
A direção da empresa Kolbach pediu redução
de jornada de trabalho durante três meses em

25%, em virtude da crise que afetou a deman
da do mercado intemo desde o início do ano e

,

provocou uma ociosidade intema estimada em

50%. O pedido seria discutido ontem (26), em
assembléia na sede do Sindicato dos Traba
lhadores Metalúrgicos. A direção da entidade
manteria posição em. tomo da não-aceitação

do pedido. Mas a decisão final coube aos tra

balhadores que provavelmente optariam pela
preservação dos empregos mesmo que com re

dução de salários, que (se aprovada) será de
20% nos dois primeiros meses e 15% no últi
mo mês. A empresa oferece, em contrapartida,

.

estabilidade no emprego até 31 de novembro e

reposição de 40% das perdas salariais em até
três anos. Página 05.

I' Kolbach solicita redução de jornada

PORTE PAGO
DR/Se

-ISR 58 - 161/81

I,
,---

/�/
\/:'\�

j.o-

VAAIG
72-0091

ANOLXXW NQ3.695 Jaragu& do sul, 27 de Junho ti 3 de julho de 1992 Cr$ 750,00
.

.

'

Vendasno comércio crescem.

Reaquecimento renova ânimos
As vendas 110 comércio jara-. sumo, oferecendo tentadoras pro

guaellse tiveram um aumento consi- moções. Em duas grandes lojas, a HM
derável no mês de maio, cerca, de 47% e a Koerich as vendas subiram em mé
em relação a abril. O reflexo pode ser dia 35% neste mês. O novo presidente
selltido no ânimo dos comerciantes que do Clube de .Diretores Lojistas, empos
disputam palmo a palmo o filão: con- sado na quarta-feira à noite, Jaime de

Souza, está otimista e diz acreditar na

possibilidade de fechar o semestre com
um balanço positivo em comparação
ao mesmo penedo do ano passado, e

chega a estimar um tndice de 10% de
saldo. E/e anuncia também uma breve

promoção que unirá todas as lojas li
gadas ao CDL. Por meio dela, os con

sumidores que comprarem nestes esta

belecimentos concorrerão a valiosos
brindes. Com isso, espera-se atrair até
mesmo consumidores de outras cida
des da região.

O comércio de veículos também

apresentou um pequeno reaquecimento
nos últimos meses, como informa Gil
mar Moretti, diretor da Moretti e Jor
dan, revendedora exclusiva Fordpara o

Vale do Itapocu. Página 07

Denúncia - A reportagem do C.P. recebeu
denúncia na última sexta-feira, dia 19/06, pela
manhâ, de que uma máquina da prefeitura Mu
nicipal de Jaraguá do Sul, estava trabalhando em

propriedade particular na localidade de Rio Pau
lo, no município de Corupá.

No local a referida máquina após executar

serviços nas propriedades próximas do local (fo
to) retirava pedras num trabalho de desassoreá
mento. O operador não soube explicar de quem
era a propriedade, limitando-se a informar que
apenas cumpria ordens.

As melhores compras
!XReyQ DA FÁBRICA;
e'multas atrações porotodo o família.

Hospital quer
mudar imagem
O novo administrador do Hospital

São José, Aristides Manoel Gonçalves,
anunciou uma campanha intema que vi
sa reciclar o treinamento dos funcioná
rios e melhorar O atendimento à comu

nidade, e, consequentemente, sua ima
gem p'(lb/ica. Lamentando a ociosidade
de leitos, o administrador garante que a

população da microrregião não conhece
"a excelente qualidade dos serviços de
hotelaria do hospital São José. Caso
contrário não procuraria outras insti
tuições de [ora".
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FONE (0473)72-3200
TELEX 474- 519
FAX (0473)72-0304

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



_______________OPINIÃO

Vamos abordar aqui um pro
blema grave que vem ocorrendo mais
acentuadamente n�s cidades Industria
lizadas do Estado de Santa Catarina,
cllando como enmplo, aqui na região,
as ddades de Jolnvllle, Blumenau e Ja
raguR do Sul. Trata-se de problema até
delicado por eerte ângulo de visão, uma
vez que envolve seres humanos, mas, a
"erdade é que ele precisa ser encarado
com frieza e resolvido de uma vtz por
lodos.

Vamos ao problema:
Tals cidades, assim' como a

nossa, estão sendo Invadidas diaria
mente por pessoas f famílias proceden
tes de algumas reglMs do Paraná e alé
do melo-oesle calarlnense. Elas vêm a

procura de emprego, na tentativa de eo

loearem-se em posição de sobrnlvên·
cla. É justo que se considere tais falo·
res. Porém, {" preciso pensar também

que, embora não se possa generalizar, a
maioria dessas pessoas são responsá
veis por uma série de problemas que
vem se nrlflcando e acentuando cada

vez mals nessas cidades, bastande para
Isso que se leia e observe as páginas po
lidais dos jornais diários de nosso Es
lado. Quadrilhas, roubos, estupros, as
saltos a mão armada, esfaqueamentos,
brigas, assassinatos, desordens de to

das as es�cles, a maioria delas envol
�em pessoas recém-chegadas na cidade

Editorial
.

Poluição humana também é problema grave
Udo Leal

REMINISC�NCIAS
O Intendente
Leopoldo
Janssen

..

E sempre complicado explicar
porqlle LEOPOLDO lANSSEN era o

'-/g IlIIendpnte de laragná e não o ter
ceiro. Ela é reslllll�lIIe da displlta des
te telTitório entre Paraty e lai/wille,
ora pertellcendo a 11m e ora a alltro,
até qlle a pelldell$a ficou resoll'ida.
1.'111 22-07-1898. Dm porqlle, da última
I'ez qlle pertencell a Paral}\ em 1896,
este mllnicípio nOllleOIl o sr. MA.}{
sellUBERT o seil llltelldellle, 1.'011-

soallle já escrCl 'emos nas 1I0tas OS
100 AN(JS DE SCllUBERT EM lA
RAGUA ("Con'eio do 1'01'0'; ed.
J.666, p.2, de 23 a 29-11-1991).

,
Desde a allexação de !ARA

GUA ao mUllicípio de loilll-ille, em

22-07-189,'t o II! Imcndente distrital
era Victor Rosenberg; até 1911, segui
do de lIenriq/le Piazera, até 1920, Sll
cedendo LEOPOLDO lANSSEN ('ste
último por 11111 período qlle termilloll
em [.1-04-1924, quallda o Superimell
dl'me Mllnicipal de loilll-ille, dr. Ma
lill/lO de SOllza Lobo por Panaria de
12-0-1-192-1, nomeou para o cargo o

sr. ArlllrMiiller.
Terceiro OI/ qllarto imelldeme

de laraguá não é importante. Impor
tante foi SilO alllaçäo à frente da 111-
tendêllcia do 22 Distrito de Mun. de
loinl'ille. SilO fillra, Maria la/ISSCII
BreIleI, 110 "Lar das Flores '; em

maio/92, lião sabia da existêllcia da
foto que illlstra estas 1I00as e qlle foi
fomecida pela já falecida Stefclllia
/Jallock Piazem. Lembra-se, cantlIdo,
qlle a IlIIendêllcia distrito/ficam 11m

procedentes do melo-oeste catarinense,
região de Lages, Curitibanos, Campos
Novos e alijacências, ou .do Norte e su

doeste do Paraná e até �esmo de Curl
liha quandu de lá saem corridos da

propria polícia.
Nossas cidades, tomando Jara

guá do Sul como exemplo, têm uma

formação étnica dé origem euro�la,
pessoas e famllla. pacatas por nature

za, de boa fndole, dedicados ao traba

lho, chegadas ao lazer saudável, amlgá
ve], sem rusgas ou desentendimentos.
Resulta daí uma convivência comunitá
ria harmônica,. cujo ritmo raramente é

quebrado. Mas, aos poucos, com a che

gada Iftqüenle dessa gente de fora, o
panorama começa a mudar e Jaraguá
passa a ser palco de roubos, assaltos,
crimes, brigas, atos de vandalismos tão

desagradáveis à. pessoas e fammas que
trndlclonalmente aqui residem.

Há pouco mais cle um mês, um
desses paranaenses me abordou pedln
do-me uma ajuda para comprar passa
gem para seu regresso ao Paraná, pois,
linha vindo para cá a procura de em

prego, mas, como não conseguiu nada,
estava providenciando sua volta. Acon
seihel-o então, que se dirigisse à Secre
laria do Bem-Estar Saclad, na Prefeitu

ra, a fim de solicitar uma passagem,
Ele me respondeu que já bavia estado

lá, mas, fui rechaçado sem nado, nem

tempo 110 Rita Pres. Ep. Pessoa, IIU
ma casa de alvenaria, branca, 1.'0111

I'arallda em arcos, de Stefall Ballock,
ao lado da propriedade dos /laje her
deiros de Bllmo Malmke. Depois pas- '

SOli para a RI/a Ccl. Emílio COI<los
lourdan, para IInla de SilOS proprie
dades, qlle tin/la militas, prol'avel
m('l1/e para o prédio depois conhecido
mais por Hotcl Becker (este casado
com Helena AlbIIS, irmã de "lllp"
(Casa Real), pois comprara a casa de
pasto de Leopoldo, passando lallsseIl
a morar /Ia propriedade da AI'. bule
pendêllcia, no sobrado mais tarde foi
comprado por 77leodoro IIinschillg.
Na rua Cei. Emílio lourdall tillha
aillda l/ma selTaria. Era homem de
muitas at;l·idades.

Encontramo-lo "como presi
deme da Escola El'angélica de lara
gllá, cO/lI'idalldo os pais de alunos
para 11/1/0 rell/lião. (CP, ed. 42, p.1,
19-02-1921).

NOlltra ocasião 1I0ticiava-se
qlle Leopoldo lanssell era o lIlIendelI
te, mas maminha seI/ comérció pró
ximo a estação - secos e molhados
-, conse/l'a, carne, lingiiiça, queijos,

nenhuma atenção receber. Cá pra nós,
eu 'acho que tal comportamento por

parte da Prefeitura está errado e creio

que multa gente de Jaraguá estará de
acordo comigo. Acho que a prefeitura
deveria prontlfkar-se a dar a passagem
para essa pnte de fora que quer'lr em
bora para outras cidades ou voltar pa.
ra suas origens. Seria uma maneira até
bem econômica de desfazer-se desses

problemas.

Em Araras, SP, fiscais da Pre
feitura, acompanhados da polícia, fi·
cam posicionados nas estaçMs rodoviá
ria e felTOviórla, abordando todas as

pessoas, forâneos, que chegam ii cidade.
Se uma pessoa que chega ali, não lem

emprego arrumado nem residência re

servada, recebe da Prefeitura uma pas
sagem de volta. Assim, Araras está con

tornando uma situaçiio de agravamento
futuro e evitando os problemas. que
causam essas pessoas sem rumo.

E ulhem que, se tomarmos

Idênticas providências, é de se convw

que já ,estamos um pouco atrasados. Is
to deveria ser feito antes da presença
de uma chamada "Vila Paraná", uma
tfpica fa"ela com cQmportnmenlo real
de favela, coisa que não deveria exislir
em Jaraguá do Sul, uma cidade ord.I-.
ra, organizada, de trabalho, paz e bar
monia.

bebidas, etc. (CP, ed. 16, p.1,
20-08·21).

No semanário "Correio do
POI'O'� 110 coluna ClfRONICA LO
CAL, levantava a 'necessidade de
I/ma associação para defender os in
teresses do comércio, dado o seu

grande desenvolvimento, pois laragl/á
tinha 11m nlÍmero sllperior a 100 casas
comerciais "e peql/ellas indústrias,
qlle são as qlle mais precisam, bem
comportando uma associaçãO comer

ciai e industrial. (CP, ed.I93, p.1,
13-01-1923).

Como a bronca da imprensa
fora ollvida, "colll'idal'am-se comer

ciantes, indllstriais e fllncionários pú
blicos, para lima 'rel/nião. às 9 horas,
de 29-0-1-23, no Restal/rame de Leo

poldo lanssen". Nascia, naqllela oca

sião, lima asssociação classista. (CP,
ed.2OS, p.1, 28-0-1-1923).

Assim mesmo demorou a

criação da "SOCIEDADE COMER
CIAL (assim se dizia) qlle defencla os

interesses comuns'; no Restaura/III.'

Leopoldo lallssen, rellnindo comer
ciames e indllstriais.. A fundação
coincidia com 11m primeira grancle
vitó/ia da emidade: o governo do es

tado mandava o sr. Gen'ásio LIIZ, di
retor cio tesollro e.yamillar limo re

clamação e este redl/zia impostos qlle
eram milito elCl'ados. (CP, ed. 240,
p.2, 15-12-1923). A IInião fazia força!

'0 espaço para estas notas é
milito peqllello para as considerações
sobre a personalidade ,do 3º Oll �g ill
telldellte de lARAGUA, qlle nlllila fez
em prol do desenvolvimento do 2R dis
trito, qlle já qlle/ia a SilO emanci
pação política.

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

.

empregado .

-----------Baráo'de Itapocu__

Confira a História
HÁ50ANOS

- - Em 1942, a Associação Comercial e Industrial de /.
raguá elegia a nova diretoria para o período social 1942/43; PIft.
Amoldo L. Schmitt; vice Codas Leopoldo Mey; Secr. Gesa Ró;
dolfo Fischer; 2fl Secr. Walter Doubrawa; Tes. Eurico BIos/e/de
,� Tes. Max Meldola. O Conselho Fiscal era representado pt/oe
SI'S. João Marcatto, Leopoldo Reiner eManoel F. da Costa.

- - O Presidente Getulio Valgas punia o postalista
Eduardo de Paiva Dreyfus, no Rio, por ter se rejubilado publii
comente com a noticia do afundamento, por um submarino dIJ
"eixo", do vapor brasileiro "Arabutã". O "quinta-colunista" s60
soube quando da publicação do decreto respectivo.

'

- - A Editora Guaira Ltda. lançava obra em dois vo/u;
mes de autotia do conhecido criminalista brasileiro, dr. r,.
Ribeiro Pontes, "Comentários ao C6digo Penal Brasileiro",
escrito em estilo clássico pelo Juiz de Direito de Jaragu/l, que
alcançou notoriedade entre juizes, advogados, estudantes e Itj:.
gos, da lei que assegura à sociedade a sua estabilidade.

HA 40ANOS
- - Em 1952, em 09-06. era fundada a LIGA JARA.

GUAENSE DE FUTEBOL e semanas depois os estatutos eram

publicados no semanário "Cotreio do Povo". O importante do
cumento da entidade que ainda hoje serve 4s suas jinalidádes,
era assinado pelo seu presidente ARTUR MOLLER, pelo 19 se
cretârio DR. MURILLO BARRETO DE AZEVEDO e pelo te.
soureiro, DR. RAYMUNDO EMMENDOERFER. Os clubes qut
a fundaram eram: Ipiranga, Baependl, Faixa Azul, Acaral, D,
Pedro II, de Corupâ, Botafogo, Estrella, Agua Verde, União t
Sertanejo. A Liga mudava, em seguida, para LIGA JARA.
GUAENSE DE DESPORTOS, em razão da existência, em Jain
ville ela Liga Ioinvillense de Futebol e cujo logotipo LJ.F. pode
tia ser confundido com àquela congénere.

lIA 30ANOS
- - Em 1962, Abilio dos Anjos Soares era Agente de Es.

tatfstica de Jaraguá do Sill, integradop po INSTITUTO BRASI
LEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA, 'que iniciava no

mês de junho a coleta do movimento industrial de todos os esta··
belecimentos fabris e monufatureiros (toelos os essabelecimenus
que [abricavam ou indusnializavam produtos de qualquer lIatu·
reza) de Iaraguâ do Sul e de CO/1./pá.

