
Juventus decide vaga
Juventus e Blumenau jogam

amanhã no estádio João Marcatto, a
,

segunda de uma melhor de duas par
tidas para decidir quem fica, com uma

das vagas para o hexagonal cruzado
da Copa SC. Em caso de igualdade de
pontos, ao final dos noventa minutos,
haverá uma prorrogação de trinta mi
nutos, persistindó a igualdade, o trico
lor jaraguaense estará classificado. Se

isso acontecer, o "moleque travesso"
terá como adversário o Internacional,
de Lages, na próxima fase. Os ingres
sos a partir do jogo de amanhã es

tarão mais caros. A arquibancada cus

tará Cr$ 5 mil e a geral Cr$ 4 mil. O
jogo começa às 15h30min e a direto
ria do Juventus aguarda a presença de
um grande público para prestigiar a
sua equípe,
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Pacam reinicia vistorias
em indústrias do vale

o desenvolvimento
do programa de recupe
ração ambiental da bacia
hidrográfica do rio [tapo
cu nqo está mais amea

çado. ,A Fatma (Fun
�ão de Amparo à Tec
nologia e ao Meio Am

biente) reativou o Pacan
(PostoAvançado de Con
trole Ambiental), órgão
'que coordena a execução

,
tkrprograma na microne
,40 do Vale do [tapocu.
O Pacam volta a funcio-

/nar em um pequeno es-

Jcritório anexo à Amvali.
Dois funcionários foram!

5l
/1 'r

contratados pela Fatma
para o Pacam, sendo um

técnico de nivel superior ! ...._"'-_................w.
(engenheiro sanitarista) e ElpennÇ81 de recupenção dos rios que compõem a bacia do ltapocu sáo reavivadas com o Pacam.
um auxiliar administrati-
vo. O técnico já reiniciou
as vistorias nas empresas
cadastradas para ver se

elas estão' de acordo com

O cronograma de obras
Previstas para instalação
'de sistemas de tratamento
de efluentes. Participam
do Programa de Recupe
ração da Bacia Hidrográ-'
fica do Rio [tapocu 46
empresas responsáveispor
80% da poluição dos rios
da região. Éprevista para
breve uma nova Ava
liação Pública 'do Pr0-
grama, como infonna a

.

gerente regional None da '

Fatina, Nina Buschler, âe
loinville.

WEGrealiza
enquete para

analisar redução
Trabalhadores metalúrgicos reuni

dos em assembléia no dia 16 rejeitaram
enfáticamente e por unanimidade a propos
ta de redução da jornada de trabalho feita

pela direção da .empresa fabricante de mo

tores. Eles recusaram também a idéia de

realização de enquete interna para apontar
a disposição ou não dos funcionários pela
redução. ,

Contrariando desejo da assembléia a

Weg realizou enquete interna na quarta-fei
ra, na qual os trabalhadores expressavam
sua vontade através de voto. Página (f7

Grupo esclarece

riscos da AIDS
Empresas, escolas, secretarias municipais

de saúde e o Sesi (�rviço Social da Indústria) ,

compõem um grupo formado recentemente que
executa a tarefa de esclarecer trabalhadores e es

tudantes sobre o risco da Aids e os cuidados ne
cessários para a prevenção contra esta doença fa
tal e ainda incurável. Jaraguá do Sut registra dois
casos manifestos da doença e na microrregião
outra cidade com registro é Massaranduba, com
um caso comprovado. Trabalhos como estes eo

ordenados pela assistência social do Sesi ajudam
a promover uma maior conscientização sobre o

assunto.� OS

Colégio Abdon Batista
,

está de aniversärie
Pág.06
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Cidade é novamente alagada

Trecho
por

onde
passa

o "Emissáno
Final" I

inundado. li.

A chuva forte do último fi
nal de semana voltou a provocar
enchentes, principalmente no cen

tro da cidade, local onde a obra
do "Emissário Final" prometia o

fim do problema. Prefeitura ga
rante que fará em breve a com

plementação do "Emissário" com
uma nova galeria. Obras iniciam
assim que máquinas da munici

palidade terminem um serviço
que está sendo executado na "Ti

fa da Pôtvora". Página 5
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Editorial
A recuperação da estação férrea

Diante do colapso do siste
ma ferrbviário brasileiro, as suas

instalações ou parte delas são entre

gues às administrações públicas e

privadas, com vínculo locatício Oll

através de comodato.
Em Jaraguá do Sul, a ad

ministração municipal tomou a

maior área da antiga e da. nova

(nem tanto mais!), encarregando-se
não sô da recuperação e/ali restau
ração dos seusprédios e instalações,
o que não deixa de ser um dadopo
sitivo. A alta administração da Rê
de não tem mais capacidade finan
ceira para tais serviços ele conser

vação do pairimônio e, substuuindo
outra administração, pública ou

privada, concorre, pelo menos para
deixar mais agradável o aspecto
desses próprios da rede ferroviária,
deixando-os mais adequados. aos
usos de costumes das cidades por
onde passam os trillws do caminlw
de ferro.

. A administraçãopública ja-
. raguaense, segundo informações co
lhidas na Estação férrea, está en

carregada da sua recuperação' e os

serviços, embora ainda não comple-

tos, pois, enormes goteiras
.

ainda
mostram o estado de abandono de
tais próprios, a ação da municipa
lidade se faz sentir com a pintura
que se processa, visando um mellwr

aspecto na sua aparência.
Mas at há um ponnenor que

a prôptia administração municipal
deixou de observar. Quem conhece
a nova (nem tanto!) estação férrea,
desde a metade da década de qua
rema, sabe o quanto ela foi repre
sentativa para a cidade de Jaraguá
do Sul e, no conceito dos entendidos
- a PRIMEIRA OBRA DESSA
NATUREZA EM SANTA CATA
RINA e a MAIS BONITA do Ra
malMafra - São Francisco do Sul,
certamente deve ter ficado chocado
com a pintura que se aplica para
embelezar o cartão de visita do cen

tro da cidade.
Embora toda a boa vontade

da municipalidade de manter as

pectos originais do prédio, a turma

encarregada da pintura não repa,
rau as duas peças decorativas que
ornam a entrada da mais bonita

Estação Ferroviária do Estado.
Certamente não foi por falta

de tinta que se tenha coberto as

duas peças artlsticas que homena

geiam Jaraguá do Sul e o Estado.A
cor cinza não condiz com aquelas
duas obras de arte, cujo original era
o bronze, que lhe dava especial des
taque. A municipalidade haverá de
reconhecer o nosso propôsuo de co

laborar com o poder público para
deixar a fachada da gare [erroviá
ria no original.

Na década de sessenta, um
dia o busto do Cei. Emüio Carlos
Jourdan - nosso fundador - apa
receu pintado com tinta a óleo, o

busto e o pedestal de granito. Este
semanário acusou esse atentado ao

bom gosto artlstico e cultural e,
mesmo não alinhando Com o go
verno municipal, o monumento de
Fritz Alt foi lavado diversas vezes

com ácidos para adquirir o aspecto
primitivo.

No caso das peças de arte, o
cinza deveria ser substituido pelo
bronze.

Em nome do rovo DE
JARAGUÁ DO SUL!

EVS - 05/92

REMINISC�NCIAS

A avenida

Independência
A/guém poderá estranhar o nome

da Rua 1 do quadro urbano do cidade que
Mje é denominada de Getulio Valias. É
verdade. Antes ela teria sido chamada de

/Jahnhofttrasst (a ma do quadro da es

trada de ferio; de 1907) quando em 23 de

j{l1lho apitou pela primeira vez o cavalo de

.. ferro sobre trilhos e todos correram para
ver o que acontecia.

Em 1910, os ideais de emanci

pação já fervilMvam na cabeça dos jara
guaenses e, aproveitando uma outra inde

[lendência (brasileira) deram o nome de

AVEtJIDA INDEPEI\.>ÊNCIA.
Esta foto é apenas uma pane, vista

da Plataforma 7 DE SETEMBRO e data

de 1953. Nem sempre foi tão lalia. Dez

anos antes, em 18-06-1943 o Pref. Ten.
Leonidas Cabral Herbster, assinava o de

creto n951, considerando de utilidade pu
blica pane de terras de Breithaupt & Cio.,
Willy SonnenMhl" Gustavo Schreiber (de

. Canoinhas), alto Moel/cr, Auxiliadora
Predial e Empresa Transportes F1V!nzel, pa
ra alDlJar a via publica. Propunha o prefei
to valiosa indenização para evitar que ca

sos fossem levados ao judiciário, pois, o

trabalhacoincidiacom a próxima conclusão

dß nova Estação da Estrada de Ferro.

DÓ lado esquerdo, aparece a re

sidência de Paulo Wunderlich, seguida
de Ricardo Gmenwaldt, a casa de Oswal

do e Francisca Buch, cunhado do então

delegado Bonin e, na ,esquina da José Bo

nifácio a casa dß partuguêsa Dona Augus-

ta. Noutro lado da esquina a casa pastoral,
eonctuida em 1918, lendo aos fundos a tor
re da fgrej,' Evangélica, ainda sem 1V!lqgio
(s6 instalado em 23-04-1954), o sobrado de

Dante Schioche: e, na esquina da Mal. Flo
riano, a antiga casa de Johnann Gottlieb

Stein, depois Doubrawa, Banco Nacional e

hoje Banco Meridional.
No lado direito, porte da Plata

forma foi transformada em Informações
Turisticas. Na foto se vê a edificação de

Tufie Mahfud, que foi sede do S.C: Brasil,
Prefeitura Municipal, sede do PRP, bar e

mesa de bilhar. Tais terras eram de Piaze
rae vendidß a Wa"er Hertel, este vendeu

parte para o fiscalfedera/ Nestor Luz e este

vendeu para Tufie MahfUd. Vinha. então

uma casa de Walter Hertel, onde Mahflld
morou, onde depais Carlos Hafermann ti
nha fannácia e Harold RisltM· linha esc,,·t.
de representações, onde hoje eSlá o prédio.
Henel, ocupado pela Comissão e Uniban-

.

co. NOUlrq prédio, o.dß esquina, parte ocu

pada pela Ótiea Hertel e Relojoaria. A l'i

da era franca e risonha. Mas nem sempre.
Em 1923, no dia 07-04, reclamava-se,

Fritz Vogel, escrevia na página
alemã do "Correio do Povo": UNSEkE
STRASSEN -:- Die Strassen am SIlIdI-

pIotz Jamguá befinden sich -ln einem

sclu1uJlolroften Zustonde. Bei Hom's

ApoIIreke, vor der BahnstoJion, vor der
Intendenz sklit man die sclrönstl'll Pjüt
zen: Bei dem regen Automobi!verk.eJu.
DlI{ diesen Strassen, muss sich jeder 01'
me Fussgänger schön in Aclú neJunm
WeM er niclú über und über mil Drerk

besprilzl werden,wiIL VOll 'den Neben-
. wegen wollen wir gamiclú sprechen, da
DlI{ diesen wenig dazu Fehlt dass die
PauanJen im Dreck stecken bleiben.
Wann wird die MlI1IizjpaJlr:ammer diesen
ZUstand abibuIem?"

.

Traduzindo: As mas no quadro
urbano de Jaraguá encontram-se em eslado

, deplorável. Na Fannácia Horst, em frente
da ESlação Férrea e defronte dß Intendên
cia podem-se ver as mais bonitas poças
d'água. No contínuo tráfego de autom6veis,
nessas mas, precisa todo pabre transeunte
se cuidar para não vir a ser respingado de

cima até em baixo. Das mas tias ime

di{l(,;ões nem vamos comentar, pois naque
lasla/las pouco para oS'passantes se ato/a
rem na /tuna. Quando a Câmara Munici

pal vai mudar este estado de coisas?

Fritz von Jamguá - 05/92
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"A História de nossa gente nãopode ficar só na saudade"
O Passado só é importante se o seu tempo foi bem

empregado.
___________ Barão de ltapocu_

Confira a História
HA50ANOS

.

- Em 1942, também acamam cochilos na administmÇão
municipal, na publicação de atos oficiais. O prefeito Herbster es.
tava de férias e seu substituto legal era o próprio secretário. As.
sim, Renato Sans, o prefeito municipal substituto de Jaraguá, no
uso das atribuições que a lei lhe conferia, publicava na edição de
10 de maio de 1942, entre muitos atos, a Portaria nlJ 117, de
02-01-1942, que aprovava a escala de férias dos funcionários da.
Prefeitura e Intendência de Hansa, para o corrente ano. Quantos
eram os funcionários e quais os seus nomesiI- Renato Sans, 2-
Alfredo Maser, 3- França Vosgerau, 4- Emílio da Silva, 5- loão
Batista Rudolf, 6- Guilherme Haering, 7- João da Silva Neves, IJ.
Alexandre Koehler, 9- Vicente J. de Souza, 10- João Rumpf, 11.
João Tosini e 12 - Henrique Ferrazza, respectivamente secretâ:
rio, contador, tesoureiro, agente de estatística, fiscal-geral, fisca(
auxiliar, 2!J fiscal-auxiliar, zelador da prefeitura, carr::ereiro, zela
dor do cemitério, intendente de Hansa e fiscal geral de Hansa.
Quer dizer: atos de janeiro em maio..

IIÁ40ANOS
- Em 1952, o "Correio do Povo" completava o 33IJ ano

de existência e Artur Müller, em eâitorial, destacava a data, di
zendo a celta altura: "Aqui estamos há mais de um quarto de sé
culo; tendo vencido todos os embusteiros na campanha de sa

neamento econômico, moral e político e, aqui continuaremos
dando satisfação unicamente ao povo e à nossa consciência",
Era o "véio" Artur dando o seu recado, que não era tão velho,
pois, tinha 57 anos, mas falecia cinco anos depois, num final de
abril, pelas coisas que um traiçoeiro coração guardava para o

momento oportuno.
.lIÁ30ANOS

- Em 1962, Erico Doubrawa era notícia 110 mês de maio,
com a sua aposentadoria, depois de 38 anos de serviços leais aos

Correios e Telégrafos, para onde entrava no tonginqua em

14-09-1925, tendo sido durante um sem número de anos oAgen.
te Postal da cidade. A iniciativa da homenagem partia do indus
trial Fidélis Wolf e do juiz di: Ayres Gama Ferreira de Mel/o. Um

banquete de 100 talheres no Baependi assinalava o fato, falando
o nov(} Agente, SI: José Ribeiro de Andrade, o dr. Juiz de Direito
da Comarca, o dr. Mário Tavares da Cunha Mello e o Prefeito
Municipal. Altino Pereira, Coletor Federal fazia entrega de uma

. lembrança.
IIÁ20ANOS

- Em 1972, o Baependt apontava as novas majestades:
TIRO - lenz Metzger, Rei, Lothar Sonnenhohl. 1IJ cavalheiro,
Ioão Soares (Sabará) 2fl cavalheiro. BOLA0 - feminino - Hil·
da Sasse, rainha e Traudi Henschel e Olga· StOI7T!r, as princesas,
masculino - Nelson Tamawski, rei e Lincoln e Luiz Carlos Ris
tow, príncipes, o rei doÁs de Ouro e os príncipes do Senta Pua.

- Sérgio Ochôa Rezende, Secr. da Fazenda e Hoyedo
Gouvêa Lins, Secr. do Planejamento, atendendo convite da
WEG, eram recebidos com almoço no ex-Itajara Tênis Clube,
oferecido pela ACl]'s, palestrando sobre sistemática do ICM e o

destino do FUNDESC, visita as indústrias locais com as presen
ças dosprefeitos, vice e deputado Octacílio P. Ramos.

.

.: Emílio Siewerât, no dia 21 de maio, completava 70
anos, um dos fundadores, em 1958, da famosa Banda Lyra da
Aurora_ ,

- O GlUpO UNIDOSDA ILHA visitava oASDE OURO,
na tarde e noite de 27-05-72, comandado pelo presidente Wi
lhelm Laufer, hoje já falecido e de que resultou uma longa e du
radoura amizade no esporte do bolão.

- O prefeito Hans Gemarei Mayer, sancionava a Lei ng

349, de 17-05-72, denominando de PRAÇA DO IMIGRANTE, o
logradouro público constlUfdo ao lado da Estação Fenvviária,
em Nereu Ramos, neste Municfpio.

