
Forças políticas e econômicas uniram esforços para
amenizar a crise que atinge os dois hospitaisde Jaraguâ do

Sul: São José e Jaraguá. Empresários estão colaborando

com Cr$ 2.(J()(),00 por empregado, contribuição que se esc

tende até agosto: O Clube de Diretores Lojistas também se

comprometeu a ajudar, com no mínimo 0$ 2.(J()(),OO e no

máximo Cr$ 5.000,00 por funcionário num período de três

meses.

A prefeitura enviou para a Câmara de Vereadores

projeto que prevê a concessão emergencial de Cr$ 20 mi

l/IÕes para cada hospital. O governo do Estado também

está sendo chamado a colaborar com uma verba de

emergência, o pleito está sendo encaminhado pelos deputa
dos da região. Como isto, porém, ainda é insuficiente opre
sidente do conselho de admihistração do hospital São José,
empresário Décio Silva já anunciou a promoção de uma ri

fa popular dirigida à comunidade. Médicos também estão

ajudando financeiramente. Por. outro lado, o diretoradmi
nistrativo do Hospital São José, João Bens não suportou as

dificuldades contínuas e pediu demissão. Seu cargo foi as
sumidoporAristides'Gonçalves.

União de esforços para superar crise hospitalar
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Obra deve acabar com
enchentes no centro

implantação de duas galerias de
tubos cruzando a BR-280, na loca
lidade de Braço Ribeirão Cavalo.

As inundações que acontecem
em dias de enxurrada nas ime

diações das ruas Juscelino Kubits
check e Antônio Carlos Ferreira
podem acabar com a completação

do "Emissário Final': trabalho que
finalmente está sendo executado

pela.municipalidade em um trecho
de 130 metros. A prefeitura
também executa neste domingo a Página 6.

Sim à redução - Quase 3.000 trabalhadores comparece
ram a assembléia dos metalúrgicos na tarde de quarta-feira, nasede do Sindicato. Por maioria absoluta, eles aprovaram a pro
POsta da d!reção da empresa de redução da jornada por umprazo de tres meses. A Weg Motores, em contrapartida, se com-

promete a repor em três anos pelo menos 40% dos descontos da
redução.

Também garante estabilidade no emprego dos quase
6.200 trabalhadores por um período de quatro meses após a

implantação da medida .

..- -...'4t::...
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Destelhamentos ..:.. Ventos de forte
intensidade e velocidade destelharam 70
casas da Cohajas, na Tifo dos Martins,
.na noite de sexta-feira (5), exatamente
no horário de entrega das chaves destas
casas populares, construidas em convê
nio entre prefeitura e governo do Estado.
Além dos destelhamentos, os ventospro
vocaram também curto-circuito em redes
de transmissão da Celesc, provocando
um blecaute que deixou as cidades às es
curas por aproximadamente duas horas.
Wo quinta-feira desta semana (11) a pre
feitura refez a cobertura das casas, utili
zando-se de 2.500 telhas. As casas co

meçariam a ser ocupadas nesta sexta-fei
ra (12).

Juventus de
técnico novo

contra o

Joínvílle

o amistoso que o Grê
mio Esportivo Juventus fará
na tarde de amanhã, no está
dio João Marcatto, contra o.
Joinville Esporte Clube, mar
cará a estréia do treinador
Itamar Belasalma, contratado
esta semana' para dirigir o

tricolor jaraguaense ne cam

peonato estadual deste ano. É
o segundo amistoso entre as

duas equipes, que se prepa
ram para iniciar sua partici
pação na Taça Governador do
Estado, que começa no dia 5
de julho, No Juventus, todos
os jogadores estão à dispo
sição do novo treinador ju
ventino, à excessão do meia-
cancha Tobi, que continua en

tregue ao DM.
Página 15
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Editorial
* o que aconteceu com

os ex-ministros emembros de 1º,
2ft e 3º escalões acusados de

conupção? Será que se afoga
ram no mar de lama?

;.. Dizem que o Brasil não
estará incluído 110 documento

final de preservação. do meio
ambiente que será tirado da
Eco-92. Explica-sé: é que se o

País Ilda conseguiu nem tirar a
vaca do brejo, imagine se po-

Em capítulos
derá salvar o resto.

* E' o tal bispo Edir
heim? Já saiu da prisão, está
ministrando cultos e voltou a

receber centenas de 'doações es

pontâneas. Quando é que este

povo irá aprender?
* E o PC Farias saldou

seus débitos' com a Receita Fe
deral, desembolsando de uma

só vez alguns bilhões. Ninguém
duvide que escape das garras do
leão.

'

*,
.. Aliás com esta briga

PC x PC, o Brasil virou piada lá

fora. Também pudera. É .innão
contra irmão. Mãe contra filho,
cunhado de olho em cunhada e

por aí afora.

* O Pedro Cal/ar falou,
falou, escancarou, e vomitou
denúncias de tudo quanto é la
do. E agora admite que não tem

nenhuma prova. Que coisa feia
(I). Merece castigo da mamãe,

,

Como diz o genial Fernando Veríssimo: "Isto não é país, é uma minissérie". E nos acrescentamos:

provavelmente sem final feliz.

REMINISC�NCIAS

.Cidadãos
honorários
de Jaraguá
Não é, a primeira vez que se defe

riu a ilustres personalidades a cidadania
honorária, deste município.

Lembramos ao sabor de tempo a

outorga deste Titulo a alguns Irmãos Maris
tas, quando da passagem de uma data ju
bilar. Era em reconhecimento aos ines
timáveis serviços prestados à causa da en

sino em nossa cidade. Ati! Uma edição es

pecial circulou na ocasião do, evento, em

que ficou registrado nas páginas do se

manário "Correio do Povo", o seu apreço
àqueles abnegados Maristas, aos quais
cumpria a tarefa de modelar outras inte

ligências, de colaborar na formação de no
vos c4fáêteres,lastreando com as noções ge
rais da oultura humana; novas inteligên
cias, äe modo a que se tornem úteis à Pá
tria e à sociedade.

Hoje retomamos aos cidadãos ja
raguaenses que, em 30-04-1963, recebiam
essa distinção e que se acha publicado no

"Correio do Povo", ed. 3670, de

13-01-1992,p.l. '

Reconhecidos, os homenageados
,WALDEMAR SALLES (deputado), JO
SEF FONTANA (empresário) e LEONI
DAS C4BRAL HERBSTER (militar, polí
tico e ex-prefeito da cidade), ofereciam
uma feijoada aos Vereadores e Ausorida

des locais, no alto do edificio do CINE
JARAGUÁ.

,

Daquele acontecimento eram to

mados vários flagrantes, mas 6 foram reu

nidos numa só foio, que procuraremos
identificar, namedida dopossível:

FOTO 1 - Pastor Carl Gehring.
Leonidas C. Herbster, dep. Waldemar Sal
les, Josef Fontana, Juiz de Paz Waldemar
Rau, Prom. Público dr. Ari Flaviano de

Macedo, Vigário Pe. Donato Wiemes, Lo
reno Marcatto, Preso da Câmara Munici
pal, Ver. Erich Batista, Roland II. Dor
nbus.·h, prefeito. l'ereadores Clemenceau
doA. e Silva, João Lúcio da Costa, Henri
que Wolf, Alberto Moretti, Fausti1l{J Girol
Ia, Hans Gerhard Mayer. Do lado interno
da mesa Dorval MarcaI/O, Gerhard ArthIlI'
Marquardt, Almil'oAntllnes Farias...

FOTO 2 - Vereadores João Lúcio
da Costa, Henrique Wolf, Alberto Moretti,
Fallstino Girol/a, H'OJIS Gérhard Ma

yer, .•. , ... , ... , ... , Norberto Hafermann e o Co
letor Estadual Mallro Schneider,

FOTO 3 -

... , Pastor Carl Ge
hring, da Igreja Evangélica Luterana -

Centro, LeonidasCabral Herbster(falando),
deputado estadual Waldemar Sol/es, o em

presário Josef Fontana ... , ... , ... , Dorval
Marcatto, Gerhard Anhur Marquardt, AI
miro Antunes Farias, Coi. Mauro Schnei
der, Norberto Hafermann. Clemenceau do
Amaral e Silva e o prefeito Roland'Ha-
rold Dornbusch; de costas,

'

FOTO 4 - Waldemal' Rau, dr. Ari
Flaviano, de Macedo, 'Pe. Donato, Loreno
A. Marcatto, Erich Batista, Clemenceall do
A. e Silva, João Lúcio da Costa, Henriqlle
Wolf, Mauro Schneider e João Wiest, 'de

FOTO 6 -

... , Pastor Carl Ge
bring, Leonidas C. Herbster, Waldemar
Sol/es, JosefFontana, João Wiest, ..., Almiro
Antunes Farias, Gemard Arthur Marquar
<:4, DorvalMarcatto C...,

FOTO 7 - Ten: Cei. Leonidas
Cabral Herbster, falando ao microfone dá
Rádio Jaraguâ, dep. Walâemar Sol/es, Jo
sef Fontano, Waldemar ROl� dr. Ari Fla
viano ,de Macedo, João Wiest, ... Almiro
Alltunes Farias e parte da cabeça de (Je
rhardtArthurMllrquardt,

FOTO 8 - Padre vigário Danato,
Wiemes, o,presidente da CânlOra de Ve
readores Loreno A. Marcarlo, Erich Batis-

, ta, o prefeito Roland H. Dombllsah, Milton
Adolar Stange, segurando o microfone;
Clemellceau do A. e Silva, falando, Mauro
Schneider, de costas, João Wiest L.

Fotos cedidas pelo,empresá/io Lo,
renoAntonio Marcallo.

Fritz von Jaragwi - 06/92.

costas,
FOTO 5 - Com IIma'vista parcial

'da Igreja Evangélica Luterana de Jaraguá
do Sill, da janela do restallrante, JIO parte
superior 'do eine Jaragllá, l'êem-se Mallro
Schneider" limo moça, João Wiest, Josef
Fontana, Waldemal' Rau, Roland 11. Dor
nbusch (falando) e C/çmenceau do A. e

Silva, de COSIas,
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liA História de nossa gente nãopode ficar só nasau�
O Passado só é importante se o seu tempo foi bem

.

empregado.
'

----------Baráode Itapocu__

Confira a História
, HÁ.50ANOS

- Em 1942, o Club Hípico de Jaraguá festejava o levan:
tomento da cumieira da arquibancada, em Três Rios do Sul
com 16 x ôms., melhorando a pista de corrida de 600ms por lÔ
de largura e que, em breve seria ampliada para 1200 metros, Uill
cllll11<JSCO marcava afeito, que contava com as seguintes p�sen
ças: Tte. Leonidas Herbster, dr. Nataniel Cidade, dr. Renato
Câmara, José Matos, dr. Hobes de Albuquerque, Artur Mül/e�'
João Marcatto, Adão Maba, Wemer Buhr; Paulino Bonin, cai.
los Hass, Max Wilhelm, Seme Mattar; Tito Espezim, dr. A�eeij
Rodrigues, Mário Tavares, Emesto Czemiewicz, Robeno Horst
João Emmendoelj'el;Beltoldo HO/,t, Max Fiedler, Lothar Sohne:
nhohl, Luiz Gomes; ArturBreithaupt. João Schreiner e Honorato
Tomelin.

- à Clube Aimoré, ele$Ía sua diretoria pw:a 1942/43:
Preso de Honra Dr. Tiago Ribeiro Pontes, Preso Leonidas Elerbs
ter, Vice Luiz Gomes, Oradores Drs. Luiz de Souza e Abelardo
F. Montenegro. Cons. Fiscal: Ney Franco, Francisco F}schel' e
Afonso Bu/II:.

IlÁ40ANOS
- Em 1952, a Sociedade Esportiva Guarany renovava ii

sua diretoria: Preso Honra - Alvino Schmauch; Preso Raulino
Neckei, 'Vice ., Cartas Meyer, 1º Secr. Henrique Mohr, 2ft Seo.
Kilian Sohn, 1º Tes. Helmann Schütze, 2º Tes. Benholdo M
Doering. Dir Social - Paulo Fodi, Membros do Cons. Fiscal -

Alvino Hadlich e Hartwig Bauer e Comitê: Hemutb Utpadel,
Henrique Pereira, Leopodol Verch e Sebastião Fagundes.

,
- Artur Müller em prefeito Municipal e Presidente,

'também, da Associação Rural, convidava os sócios para lunll
Assembléia Geral, a. realizar-se no dia 15-06-52, na sede social,
para tratar, dos festejos do "Dia do Colono" e distribuição de
gado Jersey.

- Por sua vez, Antonio Quadros do Dep. Agro-Pecuário
da Prefeitura Municipal, avisava aos interessados que recebi«
inscrições para aqui!içãf:! de gado Jersey, adquirido pela Prefeitu.
ra, para revenda, ate o dia ltf06-52.

lIA30ANOS
Em 1962, a SOCIED. ATIRADORES PROGRESSO

tinha nova diretoria: Preso Honra - Alfredo D. Ianssen, Pres,
Lourinor Seifferi, Vice Alfredo Mohr, 1º Secr . Jens Metzger, 1
Secr. Emin Gramkow, 1º Tes. HenriqueA. Janssen, 2º Tes. Gil),
lherme Spengler. Conselho Fiscal: Egon Sasse, Francisco Mo<
drock, RudolfLenz, Faustino Scheuer e José Watzko.

.

