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Juventus e Tubarão. O espetáculo
de amanhã, no "João Marcatto"

Grêmio Esponivo Juventus e Tubarão

Espene Clube fazem na tarde de amanhã, no
estádio João Marcatto, suas estréias lia Taça
Governador do Estado, primeira fase do cam

peonato catarinense deste 0110. O Juventus de
técnico 1I0VO e sem muitas novidades, apenas
a contratação do paliteiro Paulo Mattos, en-

frentando ao Tubarão (ex-Ferroviário), quefaz
'sua primeira apresentação em competições
oficiais.

.

,

O jogo começa às 15h3(Jmill e o tor
cedor deve comparecer ao estádio, uma vez

que as duas esquipes prometem propocionar
um grande espetáculo. Página 15
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Candidato revela favorecimento
I

em concurso público do Samae i
Cena de "O Vampiro Malandro", peça infantil.

"manobra e favorecimento" no ra o cargo, perdendo a vagapara
concurso. Ele é Gilberto Gaeski; Eder B. Borges, que ficou em se

um desempregado, pai de três fi-: gundo lugar na média geral das
lhos, que foi classificado em provas, mas acabou classifican
primeiro lugar na média geral do-se por pontos de uma entre
das provas. escritas, mas estra- vlsta etapa que não constava no
nhamente não foi escolhido pa- edital de convocação. Página 05

Um candidato ao cargo de
"operador de Eta I" em concur

. público realizado pelo Samae
(Serviço Municipal de Águas e

'$!gotos) no dia 18 de junho,
ou o Correio do Povopa

ni denunciar o que' considera

Aceita redução de jornada na Kohlbach
Aproximadamente .1.000

trr:lbalhadores na empresa fabri
cante de motores Kohlbach
compareceram a assembléia
convocada pelos trabalhadores
na Indâsuias Metalúrgicas de
Jaraguá do Sul para votarem a

proposta da direção da empresa

de redução da jornada de traba
lho em 25%. Por 670 a favor,
310 contra e 18 nulos e brancos,
foi aprovada a redução da jor
nada durante três meses. Neste
penedo, os quase 1.300 traba-

lhadores da Kohlbach terão des
conto de 20% em seus salários
nos primeiros três meses e 15%
no terceiro. A empresa garantiu
estabilidade no emprego até 31
de novembro deste ano e recom

posição de 40% das perdas sala
riais em até três anos.

Ação de vândalos pode
fechar o Parque Malwee

p
Por. causa da ação continua de

vindalos, a direção do Parque Malwee
pode determinar o fechamento à visi
tação pública desta área verde e de la-

.

ze: O diretor do. museu Parque Mal
wee, Carlos Hoffmann. denuncia que,
continuamente, pessoas desrespeitam
tIS regras do parque, depredam e furtam
fo1haçens e mudas. A ação mais recen
te fOI registrada na madrugada de do
mmgo (28), quando ladrões roubaram
25�s de palmitos. O mais grave é que
(l direção do Parque tem pistas que le
�am a suspeitas de que os autores se

�o;as da própria comunidade.
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Teatro infantil
e adulto na SCAR
Este filial de semana oferece duas

boas (e raras) opções culturais na túea
de teatro. Estilo em cartaz lia SCAR
(Sociedade de Cultura Antstica) as pe
ças "O Vampiro Malandro'� voltada ao

público infantil e a colagem cênica . "O

Gig610. da Pátria Amada", uma peça
madura e isreverenu: adaptada de uma

seleção de texto de Groucho Mmx, Brel
eh; Bento Nascimento e do próprio gru
po: a Cia. Anchieta Teatral Produções
de Itajal, que já fezmuito sucesso no Es
tado com outlas peças. O "VampiroMa
landro" será apresentado hoje .(4) e

amanhã (5) às 16 horas, e "Gig610 da
Pátria'Amada", também no sábado e

domingo, às 20IJ30min.

FALTAI\ft APENAS

Parque Malwee tem 1 milhão e 200 mil m2 de ãrea verde. DIAS

FONE (0473) 72-3200
TELEX 474'- 51.

FAX (0473) 72-0304

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Editorial
Humanização da HR-IOl

A Comissão Pariamentar
L\"lt:I1W, que trata da duplicação
da flR-JOI, esteve reunida.

Anunciou-se a criação de
niais 1II11a' suhCO/;IÍSÚIO,' desta
I'CZ implantada em Joinvitle, COI1l

a função especijica de [omeccr
subsídios a CPF:, levantando
doe/os, apontando soluções e

fiscalizando as obrasde dupli
cação da rodovia. Segú;lllo o

pariamenuu; esta já é a segunda
subcomissão instalada. A pri
meira [oi no municipio de (Ja
ruva, onde já jUi definido a

construção de um pânico de en

uudu no Estado, ('/II terreno

REMINISC�NCIAS

Interesse
alemão pelos
conterrâneos
emigrados
Viajando num vagão da Rede

de Viação São Paulo-Rio Grande,
desembarcava, na antiga estação fér
rea (atual museu), às 17 horas do dia

08-12-1921, o conselheiro 'Jens von

Plehn, ministro plenipotenciário e

enviado extraordinário do governo,
alemão junto ao governo brasileiro.

A foto mostra o c0nselheiro

falal\do com as pessoas de Jaraguá,
em pequcn0 número, pois era incer
ta a hora da chegada da composição
especial qúe vinha de serra acima.

Assim mesmo vêem-se em conversa
'\

COIll o ilustre visitante as filhas de
Wilhelm Weege e de Friedrich Carl
Albert Vase I. Segurando as mãos de
uma criança, de branco, a srta. Erna
Czerniewicz também cpmparecia à

recepção. Observando o movimento,
parado ao lado de um Ford (bigode),
de roupa escura e chapéu preto, es
tava o hoje falecido motorista de tá
xi, ßruno Paulo Oscar Mahnke.

Em seguida dirigia_'se o con

selheiro, sua esposa e o dr. Seelheim,
secretánio da Embaixada Alemã para
o 1I0tl;:I Commefcio (de Wensersky),
na Abdon Daptista, hoje Mal. Deo
doro (atual prédio'da HM), para um

pequeno descanso. Às 18:30 hs se

guiam de trem para Join\4l1c, onde o

dr. Marinho de, Souza Lobo, superin
tendente do município, lhes @ferecia
um banquete .. No dia seguinte, Plehn
seguia para Curitiba. (CP, ed� n" 32,
pJ,IO-12-21)

O fato lembra uma outra visi-

doado pela comunidade, junto
a UR, onde funcionará um por
tat turistico. Outras sub-co
missões já estão previstas pl/ra
os IIItllllapio:ç de Sam) Velha,
Piçarras, ltajaí e /UI grande Ho
rianôpolis. O objetivo final, e a

[onuação ele subcomissões em

todos os municlpios .conados
pela rodovia. _

'.
-

Participou ela 'reunião, o

Coordenador do Projeto ele
llumanização ela BR-lO I, Làu
ro Sutmdor. Este projeto é ele
iniciativa elo Governador elo Es
todo, em conjunto com, as Se

c/'I;,((//�a�, de Planejamento e Fi-

nanças, Transportes, Saúde, Sc
gllnl/lça Pública e DNER, O
coordenador elo Projeto anun

ciou algumas das ações imedia
tas elo pmgm/ll". Serão instala
cios ao longo da Rodovia 'J().
aparelhos ele telefones públicos
para auxilio elos usuários ela
UR, plincipalm�nte para pe.elido
ele socorro em €aS05 ele aciden
teso 'PIT!vê ainda o projeto ilumi-;
nação, /T!foI7lW e plantio ele flo
res em todos os t/T!VOS ela melo
via, além ele limpeza nos acos

tomentos, e retiradas ele placos
publicitárias que atrapalham a

visibilidade elos motoristas.

ta" também acontecida em Jaraguá.
Era com o trem de ferro que se via�

java melhoI.
O almirante BEHNKE e o

capitãS de corvelta, GÖlting, chega
Vdm do porto de São Francisco, para
visitar Joinville e seguia a São Dento
e retoPhava a JARAGUÁ, onde per
noitava e no dia seguinte ia a Blu
mcnau. O almirante, da marinha de

guerra alemã, fazia viagem de estu

dos pela América. De retorno da vi
sita a São Dento e Hansa; era rece

bido nesta vila, na garagem da estação,
pclo superintendente dr. Marinho de
Souza Lobo, pelo pastor Ferdinand
&'hlünzen, Joiio Thiedke, dr. Lan

ghoff, Carlos Wensersky e prof.
Ileinrich

.

Gerfert, que o conduziral'n
ao Hotel CQmmercio, do sr. Wen

sersky, Qnde ficou hospedado. À noi
te uma grdnde cómissão da colônia'
alemã foi visitá-lo, mantendo

agradável palestra. Dizia-se grande
amigo do Brasil, fazendo elogiosas
referências, dizendo que visitava o

Rio de Janeif0, pela segunda vez,
sendo a primeira em 1904.

Sobre a "ida dos alemães no

Brasil, .disse que todos 0S alemães

'também deviam ser bons brasileiros,
uma vez que par!! aqui emigraram e

que o adotassem como nova Pátria.
No dia seguinte seguia a Blumenau e

floiianópolis.
Fritz Vogel, na coluna alemã,

dava outros detalhes da recepçãó mi
litar na Estação de Jaraguá e por au
toridades locais e de Joinville e da

colônia alemã aqui radicada. '

Dehnke era considerado herói
alemão pela sua participação da

"SKAGERAK-SCHIAClrr", abata
lha naval, encontrando entre'os pre
sentes os que também iinham parti
cipado daquele eombate; o que mui
to o alegrou como organizador da

marinha de guerra alemã .. O capitão
de cOfVetli partiCipara da, "JU
TlAND-SCHLACHT' e .era C0-

mandante de uma flotilha, de torpe
deif0s e a noite Foi pequena demais

para as lembranças que afloravam

ent,re 'os emigrados e o visitante.

Na manhã seguinte, o almi
rante e o' capitão viajavam de au

tomóvel para a vizinha cidade de

Dlumenau (CP, ed. 302, ps. 1 e 4,
21-02-1925 e 303, ps.7/8, 28-02-1925).

Fritz VOn Jàraguá - 07/92
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"A História de nossa gente não pode ficar só na saudade"
.O Passado só é importante se o seu tempo.foi bem

empregado.

----------- Barão de Itapocu_

Confira a História
/lÁ 50ANOS

- - Em 1942, a filha do Pastor Hermann Waidnerpassou
pOl' uma dum pl'Ova das leis nacionalistas, quando seu pai pro
Cl/ItJU /T!gi,�tní-Ia COIlIO O/�TRUD, imp.uFl'ado,pelo ot. do Reg.

, Civit Artur Midlcr; /1(10, por infração aos decretõs 4.657139 alte
melo pelo de IIU 5.318/40, mas porque o prenome não era brasi
leim, impugnação acatada pelo juiz dr: Ribeiro Pontes, solicitan:
elo que o -fastor Waidner escolhesse um nome brasileiro, que os

há "eufônicos e mais simpáticos". Waidner a brasileira o nomt

pretendido pam ORTRUDliS e /T!COI7'e ao.Ttibunal de Apelafjão.
O l'/tJC1ll11CIo/' Geral, (ii: Manoel Pedro-da Silveira, em seu pare-

. cer é [arouâvel ao .1T!giM/V como o nome-pretendido; "prenome _,

abrasileirado pela gra}ia e [onetica vemacula'' e a Camara Civil
toma couhecimento ela apelação e lhe dá provimento, em

ACORDA0 assinado pelo Desembargador Presidente Alfredo
'

TI'ompowsky,não pagava multa pelo registn» extemporâneo, mas
as custas eram pagas pelo requerente. Era um "happy end" dt
WII caso /lI1,IIO/VSO que alcançou os plinclpais jomais do país.

liA 40'ANOS
- - Em 1952, o governador ltineu Bornhausen vetava a

Lei -n!! 22, que concedia aumento gemI de vencimentos ao fun
cionalismo catarinense. A Assembléia rejeitava o veto e requeria
ao Supremo e o advogado Gabrie! Passos, em cabograma infor
mava: "Tenho satisfação comunicar-lhe que Supremo Tribunal
Federal acaba de julgar procedente a reclamação, decreta/Ido a

inconstitucionalidade da Lei Estadual 22, for unanimidade de
votos, tendo-se abstido Ministro GALLOTT por impeâimento",

- - Em 31-05 era fundada a SOCIEDADE DE ATlRA
DORES "PROGRESSO" para a prática do tiro ao alvo e demais
esportes, cabendo a pruneira diretona iegallzar 'sua existência.
P/T!s. Max lloepfner; Secr. Puettçhen e teso Alfredo D. Ianssen.

liA 30ANOS'
'

.

- - Em 1962, NAGORO era o colabomdor do "C01Teio
elo Povo" que escrevia VIDA SOCIAL EM REVIST,A. Entre as

muitas notas de destaque, refelia-se ao "rei" Lourinor SeiJJen e a

festa elo I:-spílito Sallto do Clube Atlético Baependf, perguntando'
qtial selia o seu sucesso/: Lembrava, também (') crescente movi
,mento social lia cielade, que fora como de fato fQi O Baependi
que trazia as orquestras estrallgeiras de rellome para abrilltanlOl
os bailes. Desta feüa, 110 2fl dia de .espúito Santo, a Sociedade de
Desp0/1os Acaml colllmtava a famosa orqueslra Los Gavilanes
de Espana, que entrava a p{/l1ir de então 110 rol (ias sociedades
mais representativas de Sallla Cat{/llna. COllcluía NAGOl?Opor ,

infol71U1r que o CENTRO EXCURSIONISTA JARAGUA reilli
ciaT'a as suas ativielaeles com uma subida ao Pico Jaraguá, telldo
como guia o sr. Norbel1o Sta�shllll Emmelleloerfer.

lIA 20ANOS
- - Em 1972" o dr. Mulillo Barreto de Azevedo era alvo

ele homenqgens pelos alullos da ESCOLA SUPERIOR DE
EDUCAÇAO l,is/CA E DESPORTOS DE JOlNVILLE, na So
ciedade Ginástica, ele dÍl'etor daquela escola de ensino superior;
por ocasião c/a f0177wtul't1 da plimeira tU/ma de professores, sau
elado pelo aluno JO/ge Schwm1z, !essaltalldo a personalidade
marcallte do homellageado.

'

- - A illlpl'ellsa publicava fotos da visita que a Assem
bléia Legislativa, comanelaela pelo dep. Ne/'eu Pedlini fazia à
"PélVla elo Vale do ltapocu, pelo exemplo que a integraçäo dos
seto/T!S pl1vaelos ,e públicos davam lia execução das metas gover
/wlllentais, oferecelldo 1II0til'OS illelispe/!sáveis capazes de com

preender e de elllp/'eeneler o PLANO NACIONAL DE DESEN·
VOLVIMENTO, o município de Jaraguá elo Sul como destaque
espedjico elo nosso Estaelo. A imp!T!nsa estadual dava destaque
à pe/feita sintonia ela Aclllllilistração Mayer-Scltmöckel com o

emplT!sal1aclo aglutinado na ACIJ's. Pedlini enviava mellsagem
ele agmdecimelllo à cielade, "cujo parque industlial, sem dúvida,
é mOlivo do mais justo orgulho para Jaraguá e para Santa Cata
Il/la ".