- - O prefeito municipal de Corupâ, st: Willy Gennano
Gessner; distrito, recentemente desmembrado do de Jaragr./á do
Sul, autorizava a publicação da Lei nl/ 83, que orçava a receita t
lixava a despesa para o exercício de 1962; qlle ficava em CIS
6.656.()()(),OO.

HÁ 20ANOS

- - Em 1972, o M017V do Jaraguá pegava fogo, em 1';11U'
de de longa estiagem � fOl1es yen tos soprav(l11l, ameaçando o

l1Iun. de Guaramidm. Não havendo em Jaraguá equipamelltos
para combate às chamas, em lugares inacessíveis, a municipal;'
dade ale/1�u o IBDF pc:ra o fa_to, em {oinville, mas n.ão dispoll'
do cle melOS a autarqUIa SOltCltOll' a vl1lda de 11111 hellcoptero da
Base Aérea de Florianópolis, equipado Will pó qufmico e sobre·
voou a região atingida com tentativas·sempre ftllstradas, descen·
do no local onde hoje está situado O Supenllerrado Jaraguá, na
Getúlio VOIgas, deftvnte da pracinha c delegacia de polícia, ollde
se aglomemvo grande massa populm; atraída para o local pela
cena inusitada em nossa cidade. Alf pemoitou, agr..wrdOlldo a

0pol1lmidade de nova tentativa na manhã do dia 2 de junho. Fe
ItZmellle na tarele daquele dia abatiam-se fo/tes chuvas 1.'0111 o

que fomm extintas as c!lOfIlas, com perda apreciável de mata lla�
encostas do motw. A Imprensa ale/tava para os perigos da quel'
mada de lVça muito comllns na região.

lIA 10ANOS

- - Em 1982, o PDS realizava a slla convenção para es·

colha ele candidatos a prefeito, vice e vereadores. Ojicialmellte
Eugênio Strebe e Enno Janssen fonllavam a dobradinha para
prefeitq e vice, mas falava-se em sublegendas e apareciam duplas
como Vitória Lazzalis/Luiz Allfonio Gltlbba, afora José Cado�
Neves (Gê), lia manhã de 5(/ feim ainda tinha pretensõe�. O w:

ce-prefeito Sigo/f Schünke, candidato declarado do prefeito Vic·
torBaue1; acabou mesmo desistindo, após ter anunciado qu� seu

vice ::eda o empresálio Vicente Donini. Sc/lünke não aceitava

sublelfenda e uma candidatllra lÍnica não bia reunir o consenso
IIn{imme, optando por não COIIC017'C/; milito embora não negasse
apoio à chapa vellcedom. As e/eifões do dia 15-11-82, davam a

Su'Cbe-Janssen 12.139 votos, enq:lanto qlle as candidaturas de

DlII"al Vasel-Décio Raul Piazera, somal'Om 9.802 e a sub/cgc'"
da de Reginaldo Schiochet 4.020, totalizando J3.822 votos. P(IJ'(J'
a Câmara o PD;; fazia 6 ve/melores e o PMDB, 7.

Apoio
INDÚSTRIAS REUNIDAS
J�RAGUÁ LTOA.

--

Jaraguá do Sul, 27 de junho à 3 de julho de 1992
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PTB analisa números
da última eleição

laraguá do Sul - A as

sessoria de imprensa e mar

keting do Deputado Durval
Vase� distribuiu na semana

que passou um apanhado do

poder de fogo em números de
votos, dos partidos políticos
que disputam as eleições des
te ano em Jaraguá do Sul.

Na disputa local, a nota

aponta que em 1988, o PFL

displltou a prefeitura munici
pal fom AItevir Fogaça Ju
nior e Werner Schuster e de
um total de 38.047 votos apu-

.

rados, conseguiram 2.244 vo

tos.
Para a Câmara de Ve

readores no mesmo ano, o
partido lançou 28 candidatos
- conseguindo 6.572 votos,
enquanto que o PDS com 16
candidatos (12 a menos) so

mou 7.913 votos, sendo que
os 3 vereadores eleitos pelo
PFL, não estão mais no parti
do.

A nota esclarece ainda.
que: os demais partidos que
coligaram-se com o PMDB

conseguiram 1.079 votos;
apresentando 60 candidatos
que disputaram vagas na As
sembléia Legislativa do Esta
do e Câmara Federal, numa
média de 18 votos cada.

Ao final a nota finaliza
com a informação de que dos
13.992 votos, dados aos can

didatos do PMDB que dispu
taram a Assembléia Legislati
va, o deputado Durval Vasel
totalizou 13.607 votos, num

percentual de 97,02%.

Vasel diz que responderá à altura
Jarap' do Sul - o candida

to à Jltefeito Pela Aliança por uma
Nova Jaraguá, Durval Vasel reuniu a

imprensa na tarde de terça feira para
uma entrevista coletiva. A tônica
vtliOU sobre acusações que o candi
dato estaria sofrendo por parte do

prereito Ivo Konell.
Segundo Vasel, o prefeito

·
tem a intenção de perpetuar-se no

poder e sempre quiz tratorá-Io poli
ticamente, atacando com ofensas
pessoais aos candidatos e a sua famí
lia.

Durval Vasel afirmou ainda

que no dia de sua eleição como pre
feito Ivo Konell já teria demonstrado
suas verdadeiras intenções e até na

eleição para deputado estadual teria
trabalhado com desdém (l8ra' a
eleição de Durval Vasel, muito em

bora na época estivessem no mesmo

partido.
Ao comentar as declarações

do prefeito municipal de que não se

elegeria nem para síndiro de prédio,
Durval Vasel disse que Konell e seu

vice esqueceram-se' de que estão na

prefeitura graças a força eleitoral do
então prefeito de quem o atual foi

secretário de finanças.
O candidato a vice na chapa

de Durval Vasel, o dentista Alfredo
Guenther disse que o prefeito muni
cipal afirmou-lhe em seu consult6rio
que a coli�ção do PTB, PDS e PL,
seria a última coisa que podia espe
rar e que não acreditava na ·sua con

cretização.

O deputado Durval Vasel,
disse que não teme a propalada mu

nição do prefeito e que responderá à
altura, dependendo do tom da bati
da.

Vereadores aprovam notade repúdio
Jaraguá do Sul - A Câ

mara de Vereadores reuniu-se
ordinariamente na última segun
da feira.

Além das indicações e pro-
jetos de lei que tramitam no le

gislativo de Jaraguá do Sul, ou
tros dois assuntos vieram à tona

· na "palavra livre". A primeira
manifestação foi do vereador
Balduíno Raulino, PTB, que pe
diu ao presidente da Câmara, ve
reador Heins Edgard Raeder,
PL, que o poder legislativo emi
tisse "Nota de Repúdio", através
da imprensa, tendo em vista as

declarações do presidente do
PFL - Partido da Frente Libe
ral, Altevir Fogaça Junior, que
em entrevista a uma emissora lo
caI classificou os vereadores de
incompetentes.

O vereador Balduíno Rau

�o disse que afirmação do pre
Sidente do PFL é o reflexo da

· própria figura, "pensando que
todo mundo é igual a ele".

.

O vereador petebista con

clUIU afirmando que "não se po
de admitir que um incompetente
tache aos outros como a sí pró
prio".

A vereadora Marilze Mar-

qaardt, PMDB, também mani
festou-se à respeito, confessan
do-se "estarrecida" com as de

clarações do presidente do PFL.
A representante femínína no le

gislativo afirmou que Attevir Fo
gaça, sequer vai à Câmara. de
Vereadores, assim sendo, não

pode manifestar-se à respeito do.
que não tem conhecimento, con
cluiu.

O presidente da Câmara
colocou o pedido em votação,
.sendo aprovado.

s

(

É DIA DE--DORIVjIR ATÉ MAIS TARDE,
E DE NEGOCIOS NA MORETTI.

[laDlI I

Marlise'
estarrecida
com

declarações
do
presidente
doPFL

O outro assunto levantado
na palavra livre partiu do verea

dor Luiz ZOIlta líder do PDS. O
vereador quiz saber por quais
motivos uma máquina da prefei
tura municipal de Jaraguá do
Sul, estava na localidade de Rio

Paulo, em Corupá durante todo
o dia 19/06, realizando trabalhos
de limpeza de um córrego no lo
cal.

,

O líder do governo prome-
teu averígüar,

"

A B

mi TENDIMENTO
Cig às12horas

ADERBAL MACHADO

Para o leitor pensar
A experiência do dia a dia ensina: o leitor"

e não o colunista, deve julgar os relatos contidos
nas matérias. Ótimo! Então, vamos lá: diga, lei
tor, se, olhando o semblante dos atuais candida- .

tos a prefeito de Jaraguá do Sul (perca um tem

pinho olhando em fotos ou pessoalmente), para
qual dos dois você assinaria um cheque em

brancoparapagar uma conta?
,

Olhando o passado: você é dosque gostam
de arriscar, apostando numa incógnita? Ou é

daqueles mais práticos, que preferem garantir o
voto, apostando em quemprovou que dá certo?

Você é daqueles a quem o destino privile
giou? Ou não é? Se não for, você acha que a

sua situação melhorou ou piourou nos últimos

quatro anos? Se você é servidorpúblico munici

pal, diga: quem você prefere.como chefe? Se
você é empresãno, aposta no gabarito de qu�m
já provou ser competente ou em quem prectsa
provar? .

Essas perguntas são destinadas a proceder,
na cabeça de cada um; a mexida necessária.
Um prefeito deve partir para o exercício admi
nistrativo isento e sem ligações perigosas.

.

Um prefeito deve apostar na. competência
de assessores - e quando coloca em seu tomo

uma parede de parentes a apoiá-lo, das duas
uma ., ou as duas coisas: não confia nos par
ceiros .que não são seus parentes ou procura a

abastança Jinanceira. Pior disso tudo é que,
quem paga, no fim dafritada; é o contribuinte.

Este tipo de administração, baseado em di

vulgação, como se faz ein Jaraguá do Sul, resul
ta num gasto de Cr$ 61.000.000,00 (sessenta e

um milhões de cruzeiros), só em abril, incluindo
rádios, jornais e televisão. Em maio, este valor
deveãobrar.

Será,que obras que são da obrigação da
prefeitura realizar precisariam. de tanta propa
ganda para surtir efeito?·Será que a propaganda

i não está custando mais caro do que as próprias
obras?Pense.bem.

glnte nossa

Jaraguá dO Sul

Rua Mal. Deodoro, 28 ,

Fone: (0473) 72'()346 /72-0866

,A oo

Jaraguá do Sul, 27de junho à 3 de julho de 1992
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Noites culturais: as artes,

de Jaraguá num raro encontro
Jaraguä do Sul - Um en

contro com a arte, música e can

to é o que aconteceu na segunda
edição deste ano do projeto
"Noites Culturais", instituído
ano passado pela Secretaria Mu
nicipal de Cultura, Esporte eTu
rismo com ampla aceitação da
comunidade e com Ó objetivo de
levar a todos os bairros da cidade
as principais manífestações de

Corupá se
ergue, mas

ainda
espera ajuda

Corupä - A pre
feitura já desobstruiu os

acessos aos bairros do in
terior interditados em

consequência de estragos
promovidos pela enchen
te no início do mês. Os
danos somaram Cr$ 500
milhões somente ao pa
trimônio público, infor
mou o prefeito Ernesto
Felipe Blunk, que deter
minou a execução de
obras emergenciais en

quanto a pretendida aju
da governamental não

chega para o município.
A ponte do rio No

vo Alto, destruída par
cialmente, já dá acesso a

localidade de Tifa dos
Milhões, antes isolada.
Também a passagem pe
la Rota das Cachoeiras,
principal ponto turístico
da cidade, está liberada.

\ Nela muitas barreiras
despencaram e impedi
ram o trânsito, a prefei

,

tura retirou o barro utili
zando-se de maquinário
próprio.

\ Na segunda-feira o

prefeito determinou a re

construção da ponte bai
xa, que liga o centro à es

trada Itapocu Hansa. A
ponte . foi carregada por
uma enchente em 1990 e

desta vez deverá ser edi
ficada de forma mais só
lida.

arte produzidas na cidade. Desta
vez o bairro escolhido 'foi o São
Luiz Gonzaga, onde, a partir das
20 horas do dia 24 de junho,
quarta-feira, o salão da igreja
serviu de palco para uma série de
apresentações artísticas.

Orquestra de cordas da
SCAR, Coral da Igreja Evangéli
ca Assembléia de Deus, Escola
de Música "Escala Musical", Co-

ral. da Comunidade Evangélica e

ainda uma exposição de obras de

expressivos artistas plásticos de
Jaraguä do Sul. O projeto "Noi
tes Culturais", nasceu devido a

carência de apresentações de ar

te ao público da periferia e pela
necessidade de "incentivar a arte
local através de promoções onde
a comunidade também possa
participar".

Formou-se a 1ª mulher
piloto de jato Varig

Kalina, a primeira piloto

A primeira mulher a co

mandar um jato da Varig, Kalina
Yeda Cox de Barros Dias, rece
beu suas credenciais de piloto
comercial em cerimônia realiza.
da no Salão Nobre da Fundação
Ruben Berta, emPorto Alegre.

A turma, - formada pela
Evaer - Escola Varig de .Ae
ronäutica .,. composta de 32
formandos, teve como patrono
Anésía Pinheiro Machado, pri
meira mulher a pilotar um avião
no Brasil, em 1922.

Os novos co-pilotos, já in

tegrados a empresa.. vão iniciar
no mês de julho um curso de es

pecialização nos jatos Boeing
737, onde vão operar.

Comemoração

Rotary JGS recebe
carta constitutiva

40 anos

Os dias 28 e 29 de jl!"ho de 1952 eram de maior significado paro o. RO
TARYCLUB DE JARAGUA DO SUL (Provisóriamentefundado em ]4·03-1952,
quando recebia de RI. (R"tary Internacional) a "Cana Constitutiva" (28) e na

mesma dota realizava-se un baile no Clube Atlético Baependi. No dia 29, às 11
horas, plantava-se a "árvore (,,'1 amizade" na Praça do Expedicionário.

-

.

:ara fintilizor as festiv.'dades de sadia call1l1l'r1dagem, oprefeito muniçipal
Mur Muller houve por bem oferecer suculenta chumucada aos rotarianos e aos

visimntes, no campo do Baependi, fechando, assim, com chave äe ouro a insta
lação definitiva do hoje mais antigo clube de serviço de Jaraguá do Sul. Rotaria
nos poranaenses e catarinenses confraternizavam intensamente a admissão em

09-05-1952, tendo como padrinho o RC de Joinville, o Distriio era o 120 e o gover
nador da época em o rotarianoANisIO FIGUEIREDO.

