
Nova escola do Senai.abrirá cinco cursos
A nova escola do Senai em Jaraguá do

Sul, inaugurada no úuimo dia 27, permitirá a

abertura inicial âe cinco novos cursos e a du
plicação no número de alunos. Com moderna
arquitetura e 2.685 metros quadrados de área
construtda em dois pavimentos, o prédio cus
tou US$ 1,8 milhão, recursos que foram so

mados a outros US$ 500 mil usados para o

PORTE PAGO
DR/Se

-ISR 58 - 161(81

aparelhamento das salas. Os novos cursos a

serem implantados são: fetramentaria; hidráu
lica, modelagem industrial e mecãncia de má

quinas de costura industrial: Compareceram à

inauguração o presidente da Fiese, Miltom
Fett, diretor regional do Senai catarinense, Cê
{io Goulart; empresários e autoridades.
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Microrregião se recupera
dos estragos das enchentes

.

Cenas do bairro Vila Lenzi, na manhã
de sexta·reira (29). Transporte só de
CIInQ8. Fammas abandonaram as ca-
sas.

'

A microrregião do Vale do

l�apocu ainda vive as consequên
CIaS das enchentes da semana pas
sada. As prefeituras de Schroeder,
Corupá, Jaraguâ dó Sul, Massa
randuba e Guaramirim se esforça
ram na recuperação dos estragos
das chuvas fortes e intermitentes
regiS_tradas. Em Jaraguá oproblema
mClIor é nas estradas dó interior,
somente na estrada que liga à Rio
dos Cedros 20 barreiras caíram e

obstruíram a passagem. Em Gua
ramirim plantações foram destruí

das, um homem morreu eletrocu
tado e dezenas de casas ficaram
alagadas. Em Corupá, que ficou
em estado de calamidade pública,
os prejuízos somam Cr$ 500 mi

lhões, segundo o prefeito Ernesto
Blunk. Em Massaranduba os da
nos atingem Cr$ 200 milhões, se

gundo a prefeitura. Em Jaraguâ do
Sul cerca de 1. 000 pessoas ficaram

'-_\�
Oalgoila(lm�avlli.t / (,�' "\

..........�__

c

��

desabrigadas. Os bairros mais atin
gidos foram: Vila Lenzi, Vila La
lau, Vila Baependi, Ilha da Figuei
ra e Nereu Ramos. A Secretaria de
Bem Estar Social continua arreca

dando alimentos, roupas e material
de limpeza' para distribuir à famí
lias que tiveram suas casas inun
dadas. Foi a maior enchente das.
últimos 40 anos, segundo o prefeito
jaraguaense, Ivo Konell.
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Alfredo Guenther é
o vice de Vasel

o candidato a vice-prefeito na thapa
Durva! Vasel que concorrerâpela "Aliança
por Jaraguá do Sul"foi indicado esta semana
em reunião entre'PTB e PDS. O nome esco

lhido é do dentista Alfredo Guenther; mili
tante de longa data do PDS, partido que fica
garantido na condição de vice. Em entrevistá
exclusiva ao repôner Sérgio Peron, Guenter
fa/a sobre a sua candidatura.
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Prejuízos nas estradas do interior deman
dam tempo pera recuperação.

Weg

Juiz suspende
liminar, mas

redução continua
,

o juiz Umbe110 Grillo, da Justiça do
Traba/ho em Florianópolis, suspe_ndeu limi
nar que autorizava a Weg a iniciar redução
,de trabalho em suas fábricas de motores. A
suspensão atendt;u pedido do Sindicato dos
Trabalhadores 'Metálúrgicos de Jaraguá do
Sul. A Weg, entretanto, persiste com a medida
redutiva, prometendo levar até as últimas
instãncias. A redução de jornada pelo menos

enquanto permanecer a suspensão da liminar
antes concedida pela juIza Maria Caitano,
contudo não pode ser aliada a diminuição de
salários.
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Editorial
As cheias de maio/92

Apenas algumas horas de

fortes c/luvas ,desestábilizaram toda
a regido, estabelecendo a maior
confusão. em todos !,S�entidos. .

Pessoas aIlhgtdas quesno
nam-se como podem.ainda ocorrer

enchentes no Vale do ltapocu se a

engenharia e a maquinária com que
podem contar deveria ter eliminado
o fantasma das águas que cobram
pesado'ônus aos atingidos.

Até parecerque se aguarda
acontecer as coisas para; então,
consertar aquüo que não tem con

serto.
Inúmeras pessoas procuram

encontrar semelhanças em cheias
anteriormente acontecidas.

Fala-se de enchente de 1906,
38 anos depois, as enchentes de
1944, mais 28 anos, as inundações
de 1972 � passadosmais 20 anos, a
perigosa enchente. de nuJio de 1992.

Mas por mais que se queira
PfY?CU1'ar semelhanças e lugares pa
ra'medir as dguas de uma enchente
jd acantecida; a verdade é que ne
nlulmd de,las tem semelhança, a
não ser a dgua se acumulando e

procurando espaço para escorrer ao
OceanoAt18niico. .

O Iwmem tem insistido em

REMINISC�NCIA$

AAbdon

Baptista
•

Virou

marechal
P� miu IIÍÍO t Nil hút6ria ja

l'fIIIIIIetW lUfI alagotIItO sub.Jtitula lUfI

baIaIIO. NOI_ e COSIIImes do Ipoca.
A foto ao Iadó cedida pelo 11'.

FrancIIt:o Fischu. Dala dos tIIIOS 1922/23
" e COIIlpIftIIde q trecho de 700 nu., da es

quina das 4 gt'IIIIdes vias públicas que for
mam o NORTE-SUL e LESTE-OESTE
daddade.

'

DePia ser domingo quando alguém
iembrou-sefazer este instontbneo histórico.

QuandO da foi abena, ninguém a

notirinou. . Mais prddmo e inj1uenIe. ficou
CóllhecidoporRlI4Abdon Baptista. Depois
cIulmtItrJm-na di! Mal. Deodoro. Hoje é a

Rua 2 do centró do cidode.
Canta o Frei Aurélio no PRIMEI

RO UVRO DO JARAGUÁ, p.201, que Pe.
José SUndnIp,_ 1905 e 1909, escolheu e
''plantoU a cruz, unindo dois caminhos: um

pairI B/umenQu e outropam Joinville. 1ne

gtWdmente que a Mamz estd bem coloca
da". Baseada no premo di! OITO WAG
NER, hoje MturtJIr«lI, na Mal. Floriano,
estefestejou a sua cumieira em 29-09-1921-

(Cormo do Povo, eil. n' 22, di! 01-10-21).
Também em reJaçiJo d rede elétrica da

Empresa di! FOI'Ça e Luz JARAGUÁ, pois,
o Intendente Distrital. Leopoldo Jarwen,
publlcovo na semDIIÓriO (eil. 205, di!
07-fU.23, p.l), que as ftas abl'l1llgidaspe
la rede, deverúJm requerer a sua ligl1ÇiIo
porescrito à emprua.

Vamos tetUtII' a identiJicl1ÇiIo: do
/ada E, às pessoas di!scenda pelo caminho

que d4pt1I'rI a Igreja Santa EmUiq. na coIi-

domar a Mãe Natureza e ela até
é dócil se se souber conduzir o pro
cesso. Mas; nas mais das vezes agri
de-se a Natureza, e al; ela não de
mora em dar o troco.

O ItapocII e o Jaraguá com

muita frequincia apresentam os es

tremas como curso de áglla: nas se

cas um filete corre sem destino co

mo quem procura a sua própria
mortej nas.enxurradas, as gotas en
crespadas se revoltam, invadem o

que lhes foi tirado e arrancam o que .

encontram pela frente. A MãeNa
tureza não contou ainda a última
hiStória do que é capaz.

Os homens que se cuidem. A
Natweza sabe aguardar o momento
adequado para lembrar aosmortais
que ela também sabe se rebelar
quando o Iwmem comete excessos.

Ospontos crlticos ainda não

foram remOvidos e aúparece que, à
medida que o homem constrói e ci
menta e se isola dentro da comuni
dadt; mais e mais é vizlvel a incon
formidode lÚl Natureza. Nunca se

viram tanÚlS enchentes em tão pau
co tempo.

Até parece !J!Ie se estd f!
dindo uma nova flIOsafüt de VIda
que a nossa progressista região ain-

da não cheiou a colocar no papel.
Planos existem militas, explicados. e
detalhados; mas nem sempre resis
tem a um desafio que ainda não foi
vivido com a Natureza, que coman-
da asações..

.

Como neste final de semana
o Mundo inteirO se encontra no Rio,
de Janeiro para encontfal' respostas
na ECO-92, pensando em termos

macros de sobrevivbrcia, assim se
ria aconselhado a todos um mo

mento de rej1exão sobre a so

brevivbrcia em termos de Vale do
Itapocu dentro de um contexto glo
bal.

Felizmente o nosso valepelá
sua situação no nordeste de Sama
Catarina tem condições de conti
nuar uma larga drea onde se pode
viver bem, se soubermos nos com

portar.
As cheias causam danos, e

muitos. Mas são cheias� apesar
do aspecto sinistro com que se 1JfTe
senta, com bom senso, equlltbno e

perseverança poderd ser contorna
do, se o inuresse comum esteja
acima do interesse pessoal. Se isto
não acontecer, estaremos embar
cando numa canoa furada. E al
ninguém sobreviverd.

1111, hoje subindo ao lado do nova edifi
CI1Çiío que substituiu o antigo SALÃo
CRISTO REL Na edificl1Çáo onde mste o
ajiullamento, era o páreo do COLEGIO
SÃo LUIZ, hoje dos 1mt40s Maristas; que
!IeI'VIa di! e.rIIIcionomento dos viaturas do
ipoca. Uma CQSQ bnurcapode seraprimei
ra CQSQ di! Ignócio Leutprecht ou a mora

dia di!Afonso PitIzera, filho di!Angelo.
Do lado D o Retiro dOs Padi'es, a

t!QSa de Plastwich e amoradia de Christina
Emmendötfrr Proclrnow; di!pois vem a

CfISQ onde 17IOf'tIVa o delegado Bonin, casá
do com uma Buch. Lá morou também o

delegada Orlon Plalt e posterlOf7ltellle AI
beno Santos, pt1Ife do tenmo oCupadope
/o atuoJ Ediflcio DomillgoS Chiodini, na

esquina do Rua 2 (Mal. Deodoro) e 49
(JodoMan:atto). Tt:mpos di!pois di!stafoto, .

o lado E recebia outros moiadores lem
lHrunO.r depos do "campinho" do Silo LuIs,
opremo di! 4pavlmentOl, oprimeiro di! Ja
mpd, di! IgllÓcio Leutprecht. na esquina
da Rua 84 - Exp. Jodo ZDpeIIa, o ediflcio

.

"CORREIO DO POVO", di! HOIIOTrlto
TomI!lill, fUtura Grvta do Leão, a selaria
di! OSCtll' Schneidu, a residência do fiscal
Nestor 1,.uz. a moradia de Afonso Piazera;
o aIeIier fotogrdfico de Jodo Florêncio

Lass. Depois vinho a proprfedIJde di! Silvio
PitIzera, a casa dopoi di! Victor Freygong,
o bturiqueiro Keuer, o Posto dos 1muios
Rubini, o Hotel Wensenlcy, o consu/tórlo
do dr. Renato Cctinara, nO� di!
PiQZI!I'Q e na esquina a propriedade di!
Heinrich August Lessfllllllll. Pasianda OI

trilhos, vinho a Phomtoclo Nova com seu

jardim suspenso e, a esquina com aAv. 111- .

dependê/ICia, a Relojoaria de Waller Her
tel.

Do lado D morava ainda Maria'

Longa, Guilhenne Spengler, o prédio di!
Heinz KohIbach, a alfaitJIaria di! José En
chillg, o prédio de Mdrlo Nicolini, o casa

rio deAmoldo Leonardo Schmin e aponi
ficadora e café di!Alfredo Klúg. Depois vi
nho um espaço abeno, onde foi constNIda
a Praça do Bandeira quefoi rebtJlizDda di!
ANGELO PlAZERA, em Irontena(lem ao

doador doquela tJrea. .Em seguida vinho a
CQSQ di! pasto di! Emmerich RlIySlllll, que
também Jkou conhecidn por "Pulli Bar'�
hoje a loja Do/1IItII'. 1'1drimo doIi afemuia
de Emesto LesS1IIlI1UI, Maria Becluua, a
moiYJdia de F1'I1IIfa Vosgerau, depois serviu
de Bar Itka/. Depois do trilho, apenas a
proprledode de JoséEmmendlJrfér.

Fritz VOll JfI1'II(JIÚJ - 06/92.

........EX�PE_DE_N_TE CORREIO_
II:» c:» .. c:»" C»

(0473) 72-3363 - Jarag"d doS"I- SC
Diagramação, composição, montagem, fotolito e

;"pressão: Jo",al da Noite - FOlie (0473)
22-2945 - BllIIMlla" - SC
Revisfio: Elimte lIarcelillo Ptllllpiolla
Associado a Adjori'e Abrajori_

. Os �rtigos assinados não refletem a opinião do
Jornal_

.

eircukJ na micrv"egião da AMVAU e em mais
93 cidades do Estado, do Pals e do Exterior_
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'� História de nossa gente nãopode ficar só na $(lUdade
O Passado só é importante se o seu tempo foi bem

empregado.

__________Baráo de Itapocu__

Confira a História
HÁ50ANOS

- - Em 1942, o municfpio já gozava de conceito nacitJ.
nàl. VictorL.F. Kronhaas, estabelecido no Rio de Janeiro, por
indicação do Ministério dá AgricultlP'Q, dirigia-se ao prefeito de
JOraguá, manifestando interesse em adquirir, para I!ns de expa.
tação, cem em gertd, sementes de mamona e oleaginosas em ".
mi, sebo e resinas de todas as qualidades. .

- - O Banco do Bras,l, agencia de Joinville, informtW4
que estava em pleno funcionamento aCARTEIRA DEC
ACRiCOLA E INDUSTRML, para aquisição de adubos, It<
mentes e custeió äe entresafra, aquisição âe matériasprimas t Ir'
fonna ou apetfeiçOfl!nento de mo/luinária, a i,uros d�' !% ao llIIÔ
pata agricultores aJuros a combinarpara os indusmais.

- - Comemava-se, também, o fechamento de 500 escolM
estrangeiras "onde se prestava um criminoso. culto d� çenntlhu.r
mo" e a concessão de 3500 contos pela União penn,"a a com

tnição de 800 escolas na zona. coloni� com professores em&.
dos brasileiros. S6 nõo diziam que o Estado abandonara as II

gitJes de colonização estlTlligeira, obrigando os imigrantes a num
ttil' escolas de :SUD Impapara nilo perderem a cultura de Seu JHI/I
ti da tem: adotiva.

'

HÁ40ANOS
- - Em 1952. em lins de maio realizava-se a d�ubIItIdó Rev. Pratses .Schluenzen, dentro da 23'ASSEMB

.