HÁI0ANOS
- Em 1982, cumprindo uma nova meta de trabalho, o

Núcleo de Voluntárias de Jaraguá do Sul, do Programa Nacional
do Voluntariado, da Legião Brasileira de Assistência, implanta·
vam a partir de 20-05-82, o CLUBE DE IDOSOS, junto à Aç�o
Social - Creche Constança Piazera, com a presença da PrimeIro
Dama do Municfpio, Elvira llellschel Bauer, diretoria e voluntá
rias.

- A oposição (PMDB) .disputava o pleito com 3 candida
tos em Jaraguá do Sul e já despontavam cinco "prefeituráveis".
Reginaldo Schiochet já tinha Ivo Konell o seu vice, Durval Vasel,
Décio Ruul Piazera, José Gilberto Menel eAltevirAntonio Foga
ça Júnior. No dia 15·11,-82, o eleitorado escolhIa DURVAL VA
SEL para prefeito e DECIO RAUL PIAZERA. Para a Câmartl

. de Vereadores, as 13 vagas eram divididas, cabendo 6 ao PDS e

7 ao PMDB. Começava a partir de IIJ de fevereiro de 1983, o
comando de um novo grupo na administração municipal de Ja-
raguá do Sul.

.

Apoio
INDÚSTR!AS REUNIDAS
J�RAGUA lTOA.

Jaraguá do Sul, 23 a 29 de maio de 1992
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Prefeitosofre a

primeira derrota na Câmara
Jaraguá do Sul � Para os

mais antigos na política local o

fato do PMDB jer perdido o ve

reador Guido Bruch tem outro

significado de impo�ância: al�m
da conquis�a propnamente dita,
efetivada pelo PTB ne final de

semana que passou, tratá-se de

ntais uma derrota do prefeito Ivo
Konen que até então não possuia,

oposição no legislativo para lhe

incomodar, sendo os contrários

restritos a protestos por não

atendimentos de alguma reivin

dicação.
As consequências pude

ram ser avaliadas na sessão, da
última segunda feira quando em

seguilda votação o projeto de lei

25/92 do executivo, propunha
passar de 6 meses para 2 anos, a

contratação de funcionários do

SAMAE. No projeto o executivo

argumentava que as contratações
tinham como objetivo, salva

.guardar o excepcional- interesse
público.

O presidente da câmara,
Heins Edgard Raeder, PL, solici
tou parecer ao ffiAM - Instituto
Brasileiro de Administração
Municipal, sobre a alteração pre
tendida, ao que foi dado o se

guinte parecer:
"Quanto ao projeto de lei

nO 25/92, que altera de 180 dias

o para 2 anos o prazo para contra

tação o de servidores por tempo
determinado para atender a ne

cessidade temporária de excep
cional interesse do SAMAE, en
tendemos que fere o artigo 37,
IX da Constituição da República,
pois é muito grande o prazo de 2
anos para ser considerado emer

genciB:1".

Colocado em segunda vo

tação na segunda feira p.p.. já
sem a maioria na Câmara e com

o empate de 7x7 entre as banca
das do PMDB, PDS e PTB o vo

to decisivo ficou por conta da

presidência, que já havia solici
tado parecer ao ffiAM e também
votou contrário ao projeto.

O prefeito municipal cre
ditou sua derrota ao "ranso polí
tico" do presidente do legislativo
e não à inconstitucionalidade do

projeto.

Uma vez. em situação irre

gular a prefeitura municipal de
verá encontrar a alternativa para
não efetuar a demissão dos fun
cionários do SAMAE. Uma das
saídas é a realização de concurso

público.

Aliança agora tem maioria na Câmara
Jaraguä do Sul - A

mineirice política, do trabalho
em silêncio já chegou à Jara-

guádo Sul. .

O vereador Guido Bru
ch, ex-peemedebe, filiou-se
ao l'TB de Durval Vasel.
Como em tempo de campa
nha eleitoral o que não faltam
são boatos no final da semana

que passou, alguns comentá
rios chegaram a ser ouvidos e

até tomados como balela.
.

Na segunda feira à tar

de, em nota distribuida, a as

sessoria de imprensa e Mar
keting do PTB, tornava públi-

co, o novo fato político de Ja
raguä do Sul.

O caso tem ainda outra
notoriedade: à partir de então
o PMDB deixa de ter maioria
na câmara de vereadores e

caso queira a aprovação de
projetos e indicações deverá
negociar, fato este que não
vinha ocorrendo.

Com a nova filiação, a

coligação de apoio a Durval
Vasel passa ter a maioria na

câmara, ficando assim consti
tuida:

Vereadores do PDS -

Luiz Zonta, Atido Pavanello,

José Ramos de Carvalho e

Jose Gilberto Menel
Vereadores do PTB -

Evandro Tomazini Liscano,
Balduino Raulino e Guido
Bruch. O vereador Heins Ed
gard Raeder, PL, presidente
da câmara, passa a ter o voto
minerva, de fato.

O prefeito municipal,
Ivo Konell não poupou críti
cas ao vereador Guido Bruch,
afirmando que tal fato, entre
outras coisas não tem ne

nhuma importância e que ca

sos como este ocorrem todos
os dias.

Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Santa Catarina

NOTA DE REPÚDIO Joinville, 11 de maio de i99�.

.

No momento em que os jornalistas do pais inteiro se mobilizam para discutir a liberdade de informação e

uma nova proposta à sociedade brasileira - com uma Lei de Imprensa que preserve e incentive a democrati
zaçio da comunicação no Brasil -, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Santa Catarina tem a obrigação
de denunciar e lamentar profundamente a atitude do prefeito de Jaraguá do Sul, senher Ivo Konell, que expul
sou um jornalista de uma entrevista coletiva, no final da última semana.

Alegando que Sérgio Peron, do jornal Correio do Povo, de Jaraguá do Sul, o havia criticado em sua co-

1';"'1 semanal, Konell mandou o jornalista se retirar da sala, para perplexidade e indignação dos demais profis-
.

aonais de jornal e 'rádio que participavam da entrevista. Atitudes como esta em época de mobilização eleitoral -

dio a mostta do despreparo que alguns ainda têm para se comportar em público. Como prefeito, o seahor Ivo
Konen, a exemplo do que acontece com todos os homens públicos deste país, está sujeito a criticas. Seu papel é
RCeba-las, respondê-las quando necessário, utilizando os meios Iegais dísponfveis para isso, nunca discriminando
o profISSional ou impedindo o exercício da profISSão.

Delegados sindicais em Joinville e região:
Wagner Baggio Albertina Camilo Ana R. Diefenthaeler
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ADERBAl,MACHADO

Sem apelação
ma, paz de esptrito, ra
ciocinio e objetividade.

E é assim que
vamos, funcionar em

Jaraguá do Sul; mercê
do desejo do candida
to Durval Vasel e de
seu grupo de trabalho,
o melhor já existente,
do nosso ponto de vis
ta; em 30 longos anos

de experiência em as

sessorias e atividades
profissionais

.

em

órgãos como "A Noti
cia", "Jornal de Santa
Catarina", .

"Rede
Bandeirantes '�
"RCEjTV'�

,

"DM/Brasil" e mais
de cinco emissoras de
rádio e outro tanto de
jornais do interior, no
sul do Estado-. A en

grenagem de uma

campanha situa-se, na
sua base, em peças
coesas ., e este é o

apanágio dogrupode Va
sei, o qual passamos a

compor.,

Em uma campa
nha política, ainda
mais numa cidade po
litizada como Jaraguá
.do Sul, com uma im-

o

prensa . de alto teor

profissional, toma-se
fundamental entrar
mos na tarefa' de tra
balhar em nivel de
respeito, embora com
a tenaz vontade e dis
posição de questio
narmos todos os pon
tos e .respondermos a

todas as dúvidas.

Sensibilizou-nos a
proposta de traba
lhannos com Durval
Vasel, em sua investi
da pára nos propor o
trabalho de sua asses

soria de comunicação
e marketing,exatamente
o ângulo de respeito
que pretende imprimir
à sua campanha.

Funcionamos as

sim na campanha de
Lages, em favor do
candidato eleito Rai
mundo Colombo, afi
nal eleito com uma Por quê? Fácil:
margem de 12 mil vo- além do respeito exigi
tos de diferença. As do pela sociedade, há
baixarias, normalmen- o respeito infundido
te emergentes- em pelas pessoas, compa
campanhas, hoje são nheiras ou adversárias
enfoques condenados - cuja existência e re

pela' população, can-, lacionamento, afinal,
sada das agressões dos sobreviverão ao lapso
problemas em seu re- de uma campanha,
dor, suficientemente por mais ferrenha e

graves para exigir cal- disputada que seja.

••nte nDSSI

Jaraguá do Sul

Rua Mal. Deodoro, 28
Fone: (0473) 72'()346 /72-0866

l

O melhor Carro Usado da região
ESCORT GL, Azul Metálico/89
DEL REY GHIA, Azul/89

.

FlAT PREMIO es, Vermelho/90·

ESCORT L, Prata/90 .

DEL REYGHIA, Douradoj88
FIAT UNO CS, Cinza/88

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

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

Moretti. Jordan & Cia. Ltda.
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Senai comemora com cursos JARAGUÁ ÀVISTA
Semana da Indústria SérgioPeron_

, .

Entrevista do De- Ptonisa, estão à posto'i
Jaraguá do Sul - O cida experiência didático-an- senvolver em encarregados e putado Durval Vasel a' com a seguinte ilUÜl�

Serviço Nacional da Indústria drag6gica. .
supervisores de todos os gê- um jornal de circulação gação:

(Senai) está divulgando sua Os cursos oferecidos neros da indústria a utilização Estadual falando sobre - A Schützenfestprogramação comemorativa à são os seguintes: Liderança de técnicas modernas de ge- candidaturas em Jara- deste ano, a pane quepassagem da' Semana da de Reuniões, para 12 vagas e renciamento dos processos guá do Sul cabe à Prefeitura Muni-Indústria, que acontece de 25 duração de 15 horas, período produtivos a CNI, FIESC, Respeito cada cipal., como será a ies•.a 28 de maio. O objetivo da de 25 a 28 de maio, horário CIESC e SENA! promovem uma delas, mas a que é ta?? Comemorativa ouprogramação é contribuir 18 às 21h45min, Adminis- de primeiro de junho a 31 de
com a melhoria do desempe- tração do Tempo, com ís va- julho, das 19 às 22 horas.com impostapelo desejo san- não??
nho profissional dos recursos gas, duração de 20 horas, aulas de segundas às quintas- guinário do poder, con- Se bem que a fesÚl
humanos e consequentemen- horário das 17 às 22 horas e feiras, um curso de "Qualida- sidero-a fraca e até torço sempre foi para convi.
te com as indústrias da re- período de 25 a 28 de maio, e de para Supervisores", na se- para que continue na dados...
gião, como ressalta o diretor Curso Instrutor de Treina- de do Senai. A promoção tem disputa. x.x.x.x.x.x.x.x.xdo CentroTécnico de Jaraguá mento, com 15 vagas, duração apoio de diversos sindicatos Temos um Prefei- Quem' presencioudo Sul, Alcino de Araújo. de 30 horas, horário das patronais, da Associação to ruim de voto e politi-Da programação cons- 7h3Omin às llh30min e das Comercial e Industrial de Ja- co ruim de voto é como

(por sinal mulheres, era·
tam cursos sobre vários temas 13h3Omin às 17 horas. raguá do Sul e da Associação codorna: quando voa, o

tamente assistentes So-
ministrados por docentes téc- Para Supervisores Jaraguaense dos Administra-

espaço é curto. ciais, não acreditaram):
nicos do Senai com reconhe- Com o objetivo de de- dores de Recursos Humanos. '1"- a troca de "gentilezas"

x.x.x.x.x.x.x.x.x entre o prefeito Munici.
\

Na cãmara de ve- pai Ivo Konell e o Din-
readores. tor . de Habitações da

O presidente Heins Cohab, Ademir Izidoro,
Edgard Raeder na hora que provocado revidou à
de votar, (voto minerva) altura. Tudo por causa
sobre o projeto inconsti- de Casas Populares em
tucional de origem go;. Jaraguá do Sul (leia-se
vernamental Tifa Martins)

- É com certo re-
. O nfvel??? Mais ou

,

As de Ouro . Pedida supressão de idade

excursiona . limite para o magistério
o Ás de Ouro D.C., viaja esta

manhã com destino ao Saí, para a

festa do encerramento do ano social
Florian6polis - A supressão

de idade limite para contratação de
professores ACTs está sendo tenta
da pelo deputado Durval Vasel
(PI'B) através de projeto de lei que
altera tal dispositivo existente na Lei
8.391, de 13 de novembro de 1991.
Segundõ ela, os professores que
atingiram SO anos de idade não p0-
dem ser recontratados, existindo já
vários casos de professores desem

pregados e escolas com falta de mes

tres nas salas de aula.
Para o parlamentar, a Lei

aprovada no ano passado fere as

Constitúiçôes estadual e federal, fa
zendo discriminação de idade para
fins de contratação, "além de defen
der injustamente o princípio de que
quanto maior a idade do professor
meaor sua qualificação para o

exercício do magistério". Vasel che
ga a citar, em sua justificativa que,
"se for usado o princípio de idade
limite como falta de qualificação, se
estará colocando em dúvida a quali
dade da maioria dds senadores da

República, um grande número de

parlamentares da Câmara Federal e
até mesmo desprezando o excelente
trabalho de alguns deputados esta

duais catarinenscs que já atingiram
esta idade e participam ativamente
da vida pública em nosso Estado".

"Que seria feito com Eins
tein, Rui Barbosa e outros tantos
homens de reconhecida valia se fôs
semos pesá-los pela idade, negativa
mente, ao invés de louvarmos a sua

competência e o maravilhoso de

sempenho que atingiram após os SO
anos?", indaga o deputado.

e eleição do presidente e demais
membros da diretoria.

A saída dar-se-á às 9:30hs do

páteo do Baependí, onde tomarão
ônibus para Joinville, onde embar
carão no barco "PRíNCIPE DE
JOINVILLE", com destino.à Petís
queira do ZINHO BATISfA. Após
almoço e eleição da diretoria, dar
se-á o retomo à Joinville, embarcan
do em ônibus para Jaraguá do Sul,
Duas chapas já estão' registradas e a

eleição deverá transcorrer em clima
de muita disputa pela presidência,
que só não será mais renhido porque
as esposas acompanham os bolonis-

..
tas para esfriar os ânimos dos mais

esquentados.

gozijo que nos pronun
ciamos à respeito do re

feridoprojeto... meu voto
é contrário...

_A platéia compos
ta de munfcipes, presi
dente de partido, im
prensa, suplente viram a

satisfação do presidente
e entenderam como hora
do trôco.

x.x.x.x.x.x.x.x.x

Havia iluminação,
mas a ciclovia voltou a

uma escuridão de fazer
inveja a muitos labo
ratórios fotográficos, não
sópela falta de luz.

Também pelas re

velações...
x.x.x.x.x.x.x.x.x

Os jornais locais

publicaram: Delegados
do Sindicato dos Jorna
listas Profissionais de
Santa Catarina: Wagner
Baggio. Albertina Cami
lo, Ana R Diefenthaeler
assinaram "Nota de

Repúdio" 'Cl atitude do

Prefeito Ivo Konell que
convidou-me GEN
TILMENTE a retirar
me do gabinete numa

entrevista coletiva. Soli
dariedade (Avis Rara),
combustfvel de pro
pulsão para o Profissio
nal.

menos assim:
- Sabe o que vote

faz com essa lista?? (Pa.
no rápido) .

x.x.x.x.x.x.x.x.x

Por falar em Casas
Populares: O vereador
Evandro Tomazini Lls
cano, f'TB, membro da
executiva da Coohev -

Cooperativa Evangélica
Habitacional, desde o

domingo dia 10/05, ti·
nha em mãos a relação
de c�des beneficúuUu
com Casas Populares
em Santa Catarina, en

tre estas Jaraguá do Sul,
com 250 moradias e já
pensava no terreno para
a construção.

E afirmou: casas

para quem precisa, inde·
pendente de religião ou

partidos.
x.x.x.x.x.x.x.x.x

A assessoria de im

prensa da. Prefeitura
Municipal de Jaraguá do
Sul, me telefonou, segun·
da feira à tarde com a

seguinte informação:
- A comitiva (úl·

tima cruzada) da ediçã�
anterior do Cp, não fOI
especificamente ao Ba!'
ao Athayde, na V. Lenz!.
Era uma quinta feira e

estávamos percorrendo
obras e fomos naquele
estabelecimento . apenas
para tomar água [mine:
ral não tinha) e ninguém

.

convidou o Athayde pa
ra trabalhar no paço
munícipal....

