à. Amoldo
Ledonardo Schmill. que o permutou com o

Governo do Estado {escrit. lU fls. 157,Ln'
45). para eonstruir; alI, o Grupo Escolar
"Abdon Baptista.... inougurado em

28-(J5-1935, tendo como l' diretor Oto de

SO!IZfID�
O oUIro lado da tua, ,panindo da

Rua 4. no antigo tlJinJramento o edificio
constnúdo pelo médico. dr. Fritz Weiss.
onde montou o seu KmnkeiIhaus (em por
IUguis. triJduzjtJo - cosa dos doentes) o
hospital ou cosa de saúde. L6 também es

teve o dr. Álvaro Batalha, j6 serViu de Pre�

feitura e h6 muitos anos é o Novo Hotel,
Em seguida vinha 'a consl1Ufão de Carlos

Weege. de Pomerode e um tempo em Rio

Cerro. onde morou. a sra. Otilie Tiegs e ser
viu de "República". onde moravam os sol
teiros (vük UM. ANTIGO "MARCO ZE
RO" DA CIDADE. "Correio do Povo". ed:
3662. de 28-10-91., p.2) hoje a bonita re

sidência de Décio da Silva, dir. preso da

WEG. Ao lado. terreno adquiridoporMax
"'11helm, onde Yolanda morava ultima
mente e comprado pela firma Brelthaup:
As demais construções j6 foram lembradas
acima, pertenciadasporArturMüller, filha
e netos, inclusive a cosa da esquiní:!, onde
ainda a Empresa de Felipe Frenzel tinna

sua agência de transpones.
UMA RETIFICAÇÃO: Das tem

bTOnfosd'O SALÃo DE AUGUSTMIEL
KE (CP. ed. 3684. 11-04-1992. p,2). fala-se
de um crime que teria vitimado Ehmke.
Antonio Quadros, popularmente conhecido

·por "Pelado", infonna que ossistiu a cena

do crime. naquela modIugada, menino de
17 anos. em 1934. e que o atingido foi um
till de Hans. conhecido por JOÃO
ALEMÃO. que trobalhova na Empresa de

Tronspones Felipe Frenzel e tinha passa
gem eomprado para l'iajar para a·Alema

nha, no·dia seguinte, quando se deu seu en
terro.
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riA História de nossa gente lião pode ficar;ó na-saudade"
O Passado só é �mportante se o seu temf'O foi bem empregado.

Confira a História
HÁ50ANOS

-:
- Em 1942, o Ten. Leonidas.C. Herbster, de acordo com o de

creto-lei federal n1l3.2Dq de 19-04-41 (aniversário do presidente GetúIúJ

Valgas). ouvido o Depanamento Administrativo do Estado, baixava de

creto-lei nll 93, decretando que o oficial do registro civilpodia cobrar da

municipalidade metade dos emolumentos ou custas que a ele e ao juiz
coubessem, pela habilitação para casamento, assim como sua' cele

bração, registro e primeira certidão, de pessoas reconhecidamente po
bres. O tenente prefeito determinava no an. ]II a forma de cobrar tais

custas reduzidas junto dámunicipalidade.
- - O decreto-lei nll 94 mostrava a preocupação da municipali

dade pelos que quisessem instituir bem de famllia, desde que inferiOr a
50 contos de réis, que é quando todos os atos relativos à sua aquisição
ficavam isentos, só voltando a ser cobrado no caso de eliminação da
clausula. O decreto-lei nl1 95; isentava do imposto prediâl osprédios ad
quiridos, previstos no decreto-lei nl1 3.2Dq enquanto não fosse pago
àqueles, o mutuo respectivo.

HÁ40ANOS

- - Em 1952, a SOCIEDADE DE DESPORTOSACARAi tinha
nova diretoria: Pres. de Honra - Edmundo Emmendoerfer; Pres. Heinz
Marquardt; Vice - Leopoldo Karsten; 1fl Secr. Luiz P. Airoso; ]II Secr..
Antonio Maba; 111 Tes. - Donaldo Schroeder e ]II Tes. - Engelben
Freiberger.

'- - Tinha lugar no distrito âe Corupâ a bênção lia pedra fun
damental da nova matriz "São José", com grandes festejqs em beneficio
do novo templo.

HÁ30ANOS

- - Em 1962, neste começo de 1992 questiona o povo as ações
do governo federa� as denúncias envolvendo ministros e negociatas, as
sim como a insistência de não pagar os reajustes de 147% aos aposen
tados e pensionistas: Nesse ano de 62, em maio, transcrevia-se o artigo
MÃos SUJAS, da Tribuna da Imprensa (30-01-62), que comental!a a

volta de Lldio Lunardi àpresidência da Confi Nac. da Indústria, SESI e
SENA/, graças a uma liminar do Suprerno Tribunal Federal, que era

considerado um escândalo. E_collcllle o longo artigo, dizendo que o min.
Alfredo Nasser, "que insiste em dar prosseguimento aos inquéritos e as

sindicâncias instaurados para apurar as ladroeiras do governo Kubits
chek, muitas mãos sujas, de administraâores desonestos e de pelegos,
tem voltado a tocar nos dinheiros epapéis púbücos, destruindo, empou
cas haras, o esforço moralizador e a lisura demuitos meses de traballw e

devoção ao interesse público. O caso Lunardi é tipico. E mostra que al

go continua; entre nós, estarrecedoramente errado. E esse erromonstruo

so, que bane a honradez e reabre a porta dos cofres à t,lesonestidade, de- .

veria ser corrigido, a qualquerpreço". O que mudou?

HÁ20ANOS

- - Em 1972 , o prefeito Hans Gerhard Mayer comprava uma
.

motoniveladora Huber Warco, aumentando para 4 niveladoras e o faJO
era comemorado com a foto e os cumprimentos ao chefe do·executivo.

- - O "Correio do Povo", completava o seu 5J1l ano de existên
cia e o semanário, em editonal assinalava o grato acontecimento na

imprensa local.
- - O governador Eng. Colombo Machado Salles completava

mais 11m ano de existência no diä 20-05-72, cumprimentando antecipa
damente a imprensa Pf!la passagem, também, do seu segundo ano de

administração.
- - O Clube de Campo Beira Rio era uma realidade com apro

vação dos estatutos e eleição do presidente Max Roberto Born/ioldl, se
cretário Pedro Donini e tesoureiro Raul [)riessen. O·Cons. Fiscal: Mario
Sousa, Ildo D. Var,gas e Ewaldo Schiewe, sendo suplentes Ivo Ewald,
Dercilio Penski e Osmar Vailaui.

HÁI0ANOS

_-
- Em 1982, o. "Correio do Pavo" complétava ß anos, e o sr.

Eggon João da Silva - Diretor Presidente do Grnpo. WEG enviava a se

guinte mensagem: "No momento em que este prestigioso veiculo de co

mUnicação completa seu 6JII aniversário, nos sentimos hanrados em

cumprimentar V. Sria. por esta datatão importante para a comunidade
jaraguaense. Acompanhando a evolução do CORREIO DO POVO, so
mos testemunhas da idoneidade profissional que sempre norteou sua fi- í
losofia editvria� e do valoroso serviço de interessepúbüco que o mesmo

tem prestado à nossa cidade. Registre-se, pois, nossa particular admi
ração e os votos de que este informativo continue a colecionar vitórias
emprol da imprensa livre e responsável".

.

.

- � A SOCIEDADE DE DESPOlUOS ACARAi ampliava o

seu çomplexo esportivo no Jaraguá Esquerdo e já dava início ao plano
de metas e de obras para a construção de um salão de festas e de reu

niões da diretoria.

Apoio
INDÚSTRIAS REUNIDAS
J�RAGUÁ LTOA.

J� do Sul, 16 a 22 demaio de 1992
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·Camiseta de campanha é
lançada na convenção dó PTB

, ,�

ADERBAL' MACHADO

A Honestidade
.Jarap6 dó Sul - Com 457·

coavencionais aptos a participarem
III votaçãO O PTB - Parti�o"raba
Uústa Brasileiro, realizou convenção
ao domingo passado, (10) elegendo
• Comi&sio Executiya, apresentando
dlapa única.

Cerca de 238 filiados compa
teCeram ao Oube Acaraí para vota

rem o que correspondeu a mais de

52% dos filiados que podiam parti
ripar tendo a chapa única recebido

233 :..atos favoráveis, 2 votos em

bl8llco e 3 votos contrários.
Foram eleitos 21 membros

eCetMls, 7 suplentes, 1 delegado do

partido para o Estado, 1 suplente de

delegado. e o Ifder da bancada. A

eleição da executiva foi feita por
aclamação, a pedido do delegado do

partido Osmar José Vailatti, uma vez
que nãó havia chapa concorrente. A

direção do PTB em Jaraguá do Sul

ficou assim constituída:
presidente: José Benedito de Cam-

�ce Presidente: Balduíno Raulino

Secretário: Adolar Jark
Tesoureiro: Maurélio Maurer
Uder da Bancada: Evandro Tomazi
ni Liscano
Suplentes: Eraldo Muller e Flávio
Miorelli.

O Presidente Estadual do

Partido, ROberto Zimermann,
afirmou que o PTB de Jaraguá do

Sul, demonstrou o quanto está pre
parado para as eleições e a força
política que o partido tem hoje no

Município ao observar-se que mais
de 52% dos convencionais compare
ceram ao ato espontâneamente. Nil
oportunidade disse ainda que trazia

Conheço as a�
de

.

que disponho e se:

usá-las muito bem, po
dem ter certeza. Jamais
o fiz e jamais o farei se_m
dignidiule e sem respeltt;J
pelas

.

pessoas
- polS

mesmo a critica mordaz,
lrõnica ou ferozpode ser

fonnulada sem o tempe
ro avassalador da calú
nia, da injúria ou da di

famação.
Se chegopara ficar,

devo adaptar-me
também - e devoadap-
tar-me principalmente

- ao motus vivendi de
Jaraguâ do Sul, uma ci
dade simpática, escanca
rada de vitalidade, de
bem-querença, de soli
dariedade e, numa épo
ca bicuda como esta,
uma cidade de cresci
mento vertical.

Quem mora aqui
pode adorar a cidade,
mas nem imagina o

quanto isto é um paraiso
- comparado a outras

regiões. A minha, por
exemplo: Criciúma.

.

Comparativamen
te, é colocar a noite ao

lado do dia. A noite é lá.
Para resumir e pa

ra terminar; entro em Ja
ra�á como entro na

minha casa. Aqui me

sinto em casa, tal a. re
ceptividade oferecida.

Passo a deixarmeu
coração à disposição dos
amigos epretendo trilhar
um caminho limpo -

como é de obrigação ,e

de lei.

Poderia sair pro
clamando: eu sou ho
nesto; E dat? Seria uma

excelente pergunta que
alguém faria. A .honesti
dade é um fundamento
natural, não um milagre
ou uma mercadoria a

ser anunciada.
Aliás, a honestida ..

âe muito anunciada gera
desconfiança: ou a pes
soa que insiste em pro
clamar-se honesta tem

algo a esconder e por is
to procura enganar os

outros, incutindo-lhes
uma verdade falsa ou

então, o que é pior, quer
enganar a simesma.

Chegando a Iara

guá do Sul para ficar,
pretendo colocar aqui o
seguinte: terei no exerci
cio daprofissão a hones
tidade. do meu caráter,
aquela legada de berço
pelo meu pai; não a ho-
nestidade interesseira,
pré-fixada, enganosa
como juro financeiro.

Até por uma lógica
da vida: o conceito de .

honestidade eme,.ge· de ,

quem se comporta bem
- não apenas o que não
rouba, não comete con

travenções legais. Pois
desonesto é também o

que comete injustiças
sociais, demite inocentes,
fala mal dos outros, de
nigre a imagem dos se

melhantes, trai a con

fiança, tripudia sobre os

mais fracos, não admite

perder epor isto apunha
la pelas costas compa
nheiros ou adversários.