- O ano era de muita seca e obrigava a racionamento de
energia elétrica pela EMPRESUL - Empresa Sul Brasileira de
Eletricidade S/A., com sede em Ioinville. A sua distribuição ia
até a cidade paranaense de Rio Negro - PR que, porforça de ra. .

cionamento entrava a obedecer a orientação da sede de cidade
catarinense, que falava em fiscalização, multa e carie de energia,
caso desobedecida a orientação da empresa. Um artigo assinada
por CANDIDa GOMES CHAGAS, divulgava 11'0 Estado do
Paraná, de Curitiba, ed. 3280, de 29-05-62, p. 16, intitulado
DESRESPEITO A UM POVO, que foi largamente espalhado
querendo os rionegrenses- contra os joinviuenses, com palavras
ásperas. Como energia em coisa de seguránça nacionaio assun«

to ficoupor isso mesmo. ,
. HA20ANOS

,
,- Em 1972, o Juiz de Direito da Comarca de Jat-agud do

Sul, dr. Alcides dos SantosAguiar,"considerando que 'compete ao ,

Juiz de Menores protege» e assistir os menores, evitando que (J�
mesmos venham 'a ficarmoral e materialmente em perigo", bai
xava a Panaria n!1 01/72, de 08-05-72, com 17 itens. Ficava os

sentado que as autoridades policiais prestavam ao Juizo de Me
nores e aos Comissários deMenares, a co/abC/ração que se fizer

. necessária.
llÁ10ANOS

- Em 1982, já se cliticava a açiio do :govel71o que, sob
alegação de falta de recursos' lia Previdência Social, incluiam OS

aeoseJItadfÇ's como contJibuintes, mais oumenos n'os mqldes dOS
dias atuais (1992) 'luando o gOl'emo plVtela o l-eaJllste dos
147%, que representam convsão de valores e a instituição enten
de que é um abuso de idoso de reclamar tais ,quantias. Naque·
les dias de 1982, há dez anos, o dep. estado NAGIB.ZATTAR, do
PDS; falt va da tribuna da Assembléia dizendo que "se aPre
vidêllcia Sc daI continlla com insuficiência de recursos, não d�
verá recol7r!r a quem efetivamente não' é culpado pela grave sr-

, tllação, que é à classe dos apos?ntados e pt!llsionistas; rec�/!1en
dando ao Govemo que tome outras providêJ.lcias pam eqwltbrar
as receitas e os gastos, usando o bom Senso e justiça". No coso

dos aposentados deste 1992, a Justiça entendeu constitucionalo
declr!to do govemo e só receberão o dinheÍlv em fins de 1993.

Uma tlistezal

ApoiO
INDÚSTRIAS REUNIDAS
JARAGUÁ,LTDA.
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Pequena comunidade sofre
perseguição do prefeito

Repórteres deste jornal visi
laram a rua Carlos Fritz Vogel, ao

pé do morro do Acaraí, a apenas 300
melros do centro da cidade dc Jara

guá, e ali observaram o estado de

abandono porque passam os �?ra
dores locais, por parte da mumcipa
lidade. A referida rua sofria com um

ve problema de enxurrada quan
ro chovia forte. A engenharia da

Prefeitura tentou consertar o' pro
blema mas, deixou 'pior ainda. A re-

, ferida'rua não é cuidada, não há pa
lrolamento, não há limpeza nas late

rais e o calçamento, e!Dbora basta�te
prom�tido. e por muitas vezes adia

do nao vai sair.,

Diz um morador local, sr.

João Prim, que desde 89 a comuni
dade reivindIca! ' maiores atenções
da municipalidade e também o cal

çamento. Depois de muitas reuni�s
romunitárias, falaram com o Prefeito
e então foram feitas tubulações para
evitar a enxurrada, porém, deixaram
os canos mais finos, de menor bitola,
na parte mais baixa. Como os mes

mos não dão vazão ao volume da
, água, ela sobra por cima e acaba ala

gando as casas mais próximas. Os
moradores voltaram à pedir solução
para o problema, bem como o .cal

çamento da rua, mas, até agora nada
foi feito. O calçamento era sempre
prometido para o mês seguinte e as

sim ficou até hoje.
Agora, os moradores da rua

Carlos Fritz Vogel querem fazer
uma manifestação pública, em pro
lesto contra o descaso da Prefeitura.
Alé já mandaram confeccionar as

faixas.
Diz o sr. Prim - "Não vamos

fazer esta manifestação por ser o

PMDB o governo, como também ela
não tem por finalidade qualquer
apoio a uma outra candidatura. Nós
estamos apenas reivindicando um'
bem que achamos justo; que recebeu
o apoio unânime dos vereadores e

que, mesmo assim, o prefeito não
quer, nos atender. Disse o vice-pre
feito que até outubro não é possível
fazer o calçamento naquele local.

Moradores colocaram faixa na rua Carlos Fritz Vogel que está
abandonada.

Ora! Depois das eleições é que eles
não vão fazer mesmo. Nós não con

seguimos saber o porque dessa per
seguição".

Outras pessoas locais
também se manifestaram.' Dona
Lurdes, que ali reside há 20 anos,
queixa-se que "a rua está em com

pleto abandono desde que Ivo Ko
nell assumiu a Prefeitura. Em todo
esse tempo, por duas ou três vezes

em que a patrola por ali passou, foi
só para acabar de tirar todo o ensai
bramento, pois ela era muito bem
cuidada no tempo do Vase!. Hoje a

rua está, muito mais baixa, como

vocês podem observar nas laterais.
Agora o leito é apenas barro, sem

qualquer macadamização", Pergun
tada se ela votou no atual prefeito,
Da. Lurdes respondeu: "Graças a

Deus, não!".
Outro morador, disse: "Eu

votei no prefeito Ivo KoneU. Há
muitos anos, quando eu fiz meu títu
lo, quando o PMDB era apenas o

MOB, eu acreditava neles e até so

nhava em que esse partido iria me

lhorar toda a situação no dia em que

fosse governo. Hoje a gente está
vendo que se enganou. Eu acredito
que, em parte, até que o Ivo Konell
está fazendo uma administração ra

zoável, mas, não entendo porque
perseguir algumas pessoas que real
mente não merecem este tratamento
de tamanha indiferença. Aqui, se Q
calçamento é feito, nós, os morado
res, pagamos por ele. Portanto, não
há porque não fazê-lo".

Outro morador da rua Carlos
Fritz Vogel, queixou-se do compor
tamento da atual administração, cri
ticando engenheiros sem capacidade
ou sem vontade para executar boas
obras. Alerta ele que "só construir
pontes não basta. E preciso dar me
lhores condições de vida à comuni
dade jaraguaense. Estamos na época
do asfalto e já não se pode aceitar
ruas de chão batido na periferia da
cidade. Dinheiro e obras precisam
ser melhor distribuídos. Aqui, nós
estamos vendo nossas casas sendo
invadidas pelas águas das chuvas e nós
mesmos e que precisamos trabalhar
para solucionar o problema, porque
o Prefeito, não dá a mínima".

PSDB de Guaramirim discute candidaturas
Uuaramirim - Muitos acon

tecimentos deverão vir à tona em

G�a�mirim neste final de semana,
pnnclpalmente para o PSDB - Parti
do da Social Democracia Brasileira.

O partido ainda não definiu
se lança ou não candidato ao cargo
majoritário no município, muito-em
bora a tendência maior seja a de
concorrer apenas à Câmara de Ve
readores, elegendo o maior número
possível.

'

Para o presidente do partido,
Antônio Stringari, não haverá coli

gações com partidos direitistas e se

sair à disputa ao cargo de prefeito o

pSDB sairá puro.
Na avaliação de Stringari, "o

atual legislativo de Guaramirim está
deixando muito a desejar, com uma

atuação péssima, com P9líticos de

segunda categoria e vereadores que
apenas buscam os salários no final
do mês", enfatizou.

O presidente dos tucanos "de

Guaramirim disse ainda que "muitos
vereadores com mandatos nesta le
'gislatura, esqueceram-se dos eleito
res e estiveram com a preocupação
de apenas fazer política, quando na

verdade deveriam mostrar serviços à
população" e concluiu: "num todo, a
nota é zero".

O PSDB reúne-se neste sä
bado quando serão definidos nomes

à Câmara do município e se o parti
do lança ou não candidato' a prefeito.

PDS quer futuros vereadores ativos
Jaraguá do Sul - O PDS -

Partido Democrático Social reuniu
na noite de segunda-feira passada, o
diretório e possíveis candidatos à ve
reança nas próximas eleições.

Na pauta de discussões entre'
os assuntos: a escolha a vice prefeito
na chapa encabeçada por Durval Va
sei e definições de candidaturas de
vereadores pelo partido.

O presidente Nélsio Henn

afirmou que nó máximo, deverão
sair 15 candidatos ao legislativo.

A escolha dos nomes, prece
derá de discussões no partido, para
que um maior número de bairros de

Jaraguá do Sul, tenham representati
vidade do partido e. que não haja
disputa num mesmo bairro entre

dois candidatos.
Além da coligação que

também esteve em discussão, bem

como a escolha do vice, foram refe
rendados pelos presentes. O presi
dente pedessista abordou os traba
lhos atuais da Câmara de Vereado
res, afirmando que é intenção do

partido eleger o maior número de
vereadores e que estes tenham uma

participação bastante ativa nas de
cisões de interesse da comunidade,
representando o maior número de
bairros de Jaraguá do Sul, justificou.

milhões para Pedro
Collor? Epara PCFa
rias? Imagine qualquer
político, de qualquer
nível; chegue ao re

quinte de gravar na

memória os seus no

mes: em quais e em

quantos você confiaria
para avalisar um título
Ou servir de fiador?
Quantos deles lhe da
riam tranquilidade de
dar uma carona numa

viagem ao Rio de Ja
neiro à sua filha ou à
sua esposa?

Quantos teriam
sua confiança de em

prestar dinheiro,' con
fiar segredos e entrar
na sua casa na hora
em que você não esti
vesse?

Tirando Os políti
cos de 'lado, pense nos

seus assessores ou par
ceiros ("dize-me com

quem andas e te direi
quem és"), compa
nheiros ou parentes,
financiadores ou líde
res - eles também me-:

receriam, de forma
igual, a sua confiança?.

Parece' uma elu
cubração, uma boba
gem - mas é isto tudo
que vale, quando o

político, vitorioso, pas
sa a comandar os

negócios públicos..
Pense bem nisso, ao

votar em alguém.

CORREIO
ti:> <> If» c::>" c:a----

Quando, o ex-pre
sidente Richard Nixon
concorreu à eleição
contra Kennedy e foi
derrotado, já se conhe
cia a sua queda por
incertezas de atitude e

dubiedade de caráter.
Os estrategistas de

Carter,] amparados por
uma onda de incredu
lidade e apostando na

frouxidão de Nixon,
armaram uma tática
que funcionou como

um 'rolo compressor
contra ele e determi
nou a sua derrota: dis
tribuíram cartazes com
sua foto (tipo,"Vivo ou

Morto, preferencial
mente morto") nos

moldes de "procura
se" do Velho Oeste
Americano. N'I legen
da da foto, a inda
gação: "Você compraria
um carro usado deste
homem?".

Como mais de
80% dos americanos
comuns tinham dúvi
das sobre o caráter de
honestidade de Nixon,
foi o quanto

.

bastou
para engavetá-lo.

Transferindo
o método para o Bra
sil, para Santa Catari
na ou qualquer mu

nicípio, como isto fun
cionaria?

.

Você avalisaria,
por exemplo, um título
bancário de Cr$ 10

ADERBAl MACHADO

o vigor do voto

,Intl nossa

Jaraguá do Sul

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

A os
,

A B
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Wagner é contra admissão
de novos funcionários

Florianópolis - O depu
tado Udo Wagner (PDS), que
votou contrário ao projeto de
reforma adminisjrativa que
prevê a criação de 40 novos

cargos comissionados para a

Assembléia Legislativa, é, ra
dicalmente contrá a. admissão
dé novos servidores para
aquele Poder. "Lutei com to
das as forças e argumentos
possíveis para que a criação
de novos. cargos não fosse
aprovada, Senti-me frustrado
porque nossa tese foi derro-

tada por apenas um voto",
frisou.

Wagner ressaltou, no

entanto, que é favorável à re

estruturação aprovada, que
reduz de 1.027 para 485 o

número .de "colaboradores
achando mesmo assim que
esta quantidade de funcioná
rios ainda é exagerada". Ob
servou que a repercussão do
ato foi profundamente des

gastante . em todo o Estado,
pois a imagem da Assembléia

Legislativa foi novamente
atingida.

Ü' parlanrentar pedes
sista lembra que foi o autor
da emenda que vai eliminar a
barbearia e o setor de mani
cure que já existe no Legisla
tivo, "Acho ridículo ter um

barbeiro exclusivo para 40

pessoas. "Lamento apenas
que este fato somente vá
ocorrer quando da aposenta
doria destes profissionais",
disse.

Acijs repudia decisão da AL
Jaraguá do Sul � A

Associação Comercial e In
dustrial de Jaraguá do Sul

aprovou envio de ofício ao

presidente' da Assembléia
.

. Legislativa, deputado Gilson
.dos Santos, expressando a

indignação da classe empre
sarial do Vale do Itapocu
quanto a aprovação do pro
jeto da reforma administra
tiva da AL que prevê a

criação de 40 novos cargos
comissionados.

No ofício; assinado pe
lo .presidente da Acijs, Vi
cente Donini, a classe em-

presarial local ressalta ser

"inaceitável a idéia de que,
do descomunal quadro de
1.050 funcionários ativos ·10-

.

tados na AI, não se possa se

lecionar'40 capazes de pres
tarem "assessoria aos senho
res parlamentares".

Diz ainda que "a pro
palada

-

modernização admi

nistrativa não se faz com

trens da alegria. Muito pelo
contrário, o enxugamento
do quadro de pessoal, .a

simplificação e a racionali

zação dos serviços e a in

formatização são os únicos e

verdadeiros caminhos".
"A sociedade catari

nense já não aceita ter que
suportar ônus de ações irra
cionais como esta", continua
a Acijs, A entidade lembra
ainda que é extremamente

lamentável a ausência'de um
terço de parlamentares
àquela seção, comportamen
to que qualifica como "o
misso e injustificável". O
ofício da Acijs encerra com

a manifestaçâo de desejo de
reversão desta decisão; em

pról da sociedade catarinen
se.

. . .

,PL de Massaranduba lança,
nome para a prefeitura

Massaranduba - o PL,
Partido Liberal lecal. I terá
candidatura própria nas

eleições deste ano.

A escolha recaiu .sobre
o vereador João Carlos Mar-.
tins, líder dopartido na Câma

,

ra de Vereadores.
�

O presidente do partido
, no estado, Honerate Tömelitr.

e o deputadoAlÍtônld Ceren
estiveram visitando o 'municí
pio e em conjunto com o di-

'

retório local decidiram pela-
. candidatura própria, baseados

em pe�quis,as efetuadas onde
o candidato do partldo' apare- .

ce na preferência do eleitora
do com dois pontos percen
tuais à frente.

.

Existe ainda a possibili
dade de ser levada a efeito
uma coligação entre PL -

PDT' e PSDB. com a indi
eação dó vice-prefeito sendo
feita pelo PDT. Na avaliação
de João Carlos Martins a

qu�stão ideológica não in
fluirá em nada, uma vez que

os partidos da coligação par
ticiparão do programa de go
verno, apresentando subsídios
para a elaboração detalhada
de pontos. defendidos pelos
partidos, o que fazemos
questão", enfatizou João Car
los Martins.

