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Jaraguá do Sul, 18 a 24 de julho de 1.992 Cr$ 750,00

Em 10 dias, Feira da Malha
� .

. deve comercializar Cr$ 900 mi
ßIi. A 6fl Feira da Malha foi vendas, a Feira ela Malha co- deste ano são:o estacionamento
� e

aberta oficialmente ontem (17), mercializará até dia 26 artigos para crianças, onde os pais po-
às 10 horas, no Pavilhão de Ex- têxteis à preços de fábrica.'Parti- dem deixar os menores que terão

; posiçõ�s Agropecudrio. Cof!Z rpc- cipam mais de 25 empresas de a seu dispor, play-ground, teatro
pectativa de atrair um público • Jaraguâ do Sul e região. Muitas: e muitas brincadeiras, e uma

aproximado a 100 mil pessoas e atrações paralelas agitam o ampla choparia com música ao

alcançar Cr$ 900 milhões em evento. As grandes novidades vivo. Página 05

"Carta de Jaraguá" prepara
a cidade para o ano 2010'

Discutir as linhas mestras de um fu- Pesquisa e Planejamento Urbano de Curi
turo planejado' e preparar a cidade pa- tiba) foi o convidado especial da 'noite:
ra cumprir com competência o papel de Representante de uma cidade-modelo em

pólo microrregional foram as metas prin- planejamento urbano, Taniguchipalestrou
cipais do Projeto Jaraguá 2010, iniciado para uma platéia formada por quase 200
em 10 de maio de ·Í991. Durante quase 14 pessoas. A'íCana de Jaraguá" é a sintese
meses lideranças empresariais, políticas e do Projeto Iaraguâ 2010 e sugere diretrizes
comunitárias se reuniram e realizaram -.' básicas para as diversas áreas do plane.
uma série de painéis que culminaram com jamento econômico; social e urbano.
o lançamento da "Carta de Iaraguâ", efe
tuado na noite de quarta-feira (dia 8), na
Recreativa da Weg. Cássio Taniguchi, di
retor-presidente do IPPUC (Instituto de

Na próxima semana, o "Correio do
Povo", publica-uma edição especial sobre
o assunto.

Cássio Taniguchi, diretor do Ippuc (na
tribuna)

..

. ------------------------------------------�------------------�----�------�
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� P. D. esbarra na lentidão do Legislativo
�

o crescimento orde
� de qualquer cidade de
médio

.. pone sô é: possível
COm a observação de nor
mas de um Plano Diretor
abrangente. As vésperas de

. completar 116 anos de
fundaÇão, Jaraguâ do Sul
s6 depen(ie da aprovação

de trêsprojetos pela Cãma
ra de Vereadores para lega
lizar seu Plano Diretor, que
já vem tarde. O último pro
jeto a compor o Plano Di
retor se refere ao zonea

mento, uso e ocupação do
solo foi aprovado pelo
Comurb (Conselho Muni-

cipal (je Urbanismo) e en

viado à Cãmara de Verea
dores.

Oprojeto, contudo, a
exemplo de outros dois, po
.de esbarrar em entraves
criados pela briga entre Le
gislativo e Exeçu..tiY.o. Pãgi
na Iô '

,.., -..'14:::...
OaigodatlU\�vlLl. í iQ' '\
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Domingo tem
karatê no

"Arthrir 'Müller"
A partir das 12 horas deste

domingo, tem início no ginásio de
esportes Arthur

. Müller, o "3Q
Troféu Jaraguá de Karatê". Após
a cerimônia de abertura, come

çam as competições nas catego
rias kata masculino e feminino
(mirim, infantil, infanto juvenil,
juvenil e adulto) e kumitê mascu
lino e feminino (juvenil e adulto).
Pelo menos 350 atletas de Santa
Catarina, São Paulo e Rio de Ja
neiro deverão participar desse
evento que tem a promoção da
Associação de Artes Marciais e

Cultura Física, do professor Iva
nildo de Souza Pinto e conta ain
da com' o apoio da Prefeitura de
Jaraguá do Sul, da Federação
Catarinense de Karatê e de diver
sas empresas do município .

FONE (0473)72-3200
TELEX 474 - 519

FAX (0473) 72-0304

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



" Edito[ial
Esperança aos aposentados

Em meio 'a tantos escân
dalos passou quase desaperce
bida a tão esperada noticia de
que os aposentados finalmente
receberão os J47% devidos a

eles pela Previdência Social. A
ação ganha em Brasília por um
,sindicato de metalúrgicos abriú
a brecha que todo mundo espe
rava e praticamente legitimou o'
direito dos previdenciários apo
sentados.

Agora os velhinhos espe
ram que a tão alvissareira notí
cia se transforme em fato com

datas definidas para pagamento
e, é claro, que a quitação da dí
vida venha em breve tempo.
Afinal, é inconcebível a proposta
de pagamento para o ano que
vem. Os velhinhos têm direito e

exigem o que restq das 147%

agora. Chega äe proteinções;
Décadas de trabalho em

pról do desenvolvimento nacio
nal merecem tratamento mais
respeitoso. Não se admite, Mm
mesmo em países do chamado
terceiro mundo que quem já deu

,

tanto pela sua pátria seja des"
prezado tão escancaradamente.

O suor de nossos idosos
urou esta tetra, preparou o solo
para seus descendentes. O mí
nimo que podemos dar em troca
é consideração, carinho, respei
to, e não paulada, nem tiros,
nem horas na fila âe espera pwa
receber uns míseros trocados
que mal dão para o parco Sus

tento de um velho, para a com

pra de medicamentos tão 'ne

cessârios, para que eles desfru
tem de uma merecida tranquili-

dade, sabendo que pelo menos

terão como pagara último espa
ço, sete palmos abaixo do chão,
para repousarem seus cO/pos
cansados.

,

Os aposentados brasilei
lVS estão saturados de guen-a. O

presidente Collor bem que pode
tia' salvar um pouco sua cara,
aumentar.alguns pontos .no Ibo
pe, apesar de seu envolvimento
visivel nos escândalos atuais, se
determinasse o imediato paga
mento dos 147%. Opmblema, é
'que envolto em "tão competen
te" equipe de assessores, algum
deles pode lhe soprar ao ouvido

que de velhinhos após certa
Idade não sé pode mais exigir
votos. Esperamos 'Iue não. Afi
nal, a esperonça ainda é a últi
ma que motre.

AEMINISC�NCIAS

Um-duro
começo
de vida

As coisas não andavam fáceis
para ospioneiros que vinhampara es

ta região. o. entusiasmo se arrçfecia
tão logo derrubada a mata, debaixo
de um calor que o imigrante não es

UIVa habituado. Notava, também, que
a terra não era a mais adequada pa
ra a agricultura. Notava, também,
que a terra não era a mais adequada
para a agricultura. A febre palustre
completava o quadro de desânimo primeiros dias dos seus antepassados,
dos que queriam plantar, colher e pofque atualmente só transitam em

transportar as suas mercadorias para estradas asfaltadas.
os centros consumidores. A foto cedida pelo rotariano

Quase sempre existiam terras ALFONS BUHR, do alto de seus 81.
alagadiças, sujeitas a enchentes, sem anos de vida, nos dá oportl/nidade de
estradas, para transportar ° produto dil'Ogar sobre aqueles tempos de ,,·a
de seu suor. Claro que não eram to- ba/ho a/é a emus/ão, sem muito re-

. das.as terras, assim. As crônicas, con-' tomo e quase nenhumaperspectim de
'/udo, dei'mm transparecer o estado de fllluro. Por isso de se reconhecer aqlle
insatisfação dos quePensa1'am de en- les "fortes" que I'ellceram a tudo If a
contrar neste lado do Atlântico' WlI todos .os empecilhos, desafiando a I'Í-
I'erdadeiroparaíso. da com aprópria morte.

Ospróprios colonos: bem si-
lIlados IlIIavam por boas estradas Oll,

' Esta faia é de 1908, portanto
p'elo mellOS pot estradas CGlToçáveis há 84 anos é qlle ela foi feita aqlli em
para trazer a banha, a manteiga, o Jaraguá do Sul, qllando de limo visi-

queijo, o açúcar, a rapadura, o tOllci- ta qlle as autoridades faziam aos so-

1I1Jo, a cqme ,defllmada, as conservas, litários habitantes destas bandas.
o :f/lei,. o �"MIIS'; (doce) de ballana, la- O local seria aqllele onde hoje
rMja.e de' olltras [rulas e trido que estão as casas papillares da COHAB,
conseguianl'produzir, para a estação na Rua Prefeito José Baller; no babTo
da estrada de feITO. o milho, o feijão RAU - a via pública qlW margeia o

e o GlTOZ se perdia por falta de o/lde Rio Itapocll, em direção de Trás Rios

;''f1uardar'a·,·safra: ·QlIerdizel; qllando a ,do Sul.

imãe natureza ainda ajudava, propi- Note-se qlle a collsmlção é de
. dando lima boa coillei/a ela não extrema pobreza, de pall-a-pique, pa-
c!regam q completar o ciclo ,da pro- rede feita com ripas e varas estrecrll-

·dIlÇ90 to do c_qnsllmo, por fa{t(l,de es- -
'zadas e balTo, as janelas de madeira

tradas; , ". " '.
sem vidraça, o telhado coberto com

QlIalldo se c.w:n�'e sobre essei [olhas de palmeiras e a cerca ntdi

tempos, os 'da geração de hoje não mentar.

chclfam a compreelldl!r como eram os' Nos ftmdos da prppriedade já

começa 'o' mato. Uma verdadeira
aventura viver assim nesse mundão
de Delis.

'

Da esquerda para a direita!
um oficial militar, de branco, o. me-
1I0r fillw do dono da, "casa" de nome
Fritz Bellm, conllecido pelo apelido de

"Dica': o pai do menino, Heini

Bellm, lima allloridade ql,le não [ai
possí\'el idelltificar, ° sr. Emílio Steill,
o dr. Hromatka, [armaceutico e o sr.

Carlos Wensersky.
Olhando-se as fisionomias das

pessoas, sérias, leva-se a certeZa de
que não gostavam de ver ° estado de
mais absolllla miséria de 11m lmmdor

que um dia sO/lhou possuir um peda
ço de telTa para plantar e colher, ali
mentar-se e vender as sobraspara me

lhorar o patrimô/lio e progredir na vi-
da.

'

Nem sempre isso foi possível.
Até hoje sempre se mostrou o lado cor

de rosa da vida do imigrame, o vito
rioso e bem sucedido pioneiro qlle é

homenageado por suas façanhas,
Claro que essas consm/(jõeS

existiam /lOS primeiros tempos, o/lde

ape/las /Ião faltava a I'ontade de tra

balhar eprogredir.
Mas também hOlll'e qllem /10-

dOll o tempo Iodo e mOlTeIl /Ia praia ...
Fritz von Jaraguá - 07/92

_EX_PE_DI-EN-TE__-_,-CORRE,IO�
"

.

., c::» ..C»" ca
89251-700j Caixa Postal, 19 _ 89251-970 _

JARAGUA DO SUL _ Telex 475-055 _ Fone
(0473) 72-3363.
Diagramação" ,composição, mall tageh I, revisão,
f%li/o e impressãO: Jomal da Noite ,'_ Fone '

(0473) 22-2945 _ Blumenau _ SC "

AssQciqdo a AájO/i eAbmjO/i.
Os m1igos assinados lião reflçtem a opinião do
10mal.

