
PT desiste da prefeitura
sua intenção por motivos pes
soais. Admitiu ainda que o PT
como único partido de esquerda
e sem coligações não alcançaria
o sucesso esperado nas urnas.

O insucesso de uma aliança de

esquerda foi atribuida por Luti"
ao PDT "que se bandeou pros
lados do PMDB". Página ß3

o Partido dos Trabalha
dores em reunião ampliada de
cidiu renunciar a intenção de
concotrer à prefeitura /lO pleito
de outubro. O ex-candidato a

cabeça de chapa, Luiz'Hitehen
(Luti) sairá agora como postu
lante ao cargo de vereador. Ele

lnformou que preferiu reavaliar
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AWeg abre mais
um escritório
na Europa

A Weg Motores vai abrir um
escritório de representação em

Bruxelas, na Bélgica. Este é mais
um passo lia busca dê pelo menos

1% do mercado europeu de moto
res, conforme infonnou opresiden
te' do conselho deliberativo do gru
po We� Eggon João da Silva. Em
90 dias dois diretores da empresa
devem se dirigir a Bruxelas para
viabilizar a criação do escritório

que se somará a outros doze já em

funcionamento na Europa. A Weg
Motores espera retirar com o es

critório algo em tomo de US$ 20
milhões ao ano.

Nfl 3.694 Jaraguá do Su� 20 a 26 de junho de 1992 Cr$ 750,00

Suspensa a cobrança da
TlP em Jaraguá e Corupá
o juiz Ricardo José Roesler deferiu

pedido de liminar impetrado pela Asso-
. ci�ão Catarinense de Defesa do Consumi
dor pedindo a suspensão da cobrança da
11P (Taxa de Iluminação Pública] nos

,

. municfpios de Jaraguá do Sul e Corupâ. A
Celesc e ás prefeituras acionadas já foram

sumidores de "forma ilegal", segundo os

autos. O assessor jutfdico da prefeitura de

Iaraguâ do Sul, Leonel Praâi Floriani já
adiantou que o municipio deve recorrer da
decisão judicial.

notificadas e têm 15 dias de prazo, a contar
de 12 de junho, pam contestarem. Durante
este periodo a Celesc lião pode incluir nas
faturas de energia elétrica as cobranças refe
rentes à TlP. E possível que, se confinnada
a liminar; as pre/eilllrllS e a Celesc tenham

que devolver o dinheiro recolhido dos con-
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Werner Schuster é o vice
de Duwe a prefeitura

. Jaragu4 do Sul - Sem a presença do

principal personagem, foi lançado oficialmeme
na manhã de quarta-feira, em entrevista: coletiva
à imprensa, o nome do candidato a vice-prefeito
na chapa encabeçada pelo PMDB à prefeitura
de laragllá do Sul. O escolhido é o empresário
Werner Schuster (PFL) que representa a coti
gação formada também por PSDB, PDC e PDT
(este úllimo confirmaria no mesmo dia à noite).

Schuster estam em viagem a Curitiba e

nenhllm representante do PFL, nem dos dentais
panidos da coligação compareceram à coletiva.
Falaram o candidato a prefeito da coligação,
�cabeçada pelo PMDB, Ademar DUHle e prin
Clpalmc?te o atual chefe do executivo, Ivo Ko
nell. Dlllve afirmou ter certeza de repetir nas ur
nas en� outubro deste 0110 o resultado que obteve
opartido em 88, ou seja ganhar com uma mar

gem minima de 9.000mil votos de vantagem so

� seu principal opositor, Durval Vasel, da <�-
fiançapar limo Nova Jaraguâ do Sul".

.

Ivo Konell, por sua I'ez, informou que os

ga�O� do PMDB com esta campanha devem
atmgrr aproximadamellfe a soma de Cr$ 500 mi
� "dinheiro que não sabemos ainda de onde
�lTar". EStes custos lião incluem contribuições
md"d .

lU UOlS de candidatos nem dc outras siglas.
O Prefeito analisou ainda que as retaçõcs

�O�, o governo do Estado telldem a melhorar
.

amda mais" apÓj esta coligação, já que o go
Vernador é do mesmo partido do candidato a I'i

ce.,!lo PMDB de Jaraguá do Sul. "Aliás nunca
cr;_nC'amos o governo do Estado aqui aoenas
teil'ind'

, 1

. Icam% e nesse mesmo tom devem prossc-rIllTnossas falações dcpalanque'; prenunciou.

Galeria - Foram concluídas RO domingo a instalação de duas galerias de
tubos cruzando a BR-280, na localidade de 'Braço Ribeirão Cavalo. Foram insta
lados 16 tubos de 1,5 metro de diâmetro que devem solucionar o problema de
enchentes que se acumulavam em um lado da rodovia. Moradores esperam ago
ra que o DER providencie o recapeamento asfáltico da rodovia.

Mais de 50% dos "stands"
da Feira da Malha vendidosWerner Schuster, empresário, é o vice

doPMDß

USAR A MÁQUINA
"Seria milita idiotice se a administração

municipal não usasse a máquina da prefeitura
para elegcr seu sucessor'; admitiu Ivo Konell,
acrescentando lião ver nesta atitude nenhum pe
cado.

Mais de 50% dos "stands'' disponíveis paro a � Feim da Malha jáfo
ram comercializados. A informação é de Cristiane Hujessnuller; diretora da
CMC - Central de Comunicaçõo e Marke/ing, empresa que organiza o evento
nestas áreas. A Feiro da Malha acontece em sua sexta edição de 17 ii 26 de ju
lho deste ano, devendo, .concentrar dezenas de empresas do ramo /êxtil que co

mercializarão malhas de boa qualidade e a baixo custo ii um público consumi
dor formado por turistas de quase Iodo o País. As' vendas de "stands" prosse
guem na secretaria do Parque Municipal de Eventos Agropecuários. Cristiane
lembra que quem chegarprimeiro pode escolher os melhores lugares dos "stan

ds" que estão sendo vendidospormetro quadrado. Esta é uma das inovações da
Feiro da Malha deste ano que promete ainda mui/as oll/ras novidades, como
shows, choparia e uma mostra dos processos de fabricação da malha ao longo
dos tempos.

As melhores c9mpras,
DIRETO DA FABRICA,
e muitas atrações para

toda a família.
A coligação encabeçado pelo PMDB de

I'C lançar cerca de 80 candidatos de um total'

disponivel de 120 à Câmara dc Vereadores nes

laspróximas eleições.
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'Pam um scmanano que ja
completou os SC:IIS 73 alias dc
existência, bemcabe aquela frase dc
espanto - AfORRO E NAO '·ElO
TUDO - tantas são OI reviravoltas
que cstc mil/Ido dc Deus dá em 101'
/10 dc seus temporais viventes.

Como o l'OI'Ô dos scmaná
rios catarincnscs, esta [alha acumu
la desde 1919 as experiências vivi:
d(IS com a quase maioria dos prcsi
deli/es, governadores e prefeitos des
tc século, prestes a cerrar as por/as,
assim como manteve com o judiciá
rio e o lcgislativo as melhores rc

tacões, mesmo nos tcmpos mais
difíceis dc sua atribulada vida ao

longo de todos os gOl 'crnos.
Uma análise dc sua partici

pação lia formação da opinião pú
blica é largamente compensado na

grandc escala dos êxitos e-dos fra
cassos.

Nunca nos furtamos ao dc-
1'Cf de lutar em prol de ideais e dc
campanhas comunitárias. A cman

cipação política äc Jaraguâ do Sul,
dura e sofrida, foi a mais importan-
te vitôria.

"

As campanhas políticas, a

luta contra o autoritarismo, os abu-

Editorial
A força da imprensa do interior

REMINISC�NCIAS
E por falar em

enchentes...
As cheias de maio de 1992

ainda continuam rendendó comentá
rios e queixas daqueles que foram
diretamente atingidos pelas devásta
doras e enfurecidas águas dos Vales
do Sul do País.

Santa Catarina terá sido, nes
te episódio o que mais sofreu, em

virtude da densa população que foi
mais uma vez surpreendida pela
submersão de seus patrimônios du
ramente conquistados, re�ado com o

sacrifício de preciosas VIdas huma
nas.

O Vale do Itajaí e do Rio ne

gro/Iguaçu formam entre aquelas
regtões que mais sofreram a ação do
tempo e, embora a ação pronta dos
.governos pouco ou nada pode-se;
fazer para debelar a sitqação dramá
tica que continuava caótica até o

momento em que escrevíamos estas
linhas.

Infelizmente, mais uma vez

us�mos do velho brocardo � em por
ta arrombada, tranca de ferro - para
justificar a injustificável. Se pro
vidências fossem tomadas em tempo,
as enchentes continuariam, mas fica
riam muito mais atenuadas. Pecou-se
por omissão e não por excesso de ze

Iq. ,

No Vale do Itapocu, por falta
de registro, ninguém sabe dizer
quantas cheias aqui se verificaram.
Até p_orque, quando se quer anotar
elas Já passaram e caem no esqueci
mento. Certamente devem ser mui
tas, que alguém já apelidou de Vale
das Lágrimas, querendo com isso

configurar o céu sempre carregado
de nuvens. Fritz Vogel escrevia

freqüentemente das copiosas e in�
tensas chuvas, falando do JARA
OVÁ-BERG MIT SEINE WOL-

sos de toda a sorte, as ameaças dos
poderosos' nos estimularam a COII

tinuar o nosso trajeto dc retorno à
democracia. E ainda continuamos
vivos...

.

Apenas não conseguimos
atingir todos os objetivos. Uma le
gislação estúpida continua a prcsti
giar os grandes órgãos diários,
quando se trata de publicar os atos
de desmembramento de terras, que
devem resguardar os Interesses das
pessoas de menorpoder aquisitivo e

deviam, pol' isso mesmo, ser publi
cados próximos daqueles imól'I:is.
Ainda hoje a tei teima cm exigir que
os editais devem ser publicados
POR 3 DIAS SEGUIDOS, auanda

poderiam serpublicados 1'01'3 VEZES,
com ISSO exctutnao a maioria aos

jornais não diários do país. Este
semanário levantou o problema e

um deputado catarincnsc, mais /(/1'

de governador, apresentou projeto
nesse sentido, que chegou a/c as

comissões e, dc repente, ganhou o

arquivo. A Lei /12 6.766 continua
sendo madrasta para os jamais se

manários ou bissemanais.
Eis que se inaugura a políti

ca do tmbalho pelo associacionis-

mo, visando a valorização dos jor
nais do interior COIllO meio de infor
mação ß veiculo de comcrciali
zação. E o movimento associativo
dos jornais do interior CO/lIO força
cditoriai e.dc mídia nacional c seto
rial CIII que se pretende destacar o

papcl dos órgãos interioranos e da
imprensa comunitária lia recupe
ração da imagem do país, utilizan
do a informação como meio pro
pulsor da economia e das empresas
nacionais.

O I ENCON71W, NACIO
NAL DE DIRETORES DE JOR
NAIS DO IN7EIUOU servirá para
incentivar a livrc circulação dc in:

[ormaçôes como elemento motiva
dor da cidadania e da consoli
dação da nação brasileira.

A WO/92, através de seus

Chefes dc Estado, afirmou que o
Mundo vai ser diferente daqui pra
frente, escrevendo 11m nOI'o capltulo
na história da humanidade.

Que os jamais do interior
dêem ao Brasil essa unidade de
pensamento, pelas associações esta
duais e nacional, porque IIURca es

tivemos tão próximos, pata unidos,
darmos a nossa contribuição.

KENMÜTZE (o morro do Jaraguá
c<;lm9seu boné de nuvens) e do loda�
çal das estradas.

A foto que ilustra cste co

mentário foi cedida pela sra. Ilonca
M.F. Bazzanella. de Curitiba-PRo

Ela mostra a enchente de
1944 - a maior - por tradição oral. t i
rada do local onde Johann Gottlieb
Stein tinha a Filial II Itapocú, funda
da em 1899, depois de Emílio Stein,
depois de Carlos Mey e depois de G.
Rodolfo Fischer, no caminho Itapo
cu, Ru.a Eng<> Fred. Brüstlein. qlle
passou para Benjamin Constant,
posteriormente para Rua Joinvillc e

hoje é a Rua 412, nominada de l\tax
Wilhehn, no bairro Baependí. COI11

florescente comércio. Na foto, no la
do direito, o salão de August Mielke
e por muito tempo dos Irmãos 1,0-
rcnzen, inaugurado em 1913 e demo
lido em 1943.

.

Das casas que seguem o

salão, algumas delas ainda existem.
Ao lado do salão demolido, desce
hoje a Rua 140 (Maximiliano IIie
dlmayer), tendo ao seu lado a Pizza
ria Casarão, de Nelson Alexandrino,
<)ue teve cöm a última enchente a

agua invadindo a cozinha na altura
de meio metro. Levando-se em conta

que a referida rua foi elevada em

cerca de um metro, é de se concluir
que a cheia foi igual a de 1944, por
que as águas invadiram a referida via
pública, vindo do Fio que corre nos

fundos. Defronte da Pizzaria, como
se sabe as instalações' da Rádio Jara
guá.

Enchentes houveram muitas.
Fala-se da cheia de 1906 que deve
ter marcado muit� os poucos mora

dores da região. Veio a de 1911, que
Zeferino Paoletto inf9rnla foi a EN
ClIENTE DAS ABOBORAS, tan
tas foram as que desceram pelo do,
arrancadas das lavouras ribeirinhas
dos primeiros colonos estabelecidos,
depois da derrubada da mata. A de
1944 está registrada e documentada
nestas notas. No dia 23-12-1972 o

mundo parecia se acabar. Todos

preVªrados para o Natal e as águas
submdo. De repente o bambuzal dos
fundos do BIosfeld cai nas águas
enfurecidas que o levam até a ponte
Abdon Datista. Todos esperam pelo
pior. A água empurra o bambuzal
debaixo da ponte. Esta treme, mas
resiste. Estava bem construída. Na
noite de 2� de dezeQlbro todos pu
deram fcstejar o Natal. A enchente
havia passado, apesar dos ferimen
tos. do susto e dos prejuízos ...

Fritz von Jaraguá - 06/92
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"A História de nossa gente não pode ficar só na sau
O Passado só é importante se o seu tempo foi bem

empregado.