Flagrante da convenção: Advogados Bianchi, José Benedito de Cam
pos. (presidente do partido), empresário Wander Weege, Durval Va
seI e Roberto Zimmermann (presidente do PTB em SC).

ao candidato do partido, deputado
Durval Vasel, o apoio de deputados
federais, senadores e do ministro dos

Transportes, Afonso Camargo.
O Presidente do Diretório,

José Benedito de Campos disse que
.os próximos passos, serão no sentido
de oficializar as coligações, rastrear
nomes à vereança, bem como manter

constantes reuniões com a equipe de
trabalho porque a partir de então,
começava a campanha propriamente
dita.

O último a discursar na con

venção foi o deputado Durval Vasel

que afirmou estar entusiasmado com

o comparecimento dos partidários à
convenção, frisando que além de
mais de 52% dos filiados presentes,

tudo foi espontâneo e que tal fato
foi uma resposta àqueles que disse
ram que o partido não conseguiria
nem 30 filiados. Vasel concluiu: "es
tamos vivendo a bonança política, .

nosso partido estácoesoe a cada dia
recebemos mais adesões".

Entre os presentes à con

venção estavam o empresário Wan
der Weege, o "ice presidente do PFL
de Jaraguá do Sul, Ademir Izidoro, o
vereador José Ramos de Carvalho,
além de lideranças de bairros e pre
sidentes de associações de morado-
res.

Circulou na convenção as

primeiras camisetas da campanha
-oom os dizeres "Vote em Gente co

mo a Gente, Vasel 92".

Esquerda tenta a coligação
com vários nomes apresentados para
apreciação do diretório, ainda não tomou
nenhuma decisão. Entre os nomes dos
Tucanos figuram Guido Schmidt; do pre
sidente. do partido Célio Bayer e do dele

gado do partido Vieente Caropreso.
Provavelmente neste sábado, caso

ocorra o encontro, PDT, PSDB e PT, de
cidirão se haverá ou não aliança entre

ambos, ou se: lançam candidaturas pró-
prias.

.

Para o secretário geral do PT,
Luiz Hírchen, em caso de coligação a

chapa majoritâria deverá ser composta
pelos três partidos, numa ampla nego
ciação para a cabeça de chapa, quando
será apresentada uma opção a mais para
o eleitorado jaraguaense.

Até o presente momento a defi

nição de nomes aos cargos de Prefeito e

Vice, sairam do Partido dos Trabalhado
res. sendo que o PSDB muito embora

Jarasu' do Sul - Na tentativa de

segmentar a terceira força politica do

município, os partidos considerados de

esquerda deverão realizar encontro neste
. sábado, propensos a uma coligação, vi
sando o pleito deste ano.

Presidentes e representantes do
POT - PSDB e PT deverão sentar-se à
mesa buscando entendimentos, sendo que
já bouve um primeiro encontro, porém,
com a ausência do PDT.

Vereadores trocam acusações na Câmara
pedido pelo presidente Heins Ed

gard Raeder, ao Instituto Brasileiro
de Administração Municipal, sobre a

legalidade de um projeto do executi
vo, que pretendia "esticar" contra

tações temporárias, a princípio de 6
meses - para 2 anos: Foi confirma
da a inconstitucionalidade do proje-
to.

.

O caso ainda não foi votado,
mas as comissões da Câmara, por in
crível que pareça, não acharam nada
de anormal no projeto.

O presidente Heins Raeder
resolveu buscar outras informações e

acabou sendo informado de que a in

tenção fere a Constituição.

Jaraguá do Sul - Passados
alguns dias de calmaria, as sessões
da Câmara de Vereadores do mu
nicípio, voltam a ser acaloradas.

São vários os motivos que le
vam os vereadores a exaltarem-se:
ora por questões do regimento in
terno, ora por algumas ironias e ou
tras vezes por defesas mais veemen
tes dos partidos que representam..

Na sessão da última segun
da-feira foram trocadas algumas
"gentilezas" entre os vereadores
AI�iro Antunes Farias Filho (Peca),luIZ Zonta e o presidente do Legíslativo Heins Edp'rd Raeder.

.

O preslde�te da Câmara,
"eIns Raeder argumentava que no

regimento interno existem com

petêneias exclusivas da presidência,
respondendo ao vereador Almiro
Antunes Farias Filho. Este por sua

vez, atirava farpas na presidência, ta
xando-a de incompetente e ainda de
fendia 'o projeto do executivo que
concede aumento de 10% ao funcio
nalismo municipal, o que para o ve

reador Luiz Zonta é uma vergonha,
principalmente porque o prefeito
não se cansa de dizer "todo gabola"
que a prefeitura está com o caixa
abarrotado com alguns milhões de
cruzeiros.

c

glntl nossa

Jaraguá cip Sul
.

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

Na sessão da segunda-feira
chegou a Câmara o esclarecimento

o melhor Carro Usado da região
ESCORT GL, Azul Metálico/89
DEL REY GUIA, Azul/89
FlAT PREMIO es, Vermelho/90

ESCORT L, Vermelho/90
DEL REY BELINA L, Dourado/90
SANTANA QUANTUN-GLS, Prata/90

ESCORT L, Prata/90
DEL REY GUIA, Dourado/88
FIAT UNO CS, Cinza/88
Av. Mal. Deodoro daFonseca. 158
Fone72-1777 - Jaraguá do Su: - SC

-:--..=-_- _.,----_.-- ------------_._-------:

Moretti. Jordan & CiL Lida.
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Dada a largada para
a 62 Feira da Malha

JaraguA do Sul - Com
expectativa de atrair um público
de 100 mil pessoas e faturar
aproximadamente crS 900 mi
lhões, acontece de 17 a 26 de ju
lho próximo a sexta edição da
Feira da Malha. Evento organi
zado pelo Rotary Clube de Jara

guá do Sul em beneficio da pro
moção "Natal da Criança Po
bre". Cerca de 50 expositores,
especialmente pequenas e mé
dias indústrias têxteis, devem

participar da Feira da Malha
deste ano no Parque Municipal
de Eventos Agropecuário.

Inovações marearão a Fei
ra da Malha em 92. A começar

, pelo sistema de comercialização
de "stands" que terá valores cal
culados por metro quadrado. Os
expositores também fiearão livres
do pagamento da taxa de 10%
sobre as vendas, percentagem
habitualmente destinada para a

campanha publicitária. Neste ano
a campanha publicitária deverá
ser fmanciada unicamente com

recursos provenientes da venda
dos espaços. "É possível que o

preço do "stand" fique mais alto.
Mas em compensação a empresa
se desembaraça da fiscalização
sobre as vendas e ficando mais
barato, explica Germano Quan
dt, da CMC - Central de Mar
keting e Comunicação, empresa
escolhida para cobrir o evento
nestas áreas.

Outra novidade que fun
cionará como um chamamento
ao público consumidor é a reali
zação de eventos paralelos à Fei
ra. Entre eles estão previstos
shows de dança folcl6rica e mo

derna, apresentação de bandas e

bandinhas, espetáculo de balões,
entre outras atrações. Muitas de
las deverão ser casadas as pro
moções que a municipalidade
organiza pela passagem de seu

116° aniversário.

Hist6rico
Realizada pela priineira vez em

1986, a Feira da Malha é ideali
zação do Rotary Clube de Jara- .

Comércio registra um
crescimento ocasional

,

I.

Jaraguá do Sul - se o nú
mero de consultas for realmente um

fator de comprovação de vendas o

comércio jaraguaense registrou um

incremento no mês de abril. Segun
do relatório do Serviço de Proteção
ao Crédito, o número de consultas
aumentou de um mês para outro

25,5%. Em março foram registradas
S20S consultas, enquanto que em

abril este número pulou para 6.509.
Para o presidente do Oube de Dire
tores Lojistas (Ronaldo Köhntopp)
esta elevação, entretanto, é apenas
circunstancial.

Contrapondo-se a elevação
nas consultas subiu também o fndice
de inadimplencia no comércio local.
Em abril o SPC registou uma ina

dimplência de 108,25%. Isto significa
que 631 elientes > atrasaram suas

prestações, acarretando num mon

tante de débito de Cr$ S4.813.597,94,
contia 303 fichas de cancelamento de
dfvidas, representando pagamentos

na ordem de Cr$ 40.146.724,53.
Em -eomparação ao mês de

abril de 91 - quando o SPC prestou
um total de 7320 informações regis
tra-se uma queda de 12,45% no v0-

lume de consultas.

CIRCUNSfÂNCIAS
Para o presidente do Clube

de Diretores Lojistas,. Ronaldo

Köhntopp é o pequeno incremento
não significa necessariamente um

reaquecimento do mercado. "É que
abril é mês de Páscoa. festa em que
tradicionalmente se presenteia. As
sim como em maio é mês das Noivas
e das Mães", compara.

"Não vemos possibilidade de

recuperação do comércio a curto

prazo" - acrescenta o presidente do
COL, ressaltando, contudo, não ser

opositor da política econômica atual.
"Se for para melhorar estamos dan
do nossa cota de sacrifício confiando
em dias melhores", concluiu.

Fabricação de Máquinas Industriais, Matrizes,
Moldes, etc. e Consertos em Geral

Máquinas GRONPOLL
IND. E COM. LTDA.

RuaAmazonf!S1426 - Fone: (0473) 72-3263
89250 - JARAGUA DO SUL - SANTA CATARINA

guá do Sul que sempre ficou com

5% do total das vendas, mas nes

te ano ficará com 5% do arreca

dado com a venda de "stands".
O lucro da promoção é destina
do ao Natal da Criança Pobre,
campanha anual do Rotary em

favor de menores carentes.
Além de ajudar crianças pobres a

Feira' da Malha serve para refor
çar o conceito de polo textil que
já desfruta Jaraguá do Sul.
A premissa básica da Feira é
aliar qualidade à preços de fábri
ca. As experiências anteriores
demonstraram que consumidores
de toda região e também de es

tados vizinhos aprovaram o que
encontraram aqui. A migração se

repete todo ano neste período e

abrange principalmente famílias
de classe média, aquelas que tra
dicionalmente costumam pesqui
sar preços sem abrir mão de qua
lidade.
O rotariano presidente da Co
missão Central Organizadora da
Feira da Malha deste ano é
Eduardo Horn.

CMCpromove
O evento
A empresa foi contratada pa

ra promover a Feira da Malha nas
.

áreas de markering e comunicação.
O trabalho da CMC inicia já na pre
paração do evento e a ela cabe a

responsabilidade de divulgar e bem,
a promoção em cidades e estados do
Sul e Sudeste.

.

Germano Quandt, sócio-pro
prietärío da agência, explica que a

agência trabalhará em três escalas:
com a mídia de SC, como agências
nacionais de turismo (objetivando
incluir uma visitação ao evento em

pacotes turísticos) e diretamente

junto aos rotarianos do Rio Grande
do Sul, Paraná e Santa Catarina que
serão transmissores da informação.

A CMC - Central de Marke
ting e Comunicação é uma empresa
com sede em Curitiba (PR) criada
há pouco mais de um ano. Respon
dem por ela Germano Quandt (pro
fissional com extensa atuação em SC
na área de jornalismo) e Cristiane
lIufessneller, uma jaraguaense nata
formada em publicidade em univer
sidade do Paraná, além de outros as

sessores.

Atuando em sistema de inter
ligação com outras 32 empresas, a

CMC oferece todos os tipos de ser

viços que -abrangem a área de mar

keting e comunicação, passando por
produção de vídeos, desings, fotoli
tos à assessoria de imprensa, entre
·outros tantos.

Instalar uma filial em Jaraguá
do Sul é uma das metas desta em
presa que já presta serviço a duas

empresas da cidade.

NANETE
MALHASLTDA

Fax
.

RuaWalter Marquardt, 1.180
72-0537 Telefone: 72-0099

I' Jaraguá do Sul
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JARAGUÁÀ VISTA
___________Sérgio Peron_

De lá - Prefeito de munidpio vizinho reclamou da in
tenção do executivo de Jaraguá, construir um campo de fu
tebol suiço.
Detalhe - O campo seria construido nomunidpio de lá.