"

CirclIla ,lia n!iClvl7·egião da AA1y{1LI'� elll mais
93 cidades, d'Q !rs/pilo, (lo eat� nl'ill' F>;xiiuiO/,

Fundado,em lOde maio de 1919.
Dit-eto/7 Eugênio Victor Schmöckel, _ DRT/SC
- 77.9

Redação e edição: Silvia Giese
RepÓtte/7 Yvonne A.S. Gonçalves _ DR1/SC ,.,

219

!)P/ÍI Comercial: Jaime Blank '_ DR1/SC _ 17
Reda/or Comercial:· ado Leal, ,

'

Redação, aclminis(/v�;iio e publicidade: Av. Mal.
Deodoro. da .

Fonseca, 122: _ lU andar _'

Ni ''I'

-,ar":Xf;,.". 1l,\· '
"

�'A História de nossa gente nãopodeficar só na saudQde".
O Passado só é importante se o seu tempo foi bem •

empregado.
'

____---__--Baráo de ltapocu�

Confira aHístõría
llÁ50ANOS

- Em 1942, era �b$oll;ido em sábia ejuridica decisão, pelo
dr. Ribeiro Pontes, o cidadão GUILHERME SPENGLER, acuo
sado de áutor da explosão na fábrica de pólvora, síta à Estrada
Itapocu-Fundos, ne�temunicípio (,depOiS Tifa da Pólv?m e ho�João Doubrawa), as 21 hs. de 08-09-1941, de propriedade �Pemanbuco Powder Factory. A, Promotoria o acusou e a ins.
trução criminat obedeceu às praxes legais; contudo, o Juiz
Comarca, dr. Ribeiro Pontes, em sábia e juridica decisão absof;
veu o réu, com apoio /10 nU Iv, do art. 386, do' Código do Pro-

, cesso Penal. Foi patrono dacausa o dr. Luiz de Souza.
' ,

- Realizava-se unta Noite de Alte no Salão Buhr em,
11-08-42, em 'homenagem ao PI-efeito Municipal pelo violonista
Antonio Vilchez, em sua toumée por Santa Catarina, às
20h3Om. elogiado em PO/ta Alegre e recomendado pelo jomalO
DIA, de Curitiba. O acompanhamento de piano em feito pela
sra. Irene Hussmann, esposa de Egon Hussmann, alto funcioná-·'
lia da agência do Banco INÇO.

.

IlA40ANOS
- Em 1952, o demonstrative da Receita e Despesa do mês

de maio era divulgado pela imprensa, assinado pelo prefeito Ar-
turMüller e pelo contadorAty Fl1Ie/.

'

- Em 31-03 em fundado nesta cidade o CLUBE JARA·
GUAENSE DE XADRES, por tempo indetenninado e os estatu:
tos eram assinados pelo presidente ERICO BLaSFELD e pelo
secretárioMARIO TAVARESDA CUNHA MELLO.

- Os âias 28 e 29 de junho, comentava a imprensa, elWll
-de maior significação pára o Rotary Club (Provisôrio] de Ja/'Il'
guá do Sul, quando recebia de RI. a "Carta Constitutiva" (28) e .

na mesma data realizava-se um baile no Baependi; No dia 29, às
11 hs. plantava-se a "á/vare da amizade", na Praça do Expedi
cionârio. Para finalizar as festividades de sadia camaradagem, o
prefeito ArturMuller houve por bem oferecer suculenta chumu
cada aos rotarianos e aos visitantes, no -oampo da Baependl, fe
chando, assim com chave de ouro a instalação definitiva do hoje
mais antigo clube de serviço de Iaraguâ do Sul. Rotarianos pa
ranaenses e catarinenses confraternizavam intensamente a ado
missão do clube em 09-05-52, tendo como padrinho o RC' de
Ioinville, o Distrito era o 120 e o governadorAnisio Figueiredo.

IM30ANOS '

,

- Em 1962, um curioso episódio chegava ao seu fim. Apre· .

sentava-se pela oposição (UDN) ·plVjetô de lei para aquisição de
um estrado de madeira para o funcionário destacado para IN,'
FORMAÇÕES, no corredor da Prefeitura, piso totalmente de CI'

mento, projeto de autoria do ve/: Murillo Barreto de Azevedo. A

Comiss�o d� �egislação e Jljstiça opinav� pel? seu arquivamen
to, por-já existir o estrado. E que a municipalidade comprou às

pressas o que representantes da Câmara exigiam e, assim evitou
se a tramitação de tão esdní.xulo, mas necessálio l-ecursOS de

ampararftmcionálios.
lIÁ20ANOS

- Em 1972, a Comissão Municipal de EspO/tes, p/-esidid�
pelo sr. Milton Adolar Stange, organizava um ce/tame bololl(sll·
co, com vistas pam os Jogos Abeltos de Santa Catmina, que se

realizava em Jtajaí, em outub/vi osXXIIJAse.
.

- Compá (mitiga HOlIsa Humboldt) cqmpletava no dia
07-07 os 75 anos de fUlldação, ocónido 110 longínquo ano de
1897 e a efemélide em comemo/Y,lda festivamen'te e. almoço na

Socied. Recreat. Atiradores. Não só comemora.l'am a fundaçdo
como também a emancipação política, de.smembmndo-se como

2ft disflito do Município de Jm-agllá do Sul que, 110 ano em CWS�
comple�ava os pli/!leilVs 15 anos de indep�ndência admini�trall'
vá da cldade'que tinha com çogllome a "CIdade das F10l-es·. '

IlA10ANOS
- Em 1982, o /vtmiano JOSÉ ALBERTO BARBOSA, /Ia

coluna /vtáda de ecologia esc/-evia um ,inte/-essantíssimo a11i$fJ
sob/oe A BARRAGEM DE GUARAMIRIM, citmu;lo vasta legts·
lação em abono da. con-eção desse atentado ao meio ambiente e,
sllgeda que organismos oficiais desSem soh/ção a tal problema.
entre out/vs: DNOS - Depmtamento Nacional de Obms de Sa

neamellto; Secretmia da Agricultum do Estado; FATMA -l!un
dação de Ampam à Tecnologia e. ao Meio Ambiente; P/-efeltlltY!
Municipalde GuammÍ7im, Câmam de Vel-eadOl-es de Guarami'
nm; IPEP - Institulo de Pesquisa e Extensão da Pesca em SC etAMVALI - Associação dos Mu11icípiós do Vale do ItapocU.. '

verdade que lIesses dois lustros alguma coisa se fez pam que pe'
xes pudessem subir livremente o lio e pam a'desol'a dos robalos,
em busca de',-emansos ou lagoas, 1I0S meses de illvemo. Um/lO
va esforço, conjunto, seda ,aplaudido por todos que vive!" em

,

ftmção d�um lia que'lIasce ilOs cOlltm}o/tes da sen·it e VQl até o

oceallo.

Fone: (0473)

Alta Tecnologia
,
em matérias-primas

para alimentos

72-2277 - Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ação pede impugnação de

chapas da Força Democrática
Jaraguá do' Sul -' A "A

liança por uma Nova Jaraguá",
formada pelos partidos PTB,
'PDS, PL, por meio da sua asses

SORa jurídica deu entrada numa

aÇão de impugnação junto a Jus

tiça Eleitoral em Jaraguá do Sul

contra a coligação dos partidos
·pMDB, PFL, PDC e PSDB, na
'dlapa majorítâría (prefeito e v,i

-ce) na proporcional (vereadores)
e contra o próprio candidato

Adernar Frederico Duwe, para as

eleições de 3 de outubro.
A ação apresenta uma vas

ta exposição de motivos, basea
dos em que a assessoria jurídica
impetrante da ação pede a im-
pugnação. .

Argumentos contra a coli

gação: os partidos que integram
a Força Democrática: PMDB,
PFL, PDC e PSDB apresentaram
vícios nas respectivas convenções
em discordância com a Justiça
'Eleitoral - a· proposta de colí

. gação foi subscrita por número
insuficiente. de convencionais - o

PSDB teria realizado sua cén

,venção em �razo inferior do que
!estabelece a Justiça Eleitoral.

Contra o candidato Ade
mar Frederico .Duwe: consta na

ação que o candidato vem des
cumprindo a leí orgânica do mu

nicípio e a resolução 17.845 do
Tribunal Superior Eleitoral, por
qu� vem exercendo atividades

particulares na empresa de sua
, propriedade (AOV - Distribui

dora), fornecendo produtos para
a prefeitura, patrocinando' even
tos promovidos pela prefeitura,

. recebe salários do erário público,
tem representado o prefeito em

encontros com secretários de es

tado (último - Sidney Pacheco)
da Segurança Pública, o que ca

racterizaria o exercício de cargo
de confiança sem a devida desín

compatibilização, tomando-o

inelegível.

Outro argumento da ação
é de que enquanto secretário'de
Estado, frente à Seduina - Secre
taria de Estado do Desenvolvi
mento Urbano e Meio Ambiente
Adernar Frederico Duwe 'teve
contas rejeitadas pelo Tribunal
de Contas do Estado, foi conde
nado em instância irrecorrível, o

que o colocá na condição de ine

legibilidade.
.

Contra a chapa proporcio
nal a ação aponta o favorecimen
to do vereador Ademar Braz
Winter, PMDB, que segundo
motivos 'da ação é proprietário
de uma firma de material para
construção, é fornecedor contu
maz da prefeitura municipal, tem
autorização do executivo de Ja

raguä do Sul para a exploração
da retirada de areia no rio Jara

guá, além de ter apresentado in

formações conflitantes na sua

declaração de Imposto de Ren
da, referente a período de disso

lução de sociedade.

Segundo a Assessoria
Jurídica da Coligação PTB, PDS
e PL, o caso do vereador é passi
vo de cassação de mandato con

forme prevê o artigo 15, I, da Lei
Orgânica do município.

Com relação à ação prO'
priamente dita a explicação é de

que apenas está buscando na

Justiça a aplicação da lei com

plementar 64/90 que trata da

.

inelegibilidade.

CORREJO:
_
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Juiz quer' acordo para
, propaganda eleitoral

Jaraguä do Sul - Foi
realizada na última terça
feira, a 2.1 reunião entre os

presidentes de partidos de
Jaraguä do Sul e o juiz
eleitoral Ricardo José
Roesler, para se chegar a

um consenso quanto à

propaganda eleitoral, ba
seados em . resolução do
Tribunal Superior Eleito
ral.

Houve acordo entre
os presidentes de partidos
no que diz respeito a utili
zação de carros de som

durante o período de cam-

, panha, ficando estabeleci
do que o anel central da
cidade será preservado da
presença de carros deste

tIPO, o que foi acordado
em ata.

O impasse, segundo
o juiz Ricardo Roesler,
está na utilização de
"out-doors" . porque exis
tem discordâncias dos par-

tidos. "O 'que se quer evitar,
é a poluição visual dã ci
dade e os abusos cometi
dos �o c�lor da campanha,

,

enfatiza o magistrado. .