O veneremo clube de serviço, comemorou na reunião festiva de 17-03-92,
os 40 anos de existência, inaugurando uma nOI'aJ1ânrula, sob apresidência de lido

Domingos Vlllias e contou com a presença do Governador Marino Patricio do

D-4650, do govemacú'r do Lions (L-lO) Osmar José Vailatti, presidente da cáma
ra de Vereadores, Heinz Raeder; os presidentes dos Lions Clubes Cidade Indus
trial e Cemro, os presidentes dos RC de Guaramirim; Florianópolis-Leste e o

comparecImento em massa dos rotananos äe Corupâ: '

Na ocasião foram homenageados os rotarianos fundadores ainda vivos:

Affonso Buhr; Waldemiro Mazureehen, DorvalMarcauo, LoreanoMarcatto e Die
trich Hufenuessler.

Doqui seguem novos cumerimentos ao mais antigo clube de serviço do ci
dade que ostenta o cognome de PEROU DO VALE DO ITAPOCU.

NANETE
I,

MALHASLTDA
-

Rua Walter Marquardt, 1.180
72�0537 Telefone: 72-0099

f
.

Fax-
Jaraguä do Sul

Página 4.
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Por falar em Santa Luzia... em contato telefonico com o assessw
de imprensa da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Su� Gilvan Fr�
este disse-me que estava presente,·toi testemunha, assina: dá fé e tudo
mais de que o prefeito Ivo Konell não teveparticipação nenhuma qIJ4II.'
to ao caso da apresentação que faríamos no Santa Luzia (Festival"
Canção). Os organizadores afirmam que opatrocínio daprefeitura tsto.
va condicionado: se o Peron apresenta, não tempatrocínio.,.'

Chego à seguinte conclusão 6bvia: alguém está mentindo.

Jarag.uá em foco
--------------Sérgio Peron ....

A Cãmara de Vereadores votou favoravelmente à indicação do
lbeadorBalduino Raulino quepediu nota de repúdio às declarações.
presidente do PFL, que tachou os vereadores de incompetentes.

Para Balduino, o presidente pefelista espelhou-se em sípróprio,

X.X.X.X.x.x.x.x.X.x

Estive no Santa Luzia no final äe semana que passou no festiIvi
da Canção Sertaneja. Desfrutamos de 111710 hospitalidade gratijiCiUrll,
Os furos ficarampor conta da organização: convidaram jurado qlte ncJo
estava presente e deixaram de fora o vereador JoséRamos de Carv�
convidado a serjurado. Lamentável.

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

Recebi das mãos do Sr. Euginio Schmöcke� diretor do C.P, c6-
pia do oficio da Abrajori - Associação Brasileira dos Jornais do Inte
rior, em nota de SOUDARIEDADE, referente ao episódio com o Prtfti.
to Municipal (quando; "CONVIDOU-ME a sair do "seu" gabinete). O
diretor do C.P. com quem tenhomuito a aprender disse-me o .seguinte:

- Guarde este troféu. É uma manifestação de pessoas, de /r).
mens, que acreditam na liberdade. Já mandei colocar num quadro.

xxxxxxxxxx

E tem aquela da máquina da prefeitura municipal de Jaragu4
do Sul que trabalhava em Corupá, na comunidadeRio Paulo.

Quem mandou??A reterida máquina é apropriada! para aqutIt
trabalho??Pessoas entendidas\afirmam que não.

.

Quem responde??

II

O informe publicitário veiculado na RBS, pela prefeitura 1IUUfi.

cipal de ?_araguá do Su� dando conta da inauguração de sistema de
abastecimento e calçamento no município cita nomes da atual adminis

tração, o que é proibido pela Consâtuiçõo Federal. Para quem pt1IS8
que a Constuuição Estadual não pr:evê tal coisa, leia capítulo W, SeçdtJ
I, artigo 16parágrafo 62: a publicidade dos atos, programas, obras... tJt.
verão ter caráter ,eduéativo, informativo ou de orientação social... IUID

podendo constar simbolos, expressões, nomes ou imagens que caracteri
zem apromoção pessoal de autoridades ou sevidores públicos. ..

xxxxxxxxxx

Por falar em publicidade: a prefeitura municipal de Jaraguá do

Su� gastou, através de empenhos na Câmara de Vereadores Cr$ 61 mi
/hões de cruzeiros em publicidade no mês de abril de 92.

Tabela de preços de veicutaçõo de 1 minuto na televisão, stili
descontosRBS - horário da novela das 20 horas - Cr$ 5.332.900,00

JornalNacional - Cr$ 5.332.900,00
Fantástico - Cr$ 4.710.000,00.
Que tal pedir o mapa de inserções sobre sistema de água e cal-

çamento??
.

.t X x;\:x X X xx:x
Por falar em fazer:- um morador de Jaraguá do Sul há 40 anos

disse-me o seguinte: - quando se fazia calçamento em Jaragl,lá, puxan
do areia com carroças; o referido serviço durava anos e anos, intacto,

Porque o calçamento atual não apresenta as mesnuzsqua/idáiJdes?Al
guém desaprendeu ou ninguém sabe mesmo.

.

TIBÉRIO
AUTOMÓVEIS

. Compra - vende - troca
Rua Bemardo DOrnbusch, s/nt

Fone: (0473) 72-0759
Jaragud do Sul ..,. SC

xxxxxxxxxx

Ajustiça... .

Decidiu que o ex-secretário da prefeitura de Jaraguá 'do Sul,
Afonso Piazera Neto fosse reintegrado às funções, não de secretário. ",as·
de servidor. Para fugir à liminar o prefeita' Ivo Konel/ colocou-o em dis

ponibilidade renumerada.
No caso de Batduino Raulino, houve recurso da prefeitura, pe'

dindo a suspensão do efeito da liminar, 111710 vez que deveria ser reinte

grado também às funções. O Tribunal de Justiça negou o recurso e Bal
duino trabalha feliz da vida.

Eu não disse José??!!!

Jaraguá do Sul, 27 de junho à 3 de julho de 1992
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Trabalhadores da Kolbach se

reúnem para debater redução
Jaraguá do Sul - A em

presa de motores Kolbach, a

exemplo da Weg também foi

abalada pelos efeitos da retração
do mercado nacional. Para con

tinuar mantendo o emprego de

seus 1.300 trabalhadores, a di

reção da empresa formalizou ao

Sindicato dos Trabalhadores Me

talúrgicos pedido de reunião de

redução da jornada em 25% du
rante três meses. Neste período a

dedução ept salários seria de

20% nos primeiros dois meses e

15% no último mês.
Em contrapartida a em

presa oferece estabilidade no

emprego até o dia 31 de novem

bro, E garante a reposição de pe
lo menos 40% das perdas sala

riais em até três anos.

Segundo o presidente da

empresa, Wilson Kolbach, a me-
. dida é extremamente necessária
e urgente. Ele diz que a Kolbach
vem trabalhando há meses com

. uma ociosidade de aproximada-

mente 50%, já que a demanda
do mercado nacional caiu sensi
velmente desde o inicio do ano.

Fabricante de motores de pe
queno e médio portes, a Kolbach
tem sobrevivido basicamente
com vendas para o mercado ex

terno que absorvem cerca de
30% da produção. Solução palia
tiva ao problema, a empresa ob
teve com a concessão 'de licença
remunerada a seus funcionários

por duas semanas. Esperava-se
breve recuperação da economia,
o que não ocorreu, explicou Wil
sonKolbach.

O pedido de redução seria
analisado pelos trabalhadores da

empresa em assembléia que es

tava programada .para ontem

(26), às 13h30min, na sede do
sindicato trabalhista. A direção
do Sindicato dos Trabalhadores

Metalúrgicos orientaria os traba
lhadores no sentido de não aceí
tarem a redução, para continuar
com a postura assumida no caso

,.

Ultima semana para

compra de "stands"
Jaraguá do Sul - A per

centagem de estandes vendidos

para a 61 Feira da Malha atingiu
70% no início desta semana.

Muitos empresários estão dei
xando para adquirir seus espaços'

, em cima da hora, o que pode
prejudicá-los na localização, ad
verte Cristiane Hufesnüller, dire
tora da CMC - Central de Mar

keting e Comunicação. O preço
por metro quadrado é Cr$ 144
mil, existem dois tamanhos de
módulos: de 15 e 25 metros qua-
drados.

A 61 Feira da Malha deste
ano, além do próprio produto

que oferece - malha à preço de
fábrica - traz como atrações
muitos eventos paralelos, que
deverão ter como palco o Pavi
lhão de Exposições Agropecuá
rio, local sede da feira. Entre
elas uma choparia de 300m2, que
será administrada por César Sil
va, do Cesar's Clube e oferecerá
música ao vivo a seus frequenta
dores.

, Organizada pelo Rotary, a
Feira da Malha é um evento que
pretende fixar ainda mais o con

ceito da cidade como polo indus
trial em outros pontos do País. O

Meu Deus, Por Quê?
Soneto - JOSÉ CASTILHO PINTO

I
Meu Deus, por quê?Nuncapedipara nascer
No entantoestou aquie com este aleijão,
Com o qual não me conformo e nem posso viver
Pois faz de mim um pária, um ser disforme.

II
Se ainda houvesse alguma esperança
De com o tempo me tomar um ente normal,
Mas como esta melhoria é dlficitima
Resta-me aguardar um milagre celestial.

III
E nesta esperaminha vida será assim -

Na cama, na cadeira'e colo, ai de mim,
E neste alldar irei até o meu instante final.

W

Quandopara sempre deixarei de sofrer,
Anseiopor este instante - quero morrer
Não suportomais esta dor de ser anormal.

Jaraguá do Sul, 14/06!92
.

José Castilho Pinto

,Jaraguá do Sul, 27 de junho à 3 de julho de 1992

Weg. O assessor de imprensa do

sindicato, Antônio Hélio Pereira,
entretanto, observa que "se na

. Weg não constatamos tanta ocio

sidade como apregoavam, na

Kolbach a situação realmente

ocorre, entretanto não podemos
concordar com prejuízo salarial à

categoria", argumenta.

A decisão final cabe aos

funcionários da Kolbach, que de

veriam comparecer em massa à

assembléia, pois a direção da

empresa liberou-os para partici
parem. É provável que a .exem-

.

pIo da Weg, eles tenham acatado
a proposta, como forma de pre
servarem seus empregos.

O presidente da Kolbach,
prefere não falar em demissões,
dizendo ser esta a/ última ,medida.
a ser tomada, porém, admite que
se a redução não fosse aprovada,
diversos beneficios deveriam ser

cortados para redução de despe
sas.

�.:.ã����
lucro deste clube de serviço é re
vertido para o Natal das Crianças
Pobres, promoção anual.

A ..estimativa de vendas

chega a Cr$ 900 milhões e de
, público deve superar 100 mil.

Os cartazes da promoção
já estão nas ruas. Além disso, a
CMC investiu na mídia estadual
e em contatos com agências de
turismo visando massificar o

convite para a 61 Feira da Malha.
A venda de estandes deve

se encerrar na primeira semana

de julho, informa Cristiane Hu
fesnüller. Afeira acontece de 17
a 26 de julho.

LEITOS OCIOSOS
Lamentando a ocio

sidade de leitos que se re

gistra cotidianamente no

hospital São José, o admi-
. nistrador esclarece que "o

serviço de hotelaria pres
tado por nós é dos melho
res, sendo assim as popu
lações de Jaraguá e da mi
crorregião deveriam recor

rer ao São José antes de
procurarem por outras ins

tituições de cidades pröxi
mas ou do Paraná.

Dentro
.
do objetivo

de . mudar a imagem, o

administrador está refor
çando o treinamento in

terno, "pára incutir em

nosso pessoal que traba- >

lhamos com a clientela
mais preciosa do mundo: o
ser humano, que, por 'isto
mesmo, precisa ser bem
atendido" .

A cobrança direta ao

paciente não é regra no

hospital, garante o admi
nistrador do São José. "A
penas solicitamos ajuda
em casos especiais em que
o paciente tem condições
financeiras e quer colabo
rar", acrescenta Aristides
Manoel Gonçalves. Segun
do ele, esta é uma forma
comunentemente aplicada
pelas instituições hospita
lares, para suprir a defasa
gem entre os custos e os

valores repassados pelo
INSS. "Temos muitos ca

sos aqui de um medica
mento que custa Cr$ 42

mil; dos quais só Cr$ 14
mil são pagos pela Pre
vidência, conclui.

CORREIO-
, II> c=- .. c:::»" C»

Jaraguá do Sul -

Mudar a imagem pública
do Hospital São José é a

principal meta do novo

administrador da insti
tuição, Aristides Manoel
Gonçalves. Ele pretende
investir na melhoria da

qualidade. dos serviços
prestados à população, pa
ra isso está pedindo aos

funcionários que' "vistam a

camisa" do hospital.
A mudança de ima

gem, na sua opinião, re

quer também uma alte
ração na divulgação dos

problemas do hospital.
"Prefiro não falar em dívi
das - diz ele - na verdade
temos algumas coisas a

pagar, mas prefiro deno
minar de créditos abertos,
que estão sendo saldados
com poucos dias de atraso.
Não faltam medicamentos
e ninguém deixa de ser

atendido", argumenta ele,
dizendo que "a imprensa
passou uma imagem nega
tiva para a população". A
imprensa, porém, só re

passou fatos.' "Sei disso,
exatamente por este moti
vo, quero passar fatos posi
tivos", justificou ele,

"Se continuarmos
tendo o apoio da prefeitu
ra, da Acijs, dos órgãos
públicos, do CDL e se a

comunidade colaborar
.

comprando a rifa que esta

remos lançando brevemen
te", tenho certeza que esta

situação poderá ser con

tornada", analisou Gonçal
ves.

I',

II

I:

Inauguração A ad-
ministração José Brugna
go/Lulz Pacheco de Souza
inaugurou ontem (sexta-fei
ra) o novo prédio da prefei
tura de Barra Velha, uma

bonita e imponente' cons
trução. A obra era aguarda
da com ansiedade pela co

munidade e pelos próprios
funcionários públicos, para
que a antiga sede não com

portava mais os diversos se

tores do município. A inau
guração estava marcada para
às 19 horas e teria a presença
do governador do· Estado,
Vilson Pedro Kleinübing.

Escola Técnica - A
prefeitura de Jaraguä adqui
riu um terreno de 18 mil me
tros quadrados, anexo à
Fundação Educacional Jara
guaense, destinado -ä- cons

trução da futura Escola Téc
nica Federal. O terreno cus

tou Cr$ 150 milhões, a serem

pagos em três parcelas de
os 50 milhões.

NOVO administrador
quer mudar

imagem do "São José" II

II

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA MILITAR - 82 BPM - 311 CPM

Encontram-se abertas as inscriçõespara o Concurso ao Curso de
Soldado PM Feminino, na Companhia de Polícia MilitarFeminina, em
Florianópolis de 23 de Junho a 20 de Julho de 1992, com os seguintes re
quisitos:

- Possuir J:2 Groll completo,
- Ter no mínimo 1,60m de altura,
- Possuirmais de 18 anos e menos de 25 anos,
- Ser solteira e lião possuir filhos,
- Não estargrávida,
- Terpesoproporcional a altura.
Documentos necessáriospara inscrição:
- Três fotas 3x4 (recentes, iguais, de frente e descoberta),
- Carteira de identidade,
- Certificado de Conclusão do J!2 Grau,
- CPF,
- Teste degravidez negativo, '

- Comprovante do pagamento da Taxa de Inscrição, no valor
de Cr$ 12.500,00, em favor da Polícia Militar de Santa Catarina (O
Guia será entregue na Companhia PM Feminina, no momento da ins-
crição). .

