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Festa nos 116 anos de Jaraguá
Uma intensa progra

mação marcará a passagem
dos 116 anos de Jaraguá do
Sul.

.

O programa foi divulga
do na segunda-feira e prevê
uma séne de apresentações
artísticas e culturais. Entre
elas, tem destaque a partici-

pação da "Esquadrilha da

Fumaça", formada por sete

pilotos, que, com aviões
"Tucanos" executarão 40
manobras. A apresentação
da "Esquadrilha da Fuma
ça", será no dia 2? (dia do
aniversário da cidade), às 16

horas, no Clube Acaraí,
.

Major Vânio Crispim

Jaraguá do Su� 11 a 17 de julho de 1992 Cr$ 1.000.00

Hospital São José melhora
atendimento à população

o Hospital São
José dribla a crise para
investir em qualidade.
Cumprindo metas defi
nidas pelo Conselho de

Administração do hospi
tal, que tomou posse em

novembro de 91, o Hos

pital São JôS'é está anun

ciando conclusão da re

forma na cozinha, anda-
mento das obras do Ban
co de Sangue, breve fun
cionamento de. um apá
relho de ultrasonografia,

.

e outros pontos impor
tantespara a melhoria da
qualidade de atendimen
to da instituição que ser

ve às comunidades da
região e até de ou tras ci
dades como Joínville,
Blumenau e Itajaí. Pági
oa13 '

.
Os três poderes uniram-se
para receber abrajorianos

Sob o títuto acima, circutava na manhã do 30-06-92,
em Brasília, a edição "O", do ano I, do jornal ABRAJORI,
.!la Associação Brasileira dos Jornais do Interior, divul
ga,ndo o sucesso alcançado pelo 10 Encontro Nacional dos
DIretores de Jornais do Interior, no Auditório Petrônio
Portela, no Senado Federal.

A abertura contou com a presença do dr. Jorge
\Konder Bornhausen, representando o Presidente Fernan
do Collor, , que se encontra em Las Leäas, sentando-se ao

lado do Senador Mauro Benevides, Presidente do Con
gresso, do Ministro Presidente do STF e do Presidente da

ABRAJORI, Elson Ilha de Macedo.

d'
Após a abertura, que teve o Hino Nacional e os

!5Çursos dos três poderes, diversos ministros (11) e auto
�dade,s se fizeram presentes, destacando-se para os cata
nnenses a fala do dr. Jorge Konder Bornhausen que, co
mo filho do interior" dizia-se familiarizado com os pro-

blemas da imprensa do interior, A certa altura ele nomina
entre os 504 diretores de jornais presentes-é mais assesso

res e acompanhantes de imprensa, ao redor de 700, os
jornalistas Honorato Tomelin, de Blumenau e E.V.

Schmöckel, de Jaraguá do Sul, cumprimentando o se

manário mais antigo de Santa Catarina, certamente in
cluindo o primeiro nominado entre aqueles que, de 1936 a

1943 também foi diretor proprietário do semanário jara
guaense. Concluía o catarinense Bornhausen, ex-governa
dor, ex-senador e atual ministro do Preso Collor, dizendo:
"Sou um homem do interior e trago como tal meu cum

primento à imprensa do Interior, que terá em mim um

aliado na relação entre ela e o Poder Executivo Nacional.
Convoco vocês a participarem deste momento histórico
nacional".

Nas edições seguintes, daremos outros detalhes do

importante encontro.
'

RIO SUL
Carga Expressa

72-0091

: II

Lançada a,

6ª Feira da Malha
Em coquetel à imprensa que

aconteceu na' quinta-feira à noite,
foi lançada oficialmente a 6Q Feira
da Malha, o mais importante evento

comercial do setor de confecções do
norte catarinense, que acontece de
17a 26 de julho, no Pavilhão de
EventosAgropecuário.

São esperadas mais de cem
,

pessoas para o evento, realizado pa
ralelamente às -comemorações do
aniversário de Jaraguá do, Sul.A Fei
ra da Malha terá muitas atrações
paralelas: Página 07

, Presos ladrões
de carros

Em cerco para pegar assaltantes de um

ônibus que fazia a linhaElorianôpolis/Mafra, po
liciais rodoviários e civis de Guaramirim acaba
ram prendendo dois ladrões de carro, na BR-280,
na madrugada do dia _05.

Foram presos Bemar Feitosa, de posse do
veículo Monza, placas AAB 0990, de Curitiba e

Antônio Vendramini, 19 anos, que estava acom

panhado do menor W.J;C. e conduzia o veículo
Opala placas JA 0049, roubado em Fraiburgo.
Ambos foram presos em flagrante e estão deti-
dos na cadeia pública. Página 04

'

Corupá festejou o

95º aniversário
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Fora de rumo e sem Plll-

Editorial
A nação assiste ao descalabro

Estupefatos, os brasileiros
se deparam dia-a-dia com os

desdobramentos do escândalo
PC Falias. Que mais que um

simples caso, virou tragédia na

cional. Afinal, a economia ba

lança, e oscila para baixo "a ca

da nova denúncia, e as insti

tuições nacionais estão em ehe

que. A balbúrdia ameaça ins
taurar seus tentáculos em todos
os recônditos institucionais. E
um País sem instituições sóli
das, "é um país sem comando,
uma nave [ora de ôrbita, um

barco à deriva e sem bússola.

REMINISC�NCIAS

'o Hospital
Jaraguá

Muito cedo começavan os

movimentos 110 2º distrito do
Município de Joinville. Interesses
que não convém abordar nestas
notas postergavam providências
de quem de direito para dotar o
estão já progressista distrito de Ja
raguá possuir o seu prâprio
hospital, que era obrigado a levar
os doentes para o distrito sede do
município, Ioinville.

Mas os jaraguaenses pu
Ilham as suas cabeças a pensar e,
aos poucos, criou-se 'lima COIIS

ciência coletiva de sua necessida
de.

No dia 21-09-1921, numa

reunião de pessoas influentes do
" vilarejo decidiam pela construção

de um, hospital. (CP, ed. 20,
p.1,17-09-1921) •

.

'

Para não deixar esfiiar os
ânimos, uma reunião convocada
para o edifício de Leopoldo lalls
se/i, 110 dia 25-09-1921, às 14/10-
ras, tillha como ordem do dia: a)
apreselltação dos estatutos; b)
eleição da diretolia e c) assulltos
diversos. (CP, ed. 21, p.l,
24-09-1921)

Passaram os anos 1922,
1923, 1924 e e/ltrava-se no ano de
1925, mas /10 e/ltremeio movi
mentos de gellte daqui e de loin
vil/e, mexendo com pauzinhos pa
ra lião viabilizar a'idéia que já ti
II/W sido posta /10 papel.

Com o título de UM HOS
PITAL PARA lARAGUA sllll!iu
um mtigo assillado em que volta
va-se a comentar o assunto. Ifá
anos vinha-se a17nstalldo o assun-'

to, embora apoiado pelo povo.
loillville lião aceitava esta idéia,
mallifestado nos jomais d(l sede
do municfpio. Assim, falava-se
abe/tamente '110 2Jl distlito (lara
guá) na realização de 1I0va reu

niiio e pedia-se a pmticipação do

mo, a Nação suplica pela volta
de uma mão firme 'ao seu co

mando. Este desespero pode, ell
tretanto, levar a soluções extre

madas e perigosas que assustam
aos verdadeiros democratas e

alegram arautos de um golpe
com cheiro e sabor podre de
passado.

O "Sindicato do Golpe"
não está /10 direção que aponta
o presidente Fernando Collor.
Na verdade, a CPf lião faz nada
mais que seu papel, de farejar e
mostrar a verdade dos fatos, de
esclarecer a opinião pública, de

escarafunchar a procura dos
podres, que certamente existem,

e, esperamos venham logo à to-
/Ia. •

Esta é a única maneira de
restituir o respeito e a dignidade
ao presidente, .enfraquecido,
desgastado e desacreditado ante

ao volume e a intensidade das
denúncias difamatârias e

bombásticas, que deixam a po
pulação num estado catadônico e

de assombro. O estupor e a le

targia, contudo lião dumm para
sempre, e podem levar à revolta.
Só a verdade e a punição dos
conuptos de colarinho branco
podem trazer de volta o respeito
e a credibilidade das instituições
e dos govemantes:Ó

"

vigálio Remado Foxius, do pastor
Ferdinand Sehtunzen e do dr."
Flitz Petzold. (CP, ed. 316, p.7,
30-05-1925)

A diretoria 'collvidava as

pessoas que assinavam a subs
crição em beneficio do hospital,
pam que pagassem o seu com

pmmisso dentlV de 15 dias, ao te
soureiro Bemardo Gntbba, subs
clição que já atillgia a qualltia de
Rs. 10:281$000 (dez COlltOS e dll
Ze/ltos e oitellta e ummil réis).

Em a plimeira reullião -

dizia a imprellSa - que se realiza
em Jm'Oguá, a que "ão compare
ciam os 1I0mes que represelltas
sem respollsabilidade e cOllfiança
do públieo. Mesmo assim emm

dados os plil1feiros passos, com

algumas pessoas idôneas e tudo
mudava de figuin. Deixavam' de
cO_II,vidar para a lU reullião os

"vigádos" de 1I0ssa paróquia.
Foi uma gmllde falta, mas

podia ser remediada, pois, agom'
a direção estava em mãos de pes"
soas digllas e hOllestas, como os

srs. Major Julio Fel1-eim, Bemar
do

. G!llbba, GeOl'B .".ç�e17l�ewicz,He11l11ch Geffe/t, EI1I11tO P,azera,
Carfos May, Carfos Vase/, Her
mann Hänsch, Leopoldo lanssen,
etc.

Julio Fen-eim em o p/-esi
dente; vice Geor� Czemiewicz; se-

cret. Heinnon Geffen; 2Jl secret.
Emílio Piazera; teso Bernardo
Grubba; 2Jl teso Canos Ma)'. COII
selho Fiscal: Canos Vasel, Her
mann Hãnsch e Leopoldo Ians
sen.

Os chofe/-es se ,engajavam
110 movimellfo e os taxistas (em
gmnde mímem, lia épQca) ol'galli
zavam uma gmllde festa par.a ()

dia 27-09-.1925. Faziam-se /-ell

lIiões com os momdOl-es, visando
angadar /-ecw'Sos. Listas co/riam
pela Vila que rendiam muitos
COlltOS de reís. (CP, ed. 330,
p.3j4j7, 25-09-1925).

A Comissão Encan-egada,
"

cOllvidava o povo di! JOI'aguá e

0I1-edOl-eS, pam d$sisti1-em um "/-eu

nião, 110 dia, 28-11-1925, às 9/10- "

ras, 110 Salão Jorge BU/II; para
discutir os estatutos e out/vs as

SUlltOS. (Ed. 342, p.3, 28-11-1925).
Ailldq devia COI1-el' n,wita

água debab::o da pOil te Abdoll
Baptista pam se chegar à /-eta fi
nal da constlllção. Mas uma cei·

teza existia: nillguém mais desvia
lia da /-ealidade este sonho tão

longamellte acalellfado.
Em 1927 em lançada a pe

dra fundamental. Muitas vezes

aumentado e modificado foi o

hospital. Neste ano de J.992 cui
da-se de concluirnovas obms.

Fritz von Jaragutí - 07/92
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I[> c::» ..C» " ca

89251-700/ Caixa Postal, 19 - 89251-970
JARAGUA DO SUL - Telex 475-055 - Fone
(0473) 72-3363.
Diagramação, composição, montagem, revisão,
fotolito e impressão: lomal da Noite - Fone'
(0473) 22-2945 - B/umenau _,_ SC
Associado aAdjOli eAbrajod.
Os m1igos assinados não refletem a opinião do
lomal.

,
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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.

Confira a História
IIÁ50ANOS

- Em 1942; o dr. Tiago Ribeiro Pontes expedia Edital de Jllrypa.
ra o dia 10 de agosto, às 11 horas, a 3/l sessão ordinária do Tribunal do
Jllry da Comarca, sendo sorteados os seguintes jurados: Henrique Piau.
ra, Hans Lass, Anhur Emmendoerfer, Fritz Bartei Junior, Rodolfo Schul.
ze, Germano Enke, Bertoldo Gumz; Artur Breithaupt; Felipe Freme4
Leopoldo Jansen, G. Rodolfo Fischer, Otto Hillbrecht; Freymunäo Fi

"

berger; Alfredo Krause, João Emmendoerfer, Leopoldo A. Gerem, G
tavo Haensch, Victor Hardt, Willy Wensersky, Germano Enke Filho f
Leopoldo Fiedler.

- Viajava para Joinville o Cel. Costa Neto. O Superintendente do
acervo de empresas incotporadas aopatrimônio da União tomava J'03II

'

da SA. Metalúrgica Otto Bennack. Essa empresa, segundo se dizia COII!
aperfeiçoado aparelhame'}to, passava à administração direta do gcwer.
no, consoante recente decisão tomada pelo Presidente da República, ti;
Getúlio Vargas.

HÁ40ANOS
- Em 1952, o Serviço Florestal da Pref. Mim. de Jaraguã entrep.

va os certificados de Registro de Serrarias: Adolfo A. Emmendoerp,
Agro Industrial Retorcida Ltda, Albrecht Gumz ,

Arnoldo Grahl, Arrhilf
Hansen, Augusto Hanmann, Behling & Manske, Bruno Gessner, CarIo$
Leopoldo Mey (2), Carlos Ramthum, Com. e Ind. Sohmiu �/A. (2�
Cun Vase� Ernesto Lessmann, Erwino Vogel & Cio, Fábrica de Madei
ras Compensadas; Francisco Luy, Hartwig Schroeder, Hasse & FiJIrJ,
Henschel & Ehmke LIda, Herbert Marquardt; Herdeiros de HerbtrtIJ
Schinzel, Hermann Niénow, Ind. e Mad. Janssen LIda, Leopoldo JQ1I&.
sen, Leopoldo Klotz, Oscar Dornbusch, Ricardo Butike, Ristow & Kontf
Ltda, Roberto Ristow, Rubini Irmãos Lida, Siefert & Eicbstaedt; '/'Mo;
doro Hansen & Cia, Walter F. J. Gosch e Werner & Silva. Antonio QIt4.
dros era o encarregado do setor.

"

HÁ30ANOS
- Em 1962, os vereadores Murillo, Bauer e Schmöckel requerialll

expedição de telegrama ao gevernador Celso Ramos, comunicando ac�
dente verificado na ponte Abdon Batista e solicitavam o apress�.
da nova. Posto a votos o requerimento era aprovado por maioria, e GI:
votos contrários e as abstenções não pertenciam à oposição, o que C(III.

sou grande estranheza entre - a' assistência, dando a entender que a $i.
tuação não queria o apressamento das obras.

- Por outro lado, depois da rejeição ao seu projeto dé 14-11-41,
"

por "inconstuucionat", do relacionamento disciplinar entre o Fisco e as

Conttibuintes, o vereador Schmõckel apresentava novoprojeto criando (I

Conselho Municipal de Contribuintes, formado por homens qlle inte·

gram a indústria, comércie, lavalIra, um membro fornlado em direito f
OlitrO em economia, o qlle levantava viva reação no plenário, por parN'
da maioria.

J/Á20ANOS
- Em 1972, os Veteranos da FEB; Seção de Itajaí visitavam em

presas locais, dentro da meta tmçada para aglutinar ospracinhas da '1
Gllerra Mundial, órgão fllndado em 1970. A delegação foi recebida 1.1/)

Baependí onde se servia 11111 cllurrasco ao meio dia, rellnindo os visitall·
tes com os é.\pedicionários locais, falando os ex-expedicionários Herbttt
Schneider, Heraldo Neves Am/da e Milton Fonseca. O vice-prefeito E.V.

Schmöckel, representando o prel Hans G. Mayer faziq a saudação aos

visitantes. "

- A L. la. D-Liga Jaraguaense de Desportos completava 20 QIIIII

de fimdação e a imprensa relacionava os presidentes até então: ArtUr

Müller, Murillo Barreto de Azevedo, Eugênio Victor Schmöcke�" Getúlio

Bprreto da Silva, Aldo Prada, Mi/ton Adolar Stange, José Bahia e Si
meão Laércio Ramos. DlIrante o coquetel no Itajara, fazia a satldação
o presidente Laércio Ramos aos presentes, Eugênio Victor Schmöekel!fk
Iam em nome dos ex-presidentes, Pedro Fagundes, em nome do llNellflJS
eMiltonAdolar Stange, em nome do ClubeAtlético Baependí.

lfÁ10ANOS
- Em 1982, Silveira Júnior, amor das Memórias de 11m MeniIW

Pobre, nascido em Guaramirim, hoje já falecido, colaboram no "Cor

reio do Povo". Na coll/na DESFOLHANDO O MEU CADERNO DE

NOTAS, �le merglilhava no passado e brindava os leitores com esta cu·

riosa nota: "Adivinhe de onde foral" extraídös os treêhos que se segueT/li
"A crtlzada iniciada pela Igreja C01ltro as saias curtas e os decores está
tom,1ndo rápido incremento... ."iO cardeal francêsAmeue estabeleceu que
não poderão assistir às cerimõnias religiosas as ml/Illeres clljos vestidOS

, "

lJão C/Ibram o pescoço e clljas saias não c/reguem até os tomoze.os,'
("Correio do Povo'� Jaragllá do Sill, de 07-02-1920) Eis o semanário
mais amigo de Sama Catarina rep"blicando artigos sel/s que, em 1982

" completava 63 anos e, hoje, 73 anos - 1 ano após a slla fundação, em

10-05-1919.