.x.x.x.x.x.

Primeirissima mão - Na semana de convenção do PTB,
alguém pedia e insistia para "um dedinho de prosa" com
opresidente dopartido José Benedito de Campos.
Chegaram a oferecer a vaga de vice na chapa-
Adivinhe queml/l

.x.x.x.x.x.

Coincidência ou não: toda vez que detenninado politico
entra no Estádio João Marcatto ouve-se sonora vaia
Toda vez que sai, ouve-se o bis
Será intencional ou mera coinciâênciat?

.x.x.x.x.x.

Há alguns dias, verdadeira comitiva (a última cruzada) foi
até a Vila Lenzi.
Destino: Bar doAthayde
MIssão: convidá-lopara trabalharna Prefeitura
Resultado: convite recusado
Recordando: naquele estabelecimento, nas tarde de 11/04)
os participantes de um tomeio âe bocha foram chamados
debêbados.

.x.x.x.x.x.
O talprojeto engavetado pelo presidente da Câmara Heins .

E. Raeder sobre contratação de funcionários por um

periodo de 6 meses que o executivo quer passar para 2
anos. Solicitado exame doprojeto ao Ibam.
É inconstitucional.

.x.x.x.x.x.

Caso de Policia: dois Monzas faziam racha na madrugada
de domingo nas ruas de Jaraguá do Sul.
Foram surpreendidos e pegos pela Policia - ação do co

missário Zocatelli - Monza placas JK 7975 conduzido por
Cássio Barreto da Silva - Monza deplacas JK 1988 condu
zido pelo menor LP./( - proprietário do veiculo: Ivo
Konnel.

.x.x.x.x.x. ,

Dizem que tem pedra, areia e quejandos sendo distribul
dospara eleitores.
Dizem mais: voto é secreto e na hora vota-se no outro e

pronto.
.x.x.x.x.x.

.

E tem aquela do jogo de futebol no João Pessoa.
O árbitro da partida não entendeu comofalta um tranco
dado num jogador
O jogador inconfonnado, vestiu-se dopoder e disse:
- Eu sou autoridade, você está expulso.

.

Eassimfoi...

TUBOSSANTA
HELENA LTDA.

Divisão de concreto (tubos e artefatos de
concreto).

R. Joinville, 1.016 - Fone: 72-1101
Dlvi$ão de P/�sticos (tubos de PVC - eletrodutosl

Imha esgoto - tubos de polietilenclmangueira
preta).

R.Bernardo Dornbusch, 858 - Fons: 72-302$
Escritório Geral

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

Mecânica
SCHROED;ER Ltda
Especializada em redIka de mgreaageDI

e medoica em geral
Rua JoiDvJIle, 2.270
Fone (0473) 72-0947
Jaragu4 doSul- sc

Declaramos, a pedido, que a dupL .. DM-ISSt.. de crS
3.740.252,00, vene. 26.03.92, emitida por Livraria e Distribuidora Ca·
tarlnense Uda, contra a pessoa da Ana Maria Nazato, liquidada em,
seu vencimento pela sacada, foi indevidamente ellC8llliDbadlla Cartó
rio para protesto, gerando o apontamento veiculado nesta heado-
madário, ediç� de 25/04/92, pág.u.

.

Banco do Brãsil S.A.
Ag. de Jaraguá do Sul - SC
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Polícia Rodoviária multa
excesso de velocidade

R.ecJIo Norte - o excesso de

veJocidade DaS rodoI'ias continua provo
çaudo grande nÍUDero de multas 80S mo

topsta&� ousados. Somente em abril a

Pollcla RodovIúIa Federal registrou 1.386 •

mullas nas BR-10l 'e 280, trechos entre

(JaruY8 e o trevo de PIçanas e o Porto de

S60 Francisco do 'Sul� a divisa com Co-

J1IP6.
Para coibir o excesso de velocida

de, a PRF atua com dois comandos se

maoaIs em pontos variados deatea trecbos,
utllizaDdo um aparelho de radar. Andar a

mais ,de 88 lima/horários 8C8J'IeIa em no

llIk:açAo ao proprietMio do veíc:ulo. As
mullas aio expedidas para quem corre a

mais de 100 kmsjborários.

Jaraguá do Sul - O balanço
final dom Acampamento Folclórico
realizado em Jaraguá do Sul de 24 a

,

26 de abril foi ótimo, segundo o or

ganizador Carlos Hoffmann. O único
fator que atrapalhou, e chegou a

ocasionar o cancelamento do desfile
marcado para sábado à noite, foi a

chuva.
Aproximadamente 3.000 pes-

Educação,
bem-estar e
habitação

contemplados
Região Norte - Dando

continuidade ao plano de muni

cipalização dá educação o depu
tado Udo Wagner, representan
do o Governo do Estado, repas
sou ao prefeito de Guaramirim,
Antônio Zimermann, a segunda
parcela de recursos para a muni
cipalização, no valor de Cr$
44.412.980,00 destinados à re

forma de seis escolas. O valor
inicial do convênio era de pouco
mais de Cr$ 14 milhões, que fo
ram reajustados pela TR - Taxa
Referencial.

Udo Wagner garantiu ain
da o repasse de Cr$ 45 milhões
para a construção de dez casas

populares para famílias de baixa
renda. O repasse obedece a

convênio entre a Secretaria Es
tadual da Habitação e a Prefeitu
ra de Guaramirim.

ITAPOÁ

O parlamentar pedessista
anunciou também a concessão de
Cr$ 3 milhões para o município
de Itapoá. O valor foi obtido da
Secretaria da Habitação, com in
terferência do governador Vilson
Kleinübing, e será destinado ao
setor de assistência social do

, município.
'

o inspetorAdemar Silva aplica a

margem dada,acima da lei. "A IePlàção
garante possibilidade de 10% de erro' Da
mareação do radar,� fica estabe�
do que as multas devem ser tiradas�
quem anda a mais de 88 kms por 1IOra.
Porém, nós damos uma margem um pou
co superior e só multamos quem dirige a

mais de 100 kms por hora. E não são

poucos", completa o patrulbeiro. O valor
atual da ,multa por� de velocidade
está f�do em crS 104.000,00, ele é rea

justado de acordo com o saJário mfnimo.
Além dQs colll8lldos com radar

que são realizados simuMneamente duas
vezes por seD18D8 em pontos diversos, a
Polícia Rodovi6ria Federal reaIiza o tra-

soas prestigiaram o evento desenvol
vido por etapas em vários pontos da
cidade e região. O baile público re

gistrou a maior concentração cerca

de 1.200 pessoas no Pavilhão de
Eventos Agropecuário.,

Vário grupos folclóricos par
ticiparam do III Acampamento reu

nindo na cidade 520 dançarinos pro
venientes do Rio Grande do Sul, Pa-

baJbo de fiscalização de rotina no trecbo
entre o quilômetro zero da BR-10l (divisa
de SC com o PR) e o quilômetro 104 (em
,Piçarras) e do quilômetro zero (São
"Francísco do Sul) ao quilômetro 85 (Co
rupá) da BR-280.

Somente em quatro boras de ras

treamento com radar a PRF expediu 88
'notificações e multas na última terça-Ceira
na BR-28O. Número elevado que compro
va a imprudência dos motoristas nesta es

trada da região. Após a notificação, os pa
trulbeiros enviam o registro da irregulari
dade à sede da PRF em Florianópolis que
depois envia a multa ao proprietário do
veiculo. Esta multa pode 'demorar entre
60 a 80 dias para cbegar ao destino.

raná e Santa Catarina.
Definição tirada no III

Acampamento é que a promoção
será realizada daqui para frente a

cada dois anos. Em setembro será
promovido o primeiro Congresso de

Grupos Folclóricos do Estado em

Jaraguá do Sul que terá a presença
de estudiosos da Universidade Fede
ral de Santa Catarina.

Quando o "Correio" completou 70

O "Correio do Povo" sempre
gostou de dividir com os colegas as

suas alegrias.
Esta foto foi feita em

12-05-1989 na Recreativa da WEG.
Tantos eram Os companheiros de

trabalho, que precisou fazer duas fi
las de mesas.

Na primeira, perto da janela:
S. GOMES, de Gazeta, NERVAL
PEREIRA, do Dep. Comunicação
da WEG, C.L. NAGEL, da RADIO
JARAGUÁ Jaime e Gildo ßardin.

do JORNAL DO VALE, Hávio
José, do CORREIO DO POVO.

Na mesa 2: Valdenir L. Frei

berger, da RÁQIO JARAGUÁ,
M.S. Peixer, da RBS, Jandiia Feijó,
da KOHLBACII, Gilvan França, de
A NOTÍCIA, Jorge Pedroso, da
WEG e representante do JORNAL
DE SANTA CATARINA.

E não faltaram a Yvonne e o

nosso diretor. Graças a eles estamos
iniciando o caminho do ANO 74.

o aniversário do Jornal
"Lembro-me, ainda piá, no Franz

Hotel (bistória em 8Jlel(o), lá em Londri
na (PR), do si. e o meu Calecido pai, pelos
Idos dos anos 60, relembrando a nossa

querida'Jguá, nUID animado papo regado
a cbopp, que ninguém é de Cerro. E a Dna
Brunbilde com a Yvonne, "costurando"
com a minba mie. Hoje cá estamos. dan
do de 51 para melhorarmos cada vez mais
o brilho da "Nrola". Nossos sinceros

,cumprimentos. 73 anos na luta merecem

aplausos. A todos: Dna. Brunbilde,'
Yvonne, Jaime. Sílvia, o Cbico, enfim, à

equipe inteira do "mais antigo", e em es

pecial ao Sr. - Que se perpetue o 10 de
maio.

Do leitor (principalmente das

Reminiscências"): asso OSMAR GON
TIlER.

PS; a Dna. Irene luma verdadeira
memória ambulante) endossa os cumpri
mentos".

CHURRASCARIA

[05TELÄO

�ºI!'tEJ2--'-
OLHO CLíNICO

,

SINDROME

Significa conjunto de
sinais e sintomas, que ca

racterizam uma doença;
Procuram sempre

aparecer na midia - escri
ta, falada ou televisionada
- prometendo e fazendo
demagogia.

Adoram inaugurar
obras, militas não prioritá
rias e à preços exorbitantes,
com isto incidem no pará
grafo anterior.

Têm a credibilidade
no fundo do poço, telhado.
de vidro e rabo preso. São
hábeis no uso daspalavras,
com as quais levam o povo
ao estado de miséria que se

encontra.

Morrem de medo de
terem inimigos na midia;
por isto, à respeitam. Caso
contrário não amealhariam
os dividendos que tanto es

peram - estar em evidên-
cia.

De4em401ldeSem
S anos tomam-se' simpáti
cos a todos. Distribuem be
nesses - prêmios, cestas

básicas, cargos etc. Nesta

época lembram-se dos res-

.ponsâveis pelo seu cargo e

chegam mais perto do po-
voo

Preocupam-se até
com o sexo dos anjos, des-'
de que lhe dêem dividendos.
O social fica relegado a ter

ceiro plano, vide o caso das
meninas de ma (prosti...
tuição, escravismo), fome e

recentemente o efeito Los

Angeles e Rio de Janeiro.
Este consequência daque
les.

Antes eram os canô-

TIBÉRIO
AUTOMÓVEIS

Dr.Walter B. Falcone

rios, hoje são os canais de
rádio e Tv. São 1700pedi
dos de concessões de emis
soras. Com estas con

cessões amealham seus di
videndos com os Congres
sistas. A isto chama-se "fi
siologismo" Oll "é dando

que se recebe". Deixa-se de
lado os critérios técnicos e

entra em voga os critérios

pollticos.
Não sabem fazer

economia as custas deles

próprios. Por 'isto resolvem

sempre tirar do povo, com
os seguidos aumentos de

impostos. O ICMS já foi
IS%, passou para 17% e

agora querem 18%.
Fazem desvios de

verbas de um setorpara ou

tro, sem critérios lógicos.
Coincidentemente a saúde

sempre sai perdendo. Vide
o caso dos CIACS.