E... ????

Schroeder conta com uma associação de moradores

apoio do vereador Hilmar
Hertel). .

A primeira diretoria fi
cou assim formada: presiden
te - Mariano Heck, vice -

Irineu Scherer, secretário -

Francis Klein, 22 secretário -

Maria Wuerz. Conselho Fis
cal: efetivos - Amarildo Ma
oieski, Osmarildo José de
Borba e Alceu Ely. Suplentes:
João Pereira, José Aroldo
Klodzinski e Amaury José de
Souza.

.

tem melhoria na qualidade de
vida geral.

Na data de fundação da
associação os moradores es

colheram também um nome

para a região em que moram,
denominando-a de.Vila Ami
zade, pois até aquela data não
havia identificação exata do
lugar.

Esta é a .primeira asso

ciação de moradores consti
tuída em Schroeder (com

Schroeder - A Vila
Amizade, localizada na divisa
de Schroeder com Guaranii
rim, bairro Schroeder I, conta
agora com uma associação de
moradores, fundada em fms
de abril deste ano. A Asso

ciação tem como objetivos
principais promover o con

graçamento entre as famílias
residentes na Vila Amizade e

proporcionar-lhes condições
para reivindicar obras e ou

tras condições que possibili-
I,

NANETE
··MALHAS LTDA

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

x.x.x.x.x.x.x.x.x

Sempre haverão
pessoas que preocu
pam-se com o futuro. E
os futuristas de Jaraguâ
do Sul, que ainda não

possuem bola de cristal,
nem dotes de Pton ouJaraguá do Sul
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Grupo atua no combate à AIDS
Jaraguá do Sul - Sob a

supervisão do Sesi foi forma

do um grupo de esclareci

mento sobre .a AIDS que

atuará em Jaraguä do Sul e

região. Este grupo se reuniu

pela segunda vez na quinta
feira dia 14, na sede do Cen

tro de Atividades do Sesi.

participam escolas,. empresas
e secretarias municipais de

saúde, além do próprio Sesi.

Uma das coordenadoras
do grupo é a enfermeira An
dréia Ribeiro, que executa

trabalho há três anos, desde

que o S�si lançou a C�p�
oba Nacional de CODSCIeJitl

zação sobre a Aids. Ela, expli
ca que o objetivo principal é
prestar esclarecimentos à es

tudantes e trabalhadores so

bre os riscos, de transmissão

. Sesi realiza
o III Festival
da Canção
Jaraguá do Sul - o Cen

tro de Atividades do Sesi de Ja

raguá do Sul, promove o III Fes
tival Sesiano da Canção, no dia
04 de julho, início às 19h3Omins,
no seu Centro Esportivo. Os ob-:
jetivos do evento são: promover

. o intercâmbio entre as empresas
locais, oportunizar o surgimento
de novos talentos musicais e

proporcionar lazer cultural aos

usuários, dependentes e comuni
dade.

O Festival propicia a in

terpretação de músicas de estilo

sertanejo e popular. Os Ítens de
julgamento são afinação, inter
pretação, comunicação e rítmo.
Os jurados serão escolhidos por
sua atuação efetiva e comprova
da dentro da área musical.

O evento é aberto à usuá
rios maiores, dependentes com

idade superior a 14 anos e à co

munidade em geral, sendo que
participante pode concorrer s0-

mente em uma categoria e com
uma interpretação. As inscrições
podem ser feitas através de uma

ficha preenchida e assinada que'de
ve ser entregue de 01 a 12 de junho
na sua empresa ou no Centro de
Atividades do Sesi. O candidato
�erá anexar oito cópias da mü
siea (letras, cifras) e fita gravada.
A premiação será estabelecida
pela promotor do evento. Maio
res informações pelos fones
72-0899 ou 72-0690.

.

da doença e as formas possí
veis para se evitá-la.

O Sesi funciona como

instrumento de ligação. O
órgão repassa ·informações
aos demais membros do gru-
,PO e fornece material didático
para ajudar-a ilustrar a cam

panha. Os membros do grupo
- representantes de 25 empre
sas, das escolas municipais de

Jaraguä do Sul (Seme) e de
secretarias municipais de
Schroeder, Guaramirim,
Massaranduba e Corupá - re

cebem as orientações e o ma

terial e as repassam às em-
.

presas ou entidades que re

presentam, formando um

grande círculo de infor
mações sobre a doença que é
fatal e ainda não tem cura.

Como está a AIDS?

Jaraguá do Sul tem dois

casos confirmados da doença.
"Este número, contudo, pode
não refletir a realidade, por
que a notificação dos easos

não é obrigatória, apenas
quando a doença já está ma

nifestada", explica a enfer
meira Andréia.

'

Pessoas que integram
grupos de risco (hemofílicos,
viciados em drogas injetáveis,
homossexuais e bissexuais e

prostitutas) podem realizar
exames gratuitos no Posto de
Saúde Central de Jaraguä do
Sul, com a certeza de sigilo de
sua identidade.

Os números da. doença
coletados até março deste
ano apontavam um caso

também em Massaranduba.
Nas demais cidades da mi

crorregião não há registro
oficial de aidéticos.

'

Região rural também ficou alagada

Chuva forte e a cidade
novamente é alagada
As torrenciais chuvas

que se abateram sobre a re

gião, voltaram a provocar no
vos alagamentos do setor crí
tico da ärea central da cidade.

'Domingo passado, no

começo da tarde as águas
tomaram a aparecer nas ruas

32 (Pres. Juscelino) e 33

(Henrique Piazera), com to
das as características da últi
ma enchente, mas com uma

agravante:
.

desta vez
.

lfm

grande trecho da rua 62 (Ex"
ped. Gumercindo da Silva),

entre a Preso Juscelino e a rua

136 (Guilherme Lessmann)
ficou totalmente alagado,
formando uma grande cor

renteza e ameaçando a Cre
che Constança Piazera, o

prédio dos AA e os depósitos
da firma Breithaupt. Muitos
motoristas ficaram irritados
com esse estado de coisas (os
de fora, principalmente) por
que receavam não poder sair
do verdadeiro cerco. que as

águas aprontaram.
Meninos, eu ví! .

OLHO CLíNICO

Partido da Ilha
Nos bastidores, alguns mau intencionados,

comentam que os Hospitais não se encontram em

crise. Que estamos fazendo tempestade em 'copo
d'água. t lamentável, pois os livros âos hospitais
estão a disposição de quem quer que tenha interesse
de confirmar o déficit.

Recebemos circular do Diretor Clinico do Hos

pital São José (H.S.J.), solicitando economia de ma
terial É válida a solicitação. Porém lembramos que
com saúde a "economia" é sinal, na maioria das ve
zes de atendimento deficiente. O pessoalpara-médi
co muitas vetes desperdiça port��a de conhecimen
to técnico. Com vida humana u::L�mospecarpor er- ,

cesso de zelo, nunca por falta, quer seja de material
ou de ntvel técnico.

No que se refere à ajuda financeira todos de-
.

vem colaborar igualitariamente. 'Lembramos que a

Classe Médica; irá colaborar através do Centro de

Profissionais Liberais (CPL), que congrega além
dos Médicos, os Engenheiros/Arquitetos, os Dentis
tas eAdvogados, Não nos esqueçamos que os Médi
cos, há mais de um ano, vêm deixando no H.S.I 3%
dos seus honorários particulares. Dão plantão de

sobreaviso, há muitos anos, graciosamente. As espe
cialidades são viáveis nos hospitais, porque os cole-

'gas investiram em material técnico por conta pró
pria. Com isto os hospitais economizaram em mate

riais especializados.
Essa ajuda tem que ser de todos. O hospital é o

eixo. Mais cedo ou mais tarde todos irão necessitar
dos seus serviços. É uma atividade essencial, não

'

podeparar. Nãopodemos resolver a situação apenas
por dois ou três meses. Temos que resolver no mini
mo, por -um ano. Neste periodo, as entidades com

maior poder de "barganha polüica", devem envidar

esforços, junto a 110SS0S Deputados Estaduais e Fe
derais, para agilizarem, no minimo a parte do di
nheiro do fundo Estadual de Saúde, quepor direito
é nosso. Porém por razões desconhecidas, ficam re-

tidos na Ilha Florianopolitana.
.

Dr; WalterBatista Falcone

FUNILARIA
JARAGUÁ'LTOA:

c.uuu eAq_cetkJ, Solar.
R. FelipeScltMült, 279 - FOM:

72-0tU8·

J",••_ tioSIIl- SC

�'
"

CHURRA'SCARIA

COSTELÃO
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)

Váe confira
Rue Heinrich Augusto Lessmann, 197

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

ESPETO CORRIDO COM'BUFFET
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Os ingressos na cor amarela, ven
didos antecipadamente serão substi
tuídos por novos ingressos na cor azul
com data correta e local do evento.

Sendo que os ingressos na cor amarela
com data de 16 e 17 de maio, com lo
cal Diana - Efektus I!, serão trocados
sem nenhuma perda para quem ad

quiriu � ingresso antecipado na cor'
amarela.

Os ingressos na cor amarela de
verão ser trocados no Mano� Lanches
em Guaramirim até a data ou no local
do evento.

II

I'

Comunicado

.

O Clube de Pesca Abissalpromo
tor; do evento 311 Gincana Municipal
de Guaramitim faz saber a quem pos
sa interessar que a data da gincana/92
foi transferida para 23 e 24· de maio,
sendo que o local foi. transferido pa
ra o parque de exposições de Guara
mirim.

Esclarecimento
ao público

II

.Uma mäe

inteligente
sabe!

Clarex limpa, alveja e

desilfeta. Duas gotas por litro de

água �evinem"O C6Iera".
Um produto da MAQUIL Maul

Qlimica Industrialltda.
Telefone (0473) 72-1865.
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Foto atual do prédio do'colégio Abdem Batista

"Abdon Batista".

.

completa 57 anos
o primeiro passo de uma

longa caminhada foi dado pelo
então Interventor Aristiliano Ra
mos que criou o Grupo Escolar.
Depois, em 07-10-1933, a impren
sa local saudava o lançamento da
pedra fundamental e, finalmente,
a 28-05-1935 era inaugurado o es

tabelecimento, tendo como pri
meiro diretor o saudoso professor
OTO DE SOUZA DREER. O

.

Colégio Estadual Abdon Batista
é, nos tempos hodiernos, um pu
jante e renomado estabeleciménto
de ensino, que sempre primoupe
la qualidade da educação. Prova
nos isto o significativo, número de
ex-alunos que hoje galgam po
sições de destaque nos mais diver
sos setores empresariais, comer
ciais e culturais, que honrosamen
te passou por seus bancos escola-

CORREIO
.,C» ...C» 'V C»

res.

No decurso destes 57 anos,
em função de determinadas con

tingências circunstanciais, este de
cano templo de educação de nos-

'

.
sa urbe j� foi submetido às se

guintes projeções onomásticas:
1935 - Grupo Escolar Ahdon Ba
tista
1936 - Instalação da Escola
Normal Primária Complementar,
anexa ao Grupo
1962 - Ginásio Normal Regional
1964 - Ginásio Normal Leonor
de Souza Neves
1971 - Escola Básica Abdon Ba
tista
1981 - Colégio Estadual Abdon
Batista.

Atualmente "Abdon" tem
como Diretora da Escola a sra.

GERTRUDES ALBERTON e

Diretora Adjunta a sra. LORITA

KARSTEN, assessoradas por
. aproximadamente" 60 professores
e funcionários.

Como exímia retaguarda, há
uma APP atuante e um destacado
Clube' deMães. '

O colégio funciona em

turnos: 10 e 20 graus, com lO grau
matutino e noturno.

,
Cerca de mil estudantes se

quiosos do saber estão garbosa
mente matriculados no Colégio.

"Abdon" orgulha-se em po
der contar com um substancial
número de professores pös-gra
duados, fazendo com que o nível
de ensino corresponda aos anseios
dos educandos.

Inauguração cio grupo escolar "Abdon Batista", dia1.8/0S/3S. .

Na roto: prefeito.Waldemar Grubba, inspetor federal João cios Santos AnItt
diretor dpt. educação Luiz Bezerra da Trindade e éliretora Leonor de Soll
Neves.

Para sedimentar a passagelll
do qüinquagésimo sétimo ano de

fundação, foi efetuado' um COI!'

curso para escolher novo logotipo
do Colégio, onde todos os alUßC;1
do educandário participaram atI

vamente.
. A comissão julgadorl

classificou como vencedor o tri'

. balho apresentado pela alUJII
ROSANE VANDERLINDB
BECKAUSER - 30 A.

Vale aqui o registro dos ��
lhores agradecimentos pela solid
tude e criatividade dos alunos qUG
surpreendentemente apresenta
ram, trabalhos dignos dos melho
res encômios.

Iaraguâ do Sul; 23 a 29 de maio de 1992
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Produçiio de motores (detalhe) na Weg caiu de 206 mil em
outubro de 91 para 64mil em abril de 92, diz a direção. ,

Assembléia diz não,
mas Weg vota a redução

Jaraguá do. Sul - Traba
lhadores da empresa Weg
reunidos em assembléia no

6ltimo sábado. (16) rejeitaram
a proposta da direção. da
"holding" de redução. da jor
oada em Z7,7%, recusa
ram também a proposta de
realização. de enquete interna
para tirar posição. neste senti
do. Participaram da assem

bléia aproximadamente 1.000
metalúrgicos, na sede do. sin
dicato da categoria,

Segundo. o. assessor de
imprensa do. Sindicato. dos
Trabalhado.res Metalúrgicos,
Antônio. Hélio. Pereira a re

jeição das propostas aconte
ceu por aclamação, em vo

tação unânime dos presentes.
"Os trabalhado.res entende
ram que se a empresa não.
concorda em abrir sua escrita
fiSc:aI a situação. não. deve es
tar tão. ruim assim", explica
Antônio. Hélio..

O sindicato. alega
também que não. há ociosida
de na empresa como. argu
mentam os diretores, '"O
trabalbo estava a todo. pique
até quinta-feira (dois dias an
� � assembléia), quando.
llUStenosamente as fichas de
produção. sumiram e só rea-

pareceram no säbado, Os
chefes então. pediram para
que os trabalhado.res fizessem
hora-estra, exatamente no

horãrio da assembléia". Para
Antônio. Hélio. estas foram
formas de pressão. usadas pe
la direção, "Aliás não. é a

primeira vez que fazem isso",
completa.

O grupo Weg não. abre
mão. da realização. de enquete
interna entre os trabalhado
res que possibilite uma análi
se real da vontade do. grupo
de aceitar, ou não. a redução.
de jornada e salários por um
período de 90 dias. Este le
vantamento. estava previsto.
para ser feito. na quarta-feira,
dia 20 (data de fechamento.
desta edição).

A sustentação. do. sindi
cato. c! que esta enquete não.
tem base legal e por isso não.
pode ser usada como. parâme
tro,

O assessor de imprensa
da entidade diZ que a onen
ração da assembléia é para os

trabalhadores não. participem
da enquete, rasgando. a cédu
la ou votando. anlo,
REAJUSTE PARCELADO '

A mesma assembléia
aprovou o. parcelamento. em

três vezes do. reajuste de 78%
a quem direito. a totalidade da
categoria, O parcelamento.
consiste na concessão. (já fei

ta) de 15% em abril, 30% em

maio. e 18% em junho,
'N9 caso especifico da

Weg, a assembléia contudo. ti
rou como. condição. "sine qua
non" que não. haja demissões
nem redução. de jornada, Se
um destes ítens forem aplica
dos à revelia da classe o. sin
dicato. cancela o. acordo. de
parcelamento. e' exige o. pa
gamento. integral do. reajuste.

SEMSOM
Antônio. Hélio. denuncia

ainda que aWeg proibiu o. es

tacionamento do. carro. de
som do. sindicato em frente à
empresa, em área própria,
onde no.rmalmente era esta
cionado o. veículo.. Proibiu
ainda a entrega de panfletos e
boletins em seu pätio, "Esta é
mais uma forma de tentar

impedir nossa ligação. com os

trabalhadores, mas não. con

seguiram o. intento.", senten
cia o. assessor de imprensa.
Ocupando. o. lugar onde co

mumente ficava o. carro. de
som do. sindicato, a empresa
instaíou dois "containers".