Nesta semana. o presi
dente do diretório .do PL lern

Massaranduba, Alberto' Oor
reia e o candidato do partido
estão em Brasília. Na pauta, o
assunto principal: política.

..... NANETE
MALHAS LTDA.·

.

"Rúa: WalterMarquardt, 1.180
FIDr� 72-03'37, Telefone: 72�OO:9'9 .

iaraguá do Sul

"
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Jaraguá em' foco
------------Sérgio Peron_

Caso de Poltcia: Duas pIa)..Muitas delas são mães e

pessoas foram assaltadas no carregam consigo seus filhos de
final de semana que passou . 2, 3, 4 e no máximo 5 anoS,
em Iaraguá do Sul. A primeira' que ficam expostos não $6 ao
Alessandro Schunke de quem frio e a chuva, bem como tlS
levaram dinheiro, relógio, do- consequências de uma bebe.

'

cumentos, os sapatos e ainda deira (uma criança apresenta
lhe deram uma coça daquelas va olho roxo por ter sidoespon.
de fazer inveja a torturador do cada pela mãe). Pergunto:
Doi-Coâi. onde' está 0-pessoal das Co.

A segunda. Divonei missões, Conselhos e outros:
Castro de Paula de quem leva-

. que tratam dos diieitos da
ram além de pertences - quase cnança e 49 adolescente?
a vida. A vitima recebeu de

quebra um tiro de. revólver ca
libre 32 no abdômem.

.

.xxx.

DIvida em três estações:
para que os leitores tenham
idéia como andam os números
dá ação Salvita

'

Prefeitura Municipal de Jara

guádoSul:
No .VERÃO 4e março a divida
era de Cr$ 4.500.000.000,00
(quatro bilhões e quinhentos
milhões de cruzeiros)
No INVEl!f0 de junho: fei
tos os deviaos cálculos basea
dos na dtvida do verão passa
de Cr$ 8.300.000.000,00 (oito
bilhões e trezentos milhões de

cruzeiros]:
Na PRIMAVERA de setem

bro: seguindo os mesmos mol

des, teremos um número supe
tior a Cr$ 14.000.000.000,00
(catorze bilhões de cruzeiros}

.x.x.x.

A volta do você decide;

Perguntaram-me: Se

fosse decretado estado de
emergência em Iaraguâ do Sul

por ocasião da enchente, não
teriamos multa nem juros nas

contas que pagamos? Sim,
respondi.

.

E o municipio poderia
receber verbas para pelo menos
tentar amenizar os prejulzos??

.

Sim, respondi.
'

E quem é o responsável
pelos juros que pagamos a

mais eo dinheiro que não re

ceberemosr?
,

Resposta: Você decide!!!
xxx

Pe/os lados da antiga
Rodoviária, em bares lia rua

-Arthur Müller, de tempos para
. cá virou ponto de encontro de

mulheres (âe vida diflcil por
que a prostituição é o fundo
do poço quando através dela
se sobrevive ).

O álcool rola solto, afi
na/ sempre existirão os co

mandantes dos Zepelin (do
Chico Buarque de Holanda)
dispostos a saciar a sede (du-

nos...

.x.x.x.

Pelo mimos...
As chuvas' pass,

pelo menos as que caus

tantos estragos' em 1.
do Sul. Porém deixaram
branças, pelo 'menos para
guns bairros. que hoje vi
cercados de buracos por tod
os lados.

Até o presente mome

não se viu nenhum maq
.

rio trabalhando para efetUar
devido reparo.

Por enquanto, pelo'

xxx
.

Vem aI novidades pe
..

tas. O PT reuniu-se na quin
.

feira à noite. Resultado: Mi
danças, mudanças e mais

'

danças. Tem a ver com can

daturas.
.x.x.x.

A propósito:
.

o número exato de obras que:
um engenheiro civil pode tis·

sumir a' responsabilidadeã
Não sou engenheiro, podm,
sei que existe um limite.

Tenho a impressão de
ter visto placas demais em Ja·

raguâ do Sul em nome de um

engenheiro. Ou será que foi
somente impressão??

.

... Ermta - Na semana

que passou, na última edição,.
por erro de revisão da empresl{
que imprime este semanário,'
houve erro, quando �!ta a avo·,

liação do presidente do Pl)l
de Jaraguá do Sul em relação
ao candidato a viceprefeito na

Chapa-de .J)un,al Vasel, o den·
tistaAtfretÍ() Guenther:

O C017t!to é: condUIIJ
inatacável e não inaceitável'
como foi colocado.

. xx.x.

O advogado;Ruy DOIvai
Lessmann, estará em breve

atendendo em seu escritório,
Rua. JoséfFontana, 45

.x.x.X.
"De Cocheira"Ruy será

çanâidato a Vereador pelo .

PFL - Pra Frente Lessmann

TIBÉRIO
, AUTOMÓVEIS Compra - vende - fraca

Rua Bernardo Dornbusch, S/"fI
Fone: (0473) 72-0759
Jturlgud do Sul - SC

-Jaraguá do Sul, 13 a'19 de junhode Itf)2,
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Semana do Meio Ambiente

M��!�!!_i!!�eq�!tp.�u��p���e ensi-

soas
- entre crianças, Secretaria Municipal de no. ,I

adultos e adolescentes - Educação, sob a coorde- Durante o evento

compareceram ao encer- nação da professora Najla também houve distri

ramento da Semana do .Regina Elias Siqueira, que buição de mudas de horti

Meio Ambiente no dia 5 conseguiu reunir uma di- granjeiros, flores e chás e

de Junho, no Parque Mu- versidade de apresen- a entrega de bicicletas aos

nicipal de Eventos. A pro- tações artísticas como tea- vencedores· do concurso

gramação, voltada exclusi- tre, dança, jogral e canto, de frases, cartazes e dese
vamente para atividades desenvolvidas por alunos nhos e domascote da Se

pedagógicas de cunho da rede municipal, esta- mana do Meio Ambiente,
ecológico foi organizada

.

denominado de Floreco.

o "Floreco" foi escolhido o melhor personagem criado para a Semana do Meio Ambiente

LOURDESANITA HINTERHOLZ
CHEFEDO CARTORIOELEITORAL

DA1'J1lZ0NA

COMUNICADO JARAGUÁ DO SUL, 09 DE JUNHO DE 1992 .

AVISOo SAMAE comunica aos inscri
tos no CONCURSO PÚBLICO
001/92, que o concurso será no

dia 18 /06/92 no colégio DIVI
NA PROVIDtNCIA com início
hs 08:00 horas da manhã, para os

inscritos no cargo de ESCRE
VENTE DATILÕGRAFO, AU
XILIAR, OPERADOR DE MA
QUINA e na parte da tarde com

i,!�cio às 14:00 horas, para os ins
cruos no cargo de ESCRITURA
RIa e OPERADOR DE ETA
''B''.

PRAZO PARA INSCRIÇÃo TtrULO ELEITO
RAL, último dia será 24/06/1992.
INSCRIÇÃO DE ELEITORES 16 ANOS À 18
ANOS
Trazer Carteira de Identidade ou Certiâão de Nas
cimento, ou Ceniâão de Casamento.
TRANSFERtNCIA DE ELEITORES DOClJ-
MENJ'OS OBRICMTÓRIOS: .

Titulo deEleitor
Comprovante de Votação, ou justificativa do Cor
reio
Talão de água, ou luz, ou Contrato de locação que
esteja no nome do Eleitor, ou Declaração do pro-
prietário do Imóvel.

.

PESSOAS MAIORES DE 18 ANOS QUE AINDA
NÃo INSCRITAS, OUSEIA NÃo FIZERAM SUA
INSCRIÇÃOAINDA.
PagarãoMulta Eleitqral Valor Cr$ 3,282,00.
PARA TRANSFERENCIA QUEMNAO TIVER O
COMPROVANTE,
-Quem não tiver o comprovante de votação ou .·à Jus
tificativa do Correio PagarãoMulta Eleitoral de Cr$
3.282,Qq que será recolhida no órgão Competente.

Atenciosamente

ENGQMILTONTADASHI
SHIRATORI

Diretor do SAMAE

ELISAMANSKE LESCOWICZ
Aâministradorado SAMAE

CHURRASCARIA

COSTELÃO

Nos foi solicitado

pelos membros da Co-
.

missão Municipal de

Saúde, que tomasse pú
blico, a falta de cuidado
dos supennercadistas da
cidade, com a compra
de carnes sem o devido
controle sanitário. Sa
be-se que a fiscalização
tem seus percalços, não
dando conta de fiscalizar
principalmente os cami
nhões que chegam de ci
dades vizinhas. o barato

pode sair caro para a

população, que será con
taminada.

Doenças transmiti
das pela carne - bruce
lose, tuberculose, cisti

cercose, toxoplasmose. A
brucelose, que além da
carne (bovina, porco,
carneiro), também o lei

(não pasteurizado) po
dem ser contaminantes.
Causa febre, dor de ca

beça, dores articulares.
Quando complica, pode
levar à meningocefalite
(cérebro), endocardite

(coração), orquite (testt
culos), nefrite ·(rins), ar
trite, etc.

A tuberculose (car
ne bovina), conhecida
de todos, leva a probte
maspulmonares e queda
do estado geral. Atual
mente começa a faltar
medicamentos, por cul

pa do governo federal,
para tratar esta patolo
gia.

:,

OI,.HO CLíNI·C_O
CARNES

Cisticercose;

transmitida pela carne
bovina e' sufna (esta
principalmente). Temos
dores musculares, febre e

o mais grave, o com

prometimento cerebral
- hidrocefalia; epilepsia.

Toxoplasmose, in

gestão de embutidos sui
nos (lingüiça, salames,
presuntos). Leva a pro
blemas pulmonares, do

figado, coração, múscu
los, cérebros e meninges.
Importante ..

lembrar da

toxoplasmose congênita,
que contamina o feto, e

pode causar aborto. As '

fezes dos gatos é a fonte
principal de contami

nação.
Sabemos que cida

des como São Paulo só
50% dos abatedouros
têm fiscalização. Aqui
'exüem muitos abatedou
ros clandestinos e aque
les que abatem princi
palmente nos finais de
semana. EXistem, princi
palmente nas grandes
Cidades, o uso de
substâncias qufmicas,
para mascarar carnes

deterioradas.
Contamos com o

. apoio dos supennerca
distas e com o cuidado
da população, que não
devem comer carnes mal

assadas, nem embutidos
defumados, não cozidos.
As doenças estão at; e

. muitas 4e tratamento
delicado.

Dr.Walter B. Falcone

FUNILA'RIA
JARAGUÁ LTOA.

CtIIIttu eNiwcedDrS",.,.
R. FelipeSc'-i4l. 27fJ-FOIW:

12�
.

.

J...._.SIll - SC

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, 13 a·19 de junho de 1992
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Obras para acabar com enchentes localizadas

Jaragoá do Sul - As enchen
tes que acontecem nas imediações
das ruas Juscelino Kubitscheck,
Antônio Carlos Ferreira em oca

siões de chuvas fortes podem ter

fim breve. A prefeitura, fmalmen
te deu início à conclusão da obra
"Emissário Final", com a implan
tação de mais 130 tubos de um

metro de diâmetro cada. A obra
está orçada em Cr$ 10.400.000,00.

Os funcionários da Secreta
ria de Obras acreditam que não
haverá necessidade de ,!Ünamitar
trechos para implantação da tubu
lação, como ocorreu em outros

pontos do "Emissário Final". Se
as

.

previsões se concretizarem, os

trabalhos encerram nesta terça ou

quarta- feira.
Operários descobriram

também um trecho interrompido
no caminho do escoamento das

águas, próximo ao Banco Itaú, na
rua Procópio Gomes, onde uma
caixa de concreto da boca de lobo
caiu interditando o trajeto das

águas.
Galeria na BR-280

O problema de inundação
às margens da BR�280, localidade
de Braço Ribeirão Cavalo, pode
ser solucionado com a implan-

tação de duas galerias. de 1,5 me

tro de diâmetro cruzando a rodo
via. A tubulação antiga é insufi
ciente e não dá vazão rápida as

águas, que se acumulam em um

lado da rodovia, inundando casas

próximas,
A responsabilidade da obra

seria do Departamento Estadual
de Estradas de Rodagem que até

agora não assumiu compromisso
com sua execução.

A implantação das galerias
será feita neste domingo. O tráfe
go passará por um desvio. Logo
após será feito o recapeamento
asfáltico.

MORADIAS EM
SANTA CATARINA�

PRIMEIRO E SEMPRE
QUEM MAIS PRECISA.

Partido dos Trabalhadores - PT

Edital de Convocação
Para a Convenção Municipal do PT de Jaraguá do Sul

A Comissão Executiva do Diretório do PARTIDo
DOS TRABAUlADOImS PT de Jaraguá do Sill,�r seu
.presidente convoca os memb�os do Diretório MUnicipal e
o Delegado à Convenção Regional; para a CONVENÇÃO
MUNICIPAL a se realizar no dia 18 de junho de 1992,
neste munidpio, no local abaixo indicado, iniciando_se
às 09:00 horas, eprolongando-se pelo tempo necessário b
votação dos Convencionais que chegarem ao recinto ati
as 17:00 horas. Esta convenção terá como finalidade:

a) Escolha dos candidatos do Partido para con
correr às eleições de 03 de outubro de 1992, aos .cargos dt
Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador;

-

b) Sorteio dos números dos candidatos.
A Convençiio será realizada na Câmara de Ve

readores à Rua Expedicionário Gumercindo da Silo�
161.

.••..,

Jaraguá do Sul, 10 de jun/ro de 1992
RlOLANDOPETRY - Presidente

Vestibular na Ferj -

Ao todo. 151 pessoas se ins
creveram para o curso di

Tecnólogo em Medinica que
será implantado na FtJj
(Fundação educacional Re

gional Jaraguaense) a partir.
do segundo semestre destt
ano. A instituição avisa tIOI

inscritos que o próximo ]HIS;
so é buscar a carteira de inS

crição no perlodo de 22 a �
de junho. Para tat, o cantß
dato deve estar munido di
carteira de identidade oTi;
nal e protocolo recebido no

ato da inscrição.

Ac;���;;�6'-�este �
âe semana - 13/06 - 01
Baile Mini Rodeio CriO(l[o
no Salão 25 de Julho. Con

junto Expresso Jovem.