HÁ 10ANOS
- - Em 1982, Célio Albel10 Eisenhut, c/tefe cla seção de

molelagem da fundição c/a Ele(/vmotores WEG possula uma ra

ra coleçiio de cal1eiras de ciganvs. Eram 6.650marr:as diferente�,
ele 186 países e /T!giöes do mUllc/o, qúe o colocava como priIlC/
pai colecionaelor do gene/vela Améiica do Su.'. Era também o

lÍnico brasileilv a ter/T!gisflv no LIVRO INTERNAC10NAL DA
INGLA1ERRA - "Astral", elllidaele que /'eulle os pline,ipais co

lecionaclO/'es ele calteiras de ciga/7'(is elo mlmdo.
,

- - A comissão de empresários, integrada por DorYo1
Mal'catto, Eugênio José da Silva e José Carfos Neves, junto com

Ademal' Lotin Frassetto, sec/etálio executivo, i1,f0n1laVam à im

prellsa o início cio 1I0VO Sllpel7l1err.aclo cio SES/, a ser constrUIdo
/w 11m CeI. Emílio,Cados Jourdan, 110 centlV da cidade.

Alta Tecnologia
em matérias-primas

para alimentos

Fone: (0473) 72-2277 - Jaraguá do Sul - SC

Jaraguádo Sul, 4 a 10 de julho de 1992
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



PFL homologa candidatos
a prefeitura e a câmara

I

Massaranduba - o PFL

massarandubense realizou
convenção no dia 24 dc junho
à noite, c homologou os no

mes dQS seus candidalos a'

prefeilo, vice-prefeito e ve

readores que concorrerão nas

eleições de 03 de outubro.
O atual vice-prefeito

Rairnúnd Zimdars foi lançado
candidato a cabeça de chapa
à prefeitura. Seu vice será :Z;ç
ferino Kuklinski; Eles fqiam
aclamados por unanimidade '

entre os convencionais.
A nominata de candlda-'

los à vereadores abrange re

'prcsentantes de todas as <':0-
munidades do município.
"Nossos candidatos são.osve
readores líderes desras .co- .,'

munidades, o que nos faz crer

que a população massaran

dubense estará muito bem re

presentada na Câmara Munici- '

pai a partir de 1993, enfatiza
ram o prefeito Dávio Leu e, o

presidente do PFL local, Ze
ferino Kuklinski. Da relação
de candidatos constam os se

guintes nomes: Abilo Zanotti,
Adolfo Ranghetti, Albrecht
Kracke, Alcido Milbratz, Al
tamiro Frítzke, Arthut Keu
necke, Arrold Rode, Bertoldo
Mueller, Eloy Klcinschmidt,
felippe Berndt, Francisco
Kulling Filho; IVo Belegante,
Jacob Kasmirski, José Sch
mitz, Lauro José Klosowski,
Leocãdia : Bisewski Korz,
Lourdes Maria Beber, Mario
Siomecki, Olívio Buzzi, Real
dino Moser, Silvério Koslopp,

Udo Borchardt e Werner

Marquardt.
Considerações

O prefeito Dávio Leu,
bastante satisfeito, com a pre
sença maciça. dos convencio

. nais, agradeceu a' todos, di
zendo ser esta uma demons
tração "de que iremos vencer

estas eleições". Leu enalteceu
a capacidade de trabalho já
dcmonstrada por Zeferino
Kuklinski - quando este ad
ministrou o município por
duas. gestões, e também de
Raimund Zimdars, que na

,'.'. í

.. .'� 1, ,'.1
., ,

.. \ \',�

Dávio:
"iremos
vencer

estas

eleições"

condição de seu vice demons
trou capacidade e competên
cia. "Estes dois saberão con

duzir os destinos de Massa
randuba, o povo reconhecerá
quem são os melhores", com-
pletou. .

'

, Encerrando a con-

venção, o candidato a prefeito
Raimund Zimdars agradeceu
o apoio de todos a sua candi
'datura, enfatizando que de,
agora em diante, todos traba
lhassem com muito afinco em

.favor de uma só causa: "a'
vitória".

"Aliança" promoveu palestra
com diretores da Perfil

.

Jaraguá do Sul - Cerca
de 240 pessoas, entre elas
candidatos à Câmara de Ve
readores, prefeito e vice, além
de familiares, participam da
palestra promovida pela
Aliança por Uma Nova Jara
guá (PTB, PDS, PL) no últi
mo domingo no Baependi.

Os palestrantes: Tadeu
COlllerlatro e Claudino Kos
teski falaram durante 4 horas
sobre política, destacando
nuances e a decisão de ser um

candidato.
.

Os presentes, atentos,
ouviFam dos palestrantes, que'

são diretores da Perfil, em

presa especializada em pes
quisa e marketing político,
tópicos para o desenvolvi
mento de uma boa campanha
política..

Para Tadeu Comerlatto,
a mensagem é simples: políti
ca não é para qualquer tun, o
voto não é partidário e con

cluiu: o eleitor quer uma

campanha de nível elevado.
Já o palestrante Claudi- ,

no Kosteski, destacou a im
.portância da positividade dos
candidatos, assim como o la
do negativo que o político

apresenta, principalmente es
tando no poder, quando de
saprende á humildade..

O candidato à prefeito
pela Aliança por uma Nova
Jaraguá, Durval Vasel como
um dos participantes, disse
ler aprendido outros pontos
importantes da política, afir
mando: "Estamos afinados e

afiados para esta campanha".
Ao encerrar a Palestra, Ta
deu Comerlatto, citou Napo
leão Bonaparte, quando disse:
"Os sábios buscam a sabedo
ria. Os tolos pensam já tê-la
encontrado" .

CORREIO-
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ADERBAL,MACHADO

Uma falácia

Da entrevista coletiva.do dr. Aite�ir Fogaça Iúnior; presi-.
dente do PFL -de Jamgúâ do Sul, duas colocações:

11) " o governador apoia o PFL do municlpio em sua coli

gação com o PMDB e, 2!l- foram condenados os vereadores elei
tos pelo PFL na última eleição, que sairdm dopartido.

, Primeira obse".:'ação: o goverrm.do� N,AO AP�IA o PFL

,de Jaraguá do ,SI�/. Elf mesmo, como Jpm,alls,a, OUVI Isto do 8<?
vemador. Se duvidarem, dentro do PFL ou o dr. Fogaça, é fáCil:
tragam-me uma g�vação do govemador dizendo que .apóia o

PFL na atual circunstância e eu publico com todas as letras,
dandoa mão «,palmatória.
,,' ,}?ÇJNJuit o gove�ador não apoia? Fáoil: o nome cabeça-

. de-chapa é do PMDB, para a prefeilUItQ. Se apoiasse o PMDB
aqui, em 1994, para á eleição góvemamentalna sua sucessão, a
quem Kleiniibíng apelaria para pedir 'apoio e votos em Jamguá
do Sul?Ao 'MDB ou aos deputados Durval Vasel, Udo Wagner
e Paulo Bauer, seu atual Secretário da'Educação, envolvidosem
favor da candidatura daAliança para Uma Nova Jamguá?

E o P.FL, elh '1994, estará com o PMDB ou com o gover
'nadort. Diriam: mas a eleição mUnicipal é ''peculiar'. ESta é-a

desculpa mais esfarrapada que existe, pois ,todos sabem das
razões da coligação aqui ocomda, ditapelopróprio PFL: é que a
chapa de Vasel só ofereceu "santinJios" e o PMDB ofereceu
"vantagens matetiais".

E não há nada peculiar em unirAguá e óleo - são inconci
liáveis. Pelo contrário, o governador declarou, alIo e bom som,

que o PFL de Jaraguá do Sul, unindo-se ao PMDB, é o seu ini

migo número um: Se duvidam, perguntem para de.
Segunda observação: os vereadores safram do PFL por

ALGUMA, RAZÃO. Qual foi? Uma direção desastmda, sem jo
go de eintum, desmotivadora, egofsta e que não 'valot:izaJia seus

elementos mais imponantes, como o são, em todas as hipóteses,
vereadores eleitospelo ponido. '

. OfF,L e ospefelistas eventualmente fiéis à orientaçãopar
tidária ,de:: acordo com o processo de coligaçãO atual, ainda irão
se OITepellder amargamente do atual quadro. O pattido, mesmo
sob o argumell,o da "peculiaridade", [ICOU sacrificJldo em sua

imagem - e geroti um confrollio com suas linJias fils6Jicas gerais,
conto determinadas pelo diretório regi()llal, para o qual o PMDB
nem é adversário, é inimigo mesmo; tal a vidência do conflito
político entre ambos 110 âmbito estadual:

Isto porque o governador continua achando que o PMDB,
por casua do seu governo, desgraçou a eeonomia estadual. e es

tourou com a administmção - basta ver as obrasJKJIêmicas que o
PMDB ou não prosseguiu, jogando pela janela o dinheiropúbli
co, ou malbaratou, como a Pome Pedro Ivo, objeto de uma CP!
naAssembléia por desvio de US$ 20milhões.

,

Sem falar na lJR-282, que o PMDB assumiu em 15 de
.

março de 1987para tesminar-e não asfaltou um metro sequer
apesar das festanças e chUlTQScadas demagógicas em nome da

'

integlidade da obra. .

Se apoiasse o PFL de Jaroguá do Sul, o governador estaria
apoiando o PMDB.E aI, estaria faltando com a verdadepara si
mesmo agom, ou teria' faltado nas declarações que fez. E
Kleinúbing, com relação à sua {J9sição contra o PMDB, I. categó
rico e não-costuma mentir.

,

.

patenlna
Jaraguá,ido Sul

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

o melhor Carro Usado da região
CHEVETTE JUNIOR, AZULMETÁLICO/92
ESCORT L, AZULMETÁLICO/91
HONDA CG 125, PRETA/90

[I"ll

·GOL CL, PRETO/91
FI000SS"PRETA/92

Moretti, Jordan & Cia. Ltda.

ESCORT L, VERMELHO/90
FIAT UNO MILLE, VERMELHO/92'
LADA NIVA PANTANAL, BRANCO/91

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 158
Fone 72-1777 - Jaraguá do Sul - SC
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Em Schroeder, coligação
une PFL, PRN e PMDB.
Schroeder - PLF, PRN

e PMDß firmaram coligação
110 dia 24 de Junho, em con

venção municipal, para con

correrem as eleições de outu
bro próximo. Como candidato
a prefeito pela coligação foi
escolhido o nome de Hilmar
Rubens Hertel (presidente do
PFL), seu vice será Gregório
Alois Ticstz (PRN).

Segundo informa Hil
mar Rubens Hertel, a coli
gação tornou-se realidade em
função dos inúmeros apelos
da população schroedense,
que deseja o crescimento,
bcm-estar social, desenvolvi
mento cultural, apoio ao �s
porte, à agricultura, educação
e saúde, e, acima de tudo,

participação no pro�resso de
Schroeder. O candidato ga
rante que estas e outras. rei
vindicações eonstarão de seu

plano de governo, já em' fase
de elaboração.

A primeira grande reu

nião de lançamento da cam

panha de Hertel serä no dia
25 de julho, às 14 horas, no
Pavilhão Comunitário São
Wendelino". no centro, e de
verá rer a presença .de todos
os candidatos da coligação e

do povo em geral.
\ Candidatos

A relação de candidatos a ve

readores pela coligação é a
, ,_i seguinte:

Vereadores: PFL: Laércio
Gaedke, Orivaldo Corrêa, Ivo

Mueller, Moacir Volnei To
mazeli, Rubens Karsten, Bar
tira Kreis Hertel, Adolf
Weiss, Altair Sebastião Mu
chalski, Levino Ristàu e José
Miguel Campeslrini.
- Vereadores: 'PRN: Reginal
do Karsten, Ercelino Costa
Sobrinho, João de Ávila, Ge
raldo Zelfeld, Valmor Hasse,
José Gesser, Adelino Zilz,
Irineu Antônio Zanella, Má
rio Klemann, Fernando'
Gneipel, Dorival Kreis, Mar-

'

ces Simão Salomon, Alibert
Hefter e Luiz Joaquim Ger
mano.
- Vereadores: PMDB: Bruno
Muchalski, Wendelin Salo
mon, ,Adernar Bachmann
e MárioVieira.

Moradores,
em

protesto,
colocaram

uma

bananeira
DO

burasco
de esgoto

Prefeitura ainda não
. consertou esgoto de rua
Jaraguá do Sul- Do Cen

tro de Saúde à Prefeitura Muni
cipal. Este tem sido o trajeto fei
to por várias vezes por Lamarti
ne Pires de Lima, residente à
Rua Antonio Ribeiro, antiga
Aguas Claras.

Há 5 meses, ele, a exemplo
de outros moradores desta rua,
esperam o cumprimento da pro
messa feita pela prefeitura, de
solucionar o grave problema do

esgoto a céu aberto nesta via pú
blica.

Conforme palavras
. do

próprio morador, há 150 dias foi
informado de que os tubos para
o devido reparo seguiam para o

local, mas até o presente mo
mento o material ainda não che

gou.
Segundo o Morador, a in

formação obtida junto ao Posto
de Saúde, era para que procuras
se a imprensa tentando a solução
do problema.

Outra informação presta-
'

da pelo reclamante foi de que o

maquinário da Prefeitura Muni-

.

cipal ao efetuar o alargamento
da rua, estourou os tubos ali exis
tentes, não providenciando o de
vido reparo, deixando à mercê da
sorte, .a saúde dos moradores,
principalmente crianças de uma

escola próxima ao local.
.

O Correio do Povo já ha-
. via levantado esta denúncia há
quase dois meses. Na ocasião um

vereador do PMDB garantiu que
a prefeitura solucionaria o pro
blema em 15 dias, mas até agora
nenhuma providência foi toma
da.

NANETE
,

MALHASLTDA
.Ó»

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

·,V .
'
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I:
II ,Jaraguá em foco
--------.....----Sérgio Peron_

Os carros fazem verdadeiro balé ao passarem pela
Rua Cabo Hary Hadlich entre a Marechal e a Reinoldo
ROll.

São Buracos e mais buracos, cercados de rua por
'todos os lados.

-.-.-.-

Encontrei o vereador Balduino Raulino. Falou-me
da volta ao trabalho e da sua imediata salda nesta quin
ta-feira, afinal concorre à r.eef)ição, e citou uma frase que
/{ inúmeras vezes, 110 Bandeira do Estado de meus avós
matemos" Minas Gerais:

"Libertas quae sera tomem"
-.-.-.-

Membros do PFL (até candidatos à vereança) fala
,

ram-me do descontentamento com a colig�ão dopartido.
Pensamentos diferentes, engôdos e coisa e tal.
Com apalavra opresidente dopartido.

