
Vendaval causa danos em duas cidades
Fortes ventos, registrados na madrugada de . Ainda em Guararnirim o Posto 28 e a creche

quarta-feira (27), provocaram prejuízos em Jara- Urbano Teixeira Fonseca, no Centro, foram par-guá do Sul e Guaramitim. Treze postes de uma cialmente destelhados. Na Estrada Bananal Sul os II
rede de alta tensão foram derrubados pela força prejuízos foram grandes nas plantações de banana.dos ventos na linha 13 em Guaramirim, causando Residências, empresas e instituições foram poucoqueda de- energia, recuperada somente pela ma- danificadas nas duas cidades. Os bombeiros de Ja-
nhã, . com a instalação de linhas vivas. A Celesc raguä não regístraram pedido de socorro. "Os
atendeu também a inúmeras ocorrências menores próprios moradores consertaram os estragos", dis-
em Jaraguá do Sul e Guaramirim. A região da se um soldado. Dezenas de árvores foram arran-

.

Weg II ficou às escuras 'durante toda a madrugada. cadas.
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. Redução de jornada

Sindicato quer cassar liminar
que formalizou medida na Weg

Trabalhadores das empresas Weg de

Jaraguá do Sul aprovaram a redução de jor
nada em 27,7% por meio de enquete inter
na. O índice de aprovação para a redução
de jornada ficou em 64,9%, enquanto 16,8%
optaram pela diminuição de pessoal, e

18,3% votaram nulo ou em branco. A garan
tia de redução de jornada foi concedida em

.

liminar pela juíza do trabalho Maria Caeta
no. O Sindicato dos Trabalhadores nas

Indústrias Metalúrgicas, contudo, contesta a

medida, afmnando que "houve fraude e su

borno durante a realização da enquete". Vi
sando derrubar a redução na justiça, a enti
dade trabalhista impetrou pedido de cas

sação da liminar no Tribunal Regional do
Trabalho. A respostll ao pedido deveria sair
na quarta-feira (27). Se não conseguir seus
intento, o Sindicato deve iniciar represálias
l direção do grupo, como por exemplo, exi
gindo o pagamento imediato dos 78% de
reposição, que com outras empresas me

talúrgicas continuaria sendo parcelados..
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Vacinação superou
as expectativas

Jaraguá do Sul - A Secretaria
Municipal de Saúde encerra dia 29 de
maio a campanha de vacinação com ín
dice superior a 100% na cobertura va

cinal. A previsão é da chefe de Divisão
da Saúde e coordenadora da campanha,
enfermeira Ivana Bruch.. baseada no

número de crianças imunizadas até o

dia 22 de maio. "A meta era 23.877 e

atingimos 23.941 crianças", exemplifica
Ivana, que considerou a campanlia um

sucesso.
Durante a campanha de vacinação

15 pessoas aproximadamente estiveram
envolvidas no trabalho. A Secretaria
Municipal de Saúde colocou um posto
fixo na unidade de Saúde da Avenida
Reinoldo Rau além de escolas e cre
ches.

"União por Corupá"

lança candidato
A "União por Corupá",

aliança formada pelo PDS e

PFL, já definiu os nomes dos
seus candidatos à sucessão mu

nicípal..Para prefeito foi indica
do o atual vice - chefe do Exe
cutivo, José Norberto Müller
(PDS) e para candidato a vice
na chapa foi lançado o nome de
Luiz Cieply, atual presidente da
Câmara de Vereadores. O pre
feito Ernesto Felipe Blunk está
confiante na vitória da coligação
nas eleições de outubro.
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Inventores da região ganham
2º lugar em prêmio estadual

O segundo lugar estadual no Prêmio
Talento Brasileiro, promovido pelo Sesi

(Serviço Social da Indústria), foi obtida por
inventores radicados em Jaraguá do Sul:
Adalberto Zanoni de Brito, e Schroeder:
Ismário Bauer. Eles concorreram com a in

venção: "Máquina Destopadeira Múltipla
Semi-automática por Madeira". Uma má

quina que corta sarrafos com rapidez, pre
cisão, segurança, e reduz de 18 para 2 o nú
mero de empregados necessários para seu

.

manuseio. A patente da invenção já foi ven-

dida para o grupo Weg, que utiliza o ma

quinário para cortar sarrafos que compõem
embalagens em madeira para seus produtos.
O projeto foi desenvolvido com a colabo

ração de Iriomar Bauer e Carlinhos Denker
e totalmente montado na Metalúrgica Ba
male Ltda, em Schroeder, que já possui ou
tras invenções, O prêmio de sete salários
mínimos pela segunda classificação foi con
cedido na quarta-feira à noite. Os invento
res concorrem agora ao prêmio nacional.
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_____________OPINIÃO

Editorial

A política tem trazido gran
des contribuições pata passar o

periodo que vai do lançamento dos

candidatos até a eleição dos ungi
dos nas umas.

Como corre entre os eleitores

que candidato gosta de prometer
para depois não cumprir, assim os

eleitores, parà escaparem das "can
tadas" dos candidatos, também
usam de estratagemas para não se

indispor com o candidato que ve-'
nha a sair vencedor nas eleições. Ou
das garras daquele que pega o seu

caiaque no rio Itapocu para desem

barcar /á no Oceano Atlântico.
Nas várias entrevistas que se

tem feito com diferentes segmentos
da comunidade jaraguaense, nota
mos esse detalhe do disfarce frente

Terror e disfarce
ao tetror que poderá viver, se conhe
cida a sua identidade para .com o

candidato preferencial.
Com a implantação da di

tadura nesta comunidade, o jeito é

saltar de banda para não ser pego
com a boca na botija. E aí, ao final
da entrevistá uma última recomen

dação ao jornalista para não citar

o seu nome, "porque preciso da Pre

feitura e da Câmara para uns negó
cios que podem gorar, se descobri
rem que meu candidato não é o que
hoje está'nopoder" (sie}.

Então está perfeito o disfarce
ardilosamente elaborado para esca

par ao castigo e do terror que tenha

que suportar quando descoberta a

trama.

A sucessão municipal, neste

ano eleuoral, promete ainda muitos
lances sensacionais de como perse
guir pobres eleitores que "ousam"

desafiar os detentores do poder, en
quanto os eleitores e/ou interessa
dos engendram pitorescos disfarces,
mostrando quesão o que não são.

Por incrível que pareça a

simulação ainda é atual, copiado
que Ilem dos tempos feudais e até
nas mais temidas ditaduras que o

mundo conheceu, usando os recur

sos dos disfarces tantas vezes usadas
pelas oposições, fazendo-se passqr
por seus mais legítimos vassalos nas

festivas reuniões da corte.

Estes disfarces ainda vão

aprontar muito na terra onde se

comete e se cultua o terror.

REMINISC�NCIAS

Pescaria
também dá
história

Se caçadas rendem muitas

histórú1s, as de pescadores não ficam
muito,atrás. Dal a necessidade de fo
tografar o produto dapesca e registrar
o tamanho do pescado, que é para
não ficarem comando por ai; que a

pescaria contada variava de acordo
com os braços de quem as contava.

Em outra edição, mais preci
samente a de nll 3.687, de 2 a 8 de
maio de 1992 contavam-se os feitos
de quatro caçadores, que se embre
nharam nas matas do Macaquinho e

de 16 sQÚam os caçadores Edmundo
Splitter, 'Jorge Mielke, Ingo Splitter e

Hartwig RDdünz, com uma caçada
fenomenal de 11 bem criados porcos
do mato. Muita gente duvidou desse

feito que foi preciso o redator destas
notas confirmar, porque ele conhecia
o quarteto que era capaz de feitos
mais audaciosos.

Seu neto EDMUNDO SPLIT
TER NETO nos cedeu mais uma foto
que documentá que eles não eram só
de caçadas, como eram experientes
pescadores, conforme se pode ver dos

troféus que exibem, apenas 3 exemplo
res de muitos outros que pescaram,
alguns, em outras pescarias eram

maiores ainda.
A foto é de 1962, do tempo que

a coisa ainda era franca e risonha na

superflcie e nos fundos do mais im

portante rio da região - o RIO ITA
POCU - que com seus 124 km. de ex

tensão, atravessa todo o Vale, 'desde
os eontrafones da Serra do Mar até a
barra do 1tapocu, que é quando entra

paraomar.
Ele durante décadas serviu às

populações de toda a região, com be
/os espécimes que eram pescados com
anzolou com redes e as' sopas de cas
cudos ainda anim.am grandes festas e

dqenas de receitas ensinam a fazer o
encouraçado cascudo virar sopa, en
sopado, assado na couraça, a mila
nexo e em outras formas de apresen
tação, que até os nossos visinhos do

Municlpio de Guaramirim já pensa
ram em realizar anualmente o cas

cudenfest, em homenagem ao peixe
mais conhecido na região, de excelen
tepaladar.

EDMUNDO SPLITTER, fale
cido em 07-08-1991, aos 91 anos e

destaque de um dos Flashes da Cida

de do "Correio do Povo", ed: 3.564,
p.1l, com o titulo SPLITTER, CUR
TINDO COUROS, C4ÇADAS E

,

PESCARIAS, lembrou feitos daquele'
que conhecia comopoucos o milenar
rio ITAPOCU, de como tirar das to

cas os cascudos e pescar outros peixes
que enfeitavam as refeições durante a

semana.

Redes não faltavam, de todos

os tamanhos a foto mostra nos fun
dos, dentro do galpão do curtume.

Todas eram fabricadas pelo "seo"
Edmundo Splitterpard uso familiar.

A foto foi feita no' dia em que

EDMUNDO SPLITTER completava
6() anos, de idade. Para comemorar a

data, ele e o filho foram até a barra
do 'tio Itapocu para pescar os espéci
mes que transfomumam o seu natali
cio numa grande festa familiar, a

que, também, apareciam' os amigos
convidados e os que não o foram.
Tudo valia quando a pesca era tão

farta e. se podia comentar aspectos
que deram tanta margem para tão

farta dádiva da natureza.

Para documentar aparecem
no flagrante, da esquerda para a di
reita, o INGO SPLITTER, segurando
uma carpa que pesou ,12 quilos, o

EDMUNDO SPLITTER, segurando
um robalo e uma traira, tudo teste

munhado neta LORI, casada com o

empresário Guida Mundstock e o fi
/ho de Rudibert Drews, JACKSON.

O dia era de festa e desses dias
muitos foram durante a vida de ED
MUNDO 'SPLITTER que sabia jun
tar.o útil ao agradável. Até seus der
radeiros dias. Era preciso saber viver.
E isso ele soube!

Fritz von Jaraguá - 05/92
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'� História de nossa gente não podeficar só na s

O Passado só é importante se o seu tempo foi be
empregado.

,_ -----Baráo-de ltapoctJ-.

Confira a História
lIÁ50ANOS

- Em 1942, o 2JIl ano de fundação do "Correio do Po
sob a direção-de Honorato Tomelin, o lP ano de instalaçilo
Comarca de Iaraguâ do Sul e o 7fl ano de Governo do Inte
tor Dr. Nereu Ramos eram comemorados com uma edição
va (nfl 1.123, de 10-05-1942). Inaugurava-se a Biblioteca do
rum, pelo dr. Tiágo Ribeiro Pontes e inaugurava-se o retrato
Dr. Nereu Ramos na sala de redação do semanário, com dis
sós do sr. Artur Müller e do tenente prefeito Leonidas C
Herbster.

- Noticiava-se com estardalhaço o inicio da cons

da nova Estação Ferroviária de Jaraguâ, no segundo semestre
corrente ano.

- O Interventor dr. Nereu Ramos seguia à Capital
República e assumia o exercido do cargo o dr. Altamiro
marães.

- O Coronel RodolphoAugusto Jourdan. comandante diJ
15fl B.C. de Curitiba e filho do nosso fundadorEmilio CarlcI
Iourdan, enviava telegrama ao "Correio do Povo": "Felid
calorosamente pelo progresso do seu jornal epela campanha JIIIo

cionalista que tem sabido manter em beneficio do nosso Brasil".
HÁ40ANOS

- - Em 1952. o deputado Lecian Slovinski fazia discurso l1li

Assembléia Legislativa, fazendo colocações criticas sobre a mil<

nutenção da segurança pública e a preservação da ordem pÚb/j.
cá no tenitório catarinense. O deputado Gomes de Almeiãa so/j.
cita ao deputado Luiz de Souzapara dar esclarecimentos à CQS4
O representante jaraguaense que fora Secretário da Segulfln{ll
Pública de SC, de 14-02-1951 a 08-04-1952, fundamentado em

documentos esclarecia e aclarava a agressão gratuita "dos que
detiveram o Poder, fazendo mera demagogia ou esbanjando
tes oratórios, nada faz para construir o bem estar social.A�
tanão documentos, conseguia demonstrar serem infundadas
criticas proferidas na trib"!'_a1pelo parlamentar.

,

J1A '30ANOS
- Em 1962, o relacionamento entre o Executivo e LtP

lativo não era dos mais cordiais, especialmente com a banc�
ntinoritária, a UDN. Como houvesse perseguiçilo a funcion�
seus correligionários, numa das reuniões era apresentado
projeto de lei, autorizando o prefidto a adquirir um estrado di
madeira, por conta do excesso de arrecadação, para preservar
saúde de um funcionário que era obrigado a trabalhar em

.

de piso de cimento. Oprojeto era de autoria do vereadorMi
.

BQ1Tf!to de Azevedo e assinado ainda por Eugênio Jlict«
Schmockel e Victor Bauer. Projeto de tão pouco valor ajudou II

resolver oproblema do lll1tcionário injustiçado. E ganhava dirri·
to de figurar como notIcia na primeira página da Imprensa jQlllo
guaense. HÁ20ANOS

- Em 1972, o professor Paú/o,Moretti, nà Coluna do
Lions divulgava CARTA ABERTA ,A SENHORA HELENA
JOURDAN RUIZ, em razão do recebimento de uma missiva do

filha do Cei. Emilio Carlos Jourdan que o mestre escola classifi
cava como "testemunho eloqüente e inconteste do seu grande'
magnãnimo coração jaraguaense".

- A imprensa jaraguaense destacava o crescimento do
Rodovia que depois ligou Guaramitim à BR-101 (a chamado
"Rodovia Prestes Maia", aliás, ainda assim se chama, emboraa
alcunha de Rodovia da Morte, por falta de necessária dupli·
cação) em franca construção, usando o bom senso e a estiagttll
do começo do inverno e, dizia-se "poucos metros faltavam pard
alcançar a Igreja do Poço Grande. Dépositavam os jaraguaenstl
as suas esperanças na clarividência do Governador Colombti
Machado Saltes, que em hipótese nenhuma deverá permitir que
se paralisem as obras porfalta de recursos financeiros. DamOS o

alerta, porque acompanhamos o desenvolvimento dos trabalhos,
que seguem em ritmo de quem quer concluir a estrada".

iIÁ10ANOS
- Em 1982, era qualificado de "excelente pelos organi.

zadores, quarenta e seis produtores de leite do mun,icfpio de Iam

guá do Sul, de todas as regiões, noAGROPECUARIO, para ou·

vir e debater aspectos relacionados à conservação do produto e

melhoramento genético do rebanho necessário para a renovaçí!"
e aumente da produtividade dos plantéis, considerada a mOJ{}r
bacia leiteira do Estado. Oprefeito VictorBauermantinha enten

dimentos com o intuito de obter o qpoio necessário p_ara a ceie·
bração do cOllvênio para a inséminação artificial. Forma�p;:�
uma comissão integrada por produtores, Acal-esc, Cidasc, ;:uur
VITA, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e a firma GU1IIZ
Innãos S/A. lJm verdadeiro mutirão entre todos os interessados,
com o objetivo de melhorar e aumentar a produção.

Apoio
INDÚSTRIAS REUNIDAS
JARAGUÁ LTDA.