OBS: A inscrição somente poderá ser feita pela própria candida
ta e na Sede da Companhia PM Feminina, na Av. Rio Branco nll 1225,
Centro, Fpolis - Sc.

.

Maiores informaçôes através dos Fones (0482) 23-4722, 29-6224 e
29-6347 em Fpolis ou, ainda, pelo Fone (0473) 72-1010 em Jaragllá do
Sill.

ROGÉRIO LUIZKUMLEHN
111 Ten PMCmt Ints 3f1j[jQBPM

II
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Quadro de enchente de
44 é doado ao museu

Jaraguá do Sul - Acaba de
ser doado ao Museu Municipal Emí
lio Silva o que parece sei' um dos ra
ros registros da grande enchente de

44, considerada até então a maior já
ocorrida na história de Jaraguä do
Sul, apenas superada pela que ocor

reu recentemente. Trata-se de um

óleo sobre tela, tamanho médio, de
autoria de Heinrich Koppmann, com
data de 26 de novembro de 1944. Ne
la o pintor, um comerciante local

que tinha na pintura um passatempo,
tentou traduzir a força das águas
através de pinceladas cor de barro
em meio a árvores arrancadas..

'

A tela foi doada por Ângelo
Piazera, que a encontrou jogada no

lixo há uns quatro anos. Devido a

amizade com o autor da obra além
do inestimável Valor histórico da tela

Ângelo Piazera resolveu fazer a

doação "para iJue a população possa
tomar conhecimento do que foi a

enchente de 44 .e ao mesmo tempo
evitar que a tela se eerca completa
mente." Segundo Angelo Piazera
Júnior, o comerciante Heinrich
Koppmann morreu há aproximada
mente 20 anos e costumava comen

tar que gostaria de deixar o quadro
para os netos.

Segundo a diretora, do Museu
Emílio Silva, A1ciony Canutto, a

moldura terá que passar por um

processo de restauração porque está
bem deteriorada, mas a tela esrä em

bom estado, sem necessidade de re

paros. Depois de restaurado, o qua
dro fará parte das obras em expo-

sição permanente no Museu Emílio
Silva. "São doações como· essa que
fazem o crescimento do Museu e c0-
laboram no registro da história do
município", enfatiza A1ciony.

Wagner comenta liberação de verbas
Florian6polis - o depu

tado Udo Wagner (PDS) se disse
,muito satisfeito em ter participa
do esta semana, do lançamento
do edital de licitação ínternacio
nal, para o recapeamento asfálti-
co da rodovia que liga Guarami

rimjMassarandubajBlumenau,
numa extensão de 49.6 km.

O parlamentar lembra que
a rodovia foi inaugurada em 1978
e está atualmente em péssimo es

tado de conservação. Por ela

passam mais de 4.400 veículos
por dia.

A abertura da concorrên
cia será no dia 20 de julho com o

início das obras previsto' para o

mês de agosto próximo. "O pra
zo de execução total das obras
será de 17 meses,. iniciando-se
em julho deste ano e terminando
em novembro de 1993", garantiu�

Wagner.
Udo Wagner ressaltou que

a obra vai ser realizada graças ao

empenho pessoal do governador
Vilson Kleinübing, que esteve

nos Estados Unidos em busea de
.

recursos junto ao Banco Mun
dial.

"Estes recursos obtidos pos
sibilitaram a antecipação do lan

çamento. do edital de lícitação
em três meses. Isso demonstra a

sensibilidade do governador para
com Os interesses de Santa Cata
rina", concluiu.

Rede Femínína de Combate ao Câncer
Fundada em 30 de junho

de 1987,' com incentivo do
UONS CLUBE CENTRO. So
ciedade civil sem fins lucrativos
que tem por finalidade a pre
venção e educação ein relação ao

câncer ginecológico. Os exames

são gratuitos, previamente mar
cados, feitos na sede própria, a'
rua CeI. Procópio Gomes de Oli
veira, 801, no período matutino
pelo Dr, Antonio Beleza e no

vespertino pelo Dr. Fernanda
Springman, auxiliados por uma

enfermeira. A rede Feminina

atende em média 30'mulheres,
com importante apoio das vo

luntârías, que além de darem
plantão, realizam palestras em

escolas; igrejas, clubes de mães,
etc, encaminham ,e dão apoio à
pessoas portadoras, de câncer e

atendendo junto ao clube das
mastectomizadas com assistência
médica, psicológica confecção de

próteses; etc.
A rede possue todos os

aparelhos necessários para este

relização dos materiais usados
nos exames e trabalha também

com materiais descartáveis.
Em sua sede foi montada

uma loja que vende objetos usa

dos, entre eles roupas, cintos, sa
patos, etc... sendo todos estes
doados pelas voluntárias, malha
rias, Lions Clube, comunidade,
etc...

A rede para se manter,
possue um carnê de contribuição,
promove eventos como a tarde
de jogos e um almoço anual, par
ticipa também da Feira da Malha
e realiza o bazar da Páscoa e um

pedágio no dia do Câncer.

GRANDE PROMOÇÃO Válida até 30/06/92
S�/ellc�oso Ori,g. Del Rey, Belina, Corcel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0$ 50.000,00
Silencioso Ong. Gol, Voyage, Parati : a$ 60.000,00
Silencioso Traz. Otig. Chevette, Marajó .. � . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . a$ 25.000,00
Silencioso Intenn. Otig. Chevette, Marajó ; a$ 70.000,00
S�/ellc�oso O/ip. lilien!,. Uno, Prêmio, Elba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a$ 53.000,00
Silencioso Ong. Traz. Monza (todos) 0$ 70.000,00
Silencioso o,/ig. Traz. Escort . . . . '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a$ 66.000,00
Cano Terminal Passat ' 0$ 25.000,00
• Preço a vlstaou até 10 dias com colocação gratuita

SILENCAR
Consulte 1I0SS0S preços de molas, amortecedores epastilhas de freio - Colocação gratuita.

RuaAdélia
Fischer, 52
Fone: 72-1307
Jguä, do Sul

Página 6

OLHO CLíNICO
Ciclista

Considerando o número de bicicletas, que MO
pequeno. Meio de locomoção principal da d.
trabalhadora. Um veículo que atualmente é indl«
do para o lazer, com benefícios para a saúde. S
dor dos inúmeros problemas que tnadvertidam
são causadores - andar na contra-mão, acide
de trânsito, etc.

-

Todas essas situações seriam atenuadas ou

solvidas se tivessemos mais ciclovias. Não U11Z(J
clovia sem manutenção, ou com iluminaçãa
ciente - dando margem ao uso de tôxicos. Fato e

quepresenciamos, visto sermos ciclista costumaz:
É freqüente o número de ciclistas que che�

ao pronto-socorro, com traumatismo crânio-encef4.
lico, ossos fraturados. Sem considerarmos os

chegam mortos.
Para defenderem-se âos automôveis, que

os respeitam, nem aos pedestres, trafegam nas

çadas, passando de prováveis atropelados, a prov6)
veis atropeladores. .

.
A construção de ciclovias seria' um empreen.

dimeneo de cunho social de grande enverg,
. Aliado ao trânsito mais ordenado, vários acide
seria evitados. .

Nos trabalhos de finalização do Projeto 11
guá 2010, defendemos não sô a criação de ciclov'
como. também de uma via beira-rio, para lazer e

.

clovia.
É importante a manutenção da ciclovia exis!

tente. Melhorar o tipo de piso, que apresenta racha·
duras e desníveis. Melhorar a iluminação. Fiscalizllt
algunspontospara evitar o consumo de tôxicos.

Ciclovias ligando Barra do Rio Cerro ao C
troo Do Centro as imediações da faculdade. Na
da Figueira, passando pela Vila Nova. Servi'
não sô aos operários, estudantes e moradores, co
para os que caminham esportivamente.

As nossas calçadas, de um dos lados, deveriam
ter 90cm de largura para os ciclistas. Aproveitar-se
ia numa s6 empreitada as valas que serão feitaspela
Constnuel (telefones) e pela PMJS (esgotos), a'loll

. gando aquelas calçadas.
Acompanhado de uma campanha educado

dirigida aos pedestres, motoristas e ciclistas, a con;

tribuição seria enormepara nossa comunidade, com

pequeno ônus.

FUNILARIA
JARAGUÁ LTDA.

Dr. Walter B. Fa/co.

CtIIJuu eAq_ce_Solar.
R. FelipeSc"-idt. 279-FDM:

724JU8

JIITtJ._•SIIl-SC

SPÉZIA & elA. LTOA.
Serraria e Serviços de Trator

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

R. João J. Ayroso, 772 .... Jaraguá
Esquerdo

Fone: 72 -0300 - Jataguá do Sul-
SC

.

. /

Jaraguá do Sul, 27 de junho à 3 de julho de 1
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Vendas no comercio cresc.e.m.
'Semestre pode fechar posltívo

.

Jaraguä do Sul - o vo-

lumc de vendas do comércio

jaragua�nse aprese�ta, um
reaqueCimento considerável,
eue já está reanimando os 10-

�stas. Eles disputam o l1!esmo
filão: consumo, e na disputa
pelas maiores f�tias oferece�
várias promoçoes. De abril
ara maio o número de in
formações solicitadas ao SPC

(Serviço .de Proteção ao Cré
dito) apresentou um crescr

mento de 47,12%. Porém, em
relação a maio de 91 houve
um decréscimo de -. 5%. O

presidente eleito do CDL

(Clube de Diretores Lojistas),
Jaime de Souza, entretanto

está otimista. 'Ele espera fe
char o semestre com um au-

aento de 10% nas vendas em

relação ao mesmo período do
ano anterior.

Se depender de pelo
menos duas grandes lojas ins
taladas na cidade: Hermes
Macedo e Koerich, a expecta
tiva do presidente do CDL
pode se transformar em fato..
Segund@ informações de um

·funcionário do setor comer,

cial na HM, a loja registra um

aumento no volume de ven-
! das estimado entre 30 a 40%.

Os motivos principais do
·crescimento são as pro
moções atraentes que a loja
oferece. Como, pag.amento
em uma entrada mais uma,
com juros fixos de 10%, ou

uma entrada mais duas, com
juros de 20%, além de des
contos comuns em variadas
mercadorias.

Na Koerich, as vendas
cesceram praticamente na

mesma proporção. "Cerca de
B5%", diz o gerente José
Ramos de 'Carvalho. "O povo

, segurou enquanto pode. A�o
ca que a situação econômica
melhorou umpouco, ele vol
Iou a comprar, não podia es

perar mais, é uma questão de
lIecessidade", explica Rarnos.

� As promoções da loja
também são bastante tenta
doras: 1 + 2 sem acréscimo,
ou desconto especial no pa

ento a vista. Além disso,
Koerich vem investindo

�rna política de bom aten
ento ao-público, "Para is
estamos treinando os fun

'onários e promovendo uma

panha de respeito ao con

rnldor", completa José Ra
Os de Carvalho,' o gerenteral,

" Em relação a outras fi-
s das redes HM e Koerich

Gilmar Moretti e a nova F.l000, que já chegou à loja

------Veículos------
José Ramos,

da
Kóerich Estoque zero é .um meio

de melhorar lucratividade
mento nas vendas de veículos foi
o pacto assinado entre montado
ras e governo que estipulou rea

justes mensais pouco abaixo da

inflação a partir de abril. Este

pacto deve ser renovado em ju
lho, pelo menos é o que espera,
pois,

.

caso não haja acordo, as

montadoras podem querer recu

perar os percentuais inflacioná
rios perdidos. Se bem que uma

análise mais profunda pode dei
xar dúvidas quanto a estas per
das, já que nos primeiros três
meses do ano os carros novos

subiram acima da inflação.
Novos lançamentos
Investindo pesado na mar

ca, a Ford lança a partir deste

segundo semestre de 92, novos e

promissores tipos de veículos, de
utilitários a passeio, passando
por caminhões. Entre eles, uma
das estrelas é o Ford Royale. Um
deses carros de passeio já foi ad

quirido e vendido pela Moretti &
Jordan. A nova Picape F-1OOO
com carroceria mais alta e linhas
mais modernas, também deve se

configurar como mais uma sen

sação do ano, a ser lançada bre
vemente.

Acertando o passo
Os carros nacionais, mais

do 'que na hora, estão evoluindo.
Também chamados de "carro

ças" no ano passado pelo presí
dente Fernando Collor, eles ago
ra estão sendo modernizados,
graças principalmente ao fim da
Lei de Reserva da Informática e

a exigência do mercado interno.
"Ou eles entram

.

no
.
ritmo ou

dançam", admite o diretor gerai
da Moretti & Jordan, louvando
os avanços registrados em tem

pos recentes.

Jaraguá do Sul - Para es

quentar o mercado de vendas de

automóveis, as montadoras deve
riam trabalhar com estoque zero

(ou.seja, ter à disposição as mer

cadorias para pronta entrega em

todas as linhas) e as revendedo

ras, sem exceção, deveriam ter li

gação direta com as fábricas, via
computador, para efetuarem seus

pedidos e recebê-los poucos dias

após. Esta é opinião de Gilmar
Moretti, diretor geral da Moretri
& Jordan, revendedor Ford ex

clusivo para o Vale do Itapocu.
Enquanto isto não aconte

ce, pelo menos em relação a .

primeira parte do plano, já que
esta revendedora tem canal in
formatízado com a distribuidora,'
o mercado de vendas de au

tomóveis "não está nem bom,
nem ruim, simplesmente razoá

vel", mas já está melhor do que
estava nos primeiros meses do

ano, quando além de reajustes
superiores à inflação para carros

novos, o mercado de automõveís,
como todos os demais, amargou
os reflexos da crise econômica

nacional, que, retraiu o consumo

de modo geral, e que, se ainda
não acabou, pelo menos sofreu
seu pique para novas investidas.
Estes são os motivos apontados
por Moretti para uma queda
aproximada a 5% em relação as

vendas do primeiro semestre de
91. A proposta de estoque zero

melhoraria também a lucrativi
dade das revendedoras, que
àtualrneate têm que arcar com os

altos custos de manutenção de
um estoque mínimo.

.

Além de uma pequena es-.

tabilidade na inflação, o fator
mais significativo pára o aqueci-

.\

�- �I\..

.�� -._

I,
l

Koerich, funcionários engajados na campanha de respeito ao con

sumidor

a inadimplência é bem menor

em Jaraguá do Sul, concor

dam unanimemente os dois
entrevistados. A própria si
tuação econômica da cidade,
dentro de uma contextuali
zação'maiorI. que revela uma

das melhores rendas "per ca
pitas;', do País, é considerada
uma das razões para o índice
relativamente baixo de ina
dimplência nestas lojas, aliada
as políticas de cobrança im
plementadas por estas em

presas.
Surpresa ao consumidor

O presidente do CDL,
empossado na quarta-feira à
noite, no Baependi, Jaime de
Souza, analisa que embora a

inflação ainda não tenha ce

dido, pelo menos estabilizou
se um pouco. "Este é o prin-

cipal motivo para este peque
no reaquecimento do comér
cio", observa.