-.-.-.-

Visitei o Bar do Athayde na Vila Lenzi. Encontrei
me com a maioria das pessoas que lá assistiram o episó
dio "briga na cancha" 110 dia 11/04 disseram-me:

.

- estamos aguardalldo um comicio...
II -.-.-.-

Estejam atentos: Um torpedo foi apontado e'dispa-
rado de Florianópolispara Jaraguá do Sul.

.

Na ogiva contêm bombaspor crime 'de calúnia, injú-
ria e dißamação. ,

Destino: um politico de Jaraguá do Sul, que pensa
demenos e fala demais.

-.-.-.-

Um brilhante advogado em Jaraguá do Sul (leia-se
Sâvio Musilo Piazera de Azevedo} está municiando um

canhão apontado para um candidato, à Câmara-de verea

dores no munictpio..

Depois do tiro, não se garante mais a candidatura:
-.-.�.-

Determinado candidato à Câmara de Vereadores de

Jaraguá do Sul, tem feito a seguinte campanha:
O eleitor assina uma nota promissória e leVa o que

pediu com a seguinte mensagem do candidato para medi
tar:

'" Elegendo-me, rasgo a promissória, caso contrário
irei cobrll-Ia. Com juros e mais jU1'()S, inclusive correção
monetária.

-.-.-.-

Tem um caso da escola onde realizava-se a escolha
da garota.

A todo momento o mestre da cerimônia dizia:
- O meu amigo.. (e citava o nome do candidato à

prefeitura Ademar Duwe) está dando 4 caixas de cerve

jas... para melhor torcida.
- A certa altura, um dos membros do corpo de jura

dos; indignado com o ato transformado em campanha
politica; levantou-se, caminhou tranquilamente até o apre
sentador, pediu-lhe Omicrofone e lascou:

- Pois o MEUAMIGO Durval Vasel, está dando 5
caixas de cerveja;

E assim/oi.
-.-.-.-

À partir desta semana. estaremos encerrando.nossa'
coluna com um pensamento dos grandes nomes da nossa'

era, para a devidameditação do final de semana:
'�4 árvore da liberdade deve ser regada de tempo em

tempo com o sangue dos tiranos, pois é seu adubo nau:
'ral"

Thomas Jefferson I'

1.-

�II �
·

..Ii'

. TIBÉRIO
AUTOMÓVEIS Compra - vend� - troc(l

Rua Bemardo Dombusch, s/nfl
Fone: (0473) 72-0759
laragud do Sul - SC
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Denunciada manobra
em concurso do Samae

Dia 18 de junho de 1992.

Data da realização do concurso

público do Samae (Serviço Mu

nicipal de Aguas e Esgotos) que
cnlre outras oterecia a vaga de

operador da ETA I (Estação de

Tralamento), com um salário ini

ciai pouco superior a Cr$ 1 mi

lhão. Onze candidatos fizeram as

provas e foram aprovados.
Dia 22 de junho €oram di

vulgados as médias dos aprova
dos nas provas escritas. O candi-

. !lato Gilberto Gaeski foi o pri
meiro colocado, com uma média
.de 7,43, contra 7,16· do segundo
classificado: Éder Borges. Dia 24
ti.: junho, são realizadas entrevis
tas com os aprovados.

As notas de dez deles não

passou de 7,0, com exceção de
Edcr B. -Borges Gá funcionário
da Casan), que ganhou 8,5, fi�
eando então 0,03 (três centési

mos) acima da média geral de
Gilberto que foi de 7,36 contra

7,39 dé Euer.
Assim inicia a história con

tada por Gilberto Gaeski, o can

didato melhor qualificado nas

provas escritas, que abrangiam as

disciplinas de Matemática, Por

tuguês, Laboratório, Química e

Psícotêcnico. Indignado ele pro
.curou o Correio do Povo, rela
tando o que chama de "palhaça
dafavorecimento e churicho" por
pane do Samae, já que por oca
siâo das provas não revelarem
aos candidatos o critério de en

trevista que valeria como prova
oral. "Estranhamente, só no dia
de divulgados os resultados da
prova escrita é que nos comuni
cam na necessidade de entrevis
ta. E só neste dia «22), foi o edi
tal do concurso afixado no qua
dro mural do Samae, juntamente
com as, notas das provas e a mé
dia final, onde fui o primeiro co-

.. -

)

Gilberto
,Gaeski, o
denunciante

locado", argumenta Gilberto.
Segundo o denunciante, o

edital não exigia experiência an

terior .. "Fui informado pela res

ponsável pelas inscrições que não
era necessária experiência 'na

função; pois o aprovado recebe
ria treinamento específico após
sua admissão. Porém, após o re

sultado das entrevistas, fui co

municado pela senhora que co

ordenava a entrevista que ao

candidato Eder Borges foi atri
buído nota 8,5 pelo faio de mes

mo já possuir algum conhecia

mento técnico do trabalho que
iria desenvolver.

Apesar de toda a insistên
cia por parte de Gilberto Gaeskí,
o único consolo que recebeu foi
de ser-informado que o concurse

tem validade por dois anos e nes

se período provavelmente viria a

ser admitido.
A diretora do Samae, Elisa

Manske Lescowicz, não foi en
centrada, apesar de diversas ten
tativas na manhã de quarta-feira,
para dar as devidas explicações
sobre o caso.

Em relatério entregue ao Correio do Povo, Gilberto Gaeski
, faz as seguintes considerações

1°) Se todos os candidatos, pretendiam ocupar o
mesmo cargo, é de se supor que todos estavam num mes
mo nível, razão pela qual, em algo tão subjetivo como uma

entrevista, é ilógico o candidato que foi classificado em 10
tugar obter umanota tão superior ás dos demais;

2°) Havia necessidade de a Comissão permanecer
trabalhando até a madrugada do dia da- publicação do re

S�ltado, uma vez que as entrevistas fc ram realizadas a três
dias atrás? Eslava com defeito o computador da SA-
MAE? -

3°) Porque exatamente 8,5 pan o primeiro coloca

�o! .�or que ele apresentou maior nota em IADO
lV\101UO lia prova escrita?

ob
4°) Porque não foi atribuída nota 8,5 àquele que

leve nota� maiort;s nas provas de MATEMÁTICA,
PORTUGUES, QUIMICA e ainda um 10,0 (dez) no
exame psicotécnico?

5°) Tania "competência" tinha a comissão organizadora (entrevistadora) do concurso, que possivelmentelenha que ter dedicado umanoite inteira para encontrar

��a. nWa q!c'«<"somada às outras, desse ao candidato
ER, uma média final superior aos 7,36 conseguidos à

CUsta de muito esforço de minha pessoa, pois somente no

�a supe�ior a 8,5 na e�l.revisia, daria �qu�le candidato .aPOrtuflIdade de classificar-se em pnmeiro lugar e VIr
ocupar a ' .

.

003 •
umca vaga disputada no concurso. Pois somente

, (Ires centésimos nos separaram).
a r_6°) Se por ocasião da entrevista considerou-se a
p Idao do candidato ÉDER no aspecto laboratório, na

,qual o mesmo tirou nota 9 ° porque não observou-se a
nota obtida ,em QUÍMICA 'que é matéria afeta a área de
alua - ,

•

: çao do Operador de ETA, na qual EDER tirou so-
meule 5,0 - inferior à minha nota que foi 6,25.
ra ,70) No mínimo foi incoerente a banca examinado

Ie' POIS qu !1I1 entende de laboratório deve necessariamen

'fD�:�ndcl: d� química, o que não ocorre con} ? candidato
, POlS tirou nora excelente em laboratório e somcn-

Juraguá do Sul, 4 a 10 de julho de 1992

te uma nota razoável em química (5,0). No meu ponto de

vista, Química é meio, Laboratório é fim.· Como pode
uma pessoa entender o fim, se pouco sabe do meio.

8°) Em nenhum momento foi informado aos can

didatos que determinada matéria teria peso maior que as

outras, portanto não se justifica a informação dada pela.
coordenação do concurso.

Pelas razões e fatos aqui narrados, por' ser de

JUSflÇA, providências devem ser tomadas quer no cam

po administrativo, quer a nível Judiciário, pois como dizia
o poeta, "esperar não é fazer, quem sabe faz a hora, não
espera acontecer".
Demonstrative das notas obtidas pelos supracitados 'can-
didatos e médias.

.

Gilberto Gaeski Eder B. Borges
Psicotécnico 10,0 10,0
Matemática 7,0 6,63
Português 8,94. 5,21
Laboratório 5,0 9,0
Química 6,25 5,0
MÉDIA ,7,43 7,16
Quadro demonstrativo das médias da la etapa <lo concur
so (dos dois primeiros colocados), das notas atribuídas à
entrevista e média final.
Candidatos Média na 1° Nota da Média

final'
7,39
7,36
6,72
6,62
6,60
6,56
6,42
6,38
6,35
6,21
5,71

Eder B. Borges
Gilberto Gaeski
Tarcisio Demo
Jean Charles Link
Luiz Carlos S. Santos
Gcomir M. Pereira
Aleixo F. de Gaspar
Paulo R Schiecher
Gitmar F. IIeun
Ivo Luis Krause
Edson f. Ramade

etapa
716
7:,iJ

entrevista

8,5
7,0 __

7,0
7,0
7,5
7,0
7,0
5,0
5,0
7,0
7,0

Moretti (esq), mostra seu trabalho vencedor

.Morettí vence concurso
"Escultores do Valo"

Jaraguá do Sul >
- O

empresário e escultor Gilmar
Moretti venceu o concurso de
escultura "Fundadores do Va
lo", criado para homenagear
os trabalhadores asgrícolas da
localidade de Santa Luzia,
que, há dezenas de anos, abri
ram um grande valo entre as

arrozeiras, dando início à irri
gação nestas lavouras e possí
bilítando uma boa 'produtivi
dade na cultura de arroz.

Moretti concorreu com

outros quatro artistas: V�ra
Trichess e Valmir Aristeu
Grott, Iracema" Moreira
Baümle e Rosita Schacht Ele
concorreu com dois trabalhos
e venceu com o segundo ins
crito.

A entrega do prêmio
aconteceu na residência de
Honório Tomelin, em Santa
Luzia, onde compareceram os

organizadores: Ajap (Asso
ciação Jaraguaense de Artis
tas Plásticos) SCAr (Socieda
de Cultura Artística) e convi
dados especiais.

"

A equipe que escolheu
o melhor trabalho foi com

posta pelo secretário de Cul
tura e Esportes, Leonel Fio
riani, secretária da Educação,
artista Denise Silva, arquite
tos Ruth Borgmann, Otaviano
Pamplona e Edson Lima, e
pelo anfitrião do' excelente
coquetel de de entrega do
prêmio, Honório Tomelin.

Rua Cabo Harry Hadlich
\ .

Buracos" prejudicam tráfego
Jaraguá do Sul - Há mais de 30 dias, esta é a situação da rua Expedi

cionário Cabo Hary Hadlich, trajeto entre a Marechal Deodoro e It Rua Rei-
noldo Rau. O fato foi levantado também na Ornará de Vereadores.

'

Numa das sessões o vereador José Ramos de Carvalho pediu pro
vidências para que o problema dos buracos fosse solucionado.

Segundo informações do solicitante, a expedição dada foi de que devi
do ao tempo chuvoso, a rua não poderia receber o reparo asfáltico.

O vereador lembrou que as ehuvas começaram no final de semana que
passou.

Bate-Rebate - O presidente do diretório do PFL de Iara
gllá do Sul, Altevir Fogaça Júnior, enviou nota ao ,Correio da
Povo, rebatendo matéria publicada na edição passada onde o

vereador Balduino Raulino dizia que ele teria qualificado mem

bros do Legislativo jaraguaense como incompetentes.
Na nota, Fogaça diz que as acusações feitaspelo vereador

são falsas. Mas sustenta que com relação ao Balduino a classi-
ficaçãoprocede. "

Em Petropôlis. - O gropo folclórico Sünnros Volkstan
groppe e Rio da Luz, ambos de Jaraguá do Sul e lJl:le buscam
preservar os estilos de danças originários da Alemanha se

"jresentam neste final de semana na cidade de Petrópolis (RI na

Bauernfest (festa do colono alemão). Eles foram os únicos gru
pos catarinenses, convidados para o evento e ficam naquela ci
dade carioca durante quatro dias..
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Vandalismo pode provocar'o
fechamento do Parque Malwee

Jaraguä do Sul - A
consciência ecolégica que
tOl1l0U conta do mundo com o

advento da Ecoj92 parece
não ter repercutido em algu
mas cabeças de Jaraguä do
Sul. Carlos Hoffmann, diretor
do Museu Parque Malwee,
está denunciando a ação de
vândalos que constantemente
destroem a mata, desrespei
tam as re�ras do parque e

que no último final de sema

na, madrugada do dia 28,
roubaram 25 pés de palmito
desta que é a maior área ver
de privada e aberta ao públi
co da região, com 1 milhão e

200 mil metros quadrados.
Se persistir esta si

tuação é até possível o fe
chamento do parque ao pü
blico, informa Carlos Hoff
mann. O que seria extrema
mente lamentável, já que o

Parque Malwee, com trilhas,
churrasqueiras, lanchonete,
restaurante, lagos, estátua e

uma vegetação exuberante é
muito procurado" por turis
tas de todo o Brasil e até do
exterior, que se encantam
com a beleza do lugar. '

As agressões mais cons
tantes às regras do Parque
são o tráfego de veículos pe
quenos e motos em alta velo
cidade, banhos nos lagos que
são proibidos mas prolifera�,furtos" dct-mud'ás e dtpred'aç,aQ
de árvores, arbustos e folha
gens, chegando ao cümulo do
roubo do palmito, uma das
plantas. nativas mais cobiça
das pelo seu valor alimentício.

O pior de tudo é que os '.
""

"

infratores são. pessoas da 1
pr6pna comunidade, como '

'

.

garante Carlos Hoffmann, di- Uma das estátuas do Parque Malwee, a vestuarísta,
zendo que a direção do Par- segundo Hoffmann - "tem o vador da" natureza ao abrir o
que tem pistas dos autores maior respeito pelas regras e parque cónfiou na comunida
mas não provas. Razão por- pela natureza do parque", os de e colocou apenas poucos
que não pode fazer nada, a maiores prejudicados seriam guardas na extensa área paranão ser apelar para a cons- os habitantes da região, pois garantir a liberdade de trânsi
cientizaçãó da população. esta é uma das poucas, bara- to e de uso dos visitantes. Es-

Hoffmann diz não saber tas' e gratificantes opções de te elo de confiança não pode
como qualificar estes atos, lazer disponíveis pelas proxi- ser quebrado, a perda seria
que denomina apenas como midades. irreparável para quem gosta,
"indescritíveis". Porém, alerta sabe curtir e preservar a na-

que se a situação não se re-
' Uma área verde tão be- tureza.

verter, a direção pode ter que la, bem cuidada e pratica- O tempo de conscienti
apelar para medidas drästi- mente presenteada à popu- zação urge. Não é possível
cas, não descartando nem lação pela' direção da Mal-. que 1)0 .meio de uma gigan
mesmo um possível fecha- wee, através de seu presiden- tesca onda ecológica, 10ßo a
meato à visitação pública. te Wander Weege, merece ordeira comunidade regional

É importante salientar mais consideração, princi- dê, um mau exemplo destes.
que além dos turistas, que - palmente porque este preser- (S.G.)