Deputados e Senado
res gànham Cr$ 12 milhões
mensais, sem contar as

mordomias de alguns, co

mo telefone, fax, secretária,
passagens de avião, correio,
gráfica etc.

Se vocês -não fizeram
o diagnóstico desta sin
drome, o que não acredito,
com todos os sinais e sin
tomas dados anteriormente,
temos milito a lamentar. Is
to chama-se Sindrome
Politica, que perpetua nos

so pais nesse caos. Lembro

que povo educado é povo
vigilante.

Os principais fiscais
somos nós. Relatem as

suas queixas e mudaremos
a saúde de nosso pais, es

tado emunidpio.

Compra - vende - troca
Rua Bernardo Dornbusch, s/nfl

Fone: (0473) 72-0759
Jaroguá do Sul - SC

Buffet de Frios com 12 variedades de saladas, Buffet de Quentes com
8 variedades de pratos quentes, Buffet de Sobremesas com 10

variedades e mais Rodízio com 12 variedades de carne.
Tudo isso por apenas Cr$ 4.700,00
(somente durante o mês de maio)

,

Vá e confira
Rua Heinrich Augusto Lessmann, 197

(ao lado do DG da Weg)
Fone: (0473) 72-3539

ESPETO CORRIDO COM BUFFET

Folcloristas 'avaliam o III Acampamento
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ZINHO BATISTA
VIVA O XADREZALTA

FREQÜÊNCIA

ESCALA MUSICAL

Aulas de
ÓRGÃO - ViOLÃO -

SAXe
CLARINETA-

o Restaumnle e Petisqueira u:
nho .Balista passará a atender em breve
em seu IlO1'O endereço, na Pres. Epitácio

'

Pessoa, 279 - esquina com a Emilio Car
los JOUI'dan. Instalações mais amplas e

aquele tradicional atendimento, que flu
ram dessa casa omelhor ambiente do re
gfiiO, no que se referr! as delicias do« fru
tos domar. OZinho esperapor você.

Os vários tecidos em xadrez, des
de os mais discretos até aqueles mis
turados a cores vivas, retomam com

força total na moda outono-inverno.
A receita tida como ideal é misturá-lo
ao "jeans", Experimente.

Festa Luterana __________
.

PorAti_ RaaDomIDp da Nova, n! 377 Fils

Aniversariantes da SemanaA Comunidade Evangélica Lu
terano de Jaraguâ do Sul promove
nos dias 16 e 17 de maio mais uma

festa anual entre os membros, desta

igreja e a população interessada em

gero}. A festa inicia às 17 horas do
sábado com churmscada; molho par
do e bingo. No domingo, às 9h30mins
é realizado um culto em português. A.
partir das 10h3Omins as festividades
reiniciam com serviço de restaurante,
bar, cozinha e jogos diversos. Nos
dias haverá música ao vivo abrilhan
tando o evento. A festa será na Igreja
Evangélica Luterana do Centro.

�
-Ä1OOAS

CALÇADOSPARA
TODA A FAMfuA

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

VlGIANDO AS ESCOLAS
Dia 20/5 - Simara Mahnk«,

Artur Gesser; em. Corupâ; Orlando
Andreatta, Edite Amorim, em Join
.ville; Rosily Maria Gesser; em

'Concórdia; [rocemo Reis, em Co
rupâ; Hilda Gneipel, em Sehroeder;
Henha Frenzel, Eronildes Pedri
Santos, luliana Lucht Gascho,
Adolar Wlschral, Raquel Cristina
Gonçalves, Landinara Engelmann.
em loinville e Sebastião Krause.

Dia 16/5 - Militino Aldro
vandi, Valmor Ribeiro, 110m Ko
nell, Leslie Daniele Zanelia e Wer-
nerHorst lú,iior. .

Dia 17/5 - Aleixo Tomelin, '

Nerv José Buchmann. Armando

Nagel, Carmelita Schulz, Rolf Ro
berro Pietsch, Edson José Peixer;
Wigalldo Behling, Marli Rowe,
Cláudia Olska e Lilly Henzler; em

Curitiba (PR),
Dia 18/5 - Edwirges Voigt,

Cordi Baggenstoss, Alzeno Mannri
eh, em Atalanta (SC), Gérson Ezi
dio Peixer; Irineu Stãhelin, Carlos
F. Mehler, Valli Ramthum, Adolfo
Steingrãber Neto, em Ioinviüe;
Moura Wiest, Cecilia Konell, Flávia
Bonilauri, Iolanda Behling Franke
e Rol]Bist. ,

Dia 19/5 - Alvaro Tomasel
li, AI)' Carolino Fruet, Erwino Fodi,
Relia Schwan, Manfredo Albus,
Márrio José Schwanz, Vicky Sprig
mann, no Canadá, Diogo Luts
Bemstorf], Luciane Margareth de
Andrade e Margal! Laube Moretti.

Em reportagem da revista Expressão nfl 20 a

respeito das empresas que prestam serviços de vi

giUincia, comenta-se sobre os problemas das escolas

com tráfico de drogas, roubos e depredações. O

drama atinge tal proporção que um colégio de Flo

rianópolis tem como contratados dois guardas para
trabalho em penodo integral naquele estabelecimen

to. Essa "solução" a Secretaria de Educação preten
de estender para 'os cerca de 1100 colégios estaduais
existentes. Salve-se quem puder....

I

A GERAÇÃO
DAMAlHA

Dia 21/5 - Tereza Bürger,
Maria Roseli Teixeira, em Ioinville;
Ana Maes, Norberto Wackerhägen,
Naima Ehlert, Márçio Homburg,
Silvia Nair Bortolini Bonomini,
Rafael Cunha Gonçalves, em Rio
do Sul e Daniel Fernando Campes
uini.

Dia 22/5 - SIMa Blosfeld,
Marcos Haroldo Ristow, Waldemi
IV Ponticelli, SIlvia Ivone K Kaiser,
Tânia Krause, Miriam Sasse, Da
nielle Maria Spezim, Andressa
Alessandra da Silva e Kanne Ku
chenbecker:

Façasua
reserva de

passagem"
Hotel'e

translado e

curta
intensamente
suas férias.

MISSSC
Muito papo.•• Dêoquehá

de melhorpara
seus animaisFaltou pouco para que o titulo de Miss Santa

Catarina 92 fosse arrebatado por Miss Ioinville, o

que constituiria a vitória de uma candidata joinvi
lense pelo terceiro ano consecutivo. Acabou vencen

do Evelise Lima, representante deBlumenau, seguida
de Ana Cristina Vieira de Florianópolis, com Tânia

Regina Abelino (Miss loinville) 110 terceira colo

cação. A etapa final onde ocorrem as entrevistas lião

foi nada feliz, desde a formulação das perguntas até

as j respostas' nada expressivas das finalistas. Alias,
peios'quartos do HotelAnthurium, onde as candida

tas foram hospedadas, vi inúmeras moças "deco

rando" imensos resumos de dados sobre a sua cida

de. Na edição que foi ao ar no domingo a noite, o
momento das entrevistas foi cortado (também pude
ra!) pelo SCc. Miss laraguá do Sul, Ioziane Bra

morski, eleita a Miss Simpatia, fez boa figura, cau
sando ótima impressão também 1I0S eventos parale
los.

Aquela estória de que os ho
mens farão uma "noite do to-to-to"
para contrariar a "Noite do Ti-ti-ti"
não passa de papo, dizem as mulhe
res que se organizam para este grande
e exclusivamente feminino aconteci
mento. E que C01!e pela cidade o 'boa
to de que os homens estão preparall
do um roteiro 'aproveitando-se da
ausência de suas mulheres que se

.

concentrarão no Baependi no dia 22
de maio na consagrada II Noite do
Ti-ti-ti. Algumas mulheres garantem
que o suspeito roteiro não passa de
armação para intimidar as "patroas".
É esperarpara ver... .

CLíNICA
VETERINÁRIA

Mr. &

(Claro Wedelcin,
vianda de CL

paro as solen;
IhaUNDA
VERS1TY no

VIDA
/

No Amizade•.• Atendimento cf(nico, cirúrgico,
internamento, raio X. vacinas,
hospedagem, petshop, banho,

tosa, carinho e proteção.
Rua Lutz Kienen, 'U7 (aO lado Pink

and Blue)
Fone (recados) 71-0391 e 71-1430

VARIG:
72-0091

É neste sábado, 16, o baile na

Sociedade Amizade, que será anima
do pelo requisitado conjunto "Os Xi

rns;. O baile inicia às 22 horas.

RARIAH
gria, porque o

bmsileira como

Clara
dizer: QUE B
SEM V/R. .. DafI�
cumprimentos II

Linda, com
novas conq
SAM.

A fotoqllt_
as irmãs, no dia
dra se gradUllVtJ. ,

Reabriu as portas em agitadíssima noitada, dia
8 último, esta bonita casa noturna de.Ioinville. Com

suas dilas pistas (sendo o ambiente para casais mui

to bonito e agradável), a Rariah constitui-se em boa

opçãopara quem curte a noite.
.

A bonita Kelly Koprovski recebeu cumprimen
tos pelo aniversário dia 13. A coluna soma seus vo

tos de felicidade e saúde sempre.

Imprensa &
Comunicações

Mfdicos Ve�rin4rios
AneUse B. Lehmaan
CRMV2-1l2S

Maurício Lehmaan
CRMV21126

Bettina Gosch
CRMV2�1389

,

LA NO FOLHA Alessandra Lombardi Pradí,
inteligente e

bonita, cursa
M�dicina na UFSC

• A garotinha JenitTer Larissa
Zanella Luz, filha de Tiago e Dir·
ce • proprietários da movimenta
da Churrascaria Costelão - come

imoreu. seu segundo aninho de
vida no dia 14. A festinha será
neste domingo em sua residência,
no Jardim Centenário.

• Outro aniversariante que recebe
nOSSOS parabéns é o garoto esper
to .Rodrigo Felipe Muniz Hack
barth, filho de Alirio e Nilcéia
Hackbarth, que está completando
seu primeiro aninho.

,

Todas as sextas-feiras tem

aquela costelinha esperta. Em breve
você poderá deliciar-se com a fei
joada que só o Folha sabepreparar.
Convide seus amigos e vá conferir.
É ali na Bernardo Dornbusch, 700
(Vila Baependi).

O pessoal do nosso ramo tem
motivos de sobra para comemorar. É
que no dia 13 (quana-feira} transcor
reu o Dia da Imprensa e na quinta
feira foi o Dia Mundial das Comuni
cações.

P'EDRAS _

VARAGUA
.;' �. "I{é ..._ml'@ffiihr Da'l6!!t,.

' .. "J.-�-DU�

deTelefones
COMPRA - VENDE - ALUGA

Rua WalterBreithaupt, 92 (defronte ao
Beira Rio Clube de Campo)
Fone (0473) 72-2598
Jaragu4 doSul- SC

HIlT4.LITIK

1D.d!ú,�t�ià .eta!lll�gie;a li:..tcla_

Ora. DENISEMÜLLER T OLMOS

GINECOLOGIA -OBSTETRfcIA
PREVENCAO DO CÂNCERPedras para pisos - piscina - granitos e

revestimentos de PaJ:"edes em geral.
Janelas, portas, portões, grades, cercas,

expositores pl lojas, portas pantográßcas e rola.
Pedidos
Tel/Fax

0473/72-0589
Rua Reino/doRau,632

Fone: 72-1599
Boa
Sorte

INTER-CLíN/CAS Rua João Picolli, 247 - Fone 72-3755

Jaraguá do Sul-SC
e Rua Pres. Costa e Silva, IS8 - Vila Lenzi

892S0 • Jaraguá do SQl - SC Joinville, 4.133 - Fone (0473) 72-0869
.