Jaime de Souza acredita
também que a situação tende
a melhorar a partir do segun
do semestre. "Muita gente
em Jaraguá e região comprou
telefones do PCT desembol
sando quase Cr$ 1,5milhão ao

mês que normalmente era in
vestido no próprio município.
Este dinheiro deve retornar",
prenuncia ele. .

Para melhorar ainda
mais as vendas, o CDL anun

cia para breve uma grande
promoção envolvendo todas
as lojas filiadas à entidade. A
promoção eferecerä valiosos
brindes e espera-se por meio
dela atrair clientes de toda a

microrregião.

Sempre um prato especial com a

qualidade do arroz Urbano e tio Urbano.
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A GERAÇÃO
DAMALH�

ANUNCIAR
CONTINUA
SENDO

OMELHOR·
NEGÓCIO

FONE: 72-0363
'

GDA LEAL e mais trinta e

lU Tunna de Psicologia, 1Q

lIiversidade do Vale d_o Itaia!
Ipriram, ontem, o ritual de

presença dos pais, parentes e

eram ao Anfiteatro Adelaide
, 458, em Itajai.
u-se o culto ecumênico e às

ção de Grau, presentes o Rei-
o Vice Prof. Jonas Tadeu Nu"

tora da Faculdade de Psico
I'ice-rditora, chefe de depar
do estágio e secretárias. A

PatrollO o Sr: Paulo Roberto
ado de Honra o PnJf. Pedro

a nossa homenageada CRTS-
L e oradora, Fátima Con-

CALÇADOS PARA
TODA A FAMjUA

Av. Mal Deodoro, 183
Fone: 72-3585

Wanderiéia Cordeiro de Souza Roseli SchroederKátia Uber Mara Luciana Kamehen

Valorize mais seu espaço com móveis que oferecem bem estar e

conforto aliado a isto, qualidade, resistência e um orçamento
também muito confortável.

. Visite-nos, teremos muito prazer em recebê-lo. '

ßeBeR4
CALCADOS

Dioquehá
demelhorpara
seus animais

Av.Mal. Deodoro,319
Fone: 72-3985 psicologia que ora temos oca

Tunna de Psicólogos, é filha
amigo e colaborador constan
L e dignissima esposa, aos
cordialmente, especialmente
's anos de sacrifícios vê co

ideal longamente perseguido
roliça. Muitas felicidades à
LEAL!

CLíNICA
VETERINÁRIAMÓVEIS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA

RQZÓE5 Marcilene Campregher

DOCaPQ
Cassía A1cionara Conte Billbio Mariana Terezinha Kamehen Carln Umlauf

IQQ
II�'

VIDA

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

tosa, carinho e proteção.
llUII Luiz Kienen, 127 (1Ío lado Pink

andBlue)
Fone (recados) 7'l-oJ!ll e 72-1430

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

. Marliza Isolete Keske Joselene Inês NicoletiAndréia Krause

Garota "Heleodoro Borges" MMicos Veterin4rios
AneUse B. Lehmann
CRMV2-112S

Maurício Lehmann
CRMV21126

Bettina Goscll
CRMV2 -1389

A APP do Colégio Estadual Professor "He
leodoro Borges ': está promovendo neste sábado
(27), o IVBaile Rainha dos Estudantes - o desfi
le começa às 22/zs, e logo após o baile será ani
mado pela "Banda Fogo e Paixão" e Show c/
"Iúnio e Júlio ':

FONE 0473 72 -1721 - RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 340
(JARAGUIi DO SUL-SC .

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

,_·'��1l'PLBolsa
deTelefones
COMPRA - VENDE - ALUGA

Rua WalterBreithaupt, 92 (defronte ao
Beira Rio Clube de Campo)

.

Fone (0473) 72-2598.
JaragUl. do Sm � sc

TUBOS SANT
HELENA LTOA.
Divisão de concreto (tubos e artefatos de

concreto).
R. Joinville. 1.016 - Fone: 72·1101

Divisão de P/cjsticos (tubos de PVC - eIe'lOdut�
lInha esgoto - tubos de polietilenolmangutWa

preta).
R.Bernardo Dornbusch, 858 - FOftI: 72-3025

Escritório Geral
R Cei. Procópio Gomes, 99 - Fone: 72.(J(J(Jß

RESTAURANTE E PETISQUEIRA Dra. DENISE MÜLLER T. OLMOS

GINECOLOGIA - OBSTETRfcIA
PREVENCÃO DO CÂNCER

.BT.l.LITIK
ID4111.t�la .ctalll�gIGa Ltdl.•• "ZINHO BATISTA"

Especializado em frutos domar
Aberto diariamentepara almoço e janta

Quarta e Sexta: SOPA DE PEIXE
Novo endereço: Rua Preso Epitácio Pessoa, 279 esqui
na com a CeI. Emüio C. Jordan - Jaraguá do Sul -

SC

Rua GuilhermeWeege, 332 (Centro)
FONE (0413)12'1851' JARAGUADOSUL'Se

JaDelas, portas, portões, grades, cen:as,
expositores p/lojas, portas paDtogniftcaS e rol&.

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

Jaraguá do Sul-SC
FILMAGENS· FOTOS· REVELAÇÕESRua Pres. Costa e Silva, 158 - Vila Lenzi

89150.· Jarapé do Sul' • SC

,{>

•• tM':II:��.::��otLt.,!.••B.II•••a••
fi)f8)�OOfl{(\hl . Av.MarechaIDeodoro,601
Lr'_W-=�...LUJ_Ll_5:_��tt�== FONE 72-2689 Jaraguá do Sul·Se

A melhor forma depremiar
Bom desempenho, qualidade eprodutividade.

.

, Ea!.ÉSTICOS
I

FONE 72-2689

Av. Marechal Deodoro,601
Jaraguá do Sul· SC

CHURRASCARIA

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

8 variedades de pratos quentes) Buffet de Sobremesas com 10
variedades e mais Rodízio com 12 variedades de carne:

,

I

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

freezers e muito mais.
Venham nos fazer uma visita.

Venham conferir

,

,

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

ESPETO CORRIDO COM BUFfETI
I

Dê "Prêmio Plus"
•

à 3 de julho de 1992 Página 9Página 8.
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APARTAMENTOS EM
,

JARAGUA, temos
diversos clientes

ínteressados em comprar.

VENDE-SE área de
52.000,00m2 anexo a

Faculdade.
-

VENDE-SE terreno de
1.212,31m2 na

Marechal Deodoro, com
26,00 m de frente

'"

LOTES FINANCIADOS
possuímos diversos lotes

para sua escolha.

CORREIO
I[> c::> F- C> " c::»

Faça sua

assinatura
por telefone
72-3363
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Garota Studio FM

Primeiro foi "Camila, Camila", depois veio o "Astronauta de Már
more" abrasileirando com louvor, "Starman" de David Bowie. Em março
último, numa homenagem a Raul Seims, gravou "Tente outra vez" para a

coletãnia "O início, o Fim e o Meio". Alio após ano, música após música, o
gl'llpo gaúcho Nenhum de Nós vem apurando o seu estilo original. O novo

álbum do N.N. faz o que o pOP nacional já tinha perdido a espêrança de

conseguir: 11m som moderno, sem ranços cmepeblsticos Oll depseudo-revolta
ou de pós-metal até agora, as únicas saídas vislumbradas pelas bandas na
cionais mais novinhas. Vocêpode até dizer que não é disso qlle a música
nacional está precisando. Mas é de coisas como as novas fixas do Nenhum
de Nós que o POP é feito.

A estrutura do baladão metafisico em "Jornais'; os arranjos de "Si
/lais de Fumaça" e "Duas Luas". O clima meio "glam" de "Animais", é a
pura inspiração em "Tudo que aconteceu" e "Ao meu Redor". O novo ál
bum do "Nenhum dc Nós" intitula-se "Nenhum de Nós" e é uma ótima
razão para você 15 01/20 mil "no vinil. Esse'eu recomendo.

CORREIO---."j
c:> C> ...e::»"O

A largada das várias etapas do Concurso GarotO
Stúdio FM 92 será dada dia 4 de julho, com a eleição das ""
presemames de Schroeder: A festa será na Sociedade Sc/troe..
der III, comandada pela equipe Supersom. a. evento tem pa.
troclnio da Darpe e orgOlJização da Studio FM e CKAT, a

qual cuidará do prepara e apresentação das candidatas. Inte_
ressadas em participarpodem procurarpela CKAT ou mesnw
na portaria do som.

ALTA
FREQÜÊNCIA

Belas estudantes

As atenções do dia 27 de junho voltam-se para a es- .

-eolha de mais duas representantes de colégios para o concur.
so Rainha dos Estudantes de Jaraguá do Sul...

-

Garota Abdon

Será escolhida em baile no Parque Municipal dt
Eventos, apartir das 22 horas deste sábado.A música será da
Bondinho Tureck:

Garota Heleodoro Borges

_________.PorAIi_

Este colégio escolhe sua representante em baile na
SER Yieirense. Além do concurso, animação da Banda Fogo
e Paixão e show com Junio e Julio.

Já eleita

Taciana Demarchi foi a vencedora do concurso Ga·
rota Divina Providência. Simone BaJsanellifo a lO colocada,
seguidapor FabianeAlmeida (também Garota Simpatia).

Noite do Rock

É um dos momentos especialmente dedicado à aJa
jovem da região dentro da variada programação da Sem/JII/J
de Jaroguá (alusiva ao aniversário do munidpio). Acontecerã
dia 17 de julho, no Parquemunicipal de Eventos, a partir das
21h30min. Contratadas as bandas Expresso, Ave de Rapina e

Graft·

Mais atrações
Ainda dentro da programação de comemoração da

aniversário da cidade, a galera poderá curtir Jeep Cross (dia
19 de julho) e Passeio Cielistico (também dia 19). Volto com

maiores detalhes.

Jovens tardes
de domingo
- 5 anos de

jovem guarda
Diz a Lenda que tudo começou

com aproibição da transmissão ao vivo de

futebol nas tardes de domingo. Para tapar
o buraco, a TVR'ecordpassou a levar, aos

lares a "Festa de Arromba" - nome inicial
do programa, inspirado no sucesso auto ce

lebratório de Erasmo: "Vejam quemchegou
de repente... Roberto Carlos em seu nol'o

carrão... "

O Tremendão sabia do que estava

falando. O 'chamado "iê, iê, iê" conquista
ra em dois anos a garotada brasileira com

o mesmo apelo que a garotada universal,
paralelamente, era seduzida pelos Beatles,
pelos Beach Boys e pelos bailinhos de ar

romba da Motoun.
Há algo estranho na matemática do

submulo desta coletânea. O programa de

Tv, rebatizado "Jovem Guarda'; estreou
27 anos atrás, em setembro de 65. Roberto e

Erasmo já era sucesso desde 63, alio de

lançamento dos compactos"Parei lia Con
tra-Mão" e "Terror dos Namorados".
Quando uma agêncià de propaganda bo
Iou o progranu: de TV com merchandising
e tudo, incluindo a c-alça calhambeque,
Roberto Carlos era Rei e sua corte, grallde
o bastante para Erasmo declarar, anos de

pois: "Um monte de gente veio reclamar de
não ter sido incluida na letra de "Festa de
Arromba".

É isso ai; crianças! Como dizia o

poeta: "Saudade lião tem idade". Tirando
alguns momentos inspirados (e tong gOlle)
de Lulu Santos e Guilherme Arames, pare
ce que o Brasil desaprendeu, a fazer POP.
O espírito sobrevive em Leandro e Leonor:

do, mas isso deixa vocês revoltados, não??

Jaraguá do Sul, 27 de junho à 3 de julho de lCfJ
J

Fabiane Garz. Olhar
meigo de uma
(entre tantas+

bonita estudante jaraguaense

.-

By
Paulo

ravernard
Happy
Hour

O lado pop do Nenhum de Nós

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Imobiliária

ß"/ro

M,ENEGOlYI Lida.1I'Oe.
I pa.:'
T,Q Menegolli (0"73) 72-0031fme.
'S/1I(j

I, '. , II

11072-0031. IÍnMenegoUl
ImobUiá'ria

MENEGOtT.1 Lida.

(0"73) 72-0031
IMOBILIÁRIA MENEGOTTI - 'Edifíçio Menegotti - sala 107 -1!t andar - Av.Mal.

D.odoro da Fonseca -CRECI n!t 5501-lone 72'003.1
Imobiliári. Menegotti Ltd.

JIJCESC Ne. 4220050742 CRECI Nq 550 J

IMOBILI�RIA MENEGOTTI - Edilício Menegotti - ..1.107 -1!t andar - Av.Mal,.
Deodoro da F(!n.eca -CRECI n2 5501-lone.72·0031

CASAS DE ALVENARIA:

VALOR

Cr$loo.ooo,ilII

TERRENQS
"

'BAIRRO: Ruam2 ÁREAml VAWR II

CZERNIEWICZ 089 445,00 Cr$ 8.000.000,00

VILARAU 595 475;00 Cr$ 32.000.000,00

CHICO DE PAUlA 454 445,so Cr$ 15.000.000,00
;

l-wIZADE 679 644,00 Cr$ 33.000.000,00

AMIZADE 679 420,00 Cr$ 26.000.0Q0;00
AMIZADK 679 602,85 Cr$ 33.000.000,00

I ÁGUA VERDE' 709 . 300,00 CÍ$ 21.000.000,00

ÁGUA VERDE 758 300,00 Cr$ 15.000.000,00

ÁGUAttRDE 371 308,00 Cr$ 15.000.000,00

Imobiliária Menegottl,o seu espaço a sua conquista.

CASA:
Vende-se uma casa

em alvenaria com

área de 100,00rn2
.....------t---t------t-----..---"""'1. contendo 01 suíte,

02 quartos e demais
dependências.
8airo: Amizade.
Valor: Cr$
42.000.000,00

les·'
curo

LOCAL: Ruaml ÁREAm2'

V1lARAU 595 200,00
dt

R10MOLHAida 56,00

\ AMIZADE 679 100,00
.,

NOVA BRASfLIA 037 100,00
"

l1li

19O

C� 15.000.000,00

os 42.000,000;00

Cr$ 80.000•.000,00

, I

� ..I------------�----�-------------+------------�

Imobiliária Menegotti,o seu espaco a sua conquista.
" ,
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Proclamas de Casamentos
lo
ia
>II

MARGOT ADÉLiA
GRUBBA LEHMANN, Oficial
do Registro Civil do 1IlDistrito da
Comarca de Jaraguá do Sul, Es
tado de Santa Catarina, Brasil,
faz saber que compareceram em

Cartório exibindo os documentos
exigidos pela lei, a fim de se habi
litarem para casar, os seguintes:
EDITAL NIl. 18.336 de
1fr06-1992.

.

VALDECIR KREU7ZFELD e

ELEDINA KLEINSCHMIDT
Ele, brasileiro, solteiro, operário,
natural. de Jaraguá do Sul, domi
ciliado e residente em Estrada
Garibaldi, nesta cidade, fi/Iro de

.