Para ele, caso não

haja esse acordo entre os

partidos, a justiça eleitoral
solicitará às empresas que
atuam neste mercado pu
blicitário uma relação dos
locais disponíveis, deter
minará conforme reso
lução

.

do T.S.E. a. divisão
em 50% que serão dividi
dos quantitativamente en

tre os partidos, coibindo
todo e qualquer abuso. .

A resolução do Tri
bunal .Superior

.

Eleitoral
especifica: que "out-door"
trata-se de placa em for
mato retangular de tama
nho 3 x 9 metros de com

primento e que os casos

que não se enquadrarem
nesta determinação serão
analisados pelo juiz eleito
ral.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO PARANÁ

COMISSÃO DEAPLICAÇÃOE FISCALIZAÇÃODO CONCURSO VESTIBULAR

CONCURSO VESTIBULAR 013 Alexandre de Bittenchurt Borges 061 'Jailson Heitor Gadotti .

109 Newton Gilberto. Saloman
DE JULHO DE 1992 014 André Moacir Volpi 062 Jaimor José Perito. 110 Nicanor Schroeder

CONWNIO CEFET-PR/FERJ 015 André Vieira 063 Jairo Jacinto. Beber 111 Nilson Sacht
016 Angelo. José Nasato .064 Jandir Fritzke 112 Nivaldo Fagundes de OliveiraEDITAL NI 07/92 - CAFCV 019 Ariosui Medeiros Arruda 065 Januário Soberanski 113 Odair Garcia
020 Benvindo Motta 066 Jean Cario. Noemberg 114 Odair José BorgertA Comissão de Aplicação e Fiscali- 021 Canizio Marcos Zimmermann 068 João. Francisco. Zacchi tis Omero Carlos Muller

zação do Concurso Vestibular do Centro Fe- 023 Carlixto José Franznet 069 Joel Manoel Rodrigues 116 Oscar Donaldo Linzmeyerderal de Educação Tecnológica do Paraná, 025 Carlos Antonio Goya Fernandes 071 José Adilson Salamon 117 Osmar Manfrini
nos termos do Convênio nO 01/92, celebrando 027 Carlos Zanandrea 072 José Cisz i21

.

Pa�lo. Ricardo WojeiechoWikientre o CEFb"'T-PR e a Fundação Educacio- 028 Charles Butendorff 073 José Henrique Ribeiro dos Santos 125 Rudimar de Oliveira Silva
nal Regional Jaraguaense e considerando o. 029 Clercie Finta 074 José Luiz de Souza 126 Roberto. Carlos Daniel
dispOsto no subitem 7.1 do Edital nO 02/92 da 030 Dirceu Walter Bisoni 075 José Narcizo Zimmermann 127 Robson da Costa BastosComissão, faz publicar abaixo. a relação. dos 031 Douglas Raul Herrmann 076 José Vieira 128 Rogério. Teixeira de Azevedo
candidátos habilitados para a II Etapa do 033 Edelberto Fritzke on Joserlei Mareio Lunelli 129 Romildo MacedoConcurso Vestibular ao Curso Superior de 034 EdilsonHanemann 019 Jucelito Dell'Antonio 130 Samuel Erkmann
Tecnologia em Mecânica modalidade Proces- 035 Edson GiímarBeck 080 Juliano Cesar Baade 131 Sandro. Rafael Sehalinski
so Industrial, a ser realizado. no período de 26 037 Edson Miguel Abreu 081 Lauristen Moreira Brey 132 Savio TarcisioSatler
a 29 de julho de 1992, por terem obtido na 038 Edson Sasse 083 Lindolfo Leopoldo Braun Junior 133 Savio Vieira
prova Prévia a nota mínima estabelecida. 040 Emerson Behling 084 Lorival Dionisio Demathe 136 Simão. Tomaselli

041 Enio Pedro. May 087 Luiz Gonzaga Demarchi 137 Sovenir Tomasí.

Inscrição 042 Ernesto Hening 089 Marcelo. de Melo. Silva 138 Stanislau StryhalskiNome do Candidato. 043 Fernando. Carlos Dorte @9() Marcelo Pamplona 139 Tomaz José Machado
044 Gelasio Rosa 091 Mareio. Felipe 140 Valdir Mathias

001 Abrão BaisaneIli 046
.

Gerson Zellmer
"

092 Mareio Moretri 143 VanderleiLuis dos Passos
002 Adair Eleuterio 048 Gilberto. Luiz Pereira 094 Mareio. Stein 144 Vicente Simões Pires Neto.
003 Adelbett Klitzke 051 Guido João Franzner 095 Marcos Durval Wendorff . 145 Vilmar Eiehinger004 Adernar Valdir Gascho 052 Guido Puttjer fJ97 Mário César Terhorst 146 Vilson Maas
006 Adilson Kítzberger 056 Idezio João Tomazelli WO Mauro Lodetti Paganini 147 Vilson Marquardt007 Adolar Spezia .

' 057 Ilineo Augusto. Radunz 105 Murilo José Verbinem 148 Waldenrar Paulo Baader
� Adriano Bramowski Marquawitz 058 Inácio Vieira 106 Neri Ern 149

.

WaldemireWschral Filho.
009 Adriano Fernandes Cardoso 059 Ionir Roberto Medeiros Pereira 107 Newton Elizeu Brudzaki 150 Wanderlei Felisbino
010 Airton da Cunha Rodrigues 060 Ivan Luis Rodrigues 108 Newton Gerson Brandt 151 Wilmar M�chado. Fragoso

o melhor Carro Usado da região.

'_-

I
Escort GL, Prata Metálico/88 Del Rey Ghia,Azul/88 Escort L, Vermelho/90
Passat TS, Cinza Metálicoj80 FI000 SS, Preta/92 FiatUno Mille, Vermelho/92
Ronda CG 125, Preta/90 Verona GLX, Branco/90 Chevette Junior, Azul Metálico/92

�[
.

1[ Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 158�... Fone 72-1-777 - Jaraguá do Sul- SC

�, aguá do Sul, 18 a 24 de julhode 1. 992 Página. 3Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Crianças aprendem
ecologia brincando

Jaraguá do Sul -

Ampliar 'nas crianças a

consciência ecológica é o

principal objetivo do pro
grama "Brincando e

Aprendendo com a Natu
reza - um dia no Parque
Malwee, idealizado por
Betina Mehler, bióloga da
PVC do Paraná, e Verena
Mehler, acadêmica de
Serviço Social, da Furb. O

programa será desenvol
vido no período de 27 de

julho 'a primeiro de agos
to, no Parque Malwee.

Pagando uma taxa de
Cr$ 5.000,00 as crianças
interessadas desfrutarão
de um dia no parque, on-

de realizarão uma série de
atividades educativas e de
lazer e aprenderão coisas
como a relação dos seres

vivos com a natureza, efei
to estufa, camada de ozô

nio, erosão, desmatamen
to, importância dos vege
tais e animais, entre ou

tros trabalhos como a

montagem de uma peça
teatral e o plantio de
uma árvore.

Segundo as coorde
nadoras, os objetivos prin
cipais consistem em inte

grar as crianças com a na

tureza de modo que elas

aprendam a respeitá-la e

protegê-la, não poluindo e

nem agredindo; levar para
as crianças a idéia de que
cada um de nós é res

ponsável pela salvação do
meio ambiente, começan
do esta tarefa dentro de
nossas próprias casas; e
oferecer uma atividade al
ternativa que quebre o

ritmo escolar e doméstico.
As atividades no

parque iniciam às 8 horas
dos dias programados,
sendo que a saída do cen

tro está prevista para às 7
horas.

O programa se es

tende até às 17 horas. In
formações fone: 72-2513,
com Betina ouVerena.

,

Saudades

Sim, saudades, companheiro Justino.
Muitas lutas enfrentamos juntose graças à você, com seu espírito de vontade, coragem e

determinação, sempre fomos prá frente.
Aonde você estlver, guie com firmeza a pessoa que o substituirá sempre para o melhor
•.

caminho. .

II

Os colegas do Exército Brasileiro.
Convidam parentes e amigos para assistirem a missa de sétimo dia que será celebrada

sem-feira (17), às 19:30hs, na Igreja Matriz São Sebastião.
Os familiares de Justino Pereira Lima agradecem

r .

"

GRANDE PROMOÇÃOVálida até 27/07/92 .

S�/enc�oso Ori,. Del Rey, Belinà, Corcel ' � Cr$ 60.000,00
Silencioso Ong. Gol, Voyage, Parat' . . • . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 73.000,00
Silencioso Traz. Orig. Clrevette, Marajá � Cr$32.000,OO
Silencioso Interm. Ong. Chevette, Marajó : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 80.000,00
Silencioso Oriç. Interm. UIIO, Prêmio, Elba '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 66.000,00
Silellcioso 011g. Traz. Monza (todos) J ',' CrS 82.000.00
Silellcioso Orig. Traz. ESCOI1 ' Cr$ BO.OOÓ00
Cano Termina! Passat , ; . . . Cr$ 31.00ó00
• Preço a vista Oll até 10 âias com colocação gratuita

'

'

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

Consulte /lOSSOSpreços de molas, amortecedores epastilhas de freio - Colocação gratuita.

.NANETE
MALHASLTDA

RuaWalterMarquardt, 1.180
'Pax - 7'2-0537 Telefone: 72-0099

Jaraguá do Sul

Página 4
.

I'
II

'11

II

II

II

daraquá em foco
-------------Sérgio,Peron_

Trânsito I

Perguntaram-me dia desses:
- Onde está a faixa demarcatória da Reinoldo Rau?
Em alguns locais (maioria) simplesmente não existe. Pior queisso: os riscos a,P3�dos serve ,de alça de mira para motoristas dC$liga..dos. Os "ases" insístem em colocar o que resta da faixa entre os pneus

'

dos carros. ,

Trânsito II

Quem demarca locais para .estacionamentc daqueles veículos
que transportam dinheiro dos bant6s?? '

Se tem alguém ou algum órgão deve tomar providências utgeq.
tes, pois, os "seguranças da grana alheia" estacionam o dito veículo eoi
qualquer lugar na porta do banco (o correto) ao lado do estaciona.
mento do banco, no meio da rua (em frente ao Banco do Brasil é um
Deus nos acuda). .

Estacionam em locais impróprios e ficam olhando as pe&soas
que usam as calçadas como assaltantes em potencialtl ,

Esclarecimento I

No supermercado com a placa: NÃO ACEITAMOS VALE
,

DA PREFEITURA. ' ,

O gerente esclareceu que: a prefeitura é de fato a de Jarapá
do Sul e que as ordens vieram da matriz, portanto solícito ao Des
atender. Para o devido esclarecimento afirmamos que não nos identi
ficamos para o referido funcionário, portanto o mesmo não poderia
saber se respondia à inquisição de um cliente comum ou de um [orne
lista. Primando pela conduta correta reconheço o erra de não identifi.'
car-me para o amigo.

Esclarecimento II

Um determinado político da cidade, após leitura da nossa colu.
na entendeu que estávamos nos despedindo. ledo engano. Erro de in
terpretação,

Gosto de Jaraguá do Sul e das pessoas com as quais aqui con·
vivo pela reciprocidade do sentimento.