___________ Baráo de ltapocu__

Confira a História
llÁ50ANOS

- Em 1942, a falta de carburante líquido fazia o Rio 1'0/1
aos tcmpos dos bondes iluminados a acetilene, das tempos do
lho Teatro Lirico, dos bondes que vinham do Jardim BotâllitO;j
São Cristovão, Vila Izabel e Canis Nabanos. A guel1Tl era cliticlil<
da, por isso, e já se dizia: "As senhoras voltanr aos tempos a/l(i�
isto é - em toilctte de baile, homens de casaca - nos "bondes de eti.
roulas": " .�

- Chegava ao p0/10 do Rio de Janeiro o-navio "Baepelldf":
trazendo um gl1tpo de sobreviventes do navio brasileiro "Pam

'

ba", recentemente afundado no Atlântico por um submcui
alemão.

- Falecia em Tubarão, dia 24-06-42, como capelão
hospital, o Padre Henrique Moeller, primeiro vigário da pOll5quid
local, chegando aqui em 1911. EIII 1913 foi à Brusque, regressCUf;
do em 1921 COIlIO vigário. Foi à S. Bento onde esteve até 1931
Nesse ano voltou à Iaraguâ, de novo COIlIO vigário até 193J,
quallda seguiu para o Sul do Estado. Faleceu COIII 75 anos.

HA40ANOS
- Em 1952, o Baependlproclamava as novas majestada

ela festa do Espirita Santo: busca do Rei anterior - atia Hiendlm(/i
yer; que recebeu com lauta mesa de doces e sanduiches e filias tJt;
bidas. As novas majestades: Rei-Willy Sonnenhohl; CavalheifOl.
Rodolfo F. Hufenuessler e Guilhenne Humberto Emmendoetfel
No tim a prêmios, 'sagmvam-se vitoriosos: afta Hiendlmayer; 1,0;
thar Sonnenhohl. Edwin Gmsskla$s, Harry Karger, Max Hie",
dlmayer, loão Lúcio da Costa e Vitolio Lazzm7s.

- O prefeito A/1ur Müller recebia do govemador lrintll
B017lhausen te/egmlna, comunicando a libemção Cr$ 50.(}()(),rA
para o Posto de SOlíde local.

JIÁ30ANOS
- Em 1962, em Rio do Sul dois jaraguaenses estavam t»

,todos pam cargos públicos, em face do falecimento do prefeito
Raulino Rosá, cio PSD. Em tomo do substituto eram lembradol
vtílios nomes e, seguindo a linha fedeml a conduta seliam a de
uma composição .entre PSD e UDN, p/vjetando-se, então, os $to

guintes nomes; EDGAR PIAZERA, Dionisio Pisa, dr. Túlio Ma
cedo, Zoni D0/7gafti e HERBERT SCHNEIDER.

- Realiza"a-se, em loifll'ille, uma reunião na ACIl ollde o

deputado fedeml expunha os objetivos alcança10s quando d� seu

pmnLmciamento na Câmam Federal, sobre a situação calalllltOSlJ
no setor da energia elélfica. Resultava do seu pmnu!,ciallle/lto. Q
fOf7l1ação de uma Comissão de Parlamelltares, Técmcos EspeCIa
lizados de Ministb70 de Minas, e Energia e membms do Ba/lco de
Desenvolvimento Econômico para cOllstatar "iII loco" a situaç�.
Empresálios e a ACIJ's compmeciam para dizer de viva voz a SI'

tuação jamguaellse.

Delas Rodas
Inclastrlal

llÁ20ANOS
- Em 1972, lamguá do S,Ú era o pfimeiro lIIunicípio calil

linense a ser visitado pelo legislativo Catmilll'flse, dell1m do tjo

quema elaborado pelo plesic/ente Nelson Pedfini. A /ecepção tIII

feita pelo p,efeito Hans Gerhanf Ma)'el; "ice Eugênio Victor
Sehmöckel, deputado es/adual Octad/io P. Ramos, plesideme da
Câmara "e/eador Eugênio Suebe e pelo p/esidente da ACD's o

emplúáfio Rodolfo Hufenuessler e o ex-p,efeito Victor Bauer. As
visitas eraill/ealizadas à Marcatto S/A, Capfi IndustJial, Kohlbadr
S/A, Bebielas Ma" lVi/(lelm S/A e Ind. Reunidas S/A. A AC/Is
oferecia almoço para 140 talhe/e_". lia Camp. MclllOmmentos Jara

guá, ex-Itajm'tl Tênis Clube.
Às 19 homs /ealizava-se jantar nas dependências do Restall

ranle "Alt Berlin", falando na ocasião o p/efeito Hans GedllJld
Maye/; Ewaldo Amam/, Ifder do Gove17l0 na Assembléia, dep,
Fallsto Brasil, em liame do MDB, o dep. Oc/adlio P. Ramos e dtp.
Gentil Be/ani.

llÁ 10ANOS
- Em 1982, o Baependí, em animada festa, pmclam�va II!

suas majestades: Ti/v - ",ei" IIildiio Barafto; "minha" Nídla Hel·
necke Campos. BOLÃO - bolas "23" e "16" IIson Bastos (Kitto) e

AelemarBrandenburg (Amba) como os "reis" da categolia e Cara
lina Lessmann como "rainha".

- A FERi em illfegmda ao ensino supelior inteliOlizado em

Santa Catmina. Com a circulação de um tablóide a ACAFE .As·

sociação Catminense das Fundações Educacionais (19,74) COII�
1II0ra\'a o seil 8º mIO de existência e mostml'a a históna de ca

uma das 18 fundações que elltão emm as /espoflsá"eis pela CO/lso

lidação do ensino de 311 grau no intelior do Estaclo de S,!flta Cata
lina e da qual fazia pa/te a Fundação Educacional Reglona� JOI,!!"
guaense. O sistema funcional catfl1illense era considemc/o plOntl·
ro no Brasil. A FERl, desde o início de ma1'ço/82, instalm'a o c�
so de ECONOMIA, extensão' ministmda pela FURi, atlfll

convênio, cedendo 60 vagas para a 111 c/asse. Lmllv Zillllllef1/lann,
pIes. da entidade .. fVmpia uma série de limitações, facilitando o(JS

estlldantes alcançar o cUl�O supeJior lia cidade.

Alta Tecnologia
em matérias-primas
para alimentos

Fone;' (0473) 72-2277 - Jaraguá do Sul - SC
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PT renuncia. a disputa
pela prefeitura de JS

Jaragoá do SUl - Em

reunião ampliada realizada

no último domingo, o PT Par

tido dos Trabalhadores, de
cidiu retirar a candidatura de

Luiz Hirchen e do vice Cle-
· mente Mannes, das disputas
ao cargo majoritário nas pró-

· ximas eleições.
O ex-candidato Luiz

Hirchen, afirmou que entre

, outros aspectos, motivos par
ticulares o levaram a reavaliar

sua candidatura ao cargo de

prefeito devendo se lançar
como candidato à vereador.

Para Luti, é preciso es

truturar melhor o partido em

Jaraguá do Sul, uma vez que
na atual situação e sozinho

como partido de esquerda a

· disputar. o cargo .de prefeito, ..

não alcançaria o sucesso al- i
, mejado.

O secretário-geral do
,

partido disse ainda que é. pre-
· ciso concentrar forças nas
·

candidaturas à Câmara de
'Vereadores e dar início a

uma base mais consistente vi
sando as.próximas eleições.

Ao avaliar a tentativa de
aliança de partidos de es-

querda no munrcipio, Luri
disse que a impossibilidade
começou com a queda do
PDT para os lados do
PMDB..

Na reunião do último

domingo o diretório também
deliberou que 'seus membros
e filiados ao partido poderão

Luti
nãoi
mais
candidato
apn!feito

apoiar e votar livremente nas

próximas eleições, seja no

PTB ou noPMDB, na base do
você decide, frisou Luti.

O Partido dos Traba
lhadores lançará 12 candida
tos à Câmara de Vereadores,
entre eles o nome do próprio
Luiz Hirchen.

Partidos ratificam a

união em torno de Vasel
Jaraguá do Sul - Em con

venções simultâneas no último do

mingo no Baependi FTB, PDS e PL,
Iltificaram a coligação das siglas vi"
lindo as próximas eleições.

A coligação recebeu o nome

de "Aliança por uma Nova Jaraguá
· do Sul" e manteve a indicação do
nome do deputado Durval Vasel na
condição de candidato à prefeito e

: A1CRCk- Guenther como vice.
O presidente do Diret6rio

Munitipal do PTB, José Benedito de

Campos, aãrmou que a partir de

·

eotio novos planos serão colocados
em prátiCa e que não se fala mais em

, nome de um único partido, mas sim,
pela Aliança.

Para Carlos Barzenski. presi
de�te do PL, a oficial�ção da

Aliança, oferece condições de traba
lhos direcionados, objetivando me-

·
Ihores resultados dos que já se apre
ICDtam.

·

Já o presidente do PDS, Nel-
110 Henn, afirmou que o número de
membros do diretörio que compare-
ceram à convenção no domingo vo-

tando favoravelmente à coligação foi
uma demonsnação de que o partido
continua unido, "apesar de algumas
bobagens que andaram falando", fri-.
sou. Para Nelsio Henn, além do

comparecimento expressivo dos

membros do diret6rio, a maioria vo

tou favoravelmente à .coligação (dos
41 comparecimentos, 36 votaram a

favor) o que demonstrou entre ou

tras coisas o espírito democrático

que prevalece no PDS, afirmando
ainda que estes mesmos 36 votos fo
ram dados na escolha de Alfredo
Guenther comei candidato à vice,
numa ratificação da unidade partidá
ria. O deputado Udo Wagner, PDS,
que acompanhou as convenções,
conclamou os candidatos à vereado
res pelo seu partido para que traba

lhem numa união de forças, criando
assim a sustentação necessária de

toda aliança.
O candidato pela Aliança

Deputado Durval Vasel, PTB, classi
ficou a convenção como festiva, nu
ma demonstração clara e evidente da

coesão que existe entre os partidos.

Durval Vasel disse ainda que outros

partidos poderão juntar-se à êoli

gação, citando o PDC e o PSDB,
onde os presidentes de diretórios

municipais vem mantendo perma
nentes contatos.

AO analisar' a atual situação.
de preferência do eleitorado, Durval
Vasel disse que está muito satisfeito,
pois segundo perquisas realizadas

pela empresa Perfil, estas lhe são

amplamente favoráveis.
O candidato à vice na chapa

de Durval Vasel, também deixava

transparecer seu contentamento. Al
fredo Guenther disse estar orgulho
sos de mais uma vez sentir a união
do seu partido e ao mesmo tempo
feliz pela oportunidade de poder
trabalhar em prol da comunidade,
consciente !ta responsabilidade que o

cargo exige, ressaltou.
A aliança por uma nova Jara

guá do Sul lançará 62 candidatos à
câmara de vereadores assim distri
buídos: 30 candidatos pelo PTB, 15
candidatos pelo PDS e 17 candidatos
peloPL.

ADERBAL MACHADO

Prefeito ganha bem
Não é dos piores o salário do prefeito de Iara

guâ do Sul: Cr$ 12.071.420,91, já considerados os

25% concedidos ao funcionalismo em maio. Em

abril, oprefeito ganhava Cr$ 9.657.136,73, dos quais
Cr$ 3.588.931,73 de vencimento e Cr$ 6.068.205,00
de representação.

A rigor, o prefeito tem mais vantagens que um

deputado: suas mordomias são sustentadas pelo te

souro municipal (carro, combustivel; telefone, porte
de correspondências, diárias de viagens, funcioná
rios, atendimento de pedidos, etc.), enquanto que o

deputado, embora tendo um vencimento maior (em
tomo de Cr$ 16.000.000,00, paga 25% de imposto
de renda sobre a remuneração bruta, custeia parte
dos seus gastos com telefone e cotrespondência, pa
ga pane 'das despesas de gabinete, paga seu com

bustivel e, ao contrário do prefeito, atende do seu .

salário os pedidos'de remédios, passagens, ajuda fi
lantrôpica, auxüios a entidades e os bordejos co

muns em torlas as épocas, mais ainda em tempo de

campanha eleitoral
.

Se um prefeito, como é comum ocorrer, ainda
mantém na prefeitura parentes empregados, aumen
ta a suá renda familiar - ultrapassando a casa dos
Cr$ 20 milhõespor mês. É uma excelente renda, iso
ladamente - e também comparando com amaioria
dos mortais, açodados por uma crise económica de
total arrocho e limitações.

A questão vencimento, neste caso, não é o que
representa vantagem ou desvantagem - mas a for
ma como se a aplica ou como se a usa.

Até ser vicé-prefeuo é vantagem: sua remune

ração constitue-se de metadé da verba de represen
tação doprefeito, hoje, em torno Je Cr$ 4 milhões.

Ei.regra geral, o. vice-prefeito s6 fica encostado,
ou, quando muito, dando palpites ou usufruindo da
estrutura daprefeiturapara fazer um trabalho.

O exemplo de Jaraguá do Sul não é isolado -

com raras exceções, os prefeitos hoje ganham muito
bem, não sendo verdade o quemuitos tentampassar
à opinião pública, como se fossem indigentes da
comunidade.

,Intl nossa

Jaraguá do Sul
.

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

s
. ..

A

· Jaraguá do Sul, 20 a 26 de junho de 1992

É DIA DE SUPERMERCADO,
E . DE NEGÓCIOS NA MÖRET.TI.·

�mi TENUIMENTO
� 9 às12horas
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o doce som das flautas
invade Jaraguá do Sul

-Jaraquá em foco
for você o apresentador.

- .,

.
nao teremos malS. patroc(.
nio, você entende né?

. Claro que entendo.
Entendo e acho de lima
pobreza quádrupla e expli.
co:

Não sô entendo co
mo digo mais: pobre prefei
to que por mais que exija
de sua massa cinzenta, 1140.
consegue separar profissio
nalismo de política. Que
usa o cargo para perseguir,
achando-se importante de,
mais, quando na verdade o

.

dinheiro que manipula é
que' tem importância PfJ1tl
0$ seus asseclas.

o PDT reuniu-se
domingo. Na pauta, coli
gar-se ou não com o

PMDB.
Na primeira votação

a maioria foi contra e se

não erro o cálculo numa

contagem de 13 a 10.
Quem queria, ou que,

mesmo coligar-se é o presi
dente Nelson Stinghen.
Quem me disse estava lá.