Nelson Kreutzfe/d e'Dalila Towe
Kreutzfeld.
fia, brasileira, solteira, costurei
ra, natural de Rio dos Cedros,
nene Estado, domiciliada e resi
dente na Rua Wolfgang Weege,
nesta cidade, fi/Ira de Walter
Kleinschmidt. e Voltraut Kleins
,IImidt.
EDITAL NIl 18.337
Ifr06-1992
OSCAR JOSÉ DELLAGNO
LOeROSEMÉRlKREIS

.

E/e, brasileiro, solteiro comer

cla/lte, natural de Corupâ, neste
Estado, domiciliado e residente
lia Rua Luiz Sorti, 1.854, em Ne
TeU Ramos, nesta cidade, filho de
qellesio José Dellagnolo e Emi
lia Franciscki Dellagnolo.
�/a, brasileira, solteira, comer

Ciante, natural de Jaraguâ t!b Sul,
domiciliada e residente 110 Rua
Albino Zanghelini, 330, em Ne
reu.Ramos, nesta cidade, fitha de

, Rall1rundo Kreis e Santina Kreis.
EDITAL

.
NIl 18.338 de

17-06-199í
GEOVANIJONASMOELLER
eRQSANE GOLTZ
E/e, brasileiro, solteiro, agricultor,
11��ura/ de Jaraguâ do Sul, domi
c�l!ado e residente em Santa Lu
Zia, nesta cidade, filIro de AMno
Moel/er e Liria Scll11ridt,Moel/er.
tia, brasileira, solteira, domésti-

-

-

I

'I

e

r

s .

I

ca; natural de Maripá, Paraná,
domiciliada e residente em Santa
Luzia, nesta cidade, filha de
Waldemar Go/tz eMina Goltz.
EDITAL NIl 18.339 de
17-06-1992
Cópia recebida do cartório de
Guaramitim, neste Estado
EMERSON MOISES LINS
MAlA e SANDRA REGINA
PLANINSCHECK
Ele, brasileiro, solteiro, estudante,
natural de Recife, Pernambuco,
domiciliado e residente na Rua

. Vereador João Pereira Limo, em
Guaramirim, neste. Estado, filho
de Edvando Nobre Maia e Maria
do Socorro LinsMaia.

Ela, brasileira; solteira, corretora
de imóveis, natural de Iaraguâ do
Sul, 'domiciliada' e residente na

Rua Ioão Planinscheck; 46, nesta
cidade, fitha 'de Artur Planis
ncheck Filho eMaria F/or da Sil
va Planinscheck.
EDITAL NIl

de 19-06-1992
ADEMIR BRUCH e MARCIA

, WONE DOS SANTOS
.

E/e, brasileiro, solteiro, operário,
natura! de Mercedes - Marechal
Cândido Rondon, Paraná, domi
ciliado e residente na Rua Ma
noel Fernandes da Costa, 1.500,
João Pessoa, nesta cidade, filho
de Eugen Bruch e Venilda Bruch.
Ela, brasileira, solteira, operária,
natural de Jaraguá do Sul, domi
ciliada e residente na Rua Ma
noel Fernandes da Costa, 1.500,.
João Pessoa, nesta cidade, filha
de Manoel Marcionilo dos San
tos eAnastacia.Inês dos Santos.
EDITAL NIl 18.341 de
22-06-1992
ADILSON10SÉ DA 'SILVA e

CÁTlASELL
.

Ele, brasileiro, solteiro, motorista,
natura/ de Pouso Redondo, neste
Estado, domiciliado e residente
110 Rua Walter Marquardt, 331,'
em Vila Nova, nesta cidade, fil/ro
de Pedro Otavio da Sil�'a e Ana

18.340 de

Grach da Silva.
Ela, brasileira, solteira, secretária,
natural de São Bonifácio, neste

Estado, domiciliada e residente
na Rua Walter Marquardt, 331,

. Vila Nova, nesta cidade, filha de
Lauro 'Seil e Albertina Santos
Seil.
EDITAL NIl 18.342 âe
22-06-1992
JOSMAR PEITRES e ELE
N/R PEREIRA DESOUZA
Ele, brasileiro, solteiro, metalúr
gico, natural de Rio Negro, Pa
raná, domiciliado e residente na

Rua Friednch Wilhelm Sonne
nhohl, 279, nesta cidade, filho de
José Irineu Pettres e Ivani Pettres.
Ela, brasileira, solteira, comerciá
ria, natural de Cruzeiro do Iguaçu
z: Dois Vizinhos, Paraná, domi
ciliada eresidentena Rua Friedri
eh Wilhelm Sonnenhohl, 279,
nesta cidade, fil/rá de Manuel Pe
reira de Souza e Catarina Pereira
de Souza.
EDITAL NIl 18.343 de
22-06-1992
MATIAS IGNÁCIO e ANGE
LA MARIA FREIBERGER
Ele, brasileiro; solteiro, técnico
em eletromecãnica, natural de
Guaramirim, neste Estado, do
miciliado e residente Ira Rua José
Theodoro Ribeiro, 108, nesta ci-

, dade, filho de Pedro Julião Igná�
cio Júnior e Hilária Schmitz
Ignácio. ,

Ela, brasileira, solteira, modells
ta, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente na Rua
Francisco Hruschka, 798, em 10-
raguâ-Esquerdo; nesta cidade, fi
/Ira de Simplido Freiberger e Eri
ca Gerent Freiberget.

;··e

Jaragu,á do Sul, 27 de junho à 3 de julho de 1992

E para que chegue ao co

nhecimento de todos, mandei
passar o presente Edital, que será

publicado pela imprensa .e em

Cartório, onde será afIxado du
rante 15 dias.

I,

Eslamls Ilel�.I�1 el,IIVI EI�ere'l:
Rua Antonio C. Ferreira, 184 (Rua do BESC)
(Não fechamos pio Almoco) - Fone: 72-3'349
JARAGUA DO SUL -- SC
Promoçilo vAlida até 20.06.92, ou enquanto durarem 08 estoqueI

I,

I

PROMOÇÃO,

II
Alugue na [)a:eMeI qualquer

I,

II VESTIDO Df NOIVA por 97.000,00
DAMA 19.000,00 \

PAJEM 17.000,00
SOClll 19.000,00

IllERND (completo). 35.000,00
SMOKING 49.000,00

EDITAL

ÁUREAMOLLER GRUBBA. Tabeliã e Oficiai de Títllios da Comarca de la·
ragrul do SII� Estado de Santa Catarina. '10 frJmlO da Lei etc.

.

Faz saber II Iodos quanto esle editall'irem que se acl,a"i IleSte cant).
riopara Prottstos os 'Cúulos contra: .

.

ARGIJS C()NFECÇ{)ES LTD..t·:R.: 275 N' 25 NESTA;
ARTELlTO STUDIO GRAFICO LTDA·PROCOP/O GOMES 481

NESTA'•
COM TRiCO CROCHETLTDA·R: OT.4V10DHIL siNo !'lEST.4;
DlNERREI IND COM DE MAL/lAS LTDA-R: ROD SC 416

KMI7, 3 NESTA;
.

EROTIDES LUIZ ODORlZZH1CTOR ROSEMBERG 188 NES
TA;

•
EMIDEL IND COM DE PIAS LTDA·ESTRANO BOM SIN' CO·

RUPA; .
"

GERSON SIERLOW - ROD SC 416 KM 19NESTA; ,

INFlTE:" INDL DE FIO TE.\7IL LTDA·BR 280 N' 2,817NE.STA;
IND DE MADEIRAS s:.jO LUIS LTDA·BRAÇO DIREITO SIN'

I.IASSAR4NDUBA; _

L B TR4NSrORTES LTDA·322 S/NO ,,'ESTA;
. MAReIO DE JESUS C GONÇALVES - DOMINGOS ROS:1 SIN'
NESTA; ,

, ,_

. PA'fU'EL Ç()M DE PEÇ4S ELETR L1VA,I.lAI- DEOJiJORO 1771
NEST.4;.

'

WALDEMAR BAADE • BOLlH4 50NEST.4;
.

E, tomo os dilos devedores não· foram encomrados Oll se

rtCusarqm a aceitar a des'ida intimação, faz por intermédio do presente edital,
para que as' mesmos compareçam nesre Canário 110 Rua: An/ruf �/iiller. 78.
110 pra:o, da Lei, a fim cte liquiddr o seu débito" Oll então dar ra:ão porque
não o faz, sob a 1'€'10 demim OS referidO$1!fOIestados lia forma da Lei, etc.
Jaraguá do Sul, 23 d�jlmho'de 1992. "

,

.

AUREA MÜLLER GRUfJB.4 - TA.BELM E OFICIAL DE
PR01,'ESTO DE TrJ'ULOS

eágina 1JAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VENDAS

LOCAÇOES

LOTEAMENTOS

CASÁ MISTA cl 01 apto. Rua João
Grubba próximoWEG II
- CASA MISTA Rua Campo Alegre
próximo a INDUMAX
- CASA DE ALVENARIA cl 80.00m2
cl terreno de 450.00m2 Rua Domingos
da Rosa, s/n2•
- CASA DE ALVENARIA: na rua Ro
berto Ziemann

VENDAS
- CASA DE ALVENARIA: Rua Três
Rios do Norte
- CHÁCARA cl 50.000,OOml em Gaa
ramirim cl 150mts de frente pl o asíal-
to.. .

- CHÁCARA EM NEREU RAMOS cl
, 145.000,OOml cl casa de 160mts.
- TELEFONE do Plano Expansão

LOCAÇÕES
- CASA DE MADEIRA: Ru Fm de PauLI, 1386 _/ 03 cJonn., ...................nhel.....'..Ift .

- ('ASA DEALVENARIA: Ru Doml__ da Rosa, _/nt _/ 0% dorm, ..........banhei.... pr.......
- CASA DE MADEIRA: Rua João KleIn, 57 t/ 0% donJJ. .....-._...........

.

�a��"ßÊMADEIRA: Ru Tardoio de Ollveln M� U9 _/ 83_....
.... banhelro ......__ .

.• .

- CASA DE MADEIRA: Rua Eduardo KrI..... Bairro ""'" Verde, _/83 .............. banhelro.
- 07 CASAS MISTAS GEMINADAS: _/ OZ cJonn., ..... COZo, ......................... luz lncIMdul na rua: Alfredo Funke .. 76.
• AP'tó NO I!D. JOANA: ./ OZ cJonn. + dtptndêndIo de _........, .........
lr&lkö, In""_ ........... Na Av.Mal Deodoro, 364.
- APTO EM NEREU R,UfOS:N. ruaA....... ZanchtIIal. 168 - c/O% ......
- AI"IV .NO I!D• .JGIJA: c/ 02 cJonn., suile, dtptndêndIo de _pnpda .....
��LAS COMERCIAIS: No 1. andar, em ...... da MP. em ......... U......
- SALAS COMERCIAIS: Na rua Roberto SeIdel, emCon....·

.

CRECI 0914 - J

VENDE
CASA DE ALVENARIA - com 208m2,
terreno 609m22, Rua 680, n/1 84 - Ilha da

Figueira (perto hotel novo)
CASA DE ALVENARIA - com 110m2,
terreno 420;112, Rua Beijamin Stein, nl/ 52

(Jaraguá Esquerdo). Parte Financiada.
CASA DE ALVENARIA SEM ACABA

ftfENTO - com 236m2, terreno 300m2 -

RuaAlfredoMann.
CASA DE MADEIRA - conf 148m2, ter
reno 450m2, Rua WalterMarquardt, 2732.
APARTAMENTO - com 57m2 (1 dor

mitório) clgaragem - Ed. Florença.
APARTAMENTO - com 250m2, 1/1 an

dar - Ed. Athenas - Porte Financiada.
APARTAMENTO - com 260m2, 21/ an

dor - Ed. Atlzenas (2 garagens, com alguns
móveis).

.

APARTAMENTO - com 150m2, de n/1
202 - 21/ andar - Ed. Cor/os Spétia.
TERRENO - com 2.800m2, Rua Joinville.
TERRENO - com 420m2, Bua José Em

mendoefer..
TERRENO - com 471,90m2 - Rua Anto
nio Cor/os Ferreira
TERRENO· - com 8.245m2 - Rua Prefei
to José Bauer (Prôx: COAB)

ALUGA
APARTAMENTO - com 2 dormitórios -

Ed. Honduras e Ed. Iaraguâ.
APARTAMENTO - (grande) Ed. Domin
go Chiodini.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Anivetsariantes da Semana

Dia 27/6 - Maria da Graça Ferrazza, Irene Lúcia Bonolini, em
"

Lapa (PR), Ursula Rahn Braunsburger, em Curitiba (PR), Neusmari
. Benetta, Tatiana Stavis, Talita MicheieMaba e Everaldo Scheuer.

Dia 28/6 - Adele Henschel, Mário Mel/o, em Joinvilte, Gennano
Behrens Jr., Gustavo Lange, Pedro João Pedsotti; Pastor Ingo Piske, Jol
mi José Rozza eAdelson Mais.

Dia 29/6 - Edna Hermann, em Rio do Sul, Luiz Prestini, Tereza
Weüler uou« Elfrida Hoeft; Terezinha da Costa Trapp, em Joinville,
Olga Meyer, Ezeram Necket, Sérgio Paulo Stephani; Nilva Beckhauser,
Luiza H. Rosa e Pedro.JaimeMartins. .

Dia 30/6 - Eunice dos Santos, Norbeno Fiedler, Ana Vicente,
Adilo Kamchen, Márcio Luís Krueger, Adilo Krueger e Idtzia Mais.

Dia 111/7 - Astrit Liane Schulz, Edelmira Grubba, JairMurara,
Waldeillira Pellins. Úrsula H. Renge� Janis/eide Pereira, Laércio Ram
mum eMarcely Kameben.

Dia 02/7 - Adulino Baumann, Alvina Karsten Schwedler, Célio
Gascho, Elisabeth Grubba Richter, em Joinville, Renato Krause, Osny
Mário Ayroso, em Rio do Sul, Werner Walter Krüger, Marco Antonio
Meus dos Santos e Lisete Mairusa Corrêa.

Dia 03/7 - Mana Romilda Joenck Hoenel; em Ibirama, Ana
Izabe/Mascarenhas Scharchark; Carias Chiodini, Emildo Rowe, Elisãn
gela Stela de Souza, em Joinvil/e, Flávio Fischer, Elisa Lueders, Zoraide
Rozza e João Tarcisio Rech, em LuizAlves.

Noivado

Jonathan Alves
completou 9 aninhos
no último dia 19. Seus
tios e avós desejam,
através da Coluna
muitas felicidades!

No último dia 12, "Dia dos Namorados", aproveitando a sugestiva data os

jovens Telmo Fischer Júnior (filho de Telmo Fischer e Lúcia Fischer) da vizinha
ddade de Joinville e Si/vanD de Oliveira (José G. de Oliveritl e Marllu Oliveira)
1lDivamm, fHUO alegria dospals.

x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-a
• Aconteceu às 20hs do dia (24/06), .no ClubeAtlético Boependi, o jantar

festivo deposse da nova diretoria do CDL, tendo C01Tl()presidente Jaime de Souza.
x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

• Também neste sábado no Parque ae EventosAgropecuário, tem a esco
I/ul da garotaAbdon Balista.

x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x
• venlul CUJ1ir e se divertir neste sábado o som contagiante da "Boate

MIl1TrIIa!ch ". .