Jaraguá do Sul, 30 de maio a 05 de junho de 199.
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José Norberto Müller, candidato
a prefeito

que neste ano ocorresse a in
versão de cabeça de chapa.

Alianças.

PREFEITO ASSINA
coNVfiliIo

Corupä - No início desta

semana, oprefeito Ernesto Felipe
Blunk, PFL esteve na capital do
estado onde assinou convênio no

valor de Cr$ 150 milhões para a

construção de casas populares no
município.

O prefeito aproveitou a

viagem para percorrer algumas
secretarias na capital verificando
o andamento de processos de li

beração de verbas nas áreas de
saúde. e transportes. Na Secreta
ria de Saúde foi agilizar a libe

ração de recursos para a cons

trução de uma unidade' sanitária
na Vila Rutzen e na Secretaria
dos Transportes, os recursos são

para a construção do novo Ter
minal Rodoviário doMunicípio.

;_--.--------------p.-OL-lTI-CA----CORRE,'O--I[> <> F- C'> " c:»

União por Corupá define
nomes para a.prefeitura
Corupá - Foi concretiza

em Corup� a indicação dos

omes que disputarão .as-eleições
quele município neste ano.

A chamada "União por

orupá" formada pelos partidos
DS/PFL deverá, em nova reu

"0 nos próximos dias, indicar
nomes dos candidatos à ve

nça no município.
Na sexta-feira, 22 de maio,

oi indicado o presidente da.Câ- o:

ara Luiz Cieply/PFL, ao cargo ("Í
,

'!vice na chapa que sera enca-

da pelo PDS, que indicará

tre 7 e 14 de Junho, o nome do !
tual vice-prefeito José Norberto ...-------...

üUer, como candidato à prefeí
pela União.

Na última eleição realiza

no município, houve acordo

ntre os partidos PFL/PDS, para

Persiste indecisão no PSDB
Jaraguá do Sul - o PS

B - Partido da Social Demo
'a Brasileira,manterá encon-.

pelo menos duas vezes por
ana com seus filiados, à nível
�6rio, visande as eleições
outubro,

Esta . afumação foí feita
presidente do partido, Célio

Segundo ele, não há defi
quanto à coligações, seil

que alguns contatos já feram
idos com PTB e PMDB,
como com o PDT, com o

os "tucanos" deverão fazer

uma coligação proporcional, vi
sando o legislativo de Jaraguá do
Sul. O partido deverá lançar 12
nomes que disputarão vagas no

legislativo municipal.
'

Para Célio Bayer o mais

prcwável é que deva ocorrer

acertos quanto às disputas por
uma vaga na Câmara de Vereá

. dores e que o partido hberará
seus filiados para apoiarem pelos
aitérios de cada um.

Aguarda-se a chegada do

empresárioWerner Schuster, que
está em viagem ao exterior para
conversações. Célio Bayer afír-

mou ainda que existe sondagem
por parte do PFL de Jaraguá do
Sul, para uma possível coligação
com o PSDB, sendo que os tuca

nos ficariam com a vaga de vice

numachapa ae executivo munici
pal,

A certeza porém, enfati
zou Célio Bayer, é de que o PS
DB tenciona uma luta forte para
a Câmara de Vereadores e que o

cargo de prefeito e vice, pelo
menos, momentaneamente, não
preocupam o partido.

PDC rejeita coligações
Jaraguá do Sul - o PDC -

•

(l Democrata Cristão, reuniu
na semana que passou. Membros
d�t6rio municipal e o presiden-
regional do partido, Marcelo Re

tentaraJl.l um acordo com relação
eleições de 3 de outubro.

Segundo o presidente da si
Moacir Bertoldi, a decisão majo.

será respeitada, não devendo
r coligações com nenhum outro
·do. O PDC em Jaraguá do Sul
rã lançar 5 candidatos à Câmara

�ereadores, sendo um deles, o
dente Moacir Bertoldi.
Com relação ao apoio a can-

tura de Durval Vasel, por oca
cio lançamento do nome do de

tad� ao cargo em Jaraguá do Sul,
r �rtOldi afirmou que o par

sentiu-se sem prestígio junto ao

.

' sem que lhe fosse dada a devi

alm�rtãncia, chegando a citar que
pojo do PDC é a Durval Vasel e

nãoaoP1B.
Em encontro mantido na se

mana passada com membros do di
retório municipal houve a decisão da

maioria, segundo informou o presi
dente, de não haver coligações, de
vendo ainda, ocorrer o lançamento
de éhapa "pura" pelo PDC. O presi
dente do partido disse, porém, que a

preocupação do ppe, é com a des
coberta de novas lideranças no mu- .

nicípio e que sabe até oferecer ao

eleitorado de Jaraguá do Sul, uma
nova opção em termos de candidatu
ras ao executivo. Garantiu porém,
que no momento, o partido está vol
tado à Câmara de Vereadores, colo
cando à disposição dos eleitores.5 no

mes que disputarão uma vaga no le

gislativo, inclusive, o presidente,
Moacir Bertoldi.

Para o presidente do PDC, o
partido está muito mais voltado para
as eleições de 1996.

TIBÉRIO
AUTOMÓVEIS Compra - vende - troca

Rua Bemardo Dornbusch, s/nf1
Fone: (0473) 72-0759
Jaraguá do Sul - SC

ADERBAL MACHADO

Perto da vitória
A disputa para a prefeitura de Jaraguá do Sul

vai transcorrer de maneira lógica, segundo indicam
até aqui todas as pesquisas. A resultante disso. tudo.
será direcionada por um fenômeno: o. grande lfder
do município. fo.i desde há dez anos, e ainda é, o. de
putado. Durval Vasel.

Desde a sua eleição. para a prefeitura, na

gestão. passada, o. parlamentar formou uma lideran
ça inquestionâvel - dando-se ao. luxo. de eleger seu
sucessor; justamente o. atual prefeito. e seu desafeto.
politico. e a levar à Assembléia o. atual vice-prefeito. e
pretendente a uma candidatura àprefeitura.

Mantendo-se na linha de prestígio eleitoral;
Vasel foi à luta para a Assembléia e, sofrendo uma

pesada artilharia contra si departe do preft:ito. e sua
troupepolitica, chegou lã: Isto. prova ser o. seu prestt
gio., pessoal e coeso.

Durval só deixará de vencer por violento. aci
dente de percurso. - e não.por even.tuais mérito.s dos
atlversário.s. A continuar como as coisas estão, já
pode encomendar o. temo deposse.

Como as tendências comprovam; a cada dia

mais, ser a sua preferência um processo de galvani
zação in-exorável da o.piniãopública a seu javor; Va
sei vem dormindo tranqüilo.

AD seu redor, forma-se, além de tudo, a 'mais
pujante coligação partidária já composta em Iara

guá do Sul - rendendo-lhe dividendos sem prece
dentes.

O deputadopetebista tem, ainda, o. jeito ea fa
ce do vuoiioso - basta acompanhá-lo nas vilegiiztu
ras JH:los rincões municipais, onde é aclamado com .

entusiasmo e confiança.
Vasel se compotta como um estadista sem

ódio, otimista e idéias clarasporuma nova Jaragu4.
A começarpor um tratamento humano e igutllpara
todas aspessoas e não apenaspara algUns.

,

A B

Mednica ��SCHROEDER Ltda '��
Elpedalizede .. ndIIeade... •.

e_..........
R.. JaInIIIe,.2.m
FaDe (8473)�
J....... doSaI-SC

mi TENDIMENTIJ
'C-I9 às12horos

.ente noSSl

Jaraguá do Sul

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

s
É DIA DE LAVAR O CACHORRO,
E DE NEGOCIOS NA MORETTI.
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K1einübing debaterá conclusão
da rodovia Corupä/São Bento

cintará o acesso ao litoral do
Estado, beneficiando espe
cialmente as exportações de
produtos desta região através
do Porto de São Francisco do
Sul.

CorupájSão Bento do
Sul - A conclusão da rodovia

CorupájSão Bento será tema

principal de conversa do go
vernador Vilson Kleinübing e

de líderes regionais da União
por Santa Catarina em breve
ocasião. A iriformação é do
deputado Udo Wagner, que
conversou a esse respeito
com o governador do Estado
na semana passada. A reu

nião deve acontecer após o

retorno de Kleinübing dos
Estados Unidos,

A obra é de fundamen
tal importância para a inte
gração de Santa Catarina" e

por isso há necessidade de
urgente retomada das obras",
salientou Wagner. A rodovia
é prioritária para a região, Ia-

Nova cadeia

Em conjunto com o de
putado Durval Vasel (PTB),

.

o pedessista Udo Wagner
apresentou na Assembléia
Legislativa uma indicação ao

governador Vilson Kleinübing
e ao secretário de Segurança
Público, Sidney Pacheco, pe
dindo a construção de uma

nova delegacia e cadeia públi
ca em Jaraguá do Sul.

Para priorizar a indi
cação dos dois parlamentares

/

Momento importante .

A foto mostra o gerente ger.l da Varig/Joinville, Rober
to Leandrine Júnior, cumprimentando o ministro Jorge Bor
nhausen e o presidente da República Fernando Collor durante
a posse do catarinense na Secretaria do Governo. Leandrine
acompanhou um grupo de empresäríos da região que presti
giaram' a posse de Bornhausen indo a Brasília em vôo espe
cialmente fretado de um Boeing 737/300.

Agradecimento
Manoel Carvalho Lopes, pai do extinto Carlos

Roberto Hardt Lopes (Carlão), sua filha, genro, cu
nhadas e demais parentes, agradecem a todos que os .

.confomaram no último adeus a seu filho (Carlão)
que foi sepultada.no último dia 11,no Cemitério
Municipal de Jaraguâ do Sul.

mantiveram audiência com o

secretário Sidney Pacheco
que prometeu se esforçar pa
ra que o mais rápido possível
Jaraguá do Sul tenha a obra
reivindicada.

Comitiva de São Bento

o deputado Udo Wag
ner acompanhou os vereado
res de São Bento do Sul,
Laudino Stoeberl, Emílio Ma
linoski e Silvio Drevek em

audiências nas Secretarias da
Educação, da Fazenda e da
Segurança Pública. Os objeti
vos das audiências foram a

obtenção de recursos para se

rem aplicados "no desenvol
vimento de São Bento do
Sul".

Deputados
pedem parque

esportivo
Jaraguá do Sul poderá ga

nhar um Parque Esportivo Poli
valente Regional, com dois giná
sios (um deles 'com capacidade
para 4 mil pessoas em suas ar

quibancadas), destinados à práti
ca de futebol suiço e de salão,
basquete, voleibol, punhobol.
bocha, bolão, handebol, ginástica
aeróbica e Atletismo.

O pedido foi feito ontem

ao secretário Paulo Bauer, da

Educação, cultura e Desportos,
através de indicação apresentada
pelos deputados Durval Vasel

(PTB) e Udo Wagner (PDS) e

que teve a aprovação unânime
no Plenário da Assembléia Le

gislativa.
A iniciativa do deputado

Durval Vasel e que teve o apoio
de Udo Wagner surgiu após ma

nifestação da Associação Comer
cial e Industrial de Jaraguä do
Sul em favor da criação do par
que esportivo na sede da micro

região do Vale do Itapocú.
Nas' justificativas contidas

na indicação feita ao secretário
Paulo Bauer, Vasel destaca a

importância da prática esportiva
para manter corpo e mente sãos,
além da necessidade de haver em

Jaraguä do Sul; um parque es

portivo condizente com as con

dições sócio econômicas do mu

nicípio, "inclusive lhe dando

condições, futuramente, de se

diar importantes eventos esporti
vos de âmbito estadual."

NANETE
,

,

MALHASLTDA

Jaraguä do Sul

Rua Walter Marquardt, 1.180
Fax - 72-0537 Telefone: 72-0099
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Jaraguá em foco

Coisas de Política:

Aguarda-se o retomado empresário Werner SChuster/PFL
para conversas sobre possivel aliança com o PSDB. ,

Dos tucanos sairia ReginaldoChioquetti no cargo de vice
feito.

DiJfcil, mas não impossivel.
x.x.x.x

Ainda sobre Politica:
No lançamento da candidatura de VUIVal Vasel, PTB

prefeitura de Iaraguá do Sul, ouvia-se alto e em bom som de;'
presidente de partido do munictpio (leia-se PDC) o apoio itrofli.
to. O presidente disse que o partido resolveu plantarpara 1.996.

Por enquanto...
.x.x.x.x

Na Câmara de Vereadores - ACUSAÇOES
O vereadorBalduino Raulino, PTB, lamentava-se na sessão

da Câmara de � feira que o colega Almiro Antunes Farias F�
PMDB, fala, mas nunca fica para ouvir as respostas das acusaç6a
formuladas.

O vereador do PMDB acusou os deputados DUIVal Vast1t
Udo Wagner de não fazerem nadapor laraguá 40 Sul.

X.x.x.x

DEFESAS:
Balduino Raulino discorreu sobre o assunto, chamando a

atenção para a desinformação do colega. O côro engrossou: mani.
[estaram-se losé Ramos de Carvalho, Luiz Zonta e a vereadmu

.

Marilse Dornbusch Marquart, PMDB que fez a seguinte colocaçdo:
- Esta é uma posição pessoal que faço. Os dois deputl1iJtJ

tem trabalhado emuitopor laraguá do Sul naAssembléia úgis14.
tiva. O que épreciso entender é que existe uma diferença entrep/ti
teare conseguira objetivo.

Entre estas dificuldades está o conhecimento de cada pes
soa dos trãmites entre o pedir e o receber e esta compreensão dtPt
sempre estar além das corespartidárias...

Foi cumprimentada pelos vereadores.

x.x.x.x

Saudável e Bonito de se ver. ..

A participação da Iuventude de laraguá do Sul na reali
zação da C)IIGincanaMunicipal de Guaramirim.

Espfrito esportivo, competição sadia, amizade, confrattnJi.
zação, alegria, saúde, união...

Cerca de 2 mil jovens vivendo na plenitude a juventude.
Exemplo a ser seguido.

x.x.x.x

Denúncia de vizinhos:
Uma instaladora de laraguá do Sul usa r terreno ao lado de

sua localização para depósito de postes e outros q�e tais aJinenltS
aos trabalhos que presta.
/ Em petiodo chuvoso (o terreno que é chão batido - mM

não muito) com o entra e sai de caminhões transforma-se n1fM
verdadeiro lamaçal, esparramando o barro pelas mas próximast
em frente as casas.

lá reclamaram àmunicipalidade e até o presente momenAl
nada foi feito.

x.x.x.x

Quem contou pediu:
- Só não fale que fui eu quem entregou, certo??
Tem vereador que sai antes do final da sessão da C

COITe para casa.

Chega, catre ao telefalle e liga para a Câmara.
Quer saber detalhes ocorridos... após sua salda .

x.x.x.x "�
Para quem pensa que esqueceram ou que alguma coisfJ[II!!

sa sem despertar atenção:
Tem advogado com documentação pronta para entraftil

Justiça eleitoral contra ocupantes de cargos públicos, caso te"ttft!
uma vaga no legislativo, com direito a consulta, ao T.R.E. e tu�.k

Vale o lembrete para os candidatos a uma vaga lia ve�

ça:

Precaução e caldo de galinha são ingredientes que não fa
zem mal a ninguém.

x_".x_t" '

O vereador José Ramos de Carvalho entrou com indicOf6'
na Câmara:'

Quer que a prefeitura, através de projeto de lei reduza (do

50% a Taxa de Iluminação Pública para quem consome �tl 158
KW,Imês, desobriga do pagamento quem lião tem o bellejTc/Oedi
outras providências. . li·

Como justificativa o edil apresentou contas de energIa e

do
ca COIII valores da conta TIP que variam de 41 a 74% do valor
consumo.

Aguarela-se providências do Executivo.
Algo deve estar errado nessa tal TIP, ou não??