GRANDE PROMOÇÃO Válida até 17/07/92
S�/ellc�oso Ori_g. Del Rey, Belina, Corcel Cr$60.()(}(},(}()
Silencioso Ong. Gol, Voyage"Paratl .. ' ,

" C/'$ 73.()(}(},(}()
Silencioso TraxOng. Chevette, Marajó Cr$ 32.000,(}()
Silencioso Interm. Ong; Chevette, Marajó : Cr$ 80.()(}(},(}()
Silencioso Oliç. Interm. Uno, Prêmio, Elba Cr$ 66.()(}(},OO
Silencioso Ong. Tl'ClZ. Monza (todos) ...............•.............. , Cr$ 82.000,(}()
Silencioso Ong. Traz. Escort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 80.()(}(},(}()
Cano Terminal Passat .....•.................................. C,$ 31.()(}(},oO
• Pfl!ÇO a vista Oll até 10 dias com colocação gl'CllUita

, \

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

I Consulte IlOSSOS preços de molas, amortecedores epastilhas de freio - Colocação gratuita.
II
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,

Preconceito
Existem muitos tipos de preconceitos mas

eu irei falar do racial, de idade e de classes so-
I •

.

�
, .# J '

CLUlS.

Preconceito pra mim é o julgamento de
Ulna pessoa, de forma errada.

O racial é um dos mais existentes no muno

do.
'

,

Mas por que julgar uma pessoa pela sua

raça, pela sua cor? Todos são iguais, todos fo·
ram feitos de carne e osso, a única diferença é a
cordapele.

.

E desde quando a raça ou a cor de uma

pessoa pode ser um defeito?
-o preconceito de idade; atinge mais os jo·

vens e os idosos.
-

Um jovem ou um idoso podem, muitas ve·

zes, fazer a mesma coisa, até melhor, que uma

pessoa na média idade. Mas não podem de
monstrar isso, por causa da discriminação.

Por que julgar uma pessoa pela sua classe
social, se épobre ou rica?

-A pobreza ou a riqueza, não tem nada a'
ver com caráter, com modo de agir.

Deve-se ver uma pessoa, não pelo que ela
tem, pela sua cor ou sua idade, mas sim, pelo
que ela é, pelo seu modo de agir epensar.

Opreconceito causa muito mal, e sem ele o

mundo seria bem melhor.
Femand'ii..Pf1iza:. c(ri.:CfJsttI:

13 QIWS

·1

Praia de Zimbros

Vendo, em Porto Belo, área de terra cl
4.S00m2, água corrente, luz elétrica, à 190 me

, tros de praia, Preço - Cr$ 33.S00.000,00, aceito
veículo no negócio. Tratar cl Cezar pelo fone
(0473) 46-1216.

SPÉZIA & elA. LTDA.
Serraria e Serviços de Trator .

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

R. João J. Ayroso, 712 - Jaraguá
Esquerdo

Fone: 72 ·0300 � Jaraguá do 8ul-
.

SC

.. FUNI'LARI�
JARAGUÁ LTDA.

Ctlllltu eAq_ce'"Solar.
R. FelipeSc'-idl. 279-Fou:

72-0U8

J•••_ tioSIIl- SC

Jaraguá do Sul, 4 a 10 de julho de 1992
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



__----------------------------ECONOMIA

Tecnologia da Duas Rodas
foi mostrada na Fispal

Jaraguá do Sul - A

Duas Rodas Industrial

participou da Feira das

lndústdas de Produtos da

Alimentação realizada de

23 a 26 de junho' no Par

que Anhembi, em São

Paulo. O vice-presidente
da .empresa,' Rodolfo Huf

fenuêªsler, diz que a in

tençãó é firmar cada vez

mais a marca e mostrar a

qualidade dos produtos
Duas Rodas no Mercado
Nacipnai, que absorve em

torno de 70% da pro
dução da empresa.

Esta não é a primei-,
ra vez 'que a Duas Rodas
(antes Indústria Reuni
das) participa da Fispal.

Já há vários anos, ela ado
ta o mesmo procedimen
to. Nesta última edição, a

. empresa se fez presente
com um stand próprio -

que mostrou a qualidade
das suas essencias e aro

mas - e dois "stands" em

conjunto com empresas
que utilizam ingredientes
de sorveteria produzidos
pela "Duas Rodas".

Outros investimentos

Apesar da crise
econômica nacional, que
na opinião de Rodolfo
Huffenuessler, deve per
sistir pelo menos até o fim
do ano e que pode se

Vestuaristas buscarão na

justiça reajustes do FGTS
Jaraguá do Sul - o

Sindicato "dos Trabalhadores
nas Indústrias do Vestuário
de Jaraguá do Sul avisa a to;
dos os trabalhadores de sua

categoria profissional que o

governo federaI deixou de
reajustar o FGTS (Fundo de

,

Grantia por Tempo de Sevi
ço) nos seguintes meses e

percellta�ens:
- Julho;87 - 6,82% .

- Fevereiro/89 - 39,16%
- Maio/90 - 44,80%
- JUNHO/90 - 7,87%
TOTAL (índice sobre índi-
ce): , 132,18%.

Para recuperar- estes
132,18%, correção que deverá
ser aplicada sobre o que o

trabalhador tiver depositado
em sua conla do FGTS, o

Sindica:to entrará com ação

judicial contra á União coleti
va. Todo o trabalhador que
estiver interessado em defen
der seu direito, entrando com

esta ação, deve' proc-urar o

Sindicato com a'seguinte do-
cimentação: . proílssionais
empregados: extrato do
FGTS .que o banco fornece,
de preferência o mais atual,'
última folha de pagamento e

carteira de trabalho. Desem
pregado: carteira de trabalho
e rescisão do contrato das
firmas'em que' trabalhou.

As ações deverão dar
entrada até o.último dia do
mês de julho deste ano. Por:
este motivo, os empregados
devem procurar o Sindicato
dos Trabalhadores nas Indús
trias do Vestuário imediata
mente.

Em Pooierode - O Sindicato dos Trabalhadores nas

Indústrias do Vestuário de Jaraguá do Sul inaugurou DO dia
Z7 �e junho uma sub sede em Pomerode. A filial pomeraDa da
ent�dade estará a disposiçãó de todos os empregados da cate
goraa do Vestuário para homologar rescissões de contrato de
trabalho e prestar todos os esclaredmeates neeessäríos à ca--
tegoria. '

. O escritório está localizado Da rua Presidente Costa e
. S!lva, número 340, em Pomerode. A informação é de Lauro
Slebert, presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas

Indústrias do Vest.uário que abrange toda a microrregião e

também Pomerode.

agravar em' consequência
dos escândalos de cor

rupção e favorecimentos, .

principalmente os relacio
nados ao caso PC Farias,
a Indústria Duas Rodas
tem investido na compra
de novos maquinários e

. de novas áreas para culti
vo de frutas cítricas e em

treinamento.'
Cerca de 30% da

produção geral da' indús
tria, que inclui essências e

ingredientes para sorvete
ria e o famoso "bananex"
vão para o mercado exte

rior, maís especificamente
para 20 países da Europa,
Ásia, América do Norte e

América do Sul.

Casan inicia
obras de

ampliação
do sistema
Schroeder - A Casan,

por meio da empreiteira Sane
con, de São José, já se instalou
em Schroeder para dar início as

obras de ampliação do sistema
de abastecimento de água do

município, que prevê a cons

trução de uma estação de trata
mento e de um novo reservató
rio, ambos na localidade de Bra
cinho, em terrenos adquiridos
pela prefeitura.

As obras de ampliação
aumentaram a - -eapacidade de
abastecimento de 100'mil para
250 mil litros por segundo, se

gundo informa Tânia Maria Zoz,
chefe de fílial schroedense da
Casan, o prazo de conclusão das
obras é de seis meses. O novo

sistema solicionará o problema
de

. defasagem I!.0· abast.ecim�nto,
pois o anugo nao supna mais as

necessidades de uso da popu
lação, esimada em aproximada
mene sete mil habitantes.

Pelo convênio, assinado
em fevereiro, a prefeitura entrou
com a aquisição dos terrenos pa
ra instalação das novas obras. O
terreno para o reservatório tem

2.000 metros quadrados e custou
Cr$ 4 milhões. O terreno para a

estação de tratamento tem 1354
metros quadrados' e custou aos

cofres públicos Cr$ 2.708.000,00 ..

A Casan é responsável pelos cus

tos da construção.

CORREIO_
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Educação/Saúde
A disputa está acirrada no âmbito político

local. A encabeçar as chapas, pessoas de credi
bilidade . na comunidade. Que ajam com

prudência quando da escolha de seus subordi
nados. Estes devem ter conhecimento técnico re

levante, honestidade comprovada e trânsito fácil
entre seuspares.

Queremos uma. campanha limpa que dig
nifique a imagem ordeira de nossa cidade. Fi
camos felizes ao saber que ambos os prefeiturâ
veis tomarão por meta os estudos do Projeto Ja
raguá 2010.

Explicações deveriam ser dadas para as pi
chações dos "out-door". Sabemos da existência
da lei eleitoral e da lei de publicidade. Assim
evita-se desgastes desnecessários,' perante a opi
niãopública.

Questiono as coligações partidárias. Como
fica a ética de partidos com ideologias distintas,
ou de pessoas que nunca se amalgamaram e

agora têm que sentar a mesma mesa. Que seja
para o bem da cidade.

Repudiamos agressões e o baixo nível da

campanha, como aconteceu em São Paulo, na
convenção do PFL. Nossa comunidade dispen
sa baixarias.

Que nossos políticos não sigam velhos co

rolários, do tempo do coronelismo. - Pois estão
desgastados. Não devem espelhar-se no Governo
Federal; que está dando mostras de lião saber
comandar os destinos da nação. Com a impren
sa livre e comunidade informada, não se aceita
mais as falcatruas nem o "caixa dois", que ge
ram inflação crônica em última instância.

Têm que ser magnânimos nesse sentido.

Agir com honestidade. Transparência dos atos

administrativos. Não se deixar manipular por
egocentristas. Quando, para a sociedade, as de
cisões tomadas em Conselhos Comunitários,
onde grupos distintos decidem com conhecimen
to de causa, representam o ideia.

Temos que evitar os PCs e os ACM, pois
são retrógados. Que cumpra-se as leis, nada
além disso ou será que De Gaulle tinha razão "o
Brasil não é um país sério". É constrangedor.
Porém tenho esperanças. Não esquecendo-se
que só sairemos desse atoleiro' investindo-se em

educação e saúdeprimordialmente.

Dr.Walter B. Falcone

CHURRASCARIA

C05TELAO
Buffet de Frios comlZ variedades de saladas, Buffet de Quentes com

. 8 variedades de pratos quentes, Buffet de Sobremesas com 10
variedades e mais Rodfzio com 12 variedades de carne:

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

ESPETO 'CORRIDO COM BUFFET
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A GE�A(AO
!)AMALHA

; ará presellça dia

,oglvpecuálio � [a
ioIljUlltO Italiano
,

di Fiori", de
\

São

o plÍmeira vez em

S'II.
leça neste sábado
a plÍmeira etapa .

,

U" S,udio f: ,110 0-
,

roeder III, com o
'

. da DO/pe e a co

da Ckat. Venha

Aniversariantes da semana
Rainha do Heleodoro BorgesANUNCIAR

CONTINUA
SENDO

O·MELHOR
NEGÓCIO

FONE: 72-0363

\:.,i

Dia 04(7 - Margareli Töwe,
Sueli da Costa,' Luiz Pinter;
Francisco PqPP, . Walter Weller,
Silvio 'Cézar: Fagulldes e Wal
traud Harbst Zenke.
Dia 05/1 - SIlVia Marquard:
Ftuctuoso, LeomarRowe; Wal
démlro Baumann; Olinda Meyer
Fischer, Felipe Schmitz, Ildemar
Banel e Dinae! Juliano Maeha
do.
Dia 06(7 - Evanir Cattoni, 111-
gobel10 Braunsburger. em Curi

tiba(PR); J41ia Fntzke; Vitor
Machado, Valmir Cordeiro, Ed
vino Biittgell e Waldemar Si
mon.

Dia (J!(7 - Antonio Pedn, AII-
. tonio Vieira, Clacir Gesser, em
COllcórida(SC); Pedro 'Schmidt,
Isolde Lallgue, João Nelson
Stavis, E/vira, P. de Souza, em

Joitiville(SC); Eliseo Ubiratan

Tajes,
.

em Poços de Cal

das(MG).
Dia 08/1 - Wemer Vasel, Ruth

�
-W1ODAS

CALÇADOS PARA
TODAA PAM'L1A o

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

'

Schneider Schmalz, em São.
Bento do Sul(SC); Moda B,VC",
Hélio Feiller, Waldemar Konell,
Lili C. Stephani, Malialla Lick
feld, Adilo !Vueger, Fábio Mar
celo Pscheidt, Joelma Mads Pie
coli dos Santos e Osmar Barte,
em Ponta POl'ã(MT). ,

Dia 09(7 - Inês Maffezzolli,
'

Anur Emmendoerfer; José Au

gusto Stillghell, Isa MOIta Mohr

Ziemann; Ivonete M Krause,
Cada, Olska, Sandro'Schmitz,
Walmor Albeno Strebe, Aqueli-
110 Volpato Altmann. em Flo
liallópolis(SC) e' Alan Diego
Neitzel.
Dia 10(7 - Samir Mattar, To
bias WOIflaftig, ein Cunti-:
ba (PR), Zeno Foroni, em São

Pmllo(SP); Olga Krutzsah, Edil'
Roslindo, Vitorina de Lima,
Valmor Augusto, Julieta Pedri,
Igor Karam, em 'CUtitif?aWR);
Hennengarda Caglioni e Fábio
Nico/a Schmidt.

Katia Uber,
-

de ape- Cordeiro de Souza é a 1(1
nas 13 anos foi escolhida Princesa e Cassia Bilibio
Rainha do Colégio Esta- conseguiu. o tltulo de 2(1
dual Professor Heleodoro Princesa. O Colégio agra
Borges, no concorrido bai-, dece a presença maciça
le realizado sábado últi- de público que garantiu o
mo na SER Vieirense. Ka- sucesso absolutodo even
tia também foi eleita Miss to.