Abrem inscrições para
tecnólogo em mecânica

Jaraguä do Sul - Abrem no próximo dia
25 de maio e encerram dia 05 de junho as ins
crições para o Curso Superior de Tecnologia'
em Mecânica - modalidade processo indus
trial, que será ministrado na Fundação Educa
cional Regional Jaraguaense (Ferj), com du
ração de dois anos e meio. As provas de quali
ficação prévia serão realizadas dia 05 de julho
e o concurso vestibular acontece de 26 a 29 de
julho.

O 'curso Superior de Tecnologia em

Mecânica - modatidade processos industriais,
licenciatura curta, está sendo implantado gra
ças a convênio com a Cefet (PR) e Ferj (SC) e
atenderá toda a região, beneficiando indús-
trias e estudantes.

'

Estão sendo oferecidas 40 vagas. A do
cumentação necessária é a seguinte: recibo
de pagamento de taxa de inscrição, recolhida
no Banco do Brasil, no valor de Cr$ 50.000,00;
fotocópia e original da cédula de identidade
com concurso de fé pública; duas fotografias
de frente (3x4); ficha de inscrição e ficha só
cio-educacional a serem preenchidas pelo
candidato no ato da inscrição.

Jaraguá tem novo

código postal
Aproveitando o. DIA

DAS COMUNICAÇÕES (5
de maio), a Empresa Brasilei
ra de Correios e Telégrafos
(ECf), lançou o. novo Código
de Endereçamento. Postal

(CEP) com oíto números.
Em Santa Catarina, as

cidades com mais de 50 mil
habitantes entraram no sis
tema, ci.�&s que, segundo.
os téCnicoS dos Correios, a

medida facilitará a manipu
lação. mecânica das cartas e

tornará mais ágil o. trabalho.
dos carteiros.

São. as seguintes cidades
catarinenses que passam a ter

o. novo cédigo; Criciúma, Tu
barão, Florianópolis, Blume
nau, Chapecó, ltajaí, JARA
GUÁ DO SUL, Jo.inville, La
ges e São José. No Brasil

apenas 220 cidades estão. sen
do. codificadas.

O novo GUIA deverá

ser solicitado. aos Correios,
mediante pagamento. que já
está estabelecido,

Nesta, cidade, os primei
ros 142 logradouros, por se

rem densamente habitados, o.

códig(j observa códigos para o.

lado. direito. e da esquerda das
vias públicas, enquanto. que, a
partir da rua 143, haverá um

código. para cada logradouro.

Por exemplo.: se alguém
quiser alcançar os serviços
d'f.. COMERCIAL, o. jornal
CORREIO DO POVO ou a

Agência da VARIG, na Ma
rechal Deedoro da Fonseca,
até o. nO 1084, anotarä na cor
respondência 89251 - 700. A
caixa postal 19 continuará,
89250. Vale a pena comprar o.
GUIA, que facilitará os servi

ços dos Correios e dará maior
segurança e rapidez ao. rece

bedor da correspondência.

OrganizaçãoContábil A Comercial S/C Ltda
CRC-SC0048

Faça sua Declaração de Imposto deRenda conosco Fone:72.3236

'.'48' anos de experiência em Contabilidade"

f iaraguá do Sul, 23 a"Z9 de maio de 1992 Página '7
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ZINHO BATISTA

�
.i\t1ODAS

C�ADOSPARA
TODA A Ii'AMfuA

Av. MaL Deodoro, 183
-

Fone: 72-3585

II

Façasua
reserva de

passagem,
Hotel e

transladoe
curta'

intensamente
suas férias.

VARIG:
-

72-0091

,

LA NO FOLHA

.
Todas as sextas-feiras tem

aquela costelinha esperta. Em breve
voei poderá deliciar-se com a fei
joada que s6 o Folha sabepreparar.
Convide seus amigos e vá conferir.
t ali na Bernardo Dornbusch, 7()()

.

(Vila Baependi).

Pedidos
Tel/Fax

0473/72-0589

I! Promissora Funcionária
A ,SANTA MARTA Construtora, Incorporadora

e Imobiliária Ltda., empresa de destaque no ramo em

Jaraguá do Sul, estabelecida â ma Reinoldo Rau, 541,
consta do rol de nossos bons anunciantes.

A SANTA MARTA está contando agora com a

participação ativa da Srta.' Vi/ma Mendonça, que aca

ba de assumir a serincia do estabelecimento. A Vilma,
os nossos cumpnmentos com votos de perene sucesso

em sua vidaprofissional junto â SANTA MARTA.

Cultuando o corpo
t- A Academia de Dança RA:?ÕES DO

CORPO está agitando o seu Departamento de
Dança, oferecendo cursos que irão proporcionar
um aprendizado por nivel, ou seja, você começa
como iniciante e vai até o adiantado 1, o-que lhe
dará direito a fazer pane do grupo de dança da
academia. As aulas incluem clássico, moderno e

jazz, assim como um trabalho integrado de corpo
e mente,' que exercita o corpo e libera emoções,
tomando-se uma grande terapia. O toque é da
professoraMarisa Franzner. .

Wizarde

Ekitrampo

A Wizard - Instituto de
Idiomas - é um dos patrocina
dores da equipe Ekitrampo na

gincana' dos dias 23 e 24 de
maio que será realizada na ci
dade de Guaramirim. Quem in
forma é o diretor comercial da
Wizard, Charles Antônio Metz

ger, que lembra o lema da esco

la:
Fale com o mundo. Fale

Wizard.

Noite do'

Ti-ti-ti

Este semanário deve estar
circulando pela cidade já nesta

sexta-feira. Por isso é bom lem
brar acontece hoje (22) a espe
rada e super-organizada Noite
do Ti-ti-ti, no Clube Atlético
Baependi. A promoção'é exclu
siva para mulheres e idealizada
pela Ação Social - entidade
que tem na presidência Sônia
Marcatto. Aliás, a anfitriã in
forma que serãopremiados com
troféus os grupos mais anima
dos e uniformemente vestidos.
Uma grande agittição cerca as

mulheres neste dia. Os salões de
cabeleireiros e maquiadores estão
repletos, certamente. Sucesso
aos organizadores e boa festa
aos participantes! Os cartões
entrada que dão direito a jantar

e café beneficente estão sen

do comercializados a Cr$
25.oco,00.

•
Boa
Sorte Rua Pres. Costa e Silva, 158 - Vila Lenzi

891SO - Jaraguá do Sul - SC

E·· ETRODOIÊSJICOS

,

.' ",C-:mt©tnr D..'IL'''
- ,:).-e.;..- DU...,.

deTelefones
COMPRA - VENDE - ALUGA

.Rua'WalterBreithaupt, 92 (defronte 00
. BeiraRio Clube de Campo)
Fone (0473) 72-2598
Jaragu4 do Sul- SC

"Turismo: harmonia
Adotando este -stogan, .obteve·

sua colação âe grau a turma deste ano
dos formandos do Curso de Turismo da
Universidade Federal do Paraná, em

Curitiba, entre os quais destacamos a

presença da srta. Denise-Suelí Henn, fi-
.

lha dileta do casal Nelsio (Wal/y)
Henn, âe destaque na sociedade jaTa
guaense. A sessão solene de colação de

grau aconteceu no último dia 15, às 20
horas; no auditório da Reitoria da llni
versidade Federal do Paraná, rua XV
de Novembro, 1299, Curitiba, PR

Após a solenidade, Denise e seus

Participantes do I' Curso
de OratÓria, DicçãO'

E Desbilbição de Jar&guá
cio $ul, que receberam eer

tmcados recentemente.
Do alto para baixo:
- CéHo
- Ronaldo
- João Batista PrIm
-Hllmar

II
- GlImar Lang

- Sergio Paulo
- EUzaMa*'!
- Jaime
- AItamlrÁlIdI'Iif
- Jurárlo
- RolCTesb
- Dárlo Slnlt
- Wilson RocIrIpIi
- Paulo FIorIuI

CINEJARAG
Sexta - 22/05/92 - 20:15 Horas -

. Fugindo ppra Vrver - Diretor:
Geoff Burrowes - Com: Patrick
Dempsey.e Kelly Preston - Censura:
12anos.
Sábado - 23/05/92 - 20:15 Horas
- Fugindo para Vrver - Censura:
12anos
Domingo - 24/05/92 - 20:15 Ho
ras - Fugindopara Vrver - Censu
ra: 12 anos

ESCALA MUSICAL

Aulas de
ÓRGÃO - VIOLÃO -

SAX'e
CLARINETA-

',i,

Fogões, refrigeradC]res, freezers, aspiradores,.
televisores. Toda linha Amo e Faet.
Os únicos em Jaraguá trabalhando

exclusivamente com eletrodomésticos. Venham
conferir nesses preços

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

Jaragu' do SuL

�--�----------�------29��Qg--

- LaJiCelso
• Valdir TomeUn
- l'1li10 RobertoMaurlcl
- Dalmlr
- vUmar Vicente Alves
-lIocIolfo

-loIqulm Fernandes
- GIWia Fernandes
• Jorae
• CIrIos
- OstarMendonça

Aniversariantes

da Semana

Dia 23/5 - Bráulio Bruhns, em
Joinville; Adele Todt K/itzke, Luiz
Mário Bortolini, Nivaldo Bruns,
Adele S. K/itzke, Edla Friese, oe
lia R. Narloch, Margit K. Rowe,
Soneide Mara Pommerening,
Jordana Beatrice Schäffer, Emai
se Maria Krause, Curt Roesel, Sa
lete Berri e FranciscoAirton Gar
cia.
Dia 24/5 - Francisco Pedroni;
em Curitiba (PR); Frida Janssen
Mey, em Joinville; Paulo Grue
tezmacher, Cláudia Euphflia
Cardoso, Fedra Konell, Erotides
Dutra Hafermann. Francisco Pe
drotti, Walty Hamburg, Carlos
Eduardo Cunha e Eleonora
Amabilis Hamburg.

. Dia 25/5 - Leonardo Kreutz
feld, Doralice da Costa Vieira,'
em Guaramirim; Francisco Car
·los Peixer, Mário Sérgio Peixer,
Augusto Tomelin e Reli Mara de
Oliveira Trapp. .

.

Dia 26/5 - Wander Meier, em

São Bento do Sul; Wilmar Wit-

. kosky Júnior, Aristides Adolar
Moretti Júnior, Carmen Branden
burg Schwartz, Arlete Gerent; em
Astorga (PR); ,Lico/n' Delmar
Ristow, MartyMarlene Gonçalves
Pieper, José Eduardo Gomes e

Felomena Schmitz Gonçalves.
Dia 27/5 - Irene Lafin, Maria
Íris Prestini, Lourdes Liermann,
em Iolnville; Elsa Harbs, Aurea
Luzia das Santos, Mario Souza
Júnior, Nilsa Maria Lippinski,
Mari/úcid Pedri, Marilú Pedri e
Emaldo Bartel.
Dia 28/5 - Ozilda Tereza Rau,
Mário José deAlmeida, em Lapa
(PR),' Sérgio Murilo da Silva,
Edit Lemke Franke, Marcos Deo
la; Gervásio da Silva, Anâerson
Giovani

.

Bartei, Rochelle Piske,
Osmar Villwock e iris Terhorst.
Dia 29/5 -' Lidia Stein Martins,
Jaime Baechiold Correia, Elzira
Brey Horst, Wilmar Cattoni, Ma
dalena da Silva, Lúcio Adriano,

. Vitória Bonomini, Luiz Carlos
Schwartz, Danilo Balsanelli Jú
nior, Iolanda S. Radtke, Ricardo
Fontes Schramm, em Blumenau
e Luíz Eduardo Casas, em Blu
menau..

P'EDRAS _

VARAGUA
Pedns para pisos - piscina - granitos e

,l'eYestimentos de paredes em geral.

JoinviUe, 4.133 - Fone (0473) 72-0869
JaragUlf do Sul - SC

. .
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A gatissí:ma Thiana Daniela Berteldí, completou 15 anos dia 17
de maio, recepcionando amlgos e familiares no Baependi.

COMEMORAÇÕES
CENTENÁRIO DE NASCIMENTO
do Prof. Alfredo Xavier Vieira, emé
rito educador. Na ocasião fará uso da

palavra, às 15 horas, o seu orador D�.
Paschoal Apóstolo Pítsíca.

KARiNA KOETZLER, for
mando-se em arquitetura, envia sofis
ticado convite para sua formatura;
constando de missa na Igreja N.S.
Imaculada Conceição, em Florianópo
lis, colação de grau no Auditório da
Reitoria - Campus Universitário -

. uFSC, dias 10 e 2, seguido de baile no

Lagoa Iate Clube, Integram a turma

ARQ. JAIME LERNER Parabéns,
Karina!

JOÃO REGIS FASSBENDER
TEIXEIRA, professor, advogado e

jornalista, lançando mais um Iívro IN
TRODUÇAO AO DIREITO DO

. TRABALHO, para' advogados, admi
nistradores, economistas e contadores.

A obra poderá ser adquirida, pelo re

embolso ou cheque nominalpara Rua
Alberto Foloni, 1473 - AHU - 80540
- Curitiba-PR para OFICINA DE
LETRAS, editora.

RuaDomInp da Nova, at 3-17 Fell

Dia 24 de maio, no Auditório
do Palácio Cruz e Souza, o INSTITU
TO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO
DE SANTA CATARINA comemora o

A GERAÇÃO
DAMALHA

Dloquehá
de melhorpara
seus animais

CLtNICÂ
VETERINÁRIA

II

VIDA

Atendimento c/(nico, citúrgico;
internamento, raio X. vacinas,
hospedagem, petshop, banho,

tosa, carinho e proteção.
Rua Luiz KleIIen,U7 (110 lado PInk

and Blue)
Fone (nclldos) 72-0392 e 72-1.00

Mfdicos VeteriDdriOli
AneUse B. Lebmann .

CRMVl - 1125'

Maurt'do Lebmann .

CRMV21126

,Bettina Gosch
CRMVl-l389

Ora. DENISE MÜLLER T. OLMOS

GINECOLOGIA - OBSTETRrtIA .

PREVENCÄO 00 CANCER

INTER-cLiNICAS Rua João Picol/i, 247 - Fone 72-3755

Jaraguá do Sul-SC

Rua Reinoldo Rau�632
Fone: 72�1599

RESTAURANTE GREDAL
o que há de melhor em' restaurante, aberto ao 'públlco de segunda

à domingo com almoco e jantar, servindo o mais delicioso marreco
assado, petiscos, ape'riUtos 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 opcão em lazer.
Localizado a, rua joinville, próximo ao parque 'fabril Dalmar�

HlIT.4LITIK
Illdll.t�la .otalll�gloa Lili••

Janelas, portas, P9rtões, grades, cercas,
expositores pl lojas, portas pant0gr4ftcas e ro18.

Jaraguá do S�� 2J de maio de 1992

II
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ALTA
•• A

FREQUENCIA
E vem' til a 9"GihetlnaMunicipol e 111 Ginct1llQ

Abissal de Guoramirim, agitando a ga/eTajovem da re

giõo. Algumas llITefa$ já foram entregues às equipes.
.

UIiID delas, cpIISidemda de àilimtlfão; pede a cada

grupo que nIIIIIIenha um indMduoc� como

o penOlllJlelll BoIt«o (da� de ChicoAnlsio)
no local da gincana duIrlnte os dois.dias deprovas. há
galHo!

.

_________Par Ati....

Mals gincana

(FOTO) Angel. Bittencourt, linda e suave!

Garota Homago

A lindfssima Giane
Jacomini faturou mais
um concurso de beleza.
Eleita Garota Studio no

. ano que passou, a loira

foi escolhida a mais bela
, estudante de Holando
Marcelino Gonçalves du
'rante baile na Sociedade
.Vitória diz Ilha diz Figuei-

. Ta, sábado último
.

(16).
. Fortissima candidata ao

tftulo de Rainha dos Es
tudantes 92.

Consumismo

Mesmo devendo

(atnda) o presente do Dia
das Mães, existe quem já
está preocupado e ponde
rando seu orçamentopara
a compra do presente do
Dia das Namorados..Eta
sociedade capitalista! Su
gestão irônica: "dar um

tempo" na relação no

perlodo que abrange 12de mado: <� Engepasa ape
junho. Medida de econo- nas constrôi. Não me ca

mia em tempos de crise? be dizer se os CIACs são
viáveis':

Não aos CIACs
De einema e

de mitos,

Os prefeitos diz mi

cró"egião do Vale do Ita-'

pocu, em assembléia geral Parece que a desin
ordinária realizada em formação ainda grassa!
Barra Velha, dividiram-se Muitos não tem a mtnima

quanto a questão de im- idéia de quem foi e o que

plantação de unidades em representou a atriz Marle

seus municfpios. É de se ne Dietrich, recentemente
pensar se uma obra gi"_ - falecida. Talvez alguns
gantesca para atendimen- pensem que ela era tão

to a apenas 750 crianças, loura quanto Marylin! O
com custo elevado para cinema MO vive' (viveu)
construção e posterior de filmes do genero
atendimento a cada in- violência, pomografia e

divtduo, é efetivamente- horror de categoria duvi

uma altemativa para a dosa.

minimização dos proble- Sugestão: experi
mas de atendimento à, mente assistir alguma
infãncia do pais. Interes- produção do diretorAkira
sante, segundo consta, foi Kurosawa (Sonhos, por
a fala do engenheiro diz exemplo) ou de Fellini; e

Engepasa, que teria afir- sinta a diferença. ..