Jaraguá do Sul, 30 de maio a 05 de junho de 1�
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Trabalhadores daWeg dizen
sim à redução de jornada

Jaraguá do Sul - Em enquete
aJjzada na quarta·feifa, dia 20 de maio,

te
colaboradores da Weg decidiram pela

:'uçáo da jornada de trabalho, com

649% de aprovação (3.633 votos), en

":••10 que 16,8%, votaram pela redução
rpessoal (942 votos). Houveram 1.027

ddulaS em branco e nulo (18,3%). Dos
VO(05 válidos 79,4% optaram pela redução
de' roada e 20,6% pela demissão.

JO
A Weg acatará a decisão da maio

ria, 'êm reduzir a jontada. O Sindicato dos

TribaJbadores e o Ministério do Trabalho
foI8JII convocados para físcalízarem avo

taÇão e o escrutínio, mas não comparece-

ramo Foi formada uma comissão com

adesão voluntária de 42 colaboradores
dos diversos setores que acompanhou to·
da a votação e a apuração dos votos.

Mais de 96,5% votaram,como
ocorreu em enquetes anteriores, onde.os
colaboradores foram convocados a ex

pressar livremente a sua opinião. A re

dução da jornada de trabalho em 27).7%,
o que representa folga às sextas-feiras e

sábados, por 90 dias,sendo que os satarios
serão reduzidos em 25% nos primeiros 30
dias, 20% no m& seguinte e 15% nos ül
limos 30 dias.

Também consta da proposta da

Weg a estabiHdade do emprego durante o
penodo de redução de jornada, sendo
que ninguém J:eCebe� menos que o salä
rio normativo da categoria. Se permane
cer a redução de jornada após os 3 meses,
continuará a redução de salário em so

mente 15%.

Confinnou-se, com a realização
da enquete, o objetivo daWeg em manter
o seu quadro de pessoal em Jaraguá do
Sul, onde suas empresas foram mais afe
tadas pela recessão econômica, com uma

oclosidade emtorno de 60%.

Sindicato quer cassar liminar

Na semana das Comunicações,
crianças conhecem o jornal

Jaraguá do Sul - A redução
do trabalho nas empresas do grupo

Weg de Jaráguá do Sul só foi possí
vel com o deferimento deliminar le

�timando pedido feito pela direção
da Weg aprovado pela juíza do tra

balho Maria Caetano. O Sindicato

dos Trabalhadores njls Indústrias

Metalúrgicas, contudo, não aprova a

redução e pretende derrubar a limi

nar junto ao TRT (Tribunal Regio
nal do Trabalho). O advogado da en-

tidade, Francisco Lessa, entrou com

'pedido de cassação na segunda-feira
(25). A resposta final deveria sair na

quarta-feira (27).
O Sindicato dos Metalúrgicos

impetrou também ação criminal con
tra o diretor executivo do grupo,
Décio Silva, alegando inconstitucio

nalidade da redução de salários.

Segundo o assessor de im

prensa do sindicato de trabalhado-

A impressora
linotipo,
novisão

do menino
Emanuel,

do Jangadinha.

Alunos do
Jangadinha
que
visitaram o

Correio do Povo

res, Antônio Hélio, a enquete inter
na que, aprovou a redução "foi uma
fraude". Ele informa que a enquete

, só apontava duas opções: redução ou
demissão, excluindo a possibilidade
de continuidade da jornada atual.

"Além disso, houve também suborno
e corrupção, acrescentou Antônio

Hélio, ao denunciar que a empresa
ofereceu folga no sábado e domingo
posteriores a enquete, caso os traba

lhadores votassem sim à redução".

-

Jaraguá do Sul - Objeti
vando ensinar as crianças através
da experiência prática e concreta,
as professoras do Jardim de
Infância Jangadinha promove
ram durante a Semana das Co
municações visitas ao Jornal
Correio do Povo de turmas de
menores na faixa etária de qua
tro a cinco anos de idade. As
crianças ficaram entusiasmadas
ao verem a antiga linotipo que
servia ao nosso jornal antes da
era da "off-set ". Além disso co

nheceram também a sede da
Empresa Brasileira do Correio e

Telégrafos, agência local e a Te
lese. Doze crianças visitaram o

"Correio do Povo" e fizeram
trabalhos relacionados com a ex

periência. Segundo a professora
Geovana G. S. Klug, do Jardim
de Infância II, da Jangadinha, "é
muito importante o contató das

crianças com a realidade do nos
so mundo, elas têm necessidade
de saber os porquês das dúvidas

que passam por suas cabecinhas,
saber de onde vem as coisas que
estão em sua volta e para que
servem". Estes foram ós motivos
que levaram as professoras a visi
tarem estes locais com seus alu
nos. Na avaliação de Geovanaa,
''visita foi ótima pois serviu como

estímulo e se configurou como

uma experiência nova. Ajudou as

crianças a terem noção de como

a tecnologia influi em nossas vi
das, até mesmo para lermos um

, jornal", completa.

OLHO CLíNICO

Credibilidade
Estamos preocupados com determinadas ações

que acontecem em nossa cidade. O "Dr." Silva, que
faz uso de "[ormulaprõpna", para "tratar" casos de
sinusite, merece nossa atenção. Tivemos há alguns
dias um- caso de morte de uma senhora, minutos
após ter usado a supra-citada fôrmula.nasal. Temos.
um caso de anosmia (perda de olfato). Temos relato
de meningite, tratada como sinusite. E muitos casos

sem resolução.
Existe a preocupação da AMJS, a ponto de na

3° reunião da Comissão Municipal de Saúde, termos
solicitado ao seu presidente -

..

Dr. Amaro Ximenes
Jr. - que fizesse a devida fiscalização do exerctcio
profissional Não queremos culpabilidade indevida
para esses casos.

.

x.x.x.x.x.x.x.Xx.x.x.x.x.x

i Enquanto a campanha para salvação dos hos
pitais caminha razoavelmente, nos defrontamos com
outros problemas anexos. Trata-se dos baixos valo
res pagos pelo INSS pelos exames de laboratório.
Obrigando os laboratórios a diminuirem o número
de exames realizadospela Previdência.

'

O gasômetro (para gasometria arterial), faz
uma média 30 exames mês, é deficitário. Usa um de
terminado tipo de gás para poder funcionar. Só o

gás equivale a um custo de Cr$ 800.000,00/mês. Os
exames realizados cobrem apenas Cr$ 400.000,00. A
administração do Hospital São José, está tentando
conseguir. graciosamente este gás com os fornecedo
res, parapodermos viabilizar o gasômetro, que é im
prescindfvelpara a UTL

x.x.x.x.x.Xx.x.x.x.x.x.x.x
Já começa a faltar determinados tipos de pro

dutos nos hospitais: heparina, dermoiodine, fios de
sutura, etc.

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

Lembro, que embora tenha sido divulgado na

rádio, os atendimentos do Pronto-Socorro (PS), só
serão gratuitos, quando forem urgência/emergência.
Os demais casos serão cobrados. Pois não se tratan
do de urgência/emergência, para que seja gratuito é
só o paciente dirigir-se aos Postos de Saúde. Oplan
tonista do PS., existe para casos de risco de vida,
não pode perder tempo atendendo consultas, quan
do existem-médicos nos Postos de Saúde, para este

fim.
Dr. WalterBatista Falcone .

FUNILARIA
JARAGUÁ lrOA.

CGlIuu eAqwcedor Soku.
R. Feli�Sclurtült. 279 � Fone:

72�

JGTtJ,ú•SIIl- SC

II

I'

CHURRASCARIA

COSTELÃO
Buffet de Frios com 12 variedades de saladas, Buffet de Quelites com

8 variedades depratos quentes, Buffet de Sobremesas com 10
variedades e mais Rodízio com 12 variedades de carne.

ESPETO CORRIDO COM BUFFET Rua Heinrich Augusto Lessmann, 197
(ao lado do DG da Weg)
FCime: (0473) 72-3539
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Sesi promove a exposição
"Homens & Máquinas"
Jaraguá do Sul - o Ser

viço Social da Indústria (Sesi)
promove a Exposição Fotográfi
ca Homens e Máguinas em Jara

guá do Sul, no dia 23 de junho
próximo, abertura às 18h30min,
na Associação Comercial e ln- i:
dustrial à avenida Getúlio Var- fgas, 621.

.

A exposição mostra a J .,
história e a evolução do traba- ""

lhador e das técnicas de trabalho
no Brasil ao longo do tempo. A
exposição documenta a inserção
do homem ne processo produti
vo dentro ou fora do ambiente
de trabalho. É uma mostra que
vem do início do século às pers
pectivas do momento atual, pas
sando pelo salto do pós-guerra
ao penodo do desenvolvimento
do chamado "milagre econômico
da década de 70".

A realização do Serviço
Social da Indústria e do Arquivo
Nacional. A exposição é come

J
.

Vestuaristas conquistam
ganho real de salários

(1.82% x 1.21%
120,22%). Da primeira.

parcela de 82% as empre
sas puderam descontar an
tecipações concedidas an

teriormente, desde que en

viassem prévia comuni
cação por escrito ao sindi
cato trabalhista.

O salário normativo
dos vestuaristas em maio
passou para Cr$
315.000,00, valor válido pa
ra trabalhadores com mais
de três meses de trabalho
na empresa. Este piso sobe
para Cr$ 330.000,00 em

junho. Os vestuaristas que
já recebiam salário norma

tivo na data de fechamento
do acordo (28 de abril) de
veriam ter seus vencimen
tos reajustados para Cr$
388.000,00 em maio.'

O presidente do Sin
dicato dos Trabalhadores
nas Indústrias do Vestuá
rio, Lauro Siebert, informa
que as negociações' para
fechamento deste acordo
foram "bastante difíceis e

trabalhosas. Contudo, os

patrões
-

acabaram enten
dendo a validade de nossos

pedidos e fechamos um

bom acordo", completa
o líder trabalhista.

O Sindicato dos Tra
balhadores nas Indústrias
do Vestuário de Jaraguá
do Sul firmou convenção
coletiva de trabalho com o

Sindicato Patronal da ca

tegoria, válido de 1ii de
maio de 92 a 30 de abril de
93. O resultado no aspecto
econômico foi à concessão
de ganho real nos salários
dos vestuaristas que atuam
em Jaraguá do Sul, Pome
rode, Schroeder, Corupá e

. Massaranduba.
Pelo novo acordo co

letivo, os trabalhadores
conseguiram recuperar o

total da inflação dos últi
mos doze meses, calculada
oficialmente em 676,26%,'
além de conquistarem ga
nho real de salários, alcan
çado com a incorporação
de 21% ou Cr$ 19.161,60
concedidos em setembro
do ano passado.

Descontadas as ante

cipações da politica
econômica do governo fe
deral, sobraram para os

trabalhadores vestuaristas
120,22%, que serão pagos
em duas parcelas. A pri
meira de 82% sobre abril,
para pagamento ainda em

maio, e a segunda de 21%
para pagamento em junho

Do início do século
ao momento atual,
fragmentos do tra
balho ao longo do
tempo.

morativa aos 45 anos de existên
cia do Sesi - entidade voltada
ao desenvolvimento 'social do
País e a qualidade- de Vida do
operário brasileiro.

la Companhia Antarctica P
ta, Indústrias Votorantin,
tria Klabim, Moinho San�
Fundação Biblioteca NaciODlf.
Jornal do Brasil, Jornal O Globo,
Jornal O Estado de São Paulo
Instituto Manchete de CulturaAli fotos foram cedidas pe-

Corupá quer outras fontes de renda
lipe Blunk explica que o Exe
cutivo cede veículos para a

bosca de cabras leiteiras no

Colégio Agrícola de Araqua
ri. Os animais são vendidos a

bons preços aos agricultores
que se engajam na criação e

coleta de leite das cabras para
posterior revenda. Blunk res

salta que os aniinais são de
raça e produzem. grande
quantidade de leite diaria-

Corupá - Criar outras
fontes de renda para os agri
cultores do município com a

íncorporação da piscicultura e

da pecuária leiteira caprina é
um projeto da Prefeitura de
Corupá que já está em anda
mento, O objetivo é incre
mentar a economia municipal
com a ajuda destes novos mé
todos de produção.

O prefeito Ernesto Fe-

mente.
Outro trabalho que e8Ü

desenvolvido é a distribuição
de alevínos para agricultora
que desejarem desenvolver a

piscicultura.Os filhotes de ptl
xes como carpa capim, oun

. espécimes de carpas, tilápia C

Pacu são adquiridos na f'IJ.
dação 25 de Julho em Joinw.
Ie, no Colégio Agrícola de
Camboriú e em Indaial.

Conheça as novas tarifas
promocionais para

o transporte de cargas �éreas

Umamãe

inteligente
sabe! ./

Clarex limpa, alveja e

desinfeta. Duas gotas por litro de

água previnemuo Cólera".
Um produto da MAQUIL Maul

Química Industrial Ltda.
Telefone (0473) 7.2-1865.

Consulte a Var�g pelos fones
72-0091 ou 72-0363
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Jogos Microrregionais - região
teste/norteem Massaranduba

Massaranduba - Pela li

v� Massatanduba estará sedian

do uma competição oficial díre

lamente ligada aos Jogos Aber-
105 de Santa Catarina. O Mu

nicípio está patrocinando os Jo
os Microrregionais· - Região
��tefNorte, que inicia no' pró
ximo dia 04 de junho se esten

dendo até odiá 07 de junho. A
competição que envolverá jogos
.,de futebol de salão e bolão será
realizada no Centro Esportivo
tdunicipal. No futebol de salão

participarão os Municípios de:

Apiúna; Indaial, Massaranduba,
Tímbö, Pomerode e Ascurra. No
bolão, os participantes são. os

-Munícípios de: Massaranduba,
Blumenau, Timbó, Indaial e Po
merode.

A programação inicia às
18h30min do dia 04 (quinta-fei
ra) e será a seguinte:

18:30 horas Solenidade
de abertura.

19:00 horas Futebol de
Salão: - Apiúna x Ascurra, In
daial x Pomerode e Massarandu
ba x Timbó.

Dia 05/06/92 (sexta-feira):
18:15 horas - Ascurra x Timbó,
Apiúna x Pomerode e Massaran
duba x Indaial.

Dia 06/06/92 (sábado):
9:00 horas ..:

Afiúna x Timbó,
Ascurra x Intlaia e Massarandu
ba x Pomerode. Ainda no sába
do, a partir das 18:00 horas -

Timbó x Indaial, Pomerode x As
curra e Massaranduba x Apiúna.

,

No domingo, a tabela
marca: 09:00 horas - Timbó x

Pomerode, Apiúna x Indaial e

Massaranduba x Ascurra.

Quase um século de existência de Frederico Guilherme Schmidt
AGRADECIMENTOS E
CONVITE PARA CULTO

Em 27 de dezembro de 1893, nascia FREDERICO GUI

LHERME SCHMIDT, o quarto Irmão do total de onze, e em 02

de selembro de 1992, casava-se com Olga Heldorn Schmldt.

Plssados estes 98 anos 4 meses e 24 dias de vida e 68 anos iI8
meses e 19 dias de único e Ce.liz casamento, raros e quase lnédl
los números em nossos dias, Comm lnlerrompldos à 16 horas e

30 minutos de 21 de maio de 1992, certamente por ordem de

nosso �nbor, conduzlndIHJ a outra esCera, este que Colo últi
mo e de maior longevidade, dos Irmãos.

Em nosso conviver com este ser bondoso, brlncalhão,
Imoroso, nosso paI, cunbado, sogro, avô, bísavêe maridO, cuja
lucidez esteve prese"te sempre, até mesmo no último lnstante
de SUl passagem terrena, nos entristece e ao mesmo tempo ron
forta de que sua passagem Cal coroada de plena realização.