Simpatia. Wanderléia

Foi no dia 14 de junho próximo passado
que as famílias Spézia e Chiodini, festejaram
condignamente a pm,sagem dos 80 anos de
D9 Ida Spézia Chiodini, com muita alegria,
num ambiente de petfeita confraternização.

Ao lon�o de seus 80 anos de existên
cio, [)IIJda VIU nascer e crescer seus 5 filhos,
seus 15 netos e, até o.momento, seus 11 bis-
netos. ,

Hoje, embora Um pouco tardio, não só
seus familiares como também a direção e,

funcionários deste semanário, . transmitem à
[)II Ida os seus efusivos cumprimentos e votos

de que a data de 14 de junho seja ainda por,
muuo tempo um marco de 'renovada alegria
para todos, na cO!"panhia ale� de da octo

genária [)II Ida Spézia Chiodini, cercada do

carinho, amor e dedicação de seus fi/h'os, nlr
ras, gellros, netos e bisnetos.

Parabéns, D9 Ida!

-I

f
!

ilações da nossa

eficie/lte Modelista
on/) Gi/mar AI
eSlejou /10 último

mais um aniversâ
volos de muitas

�;�
-.-

, ,.

• •

",' - ( . • ,

-;
, ',' ,- .; .' 'J'�" •

-,

•
-

. _

Os noivos,Charles Borrineli e Salézia R. de

, Oliveira, aguardam ansiosos a realização da ee

l"illlônia de Casamento a realizar-se boje na Igréja
'

Santa Luzia.
"

Ai estão as gatas.Katía Uber é Marli Reeder que irão
representar os colégios "Heleodoro Borges" e "Ab40n Ba
tista", respectivamente, no concurso "Rainha des EStUda0-

.

tes", no Baile de Férias no Baependi.

Dloqueh6
demelhorptmI.

seus animais
''''_'_ •. , ',o ,:, .

. 'CIJNICA
VETERlNÁRIA

J\v.�al.�o�,319
Fone: 72-3985

eINE JARAGuÁ ;

��'
VIDA

Quinta - 02/07/92 ..:. 20:15
horas: A Furia do Justiceiro -

Dir.: Craig R Bqxley. Com:
I', Brian Boswort e Willian Forsy

te. Censura: 12 anos.
Sexta - 03/07/92 - 20:15 ho-
ras:A Furia do Justiceiro

'

Sábado -: 04/07/92 - 20:15
horas:A Furia do Justiceiro
22:00 horas: Sem Programação
Domingo - 05/07/92 - 20:1'5
horas:A Furia do Justiceiro
Segunda - 06/07/92 - 20:15
horas: "Sem Prl!8!amaçãO"
Terça - 07/07/92 - ,... 20:15
horas: A Furia do Justiceiro
Quarta ..... 08/07/92 - 20:15
horas: A Furia do Justiceiro

t
ção feita das duas

,centro, alguns ba
,

tes e de clubes,
dmente, lep{:t�m

iações, toma-

: 6tonas, pouca coi-
Wllloopção.

é

e eslão as atil'i-'

· ws, os progra

�édilas, os shows a

10 cillema, as anes,
·

os Parques e Pra-

6ib/iolecas, museus,

II
I,

n

Atendimento c/(nico, ci�co,
internamento, raioX, vacinas,
hospédagem, petshop, banho,

tosa, carinho e proteção.
RUa Luiz KIenen, ur (110 ,lado I'IIIk

anel Blue)
FOlIe (réClIdol) 7l-0391 e 7201430

li
IIElaineC.

Wittkosky
Rainha dos

Estudantes/91,
fará II entrega
da faixa à sua

sucessora dia
11/07, no baile

de férias 110

Baependi.

• Infantil
• Baby-Class
• Adulto
• Senhoras
• Grupo de Dança Mt!dic08 VeteriDdrlOl

AneUse B. Lehínaail
CRMV2,- tUS

. Maurlcio Lehmaaa
CRMV21126

Bettina' Gosc:b
CRMV2-1389

Que beleza, sô!

,
Músiça, comida e bebidas típicas transfonnaram a

agência da Caixa Econômica Federal de Jaraguá do Sul num
verdadeiro '!a"aiá'� no dia de São João (24). Clientes curti
ram a idéia, que agradou também as crianças de escolas lo
cais, que visitaram a agência siinpaticamellte ellfeiiada.

verdaeleira a

·
de que o jara

. rive só paro traba
eCluais, Where are

Pr� Marlsa Franzner'
Av. Mal. [)eodoro, 855
Fone 72':'1042.

" "., '.�...-�)il'@MlT Bolsaa ·_,,-e- .

deTelefones
COMPRA - VENDE· ALUGA

Rua WalterBreithtJupt, 92 (defronte tIO
BeiraRio Clube de Campo)

.'

Fone (0473) 72-2598
Jaragu4 dDSul- SC

FotoP.lto___,_"'_J. Ltda.

Rua GuilhermeWeege, 332 (Centro)
FONE (0413)12·1857· JARAGUÃ DOSUL·SC

RESTJ\URANTE E PETISQUEIRA Dr. Edson Carlos Schulz Dra. DENISE MÜLLER T. OLMOS

GINECOLoGIA -OBSTETRtCIA'
PREVENCÄO DO CÂNCER

.BT.4:LI'rIK
la4ú.•td.a Kotallirglaa LIli•• "ZINHO BATISTA"

VIdeo Elldoseopia Digestiva (Estômago e Imestillos)
Ultrassollografia geral (Ecografia) Gasttvemelvlogia.Especializado em frutos do mar

Abeno diariamellte para a/moço e jallta
.QUaf1a e Sexta: SOPA DEPEIXE

Novo e�dereço: Rua Preso Epitácio Pessoa, 279 esqui-
110 com a Cei.. Elnflio C. Jordan - Jaraguá do Sul -

SC

Janelas, portas, portões, grades, cen:as,
,

eJ;pGsitores p/lojas, portas pantogFlilicas e rola.

cR-CLíNICAS Rua João Picolli, 247 - Fone 72·3755

Jaraguá do sul-se

Rua Jorge Czerniewicz, 84 - Fone: 7l·H09'
·'Con"ênio com Unimed - Uanco do U.·asn - Caixa Econômica

·federal e II'ESC.
FILMAGENS - FOTOS - REVELAÇÕESEua Pres. Costa e Silva, 158 - Vila Lenzi

89150 - Jarapá do Sul - SC

--------------------------------------�-------------------
,

.

�* oft MULHALL * *
� IM.IIINDIM...tea "TDA.

fi)fi)" tí1kl . Av.Marechal Deodoro,601

�W��U�l�S FONE 72-2689 Jaraguá doSul·SC

A melhor forma depn;miar
Bom desempenho, qualidade eprodutividade.

,.

E.Rf.ÉSTIC�� Conheça as' novas, tar'i'fas
,

pro.mocionais para ,

o tr-ansporte de �argas aéreas
Consulte _a Varig pelos fon·es

72-0091 Otl 72-0363

FONE 72-2619 '

AV.Marechal Deodoro)ol
Jaraguá do Sul- sc

Toda Linha Arno e Faet

Fogões, lal'adoras� secadoras, refrigeradores,
treezers e muito mais.

Venham nos fazer uma. visita.
Venham conferk Dê "Prêmio Plu$"

Págin''18 "
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____________------------__-----VARIEDADES

Noite da tradição junina
ALTA·
FREQÜÊNCIA

Dentro das programações da Se
.

na de Jaraguá, é a atração do dia 21
julho. Na oportunidade, acontece o

Festival Municipal de Quadrilhas. A par.
ticipação no Festival é aberta à comU1i(:
dade. Inscreva seu grupo!"_____-----PorAti_

Garota
Studio 92

Sábado, . dia 00
de julho, a primeird
etapa na Sociedade
Schrõeder III, numa

festa que promete
muita gente bonita t
animação. As candi·

" datas vestirão trajes:
de DarpeMalhas, pa
trocinadora do even»

to. Gatíssimas da �

gião já inscritas p
partir em busca
cobiçado titulo. V4
não pode faltar!

APARTAMENTOS
"

EMJARAGUA,
temos diversos

.

clientes
ínteressados em

'comprar.

-

VENDE-SE terreno de
1.212,'31m2 na

Marechal Deodoro, com
26,OOm de frente.

LOTES
FINANCIADOS

possuímos diversos
lotes para sua

escolha. (FOTO) Giane Carla
Jacomini, Garota Studio .

91, frlrá parte da
comissão julgadora do
concurso deste sábado.
Presença marcante, sem
dúvida!

Garota Abdon. Festa na Antônio Ayroso
Marli Roeder foi a eleita entre dezoito can-

A Escola Municipal de 1fl Grau Antônio didatas que representavam, as equipes da flncanaEitanislau Ayroso realizará sua festa anuat dias intema daquele colégio. O baile esteve ammad/s-
04 e 05 de julho. Todas as gostosas auações tipi- .

simo!A galera da EKICONSUMO foi a vencetJo:
cal.' das festas desse penedo. a sua espera nas de- ra da gincana intema. Parabéns a toda �om!,m
pendências da escola; proximidades da Sociedade dade educativa, pela exemplo de orgamzaçao e

25 de Julho, na Barra do Rio Cetro. integração.

Ernpreendirnêntos Imobiliários Marcatto
_.-_ ... _

.��_. '._-:-.
_----_._.�

A,

r.,�all.
Deodoro; 1179

. \ \ .,...

Cdmprae:� .

nde \ 72.�6.
-

Organização Contábil A Comercial S/C Ltda
CRC-SC 0048Faça s�a

. assinatura
por telefone
72-3363

CORREIO
II> «> If» C> '" c:::» Faça sua Declaração de Imposto de Renda conosco 'Fone:72-3236

"48 anos de experiência em Contabilidade"
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c o R U P Á RUMO AO ANO 1 00
Ao comemorar 95/J anos de fundação o Mu

lIicfpio de 'Corupã caminhapara o Centenário.
Esta é a proposta do Prefeito' ERNESTO

FELIPE BLUNK vice JOSÉ NORBERTO MUL

LER, equipe de trabalho e Poder Legislativo.
O trabalho iniciado em 01/01/89 deverâ ter

cOlltilluidade.
,.

Foi dado impulso a Área Educacional, Saú
de, Transpotte e Turismo.

EDUCAÇÃO 9 (nove) Escolas, cursos para
-

Professores, Transpotte Escolar com aquisição de
Micro-Ônibus e Volks Kombi Subvenções as APPs,
Implantação de CrecheMunicipal.

SAÚDE Municipalização da Saúde Am

pliação Unidade Sanitária em 101m2'Aquisição de
Veículo Caravam Ambulância. Remédios e Exame
de Laboratório à p�ssoas carentes.

TRANSPORTE R,çtificação Estradas Pedra

D'Amolar, Poço D'Anta; Tifa Palestina. Aquisição
de Caminhão Basculante"Coletor de lixo, Cami
nhão para uso de combate e incêndio e Irrigação
de Ruas, Pavimentação, Construção de Pontes

Pontilhões, Galerias de Concreto e Construção da
IWI'a Garagem Municipal.

-

TURISMO Construção e Implantação do

Parque EcológicoMunicipal
DEVERÁ INICIAR EMBREVE
- CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RO

DOVIÁRIO
- CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULA-

RES

- CONSTRUÇÃO DA PONTEANO BOM.

o exemplo legado pelos fun
dadores e antepassados, nos dá

força para acreditar no feliz
porvir do amanhã.

Parabéns Corupá pelos seus

95 anos de fundação.
Mensagemdo

Sindi'cato dos
. Trabalhadores

,

�

Rurais de Oorupá
Parabéns , ,

Que a passagem do 95/J aniversâtio defundação de Corupâ represente o imcio de uma nova
etapa do desenvolvimento econômico, social e cultural de toda a comunidade.

Mensagem de

LOJA FUCK LTOA,
eMARECHAL

Av. Getúlio Va1J!as, 644
Fone: 75-1180 -: Corupâ - SC

Jaraguá do Sul; 4 a 10 de julho de 1992

Parabéns Corupâ
A nossa homenagem a todos os corupaen

ses pela passagem dos 95 anos de fundação do
município.

Restaurante e Lanchonete

li

CAIO M'AR

Rua Francisco Meês, 628 - ao lado do
Supermercado Jane - Corupá - SC

Página 11

- --- - -- - ......... _-- - _ ""'"'T''';_ _.L.- - --' -Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



IMOBILIÁRIAS CORREIO
------------------------- ;;;;;;,,;;,.;;;;;,0;..................
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VENDAS

LOCAÇÕES

LOTEAMENTOS

- ..\1'1'0 NO ED. JOANA: CI 02 dorm. + dependência de.
flmprellada, portão eletrônico, intenone e garagem. Na Av.
Mui. Deodoro, 364.
- AI"ro NO ED. JARAGUÁ: CI 02 doma., suíte, dependên
eiu de empregada e garagem.
- AI"l'O EM NEREU RAMOS: Na rua Albino Zanghelini,
168 - CI 02 doma•.
- SALAS COMERCIAIS: No It andar, em cima da .MP e

em cima da UNIBANCO.
- SALAS COMERCIAIS: Na rua Roberto Seidel, em CO-
RUI>Á.

.

VENDAS,LOCAÇÃO

- CASA DE MADEIRA: Rua Francisco de Paula, nt 2386
-ClII.' dorm., sala, cOl,inhu, banheiro e garagem.
- CASA DE ALVENA�IA: Rua Domingos da Rosa, slnt -CI
112 durm., sala, COl., banheiro e garagem.
- CASA DE MADEIRA: Rua Tllrcísio de Oliveira Motta, 129
- CI 113.dol'm., sala, ('oz., banheiro e garllgem.
- CASA DE l'vIADEIRA: Rua Eduardo Krisch, Bairro Àgua
Vel'tle • CI dorm., sala, COl., banheiro.
-117 CASAS GEMINADAS: CI 02 doma., sala, eoz; banhei
ro, IÍrea de serviço, IUl individual - Na rua Alfredo Funke,
76.

CASA MISTA CI01 apto. Rita: João Grubbapróx. WEG 11
CASA MISTA: Rita CampoA�e

epróx. IljDUMAKCASA DE ALVENARiA c 80.000m c,l terrenos de
450,OOm21lrlta Domingos da osa, slnfl
CASA DEALVENARIA: Rita Roberto Ziemann
CASA DEALVENARiA: RI/a Três Rios do Norte
CILÁCAIM cl 50.000,OOmZ em Guaramirim cl 150 mts de!
frelllfr/asfalto. ,
CHAGARA EM NEREU RAMOS cl 14.5.000,00m2 cl casa �dê 160mts
11;;"LEFONE do Plano expanção
TERRENO 13,50 x 38 na ruaMAXNICOLAUSCHMITZ
TERRENOcl 5.700,OOmZ na ma Roberto Ziemann
uma LANCHONETE na rua Estrada Nova.