.

x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x
• Pwque de DiversõesRosôngeIa - Instalado no 00;17'0 Ilha da Figueira;

desde o dia 13 de junho e por tempo limitado, o Parque ae Diversões RoslJngeia
pode /ler UITIQ boa opção de lazer fHUO você, filhos co�idos, enfim toda a fami
lia. Tem Twister, roda gigante, carro choque emuitas outras diversões.

CORREIO-
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Gincana Abdon Batista
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Frandné Lorenzetll (equipe Os
da Ressaca)

Rosangtola Bogo (equipe Equl D
Mals)

o Correio do Povo esta semana

presenteia o leitor com uma página
extra.

'

Apresentamos as 18 gatas, que
representando suas equipes, concor
rerão ao título de garota Abdon. O
baile da gincana será animado pela
"Banda Tureck" e iniciará às 23hs.

Uma promoção da direção da
APP do colégio Abdon Batista.

wclane M. Florlanl (equipe LlUan Mlchalak (equipe 3" & NMa BortoUnI (equipe Nefe- Sancka Speraflro (equipe
Eldkonsumo) Cla) Uhatas) Elemento SUJpelto)

Adriana Reeck (equípe The KAlla R. Marquardt (equipe Pé Cintia Velozo (equipe Toyo- Glsele II. Narloc (equipe
Ghelras) de Cana) rol Equlp'Eco)

Margaret Bon:k (equipe Hiv)

o jovem Jeferson Luiz
Muniz, estará
recebendo o
sacramento da
"Crisma" neste
sábado. Seus amigos,
da A Comercial,
Correio do Povo e

Varig desejam4hes �
votos de felicidades.
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Taciana Demathe, foi
eleita garota "Divina
Providência" no
último sábado
(20/06).

guã do Sul, 27de junho à 3 de julho de 1992

MarU Roeder (equipe 100 No- Ligia M" Ribeiro (equipe Eid- Andreia B. de Oliveira (equl-
me) . lou�) pe lO Viu)

Elalne Muller (equipe Eid Marta Lemke (equipe Eldxupe- leane de Amorim BU.aR8 (e- Marineusa da SO"a (equipe
Mul9') ta) qulpe Os De�u5tados) Pus)

Imaginem se eu tivesse
um compromisso inadiável, on
de não pudesse me atrasar.

Como se não bastas
se,além das paradas nonnais
paramos mais uma vez, para
novos repados. Perdemos aí,
mais uns quinze minutos.

Agora, teinos uma

enorme e linda .rodoviária, mas
precisamos melhorar a quali-
dade de nosso transporte. .

Devia haver um ônibus
de reserva, para quando ocor
rer esse tipo de imprevisto.

Fernando Pozza da Costa

Viagem difícil
solvê-los.

Uma amiga que estava

comigo, que viaja todo final de
semana com o mesmo ônibus
disse que o mesmo já havia
atrasado semana passada pelo
mesmo motivo.

Neste dia dezoito, feria
do, muita gente viajou. Eu fui
uma dessas pessoas.

Fui para a rodoviária pe
gar o ônibus das 7:30h, para
Florianópolis.

,

Passou 7:30h, 8:00h e re-

solvi falar com o vendedor de
passagens , cujo ôn!_bus iria
pegar.

Perguntei se o ônibus
sairia de Jaraguá ou se viria de
algum lugar.

Fui informada que sairia
mesmo daqui, mas estava com

problemas e já estava vindo um

mecânico de Joinville, para re-

Enfim, o ônibus saiu,
mas com uma hora de atraso.

Se eu chegar alguns mi
nutos atrasada para o embar
que, perco o ônibus, mas ele
pode atrasar quanto tempo qui
ser, o que é uma falta de consi
deração e respeito ao usuário,
que paga a passagem.
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o jornal vai para a escola
É isto mesmo. O jornal vai

para a escola como uma necessi
dade de famíliarizar os alunes
com a leitura dos jornais c esti
mular o gosto pela leitura, de um
modo em geral.

-

Os vários contatos que
temos mantido com as escolas da

cidade e da. microrregião, resul
.

tou um dado que se nos afigura
negativo: os alunos não gostam
de ler.

Acostumados aos novos

tempos que inauguraram a Era
da eletrônica com programas de

teves, disquetes e outras formas

'que buscam, também, a instrução
sob nova forma de apresentação,
temos observado a acentuada

queda do aluno pela modernida
de que ainda não está ao alcance

da maioria do povo brasileiro.
Em nosso meio constata

mos por observação pessoal c

através da declaração de profes
sores que, de um modo em geral,
o aluno não gosta de ler, o que

prejudica o seu rendimento por
falta dc leitura dàs matérias le
cionadas. Este semanário há
anos vem suprindo de material
de leitura o "Lar das. Flores",
uma moderna concepção de um

refúgio e asilo de pessoas idosas.
Tudo aconteceu num dia em que,
visitando o estabelecimento,
muitos dos velhinhos reclama
vam algo para "passar tempo".
Criamos, então; entre o pessoal .

do jornal o hábito de não jogar
no lixo' ou vender como papel ve-

.

lho, os jornais que sobram das

edições ou dos jornais que rece

bem de outros confrades em

forma de permuta e isto resultou
num sucesso total, em que o jor
nal fica gratificado em poder
ajudar o próximo e os velhinhos,

passam parte de seu tempo com

leitura que os atualiza com o

"mundo" externo. Recentemen

te, quando o Colégio "Abdon

Batista" completou 57 anos de

existência, tivemos de fazer o fes-

tivo registro, ao mesmo tempo
oferecendo material de. leitura
aos alunos que, na ocasião foram
mencionados como aplicados le
dores de jornais.

Outros estabelecimentos
acertam com a direção de Jornal
a visita de seus alunos e, dispon
do este semanário ainda de

equipamentos tipográficos em

quase desuso, os jovens alunos e,
mesmo os da escolas maternais,
ficam encantados com o que lhes
é dado observar. Na saída, ge
.ralmente, pedem um exemplar

.

para mostrar aos demais colegas ,

como se faz um jornal, que le

vam, depois, para os pais, como
troféu de uma grande aventura

vivida numa oficina de jornal.
Este semanário deverá es

tender ainda mais esta inte

gração JORNAL-ESCOLA pois
é uma primeira tentativa de criar
o futuro leitor do .mais antigo
semanário de Santa Catarina.

Darion Anacleto'já
trabalha nojornal e
estuda e, de frente
para a objetiva está
o Raphael Paterno.
Knów how pára o

,gosto da leitura.
Escrevem hist6rias

em quadrinhos.

Iº Encontro Nacional de
Diretores de Jornais do Interior

Brasília sedia nos dias
29 e 30 de junho de 1992, o 1Q

Encontro Nacional de Direto
res de Jornais do Interior,
reunindo a maioria dos 1.128

jornais' associados em todo o

país.
O local serä o Auditório

Pctronio Portella, Senado
Federal, devendo comparecer
à sessão solene dc abertura o

presidente da ..ABRAJORI

Elson Ilha de Macedo, o Gov.
do Distrito Federal - Joa

quim Roriz, o Poder Judiciá
rio, pelo Ministro Sydney
Sanchez, O·Poder Legislativo,
pelo,Senador Mauro' Benevi
des e o Poder Executivo, pelo
Presidente Fernando Collor,
de Mello. O Encontro ense

jará a apresentação dos Pla-.
nos Setoriais do Pode Públi
co, pOl' Ministros, Secretários

o Brasütem boas notícias para o Brasil:

Nacionais e Empresas Esta-,
tais,

No dia 30, em reunião

plenária 0 Projete ABRA
JORI - Planos Setoriais de
Trabalho, pela diretoria da
entidade nacional, Planos Na
cionais do Setor Privado -

Agricultura, Indústria e

Comércio e Planos gerais de

empresas' públicas e privadas
."

e projetos especiais.

"Já se tira passaporte pelo Correio"
.

o que todo mundo fala
por aí é que o Brasil, é o cam

peão em burocracia. E atestado

para tudo. Nada se resolve sem

meia dúzia de carimbos. Esta é a

imagem que permanece,
Mas o que sc vê é diferen

te. Hoje, '0 atual governo Já rc
vogou mais dc 107 mil decretos
que complicavam a vida das pes
soas e das empresas. Uma VCf
dadeira reforma vem sendo feita,
dcsregulamcntundo exigências
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que só atrapalhavam c criavam
dificuldades para todos.

Este tipo de notícia não
vem sendo divulgado comdesta

que. Enquanto isso, já é possível
para qualquer cidadão brasileiro

tirarrassapnrte pelo correio.
Sem dúvida, um grande

, avanço na desburocratização dos

serviços.
, Vamos continuar dcnun

ciando o que está errado. Mas

vamos valorizar e dar destaque
ao que_está certo.

E hora de fazer a nossa

parte.
.

.

ABRAJORI -, Associação
Brasileira dos Jornais do Interior

ADJORI - Associação
dos Jornais do Interior de Santa'
Catarina

.

/

"CORREIO DO POVO"
- filiado à ADJORl - ABRA-'
JORI

Em defesa de uma tese

Os despachos
do Dr. 'prefeito

Com este titulo safamatéria quepublicamos dllran
anos, homenageando o DR. CARLOS MOACYR F..
SOUTO, prefeito de ITAOCARA-RJ, transcrevendo
Boletim os interessantes e humanos despachos que ganh
rüm notoriedade intemacional.

.

Seu avô, em 1883, era Presidente da Provinda
Santa Catarina, .dat a nossapossivelligação com os R .

b�' .

O bondoso coração .

do "Dr. Carlinhos", prefei
municipal de Itaocara, "representando o Municfpio que
por eleição, e sob a bênção de Deus govema'� conferia o
CERTIFICADO DE MÉRITO ITAOCARENSE, ptlfa I

cimentar o relacionamento âos dois municipios, por in.,
termédio do semanário mais antigo da terra barriga-verde.

Quem sabe já estivesse at os motivos que levaram o '

nosso mui querido DR. KLEBER LEITE, presidente
ACADEMIA ITAOCARENSE DE LETRAS e seu c

giado, inclinados a eleger IWSSO diretorpara a Cadeira
.

29, com o patronato de Melhem Bey Lahard; um eméi
Educador fluminense, em 1913, para estreitar ainda m
o jomal e seu diretor o bom relacionamento, numa noVII
etapa histórica. .

Hoje, o dr. Carlinhos reside em Petrópolis e, ap6s'
um periodo diflcil em sua vida sentimental, felizmente
parcialmente superado, eis que retoma à atividade inte/ec·
tual, produzindo dentro da área que mais gosta explorar.
Seu apreciado BIM (Bulla In Memoriamls do dia
727.313 (10 de abril 1992),. nQ 13, acaba de chegar na
dação, que coincide com a semana que antecede o I E.
CONTRO NACIONAL DE DIRETORES DE JORN.
DO INTERIOR, em Brasília-DF, onde este semanáti
também deverá estar presente, para mostrar ao Pais a

vieram os jornais do interior e o que pretende em temI
de BRASIL para melhorar e recuperar a imagem que lia
combina mais com o desenvolvimento do interior brasi/ei·
ro e de sua gente.

.

Do BIM transcrevemos unta interessante observaç
de FARIA SOUTO, que também menciona males
aindapersistem entre IIÓS:
"POESIA I
João Carlos Cortes Teixeira escreveu: B R A DO
ALERTA
Esta geração

que não fez a Independência
que não aboliu a Escravatura
quemioproclamou a República

há de instaurar a democracia no Brasil!"
(Dolivro HÁ UMA GOTA DE POESIA NO TE
SANGUE.)

Eu completei:
"sem miséria,
sem fome,

.

sem desrespeito aos direitos,
sem perseguição aos aposentados.•. "

c.
(P.S. Esse dia ainda não chegou)." ,

,Quem sabe encontre ECO no AUDIT6RIO P. ,

TRONIO ,PORTELLA, no Senado Federal, em Bras{lia-.
DF, 1I0S dias 29 e 30 do corrente.

. ; ROTARY

FloriaJ;Jópolis-Estreiro - Falec�u 12-06-1992, o SÓício fundadordo clube, PASCNOAL GUEDES RODR'
GUES, Oficial do Exército Nacional c era casado com·
Adé/ia. Deli grande contribuição ao desenvolvimentö ao

clube da colina e foi milita lamentada a sua morte.
(}

.

A Sra. EDITH ANNAMARIA DIAMANTOPO .

,

LOS, esposa do com. Michel, ela presidente da Casa da "

Amizade das Senhoras de Rotarianos de FlorianópolIs-Es
treito, recebeu das mãos do presidente Boehme, um cllc-.
que de Cr$ 1.532.000, para as promoções da entidade, (J'.

que foi muito aplaudido pelos presentes à reunião äe Ira�

balho.
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1 ii Divisão de Amadores

.Juventus lidera o returno
Jaraguá do Sul - Com a

Vitória de 1 a O sobre o João Pes

soa na quinta-feira (18), no

co�plemento da primeira roda

da do returno e a vitória de 4 a O

diante do Guarani, em jogo rea

lizado no domingo (21) pela ma

nhã, no estádio. Eurico Duwe, o

Grêmio Bsportivo Juventus as

sumiu a liderança do campeona
to da la Divisão de Amadores da

Liga Jaragliaense de Futebol. Os

.demais jogos da segunda rodada

do returno apresentaram estes
•

resultados: Amizade 3�1 João

pessoa, Caxias 2xO Rio Molha.

Pinheiros 3x3 Alvorada e Cruz
de Malta 3xl Aliança.

Na categoria de aspirantes,
o João Pessoa derrotou ao Ju

v�ntus por 2 a O, em jogo atraza
do realizado na quinta-feira (18),
válido pela primeira rodada do
returno. A segunda rodada, dis
putada no último final-de-sema
na, registrou os seguintes resul
tados: Amizade 1xO João Pessoa,
Caxias 1xO Rio Molha, Guarani
1xO Juventus, Pinheiros OXO Al
vorada e Cruz de Malta lx3

Aliança. Após as duas primeiras
rodadas, a Sociedade Esportiva e

Recreativa Aliança é a atuallíder
da competição.

Pr6xima rodada
A próxima rodada - tercei

ra do returno, terá jogos neste

final-de-semana, nos titulares e

aspirantes. Na tarde deste sába

do, jogam: Juventus x Aliança
(estádio do Botafogo) e Caxias x
Pinheiros (estádio Waldemar

Gumz), Já na tarde de domingo,
jogam: Alvorada x Amizade

(estãdíodo Alvorada), João Pes
soa x Guarani (estádio João Lú

cio) e Rio Molha x Cruz de Mal
ta (estádio do Botafogo).

Comercial "A" é campeão de Schroeder

Schroeder - A equipe do

tomercial "A" sagrou-se cam

peão invicto do Campeonato
Municipal de Schroeder, tempo
rada de 1992. A última rodada

foi realizada no domingo (21) e

apresentou estes resultados:

Comercia' "B" Ox1 Met. Schroe-

der e Comercial "A" 2xl Alian-.
ça. Nas 12 partidas realizadas,
foram anotados 44 gols, numa

média de 3,6 gols por partida.
A organização do cam

peonato que esteve a cargo da
Comissão Municipal de Esportes

de Schroeder, com o apoio da

Liga Jaraguaense de Futebol,
apresentou a seguinte classifi

cação final: 1° Comerical "A", 12
pg; 2° EC Aliança, 6 pg; 3° Mét.