Gostariamos de vê-lo completando um século de
fxislencia ou dos 70 anos de casado, Cato que não se concreti-

zou por ordem divina, a qual aceitamos e agradecemos por es
larmos certos que a decisão Suprema nunca Calha.

Queremos estender os agradecimentos não só àqueles
que estiveram próximos em seus momenlos, derradeiros, pra
fisslonals ou parentes, e nem tampouco a pessoas específicas,
mas sim a todos que de uma Carmo ou de outra, não mediram

esCorços dando sua mão amiga, carlnbosa e conCortadora, neste
momento doloroso.

O "seu Scbmldtlnbo", como era carinhosamente cha

mado, não mais se encontra em nosso convívio, mas certamente
em nossos corações permanecerA.

Estendemos convite a todos para o Culto em sua

memória que se dará às 09:30 horas do dia 3l de maio, na Igre
Ja EvangéliC'a Luterano de Jaraguá do Sul, centro.

A FAMiLIA ENLUTADA

D,estil Máquinas do
cobre ao aço inoxidável

Prédio
que

abriga
as novas

instalações
da Destil
Máquinas

Um pouco da sua história
Tudo começou com Maximiliano

lIiendlmayer, que em 1911 veio para Jara

guá do Sul, onde adquiriu uma área de ter

ras na então Rua Brüstlein, estabelecendo
se com uma pequena oficina de artefatos de
cobre e latão, e tomando-se desde logo ar

tesão afamado na confecção de alambiques
e tachos para o preparo de doces de fruta.
Maximiliano faleceu em 24 de maio de 1967,
depois de 56 anos de serviços contínuos
prestados à comunidade jaraguaense, mas

sem antes, em 1961, passar a empresa para
seu filho mais velho Otto, que então já vi
nha desempenhal1do importante papel no

desenvolvimente da mesma"

De pai para filha'
DUo Hiendlmayer, que a partir daí

abraçou definitivamente a obra que lhe fora
deixada por seu pai, l'assou a desenvolver'
seus conhesim�lançando de ano em

ano novos produtos no mercado. Em 1972,
sentindo a necessidade de um melhor asses

SOramento, resolveu alterar a razão social

de.HOtto lIiendlmaycr" para "Dcstil Má
qumas Ltda", com a integração dos filhos
Haroldo, Max, Jorge e Edgar à sociedade.

, Com eles" novas idéias e uma diversificação

ainda maior na sua linha de produção:
De casa nova

Após 81 anos, sempre instalado pró-
, ximo a fábrica de Bebidas Max Wilhelm

SIA, ali na Rua Max Wilhelm, n? 433,
a Destil Máquinas está desde o início do

mês de maio deste ano, em suas novas e

amplas instalaçöes, à Rua Joinville, nO

2.051 para melhor atender a sua clientela.

A empresa que ha alguns anos é adminis

trada pelas mãos firmes de Edgar Hien

dlmayer, e hoje assessorado pelo irmão Jor

ge, conta com um quadro regular de dez co

laboradores, e continua a produzir equipa
mentos para fabricação de doces de fruta.
destiladores e alambiques. No entanto, com
o número cada vez mais crescente de em

presas no ramo têxtil, especificamente no

de malharia, 'R!lssou a fabricar barcas para
tinturaria, estufas e mesas térmicas para es

tamparia, secadeiras e enfraldadores para
malha, .udo isso desenvolvido mediante

uma moderna tecnologia, e onde a qualida
de do produto está acima de tudo. É espe
cializada também, em todo e qualquer ser
viço em aço inoxidável. Para maiores infor

mações faça uma consulta através do tele

fone (0473) 72-1564.

!Cli"aguá do Sul, 30 de maio a 05 de junho de 1992

NOTA OFICIAL

Estado de Santa Catarina

Câmara Municipal de Jaraguäde Sul

A Mesa da Câmara Municipal de Jaraguá do Su� a fim de pre
servar a integridade do Poder eprincipalmente da maioria que rejeitou o
projeto doExecutivo, quepretendia aumentar de seis (6) mesespara dois
(2) anos o prazo de contratação temporária e emergencial de funcioná
rios para o SAMAE, vem, em função de acusações do Senhor Prefeito
Municipal através da imprensa e em respeito à opinião pública, esclare
cer o seguinte:

1) A rejeição do projeto baseou-se em parecer jurídico do Institu
to Brasileiro de Administração Municipal (IBAM) e nos artjgos 37, IX,
da Constituição Federal, e � item I, da Lei Municipal 1.470/91, o que
caracteriza, com fartura, a inconstitucionalidade da matéria rejeitada.

2) O Senhor Prefeito tenta forçar a idéia de responsabilidade do

Legislativo e sua maioria por eventuais consequências da rejeição do

projeto - quando se sabe, por motivos expostos nesta Nota Oficial, que
essa responsabilidadepertence ao PoderExecutivo.

3) A responsabilidade do Senhor Prefeito começa e termina na

sua insistência em querer apravar uma lei inconstitucional e descabida,
uma vez que, para contratarpessoal após o periodo do emergencial de
seis (6) meses, ele deveria, como manda a lei, realizar concurso públi
co.

4) Para decidirpelo concursopúblico, o Senhor Prefeito teve seis

. (6) meses pois, exceto por inadvertência ou desldia, houve tempo sufi
ciente para conhecer as carências e as necessidades de prosseguimento
das obras do SAMAE que deram origem à contratação temporária e

emergencial de funcionários.
5) Se o desejasse, o Senhor Prefeito Municipalpoderia ter demiti

do os funcionários, sob admissão temporária de seis (6) meses e os re

contratadospor igualperioäo, numa forma licita e indiscutivel.
6) O Senhor Prefeito, no caso do projeto rejeitado, contou com a

possivel convivência do Legislativo Municipal - mas esbarrou na cons

ciência da maioria que, a tempo, resolveu não avalisar a sua intenção,
notória e claramente ilegal e de objetivospollticos.

Desta forma, a Mesa da Câmara Municipal de Jaraguá do Sul

repudia com veemência a postura condenável do Senhor Prefeito de ten
tar imputar responsabilidade à Câmara por sua imprevidência de despo
tismo.

Jaraguá do Sul; 20 demaio de 1992.

Heins Edgar Raeder - PRESIDENI'E
Balduino Raulino - Ifl SECRETÁRIO

Persianas José Emmendörfer
75 anos de tradição

Nova loja com show-room

Fundada em 1917 por José Em-

mendörfer, com a denominação de
José Emmendörfer SA., a empresa
sempre se destacou no ramo da fabri

cação de persianas metálicas e venezia
nas de madeira. A qualidade, a durabi
lidade e a beleza dos seus produtos, fi
zeram com que as persianas Em-
mendörfer tivessem uma aceitação
muito grande em todo estado de Santa
Catarina e em boa parte do território
nacional.

Em 1962, com a morte do seu

fundador, a filha Lucila Emmendörfer
assumia então o comando da empressa,
Mudou a razão social para Persianas
José Emmendörfer Ltda. e com muita

garra e vontade de vencer, sobre tudo

com uma dedicação invejável, conse

guiu levar avante seus.projetes-mesmo
convivendo hã muitos anos com pro
blemas de saúde.

,

Neste ano, em que esta tradicio
nal empresa completa seus 75 anos de
fundação, está também anexando às
suas atividades o ramo de-fabricação de
móveis e comércio de persianas verti
cais em tecido, e para tanto, ampliou o

seu espaço ffsico, montando uma boni
ta loja, com "show-room"; alí na Rua
Jacob Buck, na 46 (ao lado do Brades
co).

Para comemorar seu aniversário
a Loja José Emmendörfer está ofere.:
cendo aos seus clientes uma grande
prom�ção de móveis, entre os quais,
rouperros com três portas, cômodas,
camas, entre outros artigos, além de

.

persianas verticais em tecido. Esta
promoção é por pouco tempo, portan
to, faça logo uma visita ou ligue para o

telefone (0473) 72-0247, que a Dona
Lucila e o Barrabaxo estão esperando
para atendê-los,

Página 7
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Gente& Informacões
, �

�RS�TESDASE�A
Dia 30/5 - Edil Guerra

SChnIÖCke� em Curitiba (PR); Helena
Bardini Bonotini; Liliane Müller Sch
mia, Helena Maristela Franzner, Gil
berto Kassnel, Marília, Pereira, Rachei
Gramkow; Roberto Luiz Zehnder e Cé-
lio Crist6vão.

'

Dia 31/5 - Sally Neitzel Caro
preso, Linda Bomschein, Frederico
Witl, Alzira Lemke, Ademar Krüge�
Inácio Vieira, Waldemar Rowe, Rodol
fo Bauer Conti; Rita de Cássia Zonta

�
. .W1ODAS

CALÇADOS PARA
TODA A FAMjLlA .

Av. MaL Deodoro, 183
Fone: 72-3585

I,
I,

Façasua
reserva de

passagem,
Hotel e

translado e

curta
intensamente
suas férias.

VARIG:
72-0091

Pedidos
Tel/Fax

0473/72-0589

Ximenes e Maira Betina Manske Jans-
sen.

Dia Ifl/6 - Irma Gaedke, lane
Simone Moretti, Ivone Enke Machado,
Leonita Rosa L. Ehmke, Mariana Mar
cauo, Igor Tarnawski e Patricia An
dréia Brugnago.

Dia 02/6 - Wanda Nicoluzzi,
Irene Hamann, em Blumenau; Virgilio
Nicolini, Irene Voigt Schroeder, em Ma

fra,' Thomás Kasmierski, Tiago Rosa
Pedroso eMarcelo Hiendlmayer.

Dia 03/6., Luiz Carlos Rubini,
Rose Mary Lange, Aliberto Ewald,
Eduarda Moreira, Ingeruth Mahnke Ba
rano, Francine Krause, Jorge Martins,
Jaércio Olska, Anelare Beber, Ivo Ko
nel; Gilson Gonzaga dos Santos, em

Florianópolis e Leandro Piske.
Dia 04/6 - Arlete Hamann, em

Blumenau; Hilda Piazera Karan em

Curitiba (PR); Amandio Klein, Rosane
Solange Winter, Hilda Blank, Gertrud
Gefferd Bndetie, Clara Kirschen, Wan
derlei Rogério Pelles e Graziani Tome
lin.

Dia 05/6 - Carla Haake Mayer,
Inácio Tomaselli, Mário Rau, em Curi
tiba (PR); Maria Leocarâia Schmitt;
Uli Hamack Bartsch; Dolores' Schmitz
Tanko, Cláudia Sprícigo, Edite Cattoni
Petri e Rosane Zehnder.

. da semana (25) acontecem ?O
: disputas de bolão entre várias

�; e Rainha de mo�alidades di-
IS, e rainhas do bolão e também

re
5'

este sábado, � 1 horas, acontece

'_ia matnz (centro). De lá os
/111'0'-' " di
busCa das majestades aas tsputas.
aprogramação de Espirita Sant�,
opr6xima sábado (06) um bai

Pf!1O
que será animado pela Bando

mesas já estão à venda.

Luísa Chiodini Schmöckel
. Defluiu 110 dia 26 do c011f/t

te o primeiro aninho de LUISA
CHIODINI SCHM6c/(EL, _ filha
de EUQêllio Vítor Schmõckel Filho
'e Cintia Chiodini Schmõckel, resi
dentes' na Rua 187 - Júlio Tavares
da Cunha Mello, nesta cidade. Ela
é o ençanto da vó ITA e do "nôno"
HELADIO e da "oma" Brunhilde e

"opa" Schmöcke/, que exercita toda
a sua inteligência para "pegar' as
coisas no ar para enfrentar l} sua
futura vida.

A festinha para oMundo dos
pequenuchos e pequerruchas está
marcada para hoje, dia 30 de maio,
que épara todos se esbaldarem na

comemoração nataiicia.
E/a adora telefonar para o

"Opa" e af (JS dOIS conversam:

"Alô, alô, Lu(sa?" Ela esperava
uma nova frase: "Vamos ver a

Alasca? Vamos?". Ela ilumina o

seu rosto com o riso mais doce e da
uma pequena garagalhada. E/a sa

be quem é o Alasca, onde ela mora
e que gosta muito de/a. Alasca é o
seu começa de vida e vai brincar
muito com ela, ainda.

Multas felicidades, LUÍSA!,.

'OT 40 anos de existência, a Liga
-

I realiza n« prôxima Isexta-feii:a
bai1t com o Musical Trdnsaménca.

de ingressos, a e?tr?dal é livre. E o

Cl)/lCotre 'a um premio sl(rpre�a que
.

oevento.

a Providência

Divina frovidência, i estindo na

de seu cOlpO docente, ia" um gru
'" JI1 Congresso Int. acionai da
'trJJ1izodo em Fio

.

Iis, de 21 a

forma, a instituição elhora ainda
·ca.

casal Robilson (Antonio) da Cm
com diversos tipos de lanches,

ift acebolado, sucoe; ceivejas, reJrige
.

IItes tipos de llmch;!s. Passe lá e

• Dia 111 de junho aniver
saria a garotinha Patrícia
Andréia Brugnago, filha
do companheiro Flávio
José, diretor do Jornal do
Vale. À ela e aos pais, o
cumprimento da .Coluna
com votos de felicidades.

Formatura
Cris (Cristiane Magda Leal),

nasceu em Rio do Sul, mas, a partir de
dois anos de idade passou a residir em

Jaraguá. Aqui frequentou Jardim de

Infância, Prezinho e Primeiro Grau; aqui
foi funhol "Boneca Viva"; aqui praticou
natação no Beira Rio Clube de Campo;
aqui viveu sua infância por um penado
de Ii OMS, desfrutando um dos periodos
mâis maravilhosos da existência humana.

Cris prosseguiu seus estudos e,
.

depois de cinco longos anos de Faculda
de, está em vésperas de formar-sé em

Psicologia, na Univati. em Itajai. A co

lação de grau acontecerá naquela cidade
no dia 26 de junho prôaimo.

•A imprensa regional fes
teja esta semana os ani
versários de dois queridos
companheiros: Sérgio
Homrich, repórter do jor
nal A Noticia em Iaraguâ
do Sul e José Roberto

Rodrigues, de '� Noticia"

(Blumenau) "Cruzeiro da
Vale" (Gaspar). A ambos,
aquele abraço.:.: , mais
do que especial.

• o empresário Célio Cristovão, dl
reler presidente da Dalcells, ani
versaria dia 30 de maio. Além de
cumprimentos peia passagem da
data natalícia, o empresário jara
guoense merece deferimento espe
cial peia competência profissional
que demonstra a fioente de sua em

presa, uma das mais progressistas
daddade.

Seus pais Udo (Maria Eugênia)
Leal, estão eufóricos e orgulhosos com o desempenho da caçula da família.

Ao Udo Leal, à Da. Maria Eugênia e, mui especialmente à Cristiane, as
felicitações do Correio do Povo, com votos de que, a partir dos estudos a

existência desta jovem seja plenamente coroada de êxito e sucesso,

a pose, o casal Her
ielle, rei e rainha das

m seu trono com
'na festa municipal
realizada dia 16.

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

�tERNO BOM GOSTO.

�

Nós fazemos do seu ambiente o seu melhor lugar de estar
com arte

com qualidade
com bom gosto

e de está bem com o seu orçamentopois temos excelentes
condições, pata o seu Bem Estar.