[iUDaasRoclas
\$f} Industrial

Alta Tecnologia
em matérias-primas

para alimentos

Fone:(0473) 72-2277 - Jaraguá doSut' - SC
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VaseI divulga programa
político em 15 de agosto
Jaraguá do Sul - Em en

trevista coletiva.na úl!ima terça
feira, a assessoria �e Imprensa �
marketing do candidato da colí

o

ção PTB, PDS e PL (ALiança
�r uma Nova Jaraguá) Durva!

Vase!, voltou a abordar o quadro
poittico que ora se apresenta em

Jaraguá do Sul.
O primeiro assunto abor

dado foi com relação a um con

vênio assinado entre a Fundação
Vida/Secretaria da Educação e a

Secretaria do Bem Estar Social

do Município por intercessão de

DurvalVasel e Udo Wagner.

o convênio com duração
de um ano no valor de Cr$
61�532.856,OO atenderá 242 crian

ças na faixa etária de O a 6 anos

com uma verba mensal de Cr$
8.790.498,09.

Em outro ponto da entre
vista o assessor de Imprensa e

Marketing disse que causa estra
nheza que a prefeitura tenha gas
to Cr$ 106 milhões de cruzeiros
em Publicidade somente no mês
de maioj92, sendo que a RBS
TV recebeu uma verba de Cr$ 25
milhões de cruzeiros, uma emis
sora de TV em Lages, no planal
to Catarinense também foi con

templada e ainda um Jornal de
nome Folha de São Joaquim,
órgãos de o

pouca influência na

comunidade local, para não dizer

quase nenhuma (Folha de São
Joaquim) frisou o assessor.
I Com relação a campanha
»ropriamente dita, o assessor

afirmou que a Aliança por uma
Nova Jaraguá manterá o nível
dentro da moral e dos bons cos

tumes mesmo porque o eleitora-

do não suporta agressões, porém
respondendo à altura e que o

candidato Adernar Duwe com

pactua com as agressões entabu
ladas pelo prefeito Ivo Konell, de
quem recebe determinações e

.

não tem autoridade para calçá
las, sendo as agressões fruto do
desespero.

Para a assessoria de Dur
val Vasel existe a possibilidade
de um compromisso Público da
não a�ressão, desde que os ad-
versários façam o mesmo. .

Na entrevista coletiva foi
dito ainda que o programa de
governo do candidato será divul
gado em 15 de agosto e contém
25 pontos básicos, entre eles se

gurança, transporte de passageí
ros, telefonia, esporte amador e

a criação da Fundação Municipal
de Esportes.

A bela Corupá completou 95 anos
-. Corupá - Com 10.340 habi

·tantes, uma economia baseada em
o

quase 60% na agricultura onde pre
dominam as culturas de banana, Co
rupá é o quinto maior arrecadador
deICMS da região do Vale do Ita

pocu. Esta cidade, cheia de encantos

naturais, comemorou seu 95° ani
versário de fundação, completado no

dia 07, com uma grande progra
mação que tomou a semana.

.

"São 95 motivos para come

morarmos", diz, satisfeito, o prefeito ..

Ernesto Felipe Blunk, que deixará o l
cargo em março do próximo ano e se <

reuniu num jantar com ex-prefeitos �
(desde 68) e convidados especiais na S
gunda-feira (06), no restaurante !t

Gruta Verde. j
_ No jantar, em tom emociona- roo.

do de quem anuncia sua antecipada
despedida na presidência do evento,
B1unk aproveitou a oportunidade
para homenagear pessoas com lon-
gas trajetórias de dedicação à comu
nidade. Receberam placas os ex-ad-

. ministradores da Celesc e da agência
de Correio e Telégrafos, respectiva
mente Alvaro Ottomar Pett e Anete
Mafezolli Reis e o historiador Ge
baldt Hermann, que escreveu o pri
meiro e único livro sobre a história
.deCorupá.

Além de ex-prefeitos, em

presários, juízes da comarca, verea
dores, imprensa e políticos, estive-

Prefeito Blunk, ao lado de "Lula", deputado Wagner, ex-prefeitose
Candidato à prefeitura de Joinville, Eni Voltolini (último à esq.)

ram presentes o atual prefeito de
Joinville, Luiz Gomes (o "Lula") e

seu candidato à sucessão no cargo,
Eni Voltolini, um corupaense que
apesar de poucos anos em Joinville
tem um trabalho respeitável naquéla
cidade. .

"Lula" entregou uma ban
deira de Joinville à Blunk, relem
brando que Corupá foi por muitos
anos distrito de Joinville e que

atualmente vem tendo desenvolvi
mento incrementado.

Na terça-feira, pela manhã, a
cidade acordou com uma alvorada
festiva, que precedeu a um desfile
das entidades cívicas e institucionais
do município. A programação conti
nuou intensa durante toda a semana,
unindo os corupaenses num grande
festejo pela passagem ci{o aniversário
da cidade.

o USO DA MÁQUINA OFI
CIAL

Florianópolis .sc, 23-06-92
ii •

"Se o seu Correio do Povo

�iJJllllda
tem disponível aquela coluna'

a o leitor, veja se dá acolhida ao
U comentário, a tiiulo de colabo

ração, sobre o Uso da Máquina que o

Q�lPrefeito de Jaräguâ do Sul acha

: t'IltO natural ã sua casta, enquanto
ã? votamos pela volta da Monar
quIa, só para regularizar a situação, e

!madames poderem usar tiaras era
r/adas depedraspreciosas.

"Nos dias atuais, quandolInt gI1Vemante diz não l'er pecado

no uso do din/leiro público para
eleger o seu sucessor; ou não eleger
como no caso do último candidato
a Governado, do PMDB, e diz que
seria idiotice a administração não

esbanjar os impostos arrecadados
em campanha polflica fora do or

çamento público, quando a Câma
ra dos Vereadores nada diz, nada
faz, nem se abala; dividida entre

agraciados e expectantes, deve estar
.

experiente de viver num mundo de

impunidades em que "as bases" do

povo nacional não são mais do que
poça de lama onde a decência se

adundou J tãopouca já era.

Do alto da cruz, dizem, .al
guém falou ao pai; para que per
doasse os corruptos. E ele estava de

partida, e não imaginava que essa

pragaprosperasse tanto.
Ou sô queria ver o circo pe

gar. fogo. Com eles dentro, quem
sabe.

Cordialmente, (ass) SEBAS
TIÃO B. DEALBUQUERQUE".

N.R. - O dr. Sebastião B. de

Albuquerque, é advogado, residente
em Florianópolis, onde atende os CO/l

formados e inconformados.

CORRE,IO_
I[> c:> ., c:> " C» .. -

ADERBA'L MACHADO
"

Os votos perdidos
A pouco menos de três meses da eleição

deste ano, assusta aos candidatos a lembrança
das duas últimas eleições - quando os votos em

branco e nulos e as abstenções representaram
quase 25%, numa média geral, do conjunto de
votos válidos.

O tremendo crivo de negação do eleitorado
demonstrou desolação com o quadro institucio
nal, a situação econômica e a falta de opções à
altura da sociedade.

.

Pergunta-se, entretanto: se, ao invés de vO
tar em branco, o eleitorado houvesse decidido

por algum candidato que não Collor, já no pri
meiro turno, nós estaríamos nesta situação? Se,
mediante decisão do voto, os finalistas tivessem
sido, 'par exemplo, Covas eMaluf ou quem sabe

Ulysses e Afif Domingos, teria sido melhor ou
pior? Por uma ou por outra, é bom logo estabe
lecer: se os votos em branco e nulos e as abs
tenções tivessem sido votos bons em algum can

didato, o Brasil teria outra história a contar. E
este é o principal problema da omissão raivosa:
sempre acaba ganhando quem a ·:maioriCi., que
votou em branco, anulou o voto, se absteve ou

votou em adversários derrotados- do ganhador,
não desejava. Du seja: a minoria ativa prevale
ceu e entra-sepor isto, num barco de incertezas.

Por isto discute-se da utilidade do voto em

branco, do voto nulo ou da abstenção, que não

passa de preguiça cívica.
E numa eleição como a municipal, em que

se exige definição por excelência, mais ainda é

prejudicialo voto jogado fora. Porque favorece a
vitória de quem o 'povo não quer ou de cuja
atuação é capaz de o povo se arrepender de
imediato e sem condições de retorno, senão em

outros quatro ou cinco anos.

A omissão pode ensejar maus "bocados à
sociedade, numa'época em' que decisões são re

queridas a todo instante de quem delega poderes
e de quem manda.

.

gente nossa

Jaraguá do Sul

Ruo, Mal. Deodoro, 28 .

Fone: (0473)"72-0346 /72-0866

o melhor Carro Usado da região
VERONA GLX, DOURAD9 METÁLICO/90
PASSAT TS, CINZA METALICO/80

.

RONDA CG 125, PRETA/90

[[�]]

DEL J.{EY GHIA, AZUL/88
F-I000 SS, PRETA/92
VERONA GLX, BRANCO/90

Moretti, Jordan & Cia. Ltda.

ESCORT L, VERMELHO/90
FlATUNOMILLE, VERMELHO/92
LADA NIVA PANTANAL, BRANCO/91

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 158
Fone 72-1-777 - Jaraguá do Sul - SC
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Ladrões de carros presos
após assalto a ônibus

Jaraguá do Sul - o que
parecia ser unia viagem de rotina
acabou sendo transforrnada num

verdadeiro pesadelo para os pas
sageiros do ônibus da Empresa
Catarinense que fazia o trajeto
Florianópolis-Mafra, horário das
15 horas, na noite de sábado pa
ra domingo.

Faltando ISkm para che

gar ao município de São Bento,
quando eram. 21:30 hs na serra

de Corupá, uma fogueira nä pista
de rolamento da BR-280, obri-
'gou o motorista Nivaldo Baer
naski a parar o veículo, quando
foi surpreendido por 4 elementos
encapuzados, armados de revól
veres, escopeta e pistolas au

tomáticas, que notificaram-ne
que se tratava de um assalrô,

Usando de violência os

bandidos despojaram os passa
geiros de jóias e dinheiro. leva
ram Cr$ 500 mil cruzeiros do co

brador Claudinei do Prado e

agrediram com uma coronhada
na cabeça de um passageiro não
identificado pela polícia, P?rque
ele demorou para entregar os

pertences aos assaltantes.

AFUGAEO
CERCO POLICIAL

De posse do produto do
roubo, es ladrões empreenderam
fuga em dois carros, sendo um

Monza e um Opala, tomando a

direção de Jaraguä/Guaramínm.
Acionada a 3a Cia de PolíciaMi
litar, Policia Rodoviária e Polícia
Civil de Guaramírím, foi realiza
do cerco naquele município.

Por, volta de 01:00h da

madrugada de sábado paFa de

mingo, o veículo Monza, placas
AAB 0990 - Curitiba-PR, condu-

Bemar Feitosa furtou Monza

zido por Bemar Gavilon Feitosa
tentou -furar o cerco policial.
Houve troca de tiros e o indiví
duo acabou sendo preso.

Minutos depois um outro

veículo, Opala de cor metálica,
placas JA 0049 tentou a mesma

ação, com troca de tiros e conse
quente prisão de Marcos Anto
nio Vendramini, 19 anos e o me

norWJ.C., 17 anos.

ESClARECIMENTOS

Com a prisão dos elemen

tQS, o delegado Alcivandro Espe-

zim passou a efetuar diligências
'

para esclarecer o ocorrido,
Soube-se que o condutor

do veículo Monza: Bemar Gavi
Ion Feitosa, 20 anos é natural de
Corumbá- no Mato Grosso do

Sul, está em, liberdade condicio
naí condenado por crime de rou
bo de carro. Com ele a polícia
encontrou 30 gramas de maco

nha, além de documentos falsos
do veículo Monza, furtado em

Curitiba.
O condutor do Opala, pla

cas JA' 0049, Marcos Antonio
Vendramíní e o menor WJ.C. de
17 anos, furtaram o veículo em

Fraiburgo-Sô, na sexta feira à,
noite em frente a uma discoteca.

Segundo informações do

Delegado Alcivandró Espezim, o
suspeito de ter participado do as

saíto ao ônibus da empresa Cata
rinense, Bemar Gavilon Feitosa,
negou-se a dar depoimento à'
polícia, orientado por seu advo
gado, afirmando que só o faria
em juízo, negando inclusive a sua

participação no assalto.
Os ocupantes do veículo

Opala, após serem autuados em

flagrante, foram recambiados pa
ra Fraíburgo, onde responderão
pelo crime de roubo de carro.

A polícia de Guaramirim
continua realizando investigações
para esclarecer a participação

,

dos bandidos no assalto ao ôni
bus da Catarinense, sendo duran
te o período ficarão à disposição
da justiça, pois foram autuados
em flagrante: Bemar Gavílon
Feitosa, incurso nos artigos 12
297 e 155 (tráfico - falsificação
de documentos � furto) - Marcos
Antonio Vendramini e o menor

W.J.C. também. enquadrados em

flagrante por furto.

Adultos voltam aos bancos escolares'
Jaraguá do Sul - Um convê

nio entre a inciativa privada e o p0-
der público possibilitou o reingresso
aos,bancos escolares de 405 adultos
- a grande maioria trabalhadores
das indústrias locais - que haviam in

terrompido ou mesmo nem sequer
iniciado os estudos básicos. As aulas

começaram dia 1° de julho, com 24
turmas distribuídas"em 19 locais - es

colas municipais e sala de aula das

empresas conveniadas - e abrange o

currículo de primeira a .quarta série
em duas fases distintas: la, 2a, 3a e 4a
séries.

O projeto, denominado de

Formação Básica para Adultos teve

sua parte curricular elaborada pela
equipe técnica da Secretaria Munici

pal de Educação, que também con

tratou e Ireinou os professores e ce-

deu salas de aula nas escolas da rede

municipal de ensino. Às empresas
coube a tarefa de colaborar no le
vantamento do número de interessa
dos e em ceder espaços para o fun
cionamento das aulas, que aconte
cem em três turnos: manhã, tarde e

noite.
Somente na Weg matricula

, ram-se 270 novos alunos e a empresa
dispõe de três horários diferentes
(manhã, tarde e noite) para o aten
dimento dos estudantes. Além da

Weg, o projeto conta com o apoio da
Kohlbach. Nanete Loni Mar, Mal
wee, Torres, Dalmar, Breithaupt,
Marisol, Metalúrgica Lombardi,
Café Sasse, Argi, Ceval, Cooperativa
Itajara, Cooperativa "Itajara e Fri

gumz, que também cederam espaços
físicos e auxiliaram na realização do

levantamento do número de interes
sados e nas matrículas.

Esta não é a primeira vez que
a Secretaria Municipal de Educação
coloca em prática um projeto que vi
sa o desenvolvimento escolar daque
la parcela da comunidade que não
teve acesso à escola. A primeira ten
tativa acontece em 89, .com o projeto
denominado de Alfabetização e

Educação. Básica pata Jovens e.

Adultos. Nd período de 89 a 91 con

tava com apenas 8 locais de atendi
mento, que.com o novo projeto, tri
plicou.

O projete Educação Básica
para Adultos será ampliado pare, o
atendimento de 5. a 8" série, prova
velmente ainda este ano, assim. que a

Secretaria Estadual de Educação
aprovar o projeto,

NANETE
MALHAS LTDA

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

li Jaraguä do Sul
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Jaraguá em foco
--------------Sérgio Peron ....

Isto é incnvellt!
Candidato do PFL não sabia da própria candidatura à

Câmara de Vereadores napróxima eleição!! '

Este é um deles. O nome?? Roberto Adratt • presidente do
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alime1lfação de J
�.�

.

Os tempos passam e as pessoas não mudam, afinnou o'
quase candidato .

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

Falaram-se que numagreve de metalúrgicos em Jal'aguá dó
Sul há tempos, um dos diretores da empresa levoupara "espanJar"
os grevistas um cachorro enonl1e e feroz.

Conversando com um dos grevistas, este disse-me que n60
esquece nenhum dos dois: o nome do cachorro: Rusti.

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

Eleições no Cristina Marcatto:
.

,

Um candidato, inclusive a vereador nas próximas eleições,
declarou abertamente ter o apoio do prefeito e chegou a desacatar
ii ex-diretora da, escola, MaristerPaulino.

Resultado: dos 8 cargos a serem preenchidos ele ficou em !.'
.

lugar, recebendo 13 votos (que númeroll].
Voltou e prestou conta:
- Deu tudo errado!
Que tal esqueber a Câmara??