Tar;'�';'-j�s - A
Rede Feminina de Combate
ao Câncer, realiza nesU!

quarta-feira, dia 17/06, �0rd4
de jogos com café, sonao di
brindes.

O inicio é às 13 h()fQS
no' Clube Atlético Baep�
Você pode participar tuJ4UI'
rindo seu cartão junto a Re

. de Feminina. e suas voluntA-
rias. .....1

Participe e assim estUlII

ajudando a quem tallto.be
neficio traz a sua comunida
de.

Jaraguá do Sul, 13 a 19 de junho de 199)

Casas Populares
entregues
no Governo Anterior

Casas Populares
construídas é0011-

tratadas 110 l� Ano do
Govemo Kleínübíng

Secretaria da Habitação, Saneamento e DesenvolvimentoComumtdrio

Página 6.

SantaCatarina
·ESTADOCl: TRABALKJ

I com muito orgulho e a .....,
certeza de estar cumpsíndo

.

o que prometeu, que o Governo de
Santa Catarina, através da Secretaria da
Habitação, Saneamento e Desenvolvimen-
to Comunitário vai mostrar como está resol
vendo o problema de moradias populares dos
catarinenses.
Mais que qualquer outro segmento da sociedade, as

.

famílias carentes e de baixa renda estão sendo atendidas
prioritariamente.
É para estas famílias necessitadas que estão sendo dirigi
dos programas como o Projeto Cesta Básica , os recursos

da Lotesc e ainda o programa de Unidades Isoladas que,
juntos em apenas 1ano deGoverno já garantiram a constru
ção e contratação de mais de 11.000 casas populares, sendo
que, durante todos os 4 anos de Governo anterior, foram
entregues apenas 7.600 casas aos catarinenses.
Atendendo as famílias e regiões mais carentes, além de
fazer justiça social, o Governo está garantindo 'a fixação
do homem em seu local de origem, evitando o êxodo
rural e cumprindo com folga aquilo que prometeu .no

Plano SIM.
. Hoje, já são 245 convênios que estão garantindo a constru

ção de casas populares em 148 municípios catarinenses.
Em Santa Catarina é assim: primeiro e sempre quem
maísprecisa.

Semana Cham]JQ6lit
- Foi aberta na sexta1eit
(05) a Semana Cham�
no Colégio São Luiz. Du_
te a semana em que se COi
memora o nascimento dô
fundador dos colégios mll1Úi
tas, os alunos dest:nvolverom
intensas e diversas atividf.
des, como jogos, tomeios,
brincadeiras. A foto mostll
uma das turmas no desfile de
abertura. No sábado ,.
bonita festa junina incre_
tou o evento.

-.-.-.-.-.-.-,- .
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Forças se unem para ajudar
os hospitais de Jaraguä

.

Os lojistas jaraguaenses
filiados ao SPC (Serviço de
Proteção ao Crédito) e ao

CDL (Clube de Diretores Lo

jistas) colàboração para ame

nizar a crise dos hospitais Ja

raguá e �ão José. Du!ante
" três meses eles repassarao no

mínimo Cr$ 2.000,00 e no

máximo Cr$ 5.000,00 por fun
cionário aos hospitais. A co

laboração, proporcional ao

n6mero de empregados e' ao

tamanho da empresa, foi

a�rovada em .assemblé�a dos

'lojistas, no dia 3 de Junho,
,. após pedido do empresário
,Décio Silva, presidente do
Conselho de Administração
,doHospital São José.

. Décio Silva relembrou
que a, crise que atinge os dois
hospitais é provocada pela
política previdênciária prati
cada no País que não atende
as reais necessidades de cus

tos das instituições hospitala
res. De novembro de 91 a

; ábril de 92 o INSS (Instituto
� Nacional de Seguridade So
cial) reajustou em apenas

I

40% os valores repassados
pela pr�stação de serviços dos
hospitais aos segurados,
quando a inflação mensal gi
rou numa média de 20%,
provocando grande defasá
gem no valor das AIHs (Au
totizações �ara Internações
Hospitalares) .

Para salvar os hospitais
jaraguaenses deu-se início a

uma campanha de levanta-
,

mento de fundos, que foi de
flagrada há aproximadamente
.(j() dias com a venda de uma

rifa milionária (cada bilhete
custava Cr$ i milhão), que
serviu como um paliativo
momentâneo.

Em seguida foram cria
das quatro frentes: via execu

tivç municipal -

que na se

mana passada enviou à Câ
mara de Vereadores pedido
de autorização para con

cessão de uma verba emer

'gencial de Cr$ 40 milhões pa-
ra ser dividida entre os hospi
tais, via deputados da região
que tentaram a liberação de
uma verba emergencial da
Secretaria Estadual dá Saúde,
via classe médica -

que está
colaborando com 3% do pa
gamento dos serviços que
prestam aos hospitais e que
durante os próximos três me

ses destinado mensalmente o

valor de uma consulta (fixada
pela AMB em Cr$ 28.000,00
para maio) às instituição.

A última frente abrange
as classes produtivas. Além
dos lojistas, os industriais
também se engajaram na

campanha e já anunciaram a

colaboração de Cr$ 2.000,00
por funcionário aos hospitais
(vale ressaltar que a quantia
será descontada dos traba
lhadores, eles são apenas um

ponto de referência numérica
para as contribuições). Os va-

Previdência Privada é

debate de empresários
Jaraguä do Sul -

Com o objetivo de tra
zer à empresários in
formações e soluções
para o problema da
Previdência Social no

Brasil, a Previsc (Socie
dade Previdênciária
Complementar do Sis
tema Fiese), a Fede
ração das Indústrias de
Santa Catarina e o

Banco Multiplic S.A.,
com a colaboração da
empresa Towers Perrin,
promovem um encon
tro no Sesi de Jaraguá
do Sul sobre Previdên
cia Privada -no Brasil.

O encontro acon
tece neste domingo
(14), no auditório do
Serviço Social da Indús
tria, à rua Walter Mar
quardt, 835. Os temas
são: situação atual da
Previdência Social

.
'

creSCimento da Pre-
vidência Privada no

. Brasil, tipos de Planos

de Aposentadoria, Veí
culos financeiros mais
adotados pelas empre
sas,

o

formas de se viabi
lizar um Plano de Apo
sentadoria/Vantagens
pata a empresa, inves
timentos dos fundos de

pensão, diversificação
de ativos/legislação
pertinente, gestão dos
investimentos, alterna-

o

tivas para a adminis
tração, histórico de per
forrnance, e visão do fu
turo.

Os ' palestrantes
são profissionais com

larga experiência nestes
setores: Felinto Serna
ehe Coelho Filho e José
Roberto Castro Santos.
Éstão incluídas no pro
grama pausas para "cof
fe break" e ht.verä um

coquetel de encerra

mento. As presenças
devem ser confirmadas
pelo fone

o

(0473)
72"0899, com Rose.

lores serão repassados duran
te três meses.

A comunidade também
será chamada a o colaborar
com a compra de bilhetes de
uma rifa popular que está em

fase de elaboração e breve
mente será comercializada.

NOVO DIRETOR
O Hospital São

o

josé
tem novo diretor-administra
tivo. O cargo ficou com Aris
tides Gonçalves, que substi
tuiu a João Bens. Após longos
anos de serviços prestados à
instituição, Bens pediu exone

ração do cargo motivado pe
las dificuldades enfrentadas
na administração do Hospital.
"Prefiro morrer bêbado em

casa, do que morrer neste

hospital sem recursos", co

mentava em entrevista ante
rior o administrador. João
Bens foi um batalhador in
cansável enquanto esteve à
frente do setor administrativo
do "São José". Amargou
inúmeras dificuldades, mas

nunca se absteve: de lutar em
prôl da instituição, conse

guindo recuperá-la em vários
momentos difíceis. A crise
contínua, porém, acabou so

brepujando a vontade pessoal
de Bens.

II

O�jovem de hoje
II

Eu concordo com

isso, só que da maneira
correta, medindo as con

sequências.
O que está faltando

nos jovens é consciência,
sem isso eles o acabam

transfonnando suas vi
das em desgraças.

Há .muitos jovens
por aí, drogando-se,
prostituindo-se, sem pen
sar no futuro, nas possi
bilidades de melhorar de
vida.

De que vale uma

vida o de sofrimento, de

O jovem de hoje
está conquistando cada
vez mais a sua liberdade,
mas alguns, liberdade
sem responsabilidade.

Por exemplo: saem
de casa, não têm hora

para voltar. Muitos dor
mem [ora e até se em

briagam.
A delinquência ju

venil está se espalhando
cada vez mais, mas os

jovens, na maioria das

vezes, não são culpados.
Afinal, os jovens

não têm só defeitos,
também têm qualidades.

Os problemas em

casa com os pais, a dis

criminação social, a [al
ta de diálogo, e princi
palmente, as amizades,
influenciam muito o

comportamento deles.
A maioria dos jo

vens pensam assim de
vemos aproveitar a vida
aomáximo.

Fernanda Pozza da
Costa - 13 anos.

dor?
A vontade de viver

vai sumindo e até o

suicídio aparece na ca

beça desses jovens.
Nós, os jovens, so

mos o futuro do país,
mas desse jeito que futu
ro será esse?

SPCIAlE
VOCE TEMTUDO

AVER
COMISSOI

A Indústrias Reunidas ]araguá Ltda. passa - a partir de agora - a

usar a razão social Duas Rodas Indústrial Ltda.
Isto é mais uma etapa de um processo de evolução que ocorre

todos os dias nos laboratórios e nas linhas de produção da
empresa, para que os doces, sorvetes, bebidas, refrigerantes,
derivados de carne e centenas de outros produtos alimentícios
que você e sua família consomem todos os dias - e que usam as

tradicionais matérias-primas produzidas pela Duas Rodas
Industrial- sejam sempre mais saborosos, apetitosos e saudáveis.

Você tem tudo a ver com a nossa nova razão social. Nosso
trabalho é feito todos os dias para agradar a uma pessoa que nem

conhece nosso produto: você.

�==-
Rua Rodolfo Hufenüssler, 755 - Fone (0473) 72-2277

Telex (474) 173IRJA-BR - Caixa Postal415 - Fax (0473) 72-2854
CEP89251-901-Jaraguá do Sul-SC
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Nádia
Behrendt e

Jorge
Roberto
Corbani

Aniversariantes da semana 'deste colégio 'convidam para um grande
baile 'com o gmpo musicai "Os Mensagei
ros", que acontece neste sábado, com início
às 23 horas, no Pavilhão "A u, do Parque
Municipal de Eventos.

* Para alegria dos avós matemos;
lIélio (iII memorian] e Iris SchweizerRosa
e dos avós paternos: Valmor (iII memorian]
e Adeliria Bornhausen. Nasceu dia 04 de
junho (Quinta-feira) o garotinho RENAN
BORNHAUSEN, filho de Adilson (Ana
Cristina] Bornhausen. Ao garotinho, pais e

avós muitas felicidades...
* O concurso garota São Luís, lotou

a Boate do Ceaser's na sexta-feira passada
dia 05/06. Ficando COI1l Garota São Luís,
Nâdia Silva; Ifl princesa, Marüia Porto e 2ª
princesaAlessandra Tavares.

* Dia 20 de junho no Parque Muni
cipal de Eventos (Agropecuário] acontece o

Concurso Garota Divina Providência com

* 'O grupo Breithaupt. especialmente
seus diligentes, têm dupla razão para co

memorar esta terceira semana de junho.
Dia 14, a matriarca Carmem Piazera Brei

thaupt, esposa do senhor Hans Breithaupt
(diretor-presidente e ela diretora), completa
mais um aniversário. Já no próximo dia 18,
a vez da simpática senhora Janice Breithaupt.
gerente do Centro de Planejamento e De-

'

senvolvimento de Recursos Humanos e es

posa do diretor administrativo Bruno Brei

thaupt-mais uma geminiana a comemorar

nascimento. Parabéns a ambas!
,* Dia 16 de junho, terça-feira, Rosa

ne Beatriz Schmõckel Buerger; esposa de
Irineu Buerger; e filha de Eugênio e Bru
nhilde Schmõckel, comemora (em Curiti

ba) a passagem de sua data natalícia. Re
cebendo cumprimentos especiais da Coluna
e dos demais funcionários e diretores do
Correio do Povo 'I' 'que expressam votos

de felicidades, saúde, prosperidade e muita

paz.

Dia 13 - Mana Schmõckel Warhaf
tig, em Curitiba (PR); IIilela Silva,
Verejuhy Mascarenhas, em São
Paulo; Antonio A. Fagundes, 10-
landa Reiser Fac/tini e,Antonio
Valério Schmitt.
Dia 1'4 - Roberto Funke Filho, An
dy Coma, Máguida Pfeiffer Karan,
em Curitiba;Adali Lipinsk..:i Porath,

Adcmar Mahnke, Augusto Schmidt
e Wilma Belderrain.

Dia 15 - Márcia Tavares de Souza
Mello, Hella Fuck Seidel, em Co

rupâ; Ingo Lemke, Adélia Zapella
Leone, Ingeburg Geffen Sprung,
José Schmitz, Edson Marcos Pellis,
Albano Melchert, em Corupâ; Em
ma Kupas Trapp, Andrhéa Berendt
de Carvalho é Patncia Andréa Mo
sel;

Dia 16 - Santos Tomaselli, Rosália
Lorencetti Nicolini, Pedro Coma,
em Rolândia (PR); Mafia do Car
mo Silvestre, Iria Schwanz, Fran
cisco Vieira Rodrigues e Francine
IledJst.
Dia 17 - Amanda da Costa, Iria .

Ma/ia Petri, Margo: Püujer Borba,
llca W. Felipe e CésarBehling.
Dia 18 - Poltbio Braga, em POIto

Alegre (RS); Altino Baratto, Fábio
Vinicius Emmendoerfer, Márcio
Cassiano Eggelt, Roberto Lanznas
ter, Salete Ma/ia Demathé.
Dia 19 - Úrsula Staats, Roberto
Carlos Braga, em Pono Alegre;
Márcio Robetto Rasweiller; Zenai
de Martins Fodi, Maria Alicie Pla
ninscheck, Evanildo Eugênio Ros
sio, Rosemery Loss Behling, Júlio
César Borchers, Deyse MeTy StGTVS

ky, Sônia Marquardt Albus, Améri
co do Nascimento, em Cascavel

(PR).