GE
RAL DA IGR1!JA LUTHERANA NO BRASIL, que se�al�
em Jaragu4 do Sul. Depois da cerimônia religiosa os paroquJoo
nos ofereciam ao Pmeses Ferdinand Schluemen um tilmoço di
100 tDlhe�sl no.Restaumnte Bilhr, presentes pastores, delegodol
t)Assembliia, pessoas de destaque local da comunidade evangt
lica e o�feito municipal. falavam os pastores Waidner" SCIt.
neider e Hahn, de Bmedertal,e, f'C!r fim, o prefeito AI1urMQ/ltIl
além do Pastor Stange, de Indaiol, lembrando o de Bmet:!ertaJ II
vida religiosa que começou alt, em 1902. A�Assemblé,a tr0u
xe ainda os pastOres Ditschi, Roelke, Bühler, Fuchshuber, Dau
ner, Wuenstner, Schwenk, FU8"!ann, Weiss, Kuhr, Wegner, Zis-
chler, Hoesch, Vo/kamere Gehring. .

HA30ANOS
- - Em 1962, o MANIFESTO do dr. Mário Tavares do

Cunha Mello, lido no programa �� Marcha dos Acontecimen
tos", daRâdio Santa Catarina, com sede ,!a Capital do Esta40,
repercutia em todo os Estado, e os pededstas (PDC - Partido
Democrata Cristão) Martinho Callado Júnior, Nereu do Vale Pe
reira, Rodi .Hickel. e Nereu Pereira, enviavam· ao politico jatfl
guaense, saudando "o eminente correligionário e seu esplendido
pronunciamento".

- - No plenário da camara Municipal revezavam-se OS

vereadores da TJDN e da "União Jaraguaense'� com acirrr,uJos
debates e acusações dirigidas à maioria que expedia mensagen.s_
deturpadas e pareceres que a "maioria" não conseguia "segrital'
pela fragilidade de argumentos. Estabeleciam-se debates dos
quais participavam Murillo Bam!!o de Azevedo,

, ':ictor B�f';
Euginio Victor Schmöckel, Hennque Boeder, JulIO Zachanas
Rainos e Vict6rio LazzarisHÁ' 20ANOS

- - Em 1972, o dr. Lourival Bórja era transferido dos

funções de Delegado de Polfeia da Comarca de Jaraguá do Sul.
e, no ex-I(ajara preparou-se uma homenagem de despedida. NIJO
se sabe porque, uma lista de adesões correu em áreas muito res·

tritas, de fanna que a imprensa, vereadores e pessoas de ClHup4
não chegaram a participar, em razão das excelentes razões com o

delegado. O "esquecimento"para o ágape transpirou e comen�
rios defX?is chegaram ao conhecimento do dr. Lourival BOfJa.
SobreVIviam hábitos em nossomeio que,.no jiindo, não atingiQ/fl

) os "esquecidos", mas o hómenageado, pessoa de bem 9!1t,
entilo, passou a sentir que foi umameia homenagem e, por cuna,
pré-fabricado, sem o senso.da expontaneidade que o ato deveria
revestir. O semanário pedia descT,llpaspelo sucedido e f!'anifesta.
va votos de sucesso no novo cargo que passava a ocupar.

HÁ10ANOS
- - Em 1982, oPastor Hermann Waidner e esposa�

seillavam o seu ABSClHED (Despedida) ''por todas as gentílt·
zas que nos dispensaram em laraguá do Sul e adjacências; ""
Comunidade e o povo em geral, durante a nossa estada no B",.
sil. Na nossa recepção, nosmuitos convites, coletas, ao CoraIJa
Igreja e seus dirigentes e aos queridos anfitriões, principalmen�
na ressC'a de Da. Hi/da Baumann que nos hospedou pela te�
ra vez, rJ nosso muito 'obrigado de todo o coração. Isto ficQIII
com aleglia e eternamente em nossas recordações. A todos II!"
forte abraço bem brasileiro d� :;raça de Deus! Seu Pastor Waid·
ner e Esposa - JaraRUá do SUl,_ 24 de maio de 1982". Ret�'J'
vam para a AlemanT.a, em Selter:rweg 87 63000 Giessen, omit
residem. Durante longos anos esteve à frente da ComunidQflt
Evangélica Luterana de Jaraguá do Sul, que estima muito o POS'
tor e sua esposa.

Apoio
INDÚSTRIAS REUNIDAS
JARAGUÁ LTDA.
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Alfredo Guenther é candidato

a vice na chapa deVasel
JarBgUá do Sul - O PDS

_ (Partido Democrático Social)
de Jaraguá do Sul escolheu o

nome do dentista Alfredo Guen

ther para o cargo de vice prefeito
ra chapa encabeçada pelo depu
tado Durval VaseljPTB.

O presidente do partido,
Nelsio Henn, afirmou que houve

consenso dos fcorreligioná,rios
que compõem o diretório na es

'colha de Alfredo Guenther. Se

gundo Nélsio Renn, o escolhido

tem excelente relacionamento na

sua classe representativa (profis
sionais liberais), conduta ina

tacável, representa uma nova li

derança política do município e

grande aceitação do eleitorado

no centro da cidade.
Selada defínitivamente a

união PTBjPDS e dentais parti
dos na chamada Aliança por Já

raguá do Sul. O candidato a vice

prefeito Alfredo Guenther anali

sou o momento político do mu

nicípio afirmando que "a política
é muito dinâmica, ontem existiu

hi õrí h'
\

uma Ist na, oJe outra, e ama-

nhã outra ainda e que até o pre
sente momento todos os lances

anunciar seu vice, depois do PT

da política tem sido norrnais ob

servando-se o' patamar que
abrange uma disputa política e a

definição das eleições". O candi

dato' disse ainda que sentiu-se

honrado com a escolha do parti-
,

do afirmando estar bastante pre-

parado para desempenhar suas

funções e que serão conduzidas
da mesma maneira que sempre
pautou sua vida.

Questionado à respeito do
alardeado arsenal do chefe do
executivo disse sorrindo: Não sei
o que representa este arsenal, se
forem acusações pessoais, baixa
ria, ataques, com certeza são ca

minhos que não levam a lugar
nenhum... sé forem acusações
com provas daquilo que deixou
de ser Ieito, é preciso que os ad
versários espelhem-se em si
mesmos... é inegável que muito
se fez .. na atual administração,
mas é preciso saber se o que foi
feito era realmente prioritário e

necessärío. Muita coisa ainda fal
ta ... se por um evento os ataques
forem a minha pessoa, não serei

atingido, por que tenho de berço
a formação de respeito e serie
dade no trato com as pessoas.
Segundo Alfredo Guenther a

"Aliança por Jaraguá do Sul",
com certeza obterá os melhores
resultados porque por si já apre
senta melhor proposta de gover
no.

PT define nomesà Câmara no dia 13
Jaraguá do Sul - Está

marcada a data de 13 de junho
do corrente ano, a data da con

venção do PT - Partido dos
Trabalhadores, quando serão de
finidos nomes dos candidätos à

va:ean� pelo partido. Segundo
tulZ Hírchen, Secretario Geral
do partido, possivelmente; serão
lançados 10 nomes que cöncor
rerão à camara.

O Partido já escolheuos
nomes do próprio Luis Hitehen e
do advogado Clemente Mannes
como candidatos a prefeito ê vice
nas eleições de 3 de outubro.
Luiz Hírchen foi candidato à ve
reador em 1.988 e a deputatlo es
tadual em 1.990. Clemente
Mannes foi candidato a prefeito
em 1.988.

Segundo Luti, o PT aca
bou encontrando rest rições dentrodo .próprio partido em relação à
C?bgaçoes. Para ele até que seria
ViáVel a criação de uma tt!fliéira
força em Jaraguá do Sul, }:>tJtérnacabou observando que <Js jJartidos estavam distantes dessa

�ssível aliança e citou exemplos:
.
PDT estava muito im}iä prõ-

xuno do PMDB, o PSDB argu
mentou que não dispunhà He re

cu_rsos para 'a campanhä. Luiz
lIir�hen afirmou ainda tjue o
panldo tem sérias restrições ao
PMDB de Jaraguä do Sul; por=que na verdade é um frerítãê ijlie

'não tem projetos para a classe
trabalhadora e está distante dos
trabalhadores, além disso, esteve
no governo durante muito tem

po, na maioria dos estados brasi
leiros, nas prefeituras e até junto
ao governo Federal com o ex

presidenreJosé Sarney e qual foi
a colheita?? Enfatizou.

O secretário geral do PT
disse ainda que seu partido tem a

seguinte visão do PMDB: ora vo
ta com Collor, ora contra, afinal
de que lado está? questionou
Luti. Segundo Luti, em Jaraguá
do Sul, o caso não poderia ser di
ferente e é por isso que o PT não
aceita coligação, nem apoío em

hipótese al�ma, tendo em vista

que nas eleições presidenciais em
89, quando o PMDB negou-se a

apoiar Lula, taxando-nos de ba

derneiros, n.o entanto nas apu
rações das eleições para o gover
no do estado em 90, no ginásio

de Esportes do Sesi, o prefeito
Ivo Konell falou para esquecer
mos tudo e apoiássemos Paulo
Afonso Vieira contra Vilson
Kleinübing, se houvesse segundo
turno, assim sendo, não há dife
rença, entre o PMDB de lá com

o PMDB de cá, disparou.
O Partido, segundo Rir

chen, está com a p�op<?sta de .go
vemo para o murucrpio pratica
mente pronta, destacando habi-.
tação, urbanismo, saneamento e

saúde sendo que algumas emen
das estão sendo inseridas.

Caso venha conquistar a
Prefeitura de Jaraguá do Sul, o

partido pedirá uma auditoria nos

gastos em obras, nos dois últimos
governos do município pois
acreditamos qui!' construtoras
cresceram em demasia enquanto
que outras demitiram e quase fe
charam, caracterizando o favore
cimento, finalizou Luiz Hírchen. I

Mecânica
SCHROEDER Ltda
EspedaUzada em retßIca de eogrenageos

e mednica em geral
Rua JoiDviDe, 2.270
Folie (0473) 72-0947
Jaragu4 doSul- sc

,
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Depois de pratica
mente 40 álZOS, Jaraguá do
Sul sofreu enchentes em vá
rios pontos e até no centro
da cidade. Uma primeira
constatação foi levantada
por populares: a ponte pro
jetada sobre o' Itapocu, no
final da ma Reinoldo Rau,
com a subida do nível das
águas em proporções iguais
ou supetiores à acontecidà
na última semana; poderá
servir de represa, com o

acúmulo de detritos entre

seus pilares e até a sua base
de rolamento ajudará a es

tancar as águas, provocan
do a inundação da âreà
central.

Uma segunda constá

tação é que, durante pro
jeção da ocupação da área
central; não houve os ne

cessários cuidados nas ca

nalizações, fato que ensejou
a obstrução da Reinoldo

. Rau, na sua parte mais bai
xa.

É certo que há muitas
décadas não havia 'uma
precipitação pluviométrica
tão violenta não só aqui,
mas também em outras re

giões de Santa Catarina,
exceção às enchentes de 83
e 84 - mas em Jaraguá do
Sul traia-se de um fenôme-
no raro.

Assina:Mi I to n

ADERBAL MACHADO

Sobrou autesuflciência

Por muito menos ou

tros ml;l1iicípilJs decretaram
emergência ou inclusive ca

lamidade pública' - o que
não foi, neste último caso,
ta situação de Jaraguá, para
sermos sinceros. A impre
vidência dó passado, a im

previdência do presente e o

excesso de autosuficiência
das autoridades municipais
não ajudaram Jaraguá do
Sul.

------Escreve O leitot....;;;;;�=---
De Florianópolis, 20-05-1992:

ADERBAL MACHADO. Jomaiista competen
te. Justo. Dedicado.

Parabéns ao CORREIO DO POVO. Jaraguá
do Sul está enriquecida com a sua presença.
SUCESSO!

Depois, . a 'falta de

{igUa, ii interrupÇão no for
necimento dê energia elétri
ca, os danos ao patrimônio
privado e ao patrimônio
público, juslificariarn a de

cretação de estàdo de

emergência, a fim depermi
tir a pequenos empresários
e cOlllerciâiltes é à pdfficu
lares, � recu'rsô ae ajudas
fede'raFs ê estàditâis para
cobrir aesl?esas em função
dás 'éheíâ� \ '

A tl�dretação não
àconteceu t mIlita gente en

trou bem, pagando multas

pórrltràso$ »t>prazo de qui
, �� �e iffipas,fos - impe-
ãi'tfrjs 'dê qlllfá-lös tiM o dia
29, �antt'6 ê.H'aväm inun
dados ê Mt!>püdertim justi
ficar, âàt'àmên�ê pela falta
da decretação fio estado de

emergência.

Wolff Lunior

gelde nossa

Jaraguá do Sul

Rua Mal. Deodoro, 28
Fone: (0473) 72-0346 / 1i-Osi56

A o
� DIA DE VISITAR A SOGRA,

E DE NEGÓCIOS NA"MORerTI:
II-.,! I
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Jaraguä do Sul - A no

va escola do Senai em Jara
guá do Sul, inaugurada no dia
27, possibilitará aumento do
corpo discente desta insti
tuição ligada à Fiese (Fede
ração das Indústrias de Santa
Catarina) e a implantação
inicial de pelo menos cinco
novos cursos de qualificação
profissional. O ato de inaugu
ração contou com a presença
do presidente da Federação
das Indústrias de Santa Cata
rina (Fiese), Milton Fett, do
diretor regional <10 Senai ca
tarinense, Célio Goulart, de
diretores de diversos centros
de treinamento do órgão no

Estado e de muitos empresá
rios da microrregião.

A nova escola tem mo

derna arquitetura e 2.685 me
tros quadrados de área cons
truída em dois pavimentos. O
prédio foi edificado em terre
no de dois mil metros qua
drados, adquirido em área
anexa ao centro de treina
mento do Senai. No total, o
Senai passa a ter 3.995 metros
de área construída e terreno
de 9.910 metros quadrados. O
prédio antigo também foi
ampliado, comportando agora
gabinete do diretor, sala de
reuniões, auditório e cantina.

As ampliações e a nova

construção absorveram recur

sos na ordem de US$ 1,8 mi
lhão. A aquisição de novos

equipamentos custou outros
US$ 500 mil. A nova escola
tem auditório, duas salas para
cursos; sala de modelagem
industrial, oficina de mecâni-

.

Jar� do Sul - A re-

dução de Jornada de trabalho
continua normalmente nas

empresas Weg de Jaraguá do
Sul. "Apesar das exaustivas
negociações e da" realização
de uma enquete interna em

que 65% de seus colaborado
res optaram pela redução da
jornada de trabalho, o Sindi
cato dos Trabalhadores con

tinuou intransigente, obrigan
do a Weg recorrer a Justiça
do Trabalho para que fosse
cumprida a vontade da maio
ria de seus colaboradores", .

cade máquina de costura in
dustrial, oficina de ajustagem,
tornearia, ferramentaria, ofi
cina de eletricidade predial e
industrial, sala de desenho
mecâJüco e arquitetônico, sa
las de cálculo técnico, de de
senho, de tecnologia mecâni
ca, de ciências e de eletrotéc
nica.