.

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

Num certo local de C011lpá, com mesas de sinuca, ,.
f'(1111-me de um pedido: Alguém queda um oficio solicitando uma

máquina. Como a máquina não foi solicitada o oficio não saiu.
Devo voltarpára saber. outros detalhes.

x.xx.x.xXx.x.x.x.x.x.x
Durval Vaselpnonzou no seu programa de governo que StIll

apresentado em 15 deAgosto: Segurança
Já manteve contato com o Secretário de Segurança PÚbliCD,

Sidney Pacheco para que haja em Jaraguá do Sul, policiamento
ostensivo diutumamente porparte da Polícia Civil eMilitar.

Já passou da hora do 'munictpio criaruma divisão especioJi.
zada em narcóticos, Oll não??

x.xx.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Li num Supermercado da cidade, bem na entrada, em leI1rIS

ganufais:
'

.
_

.

ATENÇÃO: NAOACEITAMOS VALE PREFEITURA.
Fuiperguntar ao gerente (lo estabelecimento, o seguinte:
- Qual Prefeitura eporqualmotivo??
Resposta: ,

- Prefeitura de Jaraguâ do Sul - ordens daMattiz em Itojai
Insisti com o gerente: - qual motivo, houve atraso no ßIJ1Ii;

mento, ou outro problema que motivasse a direção da empresa,
atitude??

.

Como resposta obtive um sorriso amarelo do.gerentee es
guinte frase:

- Se falar que eu disse, nego.
x.x.x.x.x.x.x.x.,x.x.x.x.x

Do vereador Balduino Raulino, sobre declarações do presi:
dente do PFL de Iaraguá do Sul, Altevir Fogaça Júnior, quanlOj
suapessoa:

- Vindo de quem é, não' se pode esperar coisa diferente. fit
que ele lião apresenta a folha de serviços prestados á Jaraguá do
Sul e a sua comunidadeZ?

'

x.x.x.x.x.x.x,x.x.x.x.x.x
O presidente do PFL em ofício enviado a este semanário

classifica a matéria do pedido de 110(0 de repúdio à sua pessoa
apresentado na tâmara de Vereadores de Jaraguá do Sul, como

tendenciosa.
Como autor da referida matéria, uma vez que elaboramos'

páginapolítica deste jornal, esclarecemos que:
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.xx.x

Acompanhamos todas as sessões da Câmara de Vereadores.
como podem atestar os que hoje legislam naquela Casa.

.

Verificamos Hin loco" não só o pedido da nota de rep�
C011ÍO também a manifestação de outros vereadores com relrJSllOà
atitude do Sr. presidente do PFL. .

Relatamos única e fielmente palavras dos práprios vere#
res, porque areferida matéria não é opinativa do autor.

Recomendo ao Sr. presidente pefelista informar-se sobreO
-

-sig!lijicado das palavras: JORNALISMO e TENDÊNCIA, plJTljUl
só por absoluta falta de conhecimento poderia tá feito tã1 ifíl"
mação.

Importante: Assim como a todas às pessoas, esta coll/ll4
também está aberta ao PFL de Jaraguá do Sul, porque s()lllOS
adeptos doprincipio de .que o exemplo começa pela prápria cosa.

"

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

Pensamento para o final de semana: "Uma das mQl(}{fS
provas da mediocridade consiste em não saber reconhecer o supt'
tiondade dos demais".

IE.' Say

TIBÉRIO
AUTOMÓVEIS .

Compra - vende ,« troca
Rua Bernardo.Dombusch. s/h'

Fone: (0473) 72-0759
Jamguá do Sul - SC

Jaraguá do Sul, 11 a 17 de julh� de 1
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Uma grande comemoração para
o 116!? aniversário de Jaraguá
Jaraguá do Sul - Lma série

dc apresenlações artísticas. culturais
c esporth'as fazem parte da progra
mação alusiva aos 11(, anos dc Jara

guá do Sul. A festa começa dia 12 dc

julho, às 'Jh da manhã. com a II Ca

valgada Cidade de Ja raguá do Sul e

encerra dia 26 de julho. Durante o

mesmo período acontece. paralela
mente. a VI Feira da Malha, apre
sentando o que há, dc melhor das

indústrias têxteis da região. tudo 11

preço dc fábrica. Segundo o secretá
rio municipal dc Cuüura Esporte e

Turismo, Leonel Pradi Floriani.
estão sendo esperadas ruais dc (,0
mil pessoas durante os festejos.

Por ser uma coisa inédita em.

Jarguá do Sul, a apresentação da Es

quadrilha da fumaça é um dós gran
des destaques da programação. mas

pard quem prefere as diversões no

turnas rode aproveitar os bailes IHl

Parque Municipal de Eventos, com

destaque para a "Noite da Tradição
Junina. dia 21 de julho, a partir. das
l?h30min, a I Noite Polonesa dc Ja

raguá do Sul com um show do grupo
Tradyrja Polska com comida típica
polonesa, Noite dc Tradição Gaú
cha, com show de Renato Borghetti.
dia 25 de julho e no dia do encerra

mento, dia 26 dc julho, um super

Floriani (em pé) divulgou a programação à imprensa

show com a dupla Cristian e Ralf. às
18 horas, no Parque Municipal de
Eventos.

Além disso haverá diversão
os apreciadores da cultura local co

mo Orquestra de Cordas da SCAR �

Sociedade Cultura Artística, X En
contro de Corais, abertura do Salão

Jaraguaense de Artes Plásticas. Es
cola de Música da Scar, entre outras

coisas. Na área esportiva e infanti'l
estão programados vários shows,
como Simony, dia 26 dc julho, a par
tir das ISh 110 Parque Municipal dc
Eventos. apresentações dc mágica
com o grupo do Sylkcr, show pi
rotécnico c torneio dc bolão museu

lino e feminino além da abertura do

campeonato Estadual de Futebol dc
Salão Juvenil, dc 22a 26 dc julho. no
Ginásio de Eportes Arthut Müller.

Programação 116 anos Jaraguá do Sul
Dia 1:.deJIIU1D - (DOIningo)
I1J:IXJ b: /I CAVAI.GADA - CIDADE DE JA·
RAGlM DO SUL
SiJídtJ: Parq� Municipal de E","Io<
CIt<fIada: CTG - Leço lanJgu�""
Dia 17 dI' Jul110·... (Sexta-Feira)
Iltoo h - ABF.RTURA OFICIAL DA VI FEJ.RA
DAMA/../IA
Loca/: Parque MunicipoJ deE_ar "

17:10 h • CItefItula do Fogo Sim�,�'" liame
lIIIgI!III tIO< 116 anar de laraguó do Sul, pela
F.qvip< dar DF.sBRAVADORliS VERDE VAJ.E
(Obr.: S4IdQ do POI'taI - CItefItula Prefeitum Mu-

1IidpaI) ,

Loca/:� Angelo l'itu!t!m - Frente Prefeitura
IlI111kipal de laraguá do Sul
19:10 h - Ab(rtura CanIf"Onato i:stadual de V.,.
ltiboI Infantil Feminino,.IPeríodo: de J7 a 19 de

julio) •

Loca/: Colégio São Luiz, ,

2ItIXJ h - Abertu'" Campeonato de Futebol Ile
SaIäoAdu/to (perí080: de 17 a 19de julho)
1.ocaI:Gin4s�esATthurMülkr
211:00h • Ap,_ntação dß Academia UFA!!!
l.o<aI: Palco F.xterno • Parqlh! Municipal de
E_
21:30h· NOITEDO ROCK
AIIaÇÕer: Grupo Expruso
&mdaA ... de Rapilltl
&mdaGraft
� Parque Municipal de I,,..,ntar - paviJhiio

. Dia 18 de Jrtlhó· (Sâl>tldo)
11J:1O h - Inicio Campeonato Estadual de Vôo ['i-
wo (Periodo de 18 a 19 de julho) •

Loca/:Mono dß Boa Vutq - Ilho dß Figueiro
p_: PátW dß Escola I' GTaU Waldemar Sch·
mitz

'

14:10 h - ShowMusical comAn:o-Íris Band Show
/.ocaJ: Palco Externo - Patque Municipal de
E_
15:00 h - II Prova Rústica Cidade de laraguá
LaJxada: Nuva RotIm>iária
Chq:ada: ParqlU!Municipal de Evento<
19:00h - Apresentação dß Academia UFA!!!
/.ocaJ: Palco Externo - Patque Ml,lnicipal de

.!EJIOJIOI
: 20:00 h - La Secondo Noile Italiana de Jarilguá
doSuJ
Com; Maztolin Di Fiori
Com; ValdirAnzolin

� p",·iJMo uA" - ParqueMunicipal de liven-

Dia 19 de Julho - (Domil1gn)
��..

Veicu/Qção do Programa "A VI(Ha e o

� dos 116 alIO< delaraguá do Sul
• Rede OM Brasil '

Iltf!! h - /I Passeio Ciclisâco,- /16 AlIO< de lara-
fUadoSuJ "

Largada; P"'fa Angelo Piaura - Frente a Prcfei·
,-Municipal
'C/regadß; Parque Municipal de l" ..ntar
:���� IJ J<ep Crors . Cidade de Jaraguá do Sul
� Em frente Parque Municipal de 1"V!nt<>r

,
'-.--; Bairro Ilho dß Figueira ,14:30 h - Show InfQlJlil com P�ar. Cantores.

"

Mágicos. Bailarinar e Perronagens do II� DL",,,,
- Mágico Sylker
Local: Palco Extemo - Parque Municipal de
E"ntos
15:30 h - Tarde DançQlJle - Grupo Musical Cru
zt!Uo
Local: PaviJhiio uA" - Parque Municipal de I',-en·
lO<

Dia 20 de }lIibo • (Srglllufü-FáraJ
, J9:30 - AbertUra dO I SaJiiO Jaragu�nse de An",
Plásticas' e �Jana Concerto di! Inverno di!
Corria dß S01R
l.ocal: SCAR - SocietJßé.? CulJura Anirtica
Dia2/deJuUlo- (Tef('C1-FeiraJ _

19:00h-NOITEDA TRA/)/ÇÃOJUNINA
II FestiPa/Municipal de Quadrilhas
Local: PaviIhiio ':A ". Patque Municipal,de " ...n·
tas
Dia 22 de JuNIO - (QlIlln_alclrcl J

, 19:30" - A",.,srntßÇâo do AcademuI /JF,A!!!
PatqueMunicipal de l'''''nto< .

20:00 h - , NÓITE POI.ONESA DE JARAG/JA
DOSUL
Show com: Tradycja 1'rJIs/ca
Dança FoIclóriaJ Grupo Raio de Sol
Comida úpkdPok_
Local: ravi/ItÖD ''A'' - Parqu'- Municipal (h! I�·,·r.n
lOS

Dia 23. de Julho - (QUiIllCl-Fcira)
18:30 " - A",.,srntação dß F.scola de Músira dß
SCAR
Local: Palco l;;,aemo - Pa.rque Municipal de
Ellen/os
19:30 h - GENTE DA NOSSA TERRA . Troféu

;.: "ATAYDEMACllADO" - O Poeta do Senão
"A Maior F..xpt<SSão de. CQlJlmY!S dß N"""a Re·
gião. em Aprenntaçâo Unica"
AI'"-"'nt_: lAbcio e l.ouriva/ Machado e o

M..wal TrtUIS<IIPIbica
Local: paviJIoáo ':A" - Patque Municipal de E...n·
tas
Dia' Y-I de Julho - (Se.\1o-FeIM)
19:00 h - Tonteio de 8oIiio Masculino e FeminiN)
- Cidade de laraguá (PeríOdo: de 24 a 26 de ju
,lho)
tocai: S.R.E. V",ire".., e ClubeAtlitico Baependi
19:30 h - Abenura Campeonato f;<ladual de Fu
telx>l de Sa/áo luvenil (Período: de 24 a 26 de jll-
!h<,) ,

J.Q('aJ{ GiMVIO It.spanesArthu! Mü/J.er. •

18:30 h - ApN'Senta;;ão da "SCOJA DE MUSI
CA /)A SCAR
l..ocaJ: PuJco' Externo - Parque' Municipal de
h'l'enlas
20:00 h - Abenura dß II Jamada Médica de Jara

guálioSul
l.ocal: Sindit"alO (/(J Vesluário
(Obs.: No periodL, de 24 a 25 de luiho será na

n,IU)
20:00 h - BAll.!:' /)() ATIR,I/)OR E DE ANI·
VERS.4R10 1)1::JA&IGIJ,Í DO SUJ.

�� Orquestra "Os MOnlonari" e "Bando Auro.;,
l.ocak PaviJhiio uA" - Patque Municipal de l,,,,,n
lOS

D(Cl �5 di' JulllO • (St.U"ldoJ

09:00 h - Cerimônia Cívica "lIvmenagem Q()

Fundador de Jaroguá do Sul Cd. IimiJio Carlos
Jourdan".
Locai: Praça Angek) Piazera - Frente Prefeitura .

Municipal
09: IS h - Abertura Tomeío de Tiro - Cidade de

I_guá - 116.a1l0.;
Local: Stand de Tiro - Pa"!ue Municipal de
Ew.mm

-

10:00 - De.ifik ae comemoraçãÓ da Fundação ao
Muni.rípio.
tocai: Avenida G�túúo V�,
/)/,MOSN:rRAçAO DA "/iSQUADRILI/A /),1
FUMAÇA" (I/oráriae Local aserdivulgado)
14:00 h - I Encontro Folclórico Aniver:sário aa
ImigraçãoAlemã
l.ocal:"SER. V",irense
15:00 h - Show Musical
I..ocal: Palco Externo . Parque Municipal de
l�wnt()G
15:30 h - I><s[ik e Chegada com a Abenura Oft·
dai do I /incontro Folclórico de Ani""r:rária da
ImigraçãoAlemã .

1.i>caI: Trecho dß Rua' Waller MarquardJ até
OiMSio I!..\'portt! Sesi
19:00 h - EMerramemo do I Salão Jaraguaenre
de Anes PIá.<lica., e Porcelana e C.onceno de In
verno Orquestra de Corda dß SCAR
l.o<:aI: SCAR • Sociedade Cu/tum Artística
20:00 h - Encerramento dß 1/ Jornada Médica de
laragu<Í do ,sul
1.(x:aI: Arweg _ " .

21:00h- NOI1'I; DA TRA/)/ÇAOGAUCIIA
Show com Renato Borghetti. e Baile com Grupo
RodRio de P"noAk1:re - RS
l..ocal: p",·iJhiio .:,t" - Parq-e Municipal de Even·
tos

I)w �() dt' h,lIm - f I>oming_
09:00 h . Veiculação do IttJgrama uA VIOLA E
() CANTAIXJR"
Comemoraç'">es do 116 a,.". de laroguá do Sul
'IV - Rede OM Brasil
14:00 h - ,show Infantil ""m Mágico Sylker e Sua
liquipe
l.oc:aI: Palco l�r1erno - Parque Municipal de
HW:nI(Js'

, 14:30 h - Da"fO infantil dß Academia de Dança
UFA!!!

'

15:00 h - Show infantil 'com a CANTORA .'1/-
MONY \

.

l.ocal: Palco F.xtemo -' Parque Municipal de
Hvemar
18:00 h . Sh/,w com a /)upla Senaneja: CRI!i
TTANI; RAl.F
l�ál: Palco l:.ncmo :. Parque MuniâpaJ de
Eventos

.

19:00 h - Show I'irocécnico - 116 anas
l.ocal: Parque Municipal de /ivento<
/9:30 h - Baile de J-:nc'"OmL'NO dar Fmividades
dos J /6 allOS ch Aniver..'ârio de Jaraguá do Sul
Com: uMANCIII,Sn,R BANI)"
l.ix:aI: l'aviJh4t! :'{J:� - I'arque Municipal de Hve.n·

,

WS 'f· .

20:'15 h . Apresentação de ESlréio dß Orquestra
Camerata dß SCAR
J..ocal: IWeja I�'vungélicfliluierana - Cenlro
22:00 " • E""erramemo dß H n,IRA DA MA·
LIlA

.

CHURRASCARIA

COSTELÃO
Buffet de Frios com 1j �'ariedades de saladru, Buffet de Quentes com

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

ESPETO CORRIDO COM BUFFET

OLHO CLíNICO
LOTERIA

* Reforma fiscal, atualmente a "cabeça de ponte" do
governo federal. Acredita-se que resolva grande pane dos
problemas. Tenho minhas dúvidas. Em primeiro lugar,
mais uma vez iremos penalizar a classe média e empresa
rial. Pois os impostos só mudarão de nome, ou de sigla.
Na verdade o que se pretende é aumentar a arrecadação,
do PIB (Produto Intento Bruto] em 3,5%. Com isso en

gorda-se os cofres públicos em 12 bilhões de dólares. Te
.mos que estudar melhor o imposto único, onde também
incluiríamos a famoso economia informal - aqueles que
não pagam impostos, ou não têm carteira assinada. Todos
pagando ô valor seria menor. Porém cm véspera de
eleições o assunto deve ficar em bonito-mario. Enquantcz._.

existir o
.