II

CALÇADOS PARA
TODA A FAM'LIA

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

ße13eR4
CALCAOOS

Av. MaL'Deodoro, 319
Fone: 72-3985 Dloquehá

demelhorpàl'a
seus animais

II
o "sim"
de Nadia

Rosangela
e Jorge
Roberto

Os Hermann
rimentam de Londres

a' Bandinha AwVf'Cl. Onde saira uma can
* A Escola Municipal Cristina Mar- didata que representará o colégio no Baile

catto e a Associação de Pais e Professares de Férias que será em julho. CLíNICA
VETERINÁRIA

distinto casal ROLF BOTHO (GILLIAN) HER
.

o da Grã-Bretanha (terra de Gillian e onde

oficial da RAP - RoyalAir Force) cumprimentos
circulo de amizades, dizendo-se encantados com

�o pos.tal que ilustra a nota: "Queridos! Tudo
. is"wonderful. Full of sun and noise. Abraços

llgem retrata bem o estado de espírito de quem
'rom um tempo que tinha a cara de um nOJ'O dilú-

Baile
dos

Namorados
ZQQ
�.
VIDA

IIconvidados, em grande número.
Após a cerimônia religiosa e civil os

noivos recepcionaram no Clube Atlético

Baependf.
-

Se para os noivos era importante
naqueles momentos solenes, alegres e ma

jestosamente belos de suas vidas, para os

pais, familiares e demais presentes, os atos
de união destes jovens na constituição de

uma [amilia em bases sólidas e constantes

foi a confirmação dessa estabilid�de que
só o matrimônio garante. Cumprimentos
deste semanário.

... pelos caminhos da vida se desco
briram e se elegeram, iniciaram um sonho
cheio de Esperança e de muitoAmor.

Este sonho se concretizou, ontem,
quando NADIA ROSANGELA, filha di
leta de distinto casal guaramirense Roland
(Isoldi da Costa) Behrendt e JORGE
ROBERTO, filho do casal blumenauense

Raphael (Maria Ivone Becker) Corbani,
compareceram perante o altar da Capela
do Rosário em Rio Molha, Jaraguá do

Sul, para a bênção divina, em'presença
dos pais, [amiliares, parentes, amigos e

Um bom pro
grama para casais e

candidatos a tais. Nes
te dia 13, sábado,
Schopping Promoções
realiza o Baile dos
Namorados, no Juven
tus Esporte Clube, a

partir das 23 horas. O
som será da excelente
Banda Flerte. Como
atração à parte haverá
ainda um desfile de
roupas intimas, da
Confecções Liog; even
to que promete esquen
tar a' imaginação dos
presentes. Impcrdfvel!
(foto)

DANÇA
Tradicional
feijoada

CINEJARAGUÁ Atendimento clinico, citWJico,
intemamento, 1TlÍoX, vaanas,
hospedagem, petshop, banho,

tosa, carinho e proteçãO.
.... Latz KIenen, '127 (110 lIIdo PIIIk

.... Blue)
,_ (rtaIdoI) '7WtJ e 72-1_

M6Ikos VeterinalriOl
AneIise B. Lehmenn
CRMV2-1125

Maurfdo Lebmaon
�RMV21126
Bettina GOKh
CRMV2-1389

.Infantll
• Baby-Cla55
• Adulto
• Senhoras
• Grupo de Dança

1/):15 horas _ 11/06/92 - Filme erótico - censura:

15 horas - 12/06/92 - Maniac Cop - O Euermi
de William Lustig, com Ton Atkins e Bruce
ea: 12 anos.

20:15 horas - 13/06/92 - Maniac Cop - O Exier-
Il: 12anos. _

Füme erótico - censura: 18 anos.
·20:15 horas - 14/06/92 - Maniac Cop - O Ex
ttnsllra; 12 anos. _. .

·20:15 horas -15/06/92 - Sem programação
15 horas - 16/06/92 - Maniac Cop - O Extermi
·12anos.
.15 horas - 17/06/92 - MaTliac Cop - O Exter
ra: 12'anos.

"A Igr�j{l São Sebas
tião/Centro oferece 110 último
sábado de junho (27) uma tra
dicional feijoada, a partir das
llh30min, 110 salão paroquial
da igreja. Os cartões podem
ser adquiridos 110 Clube Recre
ativo dos Viajantes, ao preço
de Cr$ 7.000,00, com associa
dos, Oll ainda pelos fOlies
72-1067Oll 72-2507.

----- Edi com novos cursos -----

A Escola de Cultura Artística
Edi anunciando a abertura de dois
novos cursos: Tango Figurado e

Dança Flamenga, cujas inscrições
já estão aberras. Edi informa ainda

que continuapromovendo aulas de
Balét Clássico, Jazz, Ginástica,
Manequim e Modelo Fotográfico,
e Dança Gaúcha. A escola funcio
na no Colégio São Luiz.

Prot Mari.. Franzner
Av. Mal. Deodoro, 855
Fone 72·1042.

Banda Flerte no Baile dos Namorados

P'EDRAS _

U_ARAGUA

,

;'_ ,'I,�,_mí'@ßlr_ DA......,.
a, \-.,_-&- DU...,.,

deTelefones
COMPRA - VENDE - ALUGA

Rua W(l/terBreithaupt, 92 (defronte ao
BeiraRio Clube de Campo)
FOM (0473) 72-2598
Jaragu4 doSul- SC

RESTAURANTE E PETISQUEIRA Dra. DENISE MÜLLER T. OLMOS

GINECOLOGIA - OBSTETRfcIA
PREVENCAO 00 CÂNCER

"ZINHO BATISTA"
Especializado em frutos do mar

Abeno diariamentepara almoço e janta
Quarta e Sexta: SOPA DEPEIXE

Novo endereço: Rua Pres. Epitácio Pessoa, 279 esqui
na com a Cei. Emilio C. Jordan - Jaraguá do Sul -

SC

Pedras para pisos - piscina - granitos e

l'eftstimentos de paredes em geral.

RuaJoinviUe, 4.133 - FOM (0473) 72-0869
JaraglMf do Sul - SC

Janelas, portas, portões, grades, Cercas,
expositores p/lojas, portas pantogréllcas e rola.

Rua Guilherme Weege, 332 (Centro)
FONE (0473)12·1857· JARAGUA DOSUL·Se

INTER-CLíNICAS Rua João Picolli, 247 - Fone 72-3755

Jaraguá do Sul-SC
Rua Pres. Costa e Silva, 158 - Vila Lenz!'

89150 • Jaragwi do Sul. SC
F�GENS-FOTOS-REVELAÇÖES

. .

.EI off off MULHALL off off
C IM'.IINDIMINTOS LTDA.

i! 1· Av.MarechaIDeodoro,601

lPrn�IlilU@):?l!!s FÓNE 72-2689 Jaraguá do Sul·Se

A melhorforma depremiar
Bom desempenho, qualidade eprodutividade.

E.RO!ÉSTICOS FONE 72-2689

Av.Marechal Deodoro,601
Jaraguá do Sul· SC o mais antigo

tambémé
o mais atual

CORREIO
........

'

...
E _ -' - v -.-

Toda Linha Arno e �'aet

Fogões, lavadoras, secadoras, refrigeradores,
freezers e muito mais.

.

Venham nos fazer uma visita.
Venham conferir

,�------------------------------�L----------------------------�lld�""----"----------"""""-- ...
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Uma pessoa
especialALTA

FREQÜÊNCIA Figura humana admirável, Lucy
Caglione aniversariou dia 10 de ju
nho. Desejamos toda energia, amor e
alegria em sua vivência diária.

Margareth
Borck,

Lindíssima.

todos os aspectos! .

,
opção para o final de sema-

110, sem dúvida. Tomara que
'o frio apareça, pois assim o

quentão fica mais gostoso!

Tecnólogo
Mecânico Garota

São LuísForam 151 os inscritos

para o Vestibular 92 no Cur
so Superior de Tecnologia
em Mecânica - modalidade
Processo Industrial, promo
vido pela Fundação Educa
cional Regional Jaraguaense
(FERl). Os jovens dispu
tarão as 40 vagas oferecidas
passando por' uma prova
prévia a ser realizada dia 05
de julho e, para os aprova
dos nesta fase, compete es

merar-se nas provas dos dias
26, 27, 28 e 29 de julho. Pro
gressos na educação da re

gido de Jaraguâl

Aniversário
Nâdia Renale da Silva,

Marilia Sudatti Porto e Ales
sandra Tavares foram as

vencedoras do concurso que
agitou a turma jovem da ci
dade, dia 5 último. Cumpri
mentos especiais à Nâdia,
cuja beleza e simpatia fazem
jus ao título.

Pessoa das mais que
ridas, Odair Vieira recebe
grupo de amigos para co

memoração de idade nova

neste dia 13. A coluna deseja
muita saúde e que o ami
go cresça cada vez mais em

Curiosidade da etiqueta
Na China, a atitude de comer de boca aberta é 1I017l1a/. Tanto

que a escola de diplomatas de Pequim mantém 110 cuniculo "como
comer de boca fechada". No Japão, é de praxe fazer um pouco de
barulho ao tomar sopa, o que indica que ela está saborosa. Aqui 110
Brasil. talvez o mais importante seja a questão de ter 'ou não sopa
na mesa para comei'. Com ou sem barulho, é secundário.

Festa no
Abdon

Garota Studioo Colégio Abdon Ba
tista promove sua Festa Ju
nina neste dia 12. Uma boa

E vem aí as etapas do disputado concurso. Mais detalhes em
brevel

Página 1.0

By
Paulo

ravernard
Happy
Hour

Funk-Metal - o novo

faith no more
"Angel Dust" - by faith no more
Nove meses depois da turnê brasileira. Mike Patton

está a dias de parir o quinto álbum do FAITH NO MORE
que vai se chamar "Angel Dust". Tanto !IOS EUA quanto,
na Europa, trata-se de um dos dez lançamentos mais espe
rados do ano. No Brasil, tem como rival, pelo menos por
enquanto, o segundo disco do, grnpo norte-americano
Block Crowes, "The Southem Harmony and Musical
Companion". Por aqui o Faitb é supergrupo.

Os FENEMES (F.N.M.), seus empresários e a

SLASH Records têm certeza de que "Angel Dust" vai

transformar a banda em "Top Ten" também no 1º mun
do. Eis a avaliação dos estrategistas: Faith No More é
acessível sem ser idiota, estranho sem ser intragável e inte

ligente sem ser pomposo; o som é pesado e o cantor, um

''pin-up'' do underground. Em suma; um sucesso total.
O novo disco do FenemE reafirma o funk-metat e

radicaliza traços presentes nos álbuns anteriores. As tint�
progressivas se mostram mais nitidasrnas o grupo conti
nua fazendo um som pesado. Estas são as novas faixas do

,

Faitlt No More: - MIDLIFE CRISIS
-RV -CAFFEINE -CRACKHITLER
- MIDNIGHT COJVBOY
-ANGEL DUST
* COMPRE O DISCO E PUMP UP THE VOLUME...

UNDeRGRoUND
'" Para seu retrato no

livro "Personagens Femini
nos, de Vania Toledo, VE
RA FISCHER escolheu um

papel inédito em sua vida
- e enusitado para o mo

mento. Totalmente grávida;
ela sutge de noiva, com di
reito a véu, grinalda e tudo
o mais.

* A temporada. de

"foie gras" tem feito I1plÍtO
bem à escritora ZELIA
GAITA!. Antes mesmo de
ser lançado no Brasil, seu

livro "Chão de Meninos" já
está sendo' traduzido para V'

francês.
* Depojs de emocio

nar muita gellte com o fil
me ''A Cor Púrpura" e ar

rancar risos âe tantos ou

tros em Ghost, WHOOPI
GOLDBERG está de volta
ao telão em outro papel
que vai dar o que falar. Seu
IIOVO personagem é uma

cantora de cabaré que, de-

pois de descobrir que seu.

namorado é mafioso, foge
para um convento. Bom,
dá p'râ sacar que essafita é

imperdivel, não dáII
* A ''pretty Womall"

fÚLIA ROBERTS conü:
nua citilando perante a im

prensa mundial. A linda
mulher recusou a irrisória
quantia de 6milhões de dó
lares (15 bilhões dos 1I0�
sos) para fazer a seqüêncza
de Pretty Woman. A ale

gação de Julinha pata �
lião foi que uma COIlIl-

huação quebraria o enca/l- :.
to da história.

* O ex-Beatle PAUL
McCARTNEY fez Illlla

doação bastante generosa,
110 mês passado, para �
construção do instituto LI

verpool âe Artes Teatrais. A

quantia doada por Paul
tangenciá os 9 bilhões de

cruzeirinhos. Tomara qlle a

idéiapegue!

Jaraguá do Sul, 13 a 19 de junho de 1
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::lln 72-0031

• I,

I'

Iln
Imobiliária II

Iln
Imobiliária I,

MENEGOTTI Ltda. MENEGOTTI htda.
i.

Menegolti (0"13l 72-0031 MenegoUI MenegoHi (0"13) 72-0031
IMOBILIÁRIA MENEGOTn - Edifíci'o Menegotli - sala 107 -1!!. andar -.Av.Mal. Imobiliária Menegotti Ltda ·IMOBILI'\RIA l'o'ENEGO'fTi - Edifício Menegolti - ..1.107 -111. .ndar - Av.Mal.

'DIodoro da Fonseca -CRECI,n!!.5501-fone 72-0031 JWCESCN!! 4.220050742 CRECI Nq 550 J Deodoro da Fonseca -CRECI n!!. 5501- fone 72-0031
.

,

CASAS DE ALVENARIA: TERRENOS

I CASA
LOCAL: Ruaml ÁREAml VAWR COMERCIAL

, . BAIRRO: Ruam2 ÁREAml VALoR

;VlLARAU 595 200,00 ,
Na Rua: João Pla- CZERNIEWlCZ 089 445,SO , � .

'l ..

,

RlOMOLHA nischeck. 222 570,0056,00 , VlIALENZI

VlIALENZl 381 300,00
Area da casa:

CHICO DE PAUlA. .454 445,SO
�00,OOm2. / .,

VlLALENZI 413 48,00 Area do terreno: �MIZADE 679 644,00

; I 'NOVA BRASiLIA 037 100,00 720,00m2 AMIZADE 679 420,00
f Valor .do Imóvel:CHICO DE PAUlA. 590 600,00 AMIZADE 679 602,85

",

Cr$ 80.000.000,00. ÁGUA VERDG 709 300,00

ÁGUAVERDE 758 300,00

�GUAvERDE
.. ,

" 371 308,00
rt

Irl)obiliária Menegotti,o seu espaço a sua conquista,; Imoblll'ri. M.n.gottl,o .••u espaço a sua conquista. ,

. i

"

I I,

Proclamas de Casamentos ,

�.