Schroeder, 4 pg; 4° Comercial

"B",2pg.

Varzeano na fase semifinal
Jaraguá do Sul - O X

Campeonato Municipal de Fute
"1 Varzeano, organizado pela
Divisão Municipal de Esportes
de Jaraguä de Sul que. já está em .

;sua fase semifinal, teve a primei
ra rodada t realizada no final da

Aliança, Atlético Paraná 1x3
Santo Antonio, Lojas Lili 2x2

Vitória/San Remo e Casa das
Tintas Maba Ox2 Vila Fófa.

O campeonato prosegue
neste domingo (28) com a reali

zação da segunda rodada e os

seguintes jogos: no estádio do

Paraná - Nova Aliança x Atlético
Paraná e Vila Lenzi x Santo An

tonio; no estádio do Malwice -

Vila Fófax Lojas Lili e Casa das
Tintas Maba x Vitória/San Re-
mo.

Na chave "E" o líder' é o

Santo Antonio e na chave "F" a

liderança é do Vila Fófá,

Estadual de Mountain Bike
lodaiaI - A Federação Catarínen

se de Ciclismo determinou para este sá
bado (27), no "Sítio Schwebet" em In
!laia!, a realização da terceira et;pa do 2.

�mpeonato Estadual de Mountein Bike.
campeonato que é dividido em nove

etapas, terá a participação de pilotos de

�o Estado. A piloto jaraguaense Paola
Hackbarth, segunda colocada no

:mpeonato, na categoria feminina, é pa
. O()lDada pela empresa Malwee, estará ao

. ::o de pilotos avulsos, como o Zeoo,
"-<on � Jonatan Grimm. Fernando

Hiendlmayer, Fábio Hackbarth, Marcílio
Ferreira, Eduardo Rodrigues do Carmo e

Muitos outros, representanto Jaraguá do
Sul nesta competição:

Brasileiro

A Confederação Brasileira de Ci
clismo incluiu o Estado de Santa Catarina
como sede de uma das etapas do cam
peonato Brasileiro de Mountain Bike des
te ano. Assim sendo, existe uma grande
possibilidade desta etapa ser realizada em

Jaraguá do 'Su� no Parque Malwee. O in
teresse partiu da Federação Catarinense
de Ciclismo, por entender que o local é
excelente para esse tipo de competição e

por oferecer uma completa infra-estrutu
ra, [a

'

comprovada quando da realização
da primeira etapa do campeonato esta

dual, em março último. Ainda não está
nada definido entre a Federação e a em

presa Malwee, mas tudo leva a crer que
Jaraguá do Sul será sede desta etapa, no
próximo mês de outubro.

No caminho do sucesso

Nunca é de mais repetir, que o trabalho é o melhor caminhopara
se alcançar o sucesso. E é através do trabalho sério e dedicado dos diri

gentes, comissão técnica e atletas, que a novelAssociação Desponiva Ja-
. raguá (ADI) vem alcançando sucesso em suas primeiras participações
em competições a nlvel estadual, na modalidade de futebol de salão.

Primeiro, foi com a equipe adulta, que conquistou a primeira colocação
na primeira fase do campeonato estadual dà 111 Divisão disputado re

centemente em Brusque, e no último final-de-semana (19 a 21 de ju
nho), foi a vez da equipe juvenil conquistar brilhpntemente o titulo do

primeiro turno do campeonato estadual da categoria, em Florianópolis.
Foram duas vitórias e uma derrota. A campanha: derrotapara a Socie
dade Dançante Vitória (São Francisco do Sul), 5 a 4, vitória sobre aAD
Colegial (Florianópolis), 8 a 3 e vitória sobre o Colégio Coração de Je
sus (F�orianópolis), 6 a 4. A ADJ somou 6pg ao lado ,fio Colégio Co

ração de Jesus, no entanto, terminou a competição com saldo fovorável
de 6 gols, contra 4 da equipe da capital. E o trabalho não para. Desde

quinta-feira (25), a ADI; que tem o apoio da Prefeitura Municipal de
Jaraguá e conta agora com o patrocinio da Darpe Malhas, estápartid
pando em São Francisco do Sul, dos Jogos Microrregionais Leste/Norte,
com o objetivo de classificar o futebol de salão de Jaraguá do Sul, para
os Jogos Regionais marcados para São Bento do Sul, no mês de agosto.
O caminho é esse, e bolapra frente.

DESPACHANTE
VICTOR

CILO
Emplacamentos, transferências, negativas,

seguro obrigat6rio e taxas.
Rua Jorge Lacerda, 169 - Fone: 72-2779

Juventus

O Grémio Esportivo Ju
ventus fará sua estréia na primeira
fase do campeonato estadual de
92, denominado de "Taça Cidade
de Bnuque", no pr6ximo dia 5 de
julho, enfrentando ao Tubarão, no
estádio João Marcalto. O "mole
que travesso" faz pane do gmpo
"B'� juntamente com Criciúma,
Tubarão, Aval, Figueirense, Caça
dorense e Btumenau: Os demais
jogos do Iuventus no primeiro tur
no são estes: dia 12/1- Criciúmax
JUt'entus, dia 19/1- Caçadorense x
Juvemus, dia 22/1 Juventus xAl'aI,
dia 29/1 - Juventus x Blumenau,
dia 2/8 - Figueirense x Juventus.
No resumo haverá apenas a in
versão do mando de campo. Os
campeões do grupo A e B deci
dirão a primeira fase, em dois jo
gos, nos dias 9 e 13 äe setembro.

Convocação
A LigaJaraguaense de Fu

tebol através do seu presidente,
Ralf Manke, está convocando os

clubes que tem interesse em parti
cipar do. Campeonato da :zg Di
visão deAmadores de 1992; paro o

Conselho Técnico que será reali
zado neste sábado (27), às 11 ho
Tas, na sede da Liga. Serão discu
tidos e aprovados, o regulamento,
taxas de arbitragem e a tabela.

XIOliseja
Está em desenvolvimento

a fase classificatória para a Xl
Olimpíada Sesiana de Jaraguá do

Sul. Algunuu modalidades j4 tem

definidos as equipes ji,,,,,listas, co
mo é o caso da bocha masculina:
Nos pr6ximos dias o Centro de
Atividades do Sesi promoverâ um

grande tomeio de bocha .masculi
no e feminino. O tomeio será aber
to e valerá como preparativo para
a Oliseja, que será realizada de 15
de agosto à 19 de setembro. As
modalidades de fUtebol de salão e

suiço estão ainda nafase de classi
ficação. Para o prôximo mês de ju
lho está programodo um tomeio de
bolão e jogos de salão, com datas
e horários a serem confinnados,

Jean Francisco

Os parabéns da coluna e

da irmã Paola; ao garoto Jean
Francisco Hackbarth, de apenas 6
anos'de idade, que participou pela
primeira vezde uma prova de biet
cross, conquistando o titulo de
campeão, 1Ul categoria mirim, du
rante a segunda etapa do campeo
nato estadual, disputado 1Ul cidade
de Rio do Sul. E isso al garotão,
continue assim.

Corupá
O prefeito Emesto Felipe

Blunk anuncia que dentro das fes
tividades comemorativas aos 95
anos de fundação do municipio
várias atividades esponivas estão

programados. Neste sábado (27)
acontece o 1Q Jeep Ra�d, promovi
do peloCorupâ Jeep Club, e nos

dias 29 e 30 de junho e 1Q de julho,
acontecem os tomeios de vôlei e
ftúebol de salão.

SANTA MARTA
CONSTRUTORA, INCORPORADORA E IMOBILIARIA L liDA.

!ROJETOS, CONSTRUÇÃO,DECORAÇÃO,VENOAS DE TERRENOS, CASAS E APARTAMENTOS rua Reinoldo Rau, 541- Fone:723282

Jaraguá do Sul, 27 de junho à 3 de julho de 1992 Página 15
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



_______------ .;:_GERAL

..

Nas compras: abra o olho!

MATUTANDO
-----_-----Egon L. Jagnow _

Uma das práticas que venho adotando há alguns
alias é o uso da calculadora na hora de fazer as compras
110 supermercado. Adotei esta medida por duas razões bá
sicas: primeira, ela ajuda evitar gastos com supérfluos e,

segunda, possibilita conferir á conta na hora de pagar. O
resultado disto tem sido muito bom.

Além disso, serviu para identificar uma prática en

ganosa; bastante, !rlIqilell(e até, de nas gôndolas e tabelas
de preços o produto ser: anuneiado por u'" preço e 110' cai
xa ser cobrado outro.

E, olha pessoal, 'isto não constatei somente uma vez,
hem em um único estabelecimento comercial. É prática
freqüente. E a desculpa que me foi dada é sempre a mes

ma: "O preço alterou, mas não <Jeu tempo de mudar a ta

bela ou o preço na gôndola". Ou uma mais modema: uÉ
o computador que fez 'a alteração".

Não importa a razão, nem a desculpa que se apre
sentar. Aunciar um preço e cobrar outro é crime contra a

. economia popular: E o consumidor não precisa aceitar

pacificamente a situação. Ele tem como se defender e exi

gir. Além da denúncia ao PROCOM, que implica na pu
nição do comerciante não idôneo, baseado 110 Código de

Defesa do Consumidor, ele tem o direito de exigir o cum

primento dopreço anunciado.
No Código, Artigo 37, parágrafo ]fl, lê-se: uÉ enga-

,

nosa qualquer modalidade de informação ou comuni

'cação de carâterpublicitário, inteira ou parcialmente falsa;
ou por outro qualquer modo, mesmo pai omissão, capaz
de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza;
caractensticas, qualidade, quantidade, propriedades, ori

gem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e ser

viços". E no Artigo 35: "Se Ó fomecedor de produtos ou

serviços recusar o cumprimento da oferta, apresentação ou
publicidade, o consumidor poderá' (...) �gir o cumpri
mento forçado da librigação, IWS termos da oferta, apre-
sentação ou publicidade (...)". ,

Em resumo: lião adianta o comerciante se esconder
atrás de desculpas, nem atrás tle um "todo-poderoso"
computador. É ele O' responsável. É o que diz a lei.

Bem; o recado está dado, tanto para o comerciante,
quanto para o consumidor. Ninguém pode dizer que não

.
sabia.

.

E então, vamos cumprir e fazer cumprir a lei?

RuaReinoldoRau,632
Fone: 72·1599

Definido o programa
da semana de Corupá

Corupá - o município
de Corupá já definiu a pro
gramação pela passagem de
seu 952 aniversário de Fun
dação 'e, 342 aniversário de
emancipação política que
acontece dia 7: O calendário
de eventos foi divulgado pelo
prefeito Ernesto Fehpe Blunk
e é o seguinte.

952 ANIVERSÁRIO
DEFUNDAÇÃO

342 ANIVERSÁRIO DE
EMANCIPAÇÃO

POLÍTICA
�

PROGRAMAÇAO
27.06.92 - 12 JEEP

RAID promoção Jeep
Club de Corupá. Saída 7:00
horas da Praça Artur Muller,
encerramento 16:00 horas -

110 km de trilhas.
29.06.92 - 19:00 horas

- Torneio de Volei - Giná
sio de Esportes

30.06.92 - 19:00 horas
- Torneio de - Futebol de
Salão Escolar - Ginásio de
Esportes.

10.07.92 - 19:00 horas
- Decisão do torneio de volei
- Ginásio de Esportes.

03.07.92 - 20:00 horas
- Retreta na Praça Artur
Müller -

04.07.92 - 20:00 horas
- Jantar Dançante no Salão
Evangélico (Promoção Ro

t� Clube). 22:00' horas -

Baile Caipira na SOCiedade
Esportiva e Recreativa Ano
Bom.

05.07.92 - 9:00 horas -

Passeio Ciclístico - da '

Artur Müller até o Semi
SCJ (Org. Movimento
deirante)

06.07.92 - 19:00 h
Ret.reta na Praça

-

Müller
07.07.92 - 6:00 ho�_

Alvorada Festiva. 8::00-
- Culto Ecumênico na
Matriz São José. 9:30 h
Desfile Cívilo de Eatid,
Associações. 11:00 ho
Banda na Praça (Ban
622 BI). 15:00 horas -

tival do Folclore no G'
de Esportes. Apresenta
Banda Municipal - 'I

Band Elite". Apresentaçâqg,
Grupo Greenberg. April@!'
tação da Academia AIC8l)te
Fitness Club.

Jaraguá do Sul recebe mostra
fotográfica "Homens & Máquinas"
Florianópolis - O Serviço

Social da Indústria - Sesi de
Santa Catarina, está promoven
do, em Jaraguá do Sul, a expo
sição fotográfica Homens & Má
quinas, que contará com a pre
sença do Vice Presidente da

Fiese, empresário Wilson Ko

hlbach, do Superintendente Re
giona do Sesi, Valmir Osni de

Espíndolà, de autoridades locais,
empresários e trabalhadores da
indústrias de Jaraguá do Sul.

Homens & Máquinas, uma
retrospectiva de 73 fotos que
contam a histöria da atividade
econômica através de cenas de
trabalho -na indústrias, traz para
o cenário jaraguaense uma nova

linguagem em mostras institu
cionais. Comemorativa dos 45
anos do Sesi a exposição foi con
cebida e realizada em convênio
dom o Arquivo Nacional, cujo
aceNO fotognáfico é um dos
maiores da América Latina, S9- I

, mando mais de 500 mil imagem. i
As cenas do cotidiano do

trabalho e do país, de 1900 até a

década de 80, permitem compor,
de forma atrativa e abrangente,
um quadro do panorama indus
trial, com destaque para ins
tantâneos históricos que 'mere

cem sei conferidos pessoalmente.
O tratamento dado às fo

tos, originalmente em preto e

branco na maiora, cria uma leitu
ra diversa: indo do tom sépia
(nas décadas anteriores à de 40),

GANHE 'MAIS-COM

BREITHAUPT
PRECOS, CONDICÓES E. 'Ml:J'ITOS PRÊM'IOS
A CADA Cr$ 250.000,00 (INDIVIDUAL OU ACUMULADO) EM TlCKET'S OU
NOTAS FISCAIS DARÃO DIREITO A UM CUPOM PARA PARTICIPAR DO SORTEIO

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

Certo Aut. 011091359/�-2

o último bonde da linha Avenida, desativado apÓs a expansão"
indústria automobilística,

para fotos coloridas à mão, des
tacando detalhes, e outras reve

ladas em papel colorido (no per
curso que vai até os anos 70), até
as coloridas (no último período).
Paralelamente às fotos, amarra
das por um texto que sintetiza a

história da economia e da indús
tria brasileiras, há manchetes de

jornais e, revistas silkadas nas

placas, que sustentam as �otos,
assinalando, em' uma espéCIe de

mosaico, . vários aspectos e fatOS
da vida nacional. .

A Mostra Homens &Mt

quinas foi inau�da
dia 23, às 18h30m na AssoCIaçãO
Comercial e Industrias de J8I3'

guá de Sul, Avenida Getúlio
Vargas,621.

2
UNO
MILLE
Okm,

POR SORTEIO, 58 VALIOSOS PRÊMIOS

E..MAIS ...

1º SORTEIO
DIA 13/'06/92

2 TVs Philips· I
2 Refrigeradores consII
2 Fogões Dako
2 Kits Docol _

2. Carrinhos de mão
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