"escoamento" através da corrupção. ainda tere

:' mos militas reformas fiscaispara penalizar o pOI'O.
* Muito útil e ilustrativa a presença do Sr. Adentar

Duwe na reunião mensal do Conselho Municipal de Saú
de. Apresentou propostas claras na área de saúde. Senti
mos firmeza no trato político das coisas 'públicas. Gos
taríamos que fosse convidado o Sr. Durval Vasel, para
também 'sflbsidiar aquele Conselho com suas idéias sobre
saúde principalmente e política de um modo geral. Seria
de extrema valia para todos, enaltecendo sobremaneira a

democracia.
* Clamldia tracomâtis, está sc tornando um proble

ma sério em nossa comunidade. Causa' urctriteno 110-
mem. É quase assintomâtica 110 mulher. Porém pode levar
ao abono. Em 33% dos casos está associada à gonorréia.
Trata-se a gonorréia, persiste a c1amÍl!ia.;,:Tem muita re

sistência aos antinfecciosos. Deve no hO/1ufhz"tôlher mate
rial uretral e na mulher, através do exame especular, colher
material da cérvice uterina. Isto é dc extrema iinponância,
para diminuirmos o número de pessoas acometidas.

* Consulta paga aos médicos desde "1�i06192 pelo
INPS Cr$ 2.971,00. A AAlB recomenda 'cfS 28.'500,00,
C(lmo valor mínÍ111O. ,:

,tf)r. Wálici"Baiista Falcone

Esquadrilha·.:d.ª·Jfll'maça
se apresentá dia 25

Jamguá do 'Sut - Com a pr�sença trar a c'ompelência e' a força dos pilotos
do comandanle da Fsquadrilha da Fumn· brasil�iros.

ç;t. major aviaJ,)[ V;jnio de Figueiredo Atender as solicitações de mu'-
Crispim. o secretMio municipal de Cultu- nkípios brasileiros faz parte dn linha de
ra E'porte e Turismo, Leonel Pradi Flo- atuação da Esquadrilha, da Fumaça, que
riani anunciou à imprensa,local o lan,a- não participa de eventos particulares, já
mento oficial das comemorações relativos que as demonstrações são gratuitas. A
a Semana do Municipio. uurante atmoço Esquadrilha da Fumaça existe desde 52 e

na tarde do di;t 6 ue julho. A apresen- surgiu com a intenção de "acalmar os no-

ta,áll da Esquadrilha ua Fumaça csl;í prc- yos pilotos e mostrar que voar pode ser

'vista para o dia 25 Úe julho. às 16 horas. m;tis agradável do que �rigoso. Desati
no Clube Al'llrí. tlala oficiai do anivers:í· vada de 77 a 82 a Esquadrilha dá Fumaça.
rio de 116 anos de Jaragwí d,? Sul. depois de realivada novamente. tem en-

Esta será· a primeira vez llue a
c;mt;tuo dezenas de pessoas em touas as

pqpula,�o jaragu;tense terá ii oportunitla. partes do Brasil com uCl1)onstrações de

de de v�r os malabarismos aéreos d<l, in- 'impress�onanle habilidade e segurança. ,

ternacional Esquadrilha da Fumaça numa
Cada pHoto que integra a eqtiij>e

"missáo" de 30 minulos e mais de 40 ma-
ua Esquadrilha da Fumaça tem sua com-

nobras executados por sete pilátos �m pet"ncia testada em 1.500 horas de. vôo,
aviôes nacionais "Tucanos". Segundo o

mais 900 horas corno inst,rutor e ainda ser
.

plenamente aceito pelo Conselho Operamaior aviador o objetivo da dem,onstraçiio· cional. Cada piloto vem acompanhado de
aér�a é divulgar a Força Aérea Brasileira um sargenltl aviador com especialidade
no meio civil, atrair jovens para carreira em mee,inica de avifto, O major aviador e
mililar c n)tlsttar ao pÚbliCt,), tanto nach)- conmndanlc Crispi'm vcio ii ."-,ragUtt com
nal coiuo estrànge1ro. os aviôes '[ueahos' antecedência para escolher o melhor
fa"ricados no Brasil e ta'm"ém demons· horário e local para as aprese�tações.

.'/,
... """

..�;" IJ! �. I:

Rua Heinricb August� �ssmann, 197
(ao lado do DG da Weg)
Fone: (0473) 72-3539
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Isabela Sallum Fett, diretora da Biblioteca Pública de SC cumprimentada pelo diretor do CP,
Eugênio Sclimöckel

Lançado um catálogo de
. . .'

Jornais catarinenses
o recente 10 ENCON

TRO NACIONÁL DOS DI
RETORES DE JORNAIS
DO INTERIOR, realizado
em Brasília, nos dias 28, 29 e

30 de junho, conferiu à Santa
Catarina um destaque espe
cial, quando a mesa dos tra

balhos, no Auditório PE-
.

TR.ÔNIO PORTElA, anun

ciou o recebimento, de um

� exemplar do' CATALOGO
DE jornais CAtARINEN
SES - 1850 - 1989 -, organiza
do pela Biblioteca Pública do
Estado de Santa Catarina e

impresso pela Imprensa Ofi
cial do Estado.

É que, coincidindo com

a viagem que deveria levar à
Capital da República um nú
mero expressivo de diretores
de jornais do interior, enten
demos, pleitear junto da bem
organizada Biblioteca Públi
ca, dois exemplares que se

riam entregues ao jornalista
DARCY SCHULZ, presiden
te da ADJORI-SC e este en

caminharia ao jornalista EL
SON ILHA DE MACEDO.

presidente da ABRAJORI -

Associação Brasileira dos
. Jornais do Interior, o que, de
fato, aconteceu,

Mal sabíamos o que ha
via de acontecer aos dois diri
gentes de jornais com o

anúncio, em público, no Se
nado Federal. A repercussão
foi extraordinária e choveram
solicitações para obtenção
dessa preciosidade e, consta
tamos espantados que são
pouquíssimos os Estados da
Federação que possuem um

livro dessa natureza. A orga
nização desse trabalho ocor

reu no período em que era

Secretária de Estado de Cul
tura e do Esporte, a sra. Zu
leika Mussi Lenzi, e compre
ende o período de 1850 -

1989. Mesmo defasado pelo .

tempo de sua edição e da fal
ta de alguns jornais, eles pró
prios não enviando exempla
res de suas edições à bibliote
ca, ele teve enorme reper-·
cussão entre os jornalistas de
outros estados. Quem sabe'
SC se anime no lançamento

de nóva edição, atualizada e

com a presença de novos pe
riódicos que, em grande nú
mero, circulam em nosso Es-
tado.

.

De retorno à Florianô-
polis, 'levamos ao conheci
mento da Diretoria da Biblio
teca Pública do Estado de .

Santa Catarina, sra. Isabela
Sallum Fett, do ocorrido na

Capital Federal, episódio do
qual apenas fomos veículo,
cabendo todos os méritos à
Biblioteca Pública, pela orga
nização de trabalho dessa en

vergadura.'
Pelas mãos do sr. Julio

Willerding Neto, Assessor
Administrativo da biblioteca,
recebemos, ainda, exemplares
de um livrote Catálogo de
Obras Raras, os quais mere
ceram o autógrafo da senhora
Diretora.

Comemorando a visita
em que foram liberados mais

. alguns exemplares para ou

tros Estados da Federação, a
foto acima mostra o instante
do agradecimento à sra. dire
tora Isabela Sallum Fett.

GRANDE PROMOÇÃOVálida até 17/07/92
S�/e"c�oso Ori,. Del Rey, Belina, CO!"Cel ••..................... : ' Cr$ 60.000,00
S�/enc�oso Orig. G'1, Voyage, Parat' .. ' . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C473.000,00
S,'enc,oso Traz. Orig. Chevette, MmrlJó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ct$ 32.000,00
Silencioso Interm. Otig. Cneveue, Marajó .' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ct$ "80.000,00
S�/e"c�oso Otiç. Interm, UIIO, Piimio, Elba '. . ; . . . . . . . . . 0$66.000,00
SIlellClOSO Ohg. Traz. MOllza (todos) CrS 82.000,00
Silencioso.Ong: Traz. Escon Ct$ 80.000,00
Cano Terminal Passat .: Cr$ 31.000,00• PIl!ÇO a visto 0.11 até JO âias com colocação graltlila

SILENCAR
RuaAdél�à
Fischer, 52
Fone: 72-'1.307
Jguá. do Sul'

Consulte I1OSS0S preços de molas, amortecedores epastilhas de freio - Colocação gratuita.
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Jornada Médica deve reunir
mais de 200 profissionais

Região Norte - Jaraguá
do Sul sedia dias 24 e 25 de

julho a II Jornada Médica,
evento destinado à atuali
zação e reciclagem dos pro-.
fissionais médicos da região
Norte do Estado. .São espera
dos entre 200 a 250 partici
pantes, diz o médico Douglas
Faria Corrêa Anjo, diretor
científico do encontro. A
abertura acontece dia 24, às
20 horas, no auditório do Sin
dicato des Trabalhadores nas

Indústrias do Vestuário, à rua
Francisco Fischer, 60, com

palestra de Antônio' Celso
Nunes Nassif, ex-presidente
daAMB.

No dia 25 a II Jornada
Médica de Jaraguá do Sul.se
desenvolve em duas progra
mações simultâneas e parale
las, uma com Ciclo de pales
tras destinado a cirurgia e clí
nica geral e outra as áreas de
pediatria e obstetrícia. As pa-

. lestras do dia 25 acontecerãO
em salas da Ferj (Fundação'
Educacional Jaraguaense).

No ciclo de "Cirur'
clínica" serão ministradas :=
lestras com es seguintes te
mas: Aspectos Endêmicos e.

Epidêmicos do Norte Catari.
nense, Coagulação na Prática
Médica, Dor Abdominal dó
Difícil Diagnóstico, Aids e In.
fecção Urinária. Nas áreas dó
Pediatria/Obstetrícia", os

debates/palestras tratarão
dos seguintes assuntos: As
pectos Endêmicos e Epidêmi.
cos do Norte CatariIiense,
Cesárea x Parto Pélvico, Pe
rinatologia/Atualização,
Atualização em Drogas na
Gravidez, Tacotraumatismos
e.Infecção Urinária:

O preço das inscrições,
que devem ser enviadas à
Unimed de Jaraguã dó Sul,
equivale a 80 CHs.

II Semana
Bucovina de

Rio Negro/Mafra
A Associação Alemã-Bu

covina de Cultura - "ABC", con
vida para as festividades da 21
Semana Bucovina de Rio Ne

grojMafra, a se realizar no

período de U a 19 de julho de
1992, assim como para o 2° Ha
luschkifest.

O Conselho Diretor ,da
Associação, na pessoa do Prof.
Ayrton Gonçalves Celestino,
como presidente, elaborou ín
crementado programa que se en

contra nesta redação, assim co

mo convites que nos foram en

viados.
Estamos informados pelo

presidente que a entidade en

viou convites a três associações
congêneres da Alemanha e dos-

Estados Unidos, às cidades de

Stuttgart, Augsburg e baldham,
na Alemanha e Hays, Estado de

Kansas, nos EUA.
Pelo que se vê, amplia-se

cada vez mais o círculo de des
cendentes que cultuain os seus

antepassados. Rio NegroJMafta,
assinalam de 11 a 19 de ju� �
1992 o 105° aniversário das lJIIl

grações bucovinas.

FUNILARIA
JARAGUÁ LTDA.

CIlllttU •Aqwc."SoI4r.
It. Fe'q.Se'-illl. 279-F...:

12-0448

J...._.,Sill-SC

RuaReinoldoRau,632
Fone: 72·1599

Iaraguá do Sul; 11 a 17 de julho de 1992
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Vendas no comércioem
junho cresceram 21,8%
Jaraguá do Sul - o vo

lume de vendas no comércio

jaraguaense continua cres

cendo conforme comprovam
a última estatística do Serviço
de Proteção ao Crédito (SPC)
divulgado no início desta se

mana. De acordo com o re

latório o número de consultas,
em junho subiu para 10.205"
contra 8.373 de informações '

prestadas em maio, represen
tando um acréscimo de

. 21,8%� Em junho de 1991, o

órgão registrou 7.877 pedidos
de informações, número bem
inferior a este mesmo mês de
1992. O crescimento de ju
nho/9l para junho 92 ficou
em 29,55%.

Inadimplência
A inadimplência nos

pagamentos das contas do,
comércio caiu bastante de ju
nho para maio. No mês ante
rior ela ficou na margem de
100%, já em junho alcançou
52,58%.

O SPC recebeu 523
fichas de registros, no valor
-de Cr$ 53.055.446,00, contra
344 fichas de cancelamentos
no valor de Cr$ 37.362.667,00.

'Irabalhadores.e patrões
discutem acordo coletivo
Jaraguâ.do Sul - Devem

começar em breve as nego
ciações entre patrões e emprega
dos no comércio para o fecha

mento de um novo acordo cole

tivo da categoria, que tem data
base em agosto. A pauta de rei

vindicações foi entregue ao sindi
cato patronal no dia 30 de junho,
como informa o presidente do
Sindicato dos Trabalhadores no

Comércio, lrineu Junkes. Eles

pedem 100% do INPC do perío
do, 10% de produtividade, e um

piso de três salários-mínimos. f;
, .!

,
A pauta de reínvindicações

"

foi aprovada em assembléia dos f
comerciários realizada no dia 25 ...

de junho. A categoria abrange
em torno de 2.300 a 2.500 traba
lhadores. Segundo o presidente
do Sindicato dos Trabalhadores
no Comércio, Irineu Junkes, "a
ecncessão da in!lação !lo período

é o mínimo necessário para se

,�ciar qualquer negociação e

preservar a dignidade da classe".

O presidente do Sindicato

Patronal, empresano Bruno

Breíthaupt, informou que a pri
meira reunião entre os comer

ciantes aconteceu na segunda
feira (06).

Ele argumenta Que
ainda é cedo para avaliar os pe
didos, porém acrescenta que "o
comércio passá por uma má fase.
Não estamos conseguindo vencer
os altos custos de manutenção de

estoques e pessoal", diz ele. Bru
no Breithaupt chega a questionar
os números de elevação nas ven

das divulgadas por comerciantes
,

e pelo próprio Clube de Direto
res Lojistas, mas conclui que
acredita na possibilidade de fe
chamento de acordo, dizendo

que "não falta boa vontade por
parte dos empresários e acredito

que também por parte dos traba

lhadores", conclui o presidente
do Sindicato Patronal do Comér
cio.

Ainda tem espaço no maior
evento de vendas de malha
Jaraguá do Sul - A Fei- '

ra da Malha deste ano con
tará com a participação de
grande� empresas como a

Dalcelhs, Dalmar e Darpe,além de, no minímo, outras21 de médio e pequeno porte
gue. até a segunda-feira (6)tiaVlam garantido presença
com a aquisição de seus espa

�s no Pavilhão Municipal de
, ventos Agropecuários. Se

rdo. o secretário-executivo
� .Felra, Wilmar Otávio Ru
bini, estas 23 empresas cor

res�o�dem a 60% de ocu-.
paçao do espaço reservado
para stands.

As vendas de stands
prosseguem pelo menos até o

início da próxima semana. A
abertura oficial da 6í1 Feira da
Malha acontece dia 17, sex

ta-feira próxima, às 10 horas.
O evento prossegue até dia 26
julho, abnndo para o público
das 10 às 22 horas, nos dias
úteis, e das '9 às 22 horas, aos
sábados e domingos. As en

tradas são gratuitas.
Também continuam

disponíveis para locação vá
rios boxes, externos, onde se

comercializarão "artesanatos,
utilidades, presentes, bebidas
e produtos para alimentação.
Além destes boxes, mim total
de 32, funcionará I no pátio
u!Da choparia com música ao

VIVO.

.Muítas apresentações
artísticas e culturais incre
mentarão a 61 Feira da Malha,
prometendo atrair grande
público' ao Pavilhão Muníci
pal de Eventos Agropecuário
(ver programação da Semana
de Jaraguá do Sul, abaixo).

Estas são as empresas
que confirmaram participação
na 6il Feira da Malha: Darpe,
Dalmar, Dalcellis, Ashé, Di
nerei, Cenoura, Crismar,
Pacífico Sul, Moda íntima
(Joinville), Lonimar, Nature
Malhas, Manske, Carinhoso,
Plakas, Lauder, R. Borg
mann, Ender, Cotton, Efetiva,
Júnior Modas, Karlache,
Ambinha e Zanotti.

s'''
Febratex - A Feira Bra

ri,eira para a Indústria Têx

,,�,�ncerra hoje, no pavilhão
A �a Proeb, em Blumenau.
e�' �e�ra mostra máquinas,
qUIPclmentos, componentes,

produtos qUlOltCC,S, lubrifi
cantes, sistemas eletrônicos e

computadorizados, enfim
praticamente tudo o que pre
cisa uma empresa têxtil para
se modernizar. Participam

empresas do Brasil e do exte
rior.