A reestruturação do·
Senai permite a implantação
inicial de cinco novos cursos:

Ferramentaria,
.

hidráulica,
modelagem industrial e

mecânico de - máquinas de
Costura industrial. Estes cur
sos possibilitam a abertura de
mais de

-

200 novas vagas do
brando o número de alunos.

. .

O Senai de Jaraguá do
Sul atende as indústrias da
microrregião do Vale do Ita
pocu oferecendo qualificação
profissional nas áreas de
aprendizagem industrial, qua
lificaçâo profissional, técnica
de nível médio, e desenvolvi
mento profissional. O treina-

Na quarta-feira, dia 27;
o juiz Umberto Grillo, do
Tribunal Regional do Traba-

No entanto, o processo
na Justiça do Trabalho conti
nua em andamento e a Weg
acompanha os seus trâmites e

lutará em todas as instâncias
para manter o emprego dos
seus 6.100 colaboradores
aproximadamente, evitando
demissões em massa.

_
G,;;;,;;.;ER;;...;;;;;AL;....__ �ºI!Jt�º

Nova escola do Senai:
avanço no ensino técnico

_ -

_-

mento é dirigido a jovens de
14 a 18 anos que trabalham
em indústrias da região. Os
cursos tem quatro lioras de
duração.

.

Conselho Técnico
Precedeu a solenidade

de inauguração das novas ins
talações do Senai, a posse do
novo Conselho Consultivo da
instituição em Jaraguá do Sul.
O órgão ficou assim consti
tuído:
- Alcino Araújo (presidente)
- Dorval Marcatto (represen-
tante da indústria)
- Geraldo Werninghaus
(indústria)
- Wilson Kohlbach (represen
tante da Fiese)
- Rubens Manoel da. Silva
(representante da prefeitura
municipal)
- Heins Edgar Raeder (câma
ra de vereadores)
- Luiz José Nicolodelli (Sindi
cato das Indústrias do Ves

tuário)
- Walter Jansen Neto (Sindi
cato das Indústrias Metalür

. gicas, Mecânicas e de Mate
rial Elétrico)
- Valdir Tomelin (Sindicato
das Indústrias da Alimen
tação)
- João Batista Prim (Sindicato
das Indústrias da Construção
e Mobiliário)
- Rudolfo Huffenuesler (re
presentante da indústria)

Rolf Botho Hermann

(indústria)
.

- Moacyr Rogério Sens (re
presentante da Acijs)
- Luiz Carlos Garcia (repre
sentante da indústria)

Liminar foi suspensa, mas
redução continua naWeg

diz "release" distribuído pela lho de Florianópolis, aten
empresa. dendo pedido do Sindicato

No último dia 22 de dos Trabalhadores suspendeu
maio, a Justiça do Trabalho a liminar da juíza Maria Apa
concedeu uma liminar autori- recida Caitano de Jaraguä do
zando a Weg iniciar a re- Sul.
dução da jornada de trabalho,
que começou na última se

gunda-feira, dia 25, com

27,27% a menos de expedien
te, 'ou seja, folga às sextas-fei-

.

ras e sábados.

NANETE
MALHAS LTDA'

.

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

Jaraguä do Sul
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Jaraguá em foco
---------_---Sérgio Peron_

Você decide I

A ex-diretora da Escola
Cristina Marcatto seria home

nageada por alunos e colegas
de trabalho do -estabelecimen
to de ensino, pelos 6 anos de
sua vida dedicada descola.
Teria teatrinho apresentado
pelos alunos, danças, mensa

gens... A homenagem ocorreria
no dia 19/05.

No dia 18 pela manhã
veio a ordem: está proibida
qualquer homenagem. A ex-di
retora foi homenageada em

sua residência.
De quem partiu a ordem

proibitiva??? Você decide.
.xx.

.

O'PDS escolheu o vice
na chapa de Du",al Vasei.
Trota-se do dentista Alfredo
Guenther: Segundo infor
mações de membros do parti
do o escolhido tem grande
aceitação dos profissionais li
berais, junto aos eleitores do
centro da cidade e é de conduta
inaceitável.

O presidente do PDS,
Nelsio Henn disse que houve
consensoparo a escolha.

.xx.

Veio parar na minha
mesa parte de uma carta com

o seguinte teor: .

"Estou me desligando
do PDT e da polftica. Hoje ela
só atrapalha minha vida pes
soal e profissional. Não volto
atrás = é inarredâvel a de
cisão. 19/06/89 - assinado:
Nelson Stinghen ".

Quem mandou-me a

pane da missiva disse: - E
olha que tem mais...

Você decide II

Em Jaraguá da Sul tem

quem goste muito da palavra
capacho, que .$egundo o Aure
lio quer dizer: topete de grossas
fibros ásperos posto ãs portas
para a limpeza da sola do cal

çado. Inâividuo servil, pelêgo.
Deve acrescentar no 1'0-

cabulário: Déspota, que signi
fica: senhor absoluto e arbitrá

rio, Tirano. Que tal acrescen
tar. dado ao Nepotismo??

Você decide.

Estranho

Na Câmara de vereado

res, sessão da última segunda
feiro 01/05: Apenas o vereador
José Ramos de Carvalho usou

ChuvaI

TIBÉRIO
AUTOMÓVEIS

a palavra livre. Os demais in.
clusive os que costumeirruntn
te usam o espaço ficaram si-
lenciosos.

_

Porque serât?

Que se diga a verdade:
as chuvas trouxeram dts
truição e morte.à Jamguá e�.

I '. .

giãp. Prejuizos mcontáveis,
porém,

) verdadeiro banho dt
solidariedade humana e anß.
nima. Belo Trabalho da Sem.
taria do Bem Estar Social,
muitas pessoas sem nenhum
vinculo ao órgão.

Sentimente bom pata
quem dá e mais ainda pata
quem recebe, principalmentf
nos dias atuais.

Chuvall

Com certeza muitos silo
os votos de reconhecimento tIO

trabalho dos funcionários do
_SAMAE. Cerca de 90% d4

população de Jaraguá do Sul
estava sem água em suas /'t.

sidências, resultado: banheiros
fétidos, roupas aos mOllta
sem poder lavar, etc, etc.

Na terça-feiro 01/06 tIO

abrir as torneiros, ouviu-se
muitos: graças a Deus

ChuvallI

Não pode ficar sem /'t.

gistro o trabalho illc01lSávt/
dos Bombeiros Voluntários dt

Jaraguá do Sul. Coragem, de·

terminação e muito calor hu·
mano. Sempre prontos e des·

preendidos.

Justiça do
trabalho

Por determinaçõa desta,
o ex-secretário de Serviços Pd
blicos, Afonso Piazera Neto
deverá ser reintegrado às

funções de Técnico em Admi·
nistração, em medida cautelar
com sentença da juiza MOIÍa
Aparecida Caetano.

.xx.

JUSTIÇA também deter:
minou que o vereador Baldai'
no Raulino seja reintegrado às

funções. Decisão de 0UITt!
ação contra o executivo MunI'

cipal. Casos diferentes, potim,
•

osmesmos rumos.

E agora, José???

Compro - vende - troca

Rua BemardoDornbusch, s/ng
Fone: (0473) 72-0759
laraguá do Sul - SC
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PFL de Massaranduba define
nomes para a prefeitura

Massaranduba - Em

reunião do Diretório Munici

pal do PFL �o últ�? dia 23

de maio, fOI oficializada a

chapa do partido para con

correr nas eleições do pröxi
dlO dia 03 de outubro, aos

cargos de prefeito, vice-pre
feito e Vereador.

Para prefeito foi con

fIrmado o nome do atual vi

ce-prefeito Raimund Zimdars
e para vice, o nome de con

senso foi o do ex-prefeito Ze
ferino Kuklinski. Para verea

dores, 35 nomes foram lista
dos inicialmente, sendo que
destes, 25 a 26 nomes com

toda certeza serão confirma
dos. Bons nomes o PFL mas

sarandubense também lan

çará na campanha a vereança

e com toda certeza obterão
boa votação, enfatizou o Pre
feito Dávio Leu.

Com esta chapa o par
tido tem tudo para vencer as

eleições próximas, pois a po
pulação massarandubense sa

berá reconhecer nestes can

didatos, as melhres condições
diserram para bem adminis
trar o Município nos próxi
mos 4 anos, disseram políti
cos presentes à reunião.

- PESQUISA CONFIRMA
OS CANDIDATOS

Foram distribuidos - à

população, 400 formulários
contendo perguntas relativas
a diversos ítens que dizem

respeito as próximas eleições.
Destes formulários distribuí
dos, 346 foram devolvidos de
vidamente preenchidos. Feita
a apuração dos resultados,
confirmou-se a dobradinha
que o PFL massarandubense
tem para a vitória nas

eleições vindouras.

Para Prefeito - o candi
dato Raimund Zimdars rece

beu 198 indicações e para vi

ce-prefeito, o escolhido foi
Zeferino Kuklinski com 141

indicações. Outros nomes de

peso do partido também re

ceberam uma boa votação,
como também bons nomes

foram apontados para con

correr ao cargo de vereador

pelo partido.

Vacinação anti-sarampo não atingiu os 100%
Massaranduba - Se

gundo fontes do Departamen
to de Saúde da Prefeitura de
Massaranduba, a campanha
de vacinação anti-sarampo
que aconteceu no Município
de 25 de abril a 22 de maio,
atingiu o índice de cobertura
vacinai esperado.

As previsões iniciais da

Eleita nova
diretoria
doCDL

Em reunião-almoço
reaIizado na quarta-feira
(03) associados do Clube
de Diretores Lojistas de
Jaraguá do Sul elegeram
a nova diretoria da enti
dade que terá mandato
de um ano. A compo
sição da chapa eleita é a

sepmte: Presidente -

Jaime de Souza, vice -

Arno Beber, Tesoureiro
- Ildo Domingos Vargas,
Diretor Social - Bruno

. Breithaupt, diretor se

cretário - Waldenrar
Behling, diretor do SPC
-: Sérgio Luiz Nagel, e
diretor sem pasta - Ro
naldo Kohntopo. A posse
acont�ce dia 24 de junho,
em Jantar festivo, no

Clube Atlético Baependi.

população que deveria ser

atingida, estava estimada em

3.616 crianças entre 09 meses

e 14 anos. Feita a campanha,
o número alcançado foi de
3.340, com um índice de 92%.

De acordo com a Dire-:
tora do Departamento MUni
cipal de Saúde da Prefeitura

Sra. Nilz D'Agostini Hugen,
"todos os esforços foram fei
tos para que toda a população
de 09 meses a 14 anos fosse
atingida, contudo, isto não foi
possível, mas o número al
cançado foi satisfatório, pois
a grande maioria de crianças
nesta faixa etária recebeu a

vacinação", conclui a técnica.

o Grupo Folclórico MORGENSTRAHL realiza
nesta sexta-feira, dia 05-06, seu bingo nas dependências do
salão de festas da Matriz São Sebastião a partir das
20:30hs. A renda deste bingo será utilizada na compra de
materiais folclóricos que se fazem necessários para o bom

desempenho do grupo.
E deixa aqui o convite aos interessadospelo folclore,

rapazes e moças, à vagas no grupo. Informações nos en

saios que são realizados todos os domingos a partir das
17:00h nas dependências da SCAR, localizada a Rua
Amazonas.

t-

OLHO CLíNICO.

Contrfbuíçâo
.

• Na última reunião do Corpo Clínico dos nos
sos hospitais, em 28/05/92, decidiu-se convidar o Sr.
João Luis Martinelli - superintendente Bradesco Se
guros - para esclarecimentos da operacionalidade do
Saúde Bradesco.:A reunião será semana vindoura,
dia 11/06/92, às 20:30, nasala de reuniões do Hos
pital São José. Decidiu-se também, que os creden
ciamentos médicos aguardassem à reunião supra-ci-

. tada, que será aberta a todos os colegas.
. • A contribuição para os hospitais, da classe

médica será feita através da A.M.J.S. (Associação
Médica de Jaraguâ do Sul). Cada associado contri
buirá com Cr$ 28.500,00, totalizando Cr$
2.280.000,00. A contribuição será por três meses, se
çuirui1J as demals entidades. Achamos que deveria

.

ser por um ano e com um valor igualitário. Lem
bramos que os hospitais são da comunidade e não
dos médicos. Comparativamente esta contribuição
cotresponde a uma empresa de 1.140 funcionários.

• Acontece amanhã em Florianópolis a Plená
ria Estadual da Diretoria do Sindicato dos Médicos
de Santa Catarina. Entre outros assuntos serão tra
tados:Avaliação da Política de Saúde Nacional; Es
truturação do Sindicato a Nível Estadual e Regio
nal; Informes Regionais, Estadual e Nacional do

Mov�mento Médico. Nos faremos representar pelos
seguintes colegas: Drs. Walter Falcone, DenisAraújo
e Douglas Anjo, como vice-presidente, secretário e

tesoureiro regionais respectivamente.
• Notícia que nos chega da Associação Médica

Brasileira (AMB). O Fórum sobre Tuberculose rea
lizado em 14/05/92, em São Paulo, nos causou sur-'
presa desagr�vel. Temos aumento desta doença,
por consequencta da AIDS. Que há negligência do
governo federal na produção, disuibuição e controle
dos medicamentos necessáriospara o combate desta
enfermidade. Já temos falta dos medicamentos em

nossa cidade, .

A AMB resolve acionar judicialmente as auto
ridades responsáveis por esse quadro alarmante.
Alertar a população. Acionar as entidades civis or

ganizadas para que se mobilizem e pressionem o
Governo Federal, para destinar recursos à saúde e ,

educar.para aprevenção.
• Os acidentados, principalmenze de transito

devem ser conduzidospara o Hospital São José.
'

Dr.Walter Batista Falcone

.'

FUNILARIA
JAAAGUÁ LTDA.

.-c.. eAq_cedDf"SolaT.
R. FelipeScItMidt, 279-FOM:

72-OH1l
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II
I

CHURRASCARIA

COSTELÃO
Buffet de frios com 12 variedades de saladas, Buffet de Quentes com

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

Rua Heinrich Augusto Lessmann, 197
(ao lado do DG da Weg)
Fone: (0473) 72-3539

ESPETO CORRIDO COM BUFFET

Jaraguá do Sul; 06 a 12 de junho de 1992 Página 5

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



a reconstituição.
A zona agrícola foi mui

to atingida, plantações intei
ras ficaram em baixo das
águas, comprometendo as

próximas safras de milho, ar
.

roz, feijão, banana, aipim e

outros produtos de cultivos
mais comuns na região.

Prejuízos
.