CRECI 0914 - J

VENDE
CASA DE MADE/RA' - com 90m2,
terreno com 450m2 - Tifa da .Polvora,
na 666.
CASA DE ALVENARIA com

140m.2, terreno com 435m2 - Rua Hen
rique Guetfert n J281 (Vila La/au)
CASA DÉ MADE/RA - com 120m2,
terreno com 3ßOm2 - Rua José Mene
gotti.
CASA DE ALVENARIA p

- com
.

240ni2, terreno com 1784m2 - na Rua
Carlos Oeschsler, Ilha da Figueira. .

TERRENO - com 760m2, Rua Padre
Francken.
TERRENO - com 542m2, loteamento
da Barra.
TERRENO - com 805m2 - Rua Ma
noel L. da Silva.
APARTAMENTO - com 87m2 (3
dormitórios) - Ed. Amizade - PARTE
FINANCIADA. .

APARTAMENTO - com 150m2. 2/2
andar - Ed. Carlos Spézia.
APARTAMENTO - com 121m2 - c/
garagem � Ed. Jaraguá � TROCA -SE
PORCASA.
CHÁCARA - com 29 morgos, casa

setn acabamento com 168m2 - Em
Schroeder.

ALUGA

TERRENO C/380,oo..,z
C/ edil"lC8Çál' de uma ..........
�/lS,OO.... de alvenaria.
La...... da José B...... .

.

�: (Cr$ 10 milhões· alé
0(,/07/91)

TERRENO RESIDENCIAL
C/367'SO...., ótima

Ioealiza(io. No R.sldenclal
Dona Julian.. Barra do Rio
Cerro )Cr$ n,1 milhões· alé

0(,/07/91.)
.

APARTAMENTO - EDJÁRAGUÁ E
ED. HONDURAS - (2 domutários),
CASAS (madeira e alvenaria) - Rio
Molha - Prôx: Gruta.
APARTAMENTO - (grande) Ed. Car
valho.

SALAS COMERCIAIS
Rua JoI..II", �{ ISO.... -

R..... MAR SOL
. Rua Venâncio da SilvaP_

• 'lIhà da Filuelra
'

Rua Gullher_W....
J..",ú Esq_"

".;

I!RÉDIO'.Z (>8\'1_100
(Apto. • salas cumerdals)
Rua JoInvlUe ..... _Ie ao

S.1ão Líder

---'--�----- - -Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Você se considera realmente' honesto?
(então leia e medite)

lo pOIiCO que faz, citanda-se como

exemplo disto os cargos legislativos:
Uma \'ez, conversando com senadores, deputados federais, esta

ptofessor äe psicologia, pessoa de dilais e vereadores, acrescentando-se

conhecimento e de cultura eleva- a esses; em cargos executivos, minis-
dizia-me ele que em cenas com- tros; secretários de Estado, procurado-
IcntoS humanos não existe o res; auxiliares govemamentais diretos

, JfTIIIO. CiI!]va-me como exemplo e até, no campo da Ülicicitiva privada,
/tIIItsliJade, acrescentando que e�- certos diretores que praticamente na

ali 11m componamento sem melO, da fazem para receberem pormês \'a

. A pessoa pode ser honesta ou, . Jores fabulosos, plenamente imereci
a. Não existe meio honesto ou. dos.

,

ou menos desonesto. Adian-:
ainda qlle tal componamento

wlUilo abrangente, embora nem

notado e nem sempre tomada

dtI'Ída consciência da falta em suas
,

as facetas.
t desonesto aquele patrão que
nlal ao empregado, não o com

o devidamente pelo trabalho

u/lIdo, assim como é desonesto

empregado que, recebendo iI
, compensação pela tarefa que

deita a desejar quanto à sua
•

'0 e bom acabamento.
Ê desonesto aquele que, ao

. '

'!I' um serviço, não fixa o seu

-preço e depois de terminada a

resoll'c cobrar um vator muito
'do que' realmente vale, assim
não é honesto aquele que, de"

serviço feito pelo seu execu

',se pmntifica a pagat um valor
milito aquém do merecido.
Se é desonesto aqllelé que pa
co ao empregado, também é
aquele que recebemilito pe-

Quando lima pessoa, ao com

prar ,,,,, objeto, móvel ou imóvet de
maior valor, força bastante essa. com

pra para adquiri-lo por um preço
muito reduzido, aprovei/ando-se tal
vez da necessidade de dinheiro de seu
dono, essa pessoa está praticando um
a/o desonesto. De outrapane, quando
uma pessoa negocio um determinado

produto ou objeto' por 11m valor

e.tOr�itallle, auferindo 001 um alto lu
cro, também está sendo desonesto.

Cenos comerciasues, em äe
terminados ramos de atividade, ci
tando-se mais comumente' os ramos

äe tecidos, confecções, caiçados;
aviamentos e outros; aprovei/ando-se
do fator "moda'; acrescem aoprodu
to lucros astronômicos, caractenzan
do-se ai ;'/11 exempto típico de deso
nestidade. De outra pane, aquela pes
soa' que adquire tais produtos pagan
do tais preços também está sendo de
sonesta (além de enganaOO), porque
nessa situação, abusa e esbanja seu

próprio dinheiro, muitas �ezes ganho
com sacrlficio e dificuldade.

Em não se tratando de valores
monetários, também a desonestidade
se faz presente em várias situações.
Aquela pessoa muita apegada à reli

gião, que lião sai da igreja, que vive
se confessando e comungando sema

nalmente e até diariamente; mas, que
lião pratica lima existência caridosa,
não ama nem considera o seupróprio
como o próprio Cristo nos ensinou, es
ta pessoa também é desonesta. Exis
tem também aquelas pessoas quepre
gam o bem e até insistem para que os

ouoos o façam, mas, elas prôpnas
não executam a prática desse bem,
são exemplos típicos da desonestida
de. Preocupar-se com a vida alheia,
deixando de lado a sua própria vida
ao "Deus nos dará" é outro compor
tamento desonesto.

Prometer e não cumprir é ou

tra falta que se caracteriza como ato

desonesto. Condenar atos e compor
tamentos alheios, quando na verdade
não nos cabe o direito de fazê-lo, é
outro exemplo de desonestidade.

. Ademais; todos os excessos

que um ser humano pratica, são fato
res de clara desonestidade, assim co

mo, "usar" as outras pessoas em fa
vor de seus interesses pessoas, é exem
plo condenável de desonestidade.

Como se v� não émuito fáci�
hoje em dia; ser realmente HONES
TO.

Saudamos esta cidade que preserva a sua tra-.
âição com fé e trabalho. A todos que inspirados
:no lema "Seguir sempre Avante" contribuiram
ara o. desenvolvimento da comunidade coru

aense, vencendo lutas e desafios nessa longa da
ta e brilhante trajetória de 95 anos, expressamos
nossa profunda admiração e prestamos nossa

homenagem.

PARABÉ,NS
CORUPÁ

}(lensagem do Deputado
Estadual (PTB) e candi
f dato à Prefeito Municipal
de Jaraguá do Sul DUR
VAL VASEL

CORREIO_
-=-� lIf» c:» " c::»

Vestibular de inverno:
provas acontecem emjulho

Florianópolis - Um total
de 8.801 candidatos inscritos, pa
ra 3.480 vagas, esses são .os nú
meros do balanço parcial divul
gado pela Acafe para seu Con
curso. Vestivular de Inverno 92.

O Curso mais produrado é

Odontologia da Univali de Itajai
com 889 inscritos em prímeíra
opção. Eles disputarão as 35 va
gas oferecidas, numa relação de
25,40 Candidatos/vaga.

Outro curso com grande
procura é o de Direito da
Unoesc - Campus de Chapec6,
com 642 inscritos para 50 vagas.
A relação candidatos/vaga é de
12,84 por 1.

Para o Curso de Fonoau

díología da Univali de Itajai, 65
candidatos se inscreveram. Des
tes, 61 são do sexo feminino e

apenas 4 do sexo masculino.
Por Instituição, a Furb -

Universidade Regional de Blu
menau realizou o maior número
de inscrições - 2.071, seguida da
Unívali de Itajai com 1.861 e da
Unoesc - Campus de Chapecõ
com 852 inscrições.

Ern Floríanöpolís, no pos
to do Terminal RitaMaria, 1.436
candidatos efetuaram suas ins
crições.
DATAS DAS PROVAS

As datas das provas ao

Concurso Vestibular Estadual'
Unificado": 2° Semestre/92, são
as seguintes:
Dia 13 de julho - Ciências I

,
- Física e Matemática
Dia 14 de julho - Comunicação
e Expressão - Língua Portugue
sa, Língua Estrangeira Moderna
e Redação
Dia 15 de julho - Estudos So
ciais - Hístõría,' Geografia e

OSPB '

Dia 16 de julho - Ciências II -
Química e Biologia.

Todas as provas serão rea
lizadas no horário das 8 às 11 ho-
ras.

Nas disciplinas de Língua
Portuguesa, Hist6ria, Geografia
e OSPB, as provas serão compos
tas de questões objetivas de múl
tipla escolha e déquestões dis
cursivas. Nas demais disciplinas,
apenas de questões objetivas de
múltipla escolha .

A Acafe mantém uma

equipe, à disposição dos candída
tos e demais interessados, para
quaisquer informações relativas
ao Concurso Vestibular, pelo te
lefone (0482) 22-1160/ 22-1982
ou 22-1782 - em Florian6polis,
ou à Rua Desembargador Urba
no Salles, 159 - Centro (travessâ
paralela à Av. Mauro Ramos;
fundos do.Posto Jóia).

.

"

E L E T R O L.A R
Comercial de Peças LIda

.

(PostoAutorizado)
Amo, Walita; Britânia, Eletrolux, Suggar, Fis
cher, Layer, Nardeli, Lorenzetti; Faet, Maldta,
Fame e BlackDecker.
Compra e venda de máquinas de costura, peças,
aparelhos, agulhas e assistência em geral Peças
e acessóriospara todos eletrodomésticos. ,

.

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nQ 1.309
.

Fax-Fone: (0473) 72-2200 - Jaraguá do Sul
SC

(ADVOGADOS)

COMUNICADO
ALTEVIR ANTONIO fOGACA JÚNIO,R
OSVALINA VARGAS ROÓRIGUES

comunicam que estão atendendo em seu novo endereço à
Rua 25 de Ju/ho, 234 - Vi/a Nova (a 100m do PostoMime)

FOlies: (0473) 72-0498 e 72�2345
Jaraguá do Sul - s.e.

Sua imagem depende também, de uma boa Produção Gráfica.
Na hora de produzir seu SANTINHO, FOLHETO ou CARTAZ,
eleja quem realmente sabe aquilo que faz.

"

RUA CABO HARRY HADLlCH, 737

� 72-0890

uguá do Sul, 4 a 10 de julho de 1992 Página 13
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CLASSIFICADOS

Iin
Monegolli

Imablliária
M,ENEGOTT' Uda,.

(0413) 12 - 0031

•

.IIß 72-0031
M..... r

lin
MonegolII

Im,aliiliária
",EHEGOTT' Uda.

. (0"13) 72-0031
IMOBILIÁRIA MENEGOTTI - Edifício Menegotti.-sala 107 -12 andar - Av.Mal Imobiliária Menegotti Ud.
Deodoro da Fonseca -CRtCI n2 5501- f.one 72-0031 JUCESC N!? 4220050742 CRECI N� 550 J

IMOBILIÁRIA MENEGOTTI - Edifíci!l Menegotti - sal.l07 -12 aridar - Av
Deodoro da Fonseca -CRECI n25S01- fone'72·0031.

CASAS DE ALVENARIA:
TERRENOS.

LOCAL: Ruam! ÁREAml VAWR ·MlRRO: Rua ÁREAml
.

VllARAl' S9S 200,00 CI$ 100.008,98 SiTIO: CZERNIEWICZ 089 445,00

RlOMOUIA .56,00 CI$ ,15.OOfI.OO8;OO Com área de VIIARAU 59S 47s,oo
300.000,OOm2, centen-

AMIZADF. 679 100,00 c� 4l.OOO�ooo,oo do 01 casa de madeira, CHICO DE PAUIÄ 454 44S,so

VII.ANOVA 364 54,00 CI$ 48.008.008,00 40.900 pés de bananas, Al\1IZADE 679 644,00

NOVA BRASíLiA 037 100,00 CI$ 100.008.008,00 nascentes com água
cristalina. AMIZADE 679 420,00 CI$

Valor: Cr$ AMlZAD)o} 679 602,85
, ; 80.0QO.000,00 Á(;U� VERDE- '709 300,00 CI$

·ÁGUA VERDE 758 300,00

ÁGUA VÊRDE 371 308,00

Imobiliária Menegotti,o seuespaço a sua conquista. Imobiliária Menegotti,o seu espaço a sua conqui8ta.

Proclamas de Casamentos
\

MARGOT ADELlA GRUB-' EDITAL�' 18.347 de 23-�1992.
BA l...ElIMANN, Oficial do Registro CLAUDIO BAUMGARTEL E.
Civil do Ifl Distrito da Comarca de ClIRESTA EUSAlJETIIDANKER
Jumguá do Sul, Estado de Soma Ca- Ele,. brasileiro, soiteiro; bancãrio, 110-

ttuina, Brasil. faz saber que COIII/)tlre- luml de JOITlguá do Sul, domiciliado
eeram em Ca/1Ó1io exibindo os do- e residente lia Rua Robeno Ziemann,
cumentos exigidos pela lei, a fim de 1.964, "esta cidade; fil/lo de I�lIeu
se habiliiOlT!m para casar, os seguul- Baumganel e Asta Schúnke Baum-
tes: gm1el.
EDITAL� 18.344 de 23-06-1992 Ela, brasileira, soneira, bancária, /10-
CLAUDIO RUBENS llARGER DA tunü de Juruguá do Sul, domiciliada
SILVA EMARUSEJANSSEN e residente 110 Rua JoséAlves Pereira,

. Ele, brasileiro, divorciado, médico, 51, nesta cidade, filha de lrfário
natura! de ioillville, neste Estaclfj, Denker e Dard MeierDaaker:
domicilíado e residente na RuaAnna ED)TAL Nfl 18.348 de 24-06-1992.

Georgilla da Rosa, 310, São José, ROGERIO GUESSER E ILDA
neste Estado, fil/lO de Waller Lade- EPIFÂNIO
wig da Silva e Ema Elisa 1I01ger da Ele, ,brasileiro,. solteiro, operário, na-

.