A Febratex deve fechar
negõclos estimados em apro
,ximadamente 20 milhões de
doláres.

dadeira inovação na época em

que foi construído, há mais de
12 anos e at� hoje tem grande
utilidade para a classe empre
sarial jaraguàense..

Derval "Marcatto, que
foi um dos principais ideali
zadores do empreendimento,
disse que deixa sua função de
presidente muito satisfeito e

feliz. Justifica que "está na

hora de abandonar as chutei
ras". Dentro deste espírito,
até mesmo seus negócios par
ticulares foram, já hã algum
tempo, repassados para filhos
e sobrinhos. Desfrutará agora
de um merecido descanso.

O ,cargo de presidente
do Cejas será acumulado pelo
presidente da Associação
Comercial e Industrial de Ja
raguá do Sul, empresário Vi-
cente Donini.

' ,

CORREIO_,_
II:» c:» ..C»" C»

Marcatto homenageado
após' deixar o Cejas

tregou seu mandato dia 09,
durante jantar festivo no

Restaurante Itajara, outras
importantes doações fo
ram efetuadas, como a

doação de uma TV e um

vídeo-cassete para a Rede
Feminina de Combate ao
Câncer e mais recente
mente a doação de seis ca

deiras de rodas adaptadas,
dois carros especiais e um

'

andador para servir de
meio de locomoção aos

excepcionais da APAE de
Jaraguä dó Sul, no valor de
dois milhões e trezentos
mil cruzeiros.

Através deste traba
lho voluntário" o Lions
Clube Jaraguä-Centro, visa
solucionar problemas junto
aos menos afortunados do
município e em todo o

mundo. Para dar continui
dade nesta importante ta
refa, o clube, já agendou
para o próximo dia 18 de
setembro,' sua 7B Noite
Alemã em Jaraguá do Sul,
desta vez sob o comando
do seu novo presidente,
Osmar Martins.

Osmar Martins
..

preside o Lions

Jaraguá do Sul - Prin
cipal idealizador do Centro
Empresarial de Jaraguá do
Sul e seu presidente durante
12 anos, o empresário Dorval
Marcatto deixou o cargo no

dia 12 de junho último e, pe
los muitos e competentes ser

viços prestados durante sua

gestão, recebeu uma home-
'nagem especial na segunda
feirg (dia 06), em reunião da
Associação Comercial e In
dustrial.

O Cejas reúne em seu

espaço físico diversas entida
des patronais, como sindica
tos do Vestuário, da Alimen
tação, dos Metalúrgicos e da
Construção, e Mobiliário,
ACUS, Clube de Diretores
Lojistas ,e Serviço de Proteção
ao Crédito e um amplo au
ditório. O prédio, edificado
em dois andares, foi uma ver-

,_' -: O Lions Clube Jara
guá-Centro, encerrou mais
uma gestão no último dia
09, marcada' com impor
tantes realizações em pról
da comunidade de Jaraguá
do Sul. Resultado da 6í1
Noite Alemã, promovida
com sucesso no ano passa
do, além de doações Já efe
tuadas durante o ano, fo
ram doados no mês de ju
nho, 170 peças de roupas
novas para recém-nascidos
carentes à Maternidade do
Hospital São José, no valor
de 500 mil cruzeiros,
doação de uma máquina
de lavar roupa no valor de
513 mil à Creche Constân
da Piazera, uma TV 20" (a
cores), no valor de 1 mi

lhão e cem mil cruzeiros
que atenderá a 140 crian
ças da creche Karlo Andrei
Emmendoerfer e pOT fim a

doação de um fogão, uma
geladeira e um botijão de
gás a uma vítima da última
enchente em Jaraguá do'
Sul. '

Durante a gestão de
Augusto ZiIinki, que, en-

Página 7
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Quem recepcíona, seus pais, amigos e

familiares, na cidade de Curitiba, nesta sex

ta-feira dia 10 de julho de 1992, é FERi�AN
DO TADEU OSEI.AME GUENTHER, quan
do no Auditório Bento Munhoz da Rocha

Netto, do teatro Guaira, o Reitor da Pontifí
cia Universidade Católica do Paraná, estará
lhe conferindo o título de CIRURGIÃO
DEJII'TISTA, tendo em vista a conclusão de seu

Curso de Odontologia.
Fernando é filho de Dr. Alfredo Guen

ther e Zilda Inês OselameGuenther, que vol
ta a. nossa cidade para exercer' a sua pro
fissão ao lado do pai, junto a "Guenther -

Clínica Odontológica", que passará a ter esta

denominação o Tradicional endereço da 1\'Ia

rerha�eodoro.
"

�Dt\RPE
.

,:�

CORREIO
.:>� !FI" c::> "" c::»

A GERAÇÃO
DAMALHA

Aniversariantes da Semana
Rozza Buzzarello e Clécio Sid
nei Gonçalves.

Dia 14/7 - Victor Vier
gutz, Norma Sueli Hoeft, em

Curitiba (PR), Leni Prestini,
Henrique' Seick, em Serra Pe
lada (ES), Raul Driessen e

Krismaira Rau.
Dia 15/7 - Helena Wols

ki, Daniele Janice Kreis, Dirce
Volkmann. Adolar Reese, AI
varil Gomes Júnior, Hilbert
Karsten, Gustavo Zielonka
Vieira Rodrigues e Marli Sta
rosky Preuss.

Dia 16/7 - Geni Linde
mann, Alcides Dias Raimundo,
Valdemar da Silva, Harry Beck,
Edir Sasse Wittkowsky, Márcia
Rosani Krause e Sônia M.
Hefln.

Dia 17/7 - Lori Splitter
Mundstock. Jaime Antonio
Bortolini, Alvaro Bassani, Nel
za Niels, Osnir Winter e Ellen
Silvia Prodöhl Hansen.

Dia 11/7 - Pedro Klein

Filho, Haroldo Hanemann,
Aristides Manoel Gonçalves,
Wilson Gerent, em Astorga
(PR), Artur Krüger, Ivone
Reck Piva, Loni Keiser, Pedro
Mahs, Evandro LuÍZ Silva e

Airton Starosky.
Dia 12/7 - Eliza Bertoli,

Benedito Joaquim Mascare
nhas, na França, Henrique
Schmelzer, João Pedro Gascho,
Ingrid Schultz Hafemann, Mar
li Gesner, Devanir CristeIli, De
nise Schiontek, James Pereira
Sandra Simone Kanzler, Ânge
lo Henrique Rubini e Rita der
Cássia Fagundes.

Dia 13/7 - Erolf Funke,
Gunther Raeder, em Corupá,
Leonora Boshammer, Luzia
Demarchi, Maríza de Lourdes
Morbis, Silvia Klein, Alfredo
Oestereich, Natália K. Morbis,
Maria Eunice Barbosa, Jacira

ANUNCIAR
CONTINUA
SENDO

OMElHOR'
NEGÓCIO

FONE: 72-0363

Hoje (11) é
dante jaraguaense
didatas - represen
passarelas no e�
22h30min. A ali;
cal "4ª Redenção
mento, já aprova

a da mais bela estu

e beleza de dez can

égios - desfilarão nas

Boepelldi, a partir da!
I será do gmpo mUS1-

Um gràllde aconteci
n/eriores.

Happy Birthday Felipe, que completa
um aninho hoje (11), ·fiIho de Jorge
(Tereza) Muchal. Felipe nasceu du
rante a eclipse solar, em 11 de julho
do ano passado. Que o sol brllhe

sempre em sua vida.
CALÇADOS PARA
TODA A FAMiuA

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

* O nosso bem-quisto companheiro
Airton Starosky completa mais um ano de
vida neste dia 11. Trabalhando. há muitos "

anos na Varig/Cargas de Jaraguá do Sul,
Airton é amigo dos amigos, os quais enviam
votos de muitas felicidades, saúde e muitos
anos de vida. ParabénsAirton!

* Outro que completa aniversário neste

dia 11� é Aristides Manoel Gonçalves, o no

vo administrador do Hospital São José. A
ele, 110SS0S votos de felicidades e de sucesso

em seu 110VO empreendimento profissional.

Aniversariou no

último dia 07/07
Senilde· Carnal,
seus amigos dese
jam-lhes votos de
muitas alegrias.

l3e6e".
CALCAOOS

As melhores c9f1lp'ras,
DIRETO DA FABRICA,
e muitas atrações para

toda a família.

Dê o que hâ
demelhorpara
seus animais

Av. Mal. Deodoro, 319
Fone: 72 ..3985

CLíNICA
VETERINÁRIA

A gatinha Camila
Deschamps, completa dois
aninhos no dia 12/07, filha
de Ney (Dilma) Deschamps, i

,.'/
I

.I

)
./

I

II

VIDA

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

Atendimento clinico, cifÚl8Íco,
imemamento, raio X, vacinas,
hospedagem, petshop, banho,

tosa, carinho e proteção.

Rua LuizK� 117 (110 lado PInk
.ndBlue)

Fone (recadol) 7�91 e 72-1430

M&Iicos VeterinahiOl5
AneUse B. Lehmann
CRMV2-1l25

Maurício Lehmann
CRMV21126

Bettina Gosch
CRMV2 -1389

.,. Felicidades à jovem Tânia Mora Renn, que aniversaria
dia 16/07 (quinta-feira).

Votos de fllcesso e alegrias ao Sr. Luiz Dalri, que ani
versaria dia 15/07 - competente funcionário da Weg Química
setor de vendas.

A Associação de Pais e professores e a direção do Insti
tuto Educacional Jangada (Jardim de Infância Jangadinha).

Nesta sexta-feira sua festa julina; com início às
141z30min.

A Direção do C.E. Profº Heleodoro Borges, promove
sua festa julina nesta sexta-feira com o tradicional churrasco
e muitas outras atrações.

Vá prestigiar.

Concebida pelo amor dos

pais Renato Cesar Dias e Sandra
Weber Dias, nasceu nó dia 20 de
abril a linda menininha Talita."Matrículas abertas

a partirde
13 a 31 de julho".

Agora com pouco mais de
dois. meses ela receberá o sacra

mento do batismo amanhã (12), na
igreja Santo Antônio, em Guarami
rim, tendo como "padrinhos Cesar
Luis Webei; Moda ApgAlves e Ce
"ira TeIma Webei:

Felicidades à pequel1l1cha!

Nélcio Henn e senhora, ele competente
diretor financeiro na Malwee Malhas e'

presidente do diretório do PDS de Jaraguá
do Sul.

Prot. Marlsa Franzn.r
Av. Mal. Deodoro, 855
Fone 72-1042.

Fabiana�ea de Amorim

, . �",_�)1f@M1f DA'IL'ft
a .,.-&- DU...,.

deTelefones
OOMPRA - VENDE - ALUGA

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

I

: RESTAURANTE E PETISQUEIRA

"ZINHO BATISTA"
! Ora. DENISE MÜLLERT OLMOS
!

: GINECOLOGIA - OBSTETRrtIA
PREVENCAO DO CÂNCER

Dr. Edson Carlos Schulz

Vídeo Endoscopia Digestiva (Estômago e Intestinos) .

Ultrassonografia gera! (Ecografia] GastlVelltelVlogia.Especializado em frutos do mar
Aberto diariamente para almoço e janta

Qual1a e Sexta: SOPA DE PEIXE
Novo endereço: Rua Preso Epitâcio Pessoa, 279 esqui-
110 com a CeI. Emüio C. Ion/an - Iaraguá do Sul -

, se

Rua GuilhermeWeege, 332 (Centro)
FONE (0473}7Z'1857' JA"RAGUA DOSUL'sc

Janelas, portas, portões, grades, cercas,
expositores p/lojas, portas pantográftcas e rollt I

�TER-CLíNICAS Rua João Picolli, 247 - Fone 72-3755
, Jaragué1 do sul-se

Ruu Jorge Czerníewlcz, 84 - Fone: 72·1109'
• Convénio com Unlmed - Duneo do Brusll - Caixa Econômi,a

Federal o II'ESC.
FU...MAGENS - FOTOS· REVELAÇÕESRua Pres. Costa e Silva, 158 • Vila Lenzi

891SO • Jaraguá do Sul « SC

Conheç,a as novas tarifas
promocionais para

o transporte de'cargas aéreas
Consulte a Varig pelos fones

72-0091 ou 72-0363

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.

� 72-08'90
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By
Paulo

TaverDard Happy
Hour

Jazz - O. caso
das Estrelas

o lazz encontrou a sua melhor tradução nas

vozes femininas. Dezenas de cantoras, cada.qual ao
seu estilo, ajudaram a criar novos tumos para a

canção americana. Desde a pioneira BESSIE SMI
TH até a recentíssima CASsANDRA WILSONain
da não suficientemente descoberta. Mas IIOS últimos
anos a fontepraticamente secou. Quem quiser fazer
referência a alguma cantora de jazz - a menos que
garimpe muita- terá que buscar nas profundezas de,
no mtnimo; tres décadas atrás. Hoje as mulheres fa
zem de tudo no jazz: tocam piano, guitarra, bateria,
trombone, saxofone, elaboram, arranjos, produzem
discos. Mas cada vez cantam menos.

Como a cantora CASSANDRA WILSON é
uma das poucas revelações su�das nos últimos

tempos, a linhagem inauguradaporBESSIE SMITH
no inicio do século está fadada a desaparecer. Mes-

.

moporque o OLIMPO das deusas jazz(sticas ain
da é ocupado. -pelas remanescentes da era do "S-

.

WING" e do 1'BEBOP". ELLA FITZGERALD,
BE77YCARTER E ANITA O'DAY continuam. iit
superáveis.

Underground
•David Rockefeller, presidente do conselho do

Chase, esteve recentemente no Brasil, oportunidade
em que deu o "Maiorrapoio" ao projeto de reforma
fiscal do governo. Pois "em, antes de viajarpara cá -

alguém assistiu e registrou. Sua comitiva chegou ao

aeroporto de NOVA YORK conduzida em flamantes
limusines com motoristas uniformizados.

Ele, no entanto, patrão de mais da metade do

"entourage", apareceu dirigindo o próprio automó
vel, uni modesto modelo 1990. Dinheiro Velho tem

disso, mas os PLS da vida não sabem.
• Vem àf COOL weJRLD, um filme da Para- '

mount Pictures que segue. o mesmo caminho de
"Uma Cilada Para RogerRabbit".

Só que a sua Jessica; que se chama HOLLI
WOULD, é tanto um desenho animado quanto uma

mulher de verdade. Nas duas 'formas, ela é irresistí
vel. Na vida real seu nome éKlMBASINGER.

Bye, Bye
See You Next

Weck!

. Excursãe

Gramado, Caxias, Bento Gonçalves e Canela: Fena
VinllO/92 - Falle: 047426-3714.

Página lO
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ALTA

FREQÜÊNCIA

.

TATIANA REINKE fez apresentação impecável!

, A festa da escolha das fi
nalistas do concurso Garota
Studio 92, etapa de Schroeder,
foi marcante. O público de
,aproximadamentt{ mil pessoas
aplaudiu e vibrou com as treze

Tatíana. Reinke, louríssima
de olhos verdes, 1,78rt1, 66kg, ma
nequim 40, porre e 'elegânCia de
princesa.

Eliane Alves, a preferida do pú
blico!

.

Arrasou...
candidatas que subiram ao pal- Ramalho, Joziane Bramor

•

co da Sociedade Schroeder DI. _ Moacir Gonçalves, Jose
Gente Bonita para todos os la- Ramalho, Giane Jacomini
dos. Celso Nagel, teve trabalho doi'

mais difíceis, em função do
O juri, composto por José bom nível das concorrentes.

As escolhidas

.

Marta Lemke, cabelos cas
tanhos e reluzentes olhos verdes,
1,71m, 6Okg, manequim 40, belís
sima.

Ambas' receberam brin
.

DARPE, jóias da Relojoaria 1.aJIi
znaster e flores. Serão as repr
tantes de Sehroeder na fmalíssimli

Giariy Bardín, beleza � simpatia
na passarela!

Organização Contábil A Comercial S/C Ltda
CRC-SC0048

Faça sua Declaração de Imposto de Renda conosco Fo..e:72-3236
"48 anos de experiênci-a em Contabilidade"

Jaraguá do Sul, 11 a 17 de julho de 1
,
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.MenepUi

Imobiliária
MENEGOTl'l Lida.
(0473) 72 - 0031

: IMOIIl!IÁRIA MENEGOTTI - Edifício Menegotti - sala 107 -1S! andar - Av.Mal.

·.,.odo,o d. Fon.ec. -CRECI n2 5501- fone 72-0031

• •

'1072-0031
Imobllhlrla Menegotti Ud,

JUCESCN!? 42200.50742 CRECI NU50J

Imobiliária
.

MENE80TTI Lida.