�5
DOCORPO

A�CADEMIA DE DANÇA RAZÕES DO CORPO
está agI� o departamento de dança, oferecendo para você cur
SOli que irão proporcionar um aprendizado por nfvel, ou seja, você
começa como iDiciante e vai até o adiantado, o que dará direito de
fazer pa_rte do grupo de dança da academia.

As aulas incluem clássico, moderno e jazz, assim como um
trabalho integrado de corpo e mente, que exercita o corpo e hbera
emoções, tomando-se uma grande terapia.

..._-----------' Profi Marisa Franzner

Dança
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CORREIO
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By
Paulo
raY�

Happy
Haur

U2INTOUR
Após cinco anos de reclusão, a banda irlandesa U2

volta aos palcos e estádios norte-americanos para
.

uma Mega-tumê. São 32 datas em 55 dias, começandol*
la Flórida. Intitulada "ZOO TV'� a nova excursão do U2
é a mais ambiciosa de sua premiadissima carreira: Ela en
volve cinco automóveis Trabantpendurados sobre o palco
e um canal de televisão - a "Zoo TV" -

c:to, com

equipe de filmagem, câmeras computadori e UIIIII

antenaparabólica ligada em transmissão de satélites.
A banda escolhida para abrir os shows do U2 é, ".

da mais, nada menos, do que os PIXIES. Bom... voei J1O'i
de ter uma vaga idéia do que estou falando se souber,p;
exemplo, que os ingressos para o primeiro show da tum#,
no Miami Arena, se esgotaram em quinze minutos (NOs:.
SA!!/), pura verdade. O show abre com seis músicas tk.
"Aduug Baby" e inclui um cover de Lou Reell, "Satellitl
DfLove". Segundo os 'promoters do grupo, existe a possi
bilidade de o U2 fazer um shaw-monstro em algum lugar
do leste europeu, entre julho e agosto. O Brasil, assim Clf
mo aAmérica do Sul; por enquanto estãofora dos planos
da super banda. QUE PENA...

UnDeRgRoUnD
.. O ator MEL GIB- tar em Campinas foi petto

SON vai estrear como dire- de um milhão de dólam.
tor de cinema. Em agosto, Tina não vem - o show fi
'ele dirige e atua em The caria mais caro do que II

Man without a Face (O obra de Iacô.
Homem sem Rosto). A • A cantora nOltt

história fala de um homem americana SYLVIA SYMS
condenado por . violência morreu domingo passaJJo,
contra uma criança que aos 74 anos, durante U1IfII,.

tenta reconstruir sua vida apresentaçõo no Algonquin
quando sai da prisão, mas Hotel; em Nova York. Seus
não consegue se livrar do. maiores sucessos a nlvtl

passado. mundial são: "I Could HII-

-. "o,nE'TO HAM-
ve Danced All Night" t

u. 1.' "Helio, Dolly".LET' -e- Este é o nome da OUÇA ESSASMÚSICAS:
comédia que estréia em l. NIRVANA _ "CorneAI
São Paulo e conta a dúvida YouAre"
existencial de um atar de te- l. RIGHT SAlD FRED -

levistlO: "ser um artista ou "Pm Too Sexy"
um xampu" (atuar no tea- l. Mr. BIG - "To Be Will;
(TO ou continuar na TV). -You"
Dirigida por Iosê Wilker, a l. ATLANTIC STAR -

peça é estrelada por Gui- "Masterpiece"lherme Fontes e Débora l. CAPITAL INICIAL -

Evelyn. "O Passageiro"
• O prefeito Iacô Bit- l. TENSHARP - ''You'"

tar de Campinas (SP) até l. CHIC - "Chie Mp
cogitou, mas depois desistiu que"

.

de inaugurar uma äe suas . l. NUCLEAR VALDEZ -

obras com um show de "Share a Little Shelter"
TINA TURNER. O cachê • By The Way... See YOU
que elapediupara vir can- nea week, OKAY/?
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ImolilUária

!"n 72-0031 "n Im,oblllár.la
,

II
li

MENEGOliTI Lida. MENEGOTTI Lida. II

I' Men!90111 (0473) 72-0031 MenegoIIl . MenegoIfl 10413) 72-0031 II

IMOIILIÁRIA MENEGOTTI - Edifício Menegotti - sala 107 -12 andar - AV.Mal. Imobiliária M.negotti Ltda IMOBILI�RIA �ENEGOTTI - Edifício Mene,gotti - sala 107 -12 andar - Ay.Mal.
Deodoro da Fon.seca -CRECI n2 5501- fone 72·0031 JUCESC N!!. 4220050742 eR(CI N� 550 J Deodoro da, Fonseca -'CRECI n2.5501-,fpne 72·0031

CASAS DE,ALVENARIA ' , TERRENOS II

.

, II
, LOCAL Rua n2 Área m2 Valor GUARAMIRIM LOCAI, Rua n2 Área m2 "

I' Valor II
. " ..

Centenário 291 140,00 crS 55.000.000,00' Amizade 679 329,00 os 18.000.000,00
..

Vila Lenzi 381 297;00 CrS 150.000.000,00 Vende-se·uma casa Estrada Nova 266 514,00 os 13.000.000,00

Amizade 098 130,00 ces 45.000.000,00 mista com área de Vila Lenzi 266 570,00 crS 25.000.000,00

RioMolba 110,00 CrS 15.000.000,00 120,OOm2 e terre-
Figueinl 010 1.090,00 os 48.000.000,00,

de '>no com area
SáoLuiz 209 140,00 os 45.000.000,00 9�OOO,OOm2. Figueira 114 375,00 crS 10.600.000,00 .

BR280 . 200,00 crS 90.000.000,00 .
Vila Nova

.

119 2.024.00 os 150.000.000,00

Centenário 291 100,00 crS 30.000.000,00 Amizade 679 602,85 os 27.500.000,00

ViJaRau 595 200,00 CrS 95.000.000,00 . Preço: Águá.Verde 371 511,00 .
crS 25.000.000,00

Guaramirim 350,00 crS 55.000.000,00 Cr$ 45.000.000,00. Amizade �679 450,00 e-s 20.000.000,00
-

Imobiliária Menegotti, o seu espaço a sua conquista. Im,obiliária Menegotti,o seu espaço a sua conquiste.·
(

, ..

Proclamas de Casamentos
MARGOT ADÉLIA GRUBBA Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de

LElIMANN, Oficial do Registro Civil do Corupá, neste Estado, do.miciliada e resi-
1� Distrito da Comarca de Jaraguá do dente na Rua Richard Piske; 222, nesta

Su� ESUJdo de Santa Catarina, Br� cidade, filha de Pedro da Silva e Erica

faz saber que compareceram em Cart6rio Leithaldt da Silva.
aibindo os documentos exigidos pela lei; EDITALNl 18.284 de 12-05-1992
a fim de se habilitarem para casar, os se- MOACIR JOÃO PEDROm e TA-
guintes:

.

TIANA VlCENZl
EDITAL�18.280 de 11..05-1992 . Ele, brasileiro, solteiro, industriârio; natu-JORGEMAl'ER e LEONOR SCH()L-
LEMBERG

ral de Jciraguá do S� domiciliado e re-

sidente em Três Rios do Norte, nesta ci
Ele, brasileiro, solteiro, servente, natural dade, filho de Caetano Pedrotti e TerezadeMaripá - Palotina, Paraná, domicilia- TissiPedrotti.
do e residente na Rua Presidente Castelo Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de
Branco, 144, em Vila Lenzi; nesta cidade, Jaraguá ao Sul; domiciliada e residente
filho de João Mayer e Wali Frida Roters em TrêsRios do Norte, nesta cidade, filha
Mayer. âe Carmelo VlCenzi e Disma Vieenzi;
?ao brasileira, solteira, operária, natural

. de Santa Isabel do Ivai, Paraná; domici- EDITALNl 18.285 de 13-05-1992

liada e residente na Rua Francisco Za- OSVALDO DE OLWEIRA PIMEN

charias Lemi, 420, em Vila Lenzi; nesta TEL eAMEUA FENRlCH

cidade, filha de Antonio Schöllemberg e Ele; brasileiro, solteiro, operador de má
MálvinaAltini Schöllemberg. quina, natural de Ibema - Catanduvas;

Paraná, domiciliado e residente na rua
EDITAL� 18.281 de 11-05-1992. . Itapocusinho, 471, nesta cidade, filha de
FABIANO HAROLDO HINDLMA- Adauto Pimentel e Maria de Oliveira Pi-
}'ER tROSEMERILAUBE mentel..
Ele, brasileiro, solteiro, audltar adlhinis- Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de
trativo,.natural de Jaraguá do Su� domi- Maripá _ Palotina, Paraná, domiciliada e
ciliado e residente na Rua Ney Franco, residente na rua ltapocusinno, 471, nesta76q nesta cidade, filho de Haroldo Hin- cidade, filha de Samuel Fenrich e Teresi-
d1mayer eElfi TäschnerHindlmayer. nha Fenriek
Ela, brasileira, solteira; secretária, natu-
ral de Cascavel, Paraná, domiciliada e EDITAL Nl 18.286 de 14-05-1992

residente na Rua Araquari, 30, nesta ci- /VO DÁ COSTA e MARiA CIRLEI

dade, filha de Hart:hrig LAube e Lourdes SILVANO
Laube. Ele, brasileiro, solteiro, comerciante, na-

EDITALNll8. "'''2 "e 12-0.'''-1992
tural de LuisAlves, neste Estada, domici-

"-O. "." Iiada e residente na Rua João Klein, emC6pia recebida do cart6riÓ de Guarami" Vila Lenzi, nesta cidade, filho de Luiz da
rim, nesteEstado .

ÁLVAROB"'''_emG'nm ZABE.'L
Costa.e Josefa Hencke da�osta.

Il>n.� � n..v Ela, brasileira, solteira, industriária, na-Ele, brasileiro, solteiro, industnário, natu- tural de Jaraguá do Su� damiciliada e

r?, de Pirabeiraba, neste Estado, domici- residente na Rua Paralba, 187, em Vúa
llado e residente em Estrada Nova, nesta Lenz� nesta cidade, filha de Sebastião
c.idQde, filho dePaulo Berti e Senhorinha' MaT'cos Silvtino e Vaniria Maria da Silva
Berti.

Silvano.Ela, brasileira, solteira, industriária, na-

'".�I deParalso da Norte, Paraná, domi- EDITALNl 18.'ZS7de 14-05-1992
ciliada e residellle na tua Henrique Frie- RUDlMAR Luis' FABRIS e GlANE
demann, 182, em Guaramirim, neste Es- GROSSKLAGS

todo, filha de Ricardo Zabel e Maria Ele, brasileiro, :solteiro, bancário, natural
Thomaz Zabel. de Caicara, Rio Grande do Sul, domici-

liado e residente na Rua José Theodoro

= /!iR 18.283 de 12-05-1992 Ribeiro, 1.139, em Ilha da Figueira, nestaJOSÉ MENDONÇA· e JAN- cidade, filho de Luiz.Vit6rio Fabris eDlRA.1>A SILVA Dometila Maria Mazzonetto Fabris.Ele, brasileiro, sdlteiro, torneiro, natural Ela, brasileira, solteira, comerciante, nade Jaraguá do Sul, domiciliado e residen- Utral de Jaraguá do 'Sul, domiciliada e

: na Rua Richard Piske, 222, nesta cida- residente na rua Theedoro Ribeiro, 1.118,t, filho de Afonso AlexandreMendonça em Ilha da Figueira, nesta cidade, filhae Teresia LeierMendonça. de Aroldo GrosskJags e Teresinha Gross-

klags;
EDITAL� 18.288 de 14-05-1992
SANDRO AÚRJO GONÇALVES e

DEUSEUCIRLEIINtz
Ele, brasileiro, solteiro, industriário, natu
ral de Canelinba; neste Estado, domici
liado e residente na Rua José Nar/och,
1.111, em Jaraguá-Esquerdo, nesta cida
de, filha de João Gonçalves e Maria
Clindida Gonçalves.
Ela, brasileira, solteira, balconista, natu
ral deJoinville, neste Estado, domiciliada
e residente na Rua José Nar/och, 1.111,
em Jaraguá-Esquerdo, nesta cidade, filha
de José Manoel Inêz e Cirlei Bissoqui
Inêz.

EDITAL� 18.289 de 14-05-1992.
JORGE Luis DAL RI e LUClANE
ALVES VIEIRA
Ele, brasileiro, solteiro, tecelão, nalÚral

.

de Jaraguá do Sul.domiciliado e residen
te na RUaJosé Bauer, 19, em Vila Rau,
nesta cidade, filho de Tiberio Dal Ri e
Maria de LourdesDalRi.
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de
Jaraguâ do Sill, domiciliada e residente
na rua José Bauer, 19, em Vila Rau, nes
ta cidade, filha deAriAlves Vieira e Ode
teAlves Vieira.
EDITAL� 18.290 de 15-05-1992.
LUIZ RODRIGUES DA COSTA e

CAC/LDAMARGARETEFRAGA
Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural
de Vera Cruz do.Oeste, Paraná, domici
liado e residente tJtI Santa Luzia, nesta
cidade, filho de Domingos Rodriglles, da
Costa e Laurinda GolifalvesBranco.
Ela, brasileira, solteira, operária, natural
de Jaragu4 do S� damicl7iada e residen
te em Santa Luzia, nesta cidade, filha de

Paulino Fraga e Luzia Fraga..
EDITAL NO 18.291 de 15-05-1992.
ANDERSON KASSNER e SOEU
J)()GE
Ele, brasileiro, solteiro, técnico em conta

bilidade, natural de Jaraguá· do Su� do
miciliado e residente na Rua Ney Franco,
583, em Vila Baependi, nesta cidade, fi
lho de Silberto Kassner e Teresinha Pe/en
se Kassner.
Ela, brasileira, solteira, cQmerciante, na
tural de Jaraguá' do Su� domiciliada e

residente em Rio Cmo I; nesta cidade, fi
lha deAlsido Döge-e7Úta Strelow Döge.

E para que chegue ao conheci�
mento de todos, mandeipassar opresente
Edital, que será publicado pela imprensa
e .em Cart6rio, onde será afixadQ durante
15dias.

Jàraguá do Sul, 23 a 29 de maio de 1992

FALECIMENTO

Faleceu às 14hs. do dia 16 do corrente, com a idade de 35
anos, eni lua residência, em Curitiba (PR), o

SR. Carlos Roberto Hardt Lopes
Deixa enlutado seu pai, Inni, cunhado e demaiS�tes e

amigos. O sepultamento deu-se domingo (17) no Cemit'rlo Muni
cipal de Jaraguá.

A famOla pen� agradece Ia todos que acompanharam
o extinto at' sua última 1II0rada, em especial ao pastor Ingo Piske
pelas par,vras de conforto proteiiéIas e a todos que prestaram apoio
moral e espir.itual e enviaram coroas e Dores.

O culto em sua mem6r1a será neste dommgo (24), às 8 ho
ras e às 9b)Omln, na igreja EvanpHca Centro.

Agradece a famOla enlutada

II
u AGRADECIMENTO

A FamOla E!,lutada do

Sr. Lotário Femando ,Fendrich,

ainda consternada com seu falecimento, agradece a todos os paren
tes, amigos, conhecidos que enviaram Dores, coroas, cartões, que
prestaram apaio à famOla e aos que acompanharam o extinto à sua

última morada.

I'

EDITAL

II
II

AUREA MOlLER GRUBBA, Tabeliã e Ofi
ciai de Titulos da Comarca de Jqmguá do Sul, Estado
de Santa Catarina, na fonna da Lei, etc. .