Jaragu4 doSul - SC

RESTAURANTE GREDALFogões, refrigeradores, freezers, aspiradores,
televisores. Teda linha Arno e Faet.
Os únicos em Jaraguá trabalhando

exclusivamente com eletrodomésticos. Venham
conferir nossos'preços

o que há de melhor em restaurante, aberto ao públiCO de segunda
à domingo com almDeO e jantar, servindo o mais delicioso marreco
assado, petiscos, aperitivos e a cerveja 'mais gelada da cidade.

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

-

-

-

ETRODOIÊSTIGOSE . Rua Marechal Deodoro, 601- Fone: 7l-1�9 -

Jaraguá do Sul.
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Município poderia economizar
milhões se restaurasse capela

dependentemente de classe social,
passar aquelas horas de sofrimento, se
o faça agasalhado de conforto.

Quanto ao que foi feito com a

capela mortuária do CEMITÉRIO
MUNICIPAL no centro da cidade, la
do cat6lico, aquela que poucos sabem
de sua existência, fica na entrada
daqueleCampo Santo, foi desativada
pela municipalidade, COol franco des
prezo aos mais humildes que velariam
seus falecidos naquela construção de
3,5 por 4 metros, transformando aque
le local em depósito de materiais e

ferramentas.

. Aliás, o descaso com os resi
dentes no centro da cidade é patente,

Jarquá do Sul - Leitor enca
minhando recorte de um jornal diário
da região, que pergunta onde fica esse

cemitério na rua Amélia Horst e o que
� feito com a capela mortuária do ce

mitério 'municipal, no centro da cida
de.

Com relação à construção des
sa capela, ela está sendo erguida no

Cemitério Municipal que ainda não
deve ter nome, mas fica no bairro VI
LA LENZI. Se procurar não encon
trará a Amélia, porque quem procura
encontrará a Rua 48, nominada de
oNéLIA HORST, o que não deixa de
ser uma forma de respeito e conforto
aos familiares que " velam seus fale
cidos, antes do sepultamento. Tomara
que seja bem caprichada porque, in-

pois, este semanário, reiteradas vezes

vem alertando para a conservação dos

espaços, entre os túmulos e, em lugar
do calçamento das vias de acesso, tan
to do lado católico como protestante,
derramam naqueles caminhos os res

tos que sobram das construções que lá
fazem, que as chuvas transformam em

verdadeiros cursos de água, sem res

peito aos pioneiros que alí jazem e aos

quais se deve, pelo menos; um mínimo
de respeito pelo que foram no passado
desta cidade. Se aquela custará 100 mi
lhões, com alguns MIL cruzeiros esta

poderia ser restaurada, que contrasta
com a grandeza do mármore e a po
breza franciscana.

É isto que nos cumpria esclare
cer. E aqui estamos às ordens!

Lions faz doações à RFCC
.

Jarquá do Sul - o Lions
Oube Jaraguá Centro efetuou a

doação de eletrodomésticos à Rede
Feminina de Combate ao Câncer lo
cai. Foram doados uma geladeira e

uma Televisão com vídeo. As verbas
para a compra destes equipamentos
foram angariados por meio da pro
moção 6' Noite Alemã, promovida
no ano passado por este clube de
serviço.

A entrega oficial aconteceu
durante solenidade realizada na úl
tima semana na sede da RFCC por
intermédio do atual presidente do
Lions - Augusto Zilinski: A ocasião
teve a presença da presidente da
Rede Feminina de Combate ao Cân- li
cer, Nilcéia Jark e de grande número 'II' '

de voluntárias: f
Os equipamentos serão utili- �

zados no serviço voluntário para l
ar?io ao trabalho instrutivo, espe- JI:........ _

eíalmente a 1V e o vídeo que ser-
Augusto Zilinski,presidente doLionsjCentro entrega os equipamen.:::�ra a exibição de filmes ins-
tos à presidente da Rede. Nilcéia .Jark.

.

I

Uma mäe

inteligente
sabe!

Clarex limpa, alveja e

desinfeta. Duas gotas por litro de

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

C.wmica Industrial Ltda.

Telefone (0473) 7.2-1865.'
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL - 2' VARA

EDITAL DE CORREIÇÃO
ORDINÁRIA ND 01/92.
o doutor RICARDO JOSÉ ROESLER,.

Juiz de Direito da }fi Varo da Comarca de Iara- -

guá do Sul, no uso de 'suas atribuições legais,
etc...

Considerando a necessidade de regulari
zação dos serviços canorârios junto a ]fi Varo,
inclusive com a adequação dos mapas estattsti
cos à realidade do número de feitos em traml

tação,
FAZ SABER, que designou a data de 11

de maio do coerente ano, às 13:00 horas, paro a

instalação e inicio da Correição Ordinâria
PeriÓdica a se realizar 110 Canôno Judicial desta
]fi Varo, nos termos dos artigos 389, inciso III e
394 da Lei nU 5.624/19 (Código de Divisão e

OTgallização Judiciárias do Estado de Santa Ca

tarina].
As reclamações e sugestões acerca dos

serviços canorârios, procedimentos e atividades
dos serventuários vinculados, serão recebidos pe
la secretaria da correição durante o transcurso

dos trabalhos correicionais.
E, paro que ninguém alegue ignorância,

mandou expedir o presente edital, o qual terá a

publicidade exigida, com publicação 110 local de

costume, no Diário da Justiça e jomal local.
Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.
Encaminhe-se COpias ao Excelentíssimo I

Senhor Desembargador Corregedor Geral da

Justiça, ao representante do Ministério Público e

ao Presidente da Subseção da OAB de Jaraguá
do Sul.

Jaraguâ do Sul, 04 de maio de 1992.
Ricardo José Roesler

I' Juiz de Direito da J!I Vara

) Casa (PGa..
I 250ml

: Casa Rua

I 120m2
I

CASAS
Comercial) Roberto Ziemann - �

os 105.000.000,00
Dona Matilde (Vila Baependl) •

Cr$ 45.000.000,00
APARTAMENTOS

Editlcio Mai.'ajó - 86m2 Cr$ 47.000.000,00
Editlcio Atenas· 278m2 Cr$ ........

WTES/TERRENOS/CHÁCARAS
Lote São Luiz Gonzaga - 420m2 Cr$ 9.000.000,00
Lote Praia Piçarras - 324m2 Cr$ 4.000.000,00
Terreno Rua Epitáceo Pessoa- 1.780m2 crS
72.000.000,00
Terreno Rua Venâncio da Silva Porto •

1.700m2 Cr$ 72.000.000,00
Terreno Vila Lalau - 900m2. Cr$ 20.000.000,00
Terreno Roberto Ziemann • 1.OOOm2 Cr$

I47.000.000,00
Terreno Rua Procópio G. 4.000m2/casa I
220m2 Cr$· 180.000.000,00
Terreno Rua Domingos da Nova - 971m2 Cr$ I
273.000.000,00 I
Terreno Rua Angelo Rubini • 1.519m2 esquina Cr$ I
251.000.000,00 1 J
Terreno Rua Roberto Ziemann • 1.345m2 esqui. I
na. Cr$ 63.000.000,00 I k
Terreno Rua João J. A)'roso - 1.(l93m2 esquina Cr$

I67.000.000,00
Terreno Loteamento Amizade· 450m2
9.000.000,00

.

Terreno Rua Marina Frutuoso - 1.96Om2 Cr$ t
90.000.000,00 I
Terreno Estrada Ilha da Figueira • 1
13.832,OOm2 Cr$ 37.000.000,00 1
Terrenos Rua José Stulzer Próx. Baependi/Ca. 14
da Cr$ 22.000.000,00
Chácara Bairro Amizade - 39.136m2
107.000.000,00 .

WTES FINANCIADOS
Loteamento Liodoro Rodrigues - Vila Rau
10.000.000,00
Loteamento Ana Paula II - Jaraguá Esquerdo Cr$ I'
10.500.000,00 .

I �

Loteamento Giovani ManCnni - Bairro São I �
Luiz Cr$ 13.000.000,00

ILoteamento S. Cristovão II • Bairro Amizade Cr$
10.500.000,00
Loteamento Acapulco - Praia de Piçarras
4.000.000,00

CONDOMjNIO FECHADO
Condomínio das Azaleias - 630m2
39.500.000,00
Condomínio das Azaleias - 778m2
38.500.000�00
Condomínio das Azaleias - 930m2
42.600.000,00
Condomínio das Azalei8s - 974m2
42.600.000,00
Condomínio das Azaleias - 1.018m2
42.600.000,00 .

.

Preços Válidos até 30/05/92

Cr$

Co.trell e Conteeeles E F E IT U S

Rua João Planinscheck, 463
Nova Brasllia

89250-Jaraguá do Sul - SC
CGC 82707910/0001·73
lnscr, Estadual 252102010

Jaraguá do Sul, 16 a 22 demaio de 1992
•
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Imobiliária
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Iln ,lln 72-0031 Iln
Imobiliária

MENEGOTTI Lida. MENEGOTTI Lida.

Meneptll (0"13) 72·0031 MenegoIII M_egoUi (0"13) 72·0031
IMOIILIÁRIA MENEGOTTI -l!lili.cio Menegotti - .ele107-12 endar - Av.M,1. Imobiliária Menegotti Ltda IMOI!ILI�RIA MENEGOTTI - Edifício Menegotti - sala 107-12 ,nder - Av.M.I,

O.odoro d. Fon,ec. -CRlCI n1i1i1i01- fone 72·0031 JUCESC N!! 4220050742 CRECI Nq 550 J Deodoro d, Fonsece -CRECI n2 5501- fone 72·0031

CASAS DE ALVENARIA II TERRENOS

LOCAL Au. nll Áre. m2 V.lor II LOCAL Aua ns Área m2 V.lor

VllÄRAU 595 280,00 Cd 100.000.000,00'
TERRENO

E�ANOVA U6 514,00 Cd 13.000.000,00
Localizado em õti-

AMIZADE' 098 130,00 Cr$ 55.000.000,00 ma região, na Rua: AMIZADE 679 450,00 Cr$·20.000.000,00

MOLUI� 209 140,00 Cr$ 35.000.000,00 Max Nicolau Wi- CZERNIEWICZ 089 445,50 Cr$ 7.000.000,00

vriALENZI 391 451,00 Cr$ 80.000.000,00 Ihen Scbmidt ÁGUA VERDE 758 300,00 Cr$ 16.000.000,00
,

BR. 200,00 Cr$ 90.000.000,00 Area: ,15x38 =
114 375,00 Cr$10.600.00,00

570,00m2
FIGUEIRA

ciNTENÁRlo 291 140,00 Cr$ 55.000.000,00 VIlANOVA 119 2.024,00 Cr$ 150.00.0.000,00Valor: Cr$
MOLUiz 209 140,00 Cr$ 35.000.000,00 25.000.000,00 VIlA LENZI' 216 570,00 Cr$ 25.000.000,00

ÁGUAvERDE 2U 115,00 Cr$ 25.000.000,00 ÁGUA VERDE 371 511,00 Cr$ 25.000.000,00

HUARAMIRIM 350,00
.

Cr$ 55.000.000,00 WIz..\DE a 679 602,85 Cr$ 27.000.000,00

Imoblll'rl. Menegottl,o leu espaço a sua conquist•. Imobiliária Menegotti, o seu espaço a lU. conqullt•. II
II

II

_----�----------CLASSIFICADOS

Proclamas de Casamento
MARGOTADÉUA GRUBBA LEHMANN, Ofi

cial do Registro Civil do 111 Distrito da Comarca de Jara

pá do Sul, Estodo de Santa Oatanna; Brasil, faz saber

que compareceram em Can6rio exibindo os documentos

txigidos pela lei, a fim de se habilitarem para casar, os

seguintes:

EDITALNIlI8.270de 05-05-1992
lItfRCOS .ANTONIOMARCOLLA eANDRÉIA .\M
RIBOKI'OLIN1
Ele, brasileiro, solteiro, gerente financeiro, natural de Ja
rapá do Sul, domiciliado e residente na Rua dos Escotei
� 123, nata cidade, filha de Raul Marcolla e Cenira
RDpeIatoMmr:oIIa.
Ela, brasileira, solteira, escriturária, natural de Jaraguá
do Sul, domiciJioda e residente na Rua Francisco Stin

ghen, 26q em Barra do Rio do Cmo, nesta cidade, filha
deAltino Mario Bonolini eAuridia Tecilla Bonolini.
EDITALNl 18.271 de 05-05-1992

C6pia recebida do canôno de Schroeder - SC
AUCÉRCIO TRlBESS e AUÉTE APARECIDA
SCHJÓCHET

.