(0413) 72-0031
IMOIILI4RIA �ENEGOTTI -ldificio M.n.goUi - sala 10t-1!! and., - Av.Mal.
O.odo,o d. Fonseca -CRECI nll 5501- fon. 72-0031

CASAS DE Al!.VENARIA: TERRENOS

LOCAL: Ruaml ÁREAm2 VAWR BAIRRO: Ruam ÁREAml VAWR

595 200,00 Cr$ 100.000.000,00
CASA CZERNIEWICZ 089 445,00 Cr$ 10.000.000,00

SEMI.;ACABADA:
lUOMOLHA 56,00 Cr$ 15.000.000,00 Vende-se com , VILARAU 595, 475,00 Cr$ 32.000.000,00

area
679 100,00 Cr$ 42.000.000,00 de 200,OOm2. CHICO DE PAULA 454 445,50 Cr$ 18.000;000,00

364 54,00 Cr$ 48.000.000,00 Situado no Lotea- AMIZADE 679 644,00 Cr$ 33.000.000,00

037 100,00 Cr$ 100.000.000,00 mente ValParaíso - AMIZADE 679 420,00 Cr$ 26.000.000,00
Vila Rau. AMIZADE 679 602,85 Cr$ 33.000.000,00,

Area do terreno:
ÁGUA VERDE

.

450,OOm2.'
,709 300,00 Cr$ 21.000.000,00

ÁGUA VERDE 758 300,00 Cr$ 18.000.000,00

ÁGUi'\ vERDE 371 308,00 Cr$ .18.000.000,00

Imobiliária Menegottt, o I.U ••paço a sua conquista. Imobiliária Menegotti,o seu espaço a sua conquista.

'Proclamas de Casamentos

MARGOT ADÉLIA GRUB-

: BA LEHMANN, Oficial do Registro
Civil do 1f1 Distrito da Comarca de

loraguá do,Sul, Estado de Santa Ca
tarina, Brasil, faz saber que compare
cemm em Cartório exibindo os do
'cumentos exigidos pela lei, a fim âe
se habilitarem para casar, os seguin
tes:

E[)lTAL Nl 18.354 de .

29-06-1992
CELSO DA ROCHA. e

BEATRIZGELVANl.RONClfI
· Ele, brasileiro, solteiro, opera-
dor de máquina, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliado e residente na
"Rua Ioinville, 2.379, nesta cidade, fi
o lho de Sabino da Rocha e Leonora

, 'Lopes da-Rocha.
.

Ela, brasileira, solteira, operá-
lia, nmura! de Massaranduba, neste
Estado, domiciliada e residente em
2' Braço do None, em Massarandu
ba, neste Estado, filha de Antonio

· Ronchi e Elza Gobbi.
;' EDITAL NfI 18.355 de
'3(J.06-1992 ,

.'m; l.AURORIBEIRO e MARIA
·

..·uiRESINHA 1WARDOWSKI
·

Ele, brasileiro, solteiro, pedrei
, ro, natUral de José Boiteux, neste Es
: �do, domiciliado e residente na Rua

· .' rguas lÇlaras, em Ilha da Figueira,
,. nt�ta cldade( filho de Valdemar Ri
: beiro e Vilma Montagna.

. Ela, brasileiro, solteira, operá-
na, natuml de São Bento do Sul
neste Estado, domiciliada e resident;
n� Rua Aguas Claras, em Ilha da .

�'hrgueira., nesta cidade, filha de
, eodorQ Twardowski e Olinda
TWarrlowski. .

"3(J. EDITAL Nt} 18.356 de
06-1992

.

PJ4lJ'LO CÉSAR RIBEIRO e

, J/1:{fZlNIfA APARECIDA FER-

Ele, brasileiro, solteiro, repre
S_;ntante, natural de Jara(1uó do Sul
uorn"f ( '" ,

t'" .
ICllado e residente na Rua An-

01110 Ribeiro; 156, em Ilha da Fie

gueira; nesta cidade, /;'ho de Otavio
Ribeiro e Neide Ribeiro.

.

Ela, brasileira, solteira, costu

reira, natural de Guaramirim, neste
Estado, domiciliada e residente na

Rua Antonio Ribeiro, 60, em Ilha da

Figueira, nesta cidade, filha. de Car
melo Ferrari e Honorata Fentui.

EDITAL NfI 18.357 de
30-06-1992

,

. EDISON PEREIRA e PA-
TRICIA RIBEIRO

Ele, brasileiro, solteiro, operá
rio, natural de Jaraguä do Sul, 'domi
ciiiada e residente na Rua Canos
Eggen, 485, em Vila Lalau, nesta ci
dade, filho de Pedro Pereira e Maria
Köhler Pereira.

Ela, brasileira, solteira, estu

dante, natural de Iaraguâ do Sul,
domiciliada e residente na Rua Afl
tonio Ribeiro, 156, em Ilha da Fi
gueira, nesta cidade, filha de Otávio
Ribeiro e Neide Ribeiro.
EDITAL Nfl18.358de 30-06-1992
JAIR VALLER e ANDRÉA RU�
DOLF
Ele, brasileiro, solteiro, profes$or" na
tural de Rio do Oeste, neste Estado,
domiciliado e residente na Rua Her
ben Sasse, 160, em Ilha da Figueira,
nesia cidade, filho de Ivo Val/er e

Izarina Voller.
Ela, brasileira, solteira, estudante,
natural de Luis Alves, neste Estado,
domiciliada e residente na Rua São
Francisco, 231, em Ilha da Figueira,
nesta cidade, filha de Diomar Ugo
Rudolf e Norma MartiniRudolf
EDITAL NfI 18.359 de 03-07-1992
MARIVALDO FERREIRA DA
SILVA e MARIA DO CARMO
FERREIRA DA SILVA
E/é, brasileiro, solteiro, industriârio,
natural de Recife, Pemambuco, do_,
mieiliado e residente na Rua Manoel
Luiz da Silva, 48, em Vila Nova, nes
ta cidade, filho de Paulo Ferreira da
Silva eMaria Ferreira da Silva.

E/a, brasileira, solteira, doméstica,
natural de Recife, Pemambuco, do
miciliada e f-esidente na Rua Manoel

Luiz da Silva, 48, em Vila Nova, nes-
. ta cidade, filha de.Ioão Ferreira da
Silva e Elizete Batista da Silva.
'EDITAIJ NfI 18.360 de 03-07-1992
ROMAN WERNER e MARLISE
BUITENDORF
Ele, brasileiro, solteiro, engenheiro;
natural de Guarapuava, Paraná,
domiciliado e residente lia Rua JQsé
Bauer; em Vila Rau, nesta cidade, fi
lho de Wendelin Werner e Rosina
WemeI:
Ela, brasileira; solteira, auxiliar ad
ministrativa, natural de Corupâ, nes- '

te Estado, domiciliada e residente na
Rua José Bauer, 947, em Vila Rau,
nesta cidade, filha de WaldemarBut
tendorfe Edla Buuendof.
EDITAL Nfl18.361 de 06-07-1992
ADEMIR GARCIA e MARTA
ISABELMEURER
Ele; brasileiro, solteiro, lavrador, na
tu'fal de Barra Velha, neste Estado,
domiciliado e residente na Rua Do
mingos Rosa, em Ilha da Figueira,
nesta cidade, filho de Paulino Garcia
e Maria Machado.
Ela, brasileira, solteira, do lar, natu
ral de LII(s Alves, neste Estado, do
miciliada e residente na Rua Domin-.
gos Rosa, em Ilha da Figueim, nesta
Cidade, filha de José Benoldo Meurer
e Hildigard Dias Meurer.
EDITAL NfI 18.362 de 06-07-1992
CHARLES DELMAR GUTZ. e

LEONICBSPREDEMANN
Ele, brasileiro, solteiro, operário, na
tural de JO/wguá do Sul, domiciliado
e residente cm Rio da Luz II, nesta

cidade, filho de Delfina Gutz e Elfi
n� Hornburg Gutz.
Ela, brasileira, solteira, operária, na
tural de Jaraguâ do Sul, domiciliada
e residente na.Rua-Ioaquim Francis
co de Paula, 2.750, nesta cidade, fi
lha de Hilbert Spredemann e Paula
WinkleI' Spredemann.

JE para que chegue ao conhe
cimelllo {re todos, mandei passar o

presente Edital, que será publicado
pela impl,-ensa e em Cm1ólio, onde
será arlXad� durante 15 dias.

�.
. .

,aguá do Su� 11 a 17 de julho de 1992

•.

.

CHIODINI

Empreendimentos Imobiliários
Av. Mal. 'Deodoro, 1452 .

fone ·(0473) 72�0172
VENDE: ,

Sala Comercial c/65m2 - Ed. Florença
Aptos. 1 quarto ej70m2 - Ed. Florença
Apto-Z quartos C/130m2 - Ed. Florença
Casa Alvenaria c/260m2 � terreno
5.750m2 - Rio Molha
Casa em Sehroeder c/48m2 - terreno
450m2 .

.

Casa Alvenaria c/240m2 próximo Ind.
Reunidas· .'
Terreno em Schroeder c/525m2 .

Terreno Vila Rau com casa semi-acabada
de 70m2
Terreno Vila Rau com casa demadeira .

ALUGA:
Sala Comercial primeiro andar Ed. Do
mingos Chiodini.
Terreno em Sehroeder c/717m2

EDITAL

AllREA ltlOLLER GRUBBA, Tabeliã e Oficial de Túu/(Js da Comarca de
laraguá do Sill, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei etc,

Faz saber a ,odos quanto este edital virem que se tlt'ltanl nest«
cartóriopara Protestos os Túu/(Js comra:

CLASS VI> LOCREli ME-R:ARTURMULLER 105 NESTA;
HERCILIOASSIS BRANCO-R: IOI1Vl7LLE 2429NESTA;
IN7'ERCARGAS TRANSPRODO!' LTDA -R: 335 n" 251 NESTA;
10AO ALIDIO ROSA·R: CASTELO BR.4NCO SjN" SCHROE-

DER;
MEe INDL SCHROEDER LTDA-R: GUSTAVO STREIT SjN'

NESTA;
MERCEARIA DA PATRICIA LTDA ME-R: 1004.0 C STEIN

SjN'NESTA;
NADIR LElTE·R: lOSE TRIBEIRO 176 NESTA;
OTIMAR COM GEN ALIMENT. LTDA-R: ILHA DA FIGUEI·

RA SjN' NESTA; /

SERRARIO RIO RAFAEL-R: EMILIO STEIN $7NESTA;
TRANSPORTADORA WOLFI LTDA-R: 10040 MARCAITO 28/

NESTA;
E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se

recusaram Q aceitar a devida intimpção./az por intermédio do.presente edi
tal, para que os mesmos compareçam neste Cartório fUI Rua: Artbur MüUer,
78. no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu débito, ou emão ãar razãoppr
que não (1 faz; sob a pena de serem os referidas protestados na forma da
Lei, etc.

laraguá do Sui, 07 de jllUto de 1992.

AUREA. M{)LLER GRUBBA - TABELIÃ E OFICIAL
DE PRO:rESTO DE TÍTÍffLOS

.
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CASA DE ALVENARIA na rua Joaquim Feo de Paula, s/nº
c/03 dorm. .' :
CASA DE ALVENARIA na rua Bolívia, 187 • Fundos -

. CE/02 doon. , .

CASA DE MADEIRA na rua 25 de Julho 1389 • e] 02 dorm,
CASA DE MADEIRA na rua Campo A'egre, 520 - e] 02
dorm,

.

CASA DE MADEIRA GEMINADA na rua João Planins-
check, .827 - fundos cl 02 dormitórios. .

CASA DE Ml\Dl!:IRA no Loteamento Verbinen, na rua José
Pi�oli, cl 03 dllnn. .

•.
�

CASA DE ·MADEIRA na J!Ua Joaquim Fco de Paula, nº
2386 - cl 03·dórm.

'.

)

APTOS NO ED. _'OANA -av, Mal. Deodoro, e] 02 dorm, +
dep. de empregada, portão eletrônico, interfone, e garagem.
APIO NO ED. JARAGUÁ cl 02 dorm, suíte + dependência
de empregada e garagem.

.

APTO EM NEREU RAMOS cl 02 dorm, na rua Albino
Zanghelini nt 16

.

.

CASA DE ALVENARIA na rUa Domingos da Rosa, s/nº e]
02 donn.

.

07 CASAS GEMINADAS cl 02 dorm, àrea de serviço, luz
individual na rua Alfredo Funke, nº 76.
SALAS COMERCIAIS na rua Roberto Seidel em Corupá
SALAS COMERCIAIS no Iº andawr em cima da MP e em
cimá do UNIBANCO

VENDAS
.

CAsA MISTA �I OI apto. Rua: João Grubba próx. WEG II
CASi\ MÍSTA Rua: Campo AI�re prõx, INDUMAK
CASA ALVENARIA e] 80,OOmTcl terreno de 450,OOm2 rull:
Domingos da Rosa, s/nt' -'

CASA DE ALVENARIA: Rua Roberto Ziemann
CASA DE ALVENARIA: Rua Três Rios Norte
CHÁCARA e] SO.OOO,00m2 em Guaramirim cl ISO mts de
frente pl o asfalto.
CHÁCARA EM NEREU RAMOS cl 145.000,00m2 cl casa
de 160mts.
TELEFONE do Plano Expansão
TERRENO 13,50 x 38 na rua Max Nicolau Sc=hmitz
TERRENO CI 51700,OOm2 na rua Roberto Ziemann
UMA LANCHONETE na rua Estrada Nova.
TERRENO e] esquina na rua Antonio Canles Ferreira

LOCAÇÃO

CRECI 0914 - J

VENDE

CASA DE ALVENARIA SEM ACABA
ME/aO - com 236m? terreno COI1I 300m2,
RuaAlfredoMann. "

CASA .DE:ALVENARlA - com 70m2 ter-

ren.ó'co�lJ{!(ji.'iif,)õie_(lÍne1'ltó Hruska. ,

CAS4 DEA.LJIE,N4� - com 250m2, ter
rimo com 915m�na rua Onélia Horts - Vila
Letui.

. . '

..

CASA DEALVENAR,IA - com 140m2, (er
reno com 42()1712 na ma A/ffedo Carlos
Mayer .

'..
. \,

.

CASA DEMADEIRA - com 148m2 terreno
com 450m2, WalterMarquardt.

.

TERRENO - C017J' 450m2 (15x30) - Rua
167 - Friedrieh W. Sonnenhold.
TERRENO - com 805m2 - Rua Manoel L.
da Silva -Prôx. ao Fôrum. '

TERRENO - com 400m2: - Rua José Me-
1IegoUi., .

TERRENO"- com 375m2 -lote lIíl 14, Rua
296 - Prôx. Acarai.
TERRENO - com. 8.245m2 Rua Prefeito
José Bauer - Prõx, COAB.
APARTAMENTO - Com 150m2 de níl 202
- Ed. Cor/os Spézia - Rua João Picolli.
APARTAMENTO - com 85m2 - Ed. Ami
zade - Parle Financiada.

ALUGA

SALA COMERCIAL com 100m2 � I/ha da
. Figueira - Próx..Colégio
SALA COMERCIAL com 70m2 - Rua
Bernardo Dombusch.

ESTAS E OUTRAS SALAS EM
VÁRIOS PONTOS DA CIDADE

Jaraguá do Sul, 11 a 17 de julho de 1
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CHÁCARA

Vende-se chácara
com 14.700 metros
quadrados. Com
casa de alvenaria
de 100"metros

quadrados. Na,Ilha
da Figueira. A 5
quilômetros do

Centro.

CORREIO� <> FI- <>c'"' c:»

Faça sua

assinatura
por telefone
72-3363

Jaraguá do Sul, 11a 17 de julho de 1992

CORREIO
te> <>

.

-=- c:»" c::»----

Hospital São José dribla a

crise e investe em qualidade
Jaraguá do Sul - o IIospital São

José está dando uma efetiva demons

tração de que mesmo em tempo de crise
é possível melhorar: Em entrevista cole
tiva à imprensa os diretores administra
tivo e clínico, respectivamente Aristides
Manoel Gonçalves e Luiz Carlos Bian

chi, anunciaram conclusão da reforma
na cozinha, início da reforma no piso
superior, breve funcionamento de um

aparelho de ul!rasonografia e falaram
sobre as obras do Banco de Sangue, en
tre outros assuntos,

Estes melhoramentos são a con

cretização de metas do, Conselho de

Administração do São José, que assumiu
em novembro de 1991 e tem em sua

composição três médicos, um advogado,
um representante da congregação Divi
na Providência e três empresários, um

deles, Décio Silva, na presidência do
conselho.

•

Para a reforma da cozinha, que
com 31 anos de uso estava obsoleta e

não atendia mais. os padrões necessários

para um hospital que serve 9.000 mil re

feições/mês, foram utilizados recursos

cedidos pelo Governo do Estado, no fi
nal do ano passado, no valor de Cr$ 40
milhões. Estes recursos foram aplicados
e acabaram duplicando, possibilitando
assim o início das reformas no piso su

perior do hospital, para onde se transfc
rirá o setor administrativo da insti

tuição. As duas áreas reformadas juntas
somam 408 metros quadrados.