A terra é promissora e o pavo extremamente acolhedor.
Parodiando D. Pedro I, às margens do Ipiranga - Fico.

xxxxxxxxxxxx

Vez por outra encontro-me com o vereador Balduino'Raulino
�o PTB, candidato à reeleição e lasco a mesma pergunta (gosto das
suas tiradas).

- E as declarações do presidente do PFL, senhor vereadorê?
Resposta do mestre:
- OS LOQUITUR DEABUNDANTIA CORDIS

A volta do você decide
,

'Em Jaraguá do Sul, não se fala nas candidaturas Durval Va·,
sel/Ademar Duwe .Ouve-se: Durval Vasel e Ivo Konell.

.

, Por que será que o candidato Ademar Duwe não aparece nas CI'

tações como postulante nas próximas eleições??
Aplica-se no presente caso a máxima de que o vice não fala??
Você decide!

XlOOCXXXXXXXXXX

Para meditação nofinal de semana: "Um erro é tanto maís pe
rigoso quanto maior seja a quantidade de verdade que contenha".

.

,Intl nossl

Jaraguá do Sul
-

Rua Mal. Deodoro, 28
Fone: (0473) 72"'()3461 72-0866

TIBÉRIO
AUTOMÓVEIS Compra ... vende - troca

Rua Beman:Jo Dornbusch, s/n'
Fone: (0473) 72-0759
Jamgud do Sul - SC,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Cem mil pessoas devem
visitar a Feira da Malha

Lx:aI: DIK

PlAVll.HAOMUNlClPALDEEVENI'OS 17 a 26 de lulho de 199�

Você não pode perder esta grande festa, com as melhores compras,
DIRETO DA FABRICA. e muitas atrações e diversão para toda famUia.

OLHO CLíNICO

Posto' de Saúde
Quantidade não significa qualidade. Isso aplica-se também aos

Postos de Saúde. Assim fosse, Lages, que tem 41 Postos de Saúde (e o
saláriomédico mais baixo do estado) teria uma medicina de referência.

Com dois ou três Centros de Saúde, o problema ambulatorial es
taria resolvido. Naturalmente funcionando 10 a 12 horas/dias, e com

maiornúmero'deprofissionalmédico e de enfermagem .

6nibus circulares em maiornúmero e horários acessíveis resolve
ria o problema da periferia. Pois se é para facilitar, deveríamos terpos
tos bancários, dos correios, telefônico, policial, creches, escola e finali
zando posto de medicamentos, evitando os deslocamentos para o cen

tro da cidade para aviamento da receita médica.
Sabemos que educação/saúde é a prioridadepara o país sair do

atoleiro que se encontra; Porém a má remuneração dos profissionais
desta área, pelos órgãos públicos, que têm que acrescentar quantidade
de empregos e não qualidade, é que desagrega nosso país e também
nossa cidade. Temos que ter mais seriedade no que' tange a edu

cação/saúde.
Conseguimos implementar o teste de HIV (AIDS) em nossa ci

dade. Inclusive demos o endereço onde comprar o "kit" por valor infe
rior em 1/3, dos pagos pela SMS. Advertimos da falência e enoabeça-,
mos campanha de ajuda aos. hospitais.Foi adiada a compra do tomá

grafo computadorizado, pois não preenchia os pré-requisitos técnicos
na conjuntura hospitalar atual:

'

O Conselho Municipal de Saúde já teve seis reuniões, o que lião
acontecia antes de minha gestão. Se ainda não temos a composição
pattidátia determinada pelo SUS, lembro que lião sou o presidente des
te Conselho. Não tem poder deliberativo, não éporminha culpa.

.

Não sou vaca de presépio, nem falo sem embasamento. Sei que
delegar poderes numa administração centralizadora é difícil. Minhas
prerrpgativas são conhecidas de longa data. Não cheguei ao cargo de
�sidente da AMIS por apadrinhamento político, como é o cargo de
secretário municipal de saúde. Também não entrei no Copo Clínico
dos hospitals por col'eguismo. Preenchemos os requisitos do Reg;mellfo,
ou seja, temos Residência Médica (o que lião ocorre com nosso se

cretário municipal de saúde] e também pós-graduação. Tivemos
eleições e aprovação de 90% dos votantes.

Povo cu/to, informado e com saúde não se deixa enganar facil-
melltepormais administradores.

.

Dr. WalterBatista Falcone

Jaraguá do Sul- O
maior evento de vendas de
malhas do Norte catarinense
e um dos maiores do Sul do
país, a Feira da Malha de Ja- )raguá do Sul, em sua sexta

edição, foi aberta oficial- :
mente ontem (sexta-feira, I

17) no Pavilhão Municipal I

de Exposições Agropecuária, :
com a presença de empresá- I
rios do r�mo têxtil, impren- I

sa, autondades. A abertura, I
às 10 horas, precedeu uma I
apresentação da banda da
Polícia Militar de Canoi-
nhas.

.

Com previsão de alcan
çar Cr$ 900 milhões em ven-

. das e registrar um público de
100 mil pessoas, a 6í1 Feira
da Malha se estende até dia
26 de julho. Participam cerca

de 25 empresas de médio,
pequeno e granue porte ofe
recendo produtos de boa
qualidade a preços de fábri
ca. A Feira da Malha já é
tradição, atraindo normal
mente compradores de vá
rias regiões do Brasil, espe
cialmente do Sul e Sudeste.

Realizada paralelamen
te às programações da se

mana de aniversário de Ja
raguä do Sul, a Feira da Ma
lha acontece no Pavilhão
Municipal de Exposições,
sede de muitas e tentadoras
atrações, como a Noite do
Rock", com bandas de reno
me estadual, show com a

dupla sertaneja Cristian e

Ralf e com o gaiteiro Renato
Borghetti, entre outras apre
sentações artísticas e cultu
rais ( ver programação abai
xo).

.

A Feira é promovida
desde 1987, numa iniciativa
do Rotary Clube local, que
reverte os lucros para o Na
tal da Criança Pobre, cam

panha que este ano completa
38 edições e deverá comple
tar com brinquedos, generos
alimentícios e. de higiêne
mais de 3.000crianças.

Os horários de funcio
namento da Feira: dias úteis
(das 10 às 22 horas), sábados
e domingos (das 9 às 22 ho
ras).

CONSTRUTORA BEMAPI LTOA"

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

Rua João lAyroso, 521 - Jaraguá Esquerdo
Fone: (0473) 72-2019 - Jaraguá do Sul- SC

Jaraguá do Sul, 18 a 24 de julho de 1.992

"

"

Area 52.000,00 m2
Anexo a

Faculdade

VENDE-SE
terreno de

1.212,31 m2 na
Marechal

Deodoro, com
26,00 m de frente.

. LOTES
FINANCIADOS

•

possuimos
diversos '- lotes
para sua escolha.

Casa de madeira
no Loteamento
Ana Paula II cl

100,OOm� e

terreno com

476,OOm2.

t
I
I
I
I

, I
L__ - -- -

... ... J

OICC'S .. Ind. e Com.
de Móveis Ltda,

Ruà: Garoni Tavares Demira, 207
- FOlie 73-0131 - Guaramitim - sc

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Restaurante
Itajara

Atendemos diariamente de

segunda à sábado. Almoço e

jantar a "la carte". Casamentos,
,

convenções e outros eventos.
Rua Exp. Gumercindo da Silva,

237
Fone: 72-3121

�
-N1ODAS

CALÇADOS PARA
TODAA'FAMÍLlA

Av. MaL Deodoro, 183
Fone: 72-3585

DANÇA

�,

• Infantil
.'Baby-Clas.
• Adulto
• Senhoras
• Grupo de Dança

"Matrículas abertas
a partir de

13 a 31 dejulho".

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

Edifício
Isabella

A "Construtora e

Instaladora Jaraguá Lt
da", - Inicia a comerciali
zação das unidades do
"Edifício Isabella" com

financiamento garantido
pela Caixa Econômica
Federal. Os interessados
deverão entrar em conta
to pelo fone 72-0014, ou
no Escritório da Empresa
à Rua: CeI. Bernardo
Grubba, 246.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Academia NEW
RITMUS; está em novo

endereço, Av. Getúlio
Vargas, 174 2º andar - ao

lado da Milium. OBS.:
"Destaque" .

Iii NOITE POLO
NESA - dia 22/07 às 20hs
no Parque Municipal de
Eventos. Com apresen-.
tação do Grupo Folclóri
co de Dança "RAIO DE
SOL" de Joinville Músi
cal "TRADYCJA POL
SKA". Haverá comida tí
pica polonesa.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

-A diretoria da Co
munidade "São
Cristóvão" - promove a

festa do seu Padroeiro a

realizar-se nos dias 18 e

19 de Julho. Hoje (18) às
17:30hs Missa festiva c no

domingo às 8:30hs saída
da procissão em frente a

Helga Mar Confecções,
com benção aos motoris
tas na chegada' a comuni
<lade "São Cristóvão".
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

I:
ii

I

,

: -----------�2I!.fLEJ2-

rapo
ístico
lker

Nossos cumprimentos ao Sr.
Renato Cesar Dias, que comemo

rou aniversário no último dia 14.
Ele é sócio proprietário do Auto
Posto 28 - em Guaramirim, esta
belecimento que presta serviços
exemplares.

o artístico sua Partner Ciane, os Pa

lhaços Sapequinhas e Pan

terinhas, Cantoras Maiara,
Schalaine, Kely, Tayane e a

Dupla Sertaneja "Luiz e

Lorival".

grupo

Sylker, se apresenta nos

dias 19 e 26 de julho, às
14hs3Dmins no . Parque
Municipal de Eventos, em

comemoração ao aniversá

rio de Jaraguá do Sul e no

dia 30 de agosto se apresen
ta na Exponave em Nave

gantes com as seguintes
atrações: Mágico Sylker e

Diversão com

personagens do WALT

DISNEY, Mickey, Pato

Donald, Pluto, Urso Cata
tau e Coelho Pernalonga.

Rainha dos
Estudantes

Muita gente jovem e bonita compareceu
no último sábado, no Clube Atlético Baependi,
para prestigiar a escolha da mais bela estudan
te jaraguaense. Concurso que contou com a

participação de representantes de dez colégios.
As candidatas desfilaram graça, beleza e

channe nas passarelas. Mas como só podiam
ser escolhidas três, 'mereceram os títulos de
Rainha dos Estudantes Fabiana Andréa de
Amorim (colégio Bernardo Dorbunsch], la
Princesa e Garota Simpatia: Kátia Uber (colé
gio Heleodoro Borges), e 2a Princesa: Taciana
Dematte (Colégio Divina Providência).

Marrakech Presenteia
Neste mês de Julho, a boate Marrakeclt

vai dar um grande presente de aniversário à

JQI'Oguá do Sul, 'jue completa J16 anos de
emancipação polnica-administrativa: DU/'OII
te todo o mês, o preço dos ingressos pam o

seu "Point de Encontro" cairá pela metade
de 10para 5mil cruzeiros (lia bilheteria) e de
5 para 2 mil (antecipado na choperia] vá
comemorar o aniversário de Iaraguâ dan-

,

çando lia Marrakech.

- *- *- *- *- *- *- *- *- *- *- *- *- *

Shopping Promoções e Arsepum -

plvmovem concurso "Garota Cidade de Ja
raguâ". O desflle será animado pelo glllpo
musical "Corpo & Alma". Vá se preparando
é dia lU de agosto, 110 Parque MUllicipal de
Eventos.