MÓVEIS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA

l3el3e".
CALCADOS

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

A GERAÇÃO
DAMALHA

•
Boa
Sorte Rua Pres. Costa e Silva, 158 _ Vila Lenzt

89150 _.Jaraguá do Sul _ SC

. ",�..._mj'(Mnr D..'IL'ft
- ,.,,-.,..._ DU...,.,

deTelefones
COMPRA· VENDE· ALUGA

Rua V{alterBreithoupt, 92 (defronte ao
BeiraRio Clube de Campo)
Fone (0473) 72-2598
Jaragu4 do Sul - Sc

FONE 72-2689
Av. Marechal Deodoro,601
Jaraguá doSul· SC

,

Dê "Prêmio Plus"

PrEDRAS _

VARAGUA

INTER-CLíNICAS Rua João Pico/li, 247 - Fone 72-3755

Jaragu� do Su/�SC

Dloquehá
de melhorpara
seus animais

CLíNICA
VETERINÁRIA

" "

ZQ�
�.
VIDA

II

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

tosa, carinho e proteção.
Roll Luiz Kienen, 1;27 (.-o lIIdo PInk

anel Blue)
,

FOlIe (recados) 71-03'1 e 72-1430

Mfdic08 VeterinabiOl
ADeUse B. Lehmana

CRMV2 -1125

Maurício Lehmana
CRMV21126

Bettina Gosch
CRMV2-1389

Ora DENISE MÜLLERTOLMOS

GINECOLOGIA - OBSTETRfcIA
PREVENCAO DO CÂNCER

RUA GUILHERME WEEGE, 322 (CENTRO)
FONE (0473)72"857' JARAGUÁDÓSUL' sc

FILMAGENS - FOTOS - REVELAÇÓESI_ille, 4.133 - Fone (0473) 72-0869
.

Jarag_u4 do Sul - sc
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ladlletJlta .ct.alll�glGa Ltcl.••

Janelas, portas, portões, grades, cercas,
expositores pl lojas, portas pantográllcas e ro13.

•

aR t..:u=���.
IM

1
. Av.Marechal Deodoro,601

, lPrn[3�U@tJ� FONE 72-2689 Jaraguá do Sul-se

A melhorforma depremiar
Bom desempenho, qualidade eprodutividade.

Jaraguâ do Sul, 30 de

RESTAURANTE GREDAL
o que há de melhor em· restaurante, aberto ao públiCO de

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

Não deixe de prestigiar este delicioso reca'nto, convide seus
gos e vá se divertir, esta é a verdadeira opcio em lazer.
Localizado a rua joinville, próximo ao parque 'fabril Dalmar.

.�

-

segunda
marreco
cidade .

aAlI·

Página 9-

Toda Linha Arno e Fad
Fogões, lavadoras, secadoras, refrigeradores,

freezers e muito mais.
Venham nos fazer uma visita.

Venham conferir

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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De acidente em acidenteALTA
FREQÜÊNCIA

/

Incnvel o número de acidentes de
trânsito que acontecem em nossa cidade.
Sero o excesso de automóveis ou o excesso

de motoristas não devidamente educados
para o trânsito?

Em terra de gente bonita, Alessandra Gartz.

Ao sucesso

A belíssima Jalete
Hardt, manequim e mo

delo, encontra-se na Itá
lia, onde posa para anún
cios de cosméticos. Incen
tivada pelo estilista Luiz
Augusto, Jalete despontou
no cenário da beleza
quando foi eleita Miss Ja
raguâ do Sulpoucos anos
atrás. Embora não se de
dicando totalmente às
passarelas, Jalete sempre
recebeu inúmeras propos
tas de trabalho. Desta vez,
aceitou....

Festa do Pinhão

Em sua 290 edição,
a tradicional festa reali
zada em Campo Alegre
acontece nesses dias 30 e

31 de maio. A galerapode
acampar, curtir o baile e a

corrida de motos (além
daquele friozinho da ser

ra). Tudo na localidade

. com o sugestivo nome de
Cascata Paraíso.

locais das provas. Apesar
dos pesares, o baile de en

cerramento trouxe fatos
interessantes, com as du
blagens do cantor Freddie
Mercury e o bonito con

graçamento das equipes.
A ECO 92 e a Borracha
Queimada dividiram-o 10
lugar. Com direito à des
moronamento de palco e

tudo. Peso da emoção...

No mundo dos
negócios

Com certo sarcasmo,
frentista de posto de gaso
lina afirmou que troca
mais cheques do que cai
xa de banco. Sugeriu que
instalem bombas de com

bustível nos bancos 24 ho
ras. Coisas do Brasil!

Tchudio mau
Banda Expresso
A referida banda ca-

A 9Il Gincana Muni- tarinense continua cada
cipal de Guaramirim e 1Q . dia melhor. Com as ins
Gincana Abissal levada a' piradissimas letras de
efeito dias 23 e 24 passa- Daniel Lucena e os gosto
dos foi fruto de inúmeras' sos arranjos da moçada
criticas. O "vazamento" do conjunto, a Expresso
de injormações sobre as fez maravilhosa apresen-,
tarefas até a falta de crité- tação em Guaramirim
rios da comissão organi- durante o baile de encer

zadora na arbitragem de ramento da gincana, do
tarefas acabou criando mingo passado. Que a

clima nada agradável nos
.

vertente não se esgote.

CORREIO
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Happy'
Hour

RI e - 92

Dança

Estocolmo-72, Rio-92. Nos 20 anos que sepa-. .

ram as duas conferências ecolôgicas muita coisa
mudou. Basta dizer que 80 lideres mundiais já con

firmaram presença na ECO-92. O tema tornou-se
mais importante nos últimos 20 anos, invadiu a polt
tica e começa a transformar até a indústria:

Na primeira conferência, em 72, falava-se ape
nas em meio-ambiente. Hoje, o título é mais longo:
Conferência do Meio Ambiente e Desenvolvimento .

. Vai ter de tudo: Plácido Domingo cantando

AÍy Barroso. Werner Herzog dirigindo,Shakespeare.
JJYnton Marsalis tocando Haydn. O rock'n 'roll em
idioma francês do MANO NEGRA. Enfim, uma

verdadeira salada cultural com 183 ingredientes, ou
melhor, a agenda cultural da ECO-92 programou
para os visitantes 183 eventos, sendo o mais espera
do o chamado concerto para a vida, no estádio de
remo da lagoa (Zona Sul do Rio), que vai reunir o
tenor espanhol Plácido Domingo,o trompetista ame

ricano Wynton Marsalise,o brasileirissimo Tom Jo
bim.

São ao todo 308 CançõeS
"passadas a limpo" por
gente mais do que ilustre no

cenário musical nacional:
Alceu Maia; Pery Ribeiro,
Zé Ramalho, Roberto Ri
beiro, Dóris Monteiro, Tito
Madi, Nana Caymmi entre
outras feras.

Essa coleção é reco

mendada (por mim, indu:
sive) para todo bom bras:
leiro.

_

• By The Way... See
you next week; OKAY!?

_________.POl'AIi_

Academia Brasileira de Música

Este é o titulo de uma
super-coleção de 12 discos
lançada recentemente pela
SONY MUSIC, que visa
atualizar o maispopular da
Música Popular Brasileira.
Entre os clássicos reedita
dos destacando-se "Brasil
Romântico" com a ótima
peformance de Verônica
Sabino, interpretando anti
gos e novos sucessos da
MPB refinados por Chico
Buarque, João Bosco, Dja
van e Ivan Lins. E esse é
apenas um dos doze discos.

Rt:IZÕE5
DOCORPO

Página 10

A ACADEMIA DE DANÇA RAZÕES DO CORPO está
agitando o departamento de dança, oferecendo para você cursos

que irão proporcionar um aprendizado por nível, ou seja, você
começa como iniciante e vai até o adiantado, o que dará direito
de fazer parte do grupo de dança da academia,

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

ProP Marísa Franzner

Jaraguá do Sul, 30 de maio a 05 de junho de 199
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Imóblliárla
MENEGOlll Lida.

(O"13t 72-0031
"I '

II
li
II

I'
II

IMOBILIÁfllA MENfGOTTI - Edifício Mtntgotti - nl.107 -12 ,.nda, - Av. Mal.

D.odoro a. Fon••c. -CRECI n2 5591- fone 72·0031
Imobiliarl. Menegottl Ltda "IMOBILI�"lA MENEGO'TTI - Edifício Mtn�gotti- 581.107-12 .nd., - Av.Mal.

JUCESCN!!. 4220050742 CRfCI N� 550'J Dtodoro d. FÍinStc. -C'RECI n2 fi501- fone 72·0031

.

CASAS DE ALVENARIA:
TERRENOS

LOCAL: Ruaml ÁREAml VALoR
CASA COMERCIAL BAIRRO:. Ruam2 ÁREAml VALOR

\..

NOVA BRASíLIA 037 100,00 CrS 80.000.000,00' AMIZADE 679 329,00 'crSI8��.000,00
CZERNIEWlCZ 098 130,00 CI'S 60.000.000,00

01 casa comercial ESTRADA NOVA' 266 514,00 CI'S 16:000.000,00
em alvenaria com

rds RIOS SUL 005 100,00 os 60.000.000,00 área de 100m2, com VlLALENZI' 226 570,00 'CrS 25.000.000,00 .

RIOMOLHA' 80,00 CrS 15.000.000,00 •

04 casas de FIGUEIRA 010 1.090,00 ' Cr$ 48.600.000,00mais

SÃOLUIZ 209 '140,00 CrS 45.000.000,00 madeira com área de .FIGUEIRA 114, 375,00 CrS 10.600.000,00

81280 200,00 CrS 90.000.000,00 6Om2� VlLANOVA 119 2�024,OO, CrS 150:000.000,00
,

40.00 CrS 20.000.000,00 Terreno com área de
679 CrS 27.500.000,00CZERNIEWlCZ 088

720;00m2.
AMIZADE 602,85

VItA RAU 595 200,00 Cr$ 95.000.000,00 Valor: Cr$
. ÁGUA VERDE 371 511,00 CrS 25.000.000,00

GUARAMIRIM 350,00 crs 55.000.000,00 80.000.000,00 AMIZÁDE L-679 450,00 CrS 20.000.000,00

Imobiliária Menegotti,o seu espaço a suaconqutsta, Impbiliá"ia Menegottl, o seu espaço a sua conquista.

Proclamas de Célsa'mentos
MARGOT ADÉLIA GRUBBA Ele, brasileíro, solteiro, mecânico,

LEHMANN, Oficial do Registro Civil do natum! de Guaraminm, neste Esta-.
12 DiStrito d� Comarca de Jaraguá do do, domiciliado e residente nà Rua
Su� Estado de Santa Catarina, Brasil, Ioinville, 4.083, nesta cidade, filho de
faz saber que compareceram em Cait6rio Hany Tribess eHilda Tribess.
exibindo os documentos exigidos pela lei; Ela, brasileiro, solteiro, professara,
a fim t!e se habilitarempara casar, os se- natural de Rio dos Cedros, neste Es-
guintes: todo, domiciliada e residente na Rua
EDITAL NfI 18.292 de 18-05-1992 Itapocuzinho, nesta cidade, filha de
ACYR CORDEIRO E MARLENE Pidelis Kuskowski e Cristina Mokwa
JACQUESDE OLIVEIRA Kuskowski.
Ele, brasileiro, . solteiro, operodor de EDITAL NfI 18.296 de 20-05-1992
mtiquina, natural de Manoel Ribas VALDIR BACHMÀNNE MARTA
- Ivaiporã, Paraná, domiciliado e MEYER
re�idente na Rua Jorge Czemiewicz, Ele, brasileiro, solteiro, operário,
1.304, nesta cidade, filho de Orlando natural de Corupâ, neste Estada,
Gonçalves Cordeiro e Lydia Stripp. domiciliado e residente na Rua Er
Ela, brasileiro, solteiro, industriâria, wino Menegotti, 220, nesta cidade, fi
natural de Barracão, Paraná, domici- lho de Egold Bachmann e IrmaÍung
liada e residente na Rua Jorge Czer- Bachmann. "

.

niewicz, 1.304, nesta cidade. Ela, brasileiro, solteira, operária, na-
EDITAL NfI 18.293 de 1C(-0�-1992 tural de Maripá, Paraná, domiciliada
LAURINDO CANAL E SOEU RO- e residente na Rua Angelo Julio Ba
DR/GeiESDEOUVEIRA lU/fi, 39, em Ilha da Figueira, nesta
Ele, brasileiro, solteiro, comerciário, cidade, filha de Frederico Meyer e
Ilatural de Cunha Porã; neste Esta- Maria BilkMeyer.
do, domiciliado e residente na Rua EDITAL NfI 18.297 de,20-05-1992
Joaquim Francisco de Paula, nesta VALDEMAR HORWARTH E
cidade, filho de Antonlnho José Ca- CLARICE CRISTOFOUNI
na[ e Teresinha Capeleto Canal. Ele, brasileiro, solteiro, industriãrio,
Eta, brasileiro, solteiro, auxiliar de natural de JOI'C}guá do Sul, domici
escritório, natural de Curitiba, Pa- liado e residente na Estrada Nova,
lrJIIá, domiciliada e residente 110 Rua 388, nesta, 'cidade; filho de Heinz
Joaquim Francisco de Paula, nesta HOIW0I1h eRegina HOIWOIth.
cidade, filha de Francisco Lucinda Ela, brasileiro ,solteiro, operária, na
de Oliveira e Enedina Brasil de Oli- tural de Rio Negrinho, neste Estado,
veira. domiciliada e residente na Rua AI-
EDITAL NfI 18 294 de 19-05-1992 bérto Santos Dumont, 558, nesta ci-
UNO BÔRGMANN E MARIA dade, filha de Lauro Cristofolini e

BAl1STElLA Marg'!1Ída Cnstofolini.
Ele, brasileiro, solteiro, progromador EDITAL NfI 18.298 de 20-05-1.992
de computador, natural de Massa- FABIOANDREI ROSA EMARIA
lrJIIduba, neste Estado, domiciliado e CECILIA DA VEIGA
residente na RuaAntonio Carlos Fer- Ele, brasileiro; solteiro, balconista,

! I·'

reira, 627, apto. 01, nesta cidade, fi- natural de Jaroguá do Sul, âomici
lho de Aloisio Borgmann e Silvi Na- fiado e residente na Rua Irmão
gors/d Borgmann. Leandro,

.

em Vila Lenzi, nesta cida
�! Ela, brasileiro, solteiro, do lar, natu-

.

de, filho de Olávio Rosa e Elisabete
"!i de Tangará, neste Estado, domici- Rosa.
Ilada e residente na Rua Antonio Ela, brasiteira; solteiro, balconista,

} f'hOrlos Ferreiro, 627, nesta cidade, fi- < natural âe Ir .laial, neste estado, do
'� a de Luiz Cebi Batiste/la e Fortu- miciliada e residente 110. Rua Joaça-
.� nma Tancon Batistella. ba, 57, nesta cidade, filha de Valde-
, ��ITAL 'HfI 18.295 de 20-05-1992 mar .Bilario' da Veiga e Teresa da

L.I'IURO TRIBESS EAUREA MA- Veiga.RIA KUSKOWSKl EDITAL Nil 18299 de 20-05-1992
��

.

Waraguá do Sul, 30 de maio a 05 de junho de 199q

JAIMÉ DAVI WEINFURTER E
ROSEUDA SILVA
Ele, brasileiro, solteiro, projetista, na
tural de Jaragud do Sul, domiciliado
e residente na Rua Angelo Torinelli,
em Vila Nova, nesta cidade, filho de
João Weinfuner e Maria Spezia
Weinfurter.

Ela, brasileira, solteiro, bancária, na
tural de Guammirim, neste Estado,
domiciliada e residente na Rua
Campo Alegre, 254, em Ilha da Fi-:
guelra, nesta cidade, filha de Heitor
Antonio da Silva e Lucia MOIta Ri
chter da Silva.

'

.

EDITAL NfI 18.300 de 22-05-1992
JAIRO JOSÉ GIOVANELIA E
VERA LUCIA POSTAI
Ele, brasileiro, solteiro, tecelão, natu
rol de Jaraguá do Sul, domiciliado e
residente nã Rua Fritz Vogel, 9(), em
Iaraguâ-Esquerdo, nesta cidade, fi
lho de Ercy José Giovanella e Deo
linda Giovanel/a.
Ela, brasileira, solteiro, operária, na
tum! de Assis Chateaubriand, Pa
remá, domiciliada e residente na Rua
A .: Loteamento Rasá, 368, nesta

cidade; filha de Mauro Postai e Lon
guilla Sobczak Postai.