A Prefeitura de Jaraguä
do Sul estima gastos aproxi
mados a Cr$ 100 milhões so

mente na restauração de es

tradas, na recuperação de ou

tros danos ao patrimônio pú
blico. Somente na localidade
de Rio dos Cedros, 20, barrei
ras despencaram na rodovia
principalmente, causando in

terrupção de vários dias ao

tráfego. Na quarta-feira as

equipes terminariam o traba
lho de retirada do barro da

_____----GERAL �ºI!.ItEJ2
Jaraguá passa pela maior

enchente dos últimos � 40 anos
Jaraguä do Sul - Dias

consecutivos de chuvas fortes
e intermitentes causaram ala

gamentos em vários bairros
de Jaraguá do Sul, refletin
do-se numa enchente que é
classificada como a maior dos
últimos 4Ó anos. Os bairros
Vila Lenzi, Ilha da Figueira,
Nereu Ramos, Vila Baependi,
Vila Lalau e Jaraguä Esquer-
do foram os mais atingidos. ,

Centenas de casas fica
ram inundadas pelas águas,
nas regiões ribeirinhas algu
mas foram praticainente en

cobertas. Na sexta-feira, a ci
dade praticamente parou. As
linhas de ônibus urbanos e in
terurbanos regionais foram
canceladas quase em sua tota

lidade. Várias empresas e ins
tituições não trabalharam du
rante as cheias, como escolas

municipais, estaduais e priva-

das.
E ate mesmo duas

agências bancárias,' lojas e

comércios fecharam.

O abastecimento de
água foi interrompido a partir
das primeiras horas da manhã
de sexta-feira. As recla
mações eram' muitas na se

gunda-feira à tarde, depois de
quase três dias da interrupção
no abastecimento.

Na localidade de Nereu
Ramos, além da queda de
barreira na BR 280, acesso à
Corupá, registrou-se abertura
de uma enorme vala na rua I

José Calixto, que dá destino
ao loteamento Santo Antônio.
A estrada foi interditada ao

tráfego até a terça-feira à tar
de, quando máquinas da pre
feitura concluíram totalmente

-�"'"iIo-_.�_. "_ i

Vila Lalau, perto do acesso principal da Rodoviária ficou assim•••

Rua dó Bairro Vila Lenzi, bastante atingida

EmN
Ramos,
buraco
cruzou
a

estnida.
'Passagem
só,à
cavalo
esob
forte
corren_

A administradora do Samae
calculava que até o final da tarde
de terça-feira (2), o abastecimento
seria normalizado, principalmente
na parte central da cidade e bairros
próximos.

•

Na fábrica AqJi, carrocerias ficaram ilhadas e lixo tomou conta do

Centenas procuram auxílío
na Secretaria de Bem Estar
Jaraguá do Sul - Mais de e colchões foram doados pd!

mil pessoas já procuraram a se- comunidade e os alimentos coJllo

cretaría de Bem Estar Social prados pela prefeitura municipaL
desde a última sexta-feira, em Uma equipe da prefeilUll
busca de auxílio em função dos

municipal está realizando um Io
danos que as chuvas causaram' vantamento para saber quantas
em praticamente todos os bairros famílias ainda não tiveram COlI'
da cidade. A Secretaria de Bem

dições de retomar à casa,.lI1l!Estar Social está dístdbuíndo
calcula-se que a grande malona

.roupas, colchões. e acolchoados
das, famílias atingidas já estão

em sua própria sede e através de
. voltando à residências para o

kómbís nos bairros mais atingi- !rabalho de litripeza.dos, como Itapocuzinho, Vila
Lenzi, Ilha da Figueira, São Ju- A campanha de doações
das e Amizade. continuará sendo centralizada

Durante ó fim de semana peta Secretaria de Bem Estar�
a Secretaria de Bem Estar Social cial, que até a terça'!feira (2) li'
distribuiu uma cesta básica eon- nha arrecadado 4.78!l. quiloS do

tendo arroz, feijão, óleo, leite em alimentos, 1578 unidades de ma

pó, margarina, doce, açúcar, tri- teriais de limpeza, 200 colchÕes,
go, farinha de mandioca, fermen- 300 cobertores e 2.500' quiloS do

to e material de limpeza como roupas e calçados. O cere�sabão em pó, sabonete, papel hí- Rudibert Schmelzer, da bene

giênico, sabão em pedra, desínfe- ciadora de Arroz Ita doou 2.�
tante, escova e escovão. Todas as quilos de arroz para os desabrt
roupas, cobertores, acolchoados gados.

Jaraguá do-Sul; 06 a 12 de junho de 1�2

II
Mais de 90% da cidade ficou sem água tratada
JaragUá do Sill - Apenas

10% da população járaguaense re

cebeu água tratada na madrugada
de sexta-feira (29), quando o ele
vado nível do rio impediu o fun
cionamento dás bombas. Segunde

'a administradora do Samae - Ser

viço Autônomo Municipal de

Águas e Esgoto -, Elisa Manske
Lescowjcz, além da água, havia
cerca de 7,0 centímetros de areia no

fundo do poço de captação.
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Bombeiros passam dias
em intensa movimentação

Muitas quedas, de barreiras nas estradas da região

Estado de calamidade
pública em Corupá '

Corupá � O prefeito Ernesto Felipe Blunk
decretou estado de calamidade pública em Corupä

i no final da tarde de sexta-feira (29), após vistoriar
" estradas, pontes e as condições gerais de bairros e

.

' Jocalidades da cidade. Alguns trechos ficaram
-

completamente isolados. Mais de 150 casas foram
inundadas. A comunidade rural foi seriamente
atingida e, certamente, amargará 'prejuízos na safra
do principal produto agrícola do município: a ba

:' bana e nas culturas de milho, e arroz, entre outras,
�:-.

.

Os prejuízos foram calculados em CrS 500

<milhões pelo 'prefeito Ernesto Felipe Blunk que já
� anunciou pedido de auxílio aos governos federais e

;<-estaduais neste valer, "Não temos como arcar com

'r'; despesas tão grandiosas", antecipou o prefeito .

.ii . Os rios Novo e Humboldt subiram 4,5 metros
"t: acima do nível normal alagando vãrias regiões da
:' cidade. Estradas inteiras estão intransitáveis. As
áreas mais atiagidas foram Rio Novo, Guarajuba,
Tifa dos Milhões e a rodovia Corupá/São Bento do
Sul - onde várias barreiras despencaram.

Ö Corpo de Bombeiros Vo- mados para auxílio as últimas ví
luntärios de Jaraguä do Sul traba- timas das enchentes que se espa-'
lhou intensamente desde a noite Ihavam por vários bairros da ci-
de quinta-feira (28) até terça-feira dade.

N di I
. à noite em atividades relacionadas o mesmo. ia pe a

às chuvas fortes e intermitentes, manhã, um barranco de aproxi-
So

.

d 130 did madamente 15 metros de altura
maram-se mais e pe I os .

de ajuda para retirada de móveis deslizou sobre uma casa, na late-

e pessoas em residências alaga- ral 470 da rua Joinville. O pro

das. No período, os bombeiros prietário Novaes ao ouvir o baru- .

atenderam ainda um acidente de lho tentou tirar o carro da gara

trânsito, um desmoranamento e gem e acabou sende colhido pelos.
um afogamento. Na terça-feira o destroços da casa e pelo barro.

trabalho era de limpeza de casas,
Com o impacto, o carro foi parar
na sala de visitas. O .motõrista so-

empresas e ruas.
. freu ferimentos leves, sua esposa,

Na quinta-feira, por volta Irene, nada sofreu. A casa ficou
das 20h30min, os bombeiros fo- parcialmente destruída. Segundo
ram chamados para dar socorro seus proprietários a Prefeitura se

as vítimas de um tríplice acidente comprometeu em realizar as' re
de trânsito, que aconteceu na rua formas.
Joinville, quase em frente ao bar e, No sábado o quartel dodormitório Simone. Quatro pes- COFpO de Bombeiros Voluntários
soas saíram feridas das colisões. recebeu chamada para buscar o

Na madrugada de sexta-fei- corpo de Alvaro Boldroan, de 33
ra começaram a chegar os cha- anos, que morreu afogado no rio

Itapocuzinho, depois que a canoa

em que pescava com amigos virou
devido a força das águas. O corpo
foi encontrado na segunda-feira,
engatado numa das pilastras da
ponte que faz divisa de Jaraguä do
Sul com Guaramirim,

Começaram domingo os

trabalhos de limpezas nas casas

da região, atingidas pelas inun
dações. Na terça-feira os serviços
mais comum eram de. esgotamen
to de poços e garagens subterrâ
neas.

Ainda na terça-feira os

bombeiros atenderam chamado a

residência de Altair Pieper, pres
tando auxílio no combate a urn

princípio de incêndio que ocorreu
na rua São Francisco, 214, na re

sidência de Altair Pieper, bairro
Ilha da Figueira. O fogo foi 'logo
debelado, bastando urna viatura
doCBVJS.

Cr$ 200 milhões de prejuízos em Massaranduba

Massaranduba - Quedas de
barreiras e avarias em pontes e ponti
lhões foram os principais problemas
registrados em Massaranduba. O pre
feito Dávio Leu decretou estado de

emergência no município e estimou
prejuízos de aproximadamente Cr$
200 milhões.

Três escolas ficaram alagadas,
duas nó centro e uma na localidade

de Alto Guarani-Açú. O número de
barreiras que deslizaram sobre estra
das do interior foi tão grande que na

terça-feira à tarde o €hefe do Depar
tamento de Obras, Hilárío Frietzke
ainda não tinha dados neste sentido.

Na localidade de Rio Bonito
pontes foram danificadas, .tambêm as

cabeceiras da ponte nova sobre Alto
Guarani foram levadas pelas águas. O

Acesso à Braço Seco ficou interrom
pido até segunda-feira à tarde.

Uma estrada municipal na loca
lidade de Patrimônio teve' seu leito
carregado pelo transbordamento do
rio. Foi criado um acesso através de
desvio provisório. As obras de retifi
cação desta estrada se alongarão por
mais alguns dias.

SPÉ-ZIA & elA. L,.DA.
Serraria 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

Rua ReinoldoRau,632
Fone: 72·1599

Conheça as novas-tarifas
promocionais para

o transporte de cargas aéreas

Consu-Ite a Varig pelos fones
72-0091 ou 72-0363
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• A tabeliã e oficial de tftulos da
comarca de Jaraguá do Sul, Áurea Müller
Gruba, aniversaria neste doze de junho
(dia dos Namorados). A esta mulher de
extrema competência nossos 'melhores vo- • O vice-prefeito e prefeiturâvel,
tos de sucesso, prosperidade e felicidades. Aâemar Frederico Duwe, é mais um ge-

• O empresário Roberto Breithaupt, miniano a festejar aniversário nesta sema

diretor da Comércio e Indústrias Brei- na. Ele completa data natalfcia em 11 de

thaupt, também aniversaria no próximo . junho próximo. A Coluna o parabeniza,
dia doze de junho. Que a competência e desejando-lhe muitas felicidades.

os bons ventos que cercam sua vida em

presarialpossam se registrar também con

tinuamente em sua vida cotidiana.

�
-WtODAS

CALÇADOS PARA
'TODAA FAMÍLIA

Av.Mal Deodoro, 183
Fone: 72-3585

II
. II

II

II

Façasua
res.rva de

passagem,
Hotel e

translado e

curta
intensamente
suas férias.

VARIG:
72-0091

Aniversariantes
da Semana

Dia 07/6 - Má
rio Mathias, Teobaldo
Murara, Tecla Mathias
e Juliano Zomer.

Dia 08/6 - Iri
neu Peters, em Çuritiba
(PR), Francisco Fis
cher e BernardoAlpers-'
taedt.

Dia 09/6 - Os
mar Oscar Nagel, Ira
cema Meier, Leopoldo
Malheiro Júnior, Inval
do Lemke, Antônio
" '"

Fortunato Angelo,
Marta Satler, Alice

Monteiro, Alice Picolli,
Selmar Luiz Gretter,
Adriana Conti, Luis
Carlos Stinghen e Sa
mirLuis Tomelin.

Dia 10/6-

•Aniversariou dia
primeiro de junho o

jovem CésarLuiz Weber,
da sociedade

Guaramirense, filho de
Domênico (Iraci Dias)
Weber. Completou 21

.

anos, recebendo
cumprimentos deparentes
e amigos, e um beijo mais

do que especial da
namorada Maria Alves,

que relembra a data
através da Coluna.

.

• A menininha Iordana
Alyne Cipriane aniversaria neste
sábado (06-06). Completa três
aninhas bem vividos para a feli
cidade dos pais Elinor e Teresi
nha Cipnane. A festinha é em

sua residência. Parabéns e feli
cidades!

• Completou um aninho de
vida no dia 27 de maio o garoto
Conrado de Aquino Machado, fi
lho de Lúcio (Ivone) de Aquino
Machado. Os pais e os irmãos Fa
ber e Dinael, como também os pa
drinhosMário eAdelaide Zocatelli,
extremamente orgulhosos e satisfei
tos, anunciam que a festinha acon

teceu no sábado, dia 30. Parabéns

garotinho!
• Edino Mace

do, jovem funcioná
do do Posto Mar
colla, aniversariou
dia dois de junho,
recebendo felici
tações de amigos,
parentes e amigas
que o têm em alto
conceito. Parabéns
e felicidades!

• Recebemos dois simpáticos
e bem-feitos (por alunos) convites
para festas juninas em escolas mu
nicipais. A Escola .Alberto I Bauer
comemora as datas em homena
gem a santos de junho no próximo
dia 06. Já a SecretariaMunicipal da
Educação, que abrange todas as

escolas, promove uma grande festa
dia 5, a partir das 8h3Omins, no

Parque Municipal de Eventos, mui
tas atrações na pauta.

, I,E_MI'@t9hr Da'lL'''
& 'J.-&-DU..,.

deTelefones
COMPRA· VENDE· ALUGA

Rua WalterBreithaupt. 92 (defronte Q()

BeiraRio Clube de Campo)
Fone (0473) 72-2598
Jaragu4 doSul- SC

�------------�--�----��2��Qg---

(irias Célio
60, da Dalce
da Europa no

1. J)U�ante dez
viSitando 8

cofher idéias e
possibi?item
vez mais as

sa

(AssociaçãO
•

'S dos Excep
neste sá

bingão benefi
'0, às 14 ho

. de Esportes
bingão estava
o sábado pas
sendo transfe
,'tIII virtude dos
da outra sema

valiosos e em

estarão sendo
cortelas estão

à Cr$

Rosemeri
e Fabiano

"Depois de 3
anos, 6 meses e 23
dias de broncas, mar
chas e contra mar

chas, chegamos a con

clusão de que não p0-
demos viver um sem o

outro". Com estes di
zeres abre-se o convite

para o casamento de
Rosemai (filhos de

Hardwig Laube - in
memorian - e Lour
des Laube e de Harol
do Hindlmayer e Elfi
T. Hindlmayer}. A .

u

nião matrimonial será
oficializada na Igreja
Evangélica Luterana
Centro, às 18:00 horas
do dia treze de junho
pr6ximo. Longa vida e

felicidade continua ao

casal é o desejo da
Coluna.