PROMOÇÃO
,

!
MARGOT ADÉLIA GRUBBA DASD...VA,Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, domici-

LEHMANN, Oficial do Registro Civil do liado e residente na rua Guilh'erme Wee- Ele, brasileiro, solteiro, metalúrgico, natu-
I' Distrito da Comarca äe Jaragllá do ge, 22, apto. 2� nesta cidade, filho de ral de Barracão, Paraná, domiciliado e

Su� Estado de Santa Catarina, Brasil, Almir da Conceição Felippe e Aurelina residente na Rua José Piccoli; nesta cida-
faz saber que compareceram em Cartório dos Santos Felippe. de, filho deAngelina Zanchin. Aluguena [)oceMel qualquer

'ti
exibindo os documentos exigidospelatei, a Ela, brasileira, solteira, digitadora, natu- Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de
fim de se habilitarem para casar, os.se- ral de Saguarema, Rio âe Janeiro, domi- Coronel Bicaco Rio Grande do Su� do-

gi/in/es: eiliada e residente 1Ia rua Guilherme We- miciliada e residente na Rua José Piccoli; VESTIDO DE 10lVI plr 97.000,11ege, 22, apto. 2� nesta cidade, filha de' "nesta cidade, filha de Vardelino Mariano
Francisco Bernardo Vignoli e Catarina da Silva e Paulina Bueno da Siiva.

EDITAL N218.312 de 01-06-1992 Cabral Vignoli. EDITAL N218.318 de 05-06-1992 DAMA 19.888,11MARCOS ANI'ONIO BAYER e D...VA
TEREZINHA RECH .

EDITAL N218.315 de 05-06-1992 ANTONIO DA SILYA e ERMELENE

Ele, bras;leiro; solteiro, motorista, natural LUIZ RENATO RONCH! e MORGA- ELEUTÉRlo PAJEM 11.008,10
I,

de Curitiba, Paraná, domiciliado. e resi- NA LEsSMANN Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural
dente na Rua Fritz Banel, 684, em Vila Ele, brasileiro, solteiro, analista de siste- de VISta Alegre - Coronel Vwida, Paraná,

StEIAt 19.000,11Baepend� nesta cidade, filho t;le Ilsa Ba- mas, natural deMassaranduba, neste Es- domiciliado e residente na Rua Carlos

yer, tado, domiciliado e residente na Rua Eggen, 150, em Vila Lalau, nesta cidade,

ri Ela, brasileira, solteira, costureira, natu- Nelson Nazato, 186, nesta cidade, filho filho de Gomercindo da Silva e Antonia IE R N O (clmplell) 35.000,11ral de Maripá, Paraná, domiciliada e re- de Primo Ronchi e Alzira Genuino Ron- Borges da Silva.
sidente na Rua Alexandre Koehler, 155, . chi, I Ela; brasileira, solteira, do lar, natural de
em /lha da Figueira, nesta cidade, filha Ela, brasileira, solteira, professora; natu- Jaraguá do Sul, domiciliada e residente ·SMOKING 49.000,11de Leopoldo Rech eApolôtüaZoz Rech. ral äe Jaraguá do Sul, domiciliada e re- na Rua Carlos Eggen, 150, em Vila La-

EDITAL N218.313 de 04-06-1992
' sidente na Rua José Emmendoerfcr; lall, nesta cidade, fillla de Odir Eleutétio

IOSÉ CALMONDE SOUZA e DENI-
1.010, nesta cidade, filha de Mario Less- eMaria Eleutério. EslaillS Itel�el.1 eillVI Elderec.:

SEAU_CE TAMBOSI mann eEliira Porath Lessmann. EDITALNl 18.319 de 05-06-1992 I,

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de escruô-
I

EDITAL� 18.316 de 05-06-1992 ENO HARDT e JOICE ADRIANE I Rua Antonio C. Ferreira, 184 (Rua do BESC)
rio, nalinal de Luminárias, Minas Ge- IXiMINGOS WISNIESKl e ANADIR MARQUARDT (Não fechemos p/o Almoço) - Fone: 72·3349
roi$, domiciliado e residente na Rua An- GIOVANELLA Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural JARAGI:JÁ DO SUL - SC,
dré Voltolini, 1.220, em Nereu Ramos, Ele" brasileiro, solteiro, indusmârio, natu- de Jaragllá do Sul, domiciliado e residen-

..

Promoçilo válida até 20.06.92, ou enquanto durarem 08 estoqueI
,

nesta cidade, filho de José Geraldo Neto ral de Rio do Oeste, neste Estado, domici- te em Rio da LIiZ II, nesta cidade, filho
e Sebastiana Zenaide Pereira.

.

liado e residente' lia Rua Pe. Aloisio de Irinéu Hardt e Laurita Hardt.

Elo, brasileira, solteira, professora; natu- Boeing; 325, em Barra do Rio Cêrro, nes- Ela, brasileira, solteira, do lar, natural äe

r�1 de Jaragllá do Sul, domiciliada e re- ta cidade, filho de Wladislau Wisnieski e Jaraguá do Su� domicuiada; e residente

sidente na RuaAndré Voltolini, 1.220, em Maria WlS1Iieski. em Rio da Luz II, nesta cidade, fi/lia de
-

N�el� .

Ramos, nesta cidade, filha de Ela, brasileira, solteira, doméstica, natu- lorge Marquardt e Anita Klowaski Mar- ,; Mednica
��,

II
DiOnlsto Tambosi e Diva Miria Dalcana- rol de Rio dos Cedros, neste Estado, do- quardt. SCHROEDER Ltda
leTambosi. mieiliada . e residente em Rio da Luz I,
EDITAL N2 i8.314 de 05-06-1992 nesta cidade, filha de Armando Giova- E para que chegue ao conheci- Esp,daUzacla an ntßIt:a de ............
ANDERSONDOS SANTOS FEUPPE nella e Otilia Giovanella. mento de todos, mandeipassar o presente e mednIca an geral
eROS/LENEDA CONCEIÇÃO EDITAL N218.317 de Ô5-06-1992 Editai; que será publicado pela imprensa . �.. JGiavIOe, 2.270

e em Cartório, onde será afixado durante
; Ele, . .brasileiro, solteiro, atleta; natural de JAIR ZANCHIN e MARIA wANtz 15 dias. Faae (0473) 72-fM7
" J81'111U6 do Sul- SC
,. '

"�o
,. ,

"

,
,

I',
"

ED ITAL
11

',SPÉZIA LTDA.
, ;

& elA.\ .'

. Á.UREA MOLLER GRUBB,4, Tabeliã e Oficial de 1ílUlos d4 M,le. Con! e Com. tfe Roupas Ltd4 - Proj Lot. Garcià - s/n9 - nesta; Serraria e Serviços de Trator
i �'7'arca de Jaroguá do Sul, .Estado de San/a CaiarifUl, fUI formo da E, como os di/os. devedores não foram ·encontrados ou se reeu- M�deíras para construção e serviços dei etc, saiam a aceitar a devida infiltUlção, fazpor intermédio do presente edi-

I
.

Faz saber a todos quanto este-edital virem que se acluun nesfe tal, para que os mesmos compareçam neste C;;"ório fUI Rua: Arthur trator com profissionais especializados.
, cllll6riopara Protestos os Tftulos COnflUi Miiller, 78, no prazo da Lei, a fim âe liquid4r o seu débito, ou então dar R. JoãO J. Ayroso,. 772 - Jaraguá
1,utoMecânica J.R,S. LIdaME - R. Julio Tissi, s/n9 - nesta; rozão porque não o faz, sob a pena de serem os' referidos protestados na I �squerdo

.

Vanete Gregolewitsch - R. João J. Ayroso 3617 - nesta' fonna da Lei, etc.JensA
"

]; ..
droaldo Maroan"niME - R. Mat Deodoro, 915 - neSla' Jaraguá do Sul, 09 de junho de 1992

I . .

osé Siemeintooski _ R. Carlos Oeschle; s/nº - nesta'

'

AUREA MOLLE!} GRUBBA - TABEL1ÃO E OFICIAL DE i I.
Fone: 72 -0300 - Jaraguá do Sul-

,
.

f. AfOIY';ndeJ. C ',' SC
.'

. eSlis . Gonçall'cs - R.' Donungos Rosa s/n9 - nesta; PROTI:;STODE·r.fI:uLOS
�- II

..

"SJ
.

,
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CASA MISTA cl 01 apto. Ruá João Grubba,
pr6ximoWEG II

'

CASA MISTA.,_ Rua Campo Alegre pr6ximo
INDUMAK
CASA DE ALVENARIA e] 80,OOm2 e] terreno
de 4S0,OOm2• Rua Domingos da Rosa, s/nIJ•
CASA e] 160,OOm2 Rua: João Januário Ayroso
TERRENO cl 380,OOm2 em Três Rios do Sul
TERRENO rua. Jacob Gesser cl 4Z0,OOm2

CHÁCARA cl SO.OOO,OOm2 em Guaramirim cl
150 metros de frente cl asfalto.
CHÁCARA em Nereu Ramos cl
14S.000,OOm2 cl cas� de 160 mts.
TELEFONE do Plano Expansão.
CASA DE ALVENARIA na Rua Pe. Aloísio na

Barra do Rio Cerro.
CASA DE ALVENARIA na Rua: Roberto Zie

. mann.ns 38

CASA DE MADEIRA: Rua Francisco de Paula, 2386 c/ 03
sala, cozin!Ja, banheiro, 180.000,00 .

CASA DE MADEIRA: c/ 02 dorm. sala, cozinha, copa"banhe1ro,'
garagem. Na rua Rio Grande do Sul, nO 110/250.000,00
APTOS no Edilício Joana: cl 02 dorm. + dependência de ......gadR, Interfone, portão eletrönico e garagem na Av. Mal Deodõr.,364.
SAIAS COMERCIAIS: No I' andar, em cima da'MP e em cima.
Unibanco. :

CASA DE.ALVENARIA: Rua Domingos da Rosa, s/no , c/ 02 dont,.
saIa, cozinha, banheiro, garagem.
CASA DE MADEIRA na rua: Tarcisi" de Oliveira MOlla, n' U9,83dorm. saIa, cozinha, banhelro,�aragem

e área de serviço.
.

07 casas mistas geminados c
.
02 dormitórios, sala, cozinha, .,..'

'

·nhelro, áre.a de semço; luz in IvlduaJ, na rua: Alfredo M. Funkt, nt .

76.

VENDAS

CRECI 0914 - J

VENDE

CASA l)E ALVENARIA - com 260m2,
terreno com 350m2; Rua Antonio Teixeira
Ir.
CASA DEMADEIRA r- com 100m2, ter
reno com'1j0011,2 - perto do Acarai.
CASA IJ'f; MADEIRA - com 120m2, ter
Ti!110 380m2 - Rua losé Menegotti.
APARTAMENTO - 'com 220m2 de nll 12
- Ed. Carvalho (2 garagens).
APARtJJ,MENTO <com 140n� de nll202
- 2Q andar - Ed. Carlos Spézia.
TERRENO - com 375m2, lote nll 14, .�

RIta 296 - Prôx. aoAcarai.
TERRENO - c�m 370/1;2 (24.2Ox19,50)
RuaAntonio Carlos Ferreira.
T,ERRENO - com 401m2 (esquina) lo
teamento Afonso Nicolucio - Bairro Água
Verde

. .

.

TERRENO com 759m2 - Rua 25 de Julho
esquina com a-Rua Guaramitim.
SALA COMERCIAL - com terreno de
390m2 - 2 salas com 50m2 cada - situada
naRuaRio de Janeiro.
CHÁCARA - com 29 morgos, casa sem

acabamento com 168m2, em Schroeder
TERRENO - com 400m2 - Rua José Me

negotti.

ALUGA

SALA COMERCIAL - com 70m2 (térrea)
- Rua Bemardo Dombusch.
SAiA COMERCIAL - (térrea) com 86m2
- Rua Guilherme Weegue - Ed: Honduras.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ATENÇÃO
proprietâríos de
apartamentos em

Jaraguá que
querem vender.
Temos diversos

clientes
interessados em

comprar

VENDE-SE
�

Area de
52.000,OOm2 anexo

a faculdade

Possuimos diversos
lotes com

financiamento
.� .

proprro

Faça sua

assinatura
por telefone
72-3363

fJ'âraguá do Sul, 13 a 19 de junho de 1992

CORREIO-
-=> � F» C> " c»

EDITAL
A Diretoria da Sociedade Atiradores Diana no uso de Luis Carlos Coelho 1196 Jaraguá do Sul

suas atribuições Luiz Carlos Lepeck 0321 Jaraguâ do Sul

Faz saber aos sôeios abaixo relacionados, que osmesmos Luiz Sergio de Assis Pereira 027,0 Jaraguâ do Sul

se encontram em débito com o "DIANA": Luiz Sidimar Goutart 1096 Jaraguâ dó SI/I

MansuetoKuklinski 0827 Jaraguá do SI/I

Nome do sócio Título n2 Cidade Marcia Luiz Gonçalves 1400 Jaraguá do SI/I

Adolar Sasse 0810 Jaraguá do SI/I MarcosAracelis Sanson 1104 Jaraguâ do SI/I

Almir João Pedri 1226 Jaraguâ do Sul Marcelo Kostitzar 1335 Jaraguâ do Sul

Amir Schoroeder 1413 Jaraguâ do Sul MarcosAntonioMahfud 1573 Jaraguâ do Sul

Amarildo Vandeli de Souza 0532 Jaraguá do Sul Maria Bemadete Floriano 1274 Jaraguá do Sul

Arlindo Devalier 1163 Jaraguá do Sul Osmar Gonçalves 0244 Jaraguâ do Sul

Carmen Lia Horn 1505 Compá Paulo DelamirMoreira Filho 0365 Jaraguá do Sul

Ctaudionei Chaves da Silva 1385 Jaraguá do SI/I Renato Tosin 0506 Jaraguâ do Sul

Dileta Mescb 1338 Jaraguâ do SI/i Roberto Helio de Oliveira 1433 Jaraguâ do SI/I
Edir Siqueira 0567 Jaraguá do SI/I' Roberto Kahler 1265 Jaraguá do Su!
Flavio José do Nascimento 1536 Jaraguâ do SI/I SandraMaria Anacleto 0526 Jaraguá do SI/I