EDiTAL NfI 18.301 de 25-05-1992
CES,4R AUGUSTO ARENllART
g LUCIANA CASEMIRO

.

Ele, brasileiro, . solteiro, engenheiro
sanitarista, natural de Porto Alegre,
Rio Grande do Sul, domiciliado e re

sidente na Rua MOIta Paul Winter,
70, nesta cidade, filho de Rubem José
Arenhart e Senilda MariaArenhart.
Ela, brasileiro, solteira, auxiliar de
escritôrio, natural de Itajaí, neste Es
tado, domiciliada e residente na Rua
Venezuela, 217, Balneário Camboriú,
neste Estado, filha de Djalma Case-

. miro eAcyras Zunino Casemiro.
.

E para que chegue ao 'Conheci
mento de todos, mandeipassar o presente
Edital, que será pub/icai!o pela imprensa
e em Can6rio, onde será afixado durante
15 dias.

Marmitas - Frau Elfle

Comida caseira - todos os

días,
Encomenda pelo telefone 72-2302 ou

à. rua Epitácio Pessoa, 932.

II
II

PROMOÇÃO
'Alugue na Da:eMel qualquer

VESTIDO DE HOlya por 97.000,00
DAMa 19.000,00
PAJEM 17.000,00

II SOClll 19.000,00
li
TERNO (completo) 35.000,00II

I'

SMOKING 49.000,00
Estamos Ateldeldo em HOVD Elderec.: I'

I'

Rua.Antonio C. Ferreira, 184 (Rua do SESC)
(Não fechamos p/o Almoço) - Fone: 72·3349
JARAGUÁ DO SUL SC
Promoção válida até 20.06.92,. o� enquanto durarem os estoques

Pesquisa hist6rica

Der Hanseat

.par,. atender ,....... pe4Ido do INSTITUTO WSTÓRlCO E
GEOGRAFICO DE SANl'A CATARINA, que 80 enso:Jo da passacem do
seu ". 8DO de I!liIsIâacIa, pftloMe raIizar, em -tiro, uma _SÜll da
Impml" tal8rlnense • paJeslioa.....sIva.. este semanário DOeeSSiIe com- II

p....... a sua exislêncla; em .,30, que é qUllDdo drcuIou em beneIIdo'cJa_
FRAUE�IN HANSA HUMBOLDT. Exemplares develil_IrIlNie'
em podei' de coledonadore.. 80S quais se soIIcIle II coIaboraçáo, peJo que,
de��á acra.de<e li direção deste semaaário ou en...... em contato com

EUGENIO VICTOR SCHMÔCKEL, membro eletivo daquele InstituI<!,
pelo fone (0473). 71-1632.
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VENDAS

LOCAÇOES

LOTEAMENTOS

CHÁCARA - c/50.000,OOm2 em Guaramirim
c/I5,O metros de frente c/asfalto.
CHACARA - em Nereu Ramos c/145.000,OOm2
c/casa de 160 mts.
CASA ,MISTA - na rua: João Dobrawal.
CASA DE ALVENARIA - na rua Pe. Aloísio na
Barra do Rio Cerro.
CAsA DE ALVENARIA - na rua: Heinrich
August Lessmann - Jardim Centenário.

VENDAS LOCAÇÕES

CASA MISTA - c/OI apto. Rua João Grubba
pr9ximoWEG II.
CASA MISTA - Rua Campo Alegre próximo
INDUMAI\.
CASA DE ALVENARIA - c/80,OOm2 c/terreno
de 450,OOm2. Rua Domingos da Rosa.
TERRENO - c/495,OOm2. Lot. UTPEDL.
TERRENO - c/380,OOm2 em Três Rios do Sul.
TERRENO - rua Jacob Gesser c/420,OOm2.

CASA DE MADEII_lA: Rua Francisco de PauJa, 1386, c/03 dorm., &a
Ja, cotlnha, banheiro. Cr$ 250.000,00.
CASA MISTA: Loteamento Itapocuzlnho c/02 dorm., copa, cozInhI,
banheiro. Pr6xImo'ao Supermercado Costa. Cr$166.6OO,00.
APJ'OS NO EDlHCIO JOANA: C/02 dorm. + depindencla de e...
'prepda, Interl'one, portio eletr6nlco, pragem, na Av. MaL Deodoro,!
3�. Cr$ 400 e 430.000,00.
APTO: Av. Getúlló Vargas, 49 em cima do Unlbanco, c/02 dorm., sa- ..
.Ja, cotlnhtl, banbelro. Cr$ 300.000,00. .

SALAS COMERCIAIS: No I" andar, em'clma da MP e em cima do
Unlbanco.
CASA DE MADEIRA: ,c/02 dorm., saJa, cozinha, copa, banheiro e p.
ragem. Na rua Rio Grande do Sul, n" 110. Cr$ 250.000,00.

, ..

CRECI 0914 - J

VENDE
CASA DE MADEIRA com

148m2, terreno com 450m2 - Rua
.
Walter Marquardt, nO 2732 - ôtimo

ponto comerciaL
2 CASAS - (alvenaria 1�Om2 +

madeira 90m2) terreno com 1005m2.
Rua Francisco Hruska - ao lado
Schmitz.
CASA DE ALVENARIA ., com

110m2, terreno com 420m2 - Rua

Beijamin Stein nO 52 - Jaraguá Es-
querdo.

"

CASA DE MADEIRA - com 90m2
terreno com 450m2 - Tifa da Polvo
ra nO 666.
CASA DE MADEIRA - com 72m2,
terreno com 180m2 - Estrada Nova.
CASA DE MADEIRA com

100m2, terreno 1.100m2, perto do
Acarai.
TERRENO - com 420m2, Rua José

, Emmendoerfer.
TERRENO - 1.739m2 - loteamen
to da Barra.
TERRENO - com 401m2 (esquina)
loteamento Afonso Nicolucio, Bairro
Agua Verde.
TERRENO - com 300m2 - Rua
733 - Lot. Lfodoro Rodriguês - Lo
te nO 54.
TERRENO - com 375m2, lote nO
14, Rua 296 (Acaraf).
SALA COMERCIAL - Rua João
Picolli, com 11Om2 � Ed. Paloma.
LOJA E TERRENO - Loja com

200m2, terreno com 458m2' e apar-
. tamento com 170m2, Av. Marechal
Deodoro (Liva).
SALA. COMERCIAL - 1° andar -

Ed. Menegotti - com 40m2.

APARTAMENTO
ResidencialAm�
e/3-quarto... Preço: Cr$

25.000.800,00 e ••suinlr ..Ido
,/CD

T1!RRJ!NO RJ!SIDJ!NCIAL
C/5IfJptJm1, (Ux30,30),

Bairro Joio Pes..... Preço:
Cr$ 3J1OO.000,00

SAIAS COMJ!RClAIS
Rua João PIeoII� e/lOOm1,
Rua José J!menndoel1..

Ilm Ne"" Ramos
Rua Reinoldo Rau

Rua�Dornbu""

SAIAS COMERCWS
Rua JobMIIe, e/JMJm1, •

Reer.M.risoi
Rua Venindo da SilVa Porto

Ilha da Flgueir.
Rua GuIJIIermeW_

APARTAMENTO FJ).
BERGAMO

l·suíle, 2..quarlo. e
cIopeadênda de empnpda,
Rua Reinoldo Rau • C..,1ro

PRÉDIO. Z pllVbnenlos
(A,t". e sala._rials)
Rua Joiaville, em frente 80

Salão Líder

Jaraguá doSul, 30 de maio a 05 de junho de 1
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"Explosão Demográfica"
o Mundo Está Ficando Superpovoado'

tros 75% constituem-se de matiria Ii

quidf que apesar de ser 3 vezes

maior que a parte sólida, no momen
to fornece apenas 1% de alimentos,
representando 5 quilos por pessoa e

por ano. Fica evidente, portanto, que
o grosso da alimentação terá que vir

mesmo da pane sólida ou seja da ter

ra, sem o que a humanidade correrâ
o risco âe viver subnutrida pela falta
de alimentos.

Por JOSÉ CASTILHO PINTO
O jornal "Diário Catarinense"

do dia 03/05, trouxe como editorial o
excelente anigo intitulado "A Tetra
Superpovoada". Este titulo e o pró
prio texto da matéria nos fez lembror
que em 1966 escreviamos neste se

manário "Correio do Povo", o Ortigo
de tituk» "Explosão Demográfica -

O mundo está ficando superpovoa
do". Este escrito está enfeixado em

"OSSO livro "Da Tenn E Do Cos
mos", e do qual transcrevemos aqui
alguns trechos dado o evento, isto é,
a "Conferência Meio Ambiente-De
senvolvimento ECO-92, a realizar-se
em junhopróximo noRio de Janeiro.

"Expansão, explosão ou

pressão demográfica. Qualquer destes
termos hoje tão. empregados pelos
sociólogos, economistas e técnicos
em estatística, significa aumento de
sordenado de população.

Este crescimento não é pro
blema somente de alguns povos sub
desenvolvidos, pois já assumiu cará
ter mundial visto que a atual popu-

loção do mundo, estimada no mo

mento em 3 bilhões, deverá dobror
até 1990.

A questão, ou melhor dizendo,
a solução dessa questão se apresento
a um só tempo diftcil e urgente. E
diflcil' porque o primeiro passo seria
o emprego em larga escala da �teri
lização ou de anticoncepcionantes
com o fim de reduzir a taxa de nata
lidade, mas as duas práticas cho
cam-se frontalménte com o conselho
6fblico do "crescei e multiplicai-vos",
conselho ainda hoje levado muito
em copta por grande número de po
vos. E urgent� porque os meios de

produção de alimentos não vêm

acompanhando esse enorme aumento
populacional, falha que tende a

agravar-se cada vez mais se nova

técnica de produção alimentar não
for descoberta: Esta nova técnica
toma-se ainda mais necessária,
quando sabemos que o nossoplaneta
possui apenas 25% .de matéria sólida
capaz de produzir alimentos, e os ou-

CASAS

Casa (Ponto Comercial) Roberto Ziemann - AI

Z50m2 e-s 105.000.000,00
Casa Rua 'Dona Matilde (Vila Baependi) -

lZOm2 Cr$ 45.000.000,00
APARTAMENTOS

Edifício Marajó - 86m2 Cr$ 47.000.000,00
Edifício Atenas - 278m2

,
Cr$ ********

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

1.700m2 Cr$ 72.000.000,00
Terreno Vila Lalau - 900m2 Cr$ 20.000.000,00

� Terreno Roberto Ziemann - 1.000m2
.

Cr$
I . 47.000.000,00
I Terreno Rua Procõplo G. 4.000m2/casa
220m2 Cr$ 180.000.000,00
Terreno Rua Domingos da Nova - 971m2 Cr$
273.000.000,00 .

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

Terreno Rua Roberto Ziemann - 1.345mZ esqui
na Cr$ 63.000.000,00
Terreno Rua João J. Ayroso - 1.0?3m2 ésquina Cr$
67.000.000,00 .'

,

Terreno Rua Marina Frutuoso - 1.96Om2 e-s
90.000.000;00
Terreno Estrada Ilha da Figueira
13.832,OOm2 , Cr$ 37.000.000,00
Terrenos Rua José Stulzer Próx. Baependi/Ca
d8 Cr$ 22.000.000,00
Chácara Bairro Amizade - 39.136m2

.

Cr$
107.000.000,00

LOTES FINANCIADOS
Leteamento Liodoro Rodrigues - Vila Rau Cr$
10.000.000,00
Loteamento Ana Paula II - Ja�guá Esquerdo Cr$
10.500.000,00

.

Loteamento Giovani Manfrini' - Bairro São
Luiz os 13.000.000,00
Loteamento S. Cristovão II - Bairro Amizade Cr$
10.500.000,00
Loteamento Acapulco - Praia de Piçarras

.

Cr$
4.000.000,00

.

CONDOMÍNIO FECHADO
Condomínio das AZaleias - 630m2 Cr$
39.500.000,00
Condomínio das Azaleias - 778m2 Cr$
38.500.000,00
Condomínio das Azaleias - 930m2 Cr$
42.600.000,00
Condomínio das Azaleias - 974m2
42.600.000,00
Condomínio das Azaleias - 1.018m2
42.600.000,00
Preços Válidos até 30/05/92

Felizmente ainda existe muita
terra a ser aproveitada. Mas não há
dúvida que' chegará 11m ponto que
tudo ficará saturado, sobrevindo
então a necessidade inevitável de se

controlar Cl natalidade pela esterili

zação ou o lISO de anticoncepcio
nais".

NOTA DO. AUTOR -' O
notável economista e sociólogo inglês
Thomaz Malthus já dizia, em 1830 -

"A produção cresce em progressão
aritmética, enquanto a população
cresce em progressão geométrica".

Jocaph 10 lustros de jornalismo
É com

grande alegria e

emoção que vemos

passar os 50 anos äe

�omolismo .

de um

companheiro de to

.das ás hoT(1S.
..

Foi 1rUI1I

longfnquo
23-05-1942 que JO

CAP/' ou melhor, o
JOSÉ CASTILHO

PINTO despertou para o jomaJismo, escre

vendo as primeiras notas esportivas para o

vespertino O DIA, de Curitiba. Nascido em

Rio Negro, terra que criou a quase centenária
progenitOTa de nosso diretor, freqüentou o

ap. Barão deAntonina e com uma bolsa de
estudos fez o Instituto Rionegrense tk Edu

caçõo e Cultura, onde fez o ginásio. Chega-

dos os 18 anos serviu o Exército em Curiti

ba-PR, matriculou-se no Colégio Progresso, a
antiga Escola AleRrá, também freqüentada
pelo nosso diretor, seguindo, depois, para
Juiz de Fora-MG para. um curso no Instituto
Clurdido Tostes, como internadopor 2 anos e
'saiu preparadopara os serviços doMinistério
doAgricultUTrl.

O jomolismo continuouparalelamente
às suas fUnções de fiurcionário fedUaJ n' A
Tribuna e no Correip ä'Oeste; de Joaçaba,
Rddios Joaçaba e Jaraguá, escrevendo ainda'
para 27Jomais diferentes e 3 revistas. Tr'abo
lhou ainda em outras 5 radioemissoras. Em
1977 saiu o livro DA TERRA E DÓ COS-
MOS.

.

, Desde que está em Jaraguá (Ni 42
anos) colabora neste semanário, emprestan
do sua cultura jomolistica, para deleite de
nossos leitores.

Admirado por todos os colegas da
cara, um dia foi escolhido pára ser entrevis
tada na coluna FLASHES DA CIDADE, na
edição 3.503, p.I2, de 27-08-1988, onde l'ai
contada li vida deste profissional prestante
que, pormais que contrariem seus sonhos de
jovem, escolheu para morar em Jaraguá, sem
dor seus costumeiros pulos para a suo

amada RIO NEGRO, para um abraço aos

amigos que já mreiam e matar as saudades
äo« tempos de meilino. Num outTo local des
to edição aparece móis uma contribuição do
JOCAP/, hoje preocupado com o MÉI0
AMBIENTE,. de que se ocupou já em 1966 e
nos dias próximos de junho/92, deverá ser

motivo de muita palestra para entantrar nes
te Mundo, as soluções, que esperamos sejam
encontrados na ECO-92, do Rio de Janeiro.
Ao colega José Castilho Pinto, nossos cum-

primentos.
.

Estes produtos se encontram à disposição na Floriani Equipamentos. Infor
mações pelos fones: 72-3868 ou 72-1492, ou no endereço: Rua Venâncio da Silva
Porto,353 - Jaraguä do Sul.

e Co.'ecçOes E f E • " U S L1l1a.