RESTAURANTE E PETISQUEIRA

"ZINHO BATISTA"

Aniversariantes
da Semana

18/7 - João WeIter, Landir Dalpiaz,
Valmira Buzzarello, Felipe Jorge Me
yer, Reinoldo Diel, Waldemire

Drews, Rodrigo Bauer, Andréia Cris
tina Leoni e Thamile Luciane Réus.
Dia 19/7 - Osnyr Meyer, em Curiti

ba(PR); Diego Djones Brandenburg,
Paulo Ribeiro, Pedro Schmidt, Môni
ca Zilz, Paulo Lange, Ivo Kamchen,
Rosani Theilacker, Kirian Simon e

Tainá Sabrine BarteI.
Dia W/7 - Diva Sabino Tavares da
Cunha Mello, Tcrezinha Reck Dum
ker, Amo Junge, em Joinville(SC);
Rudolfo Keiser, Júlio César Morbis,
Alvaril Gomes, Alzeni dos Santos,
Wigando Pscheidt e Maria de Lurdes

FugeI.
'

Dia 21/7 - Mário Müller, Lídia Bc

yer, em Cascavel(PR); Gerta Wielke

Lawin, Adernar L. Frassetto, Carim

Leithold, Guido Franke, Edgar Eg
gert e André Fernando Pradi, em Ita-

jaí(SC). ,

Dia '12/7 - José Müller, em Co

rupá(SC); Gílmar Edson Lietz, Maria
Magdalena Freiber�er, Alfredo Neit
zel e Emilene Andreia Krause.
Dia 23/7 - Yolanda Wílhelm Odes
sen, Marly Mattar Silva, Margit Mey
Odebrecht, em Rio do Sul(SC); Pas
tor Eckberto Schwanz, em Blume

nau(SC); Pastor Hermann Waidner,
na Alemanha; Ismar Antonio Schwar

tz, Edson Duarte, Angelina Schmitz,
Kelly Cristiane Brandenburg, Viviane
Maria Pietruza e Juliana Tomelin.
Dia 2A/7 - Laurita Nagel, Curt Ku
chenbecker, Gerda Töwe, Iolanda

Anacleto, Anadir Vivente Caetano,
Karim Enke Pietruza, Gílmar Pla
ninscheck e Geraldo Doubrawa.

Noite
doRock

Os amantes do rock que
se preparem. Três excelentes'
bandas se apresentam nesta
sexta-feira nó Pavilhão "A", do
Parque Municipal de Eventos,
paralelamente à Feira da Ma
lha. Para delírio dos fãs a

"Noite do Rock" prevê apre
sentações das bandas' Ave, de
Rapina, Gran e o impecável
Grupo Expresso, de Florianó
polis. Imperdível!

, ',�Mr@ß� DA......,.
a, 'J_-re-DU..,.

deTelefones
COMPRA· VENDE· ALUGA

Rua WalterBreillrauPt. 92 (dejronIe CIO

Beira Rio Clube de Campo).
Fone (0473) 72-2598
Jaragu4 doSul- SC

l3el3eli�
CALCADOS

I,

Av. Mal. Deodoro, 319
Fone: 72·3985

A GERAÇÃO
DAMALHA

Móveis Weber

Fábrica e Loja
Amuiritlf Embutidos - },/óveu sob medida
CozinhasAmericanas - MÓl'eis em Geral
73·()(J77 - 73.()238· Guaramirim • SC

Atmdim�nto clinico, cilÚlJÍeo,
intemamento, raio X, vacmas,
hospedagem, petshop, banho,

tosa, carinho e proteçiJo.
Rua Lalz Kienen, 127 (110 l8do PIIIk

ud 81tH)
r_ (nados) 72-03n e 72-1.

M� Veterlndrlol
AneIise B. 'Lehmaaa
CRMV2·112S

Maurício LehmaDD
CRMV21126

Bettina GOI!ICh
CRMV2·1389

Dloqueh6
de melhorpara
seus animais

CLíNICA
VETERINÁRIA

VIDA

Dr. Edson Carlos Schul� Dr:a. DENISE MÜLLER T. OLMOS

GINECOLOGIA - OBSTETRfCIA
'PREVENCAO DO CÂNCER

Foto$!Iilto________��, Lkb

, Rua Guilherme Weege, 331 (Centro)
FONE (Otf73)72·1857 . JAFfAGUA DOSUL·Se

Video Endoscopia Digestiva (Estômago e Intestinos)
Uttrassonografia gem{ (Ecogl'àfia) Gastroenterologia.

.

Ruo Jo�e C",eml_lcz, 84 - Fone: 72·1109
• Con.ênlo com Unlmed - Banco do Drasll - Caixa Econômlta

Federal e II'ESC.
R-CLíNICAS Rua João Pico/li, 247 - Fone ?2-3755

Jaraguá dó Sul-SC
FILMA:GENS ... FOTOS�REVELAÇÖES

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.

ATIOURBANO
•

r Arroz TIo Urbano. 4 xrc. de
de��de manteIga derretIda.
1::.'!' de carne. 100g de grlo·
mo"""'I."de ervllhaa secas•

.... de tomate.

JaDelaS, portas, portões, &ncles, ceras,
, expositores plloJas, portas pantogriftcas e rol&.

Rua Pres. Costa e Silva, 158 • Vila Lenzl
89250 • Jaragu4 do Sul. SC

Especializado em frutos domar
Abeno diariamentepara a/moço e janta

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

. SC'
'

i§i 72-0890 Sempre um prato especial com a

qualid,de do arroz Urbano e tio Urbano.
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Juruna quer voltar
ao Congresso

I,

• J�fzo de Direito da 211 Vara da Comarca de

Jaraguá do .Sul- SC.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
A OOUFORA llILDEMAR MENEGUZZI DE CARVAU/o,

JUIZA SUBSTITUTA NA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
JARAGUÁ DO SUL, ESTADO DE SANTA CATARINA, NA FORMA
DALEI,ETC...

FAZ SABER, aos que o presenteedital de itimação virem ou dele
conhecimento tiverem,' em especial o Réu SAMIR TOMAZELLI, brasi
leiro, casado, mecânico, residente e domiciliado à Rua Joinvüle, 3q
nesta cidade e Comarca, para que compareça neste Juízo a fim de tratar

,

de assunto de seu interesse, no prazo äe vinte (20) dias, sob aspenas da
tei; nos autos do Processo Crime nº 315/83, em que a Justiça Pública -

por seu promotor move contra SAMIR TOMAZELU. E, para que che
gue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância,
em especial o réu SAMIR 1VMAZEILI, mandou a MM. Juíza de Direi
to, expedir o presente edital, que será publicado na forma da lei e afixa
do no átrio do Forum. Dado epassado nesta cidade de Jaraguá do Sul,
13 de abril de 1992. Eu, (Sérgio A. Manins], Escrivão Designado, o I'

, subscrevi.
' ,

HIWEMARMENEGUZZlDE CARVALHO
Juíza Substituta

,

PREFErnJRA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA
II
II ESTADO DE SANTA CATARINA

DECRETO N!l 758/92
DÁVlO LEU, PrefeiJo Municipal de MassOTrJllduba, Estado de Soma Ca

lIlI'ina, no uso das atribuições que lhe confere oAlt. 68 e 7'1 da Lei nº 427/91 de
13/12/91, DECRETA:

ABERT1;JRA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES
Alt. lQ - Fica aberto um crédito no valor de Cr$ 183.000,000,00 (Cento e

oilen/Q e lJbmilhões,� cruzeiros) suplemenlar, confOTmL! abaixo especificado:
0100 - �RADE VEREADORES
plOI - MtlIUIIenfÕb da Câmara de Vereadores'
0101.01.01.001.2001 - MtlIUIIenfÕb da Câmara de Vereadores
0101- 3.1.3.2 - OuJros Servo e Encargos - Cr$ 2000.000,00
0200 - GABINETEDO PREFEITO -

0101 - MtlIUIIenfÕb da Qabinete da Prefeito
0201.03.07.021.2002 - Manut�ão do Gabinete do Prefeito
0201- 3.1.3.2, - 0uJr0s Servo e EncOl1los - Cr$ ZOOf!.OOO,OO
0300 - DEPARTAMENTODEADMINISTRAÇAO
0301 - Serviço dePessoal
0301.03.07.021.2.003 - Manut�ão do Serviço de Pessoal
0301-3.1.1.3 - Obrigações Patronais - Cr$13.ooo.ooo,OO
0301- 3.1.3.1- Rem. de Suv. Pessoais - Cr$ 4.000.000,00
0301 - 3.1.3.2 - OutrOs Servo e EncOl1lo., - Cr$ 10.000.000,00
04Q0 - DEPARTAMENTO DE f1NANÇAS
0401 - Senoiço de Contabilidode, Tesouraria e Tribulação
0401.03.07.021.2005 - Manut�ão do Departamento Financeiro
0401- 3.1.3.2 - Outro_s Serv. e Encargos - Cr$ 2000.000,00
0401 .:3.�3.3 - Contribuições CorrenJI'.s - Cr$ 5.000.000,00
0500 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
0501 - Serviço de Obras e Coordenação do« Serviços Urbanos

'

0501 - 16.88.532.1.006 - Consl7U1;(io do TerminalRodoviário
0501 - 4.1.1.0. - Obras (! Insialações - Cr$ 10.()(){f.f)()(),oo, ,

0500 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
0502 - SenoÍíO de Es/radQS de Rodagem

,
'

0502.16.88.534.2.009 - Conservação de Estradas Municipais
0502 - 3.1.2.0 - MlJleriai de Consumo - Cr$-30.ooo.ooo,00
0600 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CULTUR,4 E ESPORTES.
0601 - Sewiço de Educação Cu/lUTa e Espones

, 0601.08.42188.2011 - Manut. 'do Ensino Fundamental
0601- 3.1.20. - Alillerial de Consumo - ClJ 30.000.000,00 , ,

0600DEPARTAMENTODE EDUCAÇAO CUL1VRA E ESPORTES.
0601 - Serviço de Educação Cu/lUTa e Esportes
0601.08.49.252.2017 - Apoio à Educação Especial
0601- 3.1.1.1- 1!essoalCivil- Cr$ 11}.000.OOO,OO
0700- DEPARTAMENTO DE SAUDE E BEMESTAR
0701 • Servifo de Saúde e Fomemo Rural

'

070/.04.18.111.2.016 - Assistência ao ProduIorRural
07Ól- 3.1.1.1. - PessoaI'Civil- Cr$10.000.OOO,OO
0701 - 3.1.3.2 - Outros Serv. e Bnc. - Cr$ 30.000.000,00

M. � - Fica anu/Qdo o crédito no valdrde €:1'$183.000.000.00 (CelUo e

óitenla e l1is milhões de CI'fIZ.eiros), conforme abaixo discriminado:
, 04Q0 -,DEPARTAMENFODE FINANÇAS
0401- Sewiço de COfIJabiJidode, TCSOUTa1ÜJ e Tribulação
0401.99.99.999 - Fundo de Resava OrçameJlfária
0401- 07.1- 9.9JI.9. Reserva,.deConJi�ia - €:r$I83.ooo:ooo,OO

Alt. jQ - O f'!senIe Decrelo intrrvá em vigor na data de sua,publicação,
revogados as dispo«ições em contrária.;"

'

P�M�ipaJdeM� em 07de lu/lw de 1992.