Ele, brasileiro, solteiro, metalúrgico, natural de Jaraguá
do Su� domiciliado e residente na Rua Manoel Francisco
do Costa, nata cidade, filho deAlindo Tribess e Lilli Sa
cht Tribess.
Ela, brasileira, solteira, indusmária; natural de Jaraguá
do Su� domiciJioda e residente na Rua Marechal Castelo
Branco, 334, em Schroeder, neste Estado, filha de Alvino
Schiochet e LindaMaria Zoz Scbiocbet.
EDITAL NIl18.272 de 06-05-1992
LAERcIo LUIS COELHO e DIONISIA MAFFEZ
ZOUI
Ele, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Apiúna;
neste Estado, domiciliado e residente na Rua Domingos .

Rosa, 143, em Rha de Figueira, nesta cidade, filho de
Lauro Coelha e Iraci Coelho.
Eia, brasileira, solteira, comerciante, natural de Jaraguã
ilo Su� domiciliada e residente na Rua João Januário
A}'roso, 1.667, em Jaraguá-Esquerdo, nesta cidade, filha .

deAlbertoMaffezzolli e Zelina LemosMaffezzolli.
EDITALNl 18.273 de 06-05-1992
DIONlSIOKONKOL e SALETE FENRlCII
Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar administrativo, natllral de
.(leIa hsta do Toldo - Canoinhas, neste Estado, domici
liado e residenté na Ruà Santa Catarina, em Schroeder,
neste Estado, filha de Waldemar KOMól e Dorothea Sch
mitt KtJnlwl.
El4; brasileira, solteira, comerciária, natllral de Toledo,
Paraná, domiciliada e reSidente 1IP Rua Dom Bosco, 85,
em Vila Lalau, nesta cidade, filha deNicodemo Fenrich e
Ap%nia SabeiFenrich.
EDITALM,18.274 de06-05-1992
C6pia recebida do can6rio de Guaramirim, neste Estado
JORGE ROBERTO CORBANI e NADIA ROSANGE
LA BEllRENDT
Ele, brasileiro, solteiro, engenheiro qllímico, natural de

:menau, neste, Estado, domiciliado e residente na Rua

D�hal Deodoro, 855, apto. 601, nesta cidade, filho de
·"",/tael Corbani eMaria h'one Becker Corbani.

Ela, brasileira, solteira, industrial, natural de Jaraguá do

Sul, domiciliada e residente na Rua Antonio Zimmer
mann, 264, em Guaramirim, neste Estado, filha de Ro
landBehrendt e Isoldi da Costa Behrendt.
EDITALNl 18.275 de 07-05-1992
PEDRO DA SILVA FIl..IIO e NELCI FRANCISCO
I)EGODOI
Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Joinville, neste
Estado, domiciliado e residente na Rua Irmão Leandro,
222, em Vila Lenzi, nesta cidade, filho de Pedro da Silva
eMarina Lasch da Silva.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Nova Cantil,
Paraná, domiciliada e residente na Rua Irmão Leandro,
em Vila Lenzi; nesta cidade, filha de Amilton Francisco
de Godoi e Eloina Ferreira Godoi.
EDITALNl 18.276 de 07-05-1992
ROGERIOKEMPCZYNSKle ROSMARA DO ROCIO

RODRlGUES
Ele, brasileiro, solteiro, açougueiro, natural de Jaraguâ do

Sul, domiciliado e residente na Rua Marina Frutuoso,
487, nesta cidade, filho de Paulo Kempczynski e Odeti

Romualdo Kempczynski.
Ela; brasileira, solteira, industriária,. natural de Ponta

Grossa, Paraná, domiciliada e residente na A\', Marechal

Deodoro, 1.755, nesta cidade, filha de Adjalma da Sitva

Rodrigues e Teresa Rodrigues.
EDITAL Nl 18.277 de 08-05-1992
ISRAEL coRRtA eANITA TRAPP

Ele, brasileiro, divorciado, motorista, natural de Capiva
ri, São Paulo, domiciliado e residente na Rua José Teixei

ra da Fonseca, 10, Porto Feliz, São Paulo, fi
lho de João Baptista Corrêa eEm Alves Gomes.

Ela, brasileira, solteira, comerciária, natural de Jaraguâ
do Sul, domiciliada e residente na Rua Vera Fischer, 112,
nesta cidade, filha de Ernesto Trapp e Adela Meier Kla

bunde.
EDITAL Nl 18.278 de 08-05-1992
JEANCARLOS SCOZ e LUCIANE KONS

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de escritôno, natural de

Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua Roberto

Marquardt, 137, nesta cidade, filho de José Jaime Scoz e

Maria Scoz.

Ela, brasileira, soiteira, auxiliar de escritório, natural de

Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na RuaCampo
Alegre, 237, nesta cidade, filha de José Lino Kons e Tere

sinhO Schmidt Kons.
EDITAL Nl 18.279 de 08·05-1992
EUCliDES SIPRlANI e LEONICEGUn

Ele, brasileiro, solteiro, mecdnico de tear, namral de [bi

rama, neste Estado, domiciliado e residente na Rua

Horácio Rubin;' em Barra do Rio Cmo, nesta cidade, fi
lho dePedro Joaquim Sípriani e Terezinha Sipriani.
Ela, brasileira, solteira, costureira, natllral de Jaraguá do

Su� domiciliada e residente na Rua Horácio Rubin;' em
Barra do Rio Cmo, nesta cidade, filha de Elfino Glatz e

Lenilda Lemke Glatz.
E para que chegue ao conhecimento de todos,

. mandei passar o presente Edita� qlle será publicado pela
imprensa e em Cart6rio, onde será afixado durante 15

dias.

.

laragu{, do Sul, 16 a 22 de maio de 1992

CORREIO-
I[> C> F- C> " c::»

Polícia,Militar

de Santa Catarina

sg Batalhão de PolíciaMilitar
31 Companhia de Polícia Militar
COPOM

Relatório das principais oconências atendidas pelo centro

de operações policiais militares da jfI Companhia de PoliciaMi

litarem Jaragud do Sul do dia 11 para 12 de maio de 92.

Ocomncia: 3850 - Sex. I1-Maio-92, 08:13
NúMERODE OCORRitNCIAS:

Çnmes e/ou contravenções. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. az
Auxflios. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . .. az
Trânsito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (]J
Total ............................•..... Ul

Ocorrência: 3851 - Sego 11-Maio-92, 09:46
Histórico: Na rua Domingos da Nova, centro, houve um

acldente do tipo abalroamento longitudinal envolvendo o veiculo
Ford Belina placas BS 0032 de Jgu4., conduzido 'por Francisco
Viera; e a moto Yamaha RD 135placa QS 202 de Jgu4., condu
zida porNilton Mohl. Sendo apenas danos materiais.

Ocorrência: 3852 - Seg., 11-Maio-92, 13:35
Histórico: Na rua Getúlio VOl8as, centro, foi prestado um

auxilio até o pronto soconv do hospital São José 'ao sr. Pedro
da Silva Castro de 35 anos, nat.: Canoinhas-SC, res.: na rua José
Ma/on, bairro J�gud Esquerdo, pois o mesmo foi vftima de

atropelamento. Sendo o mesmo entregue a enfermeira deplantão
para sermedicado.

.

Ocorrência: 3858 - Seg., ll-Maio-92, 16:48
Histórico: Na rua Procópio Gomes de Oliveira, centro,

houve um ocidente do tipo abalroamento longitudinal, envol
vendo o veiculo GM Chevette placas JZ 6867 de Jgud., conduzi
do por SílvioMaes; e o veiculo VWGolplacas QS 3989 de Jgud.,

.

conduzido porNerr:iMaria Spezia. 'Sendo apenas danosmateriais.
Ocomncia: 3860 - Seg., ll-Maio-92, 21:22
Histórico: na lUa Marechal Deodoro, centro, houve um

acidente do tipo choque entre a moto Honda CG 125 placa EU
984 de Jgud., conduzida por Emesto Abel Fagundes. Sendo que
o outro vekulo evadiu-se do local resultando apenas danos ma-
teriais.

'

Ocomncia: 3861 - Seg., 11-Maio-92, 22:19
Histórico: na lUa Luiz Satler, BtlITrl do Rio Cenv, foi deti

do, conduzido a delegacia depoI(cia e entregue ao comissdrio de
plantão o agente Raulino Andenon de 37 anos, nat.: Jguá., prof.:
estofador. Pois o mesmo encontrava-se embriagado e ame�an
do seus familiares.

Ocomncia: 3863 - Ter., 12-Maio-92, 05:37
Histórico: na lUa.WalterMllTfJ.UOIIlt,..BQ/7'tl_dO-Rio.Molha,

ptóximo ao , supennerr:ado Breithaupt foi encontrada abandona
da uma Garel/i sem placa, de cor azUl, Chassi NC8369. Sendo
qUe a mesma Garelli foi conduzida ao quartel..
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VENDAS

______________________________ IM__O_B_IL_IÁ�R_I_A_S_· _

Casa Mista - c/OI apto. Rua João Gmbba.
PróximoWEG II.
Casa Mista - Rua Campo Alegre próximo
Indumak.
Casa de Alvenaria - c/SO,OOm2 c/terreno
de 450,OOm2, Rua·Domingos da Rosa.
Terreno - c/49S,OOm2. Lot. Ultpedl.

Terreno - c/3SO,OOm2 em Três Rios do
Sul.
Terreno - Rua Jacob Gesser c/420,OOm2.
Chácara - c/SO.OOO;OOm2 em Guaramirim
c/ISO metros de frente c/asfalto.
Chácara em'Nereu Ramos
c/14S.000,OOm2 e/casa de 160 metros.

Apto. - naAv. Getúlio Vargas, 49 c/Ol donnitórios.
Apto. - na Av. MaL Deodoro, 364 c/Ol donn. + dependia.
cia de empregada, interIone, portão eletranico, garagem.
Apto. Ed. Jaragu' c/03 donn. + dependência de emprep. ,

daeP....... _

'

Apto. - na roa Fritz Hasse, % c/Ol donn. + dependênda
de empregada e garagem.
Casa de Alvenaria - Rua José Emmendoerler, 41.1 - 04
donnitórios, 01. BWC, sala, cozinha.

'

caSa de Madeira' - Rua Ernesto Lessmann, 345 c/03 dor.
mitórios, BWC, sala, cozinha.
Salas Comerciais - no 11 andar, em cima da MP.

ALUGA-SE
APAIn'AMENTO' (1 quarto) com garagem - Ed. Ma
aulllú
APAIn'AMENTO (1 quarto) com garagem - Ed, Floren
ça

VENDE-SE
CASA DE ALVJ;NARIA
• COM uOmZ, TER·
RENO· 420 • SITUADA
NA RUA BEUAMIN
STEIN, nl 51 SÁo
LUZ GoNZAGA
"PAIn'E FINANCIA·
DA"

VltNDE-SE
CASA DE ALVENARIA
COM aoml, lelTeno cl
435m:z • Rua 416, n" 888.

VENDE-SE
CASA DE ALV. S/A�BAMENTO - com 236m -

Rua AIlredo'Mann (perto
Inda. Reunidas)

ALUGA-SE
SAU COMERCIAL cl
SOml 4" andar - Ed. Do
mlnllOS Chlodinl.

ALUGA-SE

� COM.:RCIAL el
100m (l" andar) - Rua
R�lnoldo Rau.