Faz saber atodos quanto este edital Virem que se

acham neste cartóriopara Protestos os'Tltulos contra;
Ind. Com. Fmtas Secas Caui Ltda - R: Mal Deodoro,
159-nesta;
João Bernardino Felens - R:Águas Claras, 797 - nesta;
Loja Sabrina de Amts Ltda - R: Mal Floriano Peixoto,
30- nesta;
L Machado da Silva e Cia Ltda - R: Cei Victor Vila
Verde, 117 - nesta;
Mirian Artigos do Vest Ltda - Hemiann Hulhauber,
143- nesta;

. MJ.C. Con! Com. de Roupas Ltda " R: Projetada Lot
Garcia, s/,.,fJ - nesta;
Ronaldo Kressig - Estrada Jaraguazinho - nesta,
Willy Gorisch - R: Estrada Nova Vila - Rua, 2280-
nesta; ,

E, como os ditos devedores não foram encon

trados ou se' recusaram' a aceitar a devida intimação,
faz por intennédio do presente edital, para que os

mesmos compareçam neste Cartório na Rua: Arthur
Müller, 78, no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu dé
bito, ou então dar razão porque não,o faz, sob a pena
de serem os referidosprotestados na/onno da lei, etc.

Jaraguá_ do Sul, 19 demàio,de 1992
AlJREA MOLLER GRUBBA - TABELIÃE
OFICIALDEPROTESTODE T/rULOS

II
II
II
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VENDAS

CASA MISTA: e] 01 apto. Ruà João Grobba
próximoWeg II•.
CASA MISTA: Rua Campo Alegre pró:dmo In
dumak,
CASA DE ALVENARIA: c/SO,OOm2 c/terreno
de 4S0,OOm2, Rua Domingos da Rosa.
TERRENO: c/49S,OOm2 Lot. Utpedi.
TERRENO: c/3SO,OOm2 em Três Rios do Sul.
TERRENO: roa Jacob Gesser c/420,OOni2

CHÁCARA: c/SO.OOO,OOm2 em Guaramirim

c/l�O metros de frente c/asfalto.
CHACARA: em Nereu Ramos c/14S.000,OOm2
c/casa de 160 mts.
CASA MISTA: na roa João Dobrawal
CASA DE ALVENARIA: na roa Pe. Aloísio na

Barra do Rio Cerro.
CASA DE ALVENARIA: na roa Heinrich Au

gust Lessmann - Jardim Centenário.

CASA DE MADEIRA: Rua Francíseo de Paula, 2386 c/03
dono., sala, cozinha, banheiro.
CASA DE MADEIRA: Rua Arduíno Pradi, 460, próximo
Móveis Pradi. C/02 dorm., sala, cozinha, banheíre,
CASA MISTA: Loteamento Itapocuzinho c/02 dorm., topa,

. cozinha, banheiro. Próximo ao Supermercado Costa.
APTOS NO EDIFÍCIO JOANA: C/02 doiin. + dependên
cia de empregada, interfone, portio eletrônico, garagem na
Av. Mal Deodoro,364.

-

APTO.: Av. Getúlio Vargas, 49 em cima do UnibaDco, C/Dl
dorm., sala, cozinha, banheiro.
SAlAS COMERCIAIS: No-lt andar, em cima da MP e em •

cima do UNIBANCO.

CRECI 0914 - J

VENDE
CASA DEALVENARIA - com 70m2,
terreno com 600m2 - Lot. Hruska: Prôx.
Malwee. .

CASA DE ALVENARIA com
208m2 - terreno com 609m2 - Rua
680, nll 84 - Prôx. Colo Rolando Marce
lino Gonçalves.
CASA DE ALVENARIA com

142m2, terreno 335m2 - Rua Padre Mi
randinha - Prôx. Posto Marcolla -

PARTE FINANCIADA.
CASA DE MADEIRA - com 90m2,
terreno 432m2 - Rua João. Panicheke,
1.453. �

CASA DE MADEIRA - com 60m2,
terreno 300m2 - na Barra do Rio Cerro
- Prôx. ao Winter.
TERRENO-- cem 375m2 - lote n1l14
- Rua 296 -s/nome - Próx. aoAcarai.
TERRENO - com 542m2 - no lotea-
mento da Barra - Próx. Posto km 7.
TERRENO - com 759m2 - situado na
Rua 25 de Julho, esquina com a Rua
Guaramirim.
TERRENO - com 8.245m2 - Rua Pre
feito José Bauer - Próx. a Cohab.
APARTAM�NTO - com 220m2 - nll
12 - 111 andar - Ed. Carvalho - 2 ga-

- rogem.
AfARTAMENTO - com 121m2 - 411
andar - nll 46 - Ed. Jaraguá - c/gar-
gemo

-

APARTAMENTO - com 70m2, 1
dormitôrio, e/garagem - Ed. Florença
- Av. Mal. Deodoro - em frente ao
Coi. São Luiz.
CASA DEMADEIRA - com 148m2 -

terreno com 450m2 - Rua Walter Mar
quardt, nll 2.732 (perto ponte da Argi).Õtimoponto Comercial.
SALAS COMERCWS - com terreno

_

.

390m2 - 2 salas comerciais c/85m2 -

na Rua Rio deJaneiro.

APAK1:UlI!NTO
ResideacW AmIzade.

C/Z-qlUlrtoS.l'hço: Cr$
l1.oilo.ooo,oo e .1IIIIIIir íaldo

•/CEII.

APARTAMENTO
ResideacW AmIzade.

C/3-qIUIrto.. 1'hço: Cr$
:13.000.000,00 e ..........Ido

./CEII.
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WEG S.A.
Companhia de Capital Aberto - C.G.C. 84.429.695/0001-11
Rua Joinville, 3.300 - Jaraguá do Sul - SC

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCíCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1991 E 1990

(Em milhares de cruzeiros)

CIRCULANTE .

Disponibilidades ..

Contas a receber de clientes .

Tltulos e valores a receber .

Estoques .

:;r::::��e��g:�:� :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'::::
Adiantamento para aumento de capital .: ..

Despesas do exerclcio seguinte : ..

Outros créditos .

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO -

..

Empresas controladas/controladora .

Adiantamento s/contrato tecnologia .

Outros créditos .

PERMANENTE .

Investimentos , .

Imobilizado ;., ..

Diferido .

TOTAL DO ATIVO : .

CIRCULANTE .

Fornecedores .

Obrigações sociais e tributárias .

'Instituições financeiras ..

Provisão para imposto de renda .

Dividendos a pagar ' .

Tltulos e valores a pagar .

Adiantamentos de clientes , .

Juros e prêmios s/debêntures .

Outras obrigações .

EXIGIVEL A LONGO PRAZO ..

Instituições financeiras .

Empresas controladas/controladora .

Provisão para impostode renda , .

Debêntures .

Outras obrigações : .

DESÁGIO NÃO ABSORVIDO PELA CONSOLIDAÇÃO .

PARTICIPAÇÃO DOS MINORITÁRIOS ..

PATRIMÓNIO LloUIDO ..

Capital social .

Reservas de capital .

Reservas de reavaliação .

Reservas de lucros ..

Lucros (prejulzos) acumulados ..

TOTAL DO PASSIVO , : .

ATIVO
CONTROLADORA CONSOLIDADO

Pela correçio Integral e Pela correçio Integral
legislação societária (Em moeda de 31.12.91)

1991 1990

5.488.135 7.438.447
2.947.381 1.843.3�7

1.736.223 1.632.332

105.205 196.440
1.634.404
1.476.222

6.666 10.365
692.660 645.357

7.055.112 18.865.404
6.946.701 18.697.262

108:411 168.142

142.809.777 75.020.061
137.182.085 71.641.543
4.878.845 2.906.943
748.847 471.575

155.353.024 101.323.912

Pela correçio Integral e Pell correçio
lealslação societária (!;m moeda de 31.12.91)

1991 1990
33.772.491 41.213.748
3.003.255 2.398.109
15.243.212 18.671.768
1.736.223 1.632.332
12.253.679 17.259.697

, 816.402 370.151

189.931 274.825
529.789 606.864

481.823 1.822.031

929.459
481.823 692.572

117.807.880 72.410.334
26.937.777 14.650.516
88.436.300 56.505.892
2.233.803 1.053.926

151.862.194 115.246.111
,

PASSIVO
CONTROLADORA CONSOLIDADO

Pela correção Integral e Pela correçio Integral
legislação societária (!;m moeda de 31.12.91)

1991 1990

3.471.514 4.018.697
42.919 169.723
582.863 763.519
31.914 274.523

102.994
3.278 1.903.016

1.700.241

629.550 714.050
480.749 90.872

30.829.203 20.047.154
263.290 356.045

26.675.694 15.444.937

3.890.010 4.203.697
209 42.475

Pela correçio Integral e Pela correçio Integral
legislação societária (!;m moeda lIe 31.12.91)

1991 1990

19.952.565 26.651.807
5.444.412 5.774.206
5.908.991 8.758.587
2.725.942 3.554.658
144.984 2.786.975
3.278 1.903.016

1.700.241.
1.379.970 1.392.540
629.550 714.050

2.015.197 1.767.575

9.269.360 10.073.605
4.647.865 5.201.957 '

496.157 392.348
235.119 231.795

3.890.010 4.203.697
,209 43.808

21.273

1.587.962 1.241.565

121.052.307 77.258.061
9.800.000 900.000
96.128.026 48.197.798
33.819.111 20.615.435

7.544.828
(18.694.830)

151.862.194 ' 115.246.111

121.052.307
9.800.000
96.128.026
33.819.111

(18.694.830)
155.353.024

77.258.061
900.000

48.197.798
20.615.435
7.544.828

101,.323.912

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

RECEITA OPERACIONAL BRUTA .

Deduções da receita bruta ..

RECEITA OPERACIONAL LloUIDA .

Custo dos produtos e serviços vendídos ..

LUCRO OPERACIONAL BRUTO ..

DESPESAS OPERACIONAIS _ ..

Despesas gerais e administrativas .

Despesas com vendas .

Despesas financeiras .

Receitas financeiras : .

Outras receitas operacionais � , .

Amortização ágio/deságio , , ..

Resultado,da equivalência patnirnoniaf ,
..

"LUCRO
'.

i'
R'

OPERACIONAL L OU!QO .. ..

, esultado não operacional :., .

Ganhos/perdas de capital' ,

Correção monetária do balanço : ..

1 ,LUCRO ANTES DO IMPOSTO,DE RENDA .

" Provisão para o imposto de renda
,

LUCRO (PREJUIZO) t,íOUIDO DO EXERClclO .

Participação dos minoritários .. ..

, LUCRO LlOUIDO CONSOLIDADO' _
.

Lucro (prejulzo) por ação- Cr$ ..

Valor patrimonial por ação - Cr$ :: ..

CONTROLADORA CONSOLIDADO

LegiSla:ão Correção integrSl Leglslalãosociet ria {Em moeda de 31.12.91} soclet ria
199� 199� 1990 1991

4.692.627 158.327,098 172.744.639 88.843.215
(105.835) (37.114.475) (42.758.934) (17.115.816)

4.586.792 121.212.623 129.985.705 71.727.399
(3.586.885) (109.792.134) (94,067.960) (47.943.585)
999.907 11.420.489 35.917.745 23.783.814

(10.763.452) (20.479.222) (27.696.293) (22.208.903)
(1.024.551) (14.377.436) (16.236.906) (7.946.553)

(10.677.616) (10.884.592) (6.392.925)
(20.990.437) (11.402.599) ,(12.742.723) (14.761.698)
11.251.536 15.978.429 12.167.928 6.892.273

6.498 35.005 351.683 10.515
2.125 10,780 48.371 2.125

(5,284.358) 49.144 (412.490) 49.144

(15.039.280) (8.963.804) 8.209.016 1.636.695
76.119 (33,803) 54,576 (87.763)

(108.390) 492,467 008.390)
6.403.465 (10.546.539)
(8.559.696) (9.105.997) 8.756.059 (9:105.997)

(159,674) (2_495_726) (159.674)
(8.559.696) (9.265.671) 6.260.333 (9.265.671)

705.975 (195,167) 705.975

(8.559,696) 6,065_166 (8.559_696)
,(12,74)
180,14

Correção Integ�al
(Em moeda de 31.12.91)

_-,--_'..:.:19<,:9"..1 1990

8.304.965
(191.770)

8.113.195
(6_846.038)
1.267.157

(4.641.437)
(1.873.080)

(2.344.703)
(423.654),

7.868
10.780

(5.284.358)
(8.639.990)

80.294

7.984.100
(116.071)

7.868.029
(6.144.840)
1.723.189

(1.786.510)
(2.217.293)

(5.554.787)
5.985.570

5.434
48.371

6,157.513

6.147.997
20.163

(8.559.696) 6.168.160
(102,994)

6.065.166(8.559.696)

(.12,74)
180,14

9,03
114,97

�'O in.teiro teor das aemonstreçõe« ttnenceires foram publicadas nos jornais Diário Oficial do Estado, Gazeta Mercantil e Jornal de Santa Catarina, tendo sido auditadas por
,_AUdit Auditores tnäependente« SiC· CRe(SC) 1.132

'

Alemães
retomam
das férias
A Agência da

VARIG local marcou
a volta para a Alema

nha, das passagens de
wERNER NEU
MANN e sua esposa
HllDEGARD, a bra
sileira, filha de Ri
chard Kleemann e

Etnília, nata Krüger,
que nasceu neste mu

niclpio, no bairro do
Rio Cerro, na altura
onde moram as famí
lias Demarchi e Vergí
lio Bardin.

O simples fato
de marcar passagens
nada representa de'
anormal, pois que é
atividade de rotina em

qualquer agência de

viagens, entretanto, se
dissermos que o casal
já,é a sétmna vez que
vem passar férias,

-

que
tem pequena proprie
dade no vizinho mu

nicípio de Scbroeder e, '

se dissermos, também,
que o atual prefeito
ADEMAR PISKa é o,

sobrinho do distinto
casal, a coisa muda de
rumo para se trans

formar em notícia de

jornal.
Ambos são gra

duados funcionários
da DRESDNER
BANK ;_ Frankfurt a.
main 1 e sempre que o

período de, férias se

aproxima, arrumam as

,malas e. se mandam

para Santa Catarina -

mais precisamente pa
ra JARAGUÁ DO
SUL e SCHROE

DER, que eles curtem
com todo amor e cari
nho. Tão nacionalis
tas são que a esposa já
começa a exercitar o

seu português com a

tripulação do avião da
. VARIG que os traz e

os leva de volta, com
uma tripulação que é
muito atenciosa e se

iguala às maiores
companJüas aéreas do
mundo.

Na agência de

Jaraguá do Sul, apro
veitaram para bater
um grande papo e c0-

mentar a passagem de
cinco semanas, nesta

região, que já deixa
saudades antecipadas
ao casal que adotou
esta terra como sua

segunda pátria. Olalá!
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PUBLIC-IDADE EXIGIDA
Este semanário que ini

ciou a sua caminhada para o

740 ano de existência, poucas
vezes no curso de sua existên
cia teve oportunidade . de di
vulgar o que se passa na Co
marca de Jaraguá do Sul. Re
putamos de grande interesse
conhecer o que acontece den
tro do Poder Judiciário e a

transparência se faz sentir com
maior intensidade, com a pu
blicação solicitada pelo dr. Ri
cardo José Roesler,J$ de Di
reito da 21 Vara. O EDITAL
DE CORREIÇÃO ORDINÁ
RIA NO 01/92, de ()4.;05-92,
quer nos parecer foi a primeira
vez que se dá publicidade à
comunidade, nesse .sentido,
embora tomássemos conheci
mento da presença de Desem

bargadores Corregedores que
realizavam correições periódi
cas nos Cartórios.

Os termos' em que redi
gido o EDITAL, mostra que se

inaugura uma nova forma de
correição, em que se recebem.
'''reclamações e sugestões acer
ca dos serviços cartorärios,
procedimentos e atividades dos
serventuários vinculados" que
são recebidos pela secretaria
da correição durante o trans
curso dos trabalhos correicio-
nais.

E .mais:... 'para que nin
guém alegue ignorância, man
dou expedir o presente edital, o
qual terá a publicidade exigida,
com a publicação no local de
costume, no Diário da Justiça e

jornal local'e cópias são enviadas
ao Desembargador.Corregedor
Geral da Justiça, ao represen
tante do Ministério Público e

ao Presidente da Subseção da
OAB de Jaraguá do SuL

Certo, certíssimo anda o

MMO Juiz de Direito da 211 Va
ra, que assumir recentemente,
a quem cumprimentamos res

peitosamente.