'DávioLeu
Prefeito Municipal

PubIicaiJo no Expediente na� SU(1ffI citDda

IIilório Fritz/q!
DiI'etor Dpto-. deA'dIninistroção

II
"

Esta breve entrevista aconte
ceu por acaso, no Auditório PE
,TRÓl\�1O PORTELlA, no Senado
Federal, no dia 30-06-92.

O famoso ex-parlamentar
indígena eomparecía exatamente no

instante em que o ministro de agri
cultura, ANTONIO CABRERA
MANO FILHO fazia uma importan
te explanação de sua pasta para cer

ca de 700 pessoas ligadas à imprensa
do interior do País.

MÁRIO .J1JRUNA dava en

trada no Auditório do Senado e qua
se rouba o brilhante trabalho elabo
rado pelo titular da Pasta da Agri
cultura, tamanha foi a repereussão
do exótico ex-representante do Rio
de Janeiro.

Procurado pelo diretor do

CP, com ele trocou' idéias sobre o

momento atual e sobre as atividades
atuais do ex-representante" das

'

nações indígenas no Congresso Na
cional.

Homem de fala mansa e com

sotaque característico dos primeiros
habitantes da suposta Ilha de Vera
Cruz, externou Seu ponto de vista
sobre o momento atual brasileiro,
achando tudo muito confuso com as

denúncias e que deveria haver mais
seriedade no trato da ,coisa' pública.
Acha que a classe política criou a sua

própria crise e, por isso, estão'desa
creditados perante a opinião pública.

Mostrando uma certá discri-

-mínação em relação aos brancos,
disse que não se podia confiar "em
muitos brancos por aí", ao que o

nosso diretor contrapós que estava

disposto a escrever isso em seu se

manário, estampando, a foto como

prova da entrevista e se obrigando a

enviar-lhe um exemplar como prova
de que ainda são muitos os brancos
que costumam a honrar a sua palavra.

"Pode escrever o que estou

dizendo - confirmou JURUNA - e

me mande
-

um exemplar desse teu

jomal!"
Com relação às próximas

eleições, confirmou a sua disposição
de concorrer a uma cadeira na Câ
mara Federal dos Deputados e espe
ra sair pelo estado do Rio de Janei-

• Juízo de Direito da 211 Vara de Jaraguá do Sul· SC.
EDITAL DE CITAÇÃO

O DOUTOR RICARDO JOSÉ ROESLER, JUIZ DE Dl.
REITO DA 29 VARA DA COMARCA DE JARAGUÁDO stn;
ESTADO DE SANTA CATARINA, NA ,FORMA DA LEI.
ETC...

FAZ SABER a todos quantos o presente edital de citaçíioi.
com o prazo de 20 (vinte) dias, virem,ou dele conhecimento tillt
rem e interessarpossa, que porparte de GERTRUDES BECKER
STAUDT e s/maridollÊRALDO STAUDT; ROLANDO BEC
KER e s/mulherANA LOURA TRIBESS BECKER e HELMU·
TIl HECKER e sua mulherANADIR BECKER, através de seu

bastante procurador, Dr. Humberto Pradi, foi requerida a ação
de Usucapião Extraordinário, nº 5.044/92, para aquisição do se,

guinte imóvel: O terreno urbano, situado no ladopar da rua 12 -

'

Joinville, nesta cidade, com a área de 4!JO,00m2, sem benfeito
rias, de formato triangular; fazendo frente em 20,00m com a rua

12-Joinville, coincidindo com o alinhamentopredial, estremando
pelo lado esquerdo em 50;fX)m com terras de Gertrudes Becker
Staudt, Rolando Beeker e HelmuthBeder e pelo lado direito em

59,5Om com terras de WalterBanel. O referido terreno estrelllJl

com o imóvel de propriedade dos autores e matriculado sob o

número 10.732 e não se encontra registrado n� Cartório de Re-
,

gistro de Imóveis desta Comarca. DESPACHO,de fls. 02: "RH
Designo audiência de justificação para o dia 13.08.92, às 16:()(J
horas. Cite-se. Notifique-se Intime-sé na forma da lei, Cientifi
que-se o Dr. Promotor de Justiça. '�s. DR. RICARDO JOSÉ
ROESLER - JUiz âe Direito. E, para que chegue ao conhecimen
to de todos os interessados ausentes; incertos e desconhecidos foi
expedido o presente edital, que será publicado na forma da Ie; e

afixado noÁtrio do FOIUm, correndo o prazo de 15(quinze) dias
para contestàção, querendo, a contar da sentença que justificar a
posse, sob pena de seTf!m tidos como verdadeiros os fatos alega
dos pelos requerentes. Dado e passado nesta cidade de Jarap
do Sul, Estado de Santa Cll(anna, aos Iris dias do mês de julho.
do ano de um mil novece1Jtos é noventa e dois. Eu (SERGIO
ALBERTOMARTINS), Escrivão Designado, o subscrevi.

RICARDO JOSÉROESLER
luiz de Díreito

roo

- "Agora, com mais experiên
cia na Câmara Federal vou resgatar
a vida dos meus irmães que sofrem
muitas inj'ustiças. Também vou tra

balhar pela morilli7.ação dos costu-
'

mcs da nação brasileira - concluiu.
,

Como samos 'de palavra, aq,ui
çstá a entrevista relâmpago, cujo
exemplar seguirá para o seu endere-

'

ÇQ.
Quem sa�, estamos na frc�

te de um novo salvador da pátria, ou
mais um integrante da, pilantragem
instiluciónalil-.ada... engrossando a

corrente do seu longincuo parente
I'aiakan.

CHURRASCARIA

COSTElÃO
" '

Buff�t de Frios com 12 vari�dades de saladas, Buffet de Quentes. com
8 variedades de pratos quentes, Buffet de Sobremesas com 10

,

variedades 'e mais Rodízio com 12 vq.riedades de'came.

ESPETO CORRIDO COM BUFFET. Rua Heinrich Augusto Lessmann, 197
(aolado do DG da Weg),

, Fone: (0473) 72-3539

r'úgi!iii S Jaraguá doSul, 18 a 24 dejulho de 1.992
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ImobUlár'iaI, Iln

Imobiliária

"lln 72-0031 InI, MENEGOTll Lida'. IIENEGOTTI Ud'a.
I,

Menegottl (01ll31 72-0031 II Menegoitl
,

Menegoftl (01113) 72-0031 ,

IMOBILIÁRIA MENEGOTTI - ,E'Clif,ício Menego.tti - 5ala107 -12 andar - Av.Mal, Imobiliária Menegotti Ltda IMOBILI�RIA MENEG.OTTI - Edifício Menegotti - sala 107 -12 andar � Av.M�1.
o.odoro da Fons.ca -CRECI n2 55!l1- fone 72·00�1 JI:J,CESC Ne 4220050742 CRECI, N� 550 J O.odoro da Fonseca -CRECI n2 5501- fone 72·0031

CASAS DE ALVENARIA: TERRENOS

LOCAL: Ruam2 ÁREÁm2 VALOR sÍTIO: LOCAL:
'

Rua �� ÁREAm� VALOR

Vila Rau 595 200,00 Cr$ 100.000.000,00
� Vende-se com área CZERN!EWICZ 089 445,00 ces 10.000.000,00

Rio'Molha 56,00 Cr$ 15.000.000,00 de 249.000,00m2, VUARAU 595 475,00 Cr$ 32.000.000,00

Amizade 679 100,00 Cr$ 42.000.000,00 contendo 01 casa CHICO DE PAULA 454 445,50 Cr$ 18.000.000,00

CJi$ 48.000.000,00
em ' alvenaria, 01

AMIZADE 679 644,00 Cr$ 33.000.000,00Vn8Nova 364 54,00 rancho, árvores
Nova Brasßia on "100,00 Cr$ 100.000.000,00 frutíferas, água cris- AMIZADE 679 420,00 Cr$ 26.000.000,00

Jauá Esquerdo 362 70,00 Cr$ 23.000.000,00 talina.
. AMIZA�K 679 602,8�

"

Cr$ 33.000.000,00" -.

Valor: Cr$ ÁGUA vERD� 709 300.00 Cr$ 21.000.000,00

150.000.000,00.
(,

r, (,
,

"

(i li,

Imobiliári. Menegotti, o seu espaço a sua conquista. Imobiliári,a Menegotti,o leu espaço a sua conquista. '

Proclamas de Casamentos
MARGOT ADÉLIA GRUB

BA LEHMANN, Oficial do Registro
Civil-do 1º Distrito da Comarca de
Jaraguá do Sul, Estado de Santa Ca
tarina, Brasil, faz saber que compare
ceram em Canário exibindo os do
cumentos exigidos pela lei, a fim de
se habilitarem para casar, os seguin
tes:

EDITAL Nº 18.363 de 0707-1992
ANDRESOUZA E TERESA FULIK
Ele, brasileiro, solteiro, tecelão, natu
ral,de Brusque, neste Estado, domici
liado e residente lia Rua Richard
.Piske, 424, nesta cidade, filho âe
Luiz Souza e Irene, Souza. .

Ela, brasileira, solteira, do lar, natu
ra/ de Massaranduba, neste Estado,
domiciliada e residente na Rua Ri
chard Piske, 424, nesta cidade, filha
de Felippe Fulik e Vitorina Camer
Fulik.
EDITAL Nº 18.364 de 07-07-1992
SE}lGIO JOSÉ PERES E VERA
LUCIA GOMESDOAMARAL
E/e, brasileiro, solteiro, missionário,
natural de Apiána, neste Estado,
domiciliado e residente na Rua Rio
Branco, 310, nesta cidade, filho de
Bento Romeu Peres e Cecilia Pereira
Peres.
E/a, brasileira, divorciada, missioná
ria; "aturai de Lontras, nesta Estado,
domiciliada e residente na Rua Rio
Branco, sto. nesta cidade, filha de
IvanirMaria Gomes doAmaral.

.