VENDE-SE
CASA DE �LVENARIACOM 150m - TERRE
NO com 420m2 • Rua
262, nl 160 • ILHA DA
.1GUEIRA • "PAIn'E
FINANCIADA"

.

APARTAMENTOTtRREa
,

Ed. Donni.. C170.... - Rua
Jo..Em_... ·

Poul,'_ ••ssumlr sakIo -

_ösdaC.E.F.

IlAJ\llADA
TERRENO BESIDENCtAL
cI 4.�"",.1 <OIIsIr.

Seml-__ - SdIroeder - I
- �: ,C� 5.100.000,00

CASA [)E MAI;IEIRA
CI 8�""/' ..... 00IJ,SIr. -

Terreno. 417,75.... -'B.
Vista - Preço: C�

8.000.000,00

VENDE-SE'
CASA DE ALVENARIA COM 141m2 • TERRENO
COM' 335m2 • Rua Padre Mira�inha (Perto' Posto
Marcolla) • PARTE .'INANClADA.

TERRENO �IDENCIAL
CI 580,00.... (19X.lO��)
B.lrro João Pes.... - �:

('� 3.100.000,00

VltNDI!-SE
CASA DE MADEI!!c/lOOín2 • l�no l.lOOm
....M_I Lopes de Bra

p, n" 1116, Próx. AcuaI.

\'II:NDE-8E
APARTAMENTO eil
dorm. Ed. Maauillii • PIIrt�
Financiada.

VENDE-SE
TERRENO com 1� -

Rua 667 - Próx. .., Vklren-

VltNDIt-SE
TERRENO

.

COM
113.OOOml, 103 de hnle pl
alfallo - Trero de JolnvUk

VltNDI-SE
CASA _�� �AI!.VENARIA
CO&(. -....- - lelftno
350ftIl It. AnL TelxelA Jr.

VltNDIt-SE
APARTAMENTO cl 103m2
• Ed. JIII'II&u6 (II andar) -

Pllrte FInanciada.
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__---------------------------ESPORTES
-------------------CopaSC-------------------

Juventus perde para o Intere

tem classiflcação ameaçada
, Jara&U' do Sul - Mesmo jo-
pndo um ótimo segundo tempo,

do o técnico Almir Gil promo
:na estréia do ponteiro-esquerdo
Paulo Egídio, recentemente contra

tado por empréstimo junto, ao O�
IIIÍO portoalegrense, o Juventus nao

conseguiu evitar a d�rrota para o In

temacional, no domingo, em Lages.
O placar adverso d�, 2 a I, deixou?
"lIIoleque travesse com sua SI

tuação bastante ameaçada em ter

JII05 de classificação para o hexago
nal final da Copa Santa Catarina,
uma vez que passou de segundo para
quarto colocado.

Depois de ter vencido tran

quilamente ao Marcílio, Dias, no

meio-da-semana,por 2 a O, com um

, ,"JOI de placa" do ponteiro Rubinho
,

't outro do artilheiro Barbosa, ambos
.

primeiro tempo, o tricolor jara
,

nse voltou a apresentar falhas

.tO setor defensivo (miolo da zaga),

notadamente na primeira etapa,
quando a equipe de Lages fez seus

gols, através do "carrasco" Zé Mello
e-do meia Robertinho (cobrando fal
ta). O único gol do Juventus foi mar
cado por Anderson (de cabeça), de
pois uma cobrança de falta por in
termédio de Joel Senê, Apesar da
forte pressão exercida na segunda
etapa, a equipe tricolor encontrou
no goleiro Alceu, uma barreira in
transponível, evitando a queda do
seu gol e em consequência a derrota
do seu clube em pleno "Vidal Ra
mos Júnior".

Na quinta-feira (14), o Juven
tus foi a Tubarão onde enfrentou o

"Ferrinho" (detalhes na próxima
edição) e neste domingo encerra sua'

participação na Copa SC (primeira
fase), jogando no "João Marcatto",
diante do Araranguá, precisando da

, vitória para garantir definitivamcnte
sua vaga na fase final da competição .

PUNIÇÃO

Os jogadores Márcio, Oilvan
e Biguaçu envolvidos nos incidentes
acontecidos no jogo do dia 3 em

Concórdia, foram punidos 'n!! noite
de terça-feira pele Tribunal de Justi
ça Desportiva da Federação Catari
nense de Futebol. Márcio foi sus

penso' por duas partidas, Biguaçu e

Gilvan por quatro.
O Juventus prometeu entrar

com recurso no Tribunal Pleno da,
, FCF, além de recorrer ao STJD da

CBF, com o objetivo de obter o efei
to suspensivo nas penas impostas aos

jogadores Biguaçu e Oilvan, inclusos
no art. 132 da CBDF (Provocar e

participar de distúrbios). Para tanto
o clube já contactou Valed Perri, ad
vogado do clube no Rio de Janeiro,
o qual já garantiu que a liminar será
concedida, dando plenas condições
de jogo aos atletas apenados.

Espírito Santo: Baependi
. � ,.,

Ja preparouprogramaçao
JaragQá do Sul - o Clube

Atlético Baependi já preparou toda
a programação das tradicionais festi

. vidades do "Espírito Santo". A'par
!ir do dia 25 até o dia 29 de maio

(todas as noites), acontecem as dis

, putas de bolão e tiro, envolvendo os

-assoeiados do clube. No dia 30, ha
'lerá a busca das majestades de 1991,

,

e a concentração será defronte a
•

Igreja Matriz de São Sebastião. O

: bailc está marcado para o dia 6 de

junho, com inicio às 23 horas, c terá a

animação da famosa Banda Lyra da

Aurora, dc Rio Cêrro II.
A programação prevê as se

guintes atividades: Bolão - dia 25,
equipes bola 23 (m/f); dia 26, casais;
dia 27, rei c rainha bola 23; dia 28,
rei e rainha bola 16; dia 29, equipes
bola 16(m/f); Túo - todas as noites
acontecerão disputas, devendo se

conhecer 'o rei e a rainha, na noite
dodia29.

COPA�RTE

A equipe masculina da bola
23, do Clube Atlético Baependi/O
ME está participando desde o dia 9
de maio, da "Copa Norte de Bolão".
A primeira rodada' foi realizada nas

canchas do Glória, em Joinville, e os

destaques da equipe jaraguaense fi
caram por conta dos bolonistas Nil
ton Habeck e Darci Correia, com

180 palitos derrubados. A segunda
rodada, .está marcada para o dia 13
de junho, na Sociedade 23 de Se

tembro, em São Dento do Sul.

-----------11Divisão-----------

Líderes tem jogos difíceis

Brusque - A cidade de Brus
"

que sedia nestc sábado (16), a pri
:
II'tCIlli ctapa da '�Copa Choco-Leite
Estadual dc Bicicross", que tcm este
ano o patrocínio exclusivo da empre

� 18 Gumz Irmãos SA. - Indústria,
Coml!nio e Agricultura, de Jaraguá
'do Sul. O campeonato estadual desta
t�mporada, terá sete etapas c será
dISputado em 25 categorias. "Já estão
COnfirmadas as presenças de pilotos
,� Drusque, Jaraguá de Sul, Lages,
�o do Sul, Blumenau e F1orian6po

" liso A competição é aberta para pilo
tos federados ou não. e ,terá como

meiras colocações na classifícação
geral.

Os jogos da tarde de hoje,
13h30min (aspirantes] e 15h30min
(titulares) sao estes: Guarani x Ca
xias (no Eurico Duwe)e Rio Molha x

Amizade (no Botafogo). Na noite de

hoje, 18h (aspirantes) e 20h (titula
res), jogam Aliança x Alvorada (no
Botafogo). Completando a rodada,
jogam amanhã 9h (aspirantes) e 11h

(titulares), PinheilU§. x João Pessoa

(no Botafogo) e Juventus x Cruz de
Malta (no Eurico Ouwe).

novidade, a volta às pistas, de Adria
no, Medeiros, ex-campeão mundial e

por várias vezes campeão estadual,
representando o município de Rio
do Sul. Problemas, particulares, afas
taram AdllÍano, da tempo.rada passa-
da.

"

EQUIPE'MALWEE
A cquipe Maiwee dé Did

cross (tri-campeão estadual) mais
uma vez se faz presente, inscrevendo
37 pilotos, que participam durante
todo o dia dc hojc, nas diversas catc
gorias. "Esperamos repetir este ano,
as boas atuações em anos anteriores.

Já foram realizados 40 jogos e

a estatística é a seguinte: Titulares -

foram anotados 114 gols, numa mé
dia de 2.85 por partida. A liderança é
do Cruz de Malta, com 14 pontos,
seguido de João Pessoa, 13 e Amiza
de, 11.

Aspirantes - foram anotados
125 gols, numa média de 3.125 por
partida. O Amizade, de Guaramirim
lidera, com 15 pontos, logo em se

.guida está o Pinheiros, 14 e o João
Pessoa, 11.

apesar de entender que o campeona
to será muito di�putado, principal
mente nas categomas juvenil "C", ju
venil "D", adulto "O" e Super-Clas
se", dedarou o técnico da equipe, '

Adolar Meretti. "Os nossos pilotos
treinaram basta,nte e participaram de

duas provas de nível nacional,por is
so acredito 'que estejam muito be!11
preparados para esta competição. O
objetivo primordial é a conquista do

tctra campeonato, mas acima de tu

do, classificar omaior número de pi
lotos para a seletiva ao campeonato
mundial", concluiu Moretti.

CORREIO ,

_
,

II:» c::» ..�" c:::»

Livre.
,

SER MIIIiroI - Tendo
como local a sede esportiva e re

creßliva, na Rua loinville, a SER
Marisol reoJim neste sábado (16),
'a "Festa do TrabaJhador'� O
�m«imemo�cowoo�
res do _riz e filiais do empresa
Marisol, que estarão envolvidos em
alividades esportivas dil'usas, er
posiíão M arte e artesOlUllO, varal
de poesias e finalmente o bqile
com o conjunto musical Areo Itis,
f«/ulndo a�ão.

FUIeboI SuIío - Foi en
cerrado na nóile M ontem o cam

peonato M !uteool suiço do CA.
Boependi, Na oportunidatk DeM

teceu a premiação à equipe cam

peã e aos atletas que se destaca
ram durante a competição. Na
próxima semana daremos maiores
detaIJies.

Y6Iei - A equipe M vôlei'
(J) adulto, do técnico Manga joga
amistosamente neste sábado, em

Curitiba, frente ao C(rr:ulo Militar.
Enquanto Isso, a etpIipe infanlil
m, jogou na quinta-feira (14), em
'J>omerode.

BoIIio - A seleção M
bolão (m) "bola 16': participa a

partir deste s6bodo, em loinville,
do tomeio do SER Ti/(re. lá a se

leção feminina do "00;0 16", tem
compromisso marr:ado para os

dias 22, 23 e 24 M maio, no tor

neio do Tupy.
BocIIa� - A se

leçãoM bocha (JS) jogou na noue
M ontem (JS), na cidadeM Gua
ratuba (PR), em partido amistosa.
Por sua vez, o selecionado jara
guaense M basquete Infanlil (m),
participa neste siJbado (16), de um
triangular envolvendo ainda as

etpúpes dos Tubarões, M Balneá
no CambtJrjú e do CME M Gas
par.

o drama de Almir Gil
o Juventus sentindo a necessidade de reforçar

seu elenco, que era sem dúvida alguma bastante li

mitado, tanto em número de jogadores, como em

qualidade técnica, fez três contratações. Inicialmente
trocou Dunga por Jorge Luis (Araranguá), depois
trouxe Tobi (Vit6ria-BA) e em seguida Paulo Egfdio
(Grêmio-PA). Mas a grande quantidade de cartões
amarelos e vermelhos' (mais de dez) nesta primeira
fase da Copa SC, estão deixando o técnicoAlmirGil
de cabelos brancos. E se isso não bastasse, o DM
está sempre cheio de gente machucada. Gil não está

podendo contar há várias partidas, com o lateral
André (distensão muscular), o ponteiro' Geraldo
Pereira (distensão muscular) e o meia Edmundo
(fratura de um dos dedos da mão), todos jogadores
importantes dentro do esquema do treinador juven
tino, e que somente poderão ser aproveitados na

prôxima fase (hexagonal final) da Copa Sc. É a

bruxa que anda rondando pelos lados do "João
Marcatto ".