Ao comentarmos este as

pecto positivo na vida da cir
cunscrição judicial, não podía
mos deixar de comentar o lado
negativo que se vêem adotando
no Executivo, de cujo poder
cobramos um sem número de
vezes providências e publicida
des que não interessam só aos

jornais, mas que' necessaria
mente interessariam aos muní

cipes que devem sujeitar-se às
leis, decretos, portarias, etc.
Nem o órgão oficioso do Mu
nicípio divulga-os com regula
ridade, que é usado mais para
divulgação de inaugurações,
que são obras obrigatórias da
administração pública, sem fa
vor a ninguém.

Num jornal de Blumenau
a municipalidade local publi
cou a Lei nO 1.566/92, de
07-()4.;92, que "delimita áreas
de expansão urbana, amplia o

perímetro urbano existente
e dá outras providências".
Matéria de alto interesse para
as populações que a lei alcan
ça, merecedora da mais ampla
divulgação nos órgãos locais,

ROTARY

Realiza-se, nesta data, em ltajaí, a Assembléia
do Distrito 4650, tendo por local as instalações da
UNIVALE. Dentro do calendário rotário, esta As
sembléia visa dar aos novos adminístradores dos

. Rotary Clubs do'Distrito o treinamento adequado
para bem administrar os clubes rotários que o inte
gram. A reunião inicia às 9 horas da manhã e, após
almoço, deverá terminar nas primeiras horas da
tarde. O futuro Governador Cardozo, de Joinville
recomenda um com.parecimento maciço dos diri-
gentes futuros de clubes.

,

Máquinas GRlJNPOLL
IND. E COM. LTDA.

. Fabricação de MáquinaS Industriais. Matrizes.
Moldes. etc. e Consertos em Geral

RuaAmazon�1426'- Fone: (0473) 72-3263
89250 - JARAGUA DO SUL - SANTA CATARINA

Mednica.
SCHROEDER Ltda
Esped.II..... em nUIIta de ...........

·

e mecAnlca em .....
R.. JoIaYllle, 2.270
Foae (0473) 7l-f1IJ47
J...... doSul-SC
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mas que se publica em jornal
que tem inexpressiva circulação
neste município, e parece ser
em pagamento de uma nota de
promoção eleitoral que apare
ce ao lado. Dinheiro público

.

. disfarçado em publicação legal.
A LEI ORGANICA DO

MUNIcíPIO contém dispositi
vo que obriga a divulgação dos
atos püblicos, que é constan
temente descumprida e desres
peitada.

Até hoje á Lei Orgâni
ca lião teve a divulgação que
está a merecer.

A CONSTITUIÇÃO do
Estado de Santa Catarina teve
o cuidado de prevenir a divul
gação dos ASSUNTOS MU
NICIPAIS e MICRORRE
GIONAIS.

O art. 111, no seu pará
grafo ünico é claro: "Os atos

municipais que produzam
efeitos externoS serão publi
cados no órgão oficial do
Município ou da respectiva
associação municipal E (gri
famos) em jornal local ou da
microrregião a que pertencer
e, na falta deles, em edital
que será afixado na sede da
Prefeitura e da Câmara".

De qualquer forma, o

exemplo do MMO Juiz de Di
reito - dr. RICARDO JOSÉ
ROESLER é um eloquente
exemplo de como cumprir a

Lei.

Servidores
ganham
reajuste
Massaranduba - o Pre

feito Dávio Leu encaminhou
Projeto de Lei à Câmara de
Vereadores, propondo aumen

to de vencimentos para os ser

vidores municipais. A proposta
é de 50% sobre os vencimentos
do mêS de abril, e tem validade
a contar de primeiro de maio
de 1992.

Com este aumento, a fo
lha dos servidores massaran

dubenses, incluindo os encar
gos sociais, chega ao montante
de Cr$ 84.000.000,00 represen
tando 35% da arrecadação da
receita corrente doMunicípio.

Segundo.o Prefeito, pelos
muitos compromissos que têm
com a suá Administração, onde
muitas obras estão sendo reali
zadas e os custos têm acrésci
mos constantes, não foi possí..
vel conceder um percentual
maior

CORREIO
E> C> .. c:»" C»

�
CASASn Casa (Ponto Comercial) Roberto Ziemann

I 25Óm2 . crS 105.�.000I
CaSa Rua Dona Matilde (Vila Báependi)I i20m1 Cr$ 45.000.000

: APARTAMENTOS
Editlcio Marajó - 86m2 Cr$ 47.000.000
Editlcio Atenas - 278m2 .' Cr$ ---

LOTES/TERRENOS/CHÁCARAS
Lote São Luiz Gonzaga - 420m2 Cr$ 9.000.000A
Lote Praia Piçarras - 324m2 Cr$ 4.000.000.
Terreno Rua Epitáceo Pessoa - 1.780m2 Clt
72.000.000,00

.

Terreno Rua Venâncio da Silva Porto.
1.700m2 Cr$ 72.000.000;1
Terreno Vila Lalau - 900m2 Cr$ 20�000.000,.
Terreno Roberto Ziemann - 1.OOOm2 Clt
4'7.000.000,00
Terreno Rua Procópio G. 4.000m2/CIIJ
220m2 Cr$ 180.000.000

Terreno Rua Dotningos da Nova - 971m2 Crf
273.000.000,00 I

Terreno Rua Angelo Rubini - 1.519m2 esqUina Cr$
251.000.000,00 .

Terreno Rua Roberto Ziemann - 1345m2 esqm;
na Cr$ 63.000.000,00
Terreno Rua João J. Ayroso - 1.893m2 esquina Cr$
67.000.000,00
Terreno Loteamento Amizade - 450m2 Cr$

. 9.000.000,00
.

Terreno Rua Marina Frutuoso - 1.960m2 crS
90.000.000,00
Terreno Estrada Dha da Figueira • I
13.832,OOm2 Cr$ 37.000.000,00 I
Terrenos Rua José Stulzer Próx. Baependi/Ca.
da Cr$ 22.000.000,00
Chácara Bairro Amizade - 39.136m2 crS
107.000.000,00

LOTES FINANCIADOS
Loteamento Liodoro Rodrigues. - Vila Rau crS
10.000.000,00 I
Loteamento Ana Paula II - Jaraguá Esquerdo Cr$ I
10.500.000,00
Loteamento Giovani Manf'rioi - Bairro São
Luiz Cr$ 13.000.000,00 ILoteamento S. Cristovão II - Bairro Amizade crS
10.500.000,00 I
Loteamento Acapulco - Praia de Piçarras Cr$ I
4.000.000,00 I

. CONDOMÍNIO FECHADO I
Condomínio das Azaleias - 630m2 Cr$ I
39.500.000,00'. I
Condomínio das Azaleias - 778m2 Cr$ II 38.500.000,00

: Condomínio das. Azaleias - 930m2 crS
I 42.600.000,00
I Condomínio das Azaleias - 974m2 os
I 42.600.000,00 .

. I
Condomínio das Azaleias - 1.018m2
42.600.000,00
Preços Válidos até 30/05/92

Empreendimentos Imobiliários Marcatto

Av. Mal. Deodoro. 1179

Compra eVende
....
ta

72·1136

CO�ércll I CI.'eceles E fE. T U S UM:
Rua João Planinseheck. 463
Nova Brasllia

892.50-Jaragu_ do Sul - SC
CGC 82707910/0001-73
Inser. Estadual 252102010

Jaraguá do Sul; 23 a 29 de maio de 1992
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Copa SC: Juventus fica eDl sexto

e vai para a repescagem Esporte em Revista
Jaime Blank

coense pega o Brusque, enquanto is
so, Figueirense e Concórdia decidem
a outra Vaga. O sistema também será
eliminatório, ou seja, em duas parti
das marcadas para os dias 27 e 31 de
maio. Já o quadrangular seletivo

(semi final), que igualmente será
disputado-em duas partidas .(7 e 14
de junho) fica assim: o vencedor de

Brusque x Chapecoense ou Ferroviá
rio enfrenta ao Araranguá (campeão
da Copa SC de 91); o vencedor de

Figueirense x Concórdia enfrentan
do vencedor de Internacional x Blu
menau ou Juventus. A Federação
marcou as datas de 21 e 28 de junho
para a realização das partidas finais
da Copa SC, uma vez que o campeo
nato estadual começa oficialmente
no dia 5 de julho, com a Taça Go
vernador do Estado.

Jaraguá do Sul - A derrota

o Ferroviário, em Tubarão (1 a

r: o empate de i a 1, diante do

,varanguá, no domin� (11), debai-

1/1) de muita chuva, deixaram o Ju

fClllUS na sexta colocação ao térmi!!_o
da primeira fase da Copa ��ta Ca
_.Assim sendo, FeJ'1'OVJáno, que
foi o quinto colocado e Juventus, o

seJIO, disputam a re�agem em

uma melbor de duas partidas com o

JIlulIIenau.e a Chapecoense, ambas

• equipes desclassificadas do Brasi

leDO deste ano.
O sorteio realizado na segun

cta-feita (18), na sede FCF, em FIo

rian�lis, apontou o Blumenau co

mo adversário do Juventus e a Cha

peroense enfrentando ao Ferroviá
rio. Nessas duas partidas, vai se co

nheCer as duas equipes que passam

para o hexagonal cruzado. Na quin
ta-feira (21), o Juventus foi à Blu
menau e o Ferroviário enfrentou o
Chapecoense. No segundo jogo, o

"moleque travesso" recebe neste

domingo no "João Marcatto" a visita
do Blumenau, enquanto o "Ferri
nho" mede forças em seu estádio
com o vice-campeão catarinense de
91.

Estadual de Juniores
O campeonato estadual de juniores de 1992, organizado

pela Federação Casarinense de Futebol terá o seu inicio no dia 6

de junho. Os 14 clubes participantes, da primeira fase foram divi

didos em três chaves, sendo duas com 5, e uma com 4. Foi ob
servada a regionalização, facilitando sobre maneira a vida dos

clubes em face dos altos custos. O Iuventus faz sua estréia na

competição, jogando às 15 horas do dia 6 de junho, em Itajaf,
diante do Marcüio Dias. As chaves estão assim compostas: Cha
ve 1 - Juventus, Blumenau, Joinville, Marcflio Dias e Brusque;
Chàve 2 - Criciúma,Avaf, Ferroviário, Araranguá e Figueiren
se; Chave 3 - Caçadorense, Internacional; Concórdia e Chape
coense. Os jogos do Juventus são estes: (6/6 e 22/8) Marcflio
Dias x Iuventus, (13/6 e 29/8) Juventus x Blumenau, (20/6 e

5/9) Ioinville x Juventus, (27/6 e 12/9) Juventus x Brusque. O
turno termina dia 4 de julho. No dia 22 de agosto começa o re

tumo, com término marcadopara o dia 19 de setembro. Somente
duas equipes em cada chave, classificam-se para a fase seguinte
do campeonato.

HEXAGONAL'CRUZADO

Pode parecer bastante com

plicado, mas o hexagonal cruzado fi
cará dessa forma: o vencedor de Ju
ventus e Blumenau terá çomo ad
versário o Internacional de Lages; o
vencedor de Ferroviário e Chape-

_----------11Divisão-----------

Cruz de Malta e João Pessoa decidem
lamento do campeonato em seu artigo 42,
§ 2·, prevê que o titulo deve ser decidido
em dois jogos de ida e volta. Em caso de
dois empates, logo após o segundo jogo
haverá uma prorrogação de 30 minutos e

persistindo a igualdade a decisão será
atrilVés da cobrança de penalidades má
ximas, de acordo com o artigo 47, § único.

A última rodada do turne apre
sentou os seguintes resultados: Guarani
0x2 .Caxias, Rio Molha lx4 Amizade,
Aliança 0x3 Alvorada, Juventus 0x2 Cruz
de Malta, Pinheiros 0x2 João Pessoa.

JaraguA do Sul - As equipes do
CIUZ de Malta e do João Pessoa decidem

I partir deste sábado (23), o título .do

primeiro tumo do campeonato da li Di

risio de Amadores da Liga Jaraguaense
de FuteboL A primeira partida de Uma
meIbor de três pontos, que apontará o

campeão, acontece às 15h30min, no está
dio Joio Lúcio, de propriedade do João

Pessoa. A segunda será no pröxímo sába
do (30), no mesmo horário, tendo por 10-
eaI o estádio Eurico Duwe, do Cruz de

Malta.
O Cruz de Malta· com 16 pontos

lli o primeiro colocado e o João Pessoa,
com IS foi o ,segundo, na classificação fi
nal do primeiro turno. No entanto o regu-

zade(GN) com, 17 pontos e o Pinheiros,
16, estão qualificados para decidir quem
será o campeão do primeiro turno. Neste

sábado, às 15h30min, acontecé a .prímeíra
partida da decisão, e o local será o estádio
do Botafogo, na Barra do Rio Cêrro. A

partida de volta será marcada para o pró
ximo sábado (30),- no estádio Henrique
Bernardi, em GuaranÍirim. O critério para
os jogos decisivos são os mesmos da Pri
meirona.

Camnhos - OCPD - A

equipe de pesca CQI'tJIÚIQS-OCPD

conquistou recentemente o primeiro
lugar na JII Gincana de Pesca de
Aremesso de Itapema; na categoria
"equipes não filiadas". Formado a

pouco mais de um ano, já conseguiu
boas colocações em outras gincanas.
Nos dias 23 e 24 de maio, participa
da 4fI Gincana Itajaiense de Pesca
dLAremesso, na Praia Brava. Suces-

Futebol Suíço do Boependi
Terminou na noite de sexta-feira

(15) o campeonato de futebol suiço
do Clube Atlético Baependi. A clas

sificação final ficou assim: 1� Espa
nha, 7 pantos (3 gols sofridos), 2'l
Holanda; 7 (4 gols sofridos), P UIU

guai, 7 (5 gols sofridos), 4" França,
4. O artilheiro da competição foi o
Izomiro Maba; da Holanda, com 9

gols. Laércio Rom (Iuea), da Fran

ça, com 10 gols sofridos, foi o goleiro
menos vazado. Os campeões: Emer
son Rasweiler (A1'acuã), Orlando L.
da Silva, Iorge Moura, Wilson Silvei
ra, WandLrlei Rubin;' Augusto De
morehi Ir. (Ninho), AdLjair Balsa
nelli (Deja), Marcelo Socreppa eAl
do Roncalho. Ptuabéns à equipe
compeli e ao diretor do Departamen
to ae Futebol do Baependi, Ademir
Fodi, pela excelente organização.

Paroquedismo - O para
tpJedista Osnildo Banel, patrocinado
pela Dalcelis, retornou no dia 12 de

maio, dos Estados Unidos, onde

permaneceu desde o dia 30 de abril.
Neste período participou do- Free
Fall Convection, que é um encontro
mundial dL paraquedistas. Bartel ob
teve a medalho de ouro no campeo
nato brasileiro de 91, em Goiânia e

participau também na tentativa dL
quebra de recorde dL trabalho relati
vo (50 atletas), sendo o único catari
nense convidado.

Troféu lJtrJsiJ - Os atletas
Gérson dos Santos e C/arice Kuhn
dL Souza, ambos com Indices nos

110 metros com barreiras, represen
tam Iaraguá do Sul no Troféu Brasil
dL Atletismo. As provas iniciaram na

quinta-feira (21) e se. encerram no
dia dL hoje, na pista do est6dio "Ce
lio dL Barros", no Rio de .Janeiro.
E'Sfamos torcendo.

Os resultados da última rodada

foram estes: Guarani 1XO Caxias, Rio Mo

lha 1x3 Amizade, Aliança 7xO Alvorada,
Juventus 3x1 crui de Malta, Pinheiros
3x1 João Pessoa

so.

Grema - O Grêmio Re
creativo e Cultural Marcatto (Gre
ma) realizou no dia 16 de maio seu

tomeio intemo de bocha, com apar
ticipação maciça dL todos os seus

associodos. No naipe masculino, a

equipe campeií foi a Segurança In
dustrial, seguido da CfJ1'tJ[JUÇas e Ze
ladoria (condominio). No naipe fe
miirino, 1� lugarpara a equipe Bonés
I, o 2'lpara Cone e Ppara Bonés II.
O congraçamentofoi (> pomo alto do
acontecimento.