Jaraguá do Sul - o público
jaraguaense tem hoje (20) a última
oportunidade para assistir aos reci
tais gratuitos de flautas doces e

transversais que estão sendo apre
sentados desde quinta-feira à noite

no salão da igreja evangélica, Neste
sábado o recital tem início às 15 ho

ras. Os flautistas são estudantes
do método Suzuki do Rio de Janei
ro, São Paulo, Rio Grande do Sul,
Paraná' e Santa Catarina que se con

centram em Jaraguá do Sul desde o

dia 18, participando do 1° Encontro
Nacional de Flautistas do Método
Suzuki. Evento que tem por objeti
vos integrar os diversos núcleos Su
zuki espalhados pelo Brasil e apri
morar os trabalhos que 'estão sendo
desenvolvidos isoladamente, Os flau
tistas para aulas 'práticas e teóricas

se reúnem no Centro Educacional

Evangélico, anfitrião do encontro
..

FOLCLORISTAS NA ALEMA
NHA

O dançarino Diego Branden

burg e a costureira Paula Mehler, do
Grupo Folclorico Sünnros Volkstan
zgruppe, viajaram no último dia 12

para a Alemanha. Diego buscará
subsídios sobre .. a dança folclórica
alemã e Paula estudará os trajes dos

grupos germânicos, Com novos da
das, as atividades e a' origrnalidade
do grupo SünnrosVolkstanzgl'uppe
podem ser aperfeiçoadas, informou
Carlos Hoffmann, coordenador de
Folclore do Centro Educacional
Evangélico, instituição que patrocina
o grupo.

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

Um ex-presidente de
partido agitava os bastido
res na semana passada,
apostando na sua força de

persuadir as pessoas.
No domingo sofreu

mals uma decepção. Des
cobriu que sua força anda
muito pequena. E prepa
rem-se, vem mais coisa à
caminho.

Outra informação é
de que mais pessoas apos
taram no dito cujo.

�
O dançarino Diego e a costureira
Paula antes do embarque à
Alemanha

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

Pobre prefeito: respira
política, sonha com polfti
ca, alimenta-se depolítica e
não aprendeu por mais que
se esforce, que os homens 4
que são importantes para a

política e não a política pa·
ra os homens.

Calendário
de exames

supletivos
Floríanõpolís/Jaraguä do

Sul - As inscrições para os exa

mes supletivos de primeiro e se

gundo graus estarão 'abertas no

. período de 03 a 12 de agosto em
.

todo estado. Em Jaraguá do Sul,
as provas serão realizadas na

FERl (Fundação Educacional da
Região de Jaraguä), nos dias 24 e

25 de outubro.
Para prestar os exames su

pletivos, o candidato deverá ter
no mínima 18 anos (I? grau) e 21
anos (20 grau). No ato da ins
crição o candidato deverá apre
sentar Cédula de Identidade, 1
foto 3x4 recente e comprovante
do recolhimento da inscrição
.(Cr$ 4.500,00 por disciplina). O
Besc instalará posto de serviço
nos locais das inscrições.

"

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

Pobre prefeito: possui
ganância do poder. Quer
para si todo mando e a ig
norância do mundo. Pobre
prefeito, -precisa aprender Q

distingiiirgalinha de águia.
Realmente é digno de

pena...

o Secretário geral do
PT, Luiz Hirchen, desistiu
de sua candidatura àprefei
to em Jaraguâ do Sul.
Afirmou que também pesou
motivos particulares. Agora:
vai como candidato à' ve
reador, cujas chances são
maiores. Bom senso.

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

Pior que isso é que
tem alguns raros seguidores.
Por quanto tempo???

Vamosver...

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

Final de semana em

Jaraguá do Sul: Cinco tiros
na salda de um baile. Re
sultado: 1 morto e dois fe
ridos, um de/es grave.

Em .: .Guamiranga,
um caso de assalto à mão
armada com tentativa de
roubo do veiculo. Na se

mana quepassou mais dois
assaltos em Jaraguâ do Sul.
Isso é mais que preocupan
te.

Verbas para a rodoviária - O deputado Udo Wagner foi o
intermediário escolhido pelo governo do Estado para entre
gar ao prefeito de Massaranduba, Dávio Leu, um eheque no

valor de Cr$ 30 milhões que corresponde a primeira parcela
de um convênio total de Cr$ 60 milhões para a conclusão das
obras do Terminal Rodoviário do Município....

.x.x.x.x.x.x.
Taxistas de Jaragu6

do Sul pintados para a

guerra. No legitimo direito.
de exigir o que lhes é devi
do.

Melhor ainda e muito
mais justo: estão 'cobrando
promessa de não se criar
mais pontos de táxi na ci
dade. A promessa foi feita e

pelo visto não está sendo
cumprida.

GRANDE PROMOÇÃO Válida até 30/06/92
Silencioso Orig. Del Re)', Refina, Corcel , .. , . , , . . . . . . . . . . . . 0$ 50.000,00
Silencioso Orig. Gol, Voyage, Parati , , , , . , , , , , , . . 0$ 60.000,00
Silencioso Traz. Orig. Chevette, Marajá , .. , , 0$ 25.000,00
Silencioso Interm, Orig. Chevette, Marajá : , '. . . . . . . . . . . . . . . . 0$ 70.000,00
S�/ellc�oso Oli$' Intenn. Uno, Prêmio, Elba , , , . . 0$ 53.000,00
Silencioso Ong. Traz. Monza (todos) . , , , . , , , , . . 0$ 70,000 00
Silencioso o.lig. Traz. Escott , . , , . , , . , , , , , , , . , , , . , , . , 0$ 66.00ó,00
Cano Terminal Passat , .. , , .. , , . , . , , , 0$ 25.000;00
• Preço a vista Oll até 10 dias com colocação gratuita

.x.x.x_t'_t'.x.

Por falar em final de
semana:

Flii CONVIDADO,
há cerca de um mês, paro
apresentar um Festival da
Canção Sertaneja no bairro
Santa Luzia, 110 Clube Ca-

.x.x.x.x;x.x.

Importante: Esta co

luna está aberta a todo as

pessoas que queiram se

manifestar, sejam fàvor�
veis ou contrários aos am

gos. Este jornalista sonha
com liberdade, alimenta-se
de liberdade não s6 para si,
mas para todos, sem dis�
tinçäo de partidos, credos
religiosos ou profissões.
Muito menos para cargos.
Escreva para a redação
deste semanário aos nosSOS
cuidados.

':SILENCAR
Rua Adélia
Fischer, 52
Fone: 72-1307
Jguä, do Sul

Consulte nossos preços de molas, amortecedores e pastilhas de freio - Colocação gratuita.

xias.
Um dos organizado

res me telefonou na segun
da feira dizendo o seguinte:

- Peron, deu zebra a

sua apresentação lá 110

Santa Luzia.
Eu quiz saber por

que. Ele explicou:
- É que a prefeitura

está patrocinando e o pre
feito Ivo Konell disse que se

NANETE
MALHAS LTDA

TIBÉRIO
AUTOMÓVEISRuaWalter Marquardt, 1.180

Fax - 72-0537 Telefone: 72-0099
Compra - vende - troca

Rua Bernardo Dornbusch, sjng
Fone: (0473) 72-0'159
Jaraguá do Sul - SC

Jaraguá do Sul
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Juiz suspende a cobrança
da TlP em Jaraguá e Corupá

Jaraguá do Sul/Co
rupá - A cobrança da Taxa

de Iluminação Pública (TlP)
nas faturas de energia elétrica
dos consumidores de Jaraguá
do Sul e Corupá está suspen
sa pelo menos temporaria
mente. O juiz de direito da
comarca Ricardo José Roes

ler deferiu no dia 12 de junho
pedido de liminar neste senti
do impetrada pela Associação
Calarinense de Defesa do
Consumidor em 7 de abril. As

prefeituras de Jaraguá e

Corupá tem 15 dias para con

testarem a medida.
A Associação Catari

sense de Defesa do Consu

midor considera ilegal a co

brança da TlP que vem sendo
cobrada desde 1979, alegando
que ela fere a Constituição
Federal, o Código de Defesa

do Consumidor, e ainda os

artigos 964 do CCB; 77 e 79
do CTN, e 292 do Cf'C, A en

tidade solicita ainda o res

sarcimento aos consumidores
da Celesc das cobranças feitas
neste período.

Ao deferir o pedido de
liminar," conforme autos nl!

4.928/92, o juiz �Ricardo José
Roesler, diz "acolhe proviso
riamente as razões da peça
preambular e defiro o pedido
liminar determinando a sus

pensão, até decisão em con

trário, da cobrança da TlP
nas faturas emitidas pela Ce
lese, devendo para tanto ser a

mesma intimada a proceder o
devido cancelamento dos res

pectivos lançamentos vindou
ros, válida obviamente para
todos os consumidores de

energia elétrica dos municí-

pios de Corupá e Jaraguä do
Sul e de que tratam as relati
vas leis municipais, tudo sob
pena de, em caso de descum
·primento deste despacho, ser
passível de pagamento da
multa equivalente ao triplo
dos valores arrecadados men
salmente e indevidamente".

A situação econômica
também pesou na análise do
juiz. Em certo trecho ele con

sidera: "adernais, relativa
mente aos danos que advirão
caso persista a· cobrança da
ora atacada taxa de ilumi
nação· pública, não há
também como tangiciá-los,
sobretudo se considerarmos a

já combalida situação· do
bolso sempre explorado do
consumidor, especialmente o

de baixa renda".

Farristas ferem e matam

policiais após baile
Jaraguá do Sul - Um

morto e dois feridos, sendo um

deles gravemente. Este foi o sal

do do último final de semana em

Iaraguá da Sul.
O fato aconteceu no Salão

Vitória. Conforme apurou a Po
Hcia Civil, na madrugada de sex

ta feira para sábado (do dia 12

para o dia 13) na Ilha da Figuei
ra. Conforme declarações do
acusado e de testemunhas, houve
desentendimentos entre um ele
mento de nome Adenilson de tal
e outros que encontravam-se no

interior do referido clube. O in
diciado Ademir de Campos Silva,
23 anos, residente à rua Campo
Alegre 533, Ilha da Figueira teria
saido em defesa do colega Ede

nilson, indo até sua moto que es

tava estacionada próximo ao lo
cai e sacando um revólver Rossi,
calibre 22 - carregado com 6

prejeteis, disparou 1 tiro para o

alto. Os policiais militares João
V.ilson Krauss, 25 anos e Edson
Luiz Kanradt, da .mesma idade
foram solicitados pelos presentes
para que desarmassem o acusado,
muito embora não estivessem de
serviço, portanto à paisana.

Ato contínuo, ao tentarem
desarmar Ademir, o soldado
João Vilson Krauss foi alvejado

na altura do coração tendo mor

te instantânea. O policial Edson
Luiz Kanradt com o mesmo ob

jetivo recebeu outros dois tiros,
sendo um no abdomem e outro

na altura do peito, sendo socor

rido ao hospital São José, já es

tando fora de perigo. Um tercei
ro tiro foi disparado contra Lu
ciano Pedro Pellens que também
tentava desarmar o agressor,
transfixíando-lhe a perna es

querda. Na confusão Ademir de

Campos Silva, fugiu, esconden
do-se no sotão de sua residência.
na rua Campo Alegre. Foi des-

o assassino
preso

coberto por policiais Civis eMili
tares que o conduziram até a de

legacia de policia onde foi au

tuado em flagrante delito.
No inquérito policial o

acusado afirmou que o revólver
foi ganho de um colega chamado

Jackson, na cidade de Lages -

SC.
O auto de prisão em fla

grante foi presidido pelo delega
do Odilon Caludino dos Santos e

o homicida, responderá à justiça,
enquadrado no artigo 121 (homí
cidio) e 129 (lesões corporais) do
código penal.

OLHO CLíNICO

Diversos

* Por dependermos das multinacionais, para a

compra de materiais médico/odontolâgíco, aliado
ao fato de ainda serem cobrados impostos altíssi

mos, mesmo quando não produzidos no país, tanto
a medicina, quanto a odontologia tornam-se caras

para nossa população. Desconfiem de serviços mé
dico ou dentário barato. Atenção para as agulhas
que devem ser descartáveis. Saúde não poderia ser

taxada, que nossospolíticospensem nisso.
* Discutido na última (04/06/92) reunião da

Comissão Municipal de Saúde. Será consultado o

SAMAE sobre a contaminação de nossos rios por
metais pesados e produtos químicos incolores, que
são os mais perigosos. Es�oto, não chegaram as ver

bas do Fundo Nacional de Saúde, adiado início de
obras que seria para maio/92. Lamentou-se o preço
da âgua mineral, que dobrou durante as enchente.
Cadeiras vagas, Melane Guse, Sílvio Volz, Antônio
V. Costa, Dorneies Campestrini, Osmar Heihem

berg, Adilson Fuechter, Cecília Konell, Roberto

Adratt, não deixem que poucos decidam por todos.
Contribua com a saúde de sua cidade..

* A quem interessar possa. A Lei Orgânica do

Município, artigo 149, parágrafo 2Q diz, "o montante
das despesas de saúde não serão inferiores a 10%
das despesas globais do orçamento anual do Mu

nicípio ': caso contrário o Tribunal de Contas do Es
tado não aprova.

* Diretrizes a serem seguidaspeio Sindicato dos
Médicos de Sc. Implantação e municipalização do
SUS. Não privatização do INSS. Implantação dos
Conselhos Estaduais/Municipais de Saúde. Garan
tir à IX Conferência Nacional de Saúde. Isso de
acordo com a Plenária de 06/06/92, ocorrida em

Florianópolis.
* Em caso de diarréia forte, não tome qualquer

tipo de medicamento. Procure seu médico. Quando
fizer uso do sanitário, não dê descarga e adicione
um copo cheio deÁgua Sanitária e deixe por 15 mi
nutos. Evita, em caso de cólera, contaminar rios e

mares.

Dr.Waltér B. Falcone

FUNILARIA
. JARAGUÁ LTOA.

'

CGlIuu �AqwcedorSollu.
R. F�lipeScIuleüll. 279-FoM:

72-6448·

J1IT1I6_•SIIl-SC

CHURRASCARIA

COSTElÃO
Buffet de Frios com 12 variedades de saladas, Buffet de Quentes com

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

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

.

ESPETO CORRIDO COM BUFFET
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Comemoração
Comentários ao CódigoPenal Brasileiro

500 ano de lançamento DA COMARCA DE JARAGUÁ DO notoriedade e chamando a atenção
SUL, em estilo' clássico escrevia para para a pequena cidade do interior de

juízes, advogados, estudantes e leigos Santa Catarina que comparecia com

sobre a lei que procurava assegurar à um. trabalho que ainda hoje, após dez
sociedade a sua estabilidade; lustros, é motivo de consultas para as

dúvidas que surgem no dia-a-dia da
vida forense. _

'. Como se trata de um feito que
foi muito comentado na área especia
lizada e na imprensa brasileira, a as

sinalação dos cinqüenta anos de seu

lançamento certamente será objetivo
de comemoração para os que dedi
cam a sua vida ao estudo do direito
penal.