EDITAL Nº 18.365 de 07-07-1992
MARCELO BARBOSA CASTRO E
EUSETEAPARECIDAANTUNES
Ele, brasileiro, solteiro, operârio, na
tural de Tamarana - Londrina. Pa
raná, domiciliado e residente em Es-

trada Santa Luzia, Km. 16, nesta CI

dade, filho de Daniel Andrade de
Castro e Rocilda Barbosa de Castro.
Ela, . brasileira, solteira, do lar, natu-'
ral de Lages, neste Estado, âomici
/iada e residente em Estrada Santa
Luzia, Km. 16, nesta cidade, filha de
Sebastião Egidio Antunes e Sonia
AparecidaAntunes.
EDITAL Nº 18.366 de 09-07-1992
EDEVALDO ENGE1- E LUCIMAR
llENCKEMAIER
Ele, brasileiro , solteiro, indusuiârio,
natural de Corupâ, neste

, Estado,
domiciliado e residente na Rua Pas
tor Alberto Schneider, 68, em Ban-a
do rio Cêrro, nesta cidade, filho de
Evaldo Engel e Walrita Engel.
Ela, brasileira, solteira, operária, na
tural de Realeza, Paraná, domicilia
da e residente lia Rua PastorAlberto
Schneider; 68, em Barra do Rio Cêr
ro, nesta cidade, filha de Vi/mino
Henckemaier e SOli; Henckemaier.
EDITAL Nº 18.367 de 10-07-1992
REINAmO KAMCllEN E AN]
lIORONGOSO
Ele, brasileiro, solteiro, operário, lIa
tural de Corupâ, neste Estado, domi
ciliado e residente em Vila Paraná,
em Nereu Ramos, nesta cidade, fi/ho
de Henrique Kamehen e Teresa
Kamehen.
Ela, brasileira, solteira, do lar, natu
ral de Jaraguá do Sul, domiciliada e

residente em Ribeirão Cacilda, em

Garibaldi, nesta cidade, filha .

de
Conrado Horongoso e Imgart Mi/
bratz Horongoso.
EDITAL Nº 18.368 de 10-07-1992
JAIR DALLABONA E HORELLI
VWIAN

Ele, brasileiro, solteiro, motorista,
natural de Jaraguá do Sill, domici
liado e residente em Santa Luzia,
nesta cidade, filho de Carmello Dal
labona eWalida Prestini Dal/abolia,
.Ela, brasileira, solteira, escriturária,
natural de Iraceminha, neste Estado,
domiciliada . e residente em Santa
Luzia, nesta cidade, filha de Alberto
Vivian e Rosa Grande Vivian.
EDITAL Nº 18.369 de 10-07-1992
ADENIR GARCIA DA SILVA E
BERNADETE DO ROSSIL GRET
TER
Ele, brasileiro, solteiro, operário, na
tural de Cafeara, Paraná, domicilia
do e residente na Rua Irmão Lean
dro, nesta cidade, filho de João Gar-

, cia da Silva e Venina Garcia da Silva
Ela, brasileira, solteira, do lar, natu
ral de Jaraguá do Sul, domiciliada e

residente na Rua Paulo Kraemer;
188, nesta cidade, filha de Otavio
Gretter e Cecilia Mokwa Gretter.
EDITAL Nº 18.370 de 13-07�1992
llARR! IlORONGOSO E EDITE
ROEPKE
E/e, brasileiro, solteiro, operário, na
tural de Jaraguá do Sul, domiciliado
e residente em Garibaldi, nesta cida
de, filho de Conrado Horongoso e

ImganMilbratz Horongoso.
Ela, brasileira, solteira, operária, na
tura/ de Corupâ, neste Estado, domi
ciliado e residente em Ano Bom, em
Corupâ, neste Estado.filha de Albre-

. cht Roepke e Eltrida Roepke,
E para que chegue ao conhe

cimento de todos, mandei passar o
presente Edital, ql!e será publicado
pela imprensa e etn Canôno, onde "

,

será afixado durante 15 dias. .'

QUINTA - 16/07/92 - 20:15 ho
ras - Freejack - Diretor: Geoff
Murphy. Com: Mick Jogger - An
thony Hopkill'S e Emílio Estevez.
Censura: 12 anos.
SEXTA - 17/07/92 - 20:15 horas

eine Jaraguä
- Freejack. Censura: 12 anos.
SÁBADO - 18/07/92 - 20:15 ho
ras - Freejack. 22:00 horas _

Sem

programação
DOMINGO - 19/07/92 - 20:15
horas - Freejack

SEGUNDA - 20/07/92 - 20:15
horas "Sem programação"
TERÇÁ - 21/07/92 - 20:15 hora

Freejack
QUARTA - 22/07192 - 20:15110-
ras - Freejack

Jaraguá do Sul, 18 a 24 de julho de 1.992

� CHIODINI

Empreendimentos Imobiliários
Av. Mal. Deodoro, 1452
fone (0473) 72-0172

VENDE:
SalaComercial c/65m2 - Ed. Florença
Aptos. 1 quarto cl 70m2 - Ed. Florença

.

Apto. 2 quartos-c/ 130m2 - Ed. Florença
Casa deAlvenaria c/260m2 - terreno 5.75Om2
-Rio Molha
Casa em Schroeder c/48m2 - terreno 450m2

,

Casa Alvenaria c/240m2.próximo Ind. Reu-
. I'

nidas
'

.

Terreno R. Angelo Schiochet c/640m2 - casa

de madeira 140m2
.

Terreno em Schroedercl525m2
Terreno em Schroeder c/717m2'
Terreno Vila Rau com casa semi-acabada de
70m2

.

, Terreno Vila Rau com casa de madeira
.

ALUGA:
Sala Comercial primeiro andar Ed. Domingos
Chiodini .

EDITAL

AUREA MOLLER GRUBBA, Tabeliã e Oficial de
Títulos da Comarca de Jaraguâ do Sul, Estado de
Santa Catarina, na f0111la da Lei etc.

Faz saber a todos quanto este edital virem

que se acham neste canõrio para Protestos os Titu-
. los contra:

'

GLADIS SCHMIDT POFFO - R: PROCOPIO
GOMES 1473 nesta,
NWALDO .LUIS FLORIANI - R: PARAIBA 50
nesta,
WILLY GOR/SCH - R: ESTRADA NOVA VILA
RAU 2280 nesta,

E, como os ditos devedores não foram en

contrados ou se recusaram a aceitar a devida inti

mação, faz por intermédio do presente edital, para
que os mesmos compareçam neste Canário na Rua:
Arthur Müller, 78, no prazo da Lei, a fim de liqui- (,

dar o seu débito, ou então dar razão porque não o ()faz, sob a pena de serem os refelidos protestados na .

forma da Lei, etc.

'r

RMNjJaragl!á do Sul, 14 de julho de 1992..
AlJREA MULLER GRUBBA - TABELIÃE
OFICIALDE PROTESTODE TÍTULOS.
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(I

-Pãgina 9
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CASA DE MADEIRA na rua Campo Alegre,
520 c/02 dormitórios.
CASA DE MADEIRA na rua José PicoU sIno
cl 03 dorm.-NO LOT. VERBINEN .

CASA DE ALVENARIA na rua Domingos da
Rosa, sInO cl 02 dorm,
APTO TERREO na rua Pastor Alberto Schnei
der nO 1187, e] 02 dorm, sala, coz, banheiro e

garagem.

VENDAS

__________-.!oiiIM__OBIw;;;;;LI__ÁR..,;;,;;,,;;,IA__S �ºIl.JtQº-----.
VENDAS

LOCAÇÕES

LOTEAMENTOS

LOCAÇÃO

- SALAS COMERCIAIS na rua Roberto Seidel
em Corupá
SALAS COMERCIAIS em cima da MP e em.
cima do Unibanco
APTO NO ED. JOAN�: e] 02 dorm + de
pendência de empregada, lnterfone; portão ele
trônico e garagem na Av. Mal. Deodoro,364.

. CASA DE ALVENARIA NA RUA Joaquim Fco
de Paula nO 4225 cl 0.3 dormitórios.

- CASA MISfA c/OI apto na rua João Grubba prox, WEG U
CASA MISfA Rua Campo Alegre prex, INDUMAK

:- CASA ALVENARIA c/ SO,OOml c/ terreno de 4SO,00ml
. rua Domingos da Rosa s/nl .

- CASA DE ALVENARIA Rua Roberto Ziemann
CASA DEALVENARIA Rua três Rios do Norte

:-CHÁCARA c/ SO.OOO.1Nh!t2 em Guaramiiim c/ISO mts de �
frente p/ asfalto. 1
- CHÁCARA em NEREU RAMOS c/ 14S.000.00ml c/ casa ,de 160mts
TERRENO 13.S0x38 na rua Nicolau Schmitz
TERRENO e/S.700,00ml na rua Roberto Ziemann
TERRENO c/esquina na rua Antogio Carlos Ferreira.
TELEFONE DO PLANO EXPANSAO

CRECI 0914 - J

VENDE

CASA DE ALVENARIA: com

160m2, terreno . com 400m2 - Rua João
Franzner; nfl 483.

CASA DE ALVENARIA: com

140m2, terreno com 435m2, Rua Henrique
Guetfen; 1281- (Vila Lalau}.

CASA DE ALVENARIA: com

240m2, ie"eno com 1.784m2 - Rue Carlos
Oeehsler - Ilha da Figueira. '

CASA DE ALVENARIA: com

26Om2, tetreno com 350m2 - Rua Antonio
Teixeira Jr.

CASA DEALVENARIA: com 70mf,
. terreno com 600m2, loteamento Hruska.

TERRENO: com 542m2 - Loteamen
to da Barra.

TERRENO: com 123 .OOOm2, com

103ms de frentepara o asfalto, trevo Joinvil-
Ie.

.

TERRENO: com 471m2 (24,20 x

19,50) RuaAntonio Carlos Ferreira.
TERRENO: com J.054m2 - Rua Ba

hia - prôx: ao Quartel.
SALA COMERCIAL: tt« andar)

com 40m2 - Ed. Menegotti.
SALA COMERCIAL: (térrea] com

110m2 - Rua João Picolli - Ed. Paloma.

ALUGA

CASA DEALVENARIA •

Cen...... C/U7,73ml • óIIma
� Rua CrIclúma·
PfÓX. ao SESI da Barão do

RIo Branco. <::r$ 100 milhões.
aceila carro (até 13/07/92)

CASA DEALVENARIA
C/I6AJ,OOrr4 de área ronstr.
Terreno e/_,OOm2 aprox.
LocaliZação prnileclada

Rua Paraná

'1 APARTAMENT.O - 2 quartos +

suíte + dep. de empregada - Ed. Iaraguâ,
.

1 APARTAMENTO - 2 quartos +

suíte + dep. de empregada - Ed. Barão do
Rio Branco.

1 KITINETE - Rua José Stutzer; )61 -

Pr6x. Metalúrgica CSM.
,

SALAS COMERCIAIS EM VARIOS
PONTOS DA CIDADE.

SALAS COMERCIAIS
Rua Joinville, C/L'iOm2 •

Roer. MARISOL
Ilha da Figueira
Jaraguá Esquerdo
Na Relnoldo Rau

GALPÃO C/100m2
Rua Bernardo Dombuseh

Ao lado do Posto de Gasolina

IaraAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SPORTES CORREIO
------------------------=;--------�-�....,---Eac::» .. c:» "c:»----

, --"' ..

Santo Antonio e Nova
Aliança decidem o Varzeano ,

Jaraguá do Sul - o campeonato

de Aß18dores da Liga Jaraguaense de Fu

tcIJOl prosseguiu no dia 8 de julho, com o

joSO Juventus 3 x 1 Aliança, nos títulares

e o empate em dois gols, nos aspirantes.·
No linaI da semana que passou (11 eU),
ili realizada a quinta rodada do returno,

e os resultados foram estes: Pinheiros 1x2

Juventus, Amizade 1xO Cruz de Malta,

Guarani 3xI Rio Molha, Caxias OxI Alvo

JBda e Aliança ix4 Joäo Pessoa. Nos aspi-

rantes tivemos Pinheiros Ix3 Juventus,
Amizade 4x2 Cruz de Malta, Guarani Oxl
"Rio Molha, Caxias .lxI Alvorada e Alian

ça 3xI João Pessoa. A próxima rodada -

sexta do returno, será disputada I!OS dias

25 e 26 de julho, conforme determtnaçäo
do presidente da UF, RalfManke.