ASPIRANTES

Na categoria de aspirantes, Ami-

---------------------VoleiF----------------------

Dalcelis patrocina categorias de base
Jaraguá do Sul - o voleibol

feminino de Jaraguã do Sul, nota
damente suas equipes de base, rece
beram nesta semana um substancial

�po!o. JI1ais uma vez, o empresário
Célio Cnst6vão, demonstrando afto
censo de desportividade e ampla
visão empresarial, oficializou o pa-

. IJ?ánio da empresa Dalcelis Indús
tria e Comércio Ltda. às equipes fe
!ßÚlinas de voleibol, nas categorias
Infantil, infanto, juvenil e Joguinhos
Abertos. '

"O trabalho iniciado em 1988,

e Marlei Luiza Kufner, acredita que
este ano a equipe tem reais con

dições de participar em grandes
competições.

no Colégio São Luís, já contava com

o apoio da Divisão Municipal de Es

portes (DME) e a partir de agora
recebe um importante aliado",' afir
ma o treinador da equipe, professor
Jean Cario Leutprecht. Considerada
hoje uma das cinco melhores do Es
tado, a equipe treina �iariam��te -

de segunda a sábado, no gínäsío de

esportes do Colégio São Luís, visan
do a cada dia que passa um melhor

aprimoramento de seus atletas.
O professor Jean, que é auxi

liado ainda pelos professores André

Paddle _. Acontece desae

quinJa-feira (21) em Balneário Cam
boriú, o 1fi Encontro de Paddle Bra
sil/Argentina, que tem a Dalcelis
como uma das principais patrocina
doras e fornecedora dos unifonnes
da delegação brasileira. Neste evento
estãoparticipando aproximadamente
120 atletas, dos dois países. Um
grande público é esperado nos qua
tro dias dL competição, tendo em vis
ta a enorme popularidade desre es

porte em &ilneário Camboriú e na

Argentina. O p1ÓJlimo enconti'o sem
na Provfncia dL Santa Fé, naArgen
tina, de 25 a 28 dL junho. A dele
gação brasileira já coiifimwu sua

pn!SetU;a, o mesmo dcontecendo com
o Governador da ProvIncia, o ex-pi
loto de FonnuJa 1, Carlos. ReuImann.

"Somente com a união
dos esforços de todos é que nós con
seguiremos nossos objetivos", disse
Jean, que espera um prestigiamento
maciço do público jaraguaense por
ocasião da realização da primeira
e.tapa �o.campeonato estadual !nfan
til femmmo, de 29 a 31 de maiO, no
Colégio São Luís.

Estadual de Bicicross

Equipe Malwee vence
CAMPEONATO
MUNICIPAL DE

FUTEBOL VARZEANO
Brusque - A equipe Matwee

; de Jaraguá do Sul foi a grande ven-
cedora da etapa de abertura. do

. campeonato estadual de bicicross,
. rcallzada no dia 16 de maio, na cida

, depilode Brusque. Participando com 34

10
tos, a equipe jaraguaense venceu
das 22 categorias disputadas, so

mando 670 pontos. O segundo lugar
�be. a equipe de Brusque, com 9
Prun�l1'OS lugares e 470 pontos e em

�Relro ficou a equipe de Rio do
u� COm 2 primeiros lugares e 170
pontos.

,

'.
Um dos destaques da, e

qll!pe foi o piloto Jean Dal

:w.: �ncedor. da ca�eg�ria ju-C' - a qumta mais Imporlallte do bicicross catarinel)se. O
OUtro ficou por conta do piloto MarCIlIAlYts que obteve a segunda colo-

cação fias categorias adulto "D" e

Super' Oasse, além de Valmir Gar
cia que venceu a categoria Cruizer II.

"No cômputo geral a nossa

'equipe esteve muito bem nesta pri
meira etapa, poís conquístamos 10

primeiros lugares, 13 segundos luga
res, 7 tereeiros lugares, 4 quartos lu,
gares e 4 quintos lugares",declarou o
técnico AdolarMoretti. "Outro fator
impot1ante e que contribui" em mui
to para a nossa vitória, foi o maior
número de atletas inscritos, que por
sua vez se classificaram (todos) entre,
os seis l'rimeiros oolocados, marean
,do precIosos pontos para a equipe",
concluiu Moretti.

A próxima etapa (segunda)
da Copa Choco-Leite Estadual de
Bicicross,está marcada para o dia 13
de junbo, em Rio do Sul.

.-.... ... Z· .........
Loja. LID 3xl AIIéIko PR. ,

Olle.MK.ABM Oxl J........ Esquerdo
VIla Fofa 4x1 UDidos da Boa VI...
Vitória ZXZ SIIIIIoAntonio
EsInda N..... lIxO Continealal
Ba.... Ix! Inlenulclonal
ABC lx1 N.....AliImça
Portucuesa ZIl C....b
uDIioOxO Sanla LuzIa
VIla LemI �x1 Ca.. da TInIâ M••

,DESPACHANTE
VICTOR
ellO

................. -'1.4/5(.........>
Olle. MK. ABM x Inlenulclonal

,

Loja. LID x Continealal
Jaracú Esquerdo x C... das TIn..,Ma.
Santana x C b

'

""menao x N AliImça
Vila FofaxABC
Vitória xPortuc
Bancu xVlla Lenz!
EsInda N..... x UnIio.
lIoIp - Santo Antonio. Uiúdos da 1108 VI....

Emplacamentos, transferincias, negativas,
seguro obrigatório e taxas.

Rua Jorge Lacerda, 169 - Fone: 72-2779

SANTA MARTA
CONSTRUTORA, INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTOA.

�,OJETOS, CONSTRUÇÃO,DECORAÇÃO,VENDAS DE TE RRENOS, CASAS E APARTAMENTOS ruo Reinoldo Rau, 54,1 - Fone: 72 32 8 2

Jaral{Uá do Sul, 23 a 29 de maio de 1992 Página 15

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



___________________GERAL

Um alguém, que se diz empresá
rio e que, covardemente se esconde
por trás de um pseudônimo, escreveu
uma "bonita" carta ao titular da co
luna "M;4TUTANDO'� deste se

manário, pedindo-lhe divulgação da
mesma e mostrando abenamente to-·
do o seu elevadissimo grau de ig
nordncia. A matéria foi publicada na

última página da edição anterior. Da
"obra prima" de idéias do dito cujo
missivista; selecionamos alguns tre
chos para aqui repeü-los tomando
mais claro o nosso ponto de vista in
serido no conteúdo desta critica:

"Um repôner mexeriqueiro in
trometeu-se em assunto que não lhe
compete e desconhece".: 'pollticos
interesseiros insistem na abertura do
PACAM'�.

Meu caro "Poluidor": Um
repôner; quando realmente consciente
de sua missão- de bem informar, nao
escolhe assunto. A ele compete o ele
vado direito e dever de intrometer-se,
para bem informar' a sociedade
através de um órgão de divulgação
pública. O jornalismo, em Faculdade,

.

é uma disciplina que reúne amais va
riada gama de conhecimentos gerais,
sem determinar a escolha de um ou

àté mais campos de atuação para o

estudante, quando formado. Ponanto,
poIuiçao, matéria tão atual; nãopode
ser assunu» que um repôner descer.
nheça e que não seia de sua. com-

.

petlncia.
O PACAMé um organis11Jopú

blico, diretametite ligado à FATMA,
que vinha desempenhando imporlante
papel na defesa domeio amb.ente, no
Vale dp Itapocu. Como este foi desa
tivado e os seus serviços eram de ele
vada imponãnciapara o bem-estar da
comunidade, á/guém teria que fazer
alguma coisapara que este organismo
se reativasse. Para esta missão, nada
melhor do que um deputado, digno
representante de nossa região, eleito
com os. votos deste povo, para reivin
dicar um beneficio para este mesmo

povo.
Mais adiante o "competente e

culto" missivista, dá a sua versão ao

assunto Po/uiçlk;J e, na sua pequenez
de intençiJes, ,wela-se por inteiro: .�
poluição é um mal necessário quando
se quer o' progresso". "Qs residuos
precisam ser eliminados e a maneira
mais fácil é jogá-los nos .rios ou

soltá-los no ar"... "e isto tudp, em

nome da lucratividade e do progres
so".

A poluiçao não é um mal ne
cessário, uma vez que existem meios
para controlá-Ia e evitar-se totalmente
os seus efeitos danosos. Pode-se evitar

MATUTANDO - DIREITO DE RESPOSTA
.

.

Carta aberta a "um poluidor".
a maneira. "mais fácil" que agride a

natureza que é essencialpara a sobre
vivência humana. Observa-se at. que o

r'ignorantão" não aponta a fórmula
mais cotreta; mas, simplesmente a

mais fácil. Depois, faz questão de
afirmar que o que interessa; única e

exclusivamente, é a lucratividade, o

progresso para o seu bolso.
"Tratamento de efluentes é con

versa inaceitável; simplesmente, por
que é lucro que a empresaperde". .

.Onü Se o tratamento de efluen-
. teso é conversa inaceitãvel; forçosa
mente tetiamos que rejeitar e até con
denar iniciativas neste sentido toma
das por empresas de maiorpone, co
mo: Ceval Alimentos, Mtilwee, Mari
sol; We& Dalcelis e tantas ou�.
Entao, pergunta-se: Será que estas
firmas estão apenas jogando, dinheiro
fora com a implantação do tratamen
to de efluentes? Será que não é este
um componamento correto, uma ma
neira bem pensada de conviver com a

natureza sem prejudicá-Ia? Somente
uma "toupeira" como Q articulistà de
cognome "poluidor", poderia discor
dar de iniciativas tão nobres e tão
bem pe_nsadas.-

•

É claro que aqueles empresá
rios, homens'inteligentes e esclareci
dos, sacrificaram 'um pouco de sua

lucratividade ao oonstndr estações de
tratamento. de efluentes, mas, em

compensação, investiram i?m alguma
coisa cujos' resultados sõo vistos e
sentidos por todos, inclusive eles pró
prios.

r Tratamento de efluentes,· meu
caro "asno'� não é lucro que a 'em
presaperde.

E: investimento necessário que
. resulta em beneficio de toda uma co

letividade, incluindo você. Lucram
com essa iniciativa, os seres, huma
nos, a flora que, como· vegetais,
também silo seres vivos,

.

a fauna que
compreende ós peixes e todos os ani
mais, incluindo voC� o mais burro
dosmuares.

Diz-se que, na NatUreza, nada
se perde. Quando muito, se transfor
ma. Vocl diz que a poluição vaipara
longe, seja pelo ar ou fl!los rios para
o mar, é lógico. Épor ISto que nossas

praias estão morrendo, cada vez mais
sujas, mas poluidas. A continuar as- .

sim, dentro de breves anos não ser:á
mais posslvel tomar um banho de
mar. Para o ar, a)oluição está aca

hando com a proteçao da camada de
ozßnio, elemento que a natureza, lá
no alto, conserva para proteger-nos
dos mmes que caUsam a ação direta
dos raios·solares.

"Será que, em nome da sobre-

vivência não dá para fechar um olho
e suponar sem reclamar os pequenos
incômodos do progresso". Aqui; meti
caro "estúpido", você se contradiz.
Em nome da sobrevivência, você de
veria combater apoluição com todas
as armas posslveis e' imagináveis e.

não defende-Ia em nome do progres
so, pois, a poluição é um entravepara
esse progresso. Poluição, prezado
Parvo, não é apenas um 'pequeno
incômodo", 'é um dos maiores incô
modos criados pelo ser humano, em
detrimento de sua própria _existência
Pacifica em comum com a natureza.

.

.
Mms adiante, emão, o ignaro

missivista chega ao cúmulo de afir
mar: "Será· que dá para incriminar
uma empresa qt!e oportuniza dezenas,
centenas ou milhares de empregos, só
porque suja a água e mata algunspei
xes? Só porque existe o perigo de al
gum menino 'ignörante querer matar

. sua fome com peixesmonos pelap0-
luição? Vejam, I um só. Ou porque
-existe o rISCO de algumas crianças
nascerem com: doenças

-

congênitas
provocadas pela PQluiçllo do meio
ambiente? Ou porque algumas pes
soas contraem algumas doenças devi
do a mesma? Isto.são coisas tão. mi
nimas que, se comparadas ao pro
gresso, à. lucratividade e às oportuni
dades de emprego que uma únicq
empresa dessas pode proporcionar.

.

Alguns, infelizmente, pt:'!cisam ser sa

crificados em beneficio de outros".' .

Desta vez, Jumento, você real
mente extrapolou todos os limites de
sua translúcida ignordncia, colocando
o cano diante das bois, colocando a

.

lucratividade à frente da própria vida.
Até parece que- vO(I não é um ser

humano, não nasceu de gente como

todo o mundo, nem tem famllia co

mo amaioria dos homens de bem.
Um erro não justifica outro, um

mal não corrige nem se sobrepiJe a
outro mQ(. Uma eme_resa' que oponu
niza centenas ou mIlhares de empre-:-·
gos, tem gente em sua direção que re

conhec� ser a poluiçao um mal, tra
tando assim de preveni-lo e combatl
lo. Saiba vocl que Jaraguá do Sul já
foi uma comunida4e sem indústrias,
sem empresas e nelfl por isto cis pes
soas morriam de fome. Para o ser

humano existem muitas formas de
sobrevivlncia. ele nao depende exclu
sivamente de um emprego numa fá
brica. Mas, a fábrica, sim; estaprecisa
de seres humanos, de mão-de-obra,
de gente que ali trabalhe e pl'Oduza

. não só para contribuirpara oprogres...

. so da comunidade, mas, especialmen
te, .para trazer lucros à . empresa.
Conscientize-se disto:·o empregador

precisa 'mais do empregado, do qrt;j
empregado do empregador. Se a' .

presa suja a água dos rios e mata
guns peixes, isto acontece devido.
desleixo da empresa, quepo/u..i
assim é mais fácil, 'não porque
existem meios de evitá-Ia.

,
Se você, ''poluidor'', é

de sentimentos humanos, o que
do, com ceneza não. gostaria que
tima da poluição -:- O menino i
Tante (o menino é inocente. !J
é você.), o bebê com doença co

ta; fossem os seus próprios filhos:
mono pela sua estupidez; outro
jado, incapaz, pela sua falta de
e de discernimento entre as coisas
tás e enadas.

.

O seu desprezo pela vida �
outros), chega a tal descabimemo
Vf:)CI Julga que a mone de alguma,
pessoas e a incapacidade de outTtl8,
são plenamente justificáveis, se com

paradas à lucratividade da empresa.
Vocl che� ao descalabro de

afirmar que '''aJSUns, infelizmentt,
precisamser sacrlflcados em benefkio
de outros".

Como você está en

animal! NiIQ' é preciso haver s
cios, o quI! é necessário é que haja III

telidncia, boa vontade, dedicaçdo fIO
trabalho pfll'!l que a gente suba e•

, ja o topo em sua propria escaM,
constnäda com esforço e disc_
mento; sem ter que pisar sobre OI
ombros e as cabeças de quem qutI,
que seja para atingir seus objetivos.
Todos nós temos, o direito de subi
para o alto em busca de nossos obj"
tivos, sem fazer com que os ouI1OI.
desçam ou sejam emputrados ]XIII
baixo.

.
Não podemos descer apo�

de abjetos, vis, baixos, desprezlvtb
para crescer em bens e valores �
netários.

O ser humano vive em socie�
de. Tem que considerar e aceitar essa
convivencia com ]J(ISsividade. Todol
nós temos obrigação de sennos h0-
nestos, nobres, compreensivos, con

descendentes, amigos da natureza tIJl
.

conVive conosco e que jamaisp#
remos afastar. Temos que respeit6-11
e tratá-Ia com a atençãO que lhe é dl
vido, para o nosso próprio bem e

,

·nossaprópria sobrevivência.
Acorde, cara! SaiQ dessa jaula .

venha conviver com os homens, S

irmãos.

. Udo Leal - Jornalista

GANHE MAIS COM
BREITHAUPT

POR SORTEIO, 58 VALIOSOS PR,ÊMIOS

PRECOS, CONDICÕES E MUITOS PRÊMIOS
A CADA CrS 250.000,qo (INDIVIDUAL QU ACUMULADO) E� TlCKET'S OU
NOTAS FISCAIS DARAO DIREITO A UM CUPOM PARA PARTICIPAR DO SORTEIO

INíCIO DA PROMOÇÃO: 04/05/92 TÉRMINO D,IA 19/09/92 A.TÉ ÀS 12:00 HORAS

E MAIS ...

12 SORTEIO

DI� 1·3/06/92

2 TVs. Philips
2 Refrigerad()res C
2, Fogões Dako
2 Kits Docol
.2 Carr.inhos dlimão

esrt. AuL 01/091359/92
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