Silva.
.

tural de Massarairduba, neste Esta-

Ela, brasileira, solteira, desenhista, do, domiciliado e residente em Ri
iralu'TlI de Jaráguá do Sul, domici- beirilo Grande do None, nesta cida
liada e residente 110 Rua Leopoldo de, filh() de Léo Guessere Laura Fei

JaIlSSC/I, 136, nesta cidade; fillra de ler Guesser:
Enno Ionssen e Pérola Kuchenbecker Ela, brasileira, solteira, comerdâria,
Ionssen. natural de Caiçara; Rio· Grande do
EDITAL Nfl 18.345 de 23-06-1992. Sul, domiciliada e residente nä Rua
ISVAMlM ISRAEL DOS REIS E Padre Ga.briel Lux, 9(}(), em CfmlJJá,
MARISA ADRIANEPEREIRA neste Estado, filho de Antonio Var

Ele, brasileiro, solteiro, comerciário, $as EpifOnio e Einita Carvalho
tuuunü de Guaramirim, neste Esta- EpiflJnio.
do, domiciliado e residente na Rua EDITAL Nfl18.349de 24-06-1992.
Princesa Isabel, 200, nesta cidade, fi- WAlV VERGIUO MACHAiJo E
Ilro de os« Siqueira. dos Reis. SALMA, REGINA CARDOSO
Ela, brasileira, solteira, auxiliar de : Ele, brasileiro, solteiro, escriturário,
esaitôno, natunü de Ituporanga, nes- natural de Laguna, neste EsltuJo,
te Estado, domiciliada e residente 110 domiciliado e residente na Avenida
Rua Prineesa Isabel, 200, nesta eida-. Marechal Deodoro,1.451, nesta cida

dé, fillra deA/lgeli/lo Pereira e Zelita de, filho de Li/ina.Vefgilio Machado
de Oliveim Pereiro. e Luci de Oliveira Machado.
EDITAL Nfl·J8.34fJ de 23-06-1992. Ela, brasileira, solteira, supervisora
GILBERTO KLEINE E ROSAN- escolar, 'natural dI! Jaragu/J do Sul,

. GELA SCHUMANN domiciliada e residente na Avenida
Ele, brasileÍlv, solleÍlv, ped/T!iro, na- Marechal Deodoro, 1.451, nesta ci
tUlTlI de laraguá do Sul, domiciliado dade, filha de Otavio Hel11tilio Car
e IT!sidellte /Ia Rua VictorRose/lberg, .

doso e Laura Fontanive Cardoso..
401, em Vila Le/lzi, lIesta cidade, fi- EDITAL Nfl 18.350 de 24-06-1992.
lho de Luiz GOllzaga KJei/lé e Ma/ia," INACIO VASE/. E LEONlLDE

GOl'gerKlei/lc. NElA

Ela, bl'asileÍlTl, solleim, operáiia, /10- Ele, brasileiro, solteiro, operário, na
lUlU/ de JOIuguá do Sul, domiciliada tU/TIl de Jaraguá do Sul, domiciliado
e lT!side/lle "a Rua Ma/Irias Ruysam, e resideJfte na Rua Água Claras, em
182, em Ilha da Figueim, /lesto cida- Ilha da Figueira, nesta cidade; fillro
de, filha de Robe/10 ScJlumOlIll e So- deAlvaro Vasel eAna Vasel.

.

fia Ul'baIJski Sclrumallll. Ela, brasileira, solttira, operária, na-

tural de Cascavel, Paraná,' domici
liada e residente na Rua Oscar Sch
neider, 827, nesta cidade, filha deAr
temio Neja e Ladisla,va Neja. ,

EDITAL� 18.351 de 25-06-1992.
PAr1:/W SÉRGIO ROSA E LUZU
APARECIDAPETRY
Ele, brasileiro, solteiro, eletricista, 110-
tural de JOITlguá do Sul, domiciliado
e- residente na Rua Paulo Neitzel, 20,
nesta cidade, fillro de João Maur{
Rosa e Julio Mana Rosa.
Ela) brasileira, solteira, vendedora,
natural âe Palotina, Paraná, domici
liada e residente na Rua Paulo Neit
zel, 20, nesta cidade, fillra de Ansel
mo Petry 'e Clara Marcelino Pet')'.
EDITAL Nfl18.352 de 25-06-1992.

ROBERTO TIBlJRCIO PINHEIRO
EANEWREVONZESClIAU
Ele, brasileiro, solteiro, felTCldor, 110-

tural de Itaió - Itaiôpolis, neste Es
tado, domiciliado e residente fia Rua
Fneda Krueger Piske, em Barra do.
Rio Cêrro, nesta cidade, fillro de José
Tiburcio Pinheiro e Eva Tiburcio Pi
nheiro.
Ela, brasileira, solteira, do lar, natu-'
ral de Ibirama, neste Estado, domici
liada e residente· na Rua. Frieda

�ger Piske, em Barra do Rio Cêr

ro, nesta cidade, filha de Walter. vem
Zeschau eAnna von Zeschau.
EDITAL N{/ 18.353 de 26-06-1992.
LUIZ ANTONIO PINHEIRO E
ANELaRE IANESCH
Ele, brasileiro, solteiro,. conferente,
natural de Jacupiranga, São Paulo,

. domiciliado e residente na Rua Ma

rajó, 64, em Ilha da Figueira, nesta
cidade, filho de Arlindo Pinheiro e

Theff!ZO Maria do Nascimento Pi
nheiro.
Ela, brasileira, solteira, /Jalconista,
natUral de Jóraguá do Sul, domici
liada e residente na Rua Marajá, 64,
em Ilha da Figueira, nesta cidade, fi
lha de Alwin Janesch e Nita Sas.se
Janesch;

.

E para que chegr.u: ao conhe
cimento de todos, mimdei passar o
presente Edital, que será publicado .

pela imprensa e em Cartório, onde
será aJixatlo durante 15 dias.
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PROMOÇÃ
Alugue na

'ESTIDO DE 101V1llf Ilel
.

DAMA 19.8
PAJEM 17.IIÂ
SOCIAL 19.000,1'

, TE R IO (colplela) 35.01fl
SMOKING· 49.000,_

EstallS Itet�II.1 II IIVI EI.I. .

1

d

Rua Antonio C. Ferreira, 1.84 (Rua d� SESC) ; r.

(Não fechamos p/o Ainloco) - Fone: 12-3341 : �
JAR.AGUA DO SUL SC tA

; P

EDITAL

ÁUIUIA MtJU.ER GRUßBA, Tabeliã e OfIciai de 'TfIUIo$íltlc.
.. manm de Jaraguá do Sul, EsIOdQ de Santa Catarina, na'_"
�� '.

�Foz SIlber a Iodos quanto este edital ",irem' que 1Jl

neste ctll1óriopara ProIestos os 11tu1os contra:
Dynamigron Sisl Elelr LIda - R: João Dobravam
Erodino Macedo ;. R: EfWinoMenegotti 317 nesta
Emidellnddi Pias LIda - Mal DeOdoro 9J1J nesta I",Genesio Man:eJino e ou Valdele Fagundes - R: Es/.

cuzinho nesla, 1111
Jarpeel Com de Peças Eleu, LIda - Mal Dtot/IfI# .

nes/a
Maicollnd Com V01' LIda - R:.Angelo RubiiIÍ 504t11J11
Marr:elino Schilindwenn - R: MalDeodoro302'_
Paulo Miniz -' R: 5/81me 04 nesta

.

Ronaldo Kressig - Rua: EstrJQI'QgtJlUinJro nesta ......

TltlIISportadora Wo/fLIda - R: João MIJ1'CQlto281-
. x.x.x.x.x�.x.x.xJ4.x.x t t t t t t r . ,.

E, como os di/os devedores não foram� ':..:
recustll'Q1ll a aceitar a (kvidailllimaç60, faz por int��"
sente edital,� que .os mesnws comparesam �/t; UIII"'�,.
Rua:MJil" Müller, 78, no prazo da LeI, afim de Iiquit/Dl'�"Iii/o, oU,en,t60 dar razão porque não o faz, sob a ptna de

releridos�/es/ados nalormo da Lei, e/c:
.

.

.
..RMN/Jaraf!lá do Sul, 3Q de }ullho de 1992. .

ÁUREA MOLLER GRUBBA - TAIJEL/ÃE OFICIAL
l DE PROTESTO DE TlTULOS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Juventus estréia na Taça Governador
I

Jaraguá 'do Sul - O Grêmio

,portivo Juventus que. ficou �ora
finais da Copa Sa�ta Catarina,

lixando apenas treinamentos e

• amistoSQS 'visando a sua pàrtici
ão na Taça Governador do Esta

I raz neste domi�go, .às 15�h30min,
sua estréia no estádio Joao Mar

tiO jogando contra o Tubarão Es
I

Clube (ex-Ferroviário), que
seu primeiro jogo em compe
oficiais. O Juventus que tem

no seu comando técnico o pro
r 1Iamar Belasalma (foto), não

tá muitas novidades para mostrar

sua torcida, a não ser a -possível es
. do. ponteiro-esquerdo Paulo

tos (28), a mais recente centra

'0 do 'Imoleque travesso", ele

que iniciou nos juniores do Grêmio,_
passou pelo Internacional, também
de Porto Alegre, jogou depois pelo
Operário de Ponta Grossa e por úl
timo defendeu o Araçatuba, do inte- ,

rior de São Paulo.
,

.
O mais importante, é que o

treinadorItamar poderá contar para
o jogo de amanhã, com os atletas
Márcio, Biguaçu, Teco e Gilvan, que
haviam sido punidos pelo Tribunal
da PCP durante as disputas da Copa
Santa Catarina, e cujas penas foram
transformadas em multas, pelo fato
desta disputa não ter ligação alguma
com o campeonato catarinense, qu�_
começa oficialmente neste domingo.
A direção do clube acertou esta se-

mana, o empréstimo do lateral Casca
e do centroavante Machado, para o

Sombrio, que participa pela primeira
_
vez do campeonato da 2" Divisão. O
interesse agora, é pela contratação
de um outro cenrroavante e-m;!;· um
meia esquerda, uma vez que o elenco
é bastante reduzido para urna com

petição tão dêsgantante como é o

campeonato catarinense.
Ainda com relação ao jogo de

amanhã, a diretoria tricolor aguarda
a presença de uma grande público,
que venha a proporcionar uma gran
de arrecadação. Os ingressos para os

jogos do Juventus na Copa Gover
nador, são estes: Cr$ 5 mil, a geral;
Cr$ 10 mil, a arquibanda coberta e

Cr$ 15 mil, a cadeira.

_---------Microrregionais _

ADJ garante vaga para os Regionais
São Francisco do Sul - A

seleção jaraguaense de futebol de
salão da Divisão Municipal de Es- .

portes, representada pela Asso

ciação Desportiva Jaraguâ (ADJ) é

palroci/lada pela Darpe Malhas

participou de 25 a 28 de junho, em
São Francisco do Sul, dos Jogos
Micron-egio/lais Leste/Norte - 9fl

Região, conquistando de forma iII-
viela SIlO classificação para os Jo

gos Regiollais, em São Bento do
Sill. O selecionado de Garuva.Iicou
com a segullda vaga. A equipe do
técnico Marquillhos venceu as qua
tro partidas que disputou, somando
12 pontos, marcando 18 gols, so

frendo � terminando a competição'
com um saldo favorável de 10gols.
Os resultados: ADJ 6x4 São Fran
cisco do Su� ADI 7xl Campo Ale-

.

. grt, ADI 4x3 Ganlva. eADJ WOxO

ArllquCJri (lião compareceu).

Participaram desta brilhallte
tampalllul, os allelas Paulillho, Ce
ImOO, Mallo, Leollir, Marquinhos,
Mabillha, DU/lo, Gefferso/l, Pradi,
OS/I}', Si/ico, Dijalma e JOllis. Com
qllatro gols cada. Celillho e Mallo

foram os artilheiros da equipe, se

guidos de Mano (3), Duno e Pradi
(2), Marquillhos e Gefferson (1).:�
gasra, a determl/lação, a vontade de
vencer e o objetim maior, que é a

classificação para os Jogos Abertos,
foram fatorespreponderantespara o

sucesso da nossa equipe 1I0S Mi
cros': declarou o diretorRogério
Luís Tomazelli. '�partir de agora;
a ADI volta suas atenções para as

disputas do reUII7IO do campeonato
estadual aduho e juvenil, que será
realizado em Jaraguá do Sul': filia
lizou Tomazelti. A Federação Cala
rinense de Futebol de Salão moreou
as datas de 17, 18 e 19 de júlhopa
ra a realização dos jogos fia calego
ria juvellil. O local do jogo será o

ginâsio de esportes "Arthur Müller,
(101110 parte das comemorações do
alliversário domlllliclpio.

BOCHA
Th'cram illício lIestq sexla

feira (3); nas caQchas do Clube
Allélico Baependi, as competições'
da modalidade de bocha, dos Jogos
Micro"egionais LestejNort.e - 9fl
Micro. A equipe de Jaraguá do Sul

fez -

SilO . esa'éia jogálldo às

20"30min, enfrentando a Garuva,
no individual, e às 21h3C_."in jogou

. contra Campo Alegre, na dupla. A
programação para hoje e amanhã;
dos jogos de Jaraguá, é a seguinte:
Hoje (4) - 8h3Omin - Jaraguá x

São Franciso do Sui (trio),
9h3Omin - Araquari x Jaraguá
(trio), 10h30min - Garuva x Iara

gl/á (nio), ISh - Jaraguá x Campo
Alegre (illdividual), 1611 - Jardguá x
São Francisco do Sul (dupla); 19h
Araquasi x Jarag/lá_ (illdividual),
20h - Garuva x Jarag/lá [dupla];
Amanhã (5) - 8h - Jaraguá x

C(I/IlPO Alegre (trio), 9h - Jaraguã x
São Francisco do Sul (illdividual),
lOh - Araquart x Jaraguá (dupla}:

Jaraguá do Sul - Tendo co

mo lugar o ginásio de esportes "Ar
tbur MüUcr", foram encerrados na

sexta-feira (26) os "l's Jogulnhos
Abertos de Jaraguá do Sul. Foram
cinco días de competições, envolven
do aproximadamente 800 atletas, nu
ma faixa de idade que variou entre 11
e 15 anos, que representaram 86

equipes e 23 entidades, na grande
maioria, educandários do muiticlpio.'
A promoção do evento foi da Secreta
ria de Cultura, Esporte. e Turismo,
através da Divisão Municipal de Es

portes, comandada pelo Professor
Hercílio Mendonça da Rosa, que na

sua opinião, considerou os Joguínhos
"um sucesso total".

Nas 11 modalidades disputa- .

das, foram estes os campeõcs: Han
debol F - Duarte Ml)galhães, Han
debol ,M - Duarte Magalhães, Bas

quete F - São Luís, Basquete M -

São I!.uís, Voleibol F - Divina Pro
vidêncía, Voleibol M - São LuIS, Tê
Ws de Mesa F - Débora Jane Pereira
(Mário Krutzsch), Têais de Mesa M
- .ftalo Schióchet (São Luís), Xadrez
.F - Simara Beatriz Lima, (Duarte Ma-'

pthães), Xadrez M - Ivo Bauehr Jú
nior (São I!.uís), FutclJol de Salão
- São Luís.