Jaraguá do Sul tem sido muito

feliz em todas' as áreas do conheci
mento humano. Daí o cognome de

metrópole do dinamismo.
E de forma especial, em 1942, o

fato se acentuava nessa tendência de
sobressair-se nas letras jurídicas, pos
to que a Comarca de Jaraguá do Sul

fora instalada em 1934 e oito anos

depois a pequena cidade do nordeste
catarinense 'se notabilizava com a

notícia de que o JUIZ DE DIREITO

A imprensa local abria espaço
para noticiar que o DR. TIAGO R/
BEIRO PONTES, MMQJuiz deDirei
to da Comarca de Jaraguá do Sul,
conhecido criminalista brasileiro, lan
çava pela Editora Guaíra Ltda, uma
obra em dois,volumes, de sua autoria,
"COMENTAR/OS AO CÓDIGO
PENAL BRASILEIRO': alcançando

MORADIAS EM
SANTA CATARINA.

PRIMEIRO E SEMPRE
QUEM MAIS PRECISA.

.. ::".
." '(,""'" /',',""'" ,

'" ,.,

",.'

I��e:'Uá�e�:'�::���d�
�

..

o que prometeu, que o Góverno 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
príoritariamente. .

.

.

E 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 1 ano 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
mais precisa.

Secretaria da Habitação, Saneamento e Desenvolvimento Comunitãrio

Às 20 horas acontecerá o

jantar festivo na Sociedade
Harmonia Lyra, quando ocor·
rerä a solenidade de posse do

Governador Ruy Cardoso e dos

presidentes da Fundação dOS

Rotarianos de Joinville, e dos

Rotary Clubs de Joinvílle, Jo�
ville Sul; Joinville Norte, JOIO'
ville Colon, Joinville Cidad�

.

dos Príncipes, Joinville Pir?�"
raba, Rotaract Club de Jomvi)·
Ie, Manchester de Joinville e a

Presidente da Casa da Amizade
das Famílias de Rotarianos de

Joinville.

Jaraguá do Sul; 20 a 26 de junho de 1992

Casas Populares
entregues
no Governo Anterior

Casas Populares
construídas ercon
tratadas no l� Ano do
Governo Kleinübíng

..
SantaCatarina

ESTADOC€ TRABALHO
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OBRASIL

Tem boas
notícias

para o Brasil
Durante muitos anos,

imprensa brasileira esteve .
,

tada em seu poder de infeto
mação e denúncia.

Com força e coragem,1
nossa sociedade deu uma "oIIa
na hist6ria. Conseguimos "0It
e eleger a democracia que lIfII
tro�xe o desa�o de reaprendi(
a VIver e convrver com a libero
dade.

A imprensa brasileira,
até então oprimida pela ce_
ra, hoje tem um papel de de$.
taque neste desafio. FormadoR
de opinião, tem o compro_
de utilizar a liberdade de ex.
pressão com responsabilidadee
isenção.

A hora é de resgatari
otimismo e a . confiança �
brasileiros em seu pr6prio pd.
Vamos valorizar o nosso po.
tencial e as nossas conquÍSl81.
Vamos acreditar e investir eil
nossas instituições democráti
cas; como o Congresso, a JIIIIf.
ça e o Governo .

. Vamos continuar c0-

brando do governo pelos seus

erros, mas vamos reconhecer.
dar o mesmo destaque aos seus

acertos.
Por incrível que pareça,

o Brasil tem boas notícias pali
o Brasil
ABRAJORI - ASsociação BIt
sileira dos Jornais do Interior
ADJORI - Associação dos Jtt
nais do Interior de Santa CaIt
rina.
"CORREIO DO POVO" -'fi.
liado à AOJORI - ABRAJotU

ROTARY

Seminário de
orientação
e posse de

governador
No diar 27 do corrent�

em Joinville, às 15hs. aconte
cerá no Hotel Colon, o SB
MINÁRIO DE ORIEN
TAÇÃO PARA DIRIGENTE
DISTRITAL, do Distrito 46SO
de Rotary Internacional e a pa
lestra principal estará a ca!gO
do Companheiro SEVERO VB
RUDIN CANZIANI FILHO,
do Distrito 4710 e Gov,

1989/90 e sua esposa EvangeJi.
na.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Weg avança na busca do
1% do mercado europeu
Jaraguá' do Sul - A

Weg Motores vai abrir um

escritório em Bruxelas, na

Bélgica, buscando expandir
suas atividades no mercado

europeu. A meta á atingir em
um ano e meio 1% da falia

do mercado de motores elé

tricos daquele continente. A
informação é do presidente
do Conselho de Adrninis

tração da Weg S/A, Eggon
João da Silva.

A estimativa de fatura

mento anual do escritório

aproxima-se dos 20 milhões
de dólares. O escritório vai
oferecer assistência técnica

espedalizada e apoio perma
nente aos doze representan
tes que a empresa mantém na

Europa. Para viabilizar a im-
, plantação do novo escritório,
a Weg Motores envia dentro
de 90 dias dois de seus direto
res para Bruxelas.

Com representantes na

Bélgica, Alemanha, Suíça,
Dinamarca, Inglaterra, Irlan
'da, França, Itália, Portugal e
Espanha, a Weg disputa já há

.

alguns anos a divisão do mer

cado europeu de motores,

Eggon
Silva
anunciou
abertura
de escritório
em Bruxelas

mesmo competindo com mais
de 100 fábricas neste conti
nente.

Como trunfo a empresa
oferece qualidade em seus

produtos, que estão sendo

adequados as normas da ISO
9000.

A supervisão dos es

critórios e contatos com re

presentantes serão atri
buições dos executivos .Ingo
Seil - que atendia na área de
comércio exterior, e Dieter
Werninghauss - do setor de
controle de qualidade.

IvoHering visitando o stand da Hubtex na I FEBRATEX

Febratex confirmada para julho
res, é com relação ao horário de
funcionamento da feira que será
das 10 às ZO horas.

imagem revigorada da cidade de
Blumenau", afirma Lélis Cunha,
diretor da EFEP.

trouxeram enormes

prejuízos para as co

munidades catarinen
ses, atingindo de várias
formas a indústria e o

comércio de Santa Ca
tarina".

A fim de minimi
zar os efeitos catastró
ficos dessas ocorrên
cias, é que o parlarnen
tar pedessista está soli
citando o parcelamento
e a prorrogação do re

colhimento dos impos
tos, em especial o

ICMS, pois entende
que esta é a "melhor
forma do Poder Público
contribuir com as em

presas atingidas, permi
tindo a continuidade da
operosidade e desen
volvimento de Santa
Catarina e de seus in
dustriais e comercian
tes".

CORREIO_
_'.c::»' F- c::» 'V c:.

"

Relações Humanas
é curso do Senac

inclui: mecanismo do com

portamento humano, moti
vação humana no trabalho,
percepção e hábitos, análise
estrutural da personalidade,
posições existenciais, coope
ração na solução de proble
mas de grupo e comunicação
humana e suas distorções. O
instrutor é Dulcélio Veloso
Cardoso, psicólogo com mais
de quinze anos de experiência
em empresas do Rio de Ja
neiro. Informações pelo fone:
72-2166, ou à rua Getúlio
Vargas, 62}, no Senac.

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
do Vestuário de Jaraguä do Sul

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS

INDÚSTRIAS DO VESTUÁRIO DE JARAGUÁ DO SUL,
por seu Presidente, convoca todos os trabalhadores sindica
lizados e em condições de votar para a ASSEMBLÉIA
GERAL ORDINÁRIA que será realizada 110 dia 23 de ju
nho (vinte e três) de 1992 (hum mil, novecentas e noventa e

dois), às 17:00 horas (dezessete), em primeira convocação,
tendo por local a sede social do Sindicato, sito a ma Fran
cisco Fischer, nI! 60, nesta cidade de Jaràguá do Sul, para
discutirem e deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO
DIA:

1) Relatório da Diretoria, referente exercício de 1991.

2) Leitura e discussão da Prestação de Contas, referente
exercício de 1991, com o respectivo Parecer do Conselho
Fiscal.

Não havendo quorum legal para instalação da As
sembléia em primeira convocação, a mesma será instalada
em segunda convocação, uma hora após, Oll seja, às 18:00

(dezoito) horas, 110 mesmo dia e local, com qualquer núme
to de trabalhadores sindicalizados presentes.

Lauro Siebert - Presidente

Empresas podem ter maior

prazo para pagar imposto

Página 7

Reunindo os fabricantes
de máquinas, equipamentos,
componentes, fios e aviamentos,
produtos químicos, lubrificantes,
sistemas eletrônicos e_f9mputa
dorizados, a 2a edição da FE
BRATEX - Feira Brasileira para
a Indústria Têxtil já detecta um

saldo bastamte positivo também

pela presença de expositores es

trangeiros, atuantes no Brasil por
suas representadas.

II

Florianópolis - A
Assembléia Legislativa
aprovou indicação do
deputado Udo Wagner
(PDS) para que a Se
cretaria da Fazenda
efetue estudos para
prorrogar os prazos de
recolhimentos dos im
postos estaduais, prin-:
cipalmente o ICMS, das
empresas, atingidas pe
las últimas enchentes e

vendavais que assola
ram Santa Catarina. A
indicação foi encami
nhada ao governador
Vilson Kleinübing e ao

secretário da Fazenda e

Planejamento.Fernando
Marcondes de Mattos.

Udo Wagner justi
fica sua indicação, ar

gumentando que as en

chentes e vendavais que
"assolaram nosso Esta
do nas últimas semanas

Blumeneu - A diretoria da
EPEp - Empresa de Feiras e

Empreendimentos Promocionais,
responsável pela organização, em
Blumenau (SC), da BRASIL- A inquietação e .0 temor

MAQ - Feira Brasileira da Me- ocasionados pela recente tragé-
taJmecânica e Eletroelerrônica e dia da enchente que abalou não
da FEBRATEX - Feira Brasilei- só Blumcnau mas a região Sul
� para a Indústria Têxtil, con- como um todo em maio último,
firma a realização da za edição durante a realização da II BRA-
da FEBRATEX entre os dias 7 e SILMAQ, não deverá insurgir
P ,?e julho de 199Z, no pavilhão nenhuma seqüela negativá à efe-
C da Procb - Fundação Pro- tivação da FEBRATEX. "Muito

.

mOtora dc Exposições de B1u- . peló contrário. A FEBRATEX
menall. A única alteração, por está ainda mais fortalecida por-
sugestão dos próprios exposito- que agora é preciso vender a

Jaraguá do Sul, 20 a 26 de junho de 1992

,

Jara�á do SUl - En
cerram dia 29 de junho as

inscrições para o curso de
Relações Humanas no Traba
lho que o Senac (Serviço Na
cional de Aprendizagem Co
mercial) promove em Jaraguá
do Sul de 01 a 08 de julho
próximo; O público alvo &'
formado por profissionais do
setor privado ou público, cu
jas atividades envolvam fre
quentemente participação,
trabalhos em grupo e lideran
ça.

O programa do curso

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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"EDI" - A ES-
COLA DE CULTURA
ARTisT/CA EDI, con

tinua a toda no Colégio
São Luís. Com ballet
Clássico, Jazz, Ginásti
ca, Manequim e Modelo
Fotográfico e Dança
Gaúcha.

E agora com novi
dades: dois novos cursos

Tango Figurado e dança
Flamenga. Para todas as

idades. As insaições
estão abertas...

Aniversariantes
da Semana

Dia 26/6 - Rafael Tomsaelli,
Asttit Kuchenbecker Schmau
ch, Irene. Wasch, Ingo .Wag
ner, em Guaramirim; Elimar
Mahnke, em Santos (SP); Fer
nando Mahnke, Maristela Pe

reira, Tãnia ''S. da Rosa, em

FlO/ian6polis; Rom)' A. Poffo e

Lauro Fuge/Filho.
Dia 21/6 - Júlio Maffezzolti,
Leonel 'Stein, Anselmo Hom

merding, em Curitiba (PR);
Maria Gadotti Ücker, Luiza
Giovanella Kazmierski, Elizete
Cristina Pellis, Marlene Mül

ler, . Débora Cristina de Simas
eAlbani Sens.

. Dia 22/6 - Dirce Tomelin,
Delibel Schmitt, Isolde Mohr

rttl18aS, Rosita Seidel, em Co

rupâ; Mauro Luiz CubasMou

ra, Cintia Helena Tomaselli, .

Victor Bauer J!?niO/; em Curi

tiba(PR) e Paulo Robeno Pe
reira.
Dia 23/6 � Valbio da Costa,
Fritz Lemke, Brigitte Püujer;
Cristiane Porath, Rosane
Loewen e Valeriana Zanglleli
ni..
Dia 24/6 - Joanira Hafer
mann Bruch, Odenir Eggel1,
Lilian Eggel1, Áurea Malia
Ara/di, Nair Wolf Quadros,
João Scheuer, João B. Prim,
Eleonora Steingräber, em

Joinville; João Felipe, Luizmar
Rogério Stinghen,' Eleine Ali
cio Stüpp, em' Blumenau Pa-

. tricia Mal1ills e João Avelino
Fagundes.
Dia 25/6 - Fausto Reiner,
Carlos Gielow, Marcos Paulo
M01vis, Sérgio �tfs Krause,
Marlise Groll, Humbeno COII

ti, Silvério Homburg, Marcos
Alexandre Poffo, Alvino
Grãtzmacher e George Mars
chall.
Dia 26/6 - Ewaldo Bernardo
Schmöckel Júnior; em Curiti
ba(PR); Ludgere Tepassé, em
Schroeder;Albano Picolii, Idia

.

Kressin George Marschall,
Wanda Meier e . Waldemiro
MOI1ÍIIS._

�
.

�AS
I, CALÇADOS PARA
I, TODA A FAMluA

Av. MaL Deodoro, 183
Fone: 72-3585

Presidente Osmar

(DM, M;prlene), sc
_ ataviano Eduar

lona (DM. Inês), e
_ Rolf Teske

Marli). A coluna

oconvite.

O Lions Clube de Ja
raguá do Sul - Centro
promove assembléia festiva
dc posse da nova diretoria
no clube nó dia 7 de julho,
no Restaurante Itajara. Na
composição da nova direto.
ria constam as seguintes

Feijoada'd
O Clube Recreativo

dos Viajantes reforça convi.

t<! para a feijoada que pro.
moverá no dia 27 próximo
no salão paroqui�l da igreja
São Sebastião: Os cartões

Eliane Ap. Alves
!er adquiridos com

do clube dos Via

reservados pelos
.1067 ou 72-2507.

renda será revert i-

• Romi Adriani
PotTo,

aniversariando
hoje (20/06).
FelicidadesAv.Male

.Deodoro, 319
Fone: 72-3985 Dloquth6

demt/horpani'
seus animais

Cenira, filha de Domênico (Iraci) Weber,
completa 15 anos neste domingo dia 21/06. A
ela muitas felicidades...