* Mais um nascimento alegrou as famaias Weber e
Dias. É da garotinha Talita Weber Dias, que nasceu dia

20 de abril Ela é filha de Sandra Maria Weber Dias e

Renato César Dias. Na foto, a recém-nascida posa ao la-o
do da tia e madrinha Cinira Teima Weber. A Coluna

manifesta desejo de vidaproftcua à rebenta.

eine
Jaraguá

QUINTA - 04/06/92 _' II

20:15 horas - Bugsy - Cen
sura: 12 anos
SEXTA -05/06/92 - 20.;15
horas - Bugsy - Direção de

Bany Levinson, com WalTen

Beatty e.Annete Bening. * 10
indicações para o Oscar.
Censura: 12 anos
SABADO - 06/06/92 -

20:15 horas, - Bugsy - Cen
sura: 12 anos. 22:00 horas -

"Semprogramação".
DOMINGO - 07/06/92 -

20:15 horas - Bugsy - Cen
sura: 12 anos

. SEGUNDA 08/06/92
20:15 horas - "Sem pro
gramação".
TERÇA 09/06/92
20:15 horas - Bugsy - Cen
sura: 12 anos.
QUARTA - 10/06/92 -

20:15 horas - Bugsy - Cen
sura: 12 anos

Vida Religiosa

A ordenação'
do Pastor Bock,

A Comunidade Evangélica pre
para-se com muito carinho para a ce

rimônia de ordenação do novo pastor
- CARLOS BOCK - que. terá lugar
às 19 horas de 14-06-1992, na Igreja
da Comunidade Evangélica Luterana
- Centro.

Um bem elaborado programa
tomará mais festiva a cerimônia de
ordenação, que contará com a pre
sença muito honrosa do PastorMein- .

radPiske, da Regional de Ioinvilie.
A Comunidade toda está gen

tilmente convidada aprestigiar os atos
de ordenação que são de grande bele
za espiritual e não acontecem com

muita freqüência em nossomeio.

I'

Av. Mal. Deodoro, 319
Fone: 7�-398S

�;�'
�.

Dê o que hã
de melhorpara
seus animais

CLíNICA
VETERINÁRIA

A A

ZQ�
�.
VIDA

P,EDR".S· ".VARAGUA

Atendimento clinico, cirúrçico,
intemamento, raioX. vacmas,
hospedagem, petshop, banho,

tosa, carinho e proteçiJo.
Rua LullltleMa;U7 (110 IIIdcJPIIIk

Md Blue)
F_ (�) n.G3n e 72-1_

M&Ikos VeteriD4riOl
AneIiSe B. Lehmana
CRMV2';1125

Maurfdo Lebm8DD
CRMV21126

Bettina Goscb
CRMV2·1389

Dra. DENISEMÜUER T. OLMOS

GINECOLOGIA - OBSTETRtCIA
PREVENCÃO 00 CÂNCER

Foto�m1ltogt:Y I
Ltda.

Rua GuilhenneWeege, 332. (Centro)
FONE (0473)72'1857' JARAGUÁDOS(4·SC

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

Jaraguá do sul-se
�GENS-FOTOS-REVELAÇÓES

o mais antigo
tambémé
omais atual

Dia 06/6 - Adé- , Carmen Ziemmer-
lia Wolf Weiller, Iris mann, Waldemar
Modrock Menegotti, Lemke, Terezinha

João Cláudio Braga Weiller Scaburi, Rudol
Júnior, Ivan César Fal- fo Kressin; Maria de

gatter, Conrado Leier, Lourdes Bartei, Maria

Hermann Kaestner e Albertina Krause, S6�

Augusto Pieper. nia Maria Stavis, Ro
naldo Fiedler, em Curi
tiba (PR), Leicy Maria
Caglioni e Edina Picol
li Cezârio.

Dia 11/6 - Valé
ria Dormbusch Bata
lhá, WaldirFunk, Ma
ria Tomaselli; Isaura
Zapella Piasezny, Ané
sia Gorges e Ademar
Fredericó Duwe (Dep.
Estadual e Vice-Prefei
to de Jaraguâ do Sul).

Dia 12/6 - Ka
rim Haake Boehm, em
Ioinville, Äurea Luiza
Müller Grubba; Rober
to Breithaupt, Francis
co Leier, Marcos Silva,
Aleir Mannrich, Carin
H Balsanelli, Amaril
do Antonio Fagundes e

Tatiana Silva Moura.

1111 T .4 LI er I K.
1.4\\.&'2-1. .ot.lll�glG. L'''••

Janelas, portas, portões, grades, cercas,
expositores p/lojas,�rtas pantOKriftc:as e rola.

Rua Pra. Costa e SUva, 158 - Vila LenD
89�50 - Jaragué do Sul - SC

Pedras para pisos • piscina - gnmitos e

rm:stimentos de paredes em geral.

kuaJoinville. 4.133 - Fone (0473) 72-0869
JaraguA do Sul - SC

11ft tM':.':=��C:LT�.
_

. �. 1 'Av.Marechal Oeodoro,601

[prn�llilU@pl!!s FONE 72-2689 Jaraguá do scisc

A melhorforma depremiar
Bom desempenho, qualidade eprodutividade.

FONE 72..2689
Av.Marechal Deodoro,601
Jaraguá do Sul· SC

RESTAURANTE E PETISQUEIRA

"ZINHO·BATISTA"
. Especializado em frutos do mar .

Abeno diariamentepara almoço e janta
Qututa e Sexta: SOPA DEPEIXE

Novo enderefSo: Rua Pres. Epitácio Pessoa, �79 esqui
na com a Cei. Emllio C. Jordan - Jaraguá do Sul -

SC

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

freezers e muito mais.
.

Venham nos fazer uma visita.
Venham conferir
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Horas a menos

ALTA
FREQÜÊNCIA
__________PorAli_

Garota
São Luís

Na noite desta sex

ta-feira (05) aconteceu o

concurso nas, dependên
cias do, Caesar's Club.
Representantes de várias
turmas, desde a 8' série
até o terceirãtt COIICOITe
ram ao titulo. As candl
datas: Nadia Weiss (iP
B), Carla Tomaselli (iP
A), Claudia Buchmann
(ifl A), Ltgia Silva e Nad
na Maia (2' Mag), Iise
Beber (30 Mag), Tomara
Lombardi, Man'lia Porto
'e Alessandra Tavares
(terceirão] e Nâdia Silva
(i(1 B). A escolhida repre
sentará o ,Colégio São
Luis no certame Rainha
dos Estudantes de Iara

guádoSul.

Paris de
todas

as noites

o desfile levado a

efeito pelos formandos do
Curso Sigma no sábado

último (30); na Mar
rakech, ,agradou. Desta
que para as bonitas e

atuais roupas da Modas
Albert, dirigida pela
simpática Tere.

It's
.ralnuíng
again

Alguém ainda quer
ouvirfalar em chuva?

No arraiá

Nas suas de-
pendências, o Colégio
São Luis realiza a tradi
cional Festa Junina, neste
dia 6, a partir <das i7 ho
ras. As atrações ficam por
conta dos comes 'e bebes
t(picos, folclore junino,
eleição de sinhazinha, ca
samento caipira, queima
da fogueira, bingo e ain
da música ao vivo, Para
lelamente, a comunidade
educativa abre a Semana
Champagnat, congregan
do alunos, professores e

pais em tomo de ativida
des esportivas.

Lamenta-se o fato de que a pro
gramação da Studio FM não seja
mais de 24 horas no ar. por outro Io
do, destaque-se o bom gosto na se

leção de repertório da emissora, espe
cialmente após as 23 horas! Ectetis
sima e gostosissimal

Nosso jovem planeta, a estrela da semana!

Verdes" ecochatos
e,autênticos

Dia 5 de junho, Dia
Mundial do Meio Ambiente e

da Ecologia. Em tempo de
ECO 9. sempre cabem algu;
mas discussões e colocações. E
bom que se compreenda a dife
rença entre conservacionismo e

ecologismo. O conservacionista
luta pela conservação do am

biente natural, tendo sua ação
motivada por consciência da

importância do meio para a so

brevivência e bem-estar da hu-
'

manidade. Essa mesma luta

pode ainda ser movida por
razões estéticas, cientificas,
econômicas e até afetivas (co
mo no caso dos grupos de pro
teção aos animais). lá o ecolo

gismo, abraça também a causa

conservacionista, mas não se

limita â "defesa da natureza".
O ecologista questiona o siste
ma social. como, um todo, até,

mesmo em aspectos que apa
rentemente não dizem respeito à
questão da destruição ambien
tal. ,

O ecologismo luta por mu
danças nas estruturas econômi
cas, sociais e culturais. A pollti
ca ecologista não se 'preocupa
em apenas garantir a perpe
tuação da espécie humana, mas
em garantir a "sobrevivênciape
la construção de formas sociais
e culturais que pennitarn a

existência de uma sociedade
não opressiva, igualitária, fra
terna e libertária". "Ecologismo
não é uma doutrina, mas sim
uma atitude de vida. Uma bus
ca .construtiva de transfonnur
.para melhor a vida dos homens
e seu relacionamento com a na-
-tureza", (!Antônio Lago e losé
Augusto Pádua). Onde é que
você se situa?

'Dança

ACADEM'IA DE GINASTICA
AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA. 865 SALA 101

Profil. MARISA FRANZNER CEP 89.250 - JARAGUÁ DO SlIJSC
-

-,--.",,�,.,.,-.:,. "�

- Infantil-
- Baby-Class
- Adulto
Senhoras

- Grupo de Dança

Fone: 72-1042
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Happy
Hour

A voltá do
lIonBenB-�orcego
Sempre que um filme produzido nos Estados Unidas COft

segue atingir: altas cifras de bilheteria, como foi o caso de BAT
MAN, que arrecadou "zilhôes" de dólares em todo o planeta, as
companhias produtoras sempre dão um jeitinho para fazer as·

famosas, continuações. Afinal, o que está em jogo são milhortS
demaçosdeumpapelzinho verde SEM-VERGONHA que tem,lIIII'

poder de compra fantástico. Tudo bem, nós todos esperávamos
uma continuação para Batman, mesmo porque se fonnos enu

merar os arqui-inimigos do "Homem-Morcego" ainda faltam o

Charada, Rei Tuti, Cabeça de Ovo, Traça, Chapeleiro Louco, Sr.
delo, e outros mais que não me recordo. Já pensaram se para
cada inimigo desses fizessem um filme? Ninguém iria suponar.
BATMAN II já está rolando nos cinemas norte-americanos e, fJO

que tudo indica, vai sermais um mega-sucesso de bilheteria - o

diretor é TIM BURTON (o mesmo de Edward Mãos de Tes�
ra] e no elenco estão DANNYDeVITO (de Irmãos Gêmeos), a .

gadssima MICHELLE PFEIFFER (você conhece) e o criticado '

MICHAEL KEATON que assume novamente o papel do h0-
mem-morcego. Desta vez, Batman enfrenta dois genios tradicio
nais do mal: J'INGUIM e MULHER-GATO, respectivamente,
DeVito e Pfeif/er que, segundo os olheiros de plantão, arreben-'
tam nas interpretações, principalmente, sob a batuta do "expert"
Tim Burton, que trouxe uma 6tica super-surrealista ao filme. ,

Você achou meu comentário um pouco parcial?Então as

sista /JATMANRETURN e depoisme diga se valeu pagar o pre
ço do ingresso.

--u n D e R g R o U nD--

• Vida de piloto de
Fômuda l não é facil. Que o

diga
.

a italiana GIOVANNA
AMATl, única mulher a temor
a sorte neste verdadeiro clube
do bolinha. Além de provar
seu valor como corredora, ela
tenta derrubar um incômodo
apelido: PENÉLOPE
CHARMOSA. Para quemjâ se

esqueceu, ela era a única mu

lher do desenho Comda Ma
luca, da dupla Henna-Barbe-
ra.

• A grande febre ameri
cana dos anos 90 atende pelo
nome de DREAMMACHINE,
a máquina do sonho. Parecida
com um óculos extravagante,
na 'verdade não auxilia em
nada a visão. Ao contrário,
funciona melhor quando se fe
cham os olhos e· o usuário se

abandona aO$ sonh�s mõis
profundos. A máquina emite
luz e som para o cérebro numa
frequência abaixo da normal.
Preço médio: 500 dólares. É
um sucesso.

• A voz continua a

mesma, mas vez por outra
DONNA SUMMER, - a rai
nha das discotecas dos anos

70 - muda o visual e a cor

dos cabelos. Em sua recente

passagem pelo Brasi� Donna
incluiu o hit "Lança l'erfume"
de Rita Lee, no Ifpert6rio.
Gostou e deve gravar.

• A Conferência Milli
dial do Meio Ambiente terá
pelo menos um evento p'an'Úe-
lo de peso: o Fôrum do Futu
ro. Nele, pretende-se vinculara
preocupação com o destino do

planeta a ações em favor dos
menores carentes de todo o

mundo. Vai dar samba.
• Uma boneca de l me

tro de altura e que custa 3.5()(}
, dólares é a nova paixão 1I0r

te-americana. Trata-se de uma

réplica fiel da atriz MARILYN
MONROE. A atriz DemiMoo
re (Ghost) é dona de uma.

.

,

' • Pesquisa feita 110 Um
. versidadê de Cambridge, Ingla•
terra, entre estudantes de 16 a

30 anos, revela que 20% delas
já foram vitimas de estupros
ou tentativa. A maior parte
conhecia seus agressores

...

amigos, namorados, vizinhoS
ou apenas admiradores.

Bye, bye... See you nea

week, Okay?!

Jaraguá do S�� 06 a 12 de junho de 1992
..
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Imobiliária
MENEGOTTI Uda.

(0473) 72-0031

Proclamas de Casamentos
domiciliada, e residente" na ma Victor
Vitkoski, 38, em Jaraguá-Esquerdo,
nesta cidade, filha de Mario dos San
tos Bertula e Maria Soeli de Souza
Bertula..
EDITAL N!118.309 de 29-05-1992.
GERSONHORNBURG e SONEIA
HORNBURG
Ele, brasileiro, solteiro, industriário,
natural de Jaraguá do Sul, domicilia
do e residente em Rio Cêrro II, nesta
cidade, filho de Gerhardt Homburg e

Neli Köpp Homburg.
Ela, brasileira, solteira". balconista,
natural de Jaraguá do Sul, domicilia-
da e residente em Rio Cêtro II, nesta
cidade, filha de Ingo Homburg e Eri
ca Borchardt Hamburg:
EDITAL N!118.310 de 29-05-1992.
CLAUDECIR ALVES e ROLEA
NEKRUEGER
Ele, brasileiro, solteiro, agricultor, na
tural de Dois Vizinhos, Paraná, domi
ciliado e residente na Rua José Theo
doro Ribeiro, 657, em Ilha da Figuei
ra, nesta cidade, filho de Inês' Leo-'
poldinoAlves.
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural

, de Jaraguá do Sul, domiciliada e resi-,
dente na Rua Bertha Weege, 3.147,
em Barra do Rio Cêrro, nesta cidade,
filha de Almiro Krueger e Valtrudes
OldenburgKrueger.
EDITAL N!118.311 de 29-05-1992.
CHARLES BORRINEU e SALE
ZIA ROSANA DE OLIVEIRA
Ele, brasileiro, solteiro, escriturário,
natural de Guaramirim, neste Estado,
domiciliado e residente na Rua Fran
cisco Vegini, 99, nesta cidade, filho de
Lides Bomneli e Maria Iris Prestini
Botrineli.
Ela, brasileira, solteira, secretária, na-:
tural de Jaraguá do Sul, domiciliada e

residente na Rua Padre Alberto Ja
cobs, 742, nesta cidade, filha de João
Mariano de Oliveira e Olinda Silva de
Oliveira.-

E para que chegue ao conheci
mento de todos, mandeipassar o pre
sente Edital, que será publicado pela
imprensa e em Cartório, onde .serâ
afixado durante 15 dias.