Joguínhos Abertos:
'�um sucesso total"

Judô faz bonito
Florianópolis - A equipe de

judô do Clube Atlético Baepcndi e
da Divisão Municpal de Esportes es
teve em Florianópolis, no final .da
semana que passou, onde no ginásio
de esportes do "Paula Ramos", par
ticipou da segunda etapa do Cam
peonato Estadual, nas categorias ju
venil, júnior, senior e feminino. A
competição que envolveu 25 clubes
de dIversas cidades de Santa Catari
na; num total. de 228 atletas, repre
sentou um bom nível técnico, e
também uma boa performance dos
judocas jaraguaenses, treinados,pelo,
professor Silvio Acácio Borges. .-

Na categoria junior, os judo
cas Mauro Mabfud (peso pesado) e
Luís Fernando Lobo (peso meio-le
ve), obtiveram medalha de ouro .

Conquistaram ,medalha de prata, Ja
quelini Amorin (super-ligeiro) eLuís
Fernando Lobo na categOria senior
(meio-Ieve). Participaram ainda, ViI-'

Equipe Malwee 'nas seletiva,s

Dos cinco municlpios
-

que
participám t;lesta modalidade, ape
lias dois se classificam para os Jo

gos Regionais. De acordo com as

declarações do iécnico Landinho,
Jaraguá do Sul tem todas 'as con

dições de o_bter a classificação, pois
realizou intellSOS treinamenios e vá-
rios amiStosos, dem01istrando que a

equipe está muito bem preparada
para incarar seus adversários.

son Salves, que obteve o 4°iugar na
categoria junior (peso ligeiro), Mau
ro Mahfud, 4°' na categoria senior
(peso pesado), CláudióAlmeida, 50
na categoria juníor (peso leve), Pau
lo Wolf, So na categoria senior (meio
pesado) e Marcelo Boge, que não
conseguiu classiâcação. O atleta Luís
Fernando Lobo, que fez sua estréia
na equipe, ele que veio do interior
de São Paulo, foi considerado o

grande . destaque desta 'etapa do
campeonato, portanto, mais uma es.

perança de medalha para laraguá do
Sul_ nos Jogos Albertos deste ano. .

Os campeões por equipe, fo
ram

. estes: Feminlno - Sadia
(Concórdia), JuVenil - Oube. 6 de
Janeiro (Florianópolis), Junior - As
sociação Coloi! (JoinviUe), Senior ,.

Instituto Estadual de Educação (Flei
rianópoljs). ,1\ terc«ira etapa do es
tadual será em ConcónJià, em data
ainda a ser definida.

São José dos Campos - A Equipe Malwee de Bicií:ross já es" em São José dos

Campos, inlerior de São- Paulo, onde participl!_ JIQS di;ls de boje e amanhã, das seletivas
nacionais _para o Campeonato Mundial de Bioicross a realizar-se no periodo de 7 a 9 de
agosto, em Salvador, na Bahia: São 36 pilotos que estarão oompetindo em busca de uma

vaga entre os 16 melhores, em 32 ciltegorias 'para a formação do selecionado brasileiro.
A equipe jaraguaense que já participo,u de uma prova seletiva em 89, classifi

cando 4 pilotos, espera desta feita classifcar 15 pi1Ótos " de acordo com as expectativas
do treinador, Adolar Moretti, que nas últimas semanas intensificou os treinamentos,
com o objetivo de conseguiur uma .ah,l8çãp brühantç. "Não queremos ficar campeões da
seletiva, mas sim, manter os pilotos enrre os seis primeiros nas suas respectivas catego
rias, fazendo inclusive jogo de equipe, quando tiver mais de um·piloto na mesma catego
ria, para assim classificar um maior número de pilotos", enfatizou Moretti

Estarão em busca de, uma vaga para integrar a -seleção brasileira, Paola Hack
barth, Alessandra Bruns, Juliano Junkes, Alcivandro Aldtovand� Dieler Meyer, Rian
Meireles, Roberto Bibr, .Marros Alves,

-

Jackes Henrique dos Santos, Paulo Andrade,
Vatmir'Oarcia, Valdomird Twardowski, Bárbara Bihr, Jean Dalmareo, Giovani Junkes,
Joyce Moretti, Jussara Kajaroski, Gionei Junkes, Rafael da Costa, Alecsander Aldto
vandi, Tatia!l8 Gomes, Bruno Reiche!, Ahm Aldtovand� Nelson Reichet, Marcos Krause
Jr, Claudemir Zaleski, Evandro Kamêhen, Eduardo A. Lami, CarIIJS Augusto dos PAs
sos, Albano Aldrovandi, Marços, Krause, Eriberto Bibr, Çleison Reitz e Rodrigo Bruns,
os quais tem uma vez mais o apoio financeiro das Malhas Malwee e da Prefeitura Muni

cipal de Jaraguá do Sul.

Segundana começa em agosto
i Jaraguá do Sul - A reunião

,
de sábado (27), na sede da Liga Ja

i ragua�nse de Futebol, definiu o re

I guiamento é a tabela do campeonato
,

,da 2' Divisão de Amadores de 1992.
! Apenas cinco equipes se inscreveram

I

i para esta competição, que tem o sor-

teio início mareadó'para o dia 9 de,

agosto, enquanto que o campeonato
deve iniciar no dia 16 de agosto. Par
ticiparão as equipes do Internacio

nal, Cosmos, Vitória, XV de No
vembro e Ponte Preta.

Os jogas de aspil-antes come
çam sempre às 13h30min e dos titu
lares, às 15h30min. A primeira roda
da ficol! definida da seguinte forma:
Internacional x Cosmos e Vitória li

xv de Novembro. 'Folga, a Ponte
Preta.

PRÓXIMA RODADARESULTADOS
.

I' DiPúiio •AmatIofa"
Alvorada Ix/)A11Iizotk
João Pessoa 2x1 Guarani

Rio Molha Ix3 Cruz tk Malta
Caxias 2x2 l'inMitos

AspúrullG
Alvorada IJÖAmizade
João Pessoa 3X/) Guarani

Rio Molha 0x2 Cruz tkMalta
Caxias 2x1 Pinheiros

C�.Smion
TibérwAUI: Ix/) RioMolha
Arweg 5>:1 Cruz tkMalta -

Guarani Ix/) SI"Antonio
CampetNItIIO y....,...,..,
Vila Lena ad St' AnIOnio

NovaAliança 4xOAtlético PR
, Vila Fófa 2x2 Lo;u, Lili
TintasMaba 2K2 VuónalSan Remo
CIIIIfIli'O'IIIIG�
Corujão Ox4 Barrinho Branco

Juventude 5>:1 Transmagna/Weg Q.
Lodecima lxi Rebas
Beira Rio 2tO Sporting

Barro Branco 5X/) Palmeira
- Tchan lxi NutrimentaJ

1QDivisöo tkAmadores
Dill 04/07/92 (sDbado)

CaxiasXAmizade
CIUZ. déMaltax Pinheiros

AliançaxGuarani
Alvoradax Joãó Pessoa

CompeonaJo tk Sl!nion - Semifinais
Dia 11/07/92 (sDbado)

TibérioAIII. x CIUZ tk Malta
StilAntonioxAlweg

CiInIpeOnJJtO VanetIIIO - Semifinais
Dill 0"5/07/92 (tIominRO) - no J>1lIflII4

-

StilAntonio x NoVaAliança
Vila LenzixAllético PR

Dill 05/07/92 (Domingo) - no Botofogo
_ Tintas Mabax Lojas Lili
Vitória/San Remox Vila Fófa

, Campeo1II1Io GIIDIfIIIriImse
Dia 05/0719"/ (doniingo) - no SeIdo

Caixa b'AgllaX Transm./Weg Q.
Tchan x União

DESPACHANTE
VICTOR

CILO
Empiacamentos, transferências, negativas,

seguro obrigat6rio e,taxas.
Rua Jorge Lacerda; 169 - FORe! 71-17'19

SANTA MARTA
CONSTRUTORA, INCORPORADORA E IMOBILIAR'IA LTDA.

OJETOS, CONSTRUÇÃO, DECORAÇÃO,VENDAS OE TERRENOS, CASAS E APARTAMENTOS rua Reinoldo Rau, 541- Fone: 72 32 82.

. -
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MATUTAN'OO
----------Egon L. Jugnow'-__

Prepotêncía
I

Há algumas semanas noticiou-se a decisão da

Suprema -Corte .de Justiça dos Estados Unidas de

seqüestrar um cidadão mexicano, acusado de tráfe
go de drogas, para julgá-lo nos EUA.

Houve algunsprotestosporparte de algunspaí
ses, mas não teve a reação que se esperava, ou que
precisaria havet: Este' ato viola todo e qualquer
princípio de direito internacional, quer no que diz
respeito à extradição de criminosos, quer no que tan
ge à soberania de cada nação.

Outro fato que também chamou 'a atenção foi
a negativo.dos EUA de assinar a convenção da bio

, diversidade. Houveprotestos, mas nada mais.
Em ambos os episôdios os Estados Unidas as

sumiram um ar de protetoreS e de alguém que já
está num estágio bemrmais adiantado que o restante
dos países do mundo, não necessitando mais sujei
tar-se a convenções e tratados internacionais.

Na verdá.de, sabe-se' que 'não' é nada disso.
Atrás destas desculpas e argumentos sem fundamen
to estão as, 'outras, (verdadeiras) intenções: dominar
polftica e economicamente o restante dos países,
ptincipalmente, os do assim chamado "terceiro
'mundo".

,

, Lembro-me de uma música dó tempo da '<'/0-
vem Guarda'! que, em certo trecho diz: "Demorou,
mas conseguiu suas' unhas me mostrar". Isto
também parece ser verdadeiro -com relaçõo. aos
EUA.

"

,

Por muito tempo fizeram-se passar por "bom
menino", escondendo e senda obrigados a esconder
as suas verdadeiras intenções, devido à. gue"a fria
COm a URSS. Mas como a'maior rival não existe
mais, sentem-se os. donos do mundo, agindo como

verdadeiros ditadores e tiranos.
,
Por isso, é necessário que apareça' uma outra

'

força política, (ou militar) quepossa fazer frente aos

EUA. No momento há um desequilíbrio de forças. E
este desequilibrio de forças prõvoca distorções no re

lacionameruo entre, as nações, possibi#tando que
uma nação forte subjugue e domine as demais, des
respeitando-lhes o seu direito.

Isto se chamaprepotência:

RuaReinoldoRau,632
,

Fone:'72·1599

Teatro para crianças, e
adultos no fim de sema

,
A Companhia And�ieta

.Teatral Produções, de Ilajaí,
apresenta neste final de se

mana duas peças no anfitea
tro da Scar (Sociedade de
Cultura Artística) de Jaraguá
do Sul. Uma voltada ao pú
blico infantil: "O Vampiro
Malandro", e também "Gigo
lo da Pátria Amada" - um es

petáculo irreverente e bem
humorado que retrata o Bra-
sil aluai. -

"O Vampiro Malandro"
tem texto adaptado da obra .

de Maria Helena Koennher e
traz no elenco Marcelo Ma
gueti, Luciana Leite e Beto
Goulart. A direção é de Va
lentim Schmoeler.• O tema,
central do enredo da peça é
bastante sugestivo: a estória
se passa em um, planeta per
feito, até que o, homem chega
por lá para tumultuar o am

biente. A pe� tem bastante
ação e divertidos momentos,
onde imperam as lutas contra
a maldade e pela preservação
do meio ambiente.

,O "Gigolo da Pátria
Amada", é uma seleção de
textos de : autores como:

Groucho Marx, Bretch, Bento
Nascimento e produções pró-

A Cia. Anchieta Teatral
Produções existe 'há sete
anos. E acumula inúmeros
sucessos na arte cênica cata
rinense. Desde' agosto de
1985, o grupo vem percorren
do todo o Estado, promoven
do cultura c lazer, animando
os palcos, palanques, pátios
de escolas, ruas de lazer, Ies-

o

Ce03; da colagem cênicas "Gigolo da Pátria Amada"

prias do grupo. Irreverente, o
espetáculo retrata o Brasil e o

brasileiro, por meio de
questões atuais como as cri
ses educacionais, econômicas
e culturais que' conhecemos
muito bem, por estarem in
trinsicamente ligadas com

nosso cotidiano.
Desenrolada

'

em

Ihl0mins, a peça leva o pú
blico a gargalhadas e questio
namentos. Três atores atuam
no palco; Beta Goulart, Valé-

ria de Oliveira e v,
Schmoeler - o último
direção do espetäculo,« '

TEATRO INFANTIL:
"O Vampiro Malandro" I
Local: Anfiteatro da SOOl
Data: 04 e 05 de julho I
Horário: 16 horas I
\ TEATRO ADULTO: i

"O Gigolô da Pátria
da" ,

I

Local: Anfiteatro da SCARl
Data: 04 e 05 de julho

'

, Horas: 20:30 horas

! Histórico I
,j

.1
tas de empresas e particula
res, abrindo espaços para
eventos culturais e incenti
vando a origem de novos gru
pos de teatro, por meio de
cursos, espetáculos e apresen
tações.

Teatral Produções
mos: "Baile na Curva,
Greta Garbo, Quem
De Pedaço em Pedaço
Colcha de Retralhos, PI!lt;
Fantasminha, , Cinderela; Mt
Ha Minhoca, o. Castel�
Bruxolância, o Gato de
Libet e a Sapateirinha,
outras.

Entre os sucessos mais
conhecidos da Cia. Anchieta

NQs DO SORtEIO DA CAMPANHA
,

"

I "

"
DO ICMS·, 28/06/82

'.647.135
4.703.874
1.589.761
2.840.927
�.197.973
5.412.745
9.094.568
2.846.634
2.792.857
6.790.752

'-r

111
211
311
4!!
511
611
711
811
911
1011

Outros prêmios � os 10 IiIlS anteriores éos 10 nlls posterio-
res aos abaixo, também recebem p�mio�

,

Poupança 200 mil 7.612Jf1
Poupança 400 mil 2.348.421
Fogão a gás 7.286.463
ReC"igerador 3.526J51
Televisor cores 0.495�
Poupança 800 mil 7.486.760'
Videocassete - 9.451.130
Poupança 2 milhões 9.021J9l
Moto 0.016.805 <

GANHE 'MAIS COM

BREITHAUPT
PRECOS, CON,DICÕES E MUITOS PRÊMIOS

,

A CADA CrS 250.000.ctO (INDIVIDUAL OU ACUMULADO) EM TICKET'S OU
NOTAS FISCAIS DARAO DI,REITO A U!Y' CUPOM PARA PARTICIPAR DO SORTEIO

INíCIO DA PROMOÇÃO: 04/05/92 'r�RMINO DIA 19/09/92 ATÉ ÀS 12:00 HORAS

Certo Aut. 01/09/359/92

POR SORTEIO, 58 VALIOSOS ,PRÊMIOS

2
U'NO
MltLE
'Okm

EMAIS ...

12 SORTEIO
DIA 13/06/92

2 TVs Philips �2 Refrigeradores Co

2 Fogões Dako
2 Kits Docol
2 Carrinhos de mão

Jaraguá do Sul; 4 alO de julho de 1

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