A compra do aparelho de ultra

sonografia foi efetuada no ano passado
com recursos próprios do hospital. O

aparelho, importado do Japão, custou

US$ 30 mil, " (que hoje valem em tomo

de 120 milhões de cruzeiros). Por meio

Obra: Banco

fuga (máquina que separa as diversas

partes do "sangue) e dois refrigeradores
foram adquiridos pela empresa Marisol
e doados 110 hospital. A empresa Dalce
lis também colabora com a cOll}pra de
móveis para o Banco de Sangue. Fun
cionários do Hospital fazem cursos em

São Paulo e Curitiba para se especializa
rem nos trabalhos que serão desenvolvi
dos no Banco de Sangue ..

!
Obra do Banco de Sangue em fase de conclusão

de ultrasom (emissão de sons que for
mam imagens na tela do computador) o
aparelho possibilita um diagnóstico rá

pido e relativamente fácil de várias

doenças, como do fígado, vias biliares,
.

pâncreas, vesícula, rins e é também mui
to importante no acompanhamento dos
diversos estágios da gestação, possibili
tando até mesmo o diagnóstico prema
turo de defeitos congênitos no embrião.
O aparelho de ultrasonografia será ati
vado em breve, depende apenas da con

tratação de um profissional especializa
do (médico-radiologista) para sua ope
ração.

As obras do Banco de Sangue,
cuja prédio terá 103 metros quadrados,
estão bastante aceleradas e praticamen
te concluídas. Os equipamentos mais

importantes e necessários como centrí-

O diretor clínico do Hospital São
José, Luiz Carlos Bianchi, infor

ma que as transfusões serão : feitas com
segurança, livres do contágio de doenças
como a hepatite "D", chagas, sífilis e

Aids, graças a realização de testes es

pecíficos preliminares à coleta. Para se

evitar a Aids, especificamente, serão fei
tos "testes de Elisa", de última geração,
anuncia Bianchi.

Campanhas de ajuda devem continuar
Jaraguá do Sul - As campanhas de

arrecadação de recursos para os hospitais São
José e Jaraguá têm dado bons resultados, co
mo informa o diretor administrativo· do "São

José", Aristides Manoel Gonçalves. Ele acres

centa, porém, que é imprescindivel a conti
nuidadé destes auxílios, pois, caso contrário,
ao fim de três meses a situação pode voltar a
se tornar caôtíca.

Os empresários colaboraram no mês
de junho com crS 32 milhões e 100 mil. Os
valores da contribuição por empresa são cal
culadas na proporção do número de empre-

. gados, mais precisamente a ajuda corresponde
a Cr$ 2 mil por empregado - cabe explicar
que este dinheiro não é deduzido do traba
lhador, ele é apenas uma referênci� num�rica
para a colaboração. Deste total arrecadado,
55% foi destinado ao hospital São José e 45%
ao Jaraguá,

Comerciantes filiados ao Clube de
Diretores Lojistas também estão engajados na
campanha. Eles ajudaram com Cr$ 2 milhões
no mês de junho. O dinheiro foi dividido em

partes iguais entre os dois hospitais.
Os médicos que prestam serviços aos

hospitais São José e Jaraguá colaboram com a

destinação de 3% dos valores das cobranças
feitas nos hospitaís e ainda com a ajuda men-"
sal e individual do valor de uma consulta ta
belada pela Associação Médica Brasileira

(AMB) - que em junho alcançou crS
28:500,00. No total são 85 médicos filiados à

Associação Médica Jaraguá dó Sul.
As contribuições destas três classes

continuam até agosto, somando três meses.

A prefeitura de Jaraguá do Sul auxi
liou no mês passado com Cr$. 40 milhões. Ó
administrador do Hospital São José, Aristides
Gonçalves, disse esperar novas verbas, expli
cando que há um compromisso neste sentido
também até agosto. "Porém, esperamos que
se entenda", completa"

Os hospitais esperam ainda verbas

emergenciais do Governo do Estado. Gonçal
ves garante que os deputados da região, Udo
Wagner e Durval Vasel estão se empenhando
para isto, junto à Secretaria Estadual da Saú
de.

As prefeituras da região, cujos habi
tantes também são atendidos pelo Hospital

São José, colaboraram com a concessão de

tinta e outros materiais necessários para repa
ros na construção do prédio.

Defasagem de 180%

Os pagamentos feitos pelo Inamps pe
la AIHs (Autorizações para Internações Hos
pitalares) continuam defasadas, diz o médico
Luiz Carlos Bianohi, diretor clinico do São.
José. O indice de defasagem está calculado
em 180%. Caiu um pouco em relação a maio,
já que houve um pequeno aumento nos valo
res, que, no entanto, ainda não supremas ne-

cessidades de custo.
.

A maior dificuldade dos hospitais é o

pagamento da folha de pessoal" empregado. O
hospital São José tem 156 funcionários, que se

revezam nas 24 horas do dia, e são essenciais.

Mas, apesar dos baixos salários, absorvem
60% da receita do. hospital.,

Construções industriais
Residências e instalações em geral
Estações de tratamento de efluentes

CONSTRUl'ORA BEMAPI LTOA.

Rua João J Âyroso, 521 - Jaraguá Esquerdo
Fone: (()473) 72-2019 - Jaraguá do Sul- SC
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Que país é este?II

Vende-se
va precisando para melhorar um
pouco o meu guarda-roupa. Das
duas calças, uma é de Jeans,
muito bonita e muito bem feita.
Achei até que era um produto
importado, porque, sobre o bol
so traseiro encontrei uma grande
etiqueta em papel reforçado. No
centro da etiqueta em colorido

destaque, a figura de um cow

boy montado num fogoso cava

lo. Circundando esta figura,
acima e abaixo, uma porção de
dizeres que provavelmente colo
cam em evidência o produto. Eu
digo "provavelmente", porque
está tudo escrito em inglês e eu

pouco entendo desse idioma. Vi-

rei a dita cuja etiqueta. No verso '

mais alguma coisa escrita em

inglês e ao pé da mesma, em le�
tras bem' pequenas constava a

real procedência do produto:
"Made in Brasil". Observei que
o Brasil que. ali constava

também não era o nosso Brasil

brasileiro, mas, um "Brazil"
com "Z", coisa âe norte-ameri
canos que nem o nome de ou

tros paises eles respeitam.
Com franqueza; eu me

revoltei com aquilo. Acho que se

um produto é nacional, tudo o

que nele conste escrito deve ser

110 idioma pátrio, para que to

dos entendam, mesmo porque

UdoLeal

Meias, lenços, camisetas,
camisas, calças, pijamas, enfim,
artigos de vestuário, são coisas

que eu não compro. Minha es

posa e minhas filhas se encarte

gam de fazê-lo em ocasiões es

pedais como: natal, aniversário
de nascimento, aniversário de
casamento.

No mês passado, quando
envelheci mais um pouquinho
ao completar mais um alio de

vida, ganhei delas duas calças e

uma camisa. E os presentes
realmente chegaram em boa 110-

ra, pois, são artigos que eu esta-

Reboquepara camping
ano 86, todo em chapa
de aço, com tampa �

.bagageiro, para
qualquer tipo de carro.

Cr$ 2. 000. 000, 00 -

Tratar fone: 72-2295

MORADIAS EM
SANTA CATARINA.

PRIMEIRO E SEMPRE
QUEM MAIS PRECISA.

Que faça, o seu p�
teste uma firmo como esta.
produtos também são feitos�
exportação. Coloque uma �

queta bem vistosa, com 11I061'1J
destacadamente nacionais. tf!

ctitos em português e ttIIM

vendê-los nos Estados Unidtl.
Até pode ser que uma boa palt!
do povo aceite tal investid4
mas, o governo nOlte-amenCllllO
não irá aceitá-la. O p"
acabará por ser sumari(llll8ll
recolhido, perdendo a �
produtora todos os direitos It

comercialização. Nem mesmoD

nome, o título, lá é aceito til

outro idioma, senão o inglês. ()
.japoneses bem que tent_
mas, foram esconaçados- TJIt
ram que mudar de tática p"
garantir direitos.

Observem o despreZO pt
las coisas nossas, nas emissl1lfl
de radiodifusão em FM. CrIl

raras exceções, mais de 80, !.VIf
das músicas que rodam 1I�
emissoras são inglesas, norll'

- americanas, cantadas em i/l�
e cujas letras, se bem traduzidl
e adaptadas ao nosso idi0tit4
não trazem qualquer l1Ieilsagtl
bonita ou proveitosa. SãO dtfJ'

gas, pareadas, feitas eon ",

mau gosto que causa lIÓUstI
em qualquer pessoa que po_
um mtnimo de cultura.

.

II�� :Ui::r;:�� e .:
. ".

.

certeza de estar cumprindo
o que prometeu, que o Governo de
Santa Catarina, através da Secretaria da
Habitação, Saneamento e Desenvolvimen-
to Comunitário vai mostrar como está resol
vendo o problema de moradias populares dos
catarineIises.

,

Mais que qualquer outro segmento da sociedade, as

prioritariamente.
É para estas famílias necessitadas que estão sendo dirigi
dos programas como o Projeto. Cesta Básica ,os recursos

da Lotesc e ainda o programa de Unidades Isoladas que,
juntos em apenas lano deGoverno já-garantiram a constru

ção e contratação de mais de 11.000 casas populares, sendo
que, durante todos os 4 anos de Governo anterior, foram
entregues apenas 7.600 casas aos catarinenses.
Atendendo as famílias e regiões mais carentes,

. além de
fazer justiça social, o _ Governo está garantindo a fixação
do homem em seu local de origem, evitando o êxodo
rural e cumprindo com folga aquilo que prometeu no

Plano SIM.
Hoje, já são 245 convênios que estão garantindo a constru
ção de casas populares em 148 municípios catarinenses.
Em Santa Catarina é assim: primeiro e sempre quem
maís precisa.

Casas Populares
construídas e eon

tratadas no 1 � Ano do
Cevemo Kleiniibing

Casas Populares
entregues
no Coverno Anterior

./ .,_.
Falta para os brasllel

quase na sua totalidade, o,.;.timento de. civismo, de b, ci'
dade, o respeito pelas essen

III
. da Pátria, o amor peloSantaCatarina pIJ

ESTADO[;E TRABALIfJ idioma, a consideração
.__--- -------,,-_-_;__------�---- ..J

seus costumes.

Jaraguá do Sul, 11 a 17 de julho de 1991

Secretaria da Habitação, Saneamento é Desenvolvímento Comunitérío
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Bocha de Jaraguá está
.

nos Regionais
Jaraguá do Sul - A exemplo

!kJ futebol de salão, que conseguiu
se classificar para os Jogos Regio
nais, uma semana depois foi a vez da
modalidade da bocha de Jaraguá do

sw obter a sua classificação. Foi no
fillat da semana que passou, nas can

dias do Oube Atlético, Baependi,
qpando a seleção jaraguaense co

Jll8ßdada peto técnico Landinho e

lonnada pelos atletas Benati, Rau,
MIIfCOS, Pavan, Zélio, Invaldo, Pa

deiro e Kaste/er, cumpriu destacada

IlUação. A equipe conheceu apenas'
UJIIa derrota durante toda a compe-

tição, o que demonstrá uma evo

lução acentuada dos seus atletas.
A campanha da seleção de

bocha da DME foi a seguinte: Garu
va O x12 Jaraguá (individual), Campo
Aíegre 1 x12 Jaraguá (dupla), Garu
va 4x12 Jaraguä (trio), Jaraguá llx12
Campo Alegre (individual), Jaraguá.
12x4 São Francisco do Sul (dupla),
Garuva 8x12 Jaraguá (dupla), Jara
guá 12x7 Campo Alegre (trio), Jara
guá 12x6 São Francisco do Sul (indi
vidual). A classificação final ficou
desta maneira: 10 Jaraguá do Sul, 20
Campo Alegre {ambos classificados

Jaraguá sedia
competição de karatê

. Jaraguá do Sul - o gil)á
lio de esportes Arthur Müller
será o palco das competições
programadas para o "30 Troféu
Jaraguá de Karatê", a partir das
12 horas do próximo domingo
(19). O evento deve reunir em

tomo de 350 atletas, uma vez que
foram expedidos convites para
mais de trinta associações de
Santa Catarina, São Paulo e Rio
de Janeiro, além de outras não
convidadas, mas que poderão se

inscrever e participar.
A promoção é da Ass0-

ciação de Artes Marciais e Cultu
:18 Ffsica., do professor lvanildo
de �uza Pinto, com o apoio da
Prefeitura Municipal de Jaraguä
do Sul .e da Federação Catari
nense de Karatê. As categorias a

serem disputadas são: kata mas
culino e feminino (mirim, infan
til, infanto juventil, juvenil e

adulto)j kumitê masculino e

fcmiaino (juvenil e adulto). De
Jaraguá do Sul, tem presença as

segurada na competição, além da
Associação de Artes Marciais e
Cultura Física, a Associação Ja-

raguaense de Karatê, do profes
sor Dionísio.

EMSCHROEDER
O professor lvanildo de

Souza Pinto vem realizando im
portante trabalho de base junto a

Comissão Municipal deEsportes
do município de Schroeder.

O trabalho abrange as

modalidades de voleibol infanto
juvenil-(m e f) e atletismo, a ·nível
de Joguinhos Abertos. Um dos
destaques é o atleta Eduardo
Witkowsky (15), que participou
recentemente 'do Campeonato
Estadual de Atletismo Juvenil,
em Criciúma, onde obteve a sé
tima colocação no arremesso de
peso, com a marca de 9,lm, e oi

. tavo colocado nQ lançamento de
dardo, com a marca 38,24m.
Eduardo participa nos dias 10 e 2
de agosto, em Joinville, das sele
tivas para o Campeonato Brasi
leiro de Menores, e a expectativa
do treinador Ivanildo, ,é de que
seu atleta atinja a marca de 12m
no arremesso de peso, confir
mando assim, o que vem reali
zando nos treinamentos.

..

11

D,
10

. Jaragtiá do Sul - A Secre-10 � de Cultura, Esporte e 'Tu-
It n&m0 e Divisão Municipal de
" I!spones realizam no , sâbada
* ��':. com largada ,às 15 horas,

UOUI:Inte a Estação Rodoviária a

• "Prova Rústica Cidade de Ja:a
) pá do. Sul". A prova que terá

-.n per<mrso de 9 km S1\irá da
� �o. R0doviária de' Jaragua'
� d...:��l, seguindo.-pelas ruas Fi'e-
• L:�;� Barg,.Bernardo Dornbusch,

�",&usto. Ml�lke, Max Wilhelm,
Jo� Czerniewicz, Rio de Janei

� . �I.. Bernardo Grubba, Getú
..largas. �arechal Deodoro
'" o.nseca, João. JanuárioAyro
.., e finalmente Walter Mar

t�- c?m chegada no Pal'que
.....uoSlcões Agto.pecuário,

I '

. As inscrições aos. atletas
lIIIeressadQs em participar' desta
C:'" estão abertas na DMsäo

lida Cipal, �e. Espo.rtes, na Âve
f'w> Get.ulio. Vargas, nll 405 -

,"'�P' .. 89.251-000 - Jaliag)1ái do�- se, podendo fazê-Ias par
......�to.'ou pessoalmente, ou! ain-

Prova Rústica será día 18
da pelo fone (0473) 72-0888.

No dia da prova, os atletas
inscritos deverão. apresentar-se
de calção, camiseta e tênis, po
dendo optar por correr descalço.
Poderão inscrever-se atletas, do
sexo. masculino e feminino, acima
de 13 anos, não havendo lirnite e

nem cobrança de inscrição.
A premíação será feita da

segu,inte forma: masculino geral
- troféus até o 511 lugar'e meda
lhas do. 611 ao tOO lugar; feminino
geral - troféus até o 311 lugar e

medalhas d@ 411 ao 1oo lugru:;
masculiJ;l0 Jaraguá - troféus até
o 311 lugar e medalhas d'ei) 411 ao.

1011 lugar; feminino. Jaraguá �

troféus at.é, o 311 lugar e medalhas
do. '41i1 a0, 10.0 lugar. Os atletas do
sexo 'masculino. e feminino que se
classíficarem até o 31i1 lugar no

. getal, receberão bons prêmios
em dinheiro., o mesmo aconte
cendo com os atletas jar.agtiaen
ses, de ambos os sexos, que se

colocaliem entlie os três primei�
res Golocado.s.

para os Regionais), 30 Garuva e 40
São Francisco do Sul.

A partir de agora o técnico
Landinho quer intensifiear ainda
mais os treinamentos. Na sua agenda
estão programados diversos amisto
SCilS visando uma excelente partici
pação nos Jogos Regionais, a reali
zar-sé em São Bento do Sul, no

período. de 21 a 27 de agosto, pois o

objetivo dos atletas que integram o

selecionado jaraguaense, é a classifi
cação para os Jogos Abertos deste
ano, na cidade de Joinville.