Flavio Naoki Watanabe 1329 Jaraguâ do Sul Sandro Luis Witkoski 1594 Jaraguâ do SI/I

Fernando Foch Santos da Silva 0555 Jaraguá do SI/I Silvana de Oliveira Cruz 1323 Iaraguâ do Sul
Felipe Walz 2020 Jaraguâ do SI/I SolangeHoffmann 1648 Jaraguá do SI/I

Gabriel Marcelo da Silva 1358 Jaraguâ do Sul Sonia R. Quadra 1280 Jaraguâ do Sul

Gilson Cendes Saragosa 0318 Jaraguâ do Sul ValterHoffmann 1664 Jaraguá do Sul

Gilmar Colossi 1417 Jaraguâ do SI/I Waldemar Van Vossen 1618 Jaraguâ do Sul

Giovani de Souza 1681 Jaraguá do Sul E, como ditos sócios não foram encontrados ou

HelioPilão 1434 Jaraguâ do Sul se recusaram a aceitar a devida intimação, fazpor intermédio
Ivone da Silva 1309 Jaraguâ do Sul do presente Edital, para que os mesmos compareçam na Sede
Ivone Maria Kasmirski 1211 Jaraguá do Sul Campestre à Rua Otto Lemke, no expediente das 8:30 às 12:00h
Izair JoseDalpiaz 1164 Jaraguâ do SI/I e 13:30 às 18:0011, dentro do prazo de trinta dias a contar da
JoãoAlmir Pereira 1165 Jaraguá do SI/I publicação deste, a fim de liquidar o seu débito, ou então dar à
João Carlos dá Silva 1820 Jaraguâ do SI/I razãoporque não o faz, sob pena de serem tais sócios exctuidos
João Maria Ribeiro doAmarante 0425 Jaraguâ do SI/I do quadro social de acordo com o artigo 212 do Estatuto da
John Felipe Bensen 0438 Jaraguâ do SI/I SociedadeAtiradores Diana.
JallesAdirRios 1222 Jaraguá do Sul
JoseAdeilde de Souza 0843 Jaraguâ do SI/I Guaramitim, Sc, aos 28 demaio de 1992.
Jose Campestrini 1146 Jaraguá do SI/I
IosmarBatista de Lara 1364 Jaraguâ do Sul Dr. José C. deAlbuquerque
Juliano dos Santos 0786 Jaraguá do Sul Presidente da Diretoria
Lialiana Possamai 1304 Jaraguá do Sul

Leopoldo da Costa Filho 1579 Jaraguá do Sul Dr. Osnildo Banel

LuisAlbertoAtanasio dos Santos 0628 Jaraguâ do SI/I Presidente do Conselho Deliberativo

'Juízo de Direito da Comarca de Jaraguá do Sul- SC

Edital de Citação'
ras de José Frutuoso e lado esquerdo em �7,8Om com um caminho de
acesso existente em temu de Laura Rupp. Este imóvel estã registrado
no RegiSlro de Imôveis da Comtll'Ca de-Jaragu6 do Sul, sob niatrlcuJa
n9 14.633 e pane da matricula n9 24.634 (memorial descriiivo - doc.
n9 03)". DESPACHO: I - Dia 16/08/9í às 15:{)() horas paro a au

diência ae Justificação. II - Cumpra-se o tut. 941,'110 CPC. III - 1-
se. E"" 01/04/91. (as) Dr. CarlosAlf!etto da Rocha - Juiz de Direito.
E, paro que chegue ao conhecimemo de lados. os imeressados ausen

tes, tneeno« e desconhecidos, foi expedido o presente edital, que serâ
pUblicado TUJ {onna da lei e afixado no 6trio da Fórum, correndo o

I!rrw.? de 15 dias, paro comestarem, querendo, a contar dasentença que
Juslificar a passe sob peTUJ de serem tldos como verdadeiros os falOS
alegados pelos autores. Dado e passado nesta cidade e Comtll'Ca de
JaiiJgu6 tlb Sul, aos 13 de abril de 1991. Eu, Bruno Winter, Escrivão
designado, o subscrevi.

O doutor Carlos Alberto da Rocha, Juiz de Direilo da Co
marca de JaraJtU6 tio Sul, Estado äe Santa Catarina; naforma da lei...

FAZ SABER a Iodas quantos o presente edilal virem ou dele
conhecimento tiverem, com o prazo de 20 (vime) dias, que porparte
de ALBINO OOORIZZI e·ARNOLDA OlJORlZZI, brrqiteiros, ca
sados entre si, ele motorista; .ela do lar, residentes e damiciliados à
Rodovia Prefeito Engelbert Oechsler, BR 180, km 70, nesta cidade,
atTavh de sua procuradora D� SÔNIA BEATRIZ HENN, com es

crilório nesla cidade, foi -1uerida a ação deUSUCAPIÃo nll
13.603/91,� aquisição do

imóJ,�1
ue possui as seguimes camc

teristicas: 'Um terreno situado no melro urbano desta cidade de

Jaragu6 do Sul, no lado Impor da R 180 - Rodovia Prefeilo Engel
oen Oechsler, : sentido Jaragu6-Cotup6, com 6rea lotai de
10.457,00m1 (dq mil, quatrocentos e cinqüenta e sete melros quadra
dos), edificado com uma casa residencial de alvenaria, com a ifrea ae
93,00m1 e uma faragem de alvenaria, com 46,8Om1, consmüdaspelo
Sr. Albino Odorizzi, fazendo frente·com afaixa de domimo da BR 180
- Rodovia PrefeilO Engel6ert Oechster em 101,8Oml, (iIndos em

91,00m com tesras de Volnei Torres, lado direilo em 146,5Ótn com ler-
CARLOSALBERTO DA ROCHA

Juiz de Dlreito

Reservas
VIAJ�-BEM
VIAJE VARIG Marechal Deodoro 12'

72-0091

Página' 13
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"_.. �:'� . ESPECIAL

Rio-Sul Carga.
Expressa

\

A SUA ENCOMENDA VAI, CHEGAR MAlS RÁPI
DA NAS' MÃOS DO DESTINATÁRIO. A AGÊNCIA
VARIG DE, JARAGUÁ IMPLANTOU UM NOVO E
EXCLUSIVO SERVIÇO �DE ENTREGA EM SÃO·
,PAULO. MUITO MAIS RAPIDO E EFICIENTE.

CONSULTE-NOS., JARAGU'Á 72-0091 ou 72-0363,
JOINVILLE 22-6155. '

UMA INICIATIVA VARIG JARAGUÁ/JOINVILLE

Página 14
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Itamar Belasalma é o novo

técnico do Juventus ,Esporte em Revista
Jaime Blank

Jaragu� do Sul - A direto-
, 'a do Grêmio Esportivo Juven

�s acertou no iníci_o
.

,

desta

semana, a contr�t��a? do n�vo
treinador, que dirigirá a equipe
do campeonato estadual deste

ano. Trata-se de Itamar Belasal

ma (47), que at,:almente e�ta,:,a
treinando a equlpe do Grenuo

de Esportes Maringá, do. no�te
do Paraná. Itamar, que foi ex-jo

,

ador de íurebol, atuando na po
�ção de centro avante, defendeu
com sucesso o, Marília (:SP), o

Palmeiras, (SP) e o préprio Ma

'ringá, Em 91 teve uma breve

passagem pelo. futebol catarin�n
,A.se quando tremou o Internacio
, n�l, de Lagesr sendo resp�msável
pela montagem desta eqlllpe que

.hoje desponta como lima das
melhores do Estado.

Na quinta-feira o novo

técnico do Juventus esteve em

Joinville, onde ao lado do presi
dente Aristides Panstein assistiu
ao

.

amistoso do tricolor jara
guaense frente ao Joinville Es
porte Clube. Na manhã de on

tem, foi apresentado ao elenco
de profissionais do "moleque
travesso", iniciando oficialmente
seus trabalhos no estádio João
Marcatto.

No domingo, Itamar
Belasalma dirige pela primeira vez

a sua nova equipe, no segundo
amistoso que o Juventus fará
contra o JEC, às 15h30min, no

estádio João Marcatto.
JUNIORES

A estréia da equípe de ju
niores do Grêmio Esportivo Ju
ventus no campeonato estadual
da modalidade marcada para o

último sábado, diante do MarCÍ
lio Dias, em Itajaí, acabou não
acontecendo, por determínação
da Federação Catarinense de Fu
tebol, que adiou, toda a rodada"
transferindo-a para este sábado.
Assim sendo, a equipe do técnico
Abel vai a Itajaí na tarde de ho
je, onde enfrenta às 15 horas, ao
Clube Náutico Marcílio Dias, no
"Gigante das Avenidas". No
próximo sábado (20), joga no
"João Marcatto" contra o Blu
menau Esporte Clube.

Um começo animador
A estréia da ADJ no campeonato estadual da 1" Divisão não

poderia ser mais expressiva. O futebol de salão de Jaraguá, após ausên
cia de seis anos de competições oficiais à nível estadual, ressurge com

toda força. A conquista do primeiro turno, no último final-de-semana
em Brusque, é o resultado dâ união de esforços de um grupo abnegado
de desportistas jaraguaenses, amantes da "bola pesada'; que resol�eram
apostar no sucesso e na lviabilida�e' ,!essa modalidade,em. nossa '€�dade.
Foi sem dúvida um começo animador, que na sequencta devera com,

certeza render muitos frutos ainda. Apenas a primeira batalha foi venci
da, portanto, a euforia dos dirigentes, da comissão !é�nica � dos atletas,
deve dar lugar agora, para um trabalho �i�da mats mtensifijca�o, pnn
cipalmente para quem almeja estar na vltnn� do futebol de salao cata

rinense e estar novamente entre aqueles que disputam os JogosAbertos.

DESTAQUES;__----------------�-Futsal----�---------------

ADJ deu show em Brusque
jaraguaense a participar da com

petição, ficou em terceiro lugar. A
campeã' foi a seleção de São

Ludgero; enquanto o Colégio Bom
Jesus, de Joinyilte, ficou em quar-

Juventus
,

O "29 Festival de Prêmios
do Iuventus" realizado na tarde
do último domingo (7), no estádio
João Marcatto, rendeu aos cofres
do clube a significativa importâ
nia de 13 milhões de cruzeiros. O
resultado é proveniente da co

missão sobre a venda de 10.700
cartelas e do lucro da bebida.

Micro"egionais
Na quarta-feira desta se

mana, aconteceu em São Francis
co do Sul, o Congresso Técnico
dos Jogos Microrregionais; que
estão marcados para aquela ci

dade, entre os dias 25 e 28 deste

mês. Existe, a possibilidade do mu
nicípio de Jaraguá do Sul vir a

sediar estes jogos, uma vez que
, São Francisco. do Sul não possui
canchas oficiais de bocha, o que
inviabiliza a sua realização. Na,
próxima semana teremos maiores
novidades.

Caio, do massagista Irid ,dOS Anjos e

dos dirígentes Ivo dos Anjos, Rogé
rio Tomaselli e Valdir Chiodini (fé
ti), ,que chefiaram a delegação jara
guaense.

Na opinião dos dirigentes da
ADJ, a determinação dos atletas foi
fundamental para o sucesso da equí
pe. Segundo .eles, estão satisfeitos
com o trabalho da comissão técnica,
mas não estão eufóricos com os re

sultados, pois esse é somente o co

meço de um trabalho e muitas difi
culdades serão encontradas daqui
para frente. Os treinamentos serão
intensificados, visando os Microrre
gionais, mas antes porém, um amis
toso com a seleção joinvilense está

programadp para a próxima semana, '

em Jaraguä.

, Brusque - Apresentando um

'futebol de salão de primeira linha e
"

até mesmo sUfJ;lreendente, a Asso

ciação Desportiva Jaraguá (ADJ)
ronquistou brilhantemente o título

, do primeiro turno do campeonato
�tadual adulto da I" divisão; dispu
�do no período de 5 a 7 de junho úl
timo, na cidade de Brusque. Mesmo
rontando com cinco atletas juvenis
'que carecem de uma maior expe

" mneia em �ompetições de�a n!'tu
, reza, a equipe jaraguaense rmpos a

; sva maior categoria, vencendo seus

'dois primeiros adversários e empa
tando seu último compromisso.

No sábado voltou a quadra e enfren
tou a equipe local da Büttner, apli
cando-lhe também uma sensacional
goleada de 12 a 1. No domingo, en
cerrando a sua participação na com

petição, enfrentou a Delamar/Puma,
de Lages, e o placar final acusou o

empate em dois gols, no jogo mais
difícil da competição. A classificação
final ficou assim: 1° ADJ, de Jaraguá
.do Sul, 8 pontos, 20 Delamar/Puma,
de Lages, 8, 3° Colegial, de Flo
rianópolis, 3, 4° Büttner, com ne

nhum ponto ganho,
Participaram da campanha os

atletas Paulinho, Djalma, Marqui
nh�s, Celinho, Osni, Leonir, Mano,
Géferson, César, Duno, Mabinha,
Alcindo 'e Rodrigo, além do técnico
Marquinhos, do preparador físico

to.
Quadrangular

São Ludgero que eomemo-'
ra seu aniversário esta semana,
�edia desde quinta-feira um q�a
drangular de voleibol feminino
adulto, do qual participam a

equipe anfitriã, Chapecó, Elase,
de Florianópolis e a DMEjKO
HLBACH"de Iaraguâ da Sill. Os

jogos das meninas comandadas

pelo técnico Manga, são estes:

Dia 11 (1911) - DMEjKOHLBA
CH x Chapecô, Dia 12 201130

min) DMEjKOHLBACH x São

Ludgero, Dia 13 (19h3Omin)
DMEjKOHLBACHx Elase.

BOLÃO
A seleção de bolão mascu

lino da bola "16'; da Divisão

Municipal de Esportes de Jaraguá
do Sul tem dois importantes com
promissos neste final-de-semana.
Uma das equipes estará na Socie
dad� Pinguins, em Inâaial, parti
cipando do "Torneio Jorge Har

dt", que envolverá ainda o Guai

racás, Glória, Pinguins, Brusque,
Tubarões, Vasto Verde, 12 de lu

lila, Tigre e Tiradentes. A outra,
com a denominação de

DMEjBAEPENDI participa des

de hoje em São Paulo, do "Tor
neio'Amizade", na Sociedade Vila

Mariana. Neste torneio confirma
ram presença, duas equipes da

Argentina, Canadá, de Londrina,
Morgenau, de Curitiba, Fribur

guense e Germânia, do Rio de Ja

neiro, além do Vila Mariana, de
Säe Paulo. Vale destacar que a

equi]!e jaraguaense é a única re

presentante de Santa Catarina,
na competição.