DESTAQUE

'DESPACHANTE
VICTOR
ellO

Emphlcamentos, transferências, negativas,
seguro obl'igatório e taxas.

Rua Jorge Lacerda, 169 - Fone: 72-2779

SANTA ·MARTA
CONSTRUTORA, INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTOA.

PROJETOS, CONSTRUÇÃO,DECORAÇÃO,VENDAS DE TERRENOS, CASAS E APARTAMENTOS rua Reinoldo Rau, 541-Fone':72 3282

JtlrQguá do Sul, 16 a 22 de maio de 1992 Página.11

, Jaraguá do Sul - Depois de
um final-de-semana sem futebol, em
virtudc da realização da "Winter
rest" c a comemoração do "Dia das
Mies", a bola volta a correr pelos
gramados do nosso município. Na

, tarde e noite deste sábado e na ma
,

�hi de domingo, será realizada a úl
tuna rodada do primeiro turno do
campeonato da I" Divisão e Aspiran

. tes da Liga Jaraguaense de Futebol.'
A tabela marca jogos de muita im

.. portância, especialmente para aque
,

las equipes que despontam nas prí-

'f-----------Bicicross------------

: Brusque abre etapa da Copa Choco-Leite

Bingõo - Vem aí o "]i!
Festival M Prémios", do Grémio

Esportivo Juvensus. São S6 prê
mIOS, emre eles 3 Chevenes, um

Buggy, uma Moto, uma Geladeira,
10 Ventiladores, 10 LiIJuidificado
res, 10 Rádios-Relógios, 10 Es
premedoresMFrutas e 10 Secado
res de Cabelos. Adquira sua carte

la nospostos de vendas espalhados
pela cidade, ao preço M 10 mil,
até o dia 17M maio, 13 mil até 31
de maio e após 15 mil. A data do
soneio é 7 de junho, às 15 horas,
no estádio João Mareano.

Amistosos - Seguindo a

sérieM amistosos, o Colégio São
LuIs recebeu no sábado (9), a visi
ta do Colégio São Bento e os resul
tados verificados foram estes: Bas
quete (J) :?5 a lO, Yolei (m) 3 a 1,
Futebol M Campo Mirim 2 a 2 e

futebol CfllllPO infantil 4 a 1. Uma
excelente peifomronce do garotado
doSãoLids.

Coptl Tuper - A seleçÕ(J
jamgllDense M futebol M saJiio
(ADI) fo; a terceira colocado na

Copa Tuper; realizada no final do
semana que passou, em Sao Benlo
do Sul. Perdeu para a Metisa
(TimM) por 11 a 7 e venceu a

CME M Cano;Mas, 6 a 5. Daa
lhe: o técnico Marquinhos aprovei-'
tou todos os jogadores (14), A
campeã foi a CME de São Bento,
com a equipe da Metisa (&1oga
dores do Sul Fabril), ficando em

segundo lugar.

VÔO Livre - Opiloto DáJ
vto Tub/no, M Floriatiópolis foi o
vencedor do 4" etapa do campeo
nato catarinenseM vôo livre reali
zado nos dias 10 e 11 M maio, em
laraçuá. Mán:io lngo Mielke, pa
trocinado pela DaJcells, foi o 4"
colocado, MaxAlberto Kohn (711) e
/)()uglas Bretzke (/ri), todos per
tencentes ao laraguá Clube M Vôo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Winterfest fof sucesso d
público e de .organízaçã

MATUTANDO
.------------- Egon L. Jagnow_.

,

"

Carta de um poluidor
"Tendo em vista que

na semana, passada um

repórter mexeriqueiro in
trometeu-se em assunto que
não .lhe compete e desco
nhece, alarmando a socie
dade no tocante à poluição
de nossos rios e porque
pollticos, interesseimmehte,
insistem na reabertura do
PACAM, e ainda, porque o
titular desta coluna
também poderia manifes
tar-se contm nôs, achei-me
no direito de manifestar-me
e defender-me a mim e
meus companheiros polui
dores.

"Em primeiro lugar,
gostaria de dizer que a -po
luiçlJo é um mal necessário
quando se quer oprogresso.
A industnalização de pro
dutos produz residuos,

.

que
não podem ser aproveita
dos e que precisam ser eli
minados. Em nome da lu
cratiVidade não é possivel
rete-Ios. E a maneira mais
fácil é jogá-los nos rios ou

ltugá-Ios no ar. Essa con
versa. de tratamento; de
efluentes é inaceitável!
voces sabem qu-e isto im-

. plica em custos para uma

empresa? Vocis sabem
quanto lucro a empresa
perde nisso?' E para que
implantar um processo tão
oneroso quando a própria
natureza se encarrega de

. levá-los para lon�, quer
pela ágllados rios, querpe
lorar?

"Por outro lado, pre
cisa. se considerar que a

indústria oferece milhares
de empregos e condições de
sobrevivencia para muita
gente. Colocá-Ia como vilão
da história, isto é -injustiçal

Será que em nome da so
brevivência não dá para fe
char um olho e suportar
sem reclamar estes peque
nós incômodos do progres
so?

"Em segundo lugar,
aquele que se sentir inco
modado, que encontre uma

saida para ele. Não vá que
rer que outros o façam por
ele?!! Será que dá para in
criminar uma empresa que
oponuniza dezenas, cente
nas ou milhares de empre
gos, sô porque suja a água
e mata alguns peixes? S6
porque existe o perigo de
algum· menino ignorante

,

quer�rmatar sua fome com

peixes mortos pela po
luição? Vejam, é um sô.
Ou porque existe o risco de
algumas crianças nascerem

eom doenças congenitas
provocadas pela poluição
do meio ambiente? Ou
porque algumas pessoas
contraem alguma doença
devido à mesma? Isto são
coisas tão minimas, se

comparadas ao progresso, à
lucratividade e às oportuni
dades tie emprego que uma
única empresa dessas pode
proporcionar. Alguns, infe
lizmente, precisam ser sacri
ficados em beneficio de ou
tros!

N6s, os poluidores,
apesar de causarmos pe
quenos problemas, tidos
(tomo vilões, somos, na

verdade, os verdadeiros
herôis do progresso e bem
estpr da sociedade..E isto é
o suficiente para deixar-nos
em pazl

Cordialmente, .

um poluidor. "

FUNILARIA
JARAGUÁ LTDA.

etdltlu eAqucedorSoúu.
R. Felipe Scltmült. 279 - Fone:

72-0448
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Jaraguá do Sul - Quase
4.000 ,pessoas participaram da 4l
Winterfest, realizada de 8 a 10 de
maio, na SociedadeAlvorada, bairro
Rio Cerro H. A "Wintedest" é ba
seada nas festas de inverno realiza
das na Alemanha. Aíém de bailes e

apresentações de grupes folclóricos,
a festa oferece uma grande varieda
de de esportes comuns na Germânia.

, O presidente da Sociedade
Alvorada, Waldemiro Drenss, expli
ca que a Winterfest oferece muito
lazer e esporte aos participantes. En
tre as disputas esportivas são pro
movidas competições de estilingue,
"derruba pau", "tiro ao pássaro"
(um boneco inanimado que Imita um

pássaro), bolão e tiro ao alvo com

carabina e chumbinho. Para dar um

espírito mais democrático e abran
gente as provas têm caráter pura
mente amador," sendo abertas a.
qualquer pessoa interessada. Ao fi
nal os possuidores de melhores pon�
tuações sãoconsagrados comereis da
festa , em premiação que acontece
no último dia da Winterfest. .

O lucro da festa' é revertido
para a construção de uma sede para
a Sociedade que deve ser edificada
em frente à atual, do outro lado' do
asfalto em terreno mais amplo com'

30 ,mil metros quadrados. O sonho

de uma sede própria é acalentado há
muito tempo pelos associados do
clube, que esperam um espaço maior
e mais moderno.

IUsrÓRICO DO CLUBE

A Sociedade Alvorada existe
há 53 anos, sendo uma das mais tra
dicionais do município e região.
Atualmente a entidade conta com

153 sócios-proprietários que colabo
ram com mensalidades taxadas em

15.% do salärio-mlnimo, O ob�etivo é
aumentar o número de SÓCIOS, ou
melhor dobrar o' quadro de associa-

Jornais do interior em Brasília

Nos próximos dias 21 e 22 de
maio realiza-se em Brasília um importan
te Encontro de âmbito nacional des jor
nais do interior do país, dentro da neva

dinâmica e íntegraçäo entre a' A'BRAJO
RI - Associação Brasileira dos Jornais
dó Interior e a ADJORI-SC - Asso

ciação dos Jornais de Interior de Santa
Catarina, em conjunto com as demais co

ir.mãs do Brasil,
É desejo da ABRAJlORI reunir

na capital da República no mínimo 500
diretores elou dirigentes de jornais do in
terior e a ADJORI catarinense deverá fa
zer-se representar, pelo menos, com 50
associados.

o momento é muito importante
para os jornais do interior que enfrentam
toda a sorte de dificiJldades, eles que são,
sem sombra de dúvida, os que cobrem a

maior área íníormatlva do País, que está
esquecida dos poderes públicos e, por ís
so, não tem condições de concorrer para
o sucesso de reversão do atual quadro
político-social e econômico.

.

Este semanário alimenta seguras
esperanças de que os Poderes Executivo e

Legi,slativo do Brasil se tornem sensiveis
ao que se propõem os homens da Im
prensa do interior brasjJeiro,

Este jornal e\í\ar-á representado
no conclave pelo seu diretor.

.

Falecimento

Para grande tr.isteza de seus familiares,
amigos e admiradores, faleftu às, 16hs. de
.06-05-1992, o estimado cidadão LOTARJO FER·
NANDO FENDRICH, 885 48 anos de Idade, vítima
de parada cardíaca, ,Ele era filho de José Fendrlch
e AlZira Fendrlch e lníIão de Leomar, Leocy, luiz e

LeonL

€asado em segundas núpcias, delx8 viúva a sra. Iràcy Lurdes e os filhos
Fernando José, Eduardo Anselmo, Cyntla MarIa.e RafaeL .

Profissional competenle e dedicado, durante II anos trabaibou pani a
importanle ßnna COMPANHIA MÁQUiNAS t"AMl\Ç, de onde era dlrelor.co

.. merdaL Em 1967 dlplomou.se pela Esrola Técnica de Comércio "São Luís",
tradicional estalwledmenlo de ensino proftsslonaIizante da cidade.

O seu sepullamenlo deu-se no dia seaulnle paria o Cemitério�unklpal
de Jaraguá do SuL

Esle semanário que tinha no extlnlo um constante .Jellor, apresenta
condolências à ramma enluta"a.

A CainOIa enlulada convída ,pará a missa de 7" dia que será ceíebrada
nesta sexta·felra (15 de maio) às IIlh30mln na IgrejaMatriZ de São Sebastlio.

Venha até oBreithaupt e
confira porque. somos· ,Q.Nºl .em matéria de ·economia.

.

Venha conferir!

Lotário Fernando
Fendrich

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
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PNEUS' MÓVEIS FERRAGENS

Waldeíniro
Drenss,
presidente
-da
Sociedade
,o\lvorada

dos nos próximos meses.

.

O perfil da Sociedade
rada, podemos denominar
picamente familiar. Na sede u
lias da região se reúnem em
mentadas e bem organizadu
moções c: confraternizam com
alegria: E claro que há também
ta gente solteira, mas que·�
pelo bom comportamento.

As promoções mais tracfiáo.
nais da Alvorada são os baile5 de
Rei e Rainha e de Natal, al�m di
Winterfest, que no próximo IDO
promete ser ainda melhor.
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