Rlla João Planinscheck. 463
Nova Brasflia
B9250-Jaraguá do Sul - SC

CGC 82707910/0001,73
lnser. Estadual 252102010
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Cortador de sarrafo ganha 22

lugar no Talento Brasileiro
Scbrocder/Jaraguá do Sul -A

segunda colocação estadual do Prê
mio Talento Brasileiro promovido
pelo Serviço Social da Indústria (Se
si) ficou com uma equipe de inven
tores e Técnicos radicados em Jara

guá da Sul e Schroeder. Conquista
ram segundo lugar os inventores
Adalberto Zanoni Brito e Ismário
Bauer que construíram uma inova
dora máquina de cortar sarrafos com
a colaboração de Iriomar Bauer e

Carlinhos Denker.
A invenção absorveu cinco me

ses de trabalho da equipe. A máqui
na corta sarrafos sob medida (traba
lho antes feito quase que artesanal
mente, de um a um). A Wegjá com

prou a patente da invenção e desde

janeiro de 91 utiliza a máquina para
cortar sarrafos que se destinam a

montagem de embalagens de madei
ra tipo exportação. Totalmente au

tomatizada a máquina corta vários

pedaços de madeira simuhâneamen
te e reduz de 18 para apenas 2 em

pregados o número de pessoas ne

cessárias para seu manuseio.
A produção da máquina é de 24

mil sarrafos por hora com a necessi
dade de somente dois operadores. A ,

invenção foi dellominada de "Má
quina Destopadeira Múltipla Semi
Automática para Madeira". Refere-

se a uma máquina com três motores

elétricos, mais motores que atuam
diretamente no corte dos sarrafos,
visando sua utilização nas indústrias '

moveleiras com produção em série e

nas indústrias que usam a embala
gem de seus produtos em madeira.

A segurança dos operadores é
total. Antes os cortes dos sarrafos
eram feitos de maneira quase arte
sanal, sendo asmedldasfeitas por um
operador que empurrava o bloco de
madeira contra um determinado en

costo, causando um esforço cansati
vo e ainda trazendo risco sério de
perda de dedos das mãos, casos de
existência múltipla e comprov,a�a.

A produtividade também au

mentou já que o tempo total para a

operação completa de colocar e ser

rar é de 6 segundos, tendo uma altu
ra do caibro ou bloco de ripas de
60mm por até 4 metros de compri
mento.

Prêmio merecido

O prêmio de sete salários
minímos pela conquista do segundo
lugar a nível de Estado no Prêmio
Talento Brasileiro foi entregue na

, quarta-feira (27), na Sociedade Es
portiva e Recreativa Marisol,

II Algumas das mensagens recebidas
pelo 73� Aniversário' do "CP"

Simp6tico oj1cio t(94/92, de 15-05-1'992) da C4mara
Municipal ,de laragu6 do Sul, foi enviado 110 nDSs.D diretor.
em atendimento II solicitaç40 do vereador losé Ramos de
Carvalho, em sessäo do dia 11 do éDl'I"tmte, aca111d4 por
todos os edis, eslll casa de leis apresenta os cumprimentDs
pela passagem dos 73 anos de existência desse conceitua
do veiculo de comunica,ao. Sendo o que se oferecia para
o momento, subscrevemo-nos mu�' atenciosamente
HEINS EDGAR RAEDER - Presidente.

No transcurso de mais um anope exist€ncia, saúdo
prezado direto; e, a todos que levam de vencida as dificul
dades inerentes ao bom andamento do conceituado Cor
reio do Povo.

Cordialmente,
Zulcema Povoas Carneiro
Rementente
Zulcema Povoas Carneiro
Rua Bocaiuva; 26 - Apto. 105
Fpolis/SC (88015)

lomal Coreia do Povo
Exmo Sr. Dir. Eug€Ilio Schmõkel
RuaMarechal Deodoro 122, 111 andar
laragu6 do Sul
Parabéns por mais um ano de nosso "mais antigo".

Dizermais é desnecessério.

Companheiros assessoria imprensa prefeitura de Ia-
ragu6 do Sul.

Remetente

Pref. laragu6
laragu6 do Sul/SC

II

II

II

SUFLê DE ARROZ TIO URBANO
Inlreell....
2 ....... AmlaTlo &MIMD
11Il10 ......
1...�1*II!e1lo...
4_,.al. võnIIIde

Outros traba1hos
A máquina de serrar sarrafos

foi idealizada por Adalberto Zanoni
Brito, inventor de renome até mes

mo nacional e totalmente construída
na Metalúrgica Bamak Ltda, de pro
priedade de Ismârio Bauer, q.ue
atuou no desenvolvimento técnico
do projeto, juntamente com Carli
nhos Denker e Iriomar Bauer.

A Bamak tem em seu currícu
lo também a elaboração de outros

projetos, como: desenvolvimento c r,
fabricação da máquina serra circular,
fornecida ao comércio em geral;
fabricação da primeira máquina es

pecial sob projeto (em conjunto
com Zanoni de Brito) para furação
de embalagens de motores elétricos;
fabricação da segunda máquina es

pecial sob projeto para cortar sar

rafos; mecanização de carga c des
carga de frios ao Frigorífico GuDlZ;
fabricação do primeiro elevador ho
rizontal portátil para oficinas mecâ
nicas para colocar e tirar a caixa de
troca de caminhões; desenvolvimen
to de novos equipamentos para fil
tração e embalagem de tintas e w:r

nizes Irquidos. i

A invenção concorrerá numa
segunda etapa à série nacional do
PrêmioTalento Brasileiro.

Prefeitura
de Massaranduba

informatiza
.-

serviços.
MASSARANDUBA �

A Prefeitura de Massarandu
ba está infoimatizando os

seus serviços. .

Um Microcomputador
multiusuário modelo 386 SX
acopladoa princípio com três
estações de trabalho e uma

impressora, foi adquirido pela
municipalidade e está sendo
instalado.

Foram gastos na com

pra Cr$ 32 milhões . Neste
valor estão incluídos também
os serviços de instalações e

implantação da rede de pro
grama, que abrangerá a con

tabilidade, folha de pagamen
to, IPTU, ISS, Taxa de Loca
lização, Contribuição, Melho- ,

ria e Dívida Ativa.
O prefeito Dävio Leu,

diz que apesar dos escassos
, recursos financeiros, sentiu a

necessidade de informatizar
alguns setores na Municipali
dade, para se obter . uma

maior agilidade, eficiência,
qualidade e precisão, nos.ser
viços oferecidos.pela prefeitu
ra aos seus munícipes.

Sempre um prato especial com a

. qualidade do arroz Urbano e tio Urbano.
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EDITAL

AUREA MOLLER GRUBBA,Tabeliã e Oficial de Tltu
los da Comarca de Jaraguá Sul, estado de Santa Catarina, na
fonna da lei etc.

'

Faz saber a todos quanto este edital virem que se acham
neste cartôno para Protestos os Tftulos contra:
AGRO PECUARlA CORUPA LTDA-NEREU RAMOS 103
CORUPA;
BAR E MERCEARIA OV/DIO LTDA-ESTR GERAL RIO DA
LUZ IINESTA;
BAR E LANCHONETENINA-R:JOINVILLE 240 NESTA;
METRICO IND COMLTDA-ROD BR 280KM80 NESTA;
MERCADO CORUPA LTDA-R:ROBERTO SEIDEL 657 CO
RUPA;
OVADIR GARCIA F-ERNANDES-R:BRAÇO RIBE1RÂo CA
VALO 300NESTA,
PERSIANAS JOSE EMMENDORFER LTDA =R:MAL DEO-
DORO NESTA; .

PAULOMINIZ-R:518LOTE 04NESTA;
.

SERGIO KLIMEKOWSKI-R:JOSE NARLQCHJD SLUIZL 20
NESTA.

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se
recusaram a aceitar a devida intimação, faz por intermédio do
presente edital, para que os mesmos compareçam neste Canôno
na Rua:AnhurMüller, 78, no prazo da lei, a fim de liquidaro seu

débito, ou então dar razão porque não o faz, sob a pena de se
rem os referidosprotestados na foima da lei, etc.

RMN/!araguá do Sul, 26 deMAIO de 1992
AUREA MOLLER GRUBBA-TAIJELlÃE OFICIAL

DEPROTESTODE TITULOS.

Falecimento

FREDERICO GUILHERME
SC ....MIDT

....... U 16c30 bs. de 21..es.1992, ao Hospital e Mate.........
......... o est ciàdio FREDERICO GVILHERME SCR·
MUn', IIQS"ue.," eU dias.

Ele__ .. 21-12-1193, .. ltapocu, afutura Jaraau' do s.I
e era Friedridt DaaieI SduDidt e de HelUiette lCönter Sela-
JIddt, JA falecidos, .. -- ........ de 10, todos já faleddoI
(o 6IdMo lUSol_).

Foi caSIIIIoa. Olp Heidona Schntidt, desde 12-09-1922,_
IBdaiaI-SC, .......0 YiYendo em matrillliaio " anos, I aeses e It
dias. r

'

Do _Dto tiveram .. 1ilIios, todos vivos: Leoaida,
02-02-lUt; llildeprd, 17-06.1925; Helmutb, 04-4N 1927 e IAonora,
25-Q7.1934.11nram ainda' netos,e 22 bisnetos.

Pela ImportAReia que ele representava para a toIIluniclade Ja.
rapaease, o semaMrio MENSAGEIRO DE JARAGUÁ, escolheu o

SM honrado nome como DESTAQUE DA SEMANA, N1I27, sob o títu·
lo SCHMIDT • O GOSTO PELO CULnvO DA CANA, muito apre
dado eetre seus familiares.

Este seauanArio apresenta os seus sentimentos de pesar pelo
_ lalecimento.

II
ESTACIONAMENTO

. BANCO DO BRASILII

Visando à melhoria de atendimento, es

tamos pondo à disposição de nossos clientes
área de estacionamento anexa a esta agência,
cujo funcionamento dar-se-a a partir de 12 de
junho de 1992.

,
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Juventus não se classifica
Esporte em Revista

Jaime Blanke dispensa Almir Gil II

retor de futebol Ângelo Margute,
-às vesperas do segundo jogo con

tra o Blumenau, pelo não rece

bimento da outra metade das lu
vas a que tinha direito, acabou
sendo afastado da concentração
e na terça-feira (26) o presidente
Aristides Panstein rescindiu seu

contrato. Como o contrato de
Paulo Egídio vai até 31 de de -

zembro, ele deverá ser empres
tado para outro clube que estiver
interessado. O jogador teve uma

bréve passagem pelo Juventus,
uma vez que participou somente
de três jogos, e nestes não de
monstrou nada daquilo que sabe,
que é jogar futebol, no entanto,
contratado a peso de ouro, veio
para o Juventus como uma das
grandes esperanças para o cam

peonato estadual deste ano.

A decepção ficou por
conta do Juventus

Jaraguá do Sul - As úl

timas apresentações do Grêmio

Esportivo Juventus na Copa San

ta Catarina, especialmente nas

duas derrotas frente ao Blume

nau (2 a O e 1 a O), que desclassi

ficaram o tricolor jaraguaense,
proporcionaram 1} queda do trei

nador Almir Gil. A equipe que
começou bem a competição, teve
um decréscimo acentuado nas úl

timas rodadas e isso não agradou
os dirigentes juventinos que de

cidiram pelo seu afastamento do

comando técnico. Como o fute

bol vive de resultados, Almir Gil
- que não é de todo culpado pe
la queda de produção da equipe,
é mais tim treinador desempre
gado no futebol catarinense e se

gundo ele, o excessivo número
de cartões amarelos e vermelhos,

aliados as contusões de jogado
res imprescindíveis, ao seu es

.

quema de jogo, fizeram com que
os resultados negativos fossem
uma constante nos últimos jogos.

A desclassificação afasta
o 'Juventus das competições ofi

ciais durante aproximadamente
quarenta dias, tempo suficiente

para contratar um novo treina

dor, realizar amistosos e treinar
forte visando a participação na

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

PAULO EGÍDIO

A grande decepção dessa Copa Santa Catarina ficou
mesmo por califa do Grêmio Esportivo Juventus. o torcedor tri
color enós da cronica esperávamos muito mais do 1I0SS0 "mole

que travesso". Anunciou-se a contratação de Jogadores de alto'
nivel, capazes mesmo de levar o c/ube à conquista dessa taça.
Veio Almir Gil, ex-jogador e de grande passagem pe�o fut�bol
brasileiro. Além disso, moço de grande caráter, mas ainda tnex

periente como técnico de futebol. Recebeu nas mãos, um e,.lenco
de jogadores, todos contratados pelo diretor de futebol Angelo
Margute, com aval do presidente Aristides Pan_stein. POl1an�o,
nenhum destes com os quais passou a trabalhar, tiveram a sua m

dicação. O q'tepor si sô já se caracteriza 'como um fat� quase que
inédito. Pois bem, a Copa; SC começou e os pnmetros resulta
dos até que açradaram. Mas em momento algum a equipe con

venceu, principalmente no setor de defesa. A meia cancha -

ponto de equilfbrio da equipe também deixou a desejar, enquan
to o ataque vivia apenas da raça, e da vontade do jORadorBarbo-
sa, que se destacou dos demais e foi o artilheiro da equipe. Um dos

grandes fatores da queda de produção da equipe, notadamente
no segundo turno, foi o excessivo número de canões amarelos e

vennelhos. Foram 12 expulsões 'em dezoito jogos. As constantes

contusões também contribuiram:As novas contratações em nada
acrescentaram. Enfim, terminado a primeira fase da Copa SC, o
Iuventus está fora da competição, o técnico Almir acabou sendo

dispensado, outro virá em seu lugar e o clube tem agora em tomo

de quarenta diaspara colocar a casa em ordem e quem sabe rça
lizar uma boa campanha na Taça Governador do Estado. E o

que esperamos.

Um dia após a saída do
técnico Almir, outro que teve seu

contrato rescindido .:om o clube,
foi o ponteiro-esquerdo Paulo

Egídio. Após d�scutir com o di-

Sai amanhã o campeão da Primeirona
JII'IIgÚ do Sul - Ao vencer o

João Pessoa, por 3 a 1, no primeiro jogo
v6Jido pela decisão. do primeiro turno do .

campeonato da li Divisão da UF, Cl Cruz
de Malta, de Rio da LIJh precisa de ape-
11M um ponto, para conquistar o titulo.
Para isso basta o empate no segundo jogo
� está marcado para IS boras deste

domingo, no estádio Eurico Duwe. Já
João Pessoa Decesslta da vitória DOS no

YeDta minutos para provocar' a prorro
pçio ou � mesmo à cobrança de pena
Ildades JiJáximas,

Nos, asp,irantes, a situação não é
diferente. a Pinheiros que venceu ao

Amizade por 1 a O, no primeiro jogo, vai a
Guaramirim com a vantagem de jogar pe
lo empate. a Amizade, por sua vez, preci
sa vencer no tempo normal, e dai tentar a

vitória na prorrogação ou em caso de

igualdade, a decisão na cobrança de pe
naltis. a jogo será no estádio Henrique
Bernardi, às IS boras de boje.