*'" No dia 10 de junho de
1986 nascia o menino Thia-

,

go Fernando para alegria dos
pais Elcio e Rosangela Rosa.
Thiago agora já bastante es

perto, cursa o pretinho da
Escola Ana Tõwe Nagel. A
este garotão que. completou 6
aninhas nossos parabéns.

CLíNICA
VETERINÁRIA

�ÖE5
Decoro A'�

ZQQ
�
VIDA

Fabiane AlmeidaKetlin Dalpiaz

,DANÇA
Atendim_ento clinico, cinírJico,
internamento, mioX, VOCUUlS,
hospedagem, petshop, banho,

tosa, carinho eproteçdo.
.

... Luiz KietIeII,"127 (110 !lido PhIk
....IIIe)

r_ (nados) n-ufZ. 72-1_

M�' Veterla.....
AneIise B. LebDNQUI
CRMV2-1l25

Maurfclo LehmaDD
CRMV21U6

Bettina Go&dl
CRMV2-1389

• A gatinha Deysí
�ery Starosky
completa mais um

aninho de vida
nesta sexta-feira
(19). Filha de Air
ton e Frida D.
Starosky, Deyse é
um encanto de ga.
rota e merece

cumprimentos es

peciais da Coluna
que lhe deseja
muita saúde, feli
cidades, e; é claro,
longos anos de vi
da.

• Infantil
• Baby-Clas8
• Adulto
• Senhoras
• Grupo de Dança

Deflue no dia 23 do corrente o ani
versário da menina-moça CRISTIANE
PORATH, filha do dlstlnto casal Rolf e
Adali Lipinski Porath, residentes em Rio
Cerro.

À CRISTIANE os cumprimentos
desta folha pela passagem de tão signifi
cativa data em sua vida•.

Pro� Marlsa Franzner
Av. Mal. Deodoro, 855,
Fone 72·1042.

Taciana DemarchiThiana Bertoldi

PrEDRAS -

u.ARAGUA

" , .' �,,_�;f@MLr Da'l'L!'ft'... ,_,.--&- DU..,.,

deTeldones
COMPRA· VENDE -ALUGA

Rua WalterBreithaupt, 92 (defronte ao
Beira Rio Clube de Campo)
Fone (0473) 72-2598
Jaragu4 do Sul- sc

'

RESTAURANTE E PETISQUEIRA

"ZINHO BATISTA';
Ora. DENISEMÜllER T. OLMOS

GINECOLOGIA - OBSTETRtCIA
PREVENCÄO 00 CÂNCER

ItBT4L;TJrK
ID4ú,.t�la M:e'tahlrgloa Lt&l••

,
'

Especializado em frutos do mar
Abeno diariamente para almoço e janta

Quarta e Sexta: SOPA DEPEIXE
Novo endereço: Rua Preso Epitácio Pessoa, 279 esqui
na com a Cel. Emilio C. Jordan - Jaraguá do Sul -

SC

Rua GuilhermeWeege, 332 (Centro)
FONE (CU73)l2'1851'JARAGUÃDOSUL·se

Pedras para pisos - piscina - granitos e
I'eftStimeDtos de paredes em· geral.

RuaJoinviUe, 4.133 - Fone (0473) 72-0869
JaraglMf do sul- SC

Janelas, portas, portões, grades, cercas,
expositore� p/ lojas, portas pantognUlcas e ro13.

�GENS.FOTOS·REVELAÇÕESINTER-CLíNICAS Rua João Pico/li, 247 - Fone 72-3755

Jaraguá do Su/-SC
Rua Pres. Costa e Silva, 158 - Vila Lenzt

89150 • Jaragu6 do Sul - SC

•

IfEL :M':II:��':��ofLTo! .

fi)��f;y;-jfl�l .
Av.Marechal Deodoro,601

Lr'_IAl_�=LW=-LJ_�...::!::=[�_ FONE 72-2689 Jaraguá do sor.sc

A melhorforma depremiar
Bom desempenho, qualidade eprodutividade.

.

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

' o mais antigo
tambémé

,

o mais atual
CORREIO

....� -
� .

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

freezers e muito mais.
Venham nos fazer uma visita.

Venham conferir Dê "Prêmio Plus"

Página 9de junho de 1992Jaraguá do Su'Página 8
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ALTA

FREQÜÊNCIA
___------IIIÍIIPorAti_

Na Alemanha

Carios Junkes, integrante do

Morgenstrauht Volkstanzgruppe. em

barcou para aquele país. Percorrerâ,
juntamente de representantes de outros

glllpos folcl6ricos de Santa Catarina e

do Rio Grande do Sul, a l-egião sulina
do país irmão, oportunidade em que
visitarão entidades [olcláricas e mu

seus, objetivando um saudável in-.
tercãmbio cultural. Volta às raízes.

OMou UMAM...

De "A/cova" à "Caligula", a es

colha é sua!

Declarações
apaixonadas
A idéia de levar ao ar mensa

'geIIs de namoradosporocasião do dia
------"""'!---......... 12, concretizada pela Studio FM, foi

dez. Num mundo em que as pessoas
pat-ecem termedo de falar de seus sen

timen tos (coisa tão humanal), algu
mas declarações de ouvintes foram de
extrema sensibilidade. Dentre as inú
meras que ouvi, chamou a atenção. a
declaração que uma moça chamada
Iosiane enviou para Mauro..Emoção
pural

Rosane Winter e Cristiane Pedrotti: vivíssimas, ao
lado da inerte companheira de trabalho

t
,. I

juninas
, Frio, quentão, pinhão, música e

bai/es. Festança em escolas, recreati
vas... Prâ São João nenhum botar de
feito. Aproveite!

Gatos e gatas
Rycardo Ferreira, participante

do concurso Gatinho do Abdon, cau
sou suspiros na platéia. No entanto, fi
cou com o 2J lugar. O juri escolheu
Fabiano Luis de Souza para vencedor,
seguido por Rycardo e Cristiano
Scheuer. Dia 27 prôximo, será a oportu
nidade da escolha lia Garota do Ab
don, em baile 110 Parque Municipal de
Eventos.

I

: eine Jaraguá
QUINTA - 20:15 horas - 18/06/92 -

Aliança Mortal - Direção: Lewis Tea
gue, com: Rutger Hauer. Censura: 12
anos.

SEXTA - 20:15 horas - 19/06/92
Aliança Mortal. Censura: 12 anos.
SABADO - 20:15 horas - 20/06/92
Aliança Mortal. Censura: 12 anos.

{

DOMINGO - 20:15 horas - 21/06/92 -

Aliança Mortal. Censura: 12 anos.
SEGUNDA - 20:15 horas - 22/06/92 -

"Sem Programação" .

TERÇA - 20:15 horas - 23/06/92 -

Aliança Mortal - Censura: 12 anos.
QUARTA - 20:15 horas - 24/06/92 7

AliançaMortal- Censura: 12 anos.

By
Paulo

ravernard
Happy
Hour

ECO - 92 Os resultados
positivos da Conferência
1)Biodiversidade - Empresas dos paises ricos (iR.

Mundo), devem transferir tecnologia e pagar royaltiespara
empresas dos paises pobres, nos ne/JCios que fizerem jun
tos. O presidente dos EUA, Mr. George Busch, não assi:
nou esse documento.

2)Dinheiro - Os paises ricos se comprometeram a

destinar 0,7% do seu PIB (Produto Intemo Bruto) paraa
limpeza do planeta Terra. No acordo firmado, o Brasil ga
nhou 2,6 Bilhões de Dôlares para seus projetos ecológi
cos.

, 3) Clima - Todos os patses devem reduzir suas res

pectivas emissões de gás carbônico aos niveis de 1990. A
'

convenção não,dáprazopara que se cumpra oprometido.

A POMBA DE TtNIS
Uma dupla de publicitários canadenses venceu na

semana passada, oDESAFIO OL/MPICO, um concurso

intemacional de cartazes comemorativos dos Jogos de
Barcelona. O concurso foi promovido por dois gigantes da

imprensa norte-americana, a revista TIME e SPORTS
ILLUSTRA TED.Quarenta e um cartazes chegaram a final
do concurso, incluindo três concorrentes brasileiros. O

Cartaz, merecidamente premiado, dos canadenses, ttaz
lima pomba branca (simbolizando a paz) calçando 11m.

par de tênis e com os dizeres: "Celebrating Olle Hundred
Years of Tlte Olympic Spirit" - Celebrando Cem Anos de

Espfrito Oltmpico. Grande "sacada" dos canadenses.

ç:ongratulauons.
'

I BRINQUEDO JAPONtS
I

A Fábrica de brinquedos TAKARA inventou um jo
go de cartas para sexista nenhum botar defeito. Tradução
literal do joguinho: LIXO HUMANO. Vence quem primei
ro se descartar de todas as COItos representandofiguras do
sexo feminino. Só há, damas 110 tal baralho. Muitas em

poses provocantes, algumas feias, outras grávidas. Quem
pega uma grávida fica 1 rodada sem jogar. Para livrar-se
de uma prostituta é preciso um curinga. Feministas acusa

ram a Takara de "Comercializarpreconceitos". Segundo a

fábrica, a intenção do jogo é "criticar o machismo dos ja
poneses". ACREDITE SE QUISER.

I.,

Organização Contábil
"A Comercial" SIC Ltda.

Seguros - Constituição de Em,presas-Serviços em Geral.
Contabilidade - Contratos

I Microempresas
Página lO. Jaraguá do Sul, 20 a 26de junho de 1992·
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riß
Menegottl

Imoblli'ária
MENEGOlTI Uda.
.(04731 72·0031

• •

11f172-0031
MenegofIl

Iin
Menegottl

Imobiliária
MENEGOTTI LIda.

(0473) 72·0031·
OIILIÁRIA MENEGOTtl - Edifício Menegotti - sala 107-12 andar - Av.Mal.

odoro da Fonse.cá -CRECI n2 5501- fone 72-0031
I'mobinária Menegotti Uda

JUCESC N!? 4220050742 CRECI N� 550 J

IMOBILIÁRIA MENEGO'fTI .- Edifício Menegotli - s.ala 107 -12.andar - Av.Mal.
O.odoro da Fonseca -CRECI n2.5501- fone 72-0031

CASAS DE AL�NARIA:

LOCAL: Ruam2 ÁREAm2 VALOR

590 600,00

037 100,00

413 48,00

381 30000
. ,

'56,00

595 200,00

�IALENZI

V1IALENZr

RIOMOLHA

TERRENOS

BAIRRO: Ruam ÁREAm2 VALOR

ÁGUA VERDE 371 308,00

ÁGUA VERDE 758 300,00

ÁGUA VERDE 709 300,00

AMIZADE 602,85

AMIZADE 679 420,00

·Al\fIZADE 679 644,00

CHICO DE PAUlA 454 445,50

VIIALENZI 226 570,00

fZERNkEWICZ 445,50

Imobiliária Menegotti,o seu espaço a sua conquista.

TERRENO:
Vende-se um terre
no com 644,00m2,
localizado em mor

ro, com toda infra
estrutura, pronto
para construir.
Vende-se por
nas:

19.000.000,00.

ape
Cr$

Proclamas de Casamentos
EDITAL N9 18.320 de 08-06-1992
Af.CKU SENn' e ROSITA DO NASCI·
MEN1'O
EI., braslleírn, solteiro, pintor, natural de
IrlneópoU�, neste Estado, domiciliado e resí
d.nte na Rua Júlio Tavares da Cunha Mello,
92, nesta cidade, filho de Otto SenlT Neto e

Podrulina Gruski Senlf.
Ela, brasílefra,' solteíra, bancária, natural de
Florianópolis, neste Estado, domiciliada e re
sldente na Rua Júlio 'Favares da Cunha Mel·
10,92, nesta cidade, filha de Jurandir do Nas.
cimento eMaurina Silva do Nascimenlo.
EDITAL N918.321 de 0;-06-1992
lAUREeIMOITA e IZABEL·VlEIRA
Ele, brasileiro, solteiro, pedreiro, natural de
IIolleuxburgo - Major Gercino, neste Esta
do,domlcillado e residente na Rua Paraíba,
91, em Vila Len.zl, nesta cidade, filho de Ivo
Moita e lolanda Koneski Motta.
t;llI, brasileira, solteira, operária, natural de
Jaraguá do Sul, domicillada e residente na
Rua Paraíba, 91,. em Vila Lenzí, nesta cidade,
filha de Valdino Rosa Vieira e Inêz Koch
Vieira.

.

EDITAL N9 18.322 de 09-06-1992
OUVJO I;'ODI e ISOLETE KlATKOSKI
EI., brasileiro, solteíro, operário, natural de
�arngulÍ do Sul, domlcilludo e residente em
Ribeirão das Pedras, em Garibaldi, nesta cí

:'�t·filhO de Hilario Fodl e Anã Lescowícz

Ela, brasileira, solteira, .costureira, nalural
de Marlpá, Paraná, domlcillada e residente
'm Ribeirão das Pedras, em Garibaldl, nesta
cidade, filha de ·Valênc.io Kialkoski e Terezt
nhs Kiatko�ki.
EDI1'AL N9 18.;123 de 09.06.1992
WALDIR TÖWE e ROSANE KRÜGER

JEle, brasUelm, solteiro, operário, natural deamgllá do Sill, domiclllndo e resídeme em

Rior da Luz II, nesta cidade, filho de Gerhardt
ÖWe e Elfrirda KkkhorfeI Töwe.

Ela, brasile.ira, solteira, operária, natural de
tragulÍ do Sul, domiciliada e residente em

K �, da Luz II, nesta. cidade, filha de Arno
ruger e Ladl Koch Krüger.

EDITAL N. 18.324 de 09.06-1992
��N LUIZ ERSCHING e 1V0Jlo"E
n.......ENE LORENZET11

JEI'I' brasileiro, sollelro, molorlsla, natural deo nvllle, neste ESlado, domiciliado e resl.

:nle em ES"'ada Garibaldi, nesla cidade, fi.

Eo hde �do Erschlng e Tereza Mueller
rsc ing.
:Op brasileira, solteira, balconlsla, nalural
S

lobal de São Bento - Sanlo Anlonio do

Eu�orsle, Paraná, domiciliada e' residente em

,s_rada Garibahli, nesla cidade, filha de
Joao Lorenzrlli e Mllria Graißfr de Souza.