Jaraguá do Sul, 06 a 12 de junho de 1992 '·'·t
:�-:..

,,�
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CLASSIFICADOS CORREIO
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TERRENO

Vende-se terreno
com área de
1.288,00m2.
Local alto, livre de
enchentes.

Valor: Cr$
40.000.000,00.

IMOBILIÁRIA MENEGOTTI - Edifício M.n.gotti - sala 107 -12 andar - Av.M.1.

O.odoro 'da Fona.c. -CRECI n!!. 5501- fon. 72·0031 '

TERRENOS

BAIRRO: Ruam2 ÁREAml VALOR

AMIZADE 679 329,00 Cr$ 20.000.000,00

ESTRADA NOVA 266 514,00 . Cr$ 16.000.000,00

VIIALENZI 226 570,00 Cr$ 25.000.000,00

FIGUEIRA 010 1.090,00 Cr$ 50.000.000,00

FIGUEIRA 114 375,00 Cr$ 10.600.000,00

VIIANOV/. 119 2.024,00 Cr$ 150.000.000,00

AMIZADE 679 602,85 Cr$ 33.000.000,00

ÁGUAVERDE 371 511,00 Cr$ 33.000�000,00

AMIZADE 2·679 450,00 Cr$ 26.000.000,00

.Imobillária Menegotti, O s.u ••paço a sua conquista.Imobijiária Menegotti,o seu espaço a sua conquista.

Jaraguá do Sul, 02 de
junho de 1992.

ÁUREA MÜLLER GRUBBA
- Tabeliã e Oficial de Protesta

de Títulos

IMOB;LlÃRIA MÉNEGOTTI - Edifício Menegotli - sala 107 -12. andar -_Av.Mal. Imobiliária Men.gotti ltda
Deodoro da Fonseca -CRECI n!!. 5501- fone 72·0031 JUCESC N!!. 4220050742 CRECI N� 550 J

MARCIAKLUG
Ele, brasileiro, solteiro, funileiro, na

. tural de São Paulo, São Paulo, domi
ciliado e residente na Rua Nilo
Anastácio Vieira, 937, em Penha, nes
te Estado.
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural
de São Francisco do Sul, neste Esta
do, domiciliada e residente na Rua

EDITAL N!118.302 de 27-05-1992. Henrique Marquardt, 467, nesta cida
VALMIR CARLOS CORREIA de, filha de Rolf Klug e Anilza Maria
FERNANDES e SILVIA CLARlS-. Vieira Klug.
SEMAAS EDITAL N!1 18.306 de 27-05-1992.
Ele, brasileiro, solteiro, operário; na- ALUISIO PREIS e BEATRIZ
tural de Palmas, Paraná, domiciliado APARECIDA ORTIZ
e residente na Rua 519, n!1 49, em Ele, brasileiro, solteiro, industriário,Barra do Rio Cêrro, nesta cidade, fi- natural de Cafelãndia; Paraná, domilho de Gentil Fernandes e Angelina ciliado e residente na Rua Antonio
Cotreia Fernandes. Bernardo Schmitt, 104, em Ilha da
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural Figueira, nesta cidade, filho de Eriber
de Jaraguá do Sul, domiciliada e resi- to Preis eMaria Preis..

dente 110 Rua 519, n!1 49, em Barra do Ela, brasileira, solteira, balconista,Rio Cêrro, nesta cidade, filha de Aly- natural de Curitibanos, neste Estado,dorMoas e Wally Lemke Maas. domiciliada e residente na Rua Emi-
EDITAL N!118.303 de 27-0571992. lio Behling; em Vila Nova, nesta ci-
DOMINGOS SÁVIO SAFANELLI dade, filha de Luiz Pereira Ortiz e
e LUCEMARA MODROCK _ Donatilia de Souza Oniz.
Ele, brasileiro, solteiro, comprador, EDITAL N!118.307 de 27-05-1992.
natura! de Massaranduba, neste Esta- EDSON PEDRO ELYe EUNICE
do, domiciliado e residente na Rua KRÜGER
José Emmendoerfer, 127, nesta cida- Ele, brasileiro, solteiro, operário, nade, filho de José Safanelli e Venfrida tural de Quedas do Iguaçu, Paraná,Guesser Safanelli. domiciliado e residente na rua ItapoEla, brasileira, solteira, comerciante, cusinho, 1.851, nesta cidade, filho de
natural de Jaraguá do Sul, dornicilia- Valdemar Geni Ely eLidia Civa EIy..da e residente na Rua José Bauer, Ela, brasileira, solteira, operária, na-349, nesta cidade, filha de Alfonso tural de Jaraguá do Sul, domiciliada e
Modrock e Olga de Souza Modrock. residente em Três Rios do Norte, nes-EDITAL N!118.304 de 27-05-1992. ta cidade, filha de Ademar Krüge» e
LEONARDO' JOÃO STEIN" e Hildegard Stein Krüger.

.

MARuCE SCHWARZ EDITAL N!118.308 de 28-05-1992.
Ele, brasileiro, solteiro, metalúrgico, VALMIR WACKERHAGE e MA-
1Iatural de Jaraguá do Sul, domicilia- RILENE DOS SANTOS BERTUdo e residénte na Rua Adolfo Püttjer; LA
252, nesta cidade, filho deAmo Stein Ele, brasileiro, solteiro, mecânico de
eAMna Martins Stein. refrigeração, natural de .Jaraguâ do,Ela, 'brasileira, solteira, operária, na- Sul, domiciliado e residente na Rua
tllr�1 de Jaraguâ do Sul, domiciliado e Luis Bottolini, 239, em Jaraguâ-Esresidente em Três Rios do Norte, nes- querdo, nesta cidade, filho de Ewaldota ciaade, filha de Mário Schwarz e Wackerhage e Edi Winkle� Wackerha-Anita Krutsch Schwarz. ge. .EDITAL NIJ 18.305 de 27-05-1992. Ela, brasileira, solteira, operária, na-DANIEL . PAULO RAMOS e tural de Palma Sola, neste Estado,

lin
M.negolll

Imobiliária
MENEGOTTI Uda.

(0473) 72-0031

CASAS DE AJ_..vENARIA:

LOCAL: Ruaml ÁREAm2 VAWR

NOVA BRASíLIA 037 100,00 Cr$ 80.000.000,00

CZERNIEWICZ 098 13;),00 Cr$ 60.000.000,00
f

005 100,00 Cr$ 60.000.000,00TRts RIOS SUL

RIOMOLHA 80,00 Cr$ 15.000.000,00

SÃOLUIZ 209 140,00 CI1- 45.000.000,00

BR2BO 200,00 Cr$ 90.000.000,00

CZERNIEWICZ 088 4<1,00 Cr$ 20.000.000,00

''tlA R.AU 595 200,00 Cr$ 95.000.000,00

,;üARAMIRlM ;'50,00 Cr$ 55.000.000,00

MARGOTADÉLIA GRUBBA
LEHMANN, Oficial do Registro Civil
do 1!1Distrito da Comarca de Jaraguá
do Sul, Estado de Santa Catarina,

.

Brasil, faz saber que compareceram
em Cartório exibindo os documentos
exigidos pela lei, a fim de se habilita
rem para casar, os seguintes:

n

EDITAL
ÁUREA MÜLLER

GRUBBA, Tabeliã e Oficial de
Títulos da Comarca de Jaraguá
do Sul, Estado de Santa Cata
rina, na forma da Lei, etc

Faz saber a todos quanto
este edital virem que se acham
neste cartório para Protesto os
Títulos contra:
Artes Gráficas Trijota Ltda -

Rua: BR 280 km 69 - s/n - nes

ta;
Bettoldo Hinsching - Estrada
Ano Bom, s/n - Corupá;

.

DavidNieholas Couldrey - Rua
Luiz Sarti 1612 - nesta;
Jenes Adroaldo Ma_ç_ªrine
Mal. Deodoro, 815 - nesta;
Mario VitõnoRassweiler - José
Emmendorfer; 1039 - nesta;
Mercado Corupâ Ltda - Rober
to Seidel, 657 - nesta;
Mareio de Jesus C. Gonçalves
Rua Domingos Rosa s/no -

nesta;
Otacio Luiz Galiotto - Criciú
ma, 113 - nesta;
Roberto Marcelino Vatgas Ma
drid - Exp. Cabo Harry Hadli
ch, 667 - nesta;

E, como os ditos devedo
res não foram encontrados ou

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

mesmo compareçam neste
Cartório na Rua: Arthur Mül
ler, nO 78, no prazo da Lei, a
fim de liquidar o seu débito, ou
então dar razão porque não o

faz, sob a pena de serem os re

feridosprotestados na forma da
Lei, etc.

u
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,CASA MISTA c/OI apto. Rua João Grub
ba próximoWEG II
CASA MISTA Rua Campo Alegre próximo
INDUMAK

, CASA DE ALVENARIA c/80,OOm2 c/ter
reno de 4S0,OOm2 Rua Domingos da Rosa,
,s/nt ,

TERRENO c/380,OOOm2 em Três Rios do
Sul

TE�NO rua. Jacob Gesser c/420,OOm2
CHACARA c/SO.OOO,OOm2 em Gqarami
rim ,c/ISO metros de frente c/ asfalto.
CHACARA em Nereu Ramos
c/14S.000,OOm2 c/casa de 160mts.
CASA DE ALVENARIA na rua Pe. Aloísio
na Barra do Rio Cerro.
CASA DE ALVENARIA nà rua: Roberto
Ziemann, nt 38.

CASA DE MADEIRA: Rua Francisco de Paula, 2386
c/03 dorm., sala, cozinba, banbeiro.

' ,

CASA DE MADEIRA: c/02 dorm., sala, cozinba, ee
pa, banbeiro, garagem. Na rua Rio Grande do Sul nl
110.
AFrOS no Edifl'cio Joana: c/02 dorm. dependência !de empregada, interfone, portão eletrônico e gara- '"

gem na A"I. Mal. Deodoro, 364.
SALAS COMERCIAIS: No 111 andar, em cima da MP
e em cima do Unibanco.
CASA DE ALVENARIA: Rua Domingos da Rosa,
s/nll, c/02 'dorm., sala, cozinba, banbeiro, garagem.

VENDAS

CRECI 0914 - J

ALUGA
SALA COMERCIAL - com 220m2 -

Rua Barão doRio Branco (Lojas Pereira).
SALA COMERCIAL - com 100m2, 1fl
andar - Reinoldo Rau, (em 'cima Cantinho
dos Presentes)
SALA COMERCIAL, - com 140m2 - 1fl
andar - Ed. Florença
APARTAMENTO (grande) - Ed. Carva
lho - Rua Gumercindo da Silva, 555

VENDE

CASA DE ALVENARIA - com 140m2,
terreno com 435m2 - Rua Henrique Guer

fert, nfl 1281 (Vila Lalau).
CASA DE MADEIRA - com terreno de
400m2 - casa de esquina - Rua Irmão
Leandro.
CASA DE MADEIRA - com 148m2 tem
no com 45Om2, Rua Walter Marquardt, nfl
2732.
APARTAMENTO - com 85m2, Ed. Con
dominio Amizade - apto. 304 - Bloco 5.
PARTE FINANCIADA.
APARTAMENTO - com 140m2, de nfl
202 - 2fl andar - Ed. Carlos Spézia.
APARTAMENTO - com 180m2 - 1fl an
dar - Ed. Ana Paula.
TERRENO - com 544m2 (17x32) - na

Rua Thomâs Francisco de Góes.
TERRENO - com 337,50 - na Barra do
Rio Cerro - Rua PastorA/berto Schneider.
,SALA COMERCIAL (térrea) com 110m2

- Rua João Pico/li - Ed. Pa/oma.
CHÁCARA - com 29. morgos, casa sem

acabamento com 168m2 - em Schroeder.

Jaraguá do Sul; 06 a 12 de junho de 1
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Area de

52.000,90m2 anexo
a faculdade

---------

Possuimos diversos
lotes com
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Serviço Aytônomo Municipal
de Agua e Esgoto
Jqrpwá do Su/�C), 03.06.92
Edítal de Concurso
Público N° 001/92

Tomamos público, para conhecimento dos
interessados, que se acham abertas as inscrições ao
Concurso Público, para provimento das seguintes
vagas:· .

ESCREVENTE DATILÓGRAFO
ESCRITURÁRIO
OPERADOR DEETA "B"
OPERADOR DEMAQUINAS
.AUXILIAR
As inscrições estarão abertas no periodo de

08 a 10 de junho de 1.992, no horário das 09:00 às
11:30 e das 13:00 às 16:00 horas. Maiores infor�
mações poderão ser obtidas na Divisão de Pessoal
do SAMAE, na rua Guilhenne Weege, 34.

Enlf. MILTON TADASHISHIRATORI
Diretor do SAMAE

EUSA MANSKE LESCOWICZ
Administradom do SAMAE

CORREIO-
�� .-c:>"C»

FRENTE LIBERAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
o PresidenIe da ComissíJo&ecutivaMunidpal

de CoruptJ do Partido da Frmte Liberal, desta cidade,
na forma do lei ddtoralvi- C01JVOCQ os senhora
membros do DiretórioM�V��
dos e Senadores com domicilio ddtoralIW MUIUC{1Jio
e os Delegados à Convenção Re1lionoJ, para a Con
venção Municipal do Partido da Frmte Liberal a rea

Iizar-se IW dia 14 de Junho de 1992, às 9:00 horas, à
Rua Jorge Lacerda, nfl 0223, para a deliberação da se

guinte:
ORDEMDODIA

a) Votação da froposta de Coligação partidária
para as eleições majontáiias, observadas as normas da
Lei nfl8.214/91,

b) Votação das Chapas de candidatos às eleições
majoritárias, proporcional (ou a ambas),

c) Votação da denominação de (UNIÃO POR
CORUpA) da Coligação PDS/pFL.

Corupá, õläe junho de 1992

WALDEMAR SCHUL1Z
PRESIDENTE

COMISSÃOEXECurWA MUNICIPAL

Partido Democrático - PDS

Edital de Convocação

o Presidente da Comissão Execu
tiva Municipal do PDS - Partido
Democrático. Social de

.

Corupá,
na forma da Lei Eleitoral vigente,
convoca os senhores membros' doDi
retório Municipal, Vereadores, Depu
tados com 'domicl1io eleitoral no .mu

nicipio e os Delegados à Convenção
Regional; para a Convenção Munici

pal do Partido, a realizar-se no dia 14 II

de junho de 1992, às 9,00 horas, na II

Rua Dr. Jorge Lacerda; 223, para a I'

deliberação da seguinte:

ORDEM DO DIA:

a) Escolha dos candidatos à prefeito e

vereadores.

b) Deliberação sobre coligação com

outrospartidos. _

c)
.

Deliberação sobre a denominação
da coligação.