SENIORS

VARZFANO
O X Campeonato Municipal de

Futebol Varzea,no, em disputa do "Troféu
Raul Rodrigues" também prosseguiu DO

último final-de-semana. Foram estes os re

�ultados: afie. Mec. ABM 0x2 Intenacio
lIaI, Jgwl Esquerdo.Oll Casa das Tmtas
Maba, flamengo 0x3 Nova Aliança, Vila
Fófa 3x1 ABC, Santana 3xl Cobab, Por
tuguesa 0x3 Vitória/San Remo, Atlético
PR 6x1 Santa Luzia, Estrada Nova Ox1
União, lojas Lili 2x1 ContineDtaL Neste

domingo jogam: afie. Mec. ABM x Tintas
Maba, lojas Lili x Santa L.uzia, Santo
Antônio, x Portuguesa, Unidos da Boa
VIsIt x ABC, Internacional x Vila Lenzt,
Continental x União, Santana' x Vitória,
flamengo x Vila Fófa, Jaraguá Esquerdo
x Bangu e AtlétiCo PR x Estrada Nova.

a campeonato de seniors prosse
guiu nos dias 23 e 24 de maio, apresen
tando os seguintes resultados: Rio Malba
lx4 GUarani, Arweg 2x1 Santo Antonío e

Cruz de Malta Ox1 Tibério Automóveis,
todos válidos ,pela,prlmeira rodada do re

turno. A seSu'nda rodada está marcada

para este sábado, com os seguintes jogos:
Guarani x Arweg (no Guarani), Rio Ma
lba x Cruz de MaIta (no Rio Molha),
Tibérid Automóveis x Santo Antonio (no
Internacional),

Destaques
da semana que passou, 'no Tor
neio Interclubes de Boldo, organi
zado pela Associaçdo Atlética
Tupy. As atletas Sônia, Edir, Lú
cia, Anilia, DoriIa, F/()rituül, Ma
rina e Edla, comandadas pelo
tlcilico Aldo Bane4 obtiveram
a séJima colocaçdd, -emre diz
equipes panicipantes. Os desta
ques da competiçdo foram as ja
raguaenses Edir, com a média de
231,5 palitos e a Florinda, com a

média de 23�5 palitos derruba
dos.

TIRO
O selecionado jaraguaense

de tiro participou no final da se

mana que passou na cidade de
loinville, do Festa Nacional dos
Atiradores (FENATIRO). As ca

tegorias disputadas foram as de ti
ro revólver e carabina 22. Os des

taC ficaram por conta de
C '0 Kienen, que conquistou
para Jaraguá do Sul o primeiro
lugar na categoria revólver, fican
do o segundo lligar com o

também iaraguaense Roland Wal
ter Iansen.Jâ na categoria carabi
na 22 feminino, ficamos com o

primeiro lugar, ·com a atiradora
Tanja Helena Jansen e em terceiro
1W masculino, com Karl, Heinz
Iansen.

________Futebol de Salão ----

Seleção de olho nos Micro &IsQuEm
A equipe infanto juvenil

feminino da DME/São Luis; trei
nada pelo técnico Aiston Schio
chet (Calica) panicipou nos dias
,22, 23 e 24 de. maio, na cidade de
Tubarão, de mais uma rodada do
campeonato estadual de basquete.
Em três partidas que disputou,
não conseguiu nenhuma vitória.
Perdeu pará o IPiranga por 113 a
39, para a,AABB por IOO a 35 e

finalmeme para a Unisulpor 57 a
37. Neste final-de-semana é a vez

da equipe masculina, do técnico
Mazinho, participar de mais uma
etapa do campeonato estadual in
fanto juvenil. O pessoal está bas
tante confiante e espera alcançar
bons resultados na cidade de São
José.

JII'IIgÚ do Sul - A seleção jara
paense de futebol de salão (ADJ) conti
Dpa sua preparaçâc visando üníca e exclu
sivamente os Jogos Mícrorregíonaís, a se

rem realizados no mês de junho em São '

FllIncisco do Sul. Como parte desta pre
paração, vem realizando uma série de

Iinistosos, com o objetivo de dar maior,
COnjunto à equipe. Ainda na quarta-feira
(Z7) enfrentou o selecionado' de São Ben
to do Sul, no ginásio de esportes Artbur
Müller e nesta sexta-feira, às 20 horas, jo
gará no ginásio do Beira Rio Clube de
Campo contra a equipe da Comatex, de

Blumenau,
Antes de intervir nos Microrre

gionals, a seleçio jaraguaense participa
nos dias S, 6 e 7 de junho, da primeira fa
se do campeonato estadual adulto, junta
mente com equipes de Florianópolis,
Brusque e Lages. Ainda no mês de junho,
mais especificamente nos dias 19, 20 e 21,
já assegurou a sua participação no cam

peonato estadual juvenil, em local a ser

determinado, ExIste também a possibili
dade da realização de.um jogo amistoso
em Jaraguâ do Sul, contra a equipe da

Impacel, de Arapoti (PR), treinada pelo

técnico Ferrettl, que demonstrou interesse
de jogar amistosamente em nossa cidade.

CONTRATAç9ÉS
EStarão na p;..sxima semana em

Jaraguá do Sul, para tentar acerto com os

dirigentes da Associação Desportiva,Jara
guá, quatro jogadores oriundos do Clube
Curitibanos, da tapital paranaense. Sabe
se que três deles integram a seleção para
naense de futebol de salão, e uma vez

contratados estarão à disposição do técni
co Marquínhos para as disputas dos Mi,
crorregionals.

BOLÃO
A seleção de bolão da

DME de laraguá do Sul, coman
dado pelo técnico Valdir Domin
gos dos Santos (Padeiro), obteve a
quinta colocação. no torneio "Ci
dade ete Indaial", realizado nos

dias 22 e 23 de maio, nas canchas
da Sociedade Pinguins. A equipe
esteve formada pelos atletas Ade;
.mir, Chico, Romeu, Netto, Sebas
lião, Antonio e Neri. Por outro la
do, a equipe feminina da bola 16
esteve intervindo também no finalOs campeonatos de Guaramirim e Schroeder

foi realizada a terceira rodada do

turno, de campeonato municipal de
Schroeder, que apresentou os se

guintes resultados: Comercial B 2x6

Alíançá e Comercial A 7x9 Met.
Schroedcr. Após estes jogos a classi

ficação ficou dessa forma: 1° Comer
ciai A, 6, 2° Aliança, 4, 3° Met.

Schroeder, 2, e 40 Comercial B, com
O pontos. A p.rpxima rodada (4") do
turno será d��nvolvida neste do

mingo, com os jogos Cómercial A 'x

Coinercial B e Aliança x Met.
Schroeder.

Guaramirim/Schroeder -

O c�lI_1peonato municipal de futebol
do VIZInho município de Guaramirim
teve prosseguimento no domingo
(24) com a realização da quarta r0-

dada do turno. Os resultados foram
estes: Caixa D'água OXO Beira Rio e

Nutrimental lxO Bamnho Branco. 'A
classificação das equipes é a.j,.Çguin
te: Chave A - 10 Barro Branco e
Beira Rio, 6, 20 Caixa D'água, 5, 30
Juventude, 4, 40 Camarões, 3, 50
�ransmagna, 2, 60 Palmeira e Spor
IIng, com nenhum ponto ganho.

Chave B - 10 Nutrimental e Rebas,
5, 20 Ladecima, 4, 3° Tchan e União,
3, 4° Corticeira, 2, 5° Cruzeiro e C0-

rujão, 1, 60 Bartinhó Branco que
ainda não marco,! pollto,.A próxima
rodada marca estes jogos: Hoje.Bar
ro Branco x Juventl\de, União x Cru
zeiro, Palmeira x Camarões e Corti
ceira x Rebas; ADlI�nhã - Spoqing x
TrànsmagnafWeg Química e 'Í'chan
x Ladecima. Todos os jtJgos $erão
realizados no campo do Seleto.

..scHROEDER
No domingo que passou (24)

DESPACHANTE
VICTOR
CllO

Emplacamentos, transferências, negativas,
seguro obrigatório e taxas.

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

SANTA· MARTA
CONSTRUTORA, INCORPORADORA E, IMOBILIARIA LTDA.

PROJETOS, CONSTRUÇÃO,DECORAÇÃO,VENDAS DE TERRENOS, CASAS E APARTAMENTOS ruo Reinoldo Rau, 541- Fone: 123282
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Em consideração a você, caro leitor, gostaria de não
mais voltar ao mesmô assunto, que já está em pauta na

minha coluna há duas semanas. Contudo, como a publi
cação da "carta de um poluidor" gerou polêmica nos mais
diversos setores de nossa sociedade, provocando, inclusive,
respostas como a carta quepublicamos na edição anterior;
vejo-me na obrigação de tecer mais alguns comentários
.sobre o assunto. Só espero que seja também de seu inte
resse.

.

Muitas pessoas argunlentaram dizendo que o autor

da carta é inconseqüente, egoista e egocêntrico nas suas co

locações e atitudes. Concordo, plenamente. Em outras

épocas, até podenamos desculpar aquele que poluia, ale
gando desconhecimento das consequências e falta de es

clarecimento. Hoje, não mais. Aquele que continua po
luindo o faz sabedor de estar contribuindo para a des-
truição da natureza e da sua própria vida.

.

Outra coisa, que também precisamos levar em con

ta, é aquela poluição que a maioria de nós provoca lan
çando lixo ou dejetos em locais impróprios, tais como ter
renos baldios, rios ou cursos de água menores. Poluição
esta que, somada, pode sér bem pior que a poluição que
uma grande indústriapoderia provocar.

A "carta de um poluidor" desvendou um pouco o

que se passa no Intimo de todo aquele que polui e no que
nem 'quer pensar: o descaso e desrespeito para com o

meio-ambiente, através de atitudes egofst�egocêntricas e

comodistas, as quais procura justificar através de descul

pas "esfanapadas".
O argumento de alguns, que taispessoas lião existem

em nosso meio, é inconsistente. Basta, por exemplo,
olharmos o estado em que se encontram os 1I0SS0S rios. A

poluição e a agressão II natureza são uma realidade nossa.

E se são realidade nossa, também há pessoas quepensam
e agem de maneira como o autor da carta.

E, por fim, não basta levantar polêmicas a respeito
do assunto, nem proferir discursos bombásticos. Épreciso,

, isto sim, ação. Ação que iniba a poluição e a agressão II
natureza. Ação onde cada um comece nas suas atitudes,
procurando não poluir, nem agredir de forma alguma a

natureza. Ação de denunciar todo aquele que tal coisa faz.
Ação de educarpara viver em harmonia com a natureza.

Ação de exigir que cada um, em ma atividade, respeite o
. meio-ambiente. Ação depunir todo � infrator. Ação de re
construir .0 que já foi destruido e limpar o que foipoluido.

Só a ação, onde cada um de nós participa, pode fa
zer com �e possamos ter, no amanhã, um mundo me

lhor, livre dapoluição de hoje..

MATUTANDO
___________-r.:gon L� Jagnow' _

Para um mundo melhor

SPÉZIA & elA. LTOA.
Serrélfia e Serviços de Trator

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

R. João J. Ayroso, 772 - Jaraguá
Esquerdo

Fone: 72-0300 - Jaraguá do Sul
SC

Familiares de Alcoólatra
buscam alívio no 'AI-Ano

Pontes facilitam o

escoamento da safra
Corupá - As ligações do

centro de Corupá com as regiões
agrícolas ficarão mais fáceis e

rápidas ainda este ano com a

construção de duas novas pontes
de interligação. A primeira a ser
construída é a ponte baixa que
ligará a sede do município com a

localidade de Ano Bom e substi
tuirá a antiga ponte pênsil carre
gada por uma enchente aconte
cida há meses. Esta ponte será
de madeira e' custará entre 25 a

30 milhões de eruzeíros, O pre
feito Ernesto Felipe Blunk in
forma que os operários da muni
cipalidade aguardam apenas o
fim das chuvas para iniciar a

obra.
A outra ponte será uma

obra de vulto. Ela ligará o centro
com a. localidade de Ano Bom e
está orçada em Cr$ 7'13 milhões.
A ponte será edificada em con

creto armado, terá duas pistas e

ciclovias. A extensão será de 75
.

metros. A ponte de Ano Bom
para ser construída precisa de
apoio financeiro do governo do
Estado, como ínförma o prefeito.
Segundo ele, convênio neste sen

tido já está na mesa do governa-

dor 'Vilson Kleinübing para ser
assinado. A ponte de Ano Bom
substituíra outra de madeira que
está instalada muito próximo a

água e por isso fica submersa a
cada enxurrada, impossibilitando
a passagem sobre ela. A cons

trução. da nova ponte após ini
ciada tem prazo de conclusão de
150 dias.

REI1FICAçAO DE RUA

A prefeitura de Corupä
está efetuando o alargamento e

retificação da estrada Rota das
Cachoeiras, num trecho de sete

quilômetros. A intenção é me
lhorar as condições de trafegabi
lidade da estrada, muito usada,
especialmente por turistas que se
destinam as maravilhosas ca
choeiras que margeiam o percur
so.

Em função das obras, a

municipalidade criou um desvio
pelo Rio Novo Baixo (Fischer),
margem esquerda do Rio Novo.
O prefeito Blunk pede a com

preensão dos turistas pelos trans
tornos. As ·obras devem perdurar
por aproximadamente 90 dias, se
não se persistirem as chuvas.

o alcoOlismo pode causar ln
ros problemas Is instituições
empresariaise a vida social das
"Jaraguá do Sul tem um fndlce
grande de alcoolismo, vício motivado
razões que serão comentadas em
futuras deste jornal. Para ajudar
res e amigos de bebedores problema
criado em Jaraguá do Sul uma
tação de Al-Anon e A1atenn, en
voltadas à adultos.e adolescentes
ou parent� de alcoólatras proble-.

Informações sobre esta eßt
'

podem ser obtidas em Jaraguá do Sul,;
Expedicionário da Silva,' 370; Is 3'·
Ceiras. No bairro Barra do Rio Cerro;
lado da Igreja Evangélica, Is 4' e 6' "
às20bs.

Em Massanmduba, na
Pedro Aleixo, rua 11 de Nóvembro,
Is 2' e 5' Ceiras, às 19h30mins.
Schroeder, na Igreja São Vendelino,
dos, às 4' e sábados, às 20 boras.

Este dia 29 de maio (sexta·re
dedicado à divulpç40 dos Ideais do
ADon. Se você e&tá preocupado com�
guém que tenha um problema de bebidlrl
o programa de Al-Anon pode ajudá.to.O
A1-Anon Coi fundado por familia_ di

A1co611cos Ané)nimos e boje muitos ...
bros do Al-Anon estão encontrando ..
nidade, apesar do problema ativo, de be
bida.

o Al-Anon não é filiado a

quer seita, religião, entidade política,
ganizaçáo ou lnstituiçAo. Nio participa
qualquer controvérsia, nem se apóia
opõe a qualquer causa. Tem um ÚIIIIIO
propósito: o de ajudar os Camillarea de II>
coó1lcos..

Escolade
Enfermagem
emSBS
A' pedido dos ve

readores de São Bento
do Sul, o deputado Dur-

'1
val Vasel (PTB), indic<:,u'
ao governador .. Vilson
Kleinübing e aos secretä
rios Paulo Bauer, da
Educação, e João Ghízzo,.
da Saúde, a instalação de

.

uma Escola de Auxiliares
de Enfermagem naquela!
cidade.

A Escola, segundo
Vasel, serviria também a

alunos oriundos de Cam

po Alegre e Rio Negri
nho, favorecendo a rede
hospitalar pública e pri
vada de toda a região.

O governador e �
secretários gárantiram
estudos de "iabilidade
imediatos.

'POR SORTEIO, 58 VALIOSOS PRÊMIOS

E MAIS ...

GANHE MAIS COM

BREITHAUPT
PRECOS, CONDICÕES E MUITOS PRÊMIOS
A CADA e-s 250.000,00 (INDIVIDUAI:. OU ACUMULADO) EM TICKET'S OU
NOTAS FISCAIS DARÃO DIREITO A UM CUPOM PARA PARTICIPAR DO SORTEIO

INíCIO DA PROMOÇÃO: 04/05/92 TÉRMINO DIA 19/09/92 ATÉ ÁS 12:00 HORAS

Cert: Auf. 01/09/359/92 .

2
UNO
MILLE
õkm 1º SORTEIO

DIA 13/06/92

2 TVs Philips
2 Refrigeradores Consul
2 Fogões Dako
2 Kits Docol
2 Carrinhos de mão
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