�1:rAL N' 18.32S de 09.06-1992
;;�ªUjS SIEWJ.;RT e MARClU:NE
"""Sl.ER -

.

fie, b"!sileiro, solteiro, agricultor, nalural de.::.ra&JI18 d� Sul, domidlilldb i' residenlr ßli

SI
ß olnnlle, nesta cidadr, filho de Vendolin

.'I�rt e Agaln Dormbusch Siewert.

i/' brusl}eun, solteira, coslurri,m, nalural

RuJjßJtua do Sul, domicilladn c residente.nll

Kn
a

IOIßvllle, nesla cidade, filha de flelmu�h
,

ns er e Geni Bauer Kllnslcr.
.

Ebll'Al. N9 18�'26 de 10.06-1992

RENATO SILVIO CUNHA e SOLANGE
ILDA s(''HMI1''L
Ele, brastleíro, solteiro, promotor de vendas,
natural de Blumenau, neste Estado, domicl·
liado e residente na Rua Santa Catarina, 182,
nesta cidade, filho de Elcidio Pedro Cunha e

Roza Maria Cunha.
Ela, brasileira, solteira, professora, natural
de Luís Alves, neste Estado, domiciliada e re
sldente na Rua Sanla Calarlna,182, nesta cl
dnde, filha de José Herclllo Machado Sch
milz e Elvira Schweilzer Schmitz.

EDITAL N9 18_'27 de 10-06-1992
JOÁOMARTINS e JANETE 7.APPEU,INE
Ele, brasileiro, solteiro, torneiro mecânico,
naltiral de Salto do Lontra, Paraná, domící
llado e residente em Eslrada Itapocusinho,
nesta cidade, filho de Sih'io Martins e Deo
nllda Siein Mftrtlns.
Ela, brasileira, solteira, operária, nalural de
Jaraguá do Sul, domiciliada e residente em

Tres Rios do Norle, nesta cidade, ·filha de
L!l1z Zappellíne e Líberaea Zappell.ine.

EDITAL N9 18�128 de 10-06-1992
VAI,DlR CESAR PEREIRA e NAIR DE
CAMARGO
Ele, hrasll�iro, solteiro, operário, natural de
Eréchim, Rio Grande do Sul, domiciliado e

residente nn Rua José Narloeh, nesta cidade,
filho de l,ulz Carlos Pereira e Dileta Chemigz
Pereira.
Ein, brasileira, solteira, operária, natural de
Guaramirim, neste Estado, domiciliada e re

sídente na Rua José Nadoch, nesta cidade, fi·
lha de Jorge Boelra de Camargo e Maria
Leonida de Camarao.

EDITAL N9 18.329 de 10-06-1992
JOÁO CARLOS NEGRI e DARLÉIA RE
GINASOUZA
Ele, braslleíre; solteiro, empresário, natural
de Jaraguá do Sul, domiciliado e. residente na

. Rua Heins Mahnke, 210, em Vila Lenzi, nesta
cidade, filho de Arthur Negri e Dina Maran·
goll Negrl.
Ela, brasileira, solteira, empresária, natural
de Guaratuba, Paraná, domiciliada e resiilen.
te na Rlla Heins Mabnke, 210, em Vila Lenzi,
nesta cidade,. filba de Monoei OzÓ�lo Souza e

Joana Rosa SouZa.

FlDlTAL N9 18.330 de 11-06-1992
JAIME ClClNO DOS SANTOS e REGI·
MARA DE BAS11ANI
Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de
Italópblls, neste Estaelo,. domiciliado e resi·
denle na �ua José Theodoro Ribeiro, 176,
fundós, em Ilha da Figueira, nesla cidade, fi·
lho de Pedro Cielno dos Sanlos e Terezlnha
Cicino dos Santos.
Ela, brasileira, solteira, doméslica, natural
de Tomazina, Pllraná, domiciliada e residen·
te na Rua José 1,)eodoro Ribeiro, 176, Cun

dos, em Ilha da Figueira, nesta cidade, filha
de E.-nesto de Bastiani e Zilda da Silva de

Bas,iani..
.

EDlT�L N. 18.331 de 11-06-1992
Cópia,· recebida do cartório de Uruguaian�,
�o Grande do Sul.

.

JOSÉ ClAUDIO BRANCO DE MORAES e

EIAINE TERESINHA RAYERMAURER
Ele, brasileiro, divorciado, auxillar de es

critório, natural de São Bolja; Rio Grande do
Sul, domiciliado e residente nesta cidade, fi·

-lho .de Olivlo Ferreira de-Moraes e Ana Rita
Branco de Moraes.
Ela, brasileira; solteira, professora, natural
de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, domici
liada e residente na Rua Luiz Antonio Lopes,
2.668, em Uruguaiana, Rio Grande do Sul, fi,
lha de Osvaldo Fridulin Maurer e Adelma
Ema BuyerMaurer.

EDITAL N9 ]8.332 de 11-06-1992
ODAIRDEOIA e ROSICLER KOEHLER
.:Ie, brasileiro,. solteiro, operário, natural de
Massaranduba, neste Estado, domiciliado e

residente em, Rio Cêrro I, nesla cidade, filho
de Mario Deola e Julia Melchioretto Deola.
I!Jla, brasileira, solteira, operária; natural de
Jaraguá do Sul, domiciliada e resldenle em

Rio Cêrro I, nesla cidade, filha de Lauro Fí
IInlo Koehler e Roslita Koehler.

EDITAL N9 18.333 de 15-06-1992
JURANDIR GELSCHI-ErrER e MARIA
»USSILE
Ele, brasileiro, divorciado, vendedor, natural
de Rio do Sul, neste Estado, domiciliado e re

sidente na Rua DoJ1lingos Rosa, em Ilha da
Figlleiro, nesta cidade, filho de Marcollno
Gelschleiter e Angelina Gelschleller.
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de
Cornpâ, neste Estado, domiciliada e restden
Ie na Rua Domíngos Rosa, em Ilha da I'lguei·
ra, nesta (!idade, filha de Eugenio Fossile e

Paulina Berti. .

EDITAL N9 18.334 de 15-06-1992
CLODOALDO PUlES DA CRUZ e DE
IAIR 11KLES DE CAMPOS
Ele, brasileiro, solteiro, pedreiro, natural de
São Miguel do Iguaçu, Paraná, domiciliado. e
resídente na Rua Arduino Pradl, 663; em Ja·
raguá·Esquerdo, nesta eídade, filho de Luiz
Teotonio da Santa Cruz e Dirce Campos Pi·
res da Cruz.
Ela, llrasllelra, solteira, operária, nalural de
Rio do Oeste, neste Estadó, domiciliada e re

sidente. na Rua Ardulno Pradl, 636, em Jara·
guá.Esquerdo, nesta cidade, filha de Irineu
Teles de Campos e Vilma Teles de Campos.
EDITAI. N918.335 de·Í6"06-1992
VlLMAR EISING e'lRIS ZOZ
Ele, brasileiro, solleiro, servente, nalural de
Nova Aurora, Palaná, domiciliado e residenle
em Sanla Luzia, nesla cidade, filho de Adolfo
Eising e Elsa Elsing.
Ela, brasileira, solteira, costurelrl!, nalural
de Schmeder, neste. Estado, domiciliada.e re·

sldenle em Santa Luzia, nesta cidade, filha de
Edmundo Zoz e Anita Spredemann Zoz •

E pdra que chegue ao c.onheci·
me/lto de todos, mandeipassar o presellle
Edital, que será pub/i.cado pela imprensa.
e em Cartório, ·onde será afirado dl/rallte.
15·dias. '

Jaraguá do Sul, 20 a 26 de junho de 1992

PROMOÇÃO
Alugue na . [)cceMel qualquer.

VESTIDO DE NOiVa por 97.000,00
DAMB
PAJEM
SOCIAL

,

TE R N O (completo)
.

SMOKING

19.000,00
17.000,00
19.000,00
35�OOO,00
49.000,00

Estamos Ateldeado 1m Hovo EIdere,.:
Rua Antonio C. Ferreira, 184 (Rua do BESG)
(Não fechamos pio Almoço) - Fone: 72-3349
JARAGUA DO SUL SC
Promoçiio válida· até 20.06.92, ou enquanto durarem 08 .e8t�que"

EDITAL

AUREA MOLLER GRUBRA, Tabeliã. e Oftâal äe TIJulos da Comarca de
Jm-aguá do Sul, .Estado de Sem;a Catarina, na forma da' Lei ele.

Faz sabet: a fodos qllQIU(J t!fle edital virem que se acham neste cartó
riopara Protesto OS' Tillll()S contra!
AUTO PEÇAS J. S. LTDA RUA: AL. ARISTILL4NO RAMOS 1002 NESTA;
EMIDEL IND. DE PL4S L!D..t-RUA: ESTR. ANO BOMSjN' CORUPÃ;
EVALDO BETONI-RUA: AGlJ.4S CLAR.4S 77NESTA;
FABRI(.4 DEART. DE Cll"fENTO KN1ESS LTDA-R: PREF. JOSEBAUER
2445 NEST"t;

.

HERClLfO ASSIS BRANCO-RlJ.4: JOINF/LLE 2429 NESTA; .

IND. ESTOPAS FAGUNDES LTDA-RUA: RIOAUL4 SjN' NESTA;
L4URITA AIR S. SANTOS-RUA: RICARDO JARK58 CORUPÃ;
MERCADO CORUPA LTDA-RUA: ROBERTO SEIDEL 657 CORUP.4;
MARCIO DE JESUS CORD. GONÇALVES-RUA: DOMINGOSROSA SjN'
NESTA;, .

P.4ULO MUNIZ-RUA: SI8l.0TE 04 NESTA;
.

RAUL AL4RCOSMARSCHALL·RUA: l!fASSARANDUBA 1/3 NESTA;
E. como" ar diios del.·edores não foram encontrados ou se recusara;"

a aceitar 'o deJ';da ;flfimação./az por intermédio do presente edital, 'paro -que
os mesmos (ompareçam "este Cartório Ik! Rua: Ar/hUf Müller, 78, no prazo
da Lei, o fim de liquidar o seu débito, ou então dar raziio porql!e·njio o faz,
sob a pella de serem os referidos protestados na forma da Lei, etc.

Jaragl/á do, Sul, 16 de jUllho tk 1992.

AURE.4 MOLLER GRUBBA - TA!lEL/Ã,E OFICIAL DE
: PROTESTO DE .TITULOS.

II

I',
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CASA MISTA e] 01 apto. Rua João Grubba

próximo WEG II
CASA MISTA Rua Campo Alegre próximo IN

DUMAX
CASA DE ALVENARIA e] 80.00 m2cl terreno
de 450.00 m2 Rua Domingos da Rosa, sIno
CHÁCARA e] 50.000,OOm2 em Guaramirim e]
150 mts de frente e] asfalto;
CHÁCARA em Nereu Ramos e] 145 ·.000,00ni2

e] casa de 160mts.
TELEFONE do Plano espansão
CASA DE ALVENARIA na rua Pe. Aloísio na

Barra do Rio Cerro.
CASA DE ALVENARIA na rua Roberto Zie�

CASA DE .MADEIRA: RIJa Fco de Paula, 2386, cl 03 dorm., sala, coz.,banheiro.
CASA J\USTA: Rua 25.de .Tlllho,143S cl 03 dorm, e garagem,
CASA DE. A1,VENARIA: Ruft Domingos da Rosa, s/no c/ 02 dorm
sala, .coztnha, banheiro, e garagem. -

'

07 CASAS mistas geminadas c/02 dorm, sala, cozinha, banheiro, área
de serviço, luz individual, na Rua AlfJ1edo M. Funke n· 76.
APTO Ed. JaragulÍ: cl sultet: + 02 dorm., dependência de emprega.
da e garagem.
APTOS no Ed. Joana: cl 02 dorm. + dependência de empregada, In.
terfone, portão eletrônico e garagem na Av. Mal. Deodoro da Fonse
ca,364.
SAIAS COMERCIAIS: No 1· andar, em cima da MP e em cima do
Unibanco.
SAIAS COMERCIAIS na Rua Roberto SeideI, em Corupá,

VENDAS

mann.

CASA DE ALVENARIA Rua Três Rios do Nor
te.

..

VENDE
C4SA DE ALVENARIA - com 260m2,
terreno com 350m2, Rua Antonio Teixeira
Jr.
Casa de madeira c/ 148m2, terreno

c/ 450m2; Rua Walter Marquardt,
2732

.

ÇASA DE MADEIRA -. com 120m2, ter
reno 380m2 - Rua José Menegotti.
APARTAMENTO - com 220m2 de nº 12
- Ed. Carvalho (2 garagens) .

APARTAMENTO - com 140m1 de nº 202
- 2fl andar - Ed. Cor/os Spézia.
TERRENO - com 375m2, lote nº 14, -

Rua 296 - Próx. aoAcarai.
TERRENO - com 370m2 (24.2o.:d9,50)
RuaAntonio Carlos Ferreira.
TERRENO - com 401m2 (esquina) lo
teamento Afonso Nicolucio - Bairro Água
Verdé
TERRENO com 759m2 - Rua 25 de Julho

esquina com a Rua Guaraminm.
SALA COMERCIAL' - com terreno de
390m2 - 2 salas com 50m2 cada - situada
naRua Rio de Janeiro.
CHÁC4RA - com 29 morgos, casa sem

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

negoui.

l1ERRENO RESIDENCIAL
C/367,50m2, ólima

Ioc:albação
No Residencial Dona Juliana

Barra do Rio {'erro

TERRENO RESIDENCIAL
C/525,13m2, ....uin8

No Residencial Dona Juliana
Darra do J:{io Cerro

ALUGA

SALA COMERCIAL - com 70m2 (térrea)
- Rua Bernardo Dombusch.
SALA COMERCIAL - (térrea) com 86m2
- Rua Guilherme Weeglle - Ed. Honduras.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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50 anos como jornalista
Por JOSÉ CASTILHO PINTO 2 anos e meio de serviço licen

ciei-me das Forças Armadas, e

tomei posse de um cargo público.
federalpara o qual[ora nomeado
medianie aprovação em concurso

que fizera ainda como o militar,
com isto voltando a vincular-me
às coisas do governo federal.