Corupâ; 02 de Junho de 1992.
.

ErminioMoretti
Presidente

CORREIO
K> C> .- C> "" c:»

Faça sua

assinatura
por telefone
72-3363

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 ._ Jaraguá do Sul.
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Wagner: Governo nãoaumenta
mais a alíquota do ICMS

o deputado Udo Wagner
está bastante eufórico/ com o

comprometimento do governa
'dor Vilson Kleínübíng, em não
aumentar à alíquota do ICMS de
17% 'para 18%. Esta decisão foi
anunciada 'na abertura da 261
Convenção Estadual de Direto
res Lojistas que aconteceu em

Lages no ítltimo final de semana.
O parlamentar pedessista expli
.cou que em seu discurso o go
vernador se comprometeu pe
rante os lojistas em não mais
aumentar a atíquota do ICMS.

Udo Wagner, que foi o

primeiro deputado a se manifes
tar contrário ao anüncio do au

mento da alíquota, disse que o

governador Kleinübing "está ou

vindo e considerando os anseios
da população catarinense,
através' dos parlamentares esta
duais, que auferem as expectati
vas da própria população".

O pedessista lembrou que
na convenção também foi am
plamente debatida a reforma fis
cal que está tramitando no Con-

.

gresso Nacional. "Devemos ficar

atentos, para que esta reforma
que terá come ponto positivo a,

redução do nümere de impostos,
talvez para 7 ou 8, não implique
em maior carga de tributos", en
fatizou.

Wagn�r é amplamente fa
vorá:vel à aliquotas menores, fa
zendo com que o contribuinte
recolha' efetivamente os impos
tos, pois entende que quanto
maior "a alÍquota, maior a. ten

tação da sonegação. Defende
mos ainda com intransigência o

combate ao déficit público, a'
agilização na privatização, o in
centivo à livre iniciativa e o

apoio para 1993 na reforma da
Constituição para que se elimine
a estabilidade no emprego", fri
sou.

AJUPA PARÁ HOSPITAIS
DEJARAGUÁ

Acompanhado do deputa
do Durval Vasel, Udo Wagner
esteve na Secretaria da Saúde na
última terça-feira em audiência

Edital de Convocação
o Presidente da Comissão Executiva

Municipal do PARTIDO LIBERAL -

PL - de Jaraguá do Sul; de conformida
de com. à legislação eleitoral em vicor faz
CONVOCAR os Membros do Dlret6rio
Municipal, Vereadores, Deputados e De-

, legados às Convenção Regional' com do
micüio eleitoral neste Munic.fpio,. para
comparecerem à CONVENÇAO MUNI
CIPAL, que realizar-se-á no dia 14 de
Junho de 1992, às 9,00 horas, na sede do
Clube Atlético Baependi, na rua Augusto
-Mielke, 466, para deliberar sobre a se-

. guinte

ORDEMDODIA:
(l) votação da proposta de coligação par
tidária para as eleições majoritárias e

,

proporcionais, observadas as normas da
Lei nQ 8214/91; ,

b) indicação de candidatos à coligação;
c) definição do nome da Coligação;
d) assuntos gerais. '

,

Jaraguá do Su� 02 de Jlf.nho de 1992.

CARLOS BARZENSKI -

Presidente da' Comissão Executiva
Municipal do P.L.

COOl o litular da Pasta, João
Ghizzo. N� opertuníâade foram
'encaminhados dois pleit.os de "a
Juda finaneeira ao Hospital e

Maternidade Jaraguá e Hospital
São José, ambes de Jaraguá do
Sul".

Explicou que as duas insti
tuições de saúde estão passando
uma série de dificuldades, neces
sitando assim da ajuda financei-

,

ra do Governo, jsma vez que a

comunidade está mobilizada
também neste sentido.

RECURSOS PARA BARRA
VELHA

O deputado Ud0 Wagner
entregou cheque com recursos

da ordem de Cr$ 51'milhões pa
ra o calçamento de ruas em Bar
ra Velha. "Esta é a primeira
parcela de um convênio que to
taliza CiS :168 milhões, realizado
com a Secretaria dos Transpor
tes e Obras", concluiu o parla
mentar pedessista.

II Edital de Convocação

oPresidente da Comissão Executiva
Municipal do PARTIDO TRABALHIS
TA BRASILEIRO - PTB - de Jaraguâ
do Sul, de conformidade com a legislação
eleitoral em vigor faz CONVOCAR os

Membros do Diretôrio Municipat; Verea
dores, Deputados e Delegado à Con
venção Regional com domicüio eleitoral
neste Munictpio, para comparecerem à

CONVENÇAO MUNICIPAL, quereali
zar-se-â no dia 14 de Junho de 1992, às
9,00 horas, na sede do Clube Atlético
Baependi, na rua. Augusto Mielke, 466,
para deliberar sobre a seguinte

.'

ORDEMDODIA:
a) votação da proposta de coligação par
tidária para as eleições majoritárias e

proporcionafsJ, observadas as normas da,
LeI nQ 8.214/91;
b) indicação de candidatos à coligação;
c) definição do nome da Coligação;
d) assuntos gerais.

Jaraguá do Sul, 02 de Junho de 1992.

JOSÉBENEDITODE CAMPOS ...,

Presidente da Comissão Executiva
,

Municipal do P. T.B.
.

li

Partido Democrático - PDS
" .

!

Edital de Convocação

o Presidente da Comissão Executiva Muni
cipal do PDS - Partido Democrático Saciai '

Jaraguá do Su4 na fotma da Lei eleitt;>ral vi�
convoco os senhores membros do DIretório Alá
1iidpa� Vereadores, Deputados com domicllitf
eleit6ral no munictpio e os Delegados à cari.
venção Regional, para a ConvençãoMunicipal do
Partido, a realizar-se no dia 14 de junho de 1�
às 9,00 horas, na sede do Clube Atlético B�
pend� na RuaAugusto Mielke, 466; para a delilJeo
ração da seguinte:

ORDEM DO DIA:

a) Votação da proposta de coligaçãó partid6rii
para as eleições majoritárias e proporcionais, tJb..
se1V� as normas da Lei nll 8.214/91;
b) VDtação das chapas de candidatos às eleições
majoritárias eproporcional;
c)Votação da denominação da coligação;
d) ASsuntos gerais.

Jaraguá do Sul, 02 de Junho de 1992.
Nelsio Henn -

Presidente da Comissão Executiva
Municipal do PDS ..,. Partido Democrático

Social..

Juízo de Direito da
Comarca de

Jaraguä do Sul - SC

Edital de Citação
, �

o doutor Carlos Alberto da Rocha, Juiz de Direito da Co
nJQIf:a de JaraJlUá do Sul, Estado de SQ/fIQ Catarina, nafonno da lei.

FAZ MBER a todos quantos o presente edital.vi1'el1l Oll dtk
coiJlrecimento tiverem, com o prazo de 10 (vinte) dias, queporpont
de ALBINO ODORIZZI e ARNOLDA OlJORÍZZI, bt:QSiki-. ca
sados entre si, ele motonsta; ela do Ior, residentes e domiciJiDdos d
Rodovi(l PTefeito Engelbert Oechsler, BR 280. /im 70, nesta cidadt, :
através de'sua procUlYldom DI4 SÔNIA BEATRIZ HENN. COltl es
critório (U!Sto· cidade, foi requerida a ação deUSUCAPIÃo '"
13.603/92, para aq�60 do

imóve�l
ue possui·as seguintes Ctfl'l1to

'

terúticas: "Um ieJreno situado no metro urbano desta cidatle de
Jaraguá do Sul, 110 lodo Impor da R 280 - ROdovia Prefeito E..
,bert Oechsler, i

.

sentida Jaraguá-CotUpá. eom área total de
IO.457,00m2 (dezmil, quatrocentos e cinqiienta e sete mellW�
dos), edificado com uma casa residenéiafde alvenaria, com a Qrea de
93,00m2 e uma'faragem de alvenaria, com 46,80m2, constnúdas. pelo
Sr. Albino Odonzzi, fazmda (tente com afaixa de domInio doBi(280
- Rodovia Prefe_'lo EnJlt!/bert 0eclrs.1er em 102,801i12, .tiPIdOS em

92,00m com lem1s de VOM Torres, Iodo direito em 146,56m com ter

ras de José Frutuoso � lodo esquerdo em, 97,8Om com um caminho de
acesso existente em terras dé Laura Rupp_ Este imóvel está re�
1W Registro de lmóveiula Comarca de-Jaraguá do Sul, sob 1tiàtrú:uIa
ng 24.633 e pane da matrlcuJa' ng 24-634 (memorial descriiivo - ti«.
ng 03)". DESPACHO: 1 - Dia 26/08/9i às 15:00 horas para (I au·
diência de Justificaç.ão. 11

- Cumpm-se o tII1. 942, 110 CPC. III - 1-
se: Em. 02/04/92. (as) Dr. CariosAiberto da Rocha - Juiz de J)irdIo.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados QUSeII
tes, incertos e. descoíIIrecidos, foi expedida o presente edital, quewd
-pubücado na forma do lei e ajixoda 1W átrio do F6rum, coirendo o.
l!IY1Zf!. de 15 dias, para contestarem, querendo, a COlllardasentença que
Justificar a posse sob pena de serem tidos como verdadeiros os {tJIOS
túega40s pelos autores. Dado e passado nesta cidade e Comatrl! t!,l
laiQguá do Sul, aos 13 de abril de 1992 Eu, BfIIIIO Winter, EscríV(IIJ
designado, o subscrevi. '

CARLOSALBERTODA ROCHA
Juiz de Diteito

'

Organização Contábil A Comercial SIC Ltda
\. � '.

.

.
.

eRC-SC 0048 .

Faça sua Declaração de Imposto de Renda conosco Fone:72-3236

"48 an,os 'de ex eriência, em Contabilidade"
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_-------FutebolAmador--------
-

Esporte em Revista
Jaime Blank

Chuvas provocam adiamento da rodada

Pelo campeonato guaramí
rense jogam domingo (7), no

estádio do Seleto, às 8h30min

Sporting x Transmagna/Weg
Ouímica e às lOh Tchan x Lade
cima. Já pelo campeonato de se

niors, organizado pela UF, todos
os jogos acontecem neste sábado,
às lSh30min e são estes: Guarani
X Arweg, Rio Molha x Cruz de
Malta e Tibério Automóveis x

Santo Antonio (no Internacio

·nal).
O X Campeonato Várzea

no, que teve um jogo na quintá
(eira· (4) entre as equi�es do

Bangu e Vila Lenzi, adiado do
dia 24 de maio, terá a rodada to
dll ela desenvolvida neste do

mingo (1). com os seguintes jo
gos: estádio do Santa Luzia -

8h4Smin Lojas Lili x Santa Luzia,

lOh5min Ofic. Mec. ABM x Casa
das Tintas Maba; estádio do Pa
raná - 8h45min Unidos do Boa
Vista x ABC, lOhSmin Santo
Antonio. x Portuguesa; estádio
do Internacional - 8h45min
Continental x União, lOhSmin
Internacional x Vila Lenzi; está
dio do Floresta - 8h45min Fla
mengo x Vila F6fa, lOhSmin San
tana x Vitória/San Remo; está
dio do Malwice - 8h4Smin Atlé
tico Paraná x . Estrada Nova,
lOhSmin Jaraguá Esquerdo x

Bangú.
O campeonato amador de

Schroeder, terá sequência neste

domingo (1), com a realização de
dois jogos. No estádio municipal
jogam às 13h4Smin Comercial A
x Comercial B e às lSh30min
Aliança xMet. Schroeder.

Jaraguá do Sul - As in

lensas chuvas que caíram no final

da semana que passou em todo o

município de Jaraguá do Sul �
região, fIZeram com que o presi
dente da Liga Jaraguaense de

Futebol, Ralf Manke, cancelasse
IodoS os jogos então marcados e

os transferisse para este final-de

semana. Assim sendo, neste sába

do (6), às l5h jogam ne estádio

Henrique Bernardi, em Guara

mirim. Amizade x Pinheiros, de
cidindo o primeiro turno do

campeonato da li Divisão de

Amadores, na categoria de aspí
rantes. Já no domingo (1), às l5h
acontece a decisão do primeiro
turno da "Primeirona", entre

Cruz de Malta e João Pessoa, [o
IO marcado para o estádio Euri
coDuwe, em Rio da Luz.

Juventus em

compasso de esp�ra
Desclassificado da Copa Santa Catarina, o Juventus agora

espero chegar o momento de participar na primeiro fase do cam

peonato estadual de 91, denominada de Taça Governador do
Estado. Enquanto o dia 5 de julho não chega, os treinamentos
continuam, e álguns amistosos estilo sendo acertados pelo depar«
tomemo de futebol. Novas contratações devém ser altunciadas
nas próximas horas, atimesmo um troca-troca envolvendo joga
dores do mercado catarinense estilo nas cogitações dos seus din
gentes. E o novo técnico?Quando vai ser anunciado?Dizem que
vem do futebolpaulista. Quem seid? NIJo. se;. O lato i que o no
vo técnico do Juventus terá de Sef uma pessoa com lalga t!X[H:
nincia no ramo e que consiga transmitir aos Jogadores que ai
estilo e àqueles que est4a por vir nectssariamentt indicados pot
ele, todo seu conhecimento e sob� tudo incuta na "cabecinha"
deles, a �sponsabilidade de vestir a caniisa tticolor e o tespeito
ao torcedor do "moleque tImIe$So'� que , a malDI' rttll1o. de ser

da gloriosa existincia.
,

----Futebol deSalão----

A volta às
competições estaduais

--Sicicross

DESTAQUES
Equipe

Malweeem
São Paulo

ESTRÉIA.
Se a eauioe orofissionaJ do

luvenlUS MO est4participando de
nenhuma competição oficial, no

mo�, a equipe de juniores di
rigUhJ tecnicamente por Abel de
Souza Ribeiro e que tem no co

mando do departamento de fute
bot; o abnegado desportista loão
Silvio Zacko, faz a sua estriia no

campeonato estadual da catego
ria, jogando neste sábado,. à 15
horas, no estádio Dr. Hercilio Luz,
em llaja/, diante do Marcílio
Dias. Nopr6xinw sábado (13) en
frenta ao Blumenau, no estádio _

loão Marcatto. .

VOLEIBOL
Neste jinal.de-senuma a

equipe de volei infantil feminino
DME/SÃO LC}IS/DALCELIS
participa da primeira fase do
campeonoto estadual da modali
dade, na cidade de São Ludçero.
As equipes do Colégio Divino
Providência, de laraguá do Su4
CME de São Ludgero e do Colé
gio Bom lesus, de loinville, são os

outros participantes. lá a equifl!
masculina da mesma categona,
estará em Silo losé, no mesmo

perIodo, participando da primeira
fase do estadua4 juntamente com

o Grêmio Independente, C.E.
Barão do Rio Branco e SER Elia
ne/Agroeliane.

.