< No jogo de estréia, na sexta

� feira (5), a ADJ goleou a equipe do
'Colegtal, de Florianópolis, por 8 a L

Bicicross da
Malwee foi
bemem SP
Salto (SP) - A equipe Mal

wee de Bicicross foi muito bem nas

disputas da 8" Copa Brasil de Caloi
Cross, realizada nos dias 6 e 7 de ju
nho, na cidàde de Salto, interior de
São Paulo. O técnico Adolar Moret
ti, chegou mesmo a classificar de ex

celente a atuação da sua equipe, uma
vez que, dos 30 pilotos que. le.vou
à São Paulo, 23 chegaram as finais, o
que lhes valeu a conquista de 12
troféus e 11 medalhas e o que signi
fica dizer, que foi a melhor atuação,
do bicicross jaraguaense a nível na
cional, nos últimos quatro anos, ape
sar da sétima-colocação.

O destaque da equipe ficou

por conta de Juliano Junkes, que
conquistou o primeiro lugar na cate

goria Infantil "C" (9 anos), transfor
mando-sé na maior revelação da Co
pa Brasil e uma grande esp�r�nça de
títulos nas futuras compençoes. Os
demals pilotos que conquistaram
troféus foram: Bárbara Bihr, Jussara
Kajaróski, Salete Moretti, Joice Mo
retti, Fabiane Hackbarth, Paola
Hackbarth, Jean Dalmarco, Waldo
miro Twardowski, Bruno ReicheI,
Diter Meyer e Gionei Junkes.

Neste sábado, a equipe Mal
wee participa em Rio do: Sul, da se

gunda etapa da "Copa Choco-Leite
Estadual de Bicicross, e nos dias 3, 4
e 5 de julho estará em São José dos

Campos (SP), tentando classificar
pelo menos 14 pilotos, nas seletivas
para o cainpeonato mundial a se rea

lizar no mês de agosto, em Salvador,
Bahia.

---'1 ª Divisão deAmadores-----

Cruz de Malta ganha
o primeiro turno

VôleiM
, A equipe de vôlei infantil

masculino DMEjSÃO LUIZ par-
'

ticipou no final da semana que
passim, em São José, de mais uma
etapa do campeonato estadual da

modalidade. Os atletas Guilher

me, Cláudio, Fernando, Stephen,
Alexandre, Géferson, Alan e An

derson, comandados pelo técnico

Mazinllo, obtiveram os seguintes
resultados: DMEjSão Luís lx3

Blumenau, DMEjSão Luis 2t3
Criciúma e DMEjSão Luís 3xO
SäoJosé

" Jaraguá do Sul - O Grêmio
Esportivo Cruz de Malta precisou de
120 minutos para derrotar a Socie
dade Esportiva João Pessoa, ne se-

çundo jogo da decisão do primeiro
turno do campeonato da I" Divisão
de Amadores da Liga Jaraguaense
� Futebol e sagrar-se campeão. O
,lOgo aconteceu no domingo que pas
IOU (1), no estádio Eurico Duwe; pe- ,

��te um pequeno público que pres
tiGIOu o espetáculo, que não apre
sentou um bom nível técnico, mas foi

; bastante movimentado, principal
!'lente pela garra e determinação des
JOgadores elas duas equipes.

dirigentes e atletas de ambas as,

equipes, numa demonstração eviden
te e inequívoca de que o futebol
amador de Jaraguá 'do Sul e região
caminham de mão dadas para o seu

fortalecimento total.
No sábado a tarde, a equipe

do Amizade de Guaramirim, sa

grou-se campeão do primeiro turno

do campeonato de aspirantes, ao

derrotar o Pinheiros, por 5 a 4, na

cobrança de penalidades máximas.
No tempo normal, o Amizade ven

ceu por 2 a O, e como o Pinheiros
havia vencido o primeiro jogo, por 1
a O, houve a necessidade da prorro
gação, 'que acabou com um empate'
sem gols e a decisão por pênaltis.

Vo1eiF
Panicipando da primeira

fase do campeonato estadual de
vôlei infantil feminino, em São

Ludgero, -a.equipe DMEjSão Luís
j Dalcelis obteve lima brilhante

segunda colocação. A Divina

Providência/Zonta, outra equipeAo final dos 90 minutos, a

equipe do João Pessoa venceu pelo,

placar de 2 a 1. Como o Cruz de
Malta havia vencido o primeiro 'jogo,lá no estádio João Lúcio, por 3 a 1,
houye a I)ecessidade de uma prorro
gaçao de 30 minutos, vencida ao final
pela equipe cruzl1_laltina, por. 1 a O.
'Leço após a partida, num clima de
multa euforia, o capitão do Cruz de

�alta, Marinho, recébeu o troféu
Casa. dos Esportes", gentilmenteofereCido pelo desportista Amo Be

\�r, que fez a entrega, na presença
presidente da UF, Ralf Manke.

.
Em ,seguida, aconteceu oma

bonlta confraternização envolvendo

RETURNO

DESPACHANTE
VICTOR
ellO

Emplacamentos, transferências� negativas,
seguro obrigatório e taxas.

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

Neste domingo, começa o re

turno do campeonato, com jogos às
13h30min. nos aspirantes e às
15h3Omin. nos titulares. A tabela
marca os seguintes jogos e locais:
Juventus x João Pessoa (no estádio
João Lúcio), Amizade x Pinheiros
(no estádio Henrique Bernardi),
'Guarani x Cruz de Malta (00 estádio
Eurico Duwe), Alvorada x Rio Mo
lha (no estádio do Alvorada) e

Aliança x Caxias (no estádio do Bo

tafogo).

SANTA MARTA
CONSTRUTORA, INCORPORADORA E' IMOBILIA'RIA LTDA.

"PROJETOS, CONSTRUÇÃO,DECORAÇÃO,VENDAS DE TERRENOS, CASAS E A'PARlAMENTOS rua Reinoldo Rau, 541 � Fone: 72:5 282....._
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MATUTANDO
----------------------_EgonL.Jagnow------

Catástrofe ou imprudência?

..

Catástrofe é um

acontecimento de grandes
proporções, não previsível,
que causa muitos danos
materiais e pode custar, in-·
clusive, vidas humanas. As
sim, uma catástrofe pode
tornar-se tragé4ia. E é co

mo catástrofe que se classi
ficou as recentes enchentes

que assolaram o nosso Es-
4

tado e o restqnte do sul do
País.

Com meu pai, desde
cedo, aprendi: ''.4 natureza
deve ser respeitada, senão

pode virar tragédia". Dizia
isto, referindo-se ao desres

peito com que as pessoas
ocupavam o espaço que
pertencia ao rio. "Pode
demorar até mais de meio
século, mas onde a água do
rio uma vet esteve, para ali
retomará". E eu, pessoal
mente, pude constatar a ve

racidade desta afirmativa.
Em face disto, é

possivel perguntar: Onde
estão os indicativos de

catástrofe nestas enchentes?
Houve grandes estragos e

custou, lamentavelmente,
mais de uma dezena de vi
das humanas. Mas onde
está o imprevisível nisto tu
do? O espaço que a nature
za

.

reservou ao rio foi res
peitado, suas margens e seu

leito?
. Infelizmente, somos

muito hábeis em arranjar
desculpas, em lugar de as

sumirmos a responsabili
dade que temos 110 aconte
cido. Logo achamos um

culpado, desde que não se

jamos nôs. Até a natureza;
que há milênios segue as

mesmas regras, serve de
"bode expiatôtio",

Mas, com certeza, na
maioria dos casos não é a

o
natureza que age de forma
imprevisivel e catastrôfica:
Somos nôs quê agimos
com imprudência. E, por
isso, os verdadeiros culpa
dos somos nôs, não a natu
reza. Na maioria das vezes,
é a nossa ação sobre a na

tureza que causa tragédias e

desgraças.

Alguém duvida?
Então, vejamos. O desma-,
tamento às margens dos
cursos d' água que provoca
o assoreamento dós seus

Ieitos. Onde está, por
exemplo, a faixa de mata às
margens dos . rios Itapocu,
Jaraguá e outros? O aterro
âos terrenos baixos às mar
gen8- dos rios que serviam
depôsito de águas e aterro
das prôprias 'margens, es

treitando o canal de es

coamento. Há pontes que
são verdadeiras barragens"
como, as duas pontes nas

proximidades da Malwee -

'

.uma sobre o. Rio Jaraguá e
outra sobre o Rio do Cerro.

o E a ocupação de terrenos
baixos sujeitos a inun
dações. Estes são alguns
exemplos de como desres
peitamos a natureza.

Depois, vindo as en

chentes, culpamos a natu

reza. falamos em catástrofe,
qsando deveríamos falar
em imprudência. Não é a

natureza que' deve;. deixar de
ser indomável. E n6s que
precisamos deixar de ser

idiotas e não desafiá-la!

RuaReinoldoRau,632
Fone: 72-1599

CEE sedia Encontro
Nacional de Flautistas',

Jaraguá do Sul - o
Centro Educacional Evangé
lico sedia de 18 a 20 de junho
o II! Encontro Nacional de
Flautas pelo Método Suzuki,
que reunirá alunos dos nú
cleos Suzuki de São Paulo,
Rio de Janeiro, Paraná, Rio
Grande do Sul e Santa Cata
rina. São esperados aproxi
madamente 80 participantes,
que terão aulas práticas, teó
ricas e apresentarão recitais
abertos ao· público nos três

dias do encontro.

Pelo método' Suzuki o

aluno, geralmente incluído
em faixa etária pré-escolar,
aprende a tocar. o instrumen
to escolhido ouvindo a músi

ca, para depois aprender a ler
a notas musicais. "O processo
é bastante estimulante e o

aprendizado praticamente, au
tomatizado", explica o profes
sor Antônio Paulo. Schwingel,
diretor do Centro Educacio-

, nal Evangélico, instituição de

,&'
�
Orquestra depequenos músicos formados pelo método Suzuki

ensino que possui um n
do método Suzuki com
de 80 alunos.

, Além de um gru
flautistas, o CEE
também uma orquestra
integrantes que têm uma
xima apresentação
marcada para os dias
de junho, no Encon
cional de Conjuntos
mentais que aconteoe :

dade de Estrela, no

Grande do Sul.
"

RECITAIS

O Encontro Na
de Flautistas, em sua

. .

edição, tem por obj
principais integrar os div
núcleos : Suzuki espa
pelo Brasil e aprimorar
trabalhos que estão sendo
senvolvidos isoladamente;

Os recitais abertos
público acontecem no dia
às 20 horas, no dia 19, às
horas, e no dia 20, às 15
ras. O local das apresenta
é o Salão da Comum
Evangélica Luterana. As
tradas são gratuitas.

Lar das Flores é de utilidade pública
O Lar das Flores, enti

dade assistencial para idosos,
foi declarada instituição filan
trópica de utilidade pública
federal, através de Decreto
assinado pelo Presidente Fer
nando Collor, no último dia
27 de maio.

Sul, em novembro de 1981, o
Lar das Flores conta com 600 .

associados que contribuem
espontaneamente para suprir,
em parte, as necessidades da
associação. Em novembro de
1990 foi inaugurado o prédio
do ancianato, que hoje abriga
44 idosos.

Fundada em Jaraguá do

. Ricardo Bartsch,
presidente, frisa: "Esta obra
um esforço da comuni
no sentido de amparar os i
sos em suas necessidades
convivência social, existê
e habitação. Este reco

mento como. de utilidade
blica é a comprovação de
importância social".

Em busca da preservação da historia; dos costumes e

das tradições da Comunidade Bucovina, eentralizada em Rio

Negro/Mafra, foi fundada em 22-02-1992, a ASSOCIAÇÃO
ALEMÃ-BUCOVINA DE CULTURA - "ABC", com sede em

Rio Negro - PR
. A primeira diretoria ficou constituída pelos seguintes:

Pres. Ayrton Gonçalves Celestino, Vice Henrique Schofhauser;
Secr. Wenceslau Carlos Kolb, Tes. Cirineu Wolf, Dir. Cultural
Maria da GI6ria Foohs, Dir. de Patrimônio Cesário Maidl, Dir.
Social JoséAdalberto Semmer.

Conselho Deliberativo ç Fiscal: Carlos Walter Kolb,
Lydio Reddin, Ricardo Schelbauer, Raul Schelb�uer, Lourival

Sehe/bauer, Francisco Reichhardt Sobrinho e Estanislau SeidlJ
Henning.

Iaraguâ do Sul possue muitos descendentes bucOviflOl
entre os pioneiros que desbravaram esta terna e, por isso, sentt
se ligada ao movimento que visa resgatar as sUas tradiÇÕlS.
promovendo a integração da Comunidade Bucovina, atraV� tll
.ações sócio-culturais, pára as quais - diz o presidente AJ11I1"
G. Celestino - "os amigos do "Correio do Povô" sÍÍQ no3SlJ$
convidados cativos". .

Entre os dias 11 a 19 de julho de 1992, realizar-se-á D

IIQ SEMANA BUCOVlNA, promovida pelo "ABC", ql/(llldo ,

espera contar com a representaçãojaraguaense.

Preservação da História, Cultura e tradições .'

ASSOCIAÇÃO ALEMÃ-BUCOVINA DE CULTURA

----�--_ ...�------------------------------..----_,.

GANHE, MAIS COM POR SORTEIO, 58 VALIOSOS PRÊMI10S

BREITHAUPT
PRECOS, CONDICÕES E MUITOS PRÊM,IOS

EMAIS._.

A CADA CrS 250.000,00 (INDIVIDUAL OU ACUMULADO) EM TlCKET'S OU
NOTAS FISCAIS DÄRÃO DIR!tITO A UM CUPOM PARA PARTICIPAR·DO SORTEIO

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

Cert. Aut. 01/09/359/92

2
UNO
MILLE,
Okm 1º SORTEIO

DIA 13/06/92

2 TVs Philips .:
sUl2 Refrigeradores Con

2 Fogões Dako
2 Kits Docol
2 Carrinhos de mão
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