Quanto ao jornalismo, que
deu origem a edição em 1977 do
meu livro "Da Terra E Do Cos

mos", tenho a dizer que foi
através da imprensa que consegui
cena notoriedade e até a sen

sação de homem realizado.

funcionário público federal, co

mecei firme nas lides jomalisticas
ocupando as horas vagas do ser

viço com o jornalismo! e nestas

alturas tenho milhares de escritos
sobre os mais diversos temas di

vulgados por 28 diferentes jor
nais, 3 revistas e 5 radioemissoras
do Paraná, Sta. Catarina, Rio G.
do Sul, Minas Gerais e Rio de
Janeiro.

E o interessante é que
escrevendo há 50 anos para a

imprensa e possuindo a caneiro
de jornalista, nuncafui profissio
nal do jornalismo. A minha pro
fissão foi sempre de elemento li

gado ao governopois aos 13 anos
de idade fazendo o ginásio, deixei
os estudos durante o dia 'e passei
a fazê-los a noite, visto que in

gressei como continuo na Prefei
tura Municipal de Rio Negro; aos
18 anos deixei esse emprego e ftli
para Curitiba onde me incorporei
ao Exército, que constitui um

órgão do governo da União; com

Conforme o amigo e jorna
lista Eugênio V. Schmôckel disse
110 artigo intitulado "Jocapi: - 10
lustros de jornalismo", publicado
no jornal de sua propriedade
"Correio do Povo", edição nI!
3.691, de 30/05 a 05/06, com

efeito completei 50 anos como

j017lalista neste 1992, visto que
,

° me iniciei nü imprensa, em' Curi
tiba, no mês de maio de 1942.

Mas mostrei meus pendores
para o jornalismo já aos 15 anos,
escrevendo vez por outra sobre

esportes 1!0 jornal ('O Dia", de

Curitiba, do qual fui representan
te na minha cidade natal de Rio

Negro-PR. Mas não conto esse

petiodo como efetivo já que es
,

crevia lá uma outra vez e tratan-

do só de esporte' pois, guri que
era, não tinha conhecimentos su

ficientes para abordar assuntos

de maiorprofundidade.
Em maio de 1942, já como

NOTA DOAUTOR - Jocapi, si
labas iniciais de meu nome José
Castilho Pinto, e pseudônimo
que 'usei em vários jornais e

também alcunha pela qual fiquei
conhecido quando fui locutor na
Rádio Sociedade Catarinense
ZYC-7, de Joaçaba, e Rádio Ja

raguâ Ltda, a antiga ZlP-9, desta
cidade.

Jaraguâ do Sul, 15/06/92.

APARTAMENTOS EM
.,

,

JARAGUA, temos
diversos clientes

änteressados em comprar.

Quica Brasil - A pobre mãe de todos
Udö Leal

'

Maria Francisca Brasil, Qui
ca, para os íntimos, muÍher-nação
bastante vivida, possui muitos fi

lhos, frutos de amor de muitos pais.
Mãe extremosa, dedicada, tem mui
to amor para dar a todos eles, seus
filhos, sem a estes nunca negar na
da, Enfim, Quica Brasil é, no bom
'som do termo, uma verdadeira, pá
tria-mãe.

Quica nunca se casou, apesar
de alguns noivados, Jamais achou
conveniente assumir compromissso
que pudesse mais tarde não dar
certo. Assim, seus filhos, na reali
dade da história, são todos bastar
dos.

Apesar, de muito dedicada
aos filhos, Maria Brasil jamais re-.

cebeu deles o legítimo troco em pa
gamento pelo seu zelo. Eles só pen
sam em levar vantagem em tudo e

não respeitam nem sequer os direi
tos da própria mãe. São ladrões, sa
fados, sonegadores, aproveítadores,
interesseiros, estelionatários, cor

ruptos e não perdem a menor opor
tunidade para encher os próprios
bolsos. Quica tenta consertá-los
com seu exemplo, mas, nada con

segue. Assim, ela vive sempre em

situação dificil, cercada de dívidas e

sem condições de se manter em pé.
Continua sozinha na luta pela vida,
sem receber a necessária ajuda de
seus filhos.

VENDE�SE área de
52.000,00m2 anexo a

Faculdade.

Um dia, Maria Brasil, ven

do-se em tal situação, pensou um

pouco e achou que poderia encon

trar uina saída honrosa, partindo
para a atividade industrial. Não ti
nha di,nheiro para começar o negó
cio, mas, poderia tentar recorrer a

um velho tio, agiota e sovina. o Tio
,

Sam poderia favorecer-lhe. É claro
que ela teria que pagar um juro al
to e pelo resto da vida, mas, não
havia outra saída. Seria, ao menos,
uma boa tentativa. E foi assim que
Quica montou a sua pastelaria. O
lucro' era realmente compensador,
se não fossem os seus filhos. Mais
da metade da produçâ'o eles mes-

.fanta luta insana, continua cada
vez mais afogada em compromis
sos, devendo uma nota para Tio
'Sam e outros tios da mesma laia

que, para explorá-Ia ainda mais,
vão alastrando seus tentáculos ins
talando DOS domínios de Quica
uma série de negócios produtivos,
roubalheiras que hoje exploram os

filhos da grande Mãe-Pátria, agora
vítimas de suas próprias falcatruas.

VENDE-SE terreno de
1.212,31m2 na ,

Marechal Deodoro, com
26,00 m de frente Os filhos de Quica, demãos

e pés atados e imobilizados no fun
do de um poço, pedem socorro. Ali
confabulam e acham que a única
saída é a mãe se casar. Na escolha
dos présidenciáveis buscam encon

trar um bom padrasto. Alguém que
seja um bom pai para eles, isto é,
que lhes dê tudo o' que eles quise
rem e muito mais ainda. Mas, o pai
ideal para o seu bom proveito, nao

,

é fácil encontrar. Porém, os meni
nos não perdem a esperança e

.acham .que com a ajuda do pobre
eleitor, ignorante político que não
sabe votar, acabam chegando lá.
Enquanto isto, a vítima continua
sendo a própria mãe.

LOTES FINANCIADOS
possuimos diversos lotes

para sua' escolha.
moscomiam.

o pouco dinheirinho das
vendas sumiam como que por en

canto da gaveta do armário da Qui
ca que continuava a trabalhar sozi
nha, porque os garotos não que
riam realmente nada com o traba
lho. Havia formas mais fáceis para
eles ganharem o necessário para o

seu esbanjamento. Até que a partir
de determinado momento, não deu
mais. Quica teve que desistir da
pastelaria que passou para as mãos
do Tio Sam. Quica nada recebeu
em troca, pelo contrário, ainda fiJ
cou devendo para o poderoso Tio.

Nota do autor: "Isto é apenas' um
mero ensaio jornalístico. Qualquer
semelhança ou aproximação a fatos
reais, mesmo em sentido figurado,
é inteiramente proposítal",

Hoje, Maria Brasil, ainda
forte, mas, já um tanto cansada de

Vende-se ponto comercial em Joínvílle

O MELHOR PONTO COAfERCIAL DA AVENIDA GETÚLIO VAR

GAS, EM FRENTE-�O SCl-[OPPING CENTER JOINVILLE) ACEI
TA-SE CARRO OU TELEFONE NO NEGÓCIO. TRATAR NA AV.

GETÚLIO VARGAS, 1.377 - Joinvilie - 2ª Feira pl FONE (0474)
22-2902 NO IIORÁRIO COML. CIOSVALDO.

Faça sua

assinatura
por telefone
72-3363

ORREIO
� IF» c:> " c::»
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.Rio-Sul Carga
Expressa.

A SUA ENCOMENDA VAI CHEGAR MAIS 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. I
,

CONSULTE-NOS. JARAGUÁ 72-0091 ou 72-0363, I

JOINVILLE 22-6155. .

I

UMA INICIATIVA VARIG JARAGÚÁjJOINVILLE j !
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lvorada começa goleando
Jaraguá do Sul - o principal destaque da

'nteira rodada do returno do campeonato da Pri

lfICirona da Liga Jaraguaense de Futebol ficou por

�ta da goleada de sete gols a um, imposta pelo
;(!vOrada ao Rio Molha. Os demais jogos apresenta
tßi!l estes resultados: Guarani lxl Cruz de Malta,
AJIIÍZade 2xO Pinheiros e Aliança Ox2 Caxias. A ro

dada foi completa�a na última quinta:feira� co� .

o
.

o Juventus e Joao Pessoa, no estádio Joao Lúcio.

fnà categoria de aspirantes, os resultados foram os

$(gUintes: Guarani 0x2 Cruz de Malta, Amizade 2x:1

Pinheiros, Aliança. 4x2 Caxias e Alvorada lxl Rio

Molha.
.

O campeonato prossegue neste final-de-se-

mana com a realização da segunda rodada. Na tar

de d�ste sábado, jogam: Amizade x João Pessoa
estádio Henrique Bernardi) e Caxias x Rio Molha

estádio Waldemar Gumz).Amanhã, no período da

manhã, jogam Guarani x Juventus (estádio Eurico

Duwe) e na parte da tarde jogam Pinheiros x Alvo
rada (estádi<t do Botafogo) e Cruz de Malta x

Aliança (estádio Eurico Duwe).

RESULTADOS
Campeonato de &niors
Cruz deMalta 4x3 Guarani
SantoAntonio IxO Rio Molha

AlWCg 2x1 TtbérioAutomáveis

CompeonaJo Var.zeano
Vila Lenz; OXO Jaraguá Esquerdo

Ofie. Mecãnica IxO Bangú
Casa das TintasMaba OXO Internacional

União Ix2Atlético Paraná
Lojas Lili 7xO Estrada Nova
Santa Luzia 2xO Continental

ABC lxl Flamengo
NovaAliança 6xO Unidos da Boa Vista

Portuguesa Oxl Santana
Cohab Ox6 SantoAntonio

CampeonaJo de Schroeder
Aliança Oxl Comercial B

Met. Sehroder Oxl ComercialA

CampeonaJo de GlU1IYlIIIÍrim
Tchon OXO Rebas

Beira Rio lxl Camarões
Corujão Ox5 Cruzeiro

Barro Branco lxl Transmagna/Weg. Qufmica
.

Palmeira ():x4 Sporting
União lxl Bamnno Branco

Jogos Microrregionais Leste/Norte
Pro-gramação dos jogos

de Jaraguä do Sul
FUTEBOLDESAlÃo '

Dia 25 (sexta-Ceira)
20b30min - S. 1'00. do Sul x Jaraguíí
Dia 27 (sábado)
lOh - Campo Alegre x Jaraguä
19h - Jaraguá x'6aruva
Dia 28 (domingo-
9h - Jaraguá xAraquari
BOCHA
Dia 3 (sexta-feira)
20h30min - Garuva x Jaraguá (ind.)
21h3Omili - Jaraguá x Campo Alegre (dupla)
Dia 4 (sábado)
8h30min - Iaraguá x S. Fco. do Sul (trio)
9b30mm - Araquari x Jaraguá (trio
lOh30mm- Garuva x Jaraguá (trio)
15h - Jaraguá x Campo Alegre (ind.)
i6h - Jaraguá x S. Fco. do Sul (dupla)
19h - Araquari x JaragUá (md.)
20h - Garuva x Jaraguá (dupla]
Dia S (domingo)
8b - Jaraguá x Campo Alegre (trío)
9h - Jarguá x S..Fco, do Sul (ind.)
lOh - Araquari x Jaraguá (dupla)

São Francisco do Sul - A Diretoria de Desportos
"Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Desporto
de Santa Catarina confirmou .a cidade de São Francisco

�Sul como sede �os Jogos Microrregionais Leste/Norte
.JIMicro. A definição ocorreu pot ocasião da realização
• Conselho Técnico, no dia lO de junho, quando ficou
,",ido também, que Jaraguá do Sul será a sub-sede. Os

• na modalidade de futebol de salão serão realizados
10 período de 25 a 28 de junho, no ginásio de esportes
"Valdir Quirino da Luz", em São Francisco do Sul, en
q1IlIto a modalidade de bocha terá jogos no período de 3
aS de julho, nas canchas do Clube Atlético Daependi, em
iíaguá do Sul. A decisão de realizar ii bocha em Jaraguä,
'leu« única e exclusivamente pelo fato de São Francisco
� Sul não possuir canchas oficiais para ã prática dessa

[IIodalidade.
-

A abertura dos Jogos Microrregionais está marca

�para as 19 horas do dia 25 de junho, tendo como lócal

hioásio de esportes "Valdir Ouiríno da Luz". Além do

""nicfpio-sede, participarão ainda os municípios de Jara

lá do Sul, Campo Alegre, Garuva e Araquari. Apenas os
p primeiros colocados em cada modalidade, estarão
,ilMsificados. para os Jogos Regionais a serem realizados
ta São Bento do Sul, no mês de agosto. .

!

lOs Joguinhos Abertos de Jaraguá do Sul

presentando 86 equipes, de 23 enti
dades, na maioria de estabelecimen
tos educandários do município. "O
grande número de participantcs ins�
critos, foi para mim uma surpresa
agradável", confessou o chefe da

DME, Prof. Hercílio Mendonça da
Rosa.

As modalidades a serem dis

putadas são: Dasquetc (m/F), Vôlei
(M/F), Handebol (M/F), Tênis de
Mesa (M/F), Xadrez (M/F) e Fute
bol de Salão. O ginásio de esportes
"Artur Müller" abrigará as modali-

dades de basquete, handebol e fute
bol de salão. No ginásio da Asso
ciação Atlética Danco do Brasil
serão realizados. os jogos nasmoda
lidades de vôlei e tênis de mesa, en

quanto o xadrez será disputado na

E.M. Mário Krutzsch, ex-CIP. As 86
equipes estão .assim divididas nas di-

.

versas modalidades: ·Basquete M (8),
Basquete F (4), Volei M (9), Volei F
(13), Handebol M (8), Handebol F
(4), Tênis de Mesa M (11); Tênis de
Mesa F (7), Xadrez M (9), Xadres F
(4) e Futebol de Salão (12).

Jaraguá do Sul - A Secreta
lia de Cultura, Esporte e 'l'urismo

r:iiIMs
da Divisão Municip.ai dc Es
promove e reali:z;a no período
a 26 de junho, os "IOs Jogui

_ Abertos de Jaraguá do Sul". A
jbertura do evento acontece às
f!OOmin de segunda-feira (22), no

linúio de esportes "Arthur Müller",
j em Seguida, às 8h45min, o início
itu competições, quc se estenderão
�é a sexta-feira (26). Serão aptoxi
lIIadamente 800 atletas, com a idade
1htre 11 e 15 anos, que estarão re-

I""---------�Futsal-----------

AD� no Estadual Juvenil
A equipe jaraguaense fez a

sua
-

estréia na competição, jogando
às 18 horas desta sexta-fei,ra contra a

Sociedade Dançante Vitória, de São
Francisco do Sul. Neste Sábado, às
20 horas enfrenta a AO Colegial, de
Plorianópolis e encerra a sua parti
cipação nesta primeira fase jogando
às 9 horas de amanhã .diante do

Colégio Coração de Jesus, de' Plo
rianópolis. O returno deste campco
nato já está marcado para o período
de 24 a 26 de julho. em Jaraguá do

Sul, como parte dos fcstejos dos 116
anos de fundação do município.