BOLÃO
O selecionado jaraguaense

de bolão modaIid(Jde "bola 16'�
da DivisõoMunicipal de Esportes;
treinada pelo Valdir Domingos
dos Santos (Padeiro) e represen
tada pelps bololiistas Neli, Anto
nio, Romeu, laime, Walter, Mau-

ro, Ademir e N«o, cmtseguiram
uma excdellte StgfUtdtl COlocação
no 111 TomeiD IntegfGçtJo da A,A.
Thpy, de./oinviIli, MIIáado nos

dias 29 e 30 de maio. A classifi
cação /úuIl foi esta: I' Alvorada,
']Q DME/JS, j2 Thpy, 411 Urca, jIl
Tigre e (/l GI6ria.

BOCHA
Coniinuandb seus�para

tivos com vistas a �ipação
nos loços Microrregwnals, a se

leção Jaraguaense de bocha da
DME enfrentou no domingo que
passou, a seleção de Guaiatuba,
em partida revanche. Os resulta
tlos foram estes: Individual - IS
12 x 02 GuaraJuba, Dupla - IS
12 x 06GuaraJuba, Trio - IS 12x
07.GuaralUba. A equipe esteve

fof7!lada com Benolti, MarcoS,
Raú, Invaldo, Zélio, Alfonso, lri
neu, comandados pelo técnico
Landinlw.

VOOUJIRE
Opiloto jaraguaense de asa

delta Mdfcio Mielke, que tem o

patroc{nio da el!lPresa Dalcelis,
participa nos dias de haje e ama

nM, no cidade de Tim66, da�
ta etapa do campeonolo catori
nense de vOo livre. Mielke foi O·
sexto colocado IUI quinta eúlpa,
realizada emAscuira.

BINGÃ.O
Ad4uira sua cartela ao

preço de Cr$ 15 mü e participe a

partir das 15 horas deste domm�
no estádio loão Marcatto, do '']Q
Festival de Prbnios do luventus".
Voei concorrertf a 56premios, en
tre eles, autom6veis, motos e ele-
trodomhticos.

.

Bllllquc '; Depois de muitos
11105 ausente das competições esta

duais, o futebol de salão de Jaraguá
do Sul voltá a participar, desta feita

representado pela Associação Des
portiva Jaraguá (ADJ), que surgiu
em boa hora e com um só objetivo:
elevar o futebol de salão de Jaraguá
10 lupr que ele merece.

equipes do Colegial, de florianópo
lis, Büttner, de Brusque e Oemar,
de Lages. A equipe jaraguaense fez a
sua estréia na noite desta sexta-feira

(S), às 20h jogando contra o Cole-

'gial, da capital do Estado. Neste sá

bado, às 18h terá como adversária, a
equipe local da Büttner e encerra a

sua participação nesta fase, enfren
tando às 9h de amanhã (7) a Clemar,
de Lages. Já 6 certo que os jogos do
returno serão realizados em Jaraguá
do Sul, no entanto, a data só será de
finida na reunião do Conselho Arbi
trai marcada para o dia 26 de junho,
em Florianópolis.

Salto-SP - A equipe Malwee
de Bicicross, treinada pelo técnico
Adolar Moretti, viajou às 20 horas
de ontem para a cidade de Salto, no
interior de São Paulo, onde participa
nos dias de hoje e amanhã, da VIII
Copa Brasil de Caloicross. A compe
tição que 6 de nrvel nacional, tem o

patrocínjo da Caloi do Brasil e a orga
nização est' por conta do Clube Mandr \

58lto de Bleieross. Além dos pilotos
gaúchos, catarinenses, paranaenses e

paulistas - já tradicionais, muitos
pilotos do centro e norte do país, lá
estarão presentes, com o objetivo de
conhecer os futuros adversários nas

seletivas para o campeonato mun

dial, que acontecem no próximo mês
de julho, mais provavelmente na ci
dade de São J066 dos Campos (SP).

A delegação jaraguaense está
composta de aproximadamente 30
pilotos, mais a equipe t6cnica e de

apoio, os quais tiveram sua partici
pação facilitada pela direção do Ou
be Mandr, principalmente no que
tan� ao alojamento e a alimentação,
retnbuindo assim a equipe paulista a

excelente acolhida que tiveram em

Jaraguá do Sul, por ocasião das dis
putas do Campeonato Brasileiro de
Bicicross, em novembro de 1991.

E 6 com este objetivo, que a

ADJ do técnico Marquinhos, parti
cipa deste ontem (S), na cidade de

Brusque, do primeiro turno do cam

peonato estadual adulto da 11.Di

vido, competiçãó que reâne ainda as

ComemoraçãoI'

Liga Jaraguaense de Futebol
- 40 anos -

o dia 9 de junho de 1992 marca a passagem do 4f1l ano de fun
dação da liga mater de IARAGUA DO SU4 desligando-se da Liga
loinvillense de Futebol de onde emancipou-se.

Os estatutos eram public�os no "Correio do Povo'� e assinodos
pelo seu primeiro presidente ARTUR M()LLER, pelo 111 secretário DR.
MURILLO BARRETO DE AZEVEDo e pelo tesoureiro DR. RAY
MUNDo EMMENDOERFER.

. Os clubes iJ.W!_ fundavam a liga laraguaense de Futebol eram:
Ipiranga, BaejJendt, FaixaAzu/, Acaraf, D. Pedro II, de Corupá, Botafo
go, Estrela, de Nereu Ramos, Agua Verde, União e Sertanejo.

A liga, contudo, mudava em seguida, para LIGA IARA
G!'AENSE DE DESPORTOS, em razão da existEnc;a, em loinville, da
�ga loinviIJense de Futebol e cujo logotipo LJ.D. poderia ser confun
diiJo com aquela congenere.

Desnecessário dizer o impulso que deu a liga ao esportepebolisti
co, que revelou grandes clubes, excelentes equipes de futebol e deu ainda
�Ihores titulos ao desporto esuu/uQJ, debuindo na esteira do tempo gl6-
nas que foram duramente conquistadaS pelos atletas que ainda hoje,
ano a ano rompem com seu .entusiasmo as barreiras em busca do trOféu
consagrador demelhor equipe de cada ano.

Ao presidente RALF MANKE apresentamos nossos cumprimen
tospelapassalfem de tão importante data no Calendário esportivo da ci-

futlade e da regido, certos de que, saberá elevar o conceito do esporte do
teboi, assinalando a data que é gratapara todos os desportistas.

SBLEI1VAS

As seletivas para o Cainpeo
nato Mundial de Bicicross que acon

tecerão no próximo mês de julho -

em data a ser definida, terão como

objetivo classificar os 16 melhores
pilotos de cada categoria, para inte
grarem a seleção brasileira que dis
putará o Mundial de Bicicross, no
mêsde agosto, em Salvador (BA).

São grandes as possibilidades
da Equipe Malwee, de Jaraguá do
Sul, cfassificar em tomo de 12 pilo
tos, no entanto, surgem sérias difi
culdades de alojamento destes pilo
tos em São José dos. Campos -

provável sede das seletivas, dificul..:
dades estas que devem se acentuar
ainda mais em caso de classificação,
pois at6 o momento não tem como

transportá-los at6 Salvador, nem

como alojá-los em local próximo as

competições.

.DESPACHANTE,
VICTOR

CILO
Emplacamentos, transrerênclas, negativas,

. seguro obrigatório e taxas.
Rua Jorge Lacerda, 169 - Fone: 72-2779

SANTA MARTA
CONSTRUTORA, INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA.

!R0JET�, CONSTRUÇÃO,OECORACÃO,VENDAS DE TERRENOS, CASAS E APARTAMENTOS rua R.inoleSo Rau, 541-F�n.:72 32 82
�-----------------------------------
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MATUTANDO
____________Egon L. Jagnow-.............

ECO 92 x Educação Ecológica
Não sou muito amigo de grandes eventos, quando se

quer resolver algum problema, pois estes envolvem graudes
despesas e, em compensação, produzem poucos resulta
dos. Sem falar que, nonnalmente, se/vem mais para pro
moções pessoais, que outra coisa. Este também está sendo
o meu ponto-de-vista a respeito da ECO 92. Gastos as

tronômicos, discurso! inflamados, mas poucos resultados

práticos. Um verdadeiro teatro para enganar a opinião pú-.
blica mundial, uma i'ez que os problemas mais cruciais
não serão nem discutidos, pois os países desenvolvidos se

negam a fazê-lo. Gostaria que estivesse errado e pudesse
mudar minha opinião depois.

Contudo, em lugar dos grandes eventos, vale muito
'

mais fazer um trabalho silencioso e persistente de educar
as pessoas para um convívio harmonioso e racional com a

natureza. Trabalho este que deve ser realizado em sala de
aula (e temos belos exemplos, dignos de imitação, em

nossa cidade), e por órgãos responsáveis pela preservação'
do 'meio ambiente. Trabalho este que produz resultados
como estes, de uma consciência madura, apesar da pouca
idade, como nos revela a Fernanda em sua bela carta:

Li hti duas semanas a carta de um poluidor neste
jornal. e resolvi escrever o QUe acho da opinião dele.

Em primeiro lugar, a poluição é um mal desnecessá
rio epode ser evitado.

Claro, o progresso él' importante. Mas é mais impor
tante do que manter a vida em um planeta?

A inâustrialização produz resíduos e é mais fácil
jogá-los /IOS rios ou soltá-los no ar. É mais cômodo para
as lndustnas. Mas será que é mais cômodo para o resto da

população?
'

O tratamento de efluentes implica, em muitos custos

para uma empresa, mas será que sai mais caro que uma

ou mais vidas humanas e animais?
A empresa oferece empregos e condições de sobre

vivência para muita gente, mas de que adianta dar con

dições de sobrevivência para dez pessoas, se cinco pessoas
morrem por causa da poluição?

Por enquanto ainda dá para jobreviver, mas daqui a
alguns anos teremos que viver com máscaras de gás no

rosto.
'

Por que a camada de ozônio está sendo destruída?
Por causa dapoluição.

Em segundo lugar, a saída para esses problemas já
foi encontrada. E os culpados também. Um dos culpados
são as fábricas.

A saída é controlar a fumaça, colocar filtros nas

chaminés e tratar os resíduos.
A poluição, ou seja, a morte de pessoas e animais é

coisa mínima perto do progresso? Para se afirmar uma
coisa dessas, deve-sepensarmuito, termuita coragem!

'Antigamente, vivia-se muito bem sem o progresso, e

ninguém morria por causa da poluição, uma toma tão

boba.
Claro, o progresso é importante, desde que seja regu

lado.

, Fernanda Pozza da Costa 13 anos
711 Série - Coi. São Luis

Rainha inaugura vôo

conjunto da Varig com a SA

Com esse vôo conjunto,
com os aviões da VARIG, a SAS
os seus serviços para a América dO
int�rrompidos o ano passado.

Pelo acordo de coope
mado pelas duas, empresas; a SAS
ciaJiza uma quota de assentos e de
que pode variar de acordo com ai
necessidades e disponibilidade da�
sa brasileira:

A VARIG opera

�com aviões 747 às terças, quintas e

dos, e da E3candinávia para o BI'IIiIl
quartas, sextas e domingos.

No Rio e em São Paulo, I SM
tem "chek-ín" pröprío e nas demaiB cidI
des os seus passageiros serão�
pela VARIG. Além disso, a SAS val ftJ
ler-se da' extensa rede de serviçiJI da
VARIG para petmitlr aos seus passapt.
ras conexões imediatas de e para' .. pdI
cipais cidades daAmérica do Sul.

Falecimento

Agnes Jensen Löwen
Faieceu às 21,30 hs. de domingo passado, na residência de seu ne

to Heins Rode, em Joinville, a veneranda sra. AGNES JENSEN LÖWEN,
com a avançada idade de 102 anos e 8 meses de idade.

A extinta morou durante anos Ilm Jaraguá do Sul, em companhia
de seus lamiliares e loi um dos DESTAQUES DA SEMANA ng 43, dll se
manário MENSAGEIRO DE JARAGUÁ - JARAGUÁ.BOTE, edição ri-
44, onde deixou para a posteridade a sua maravilhosa vida.

O seu corpo loi velado na Capela da Havai, em Guaramirim e o
seu sepultamento deu-se para o CemitérioMunicipal da vizinha cidade.

A loto que ilustra esta nota de lalecimento loi leita no dla
15-11-1990, em Joinville, local onde loi entrevistada. Na ocasião ela ma
tava 101 anos de existência totalmente lúcida.

Aos lamiliares os pêsames pelo seu lalecimento, certos de que"
veneranda senhora cumpriu com muito reconhecimento a sua útil
existência nesta terra.

o Programa das 24 horas Ontem Hoje, - Ama�á
Há em cada semana, dois dtas 'à respeito dos quais

jamais deveriamos nos preocupar. Dois dias que deveriam ser

sempre isentos de medo e pesar.
Um destes dtas é ONTEM - com seus erros e seus

cuidados. Suas faltas e seus equlvicos Ontem escapou de nos

sas mãos. Partiu para sempre. Todo o ouro do mundo não se

ria capaz de fazê-lo reviVer.
Não podemos desfazer um só dos atos que pratica

mos: não podemos retirar uma só palavra que pronunciamos.
ONTEM já não existe mals.

O outro dia que nio deveria nos laquletar é AMA
NHÁ - com suas posslvels adversIlIades, seus fardos, suas
belas promessas e suas mesquinhas reaUzaçóes., Amanhá
também está rora de nosso alcance. Amanhá o sol 'levantará
com todo seu esplendor 'ou atrás de uma cortina de nuvens.

- - MAS.- ele estará lá. Levantar-se-á.. Até esse Instante não
temos nenhum poder sobre o amanhã, pols ele ainda está por
vir.

Não nos resta senão - - O DIA DE HOJE.
Todo o homem pode combater e combate num só'dia:

HOJE.
Somente quando lhe juntamos o peso destas duas OI'

tras eternidades terríveis - - ontem e amanhã, é que 10I11III
vencidos...

Não são as provações do dia que tomam os homelll
loucos. É o remorso ou o rancor que o ONTEM deIXou e o

medo do que o AMANHÃ poderá frazer_
VIVAMOS POlS, APENAS UM DIA DE CADAVEz...

"ROJE É O PRIMEIRO DIA DO RESTO
DAMINHAVIDA".

Grupo Al-Anon Alavanca
Rua - Exp. Gumercindo da Silva, 370 - (ao lado da CredleJ
- Caixa Postal300
89.250 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina

GANHE ·MAIS CO,M

PRECOS, CONDICÕES E MUITOS PRÊMIOS

F-Of SORTEIO, 58 VALIOSOS PRÊMIOS

E MAIS ...

A CADA CrS 250.000,00 (INDIVIDUAL OU ACUMULADO) EM TICKET'S OU
NOtAS FISCAIS DARÃO DIREITO A UM CUPOM PARA PARTICIPAR DO SORTEIO

INíCIO DA PROMOÇÃO: 04/05/9'2 TÉRMINO DIA 19/09/92 ATÉ ÁS 12:00, HORAS

Gert. Aut. 01/09/359/92

2
UNO
MILLE
Okm 1Q SORTEIO

DIA 13/06/92

2 TVs Philips '

I
2 Refrigeradores conSII .

2 Fogoes Dako
2 Kits Docol
2 Carrinhos de mão

.,
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