.Alvorada
lidera
• •

prnneirona
Jaraguá do Sul - A. derrota

do Caxias, para o Amizade em seu

estãdio, foi a grande surpresa da úl
tima rodada. do campeonato da la
Divisão de Amadores da Liga Jara

guaense de Futebol, enquanto o des

t�que da rodada ficou por conta da
excelente vitória do Alvorada, sobre
o João. Pessoa, assumindomomenta
neamente a liderança da competição,
Os resultados foram estes: Caxias
@Xl Amizade, Cruz de Malta 2x2 Pi

nheiros, Aliança 2x4 Guarani, Alv0-
rada 3xO João. Pessoa. Na categoria
de aspirantes, tivemos os seguintes
resultados: Caxias - 2xl Amizade,
Cruz de Malta 2xi Pinheiros, Alian
ça Ox() Guarani, Alvorada 0x2 João
Pessoa. - As equipes do Amizade,
Cruz de Malta, Caxias e João Pessoa,
dividem a liderança do returno, com
6pontos.

Juventus e Aliança, jogaram
na última quarta-feira, no Botafogo,
em jogo atrasado. Neste sábado, jo
gam: Pinheiros x Juventus (no Bota

fogo) e Amizade x Cruz de Malta

(ne Henrique Bernardi). Amanhã
teremos: Guarani x Rio M;o.lha (no
EuÄco- Duwe), Caxias x JAIvorada_
(no Waldemar Gumz), Aliança x

João Pessoa (no Botafogo), e com

pletando a rodada, jogam na próJciJ
ma quarta-feira (15), Juventus x Rio
Molha(no Botafogo).

O X Campeonato Municipal
de Futebol Varzeano, que está em

sua fase semifinal, apresentou estes

resultados: Santo Antonio 4xO Nova

Aliança, Vila Lenzi 2xl Atlético-PR,
Tintas Maba 2x3 Lojas Lili e Vit�
ria/San Remo (i)x6 Vila F6fa. Os je
gós deste domingo: Santo Antonio x

Vila Fáfa e Lojas Lili ,x Nova Alian
ça. Pelo, campeo.nato guaramirense,
os resultados fGram os seguintes:
Caixa D'Água 7:xe Transmagnajw:eg
Químicas e Tchan 2xl União. OSlO
gos des.te final de semana: Hoje -

Camarões x SpoFting, Cruzeire x

Barrinho Branea" Juventude x �al
meira e Ladecima x Nutrimental.
Amanhã - Beira Rio x Barro Sra.nco
e Col'Ujão x Corticeira . .o campeona
to de seniors, em sua fase semifinal,
marca os seguintes jogos: He

je (15hOOmin) - Santo Antonio x Ar

weg;, Amanhã (Hlh) - Tibério Au
tGmóveis x Cruz de Malta.

Um resultado injusto '

o empate de 1 a 1 entre Juuentus e Tubarão, domingo no "Ioão

Mareauo", pode ser considerado como injusto para o "moleque traves

so'� que foi mais equipe, que criou inúmeras eportuniiJades de gol, en
quanto o Tubarão foi uma vez lá e converteu. Prevaleceu a velha máxi
ma, de quem não faz leva. Entendemos que o ataque do Iuventus; prin
cipalmente o Anderson, não podeperder tantos gols, comoperdeu no jo
go de dominge. O que se observou também, que a equipe do Itamar está
mais compacu: e tocando melhor a bola. Não concordamos com a

inexplicável ausência de André, que cedeu seu lugar ao Márcio. Acha-
-

mos que Baiano não foi bem e que Jorge Luis deveria ser fixado na ca

beça da área; daquipara frente, com Teco e Tobi completando a meia
cancha. Sinceramente não entendi o que o técnico Itamarpretendeu fa
zer ao escalar' dois centroavames, Barbosa e Anderson, principalmente
Barbosa, que tinha a função de cair pela esquerda, coisa que não está
acostumado a fazer, prejudicando totalmenie a sua movimentação, uma
vez que ficou sempre muito longe da área. Salvo essas deficiências, a
equipe näo-decepcionou. É necessário, no entanto, que a diretoria faça
de duos a três contratações urgentes. PauloMatos, já está al e se não es

treou contra o Cticiúma; deverá fazê-lo· contra - a Caçadorense, no jogo
de amanhã, em Caçador. Vamos aguardar os resultados destes dois jo
gos, para voltarmos ao assunto.

Tôto "Lava isca"
. R;centeme1lte estivemos na .

companhia 'agradável dos amigos
Cino Schmi«. .Paulo· Sérgio dos
Santos (Bié), M�o Dumzer, ,

Ivan Torres, Vilmar Rosa' (Borra
cha), Luiz W'lIkosky' e do. também

.

convidado Márcio Costa, inte

grantes da Equipe de Pesco. "Lava
Isca". Este encontro é realizado
mensalmente. Aproveitamos para
bater aquele papo e degustar os
deliciosos pratos, à base de 'frutos
do mar, preparados pelo' .nosso ,

amigo "Pé de Boto", do Restau
[ante e Petisqueira "Zin'iw Batis
ta"; Fazem parte ainda da
equipe, os irmães João e Nelson
Pereira, que estiveram ausentes,
pormotivosprofissionais.

O centtoavante jaraguaen
se Sandro Luiz Schmi«. o "Tôto"
está em Jaraguá do Sul desde o

dia 2 de julho, em visita aos seus

pais e revendo os amigos que aqui
deixou. Tôto se apresenta no dia .

13 ao Cruzeire de Belo Horizonte,
seu 1WIIO clube, ondepermanecerá
por emprlstinw até o dia 15 de

.

dezenJbro. Em relação ao Fla
mengo, o jogador comentou que
"é uma grande vitrine, mas que
estava ciente também da pedreila
que iria enfrentar, porque a torci
da é muito exigente". Confessa ter
sido prejudicado pelo treinador
Carlinhos "que não deixou existir
uma sequência de jogos";

Bicicross Vôlei
o selecionado jaraguae�e

adulte de' voleibol feminino reali
zou jogo amistoso na qumta-feira
(8), em Brusque, contra a seleção
IOC(I/. Neste sábado, a equipe trei"
nada pelo técnico Manga terá ou
tro diftcil compromisso, pois terá

pela frente a seléção joinvilense.O
amistoso será em JoiTwillé.

.

A Equipe Malwee de'Bici
cross obteve um feito extraordiná
rio no final da semana que pas
sou em São losé dos 'Campos
(SP).. É que, dos 36 pilotos que
participaram das seletivas para o

Mundial a ser realizado.em Sal
vador, na Bahia, conseguiu classI
ficar. 28 pilotos, que agora estão

aptos a vestir a camisa verde e

amarela da seleção brasileira, O
treinador Adolar Moretti, ficou
surpreso com a atuação dagaro- Estávamos fechando a C�
tada.

•

luna, quande ficamos sabem:lo

AgQra ele fará uma recicla- que o Juventus acabou de acertar

gem para ver quC11f vai ao mun- a contr,atcu;ão do meiQ-esguerda
dia� levando-se em conta, princi-

"
.

Robertinho; ex-Internacional de

palmente, as condições dospilotos Lages. O pr6ximo passo; é a con

em ausentar-se durante uma se-
- tratação de um zagueiro de' área e

mana para poder pm:ticipar das um p9nteilo-diteito, es,e' últimó'

competiç6es. Valeu moçada.
.

para a reser:va de G'e1:aldo'Pereira.

Juventus

DESPACHANTE
VICTOR

CILO
Emplacamentos, transferineias, n.tlYas�

.

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

SANTA MARTA
CONSTRUTORA, INCORPORADORA E IM,OBILIARIA LTOA.

PROJETOS, CONSTRUÇÃO,DECORAÇÃO,VENDAS DE TERREN,OS, CASAS· E APARTAMENTOS rua ReinGldo Rau, 541-Fon.:72 32 8 2
..
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MATUTANDO
------------------------EgonL.Jagnow'----__

A hora da virada é agora'
Sem dúvida, o momento polftico brasileiro que es

tamos vivendo é bastante delicado. Mais delicado até do

que se pensava. O caso pc, ora sob investigação da CPI
do Congresso é muito mais grave do que parecia ser. É,
sem dúvida, apenas a ponta, de um "iceberg" bastante

.grande, e o próprio Presidente da República pode estar en

volvido na geleira.
Há forças muito poderosas se degladiando, aberta

mente (antes a luta era travada às escondidas), para ver

quem leva a melhor. De uni lado, a força da corrupção
instalada nos órgãos governamentais e os corruptorespro
curando encobrir [alcatruas e negociatas vultosissimas. De

outro, os aproveitadores e "fabricantes de boatos" procu
rando lucrar com a situação. E, finalmente, aqueles que,
num trabalho sério, querem apurarresponsabilidades, pu
nir culpados e moralizar as instituições governamentais.

,
Apesar das negativas, a grande vítima é opovo brasi

leiro, pois a economia brasileira, já debilitada e camba
leante está sendo atingida. Mesmo que o Ministro da Eco-

, nomia o negue. A aparente calma na economia é apenas
artificial, e a bomba, mais cedo ou mais tarde, vai estou
rar. O, artificialismo é facilmente comprovado pelas inter

venções do governo no mercado do dolar e do ouro. Isto
está custando milhões aos cofres públicos. Milhões que
amanhã irão faltar, aumentando o déficit. Artificialmente,
a economiabrasileira está navegando em águas calmas,
mas do maremoto que está se formando. no fundo do
oceano ninguém está tomando conhecimento. E o náufra
go, outra vez, será opovo brasileiro.

Quem vai vencer a batalha, ainda não se sabe.
Aliás, até impossível é se saber, ao certo, quem está bata
lhando por quê. Mas, de qualquer forma, apesar do mo

mento delicado, a democracia brasileira tende a ganhar e
sair fortalecida. Mesmo se isto implicar no "impeach
ment" do Presidente da República.

O final da novela está natmãos dos políticos. Há
anos os nossospolíticos não tiveram tamanha responsabi
lidade sobre'si, \ nem uma oportunidade (ai de moralizar e
consolidar as instituições governamentais e a democracia
brasileira. Esperamos que não decepcionem o povo brasi
leiro mais uma vez.

Será quepodemos esperar uma luz no fim do túnel?

SPÉZIA & elA. LTOA.
Serraria e Servi.ços de Trator

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

À. João J. Ayroso. 772 - Jaraguá
,

Esquerdo

Fone: 72 ·0300 - Jaraguá do Sul -
SC

Prefeito Ademar Ribas: empenho

-

O Deputado Udo Wagner
participou da assinatura de vá
rios convênios que beneficiam

.municípíos do Norte de Santa
Catarina.

ARAQUARI - Através da
Secretaria da Educação, o Go
verno do Estado repassou à Pre
feitura de Araquari a importân
cia de Cr$ 70.000.000,00 (Setenta
milhões de cruzeiros) para a

construção de uma Escola Muni

cipal, no Itinga.
PIÇARRAS - Para a Pre

feitura Municipal de Piçarras
será repassada a importância de

CORREIO
.::::. c::::» ., <> ".c::.

Itapoá - Foi assinado'
convênio entre o Governo
do Estado, através da Se
cretaria da Saúde e a Pre
feitura' . de Itapoä, para
construção de uma Uni
dade Hospitalar Mista,
com 700m2.

O valor do convênio .

é de Cr$ 300.000.000,00
(Trezentos milhões de
cruzeíros) em 4 parcelas
de Cr$ 75.000.000,00 (Se
tenta e cinco milhões de
cruzeiros).

A Unidade Hospita
lar contará com as seguin
tes instalações: sala de
pequenas cirurgias, * sala
de parto, sala de Raio-X,
pronto-atendimento, ber
çário, 12 leitos e de
pendências para cozinhai
almoxarifado, etc...

-

Cr$ 45.000.000,00 (Quarenta e

cinco milhões de cruzeiros) para
a conclusão da construção do
Núcleo Escolar, . e Cr$
100.000.000,00 (Cem milhões de
cruzeiros) para a conclusão do
Ginásio de Esportes.

SCHROEDER - Para a

Prefeitura Municipal de Schroe
der o Governo repassou Cr$
35.000.000,00 (Trinta e cinco mi
lhões de cruzeiros) para a cons

trução de um Muro no Colégio
EstadualMiguel Couto..

RIO NEGRINHO - À
Prefeitura Municipal de Rio Ne-

Enchente em Rio Negro e Mafra

Itapoá terá um mini-hospit

Convênios pa�a o norte de Santa Catarina

Será edificada
um terreno com 4.600'

O Deputado
Wagner(PDS), que se

penhou ,ao máximo p
CJ.ue o Convênio fosse
sinado, diz estar muito
tisfeito, _pois Itapoã
possui hóspital e sua

pulação tem que se d
car 30km até Guarà
(PR).ou 80km até Jo
Ie, para ter atendi ,

hospitalar.
.

Destaca o dim
mo do prefeito,' Ad'
Ribas do Valle, e da
cretária da Saúde, Ro
da v:eIern;, e o p'ratendimento da reivi
cação pelo Secretário
Saúde do Estado, J
Ghizzo.

gnnho o Governo, ãfravês da
cretaria da Educação vai �

sar a importância de C
96.846.000,00 (Noventa e seis

.

lhões, oitocentos e quarenta'
seis mil cruzeiros) para a re(j
ma Geral dos seguintes esta
cimentos de ensino, para o

Jorge Zípperer a importância
Cr$ 17.400.000,00, ao C.E.
noel Nóbrega a importância
Cr$ 31.330.000,00 à E.B.
Aurora Sigueira Jablonski a

.

portância de Cr$ 26.080.000,00,
à E.B. Luiz Gesen a ímportâ

.

de Cr$ 22.036.000,00.

PorJOSÉCASTILIlO PINTO

Uma calamidade difícil de ser solucionada

Estive de 21 a 25/06 na mí
nha cldade de Rio Negro-Pk., e Ma
fra.SC, cidades irmãs e fronteiriças
separadas pelo caudaloso l1io Negro
que naquela região faz a divisa entre

o Paraná e Sta. Catarina. Fui até lá

para conhecer os prejufzos causades
pela enchente de junho passado, e

voltei condoído não só pelas perdas
e sofrimento dos riomafrenses,. en

tre os quais tenho numerosos ami

gos, mas, também, pelos estragos
materiais de um 010"0 geral que fo
rammuito além do que pensei.

Em Rio Negro, das áreas

atingidas pela enchente, o centro e

as Vilas Paraíso e Paraná foram que
mais sofreram, invadidas pelas
águas lodosas e poluídas dos esgo
tos, fossas, boeiros e outras canall

zações arrebentadas. Nessas duas

áreas anotei centenas de casas entre

avariadas � destruídas, sendo. que
muitas delas, na rua Francisca de

Almeida, na Vila Paraná, foram Ie
vadas pela força das águas para
longe do seu lugar de origem onde
ficaram tombadas algumas de lado e.

outras com o assoalho para cjma.
Em Mafra, conforme pude ver, as'

Vilas Ferroviária e Argentina bem
como outros Jocais foram violenta
mente at.ingidos pela enchente e so

freram tanto quanto Rio Negro, com
inúmeras rasas avariadas e destraf
das.

Nas ruas dessas quatro Vilas,
que ficam bem próximas do eemro de
Rio Negro e de Mafra, avistel mõ
veis, bacias, louças e toda espécie de
utensílios domésticos atirados a es·

mo e ao relento.
E pelo tipo da maioria das

GANHE··MAIS COM

BREITHAUPT
,

PRECOS, CONDICÕES E MurrOS'PRÊMIOS
A CADA CrS 250.000.00 (INDIVIDUAL OU ACUMULADO) EM TlCKET'S OU

. NOTAS FISCAIS DARÃO DIREITO A UM CUPOM PARA PARTICIPAR DO SORTEIO

INíCIO QA PROMOÇÃO: 04/05/92 TÉR\MINO DIA 19/09/92 j\TÉ As 12:00.'HORAS

Certo Aut. 01/09/359/92

casas avariadas e destruidas, pu4j
coneluir qJl' elas pertencem à pIIó
soas' de poucas posses e de est8SSl!

meios para reeenstreí-las e doli
do que é necessário. E para
a situação, essas pessoas agora
sabrigadas, flageladas, em n'

ele\:ado,tendem a continuar por
algum tempo como de�ßdentd
!\iuda popular, das Entidades de

corro e do auxílio governamental
Município e do Estado até que
uma solução definitiva para o caso.

Esta enchente de junho li
1992 enl Rio Negro e Malra, fi
quase igualou a de 1983, é uma It

lamidade difícil de ser solucio
porque demanda bilhóes de e
ros para a 'recuperação do que ri

avariado e destruído como t_

ruas, pontes, rêde de água polá""
de esgoto etc, etc.

POR S<?RTEIO, 58 VA�IOSOS PRÊMIOS

E MAIS ...

2
UNO
MILLE
Okm '19 SORTEIO

DIA 13/06/92

2 TVs Philips SIll
2 Refrigeradores Con

2 Fogões Dako
2 Kits Docol
2 Carrinhos de mão
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