Os atletas relacionados pelo
técnico Valdir Chiodini (Téti) e que
seguiram com a delegação são estes:

Paulinho, - Duno, Silico, Drayton,
Ivan, Detinho, Caniggia, Leonardo,
Luciano, Mabinha, Gefer c Juarez.
Além desses, acompanharam ainda o

fisicultor Marquinhos, o massagista
Irio dos' Anjos e o chefe da dele

gação Rogério Tomaselli. Como a

qualidade técnica da equipe é muito
boa, a ell-pectativa é que a ADJ con

siga bons resultados em Plorianópo
lis, para depois concretizar sua clas

sificação nos jogos do returno, em

Jaraguá do Sul. .

'

_

.

Florianópolis - A Associação
'�JlOrtiva Jaraguá (ADJ) está par
�pando desde ontem, em Plo

:nópolis, do turno de classificação
Campeonato Estadual Juvenil-de

�te�1 de Salão. A ADJ q.uc faz sua
trela em competições dessa natu

ltza, está na chave "E", juntamcntetom a Sociedade Dançante Vitória
� Fco. do Sul), AD Coregial (Flo
nanópoli�) e Colégio Coração dc Je
lUs (Plonanópolis). Os jogos estão
lendo realizados no ginásio de es
portes do Colégio Catarinense e tem

��u término previsto para a manhã
_te domingo.

II

ii Esporte em Revista
Jail,ne Blank

II
I'

II

II Foi só um sonho
II

II
o sonho de Aristides Panstein e;ri trazer uma das sub-se

des do Campeonato Sulamencano de Futebol Juniores para Ja

raguâ do Sul noperiodo de 5 a 19 de julho, acabou sendo desfei
to pelo prefeito Ivo Konell, lia última terça-feira, quando este dis
se 1U10, ao presidente do Iuventus. A justificativa do PrefeitoMu
nicipal foi a de que a programação do aniversário da cidade já
estava elaborada e que os custos com o sediamento deste cam

peonato - em tomode 35 milhões de cruzeiros, oneraria em mui
to os cofres da municipalidade. Quem perde Com isso, é o mu

nicipio de Jaraguá do Sill, que teria a grande oportunidade de se

projetar mais a nível nacional e até mesmo internacional. É
que além do Juventus, aqui estariam o Santos F.e, o Atlético
Mineiro e o Oden te Petroleiro, do Uruguai. E o que é mais im

portante, a IV Bandeirantes já adquiriu os direitos de trans
missão dessa competição, devendo transmitir um jogo ao vivo
para todo o Brasil e mais oito países da Amércia Latina. Todos
nós sabemos, que existem outras prioridades, mas oponunidades
como essas nem sempt; aparecem, não éprefeito?

Darpe Malhas finaJ-de-senuJlllJ, o bi-campeonato do

quadrangular comemonuivo ao ani

versário de emancipação política do

município de São Ludgero. Venceu a

Elas� (Fpolis), a Bluvôlei (Blumenau)
e a CME de São Ludgero, t?tios por
t,* sets a zero: Participaram da con

quista: Heloisa, Sugui; Michelle, liDl
de, Marisri Scheyna, Gi01'gele, TaJi,
Alei, lvonete e Genifer. O tkstaquefoi
1%OIde, da DME de Jaraguá do Sul,
que 1YICebeu o troféu de melhor atleta
do qu4drangular.

A empresa Darpe Indústria e

Combcio da Malhas Ltda, nas pes
soas ae seus diretores Afonso (Dyone)
da .Cunha, acenomm nesta semana, o

contrato de potrocfnio exctusivo com a

Associação Desportiva Jaraguá (ADI).
A Darpe usará sua logomarca nos I/ni

tannes ojiefais e de treinos, desde as

categorias de base até a adulta. O con

troto vai até o dia 15 de dezembro des
te ano. Um investimento acertado, e

q/lepor certo terá o seu retomo assegu
rado. Bolão

Bicicross
.

A equipe DME/Baepen4i ob
teve a quinta colocação no 2lg Tomeio

da Amizade, dispu/ado no final da se

mana que passou, nas eanchas da $0-
ciedade Vila Mariana, em São Paulo.

Já a equipefemi.nina da bola 16, parti
cipa de 19 a 21 de junho, do tomeio

pot�nodo pelo Glória Futebol Clu-

be, de Joinville.
.

Participando da segunda elapq
da "Copo Choco-Leite EsUldual· ae

Bicicross", em Rio do SI/I, no altimo
sábado (13), a equipeMalwee conquis
tou a primeira

.

colocação, somando
625 pontos. A próxima eUlpa será em

Jaroguá do Sul, no dia 25 de julho.
Agora ospilotos jaraguaenses seprepo
rom para as seletivas que seráo reali
zadas no periodo de _1 a 5 dejulho, em
São José dos Campos (SP) e que apon
tarão os 16 principais pilotos de cada

categoria pora formarem a seleção
brasileira que disputará o Campeonato'
Mundial de Bicicross, elllre os dias 7 e
9 dR agostõ, em Salvador, 110 Bahia.

Basquete/Atletis- .

mo

Acontece de 19 a 21 de junho,
ó "Quadrangular de Basquete Cidtltk
de Brusque n. A seleção masculina

adulta da Divisão Municipal de Espor
tes de Jaraguá do Sul também estará

presente nesta competição. Por sua vez,
o atletismo jaraguaense estará compe
tindo neste final-de-semana, em Cri
ciúmo, por ocasião da realização do

Campeonato Estadual Juvenil de Atle
tismo (M/F).

Bi-Campeã
A equipe de' vôlei feminino

Qdulto da DivisãoMunicipal de Espor
tes de Jarajuá do Sul, treinado pelo
téc/!ico Mango, conquistou no último

DESPACHANTE
VICTOR

CILO
Emplacamentos, transferências, negativas,

seguro obrigatório e taxas.
Rua Jorge Lacerda,169 - Fone: 71-1779

.

SANTA MARTA
CONSTRUTORA, INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA.

PROJETOS, CONSTRUÇÃO,OECORAÇÃO,VENDAS DE TERRENOS, CASAS E APARTAMENTOS rua Reinoldo Rau, 541- Fone:72 3282
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Estudantes aprendem
a arte da cerâmica

MATUTANDO
______________________�EgonL.Jagnow------,

Corrupção denúncias

e confirmações
Chico Anísio, quando perguntado �obre os seus três

maiores desejos que teria para os prôximos anos, respon
deu que um deles é que o próximo Presidente da Repúbli
ca não .tenha irmão: E a gente poderia acrescentar: e nein
tesoureiro de camp.anha. Hebe Camargo, por sua vez, em
alto e bOI:" som, disse: "E uma pena que alguma mãe te
Ilha perdido o poder de dar algumas palmadas em seus fi-
lhos, para o bem do Brasil". .

.

.

Considerar o caso do P.c. .Farias apenas como

questão familiar, de ciúmes e brigas entre irmãos, é querer
"tapar o sol com apeneira". A questão não se resolve com

algumas palmadas e puxões de orelha. Ela é muito mais
séria. As denúncias atingem lião apenas P.c. Farias, mas
um contingente de pessoas que ocupam cargos de confian
ça 110 governo Collor. E o próprio PC afirmou que lião vai
para a cadeia sozinho. (Isto se alguém for, é clarol). A
admlnlstração pública está envolvida nisso. E, além do
caso pc, tem ainda o caso Magri e outros que esperam
resposta.

.

Para quem estava cansado da corrupção havida em

govemos anteriores, apostando numa mudança e acredi
tando nas promessas de campanha de Fernando Collor.
deve estar decepcionado. A broxa da corrupção anda à;
soltas e ninguém está conseguindo (ou querendo) amarrá-
�.

,

O pior, contudo, não é isso. Parece que nós brasilei
ros 1I0S damos por -satisfeitos e o caso encerrado quando
se encontrou algum culpado e contra ele se mobilizou a

opinião pública. Como fogo depalha, altas e vorazes laba
redas de protestos se levantam. Mas tão rápidas como al

canç,!m as nuvens, tão depressa se extinguem e os culpa
dos, impunes, prosseguem tranqüilos seu caminho, se pre
parandopara opróximo golpe.

É preciso tomar consciência que não basta tachar
alguém de cotrupto. Épreciso colocá-lo 110 seu devido lu
gar. Só ��(podemos esperar melhora. E é a sociedade que
deve tx!lJl.r esta mudança. E unta boa hora é agora. Opro
cesso eleitoral está sendo deflagrado. Candidatos, os mais
diversos estão se apresentando. Promessas e ofertas de fa
vores não faltarão. Muitos vão querer com isto "comprar"
o nosso voto. Épreciso estar atento. Quem não observa as

normas estabelecidas para uma efeição demonstra que é
capaz de corrupção depois de eleito. É escolhendo certo

para os cargos municipais que estaremos estancando a as

cenção dos corruptos ao poder maior. Queremos mudan-
. ças? Precisamos mudanças? Não esperemos que outros a

façam. Nós teremos que ser os agentes.

RuaReinoldoRau,632
Fone: 72-1599

.

Jaraguá do Sul - Mais de
,

mil alunos da rede municipal de
ensino já participaram do curso

de modelagem em argila desen
volvido em cinco escolas pelo ar

tesão e oleiro Amarildo dos San
tos e promovido em conjunto pe
la SecretariaMunicipal de Cultu
ra, Esporte eTurismo e Secreta
ria de Educação com a coorde
nação do Museu Emílio da Silva.

O curso começou há dois meses

e sé estende até final de junho.
Professor e promotores do curso

pretendem incentivar aos alunos

participantes a arte da modela
gem em argila, "praticamente
inexistente em Jaraguá do Sul",
enfatiza uma da coordenadoras
do curso, Alciony Canuto.

O objetivo principal do .

curso, segundo Alciony, é sanar a
carência de artesões locais na

técnica de modelagem em argila
e ao mesmo tempo estimular a

criatividade dos alunos das esco
las municipais e abrir. um leque
até então inexplorado nesta ati-'
vidade profissional. Segundo Al
ciony Canuto, o. entusiasmo e

participação dos alunos tem sido

gratificante, pois além da expres
siva participação da criançada já
se pode observar o desenvolvi-

Guilherme
Jensen

,

sera

recuperada
Massaranduba - o edital de

licitação para o recapeamento asfál
tico da rodovia Guilherme Jensen,
que faz ligação entre Blumenau,
Massaranduba e Guaramirim, foi
'lançado na terça-feira(16), no Palá
cio Santa Catarina, pelo governador
do Estado Vilson Kleinübing, A obra
deve começar em agosto e atende a

reivindicações de todos que utilizam
a rodovia e sofrem com o péssimo
estado do asfalto, qUII apresenta bu
racos e desníveis em toda sua ex

tensão.
O prefeito de Massaranduba,

Dävio Leu, participou da solenidade
de lançamento do edital. No mesmo

dia, na Capital, recebeu a segunda
parcela de Cr$ 40 milhões referente
a convênio para .a municipalização
do ensino. A verba será utilizada pa
ra reformas em 17 escolas isoladas, .

cujas obras iniciam em Um mês. O

prefeito Dávio Leu, reforçou, na
ocasião, sua satisfação com a forma
com que está sendo encaminhada a

municipalização do ensino em sua

cidade, e lembrou que, com a verba

repassada anteriormente, foram re

formadas e ampliadas 5 escolas reu
nidas.

GANHE MAIS COM

BREITHAUPT
PRECOS, CONDICÕES E MUITOS PRÊMIOS
A CADA e-s 250.000.(!0 (INDIVIDUAL OU ACUMULADO) EM TICKET'S OU
NOTAS FISCAIS DARAO DIREITO A UM CUPOM PARA PARlilCIPAR DO'SORTEIO

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

Certo Aut. 01/09/359/92

Oleiro
Amarildo
ensina
técnica
aos alunos

mento de pequenos artistas.
A idéia dos organizadores

do curso é montar uma oficina
permanente em uma das escolas
da rede muni<:i{>al de ensino, já
que o torno utilizado durante es

te período foi adquirido pela
municipalidade. A técnica de

modelagem em argila é milenar
de muita tradição em Santa
tarina; principalmente no lito
e normalmente é transmitida
geração em geração, como 6
caso do professor Amarildo,
aprendeu com o pai que por
vez aprendeu com seu avô.

Agradecimento
I • V

Profundamente consternados, comuniçamos a todos
rentes, amigos e conhecidos, que foi a vontade de Deus,·
Altíssimo, chamar para si no dia 9 de junho de 1992,
21h30min, a nossa querida esposa, mãe, filha, irmã e c

da

Rosemary Voigt Krueger
Com a idade de 34 anos, 3 meses e 22 dias, agradece

a Dra. Nanci e aos demais médicos pelo auxílio presfado,
Irmãs, enfermeiras e enfermeiros do Hospital São José, pe
bons atendimentos, pelas visitas das pessoas em geral, ao .

tor Ingo Piske e Esposa, pelas visitas semanais durante 5

longa enfermidade e em especial as palavras de fé cristã p
feridas pelo Pastor Piske, na igreja e no cemitério, bem como,
os cantos da Senhoras Evangélicas da OASE(terça-felrinas
e quinta-feirinas).

Agradecem ainda a todos que acompanharam o féretro
até a sua última morada e aos que ofertaram flores, coroas e

telegramas.
outrossim, convidam para o culto a realizar-se no d0-

mingo, 21 de junho, às 9h30min, na Igréja Evangélica Lutera·
na-Centro.

Jaraguä do Sul, junho 'de 1992
Os enlutados: Adilo Krueger, os filhos Jackeline

Thayse,Márcio Luís, 8 mãe Elvira B. Voigt, o irmão Ru
bens, cunhadas e cunhados.

Palavra de recordação: Assim diz o Senhor: "Não te

mas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu".
- Isaías. 43, lb.

POR SORTEIO, 58 VALIOSOS PRÊMIOS

EMAIS ...

2
UNO
MILLE
Okm 1º SORTEIO

DIA 13/06/92

2 TVs Philips
2 Refrigeradores constAI
2 Fogões Dako
.2 Kits Docol

2. Carrinhos de mão
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