A fase semifinal do campeonato
de seniors apresentou os seguintes resul

tados: Tibério Automóveis, Ox2 Cruz de

Malta e Santo A.ntonio Ox3 Arweg, A pró-

xima ·rodada será no dia 25 de julho. Pelo
X Campeonato Municipal de Futebol

Varzeano jogaram: Santo Antonio 3xI Vi
la Fófa e Lojas Lili 0x3 A1Weg. Com estes

resultados, Lojas Lili e Vila F6fa decidem
o 3° e 4° lugar, às I3h30min deste domiri

go, enquanto que às 15h30min, Santo An
tonio e Nova Aliança, fazem a grande fi
nal. Os jogos acontecem no estádio João

Marcatto, podendo ser transferidos para o

estádio do Botafogo, em casode chuva.

ADJ: a uma vitória da classificação
Jaraguä do Sul - Teve início

na noite desta sexta-feira (17), no

ginásio de esportes "Arthur Müller",
o returno da primeira fase do Cam

peonato Estadual de Futebol de

Salão Adulto - la Divisão. A Asso

ciação Desportiva Jaraguá (ADJ),
que conquistou de forma invicta o

-primeiro turno, disputado no mês de

'junho em Brusque, tenta neste fi
IIIIkle-semana .confirmar sua pre
Rnça na fase seguinte da' compe
liÇão. A rodada inicial marca a partir

19h30min o jogo entre as equi-

pes da A.D. colegial e AA. Buettner
e às 20h30min jogam ADJ e Bela

mar/Puma. Na noite deste sábado
(18), a partir das 18h jogam AD.

Colegial e Belamar/Puma e às 19h é
a vez da ADJ enfrentar a AA.
Buettner. .

No domingo (19), aconte
ce a rodada final da competição, que
terá Belamar/Puma e AA. Buettner,
às ,9h, e no jogo de fundo, que come

. ça às lOh, jogam ADJ e AD. Cole

gial,
Vale destacar, que a equipe

do técnico Marquinhos precisa tão
somente de uma vitória para garantir
sua classificação entre as seis que
disputarão a segunda fase do cam

peonato, as quais serão divididas em

duas chaves de três. Nos dias 24, 25 e

26 de julho, é a vez da equipe juvenil
da ADJ tentar também a sua classifi

cação.
, Os jogos acontecerão no giná

sio de esportes do "Beira Rio Clube
de Campo" e os adversários são o

C.C. de Jesus, AD. Colegial e Socie
dade Dançante Vitória.

.

Vôo Livre é atração em Jaraguä do Sul
Jara2Uá do Sul A progra-

o dos lestejos de aõiversário do

EclPiO de Jaraguá do Sul reserva
série de atividades esportivas,

Ire as quais, a sétima etapa do

�peonato Catarinense de Vôo,
, que será realizada nos dias 18

, (hoje e amanhã). A organização
to evento está a cargo do Jaraguá
bube de Vôo Livre e a coordenação
li da Federação Catarinense de Vôo

Livre.

As competições iniciam a par
tir das 12h deste sábado (18), nas

rampas situadas no "Morro das An
tenas", com as �rovas de "cross
country" (distância percorrida) e

prosseguirão I no dia de amanhã
(1'.1), também a partir das 12h, com
as provas de permanência no ar e

pouso mosca, esta última, tendo por

local o campo situado nos fundos' da
fábrica de tubos Mohr, no bairro de
Ilha da Figueira. Cerca de 40 pilotos
de diversas cidades catarinenses de
vem marcar presença nesta etapa, de
acordo com informações do presi
dente do JCVL, Celestino Klinkoski.
O piloto jaraguaense Márcio Mielke,
patrocinado pela Dalcelis, também
estará participando das provas deste
Iinal-dé-semana em Jaraguá do Sul.

�ADAURmS
C(i)UBA[:lAr:J
ANTO"IO FABELO CHAVES

HORIZONTAlS
1- Parabenizar
9·Sulcar a terra
10- Galho
11- Gracejar
13- Ltno
I4-Antigo Testamento (abrev.)
16- Estrela
18- (Qufm.) Simbolo do rádio
19-Mal
21- Rente

. 23- Cheiro
25- Viscera dl/pia
27-Rodm
28- Camareiro.
VERTICAIS
l-Tagarelo
2- Espera Resposta (abrev.)
3-lAreira
4- O espectro solar
5-AnlÚlr
6- Semelhante
7- O mesmo que emir
8- Ruborizar
12- Multidão
15- Idiota
17- Recitar
20- Lista
22- Sinluí
24-Jia

,

26- Terceira nota musical.
Solução na edição se/(Uinte.

SPÉZIA & elA. LTOA.
Serraria e Serviços de Tralor

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

R. João J. Ayroso. 772 - Jaraguá
Esquerdo

Fone: 72 -.0300 - Jaraguá dó Sul -
SC

Back, Ricobom

Serviços de limpeza, vigilância e mão de
obra especializada.
Matriz - Rio do Sul (SC) - Fone: 22-1042
Filial- Florianópolis (SC) - Fone: 22�4515

- Blumenau (SC) - Fone: 24.:2088
- loinville (SC) - Fone: 25-2216
- laraguá do Sul (SC) - Fone;J2-3269

9h30min, sendo para tanto, espe
rado o comparecimento maciço
do público jaraguaense .

E O "moleque travesso"?
Pois é, o nosso "moleque travesso': depois de um empate com o

Tubarão na rodada inicial do campeonato, até certo ponto injusto, não
se deu bell; contra o Criciúma e perdeu por 1 a o. Mesmo o "tigre" jo
gando com dez jogadores desde o primeiro tempo, em função da ex

pulsão do atacante,Emerson Almeida, o tricolor jaraguaense foi impo
tentepara tentar reagir e obter um resultado positivo, nem que fossepelo
menos um empate, que já teria sido importante, pelo fato de jogar dentro
do "Heriberto Hülse". A equipe num t040 jogou muito mal, masprinci
palmente o setor ofensivo, que nada produziu. O goleiro Alexandre foi
um mero espectador, pois o ataque juventino chutou apenasuma bola em

direção ao seu gol. E muitopoucopara uma equipe que almeja estar en
tre as grandes forças do futebol catarinense, e aí nos lembramos com

saudade daquele time do ano passado, que deixava a desejar tecnica
mente em algumas oportunidades, mas que era muito mais "pegador".
Vamos esperar que já neste domingo, no jogo contra a Caçadorense, em
Caçador, o técnico Itamar Belasalma possa contar com os dois novos
contratados, o ponta Paulo Mattos e o meio Robeninho, para poder dar

. ao Juventus um melhorpadrão de jogo, e consequentemente conseguir a
sua primeira vitôtia no campeonato. Na prôxima quarta-feira (22), o
"moleque travesso" volta a jOQar em seu estádio, quando às 20h3Omin
enfrenta ao Avaí F.C., da capital do Estado. O torcedor está mais uma
vez intimado à comparecer.

·Rústica

Acontece às 15 horas de

hoje (18), defronte a Estação
Rodoviária, a largada da "Prova
Rústica Cidade de Jaraguá do
Sul". O percurso da prova é de 9
km, seguindo pelas ruas Frederi
co Barg, Bernardo Dornbusch,
Augusto Mielke, Max Wilhelm,
Jorge Czerníewicz, Rio de Janei
ro, Cel. Bernardo Grubba, Getú
lio Vargas, Marechal Deodoro da
Fonseca, João Januário Ayroso e

finalmente Walter Marquardt,
com chegada no Parque de Ex
posições Agropecuário. A pro
moção é da Secretaria de Cultu
ra, Esporte e Turismo e Divisão

Municipal de Esportes de Jara

guá do Sul e faz .parte da pro
gramação dos festejos dos 116
anos do município.

Vôlei F

Ainda como parte da pro
gramação do aniversário da cida
de, Jaraguä do Sul está sediando
neste final-de-semana, a segunda
fase do.Campeonato Estadual de
Vôlei Feminino Infantil. O local
dos jogos, que iniciaram nesta
sexta-feira (17) e se encerram no

domingo (19), é o ginásio de es

portes do Colégio São Luís.' A
rodada inicial marca para esta

sexta-feira, às 19h, Colégio Bom
Jesus x São Ludgere e às 20h,
DME/ SAO LUIS/ DALCELIS'
x AADP/ ZQNTA Os jogos de
hoje (sábado) começam as 15h, e
de amanhã (domingo), às

Paraquedismo

O paraquedista Osnildo
Bartel Júnior, patrocinado pela
DALCELIS, está participando
desde quinta-feira (16), na cidade
de Piracicaba (SP), do Campeo
nato Brasileiro de Paraquedismo,
O evento que tem o patrocínio
oficial da Brahma e da Dalcelis,
promete um excelente nível téc
nico, e o Osnildo Bartel Júnior
tentará pela segunda vez trazer a
medalha de ouro para o nosso

Estado. Daqui fica a nossa torci
da.

"Bom de Bola"

A Secretaria de Cultura,
Esporte e Turismo e' a Divisão

Municipal de Esportes de Jara

guá do Sul estarão promovendo
nos dias 1" c 2 de agosto, o Cam

peonato Catarinense Escolar de

Futebol, denominado "Moleque
Bom de Bola". O chefe da DME,
Hercílio Mendonça da Rosa, co
munica a todos os professores de
educação física das escolas do

municípió, que o último prazo
para a entrega das inscrições é o

dia 21 de julho. O Congresso
Técnico será as 10 horas do dia
27 de julho, na sala de reuniões

, da 'Divisão, Municipal de Espor
tes, na: �v. Getúlio Vargas, pré
dio dà Estação Ferroviäría de Ja

ragu" do Sul.

DESPACHANTE
VICTOR

CILO
Emplacamentos, transrerência�, neaaUvlls,

seguro obrigatório e taxas.
.

,
"

.

Rua Jorge Lacerda, 169 - Fone: 71.'-2779

S·AN�A "ART':'_;i'-\"":'-!'·v�
.:

"

.'

.

. .'
..
.:":. " ::'�; ; :;;"

CON'STRUTORA,INCORPO'RAD'O'RA "E I'M'oafLIAR1A' <'{:,f:6-Á�"
i PROJETOS, CONSTRUÇÃO,DECORACÃO,VENOAS DE TERRENOS, CASAS E APARTAMENTOS rua Reinoldo Rau, 541-Fone:72:5282
'Ja,. pnc,.;hn 11
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MATUTANDO
-----------Egon L. Jagnow'-__

Um 'novo Código de Trânsito
O Brasil figura, tristemente, entre os poises onde

ocorrem o maior número de acidentes de trânsito. Temos
uma centena de mortos e uma legião de inválidos anual
mente.

Sabe-se que a impruâência e a irresponsabilidade dos
motoristas ao volante,

.

acompanhadas pela imperícia e a

impunidade, têm sido as causadoras da maioria dos aci
dentes de trânsito. É claro, a má conservação dos veiculos
e das pistas também têm. constribuido significativamente
nos últimos anos.

Estava mais que na horapara se fazer alguma coisa.
E um novo Código de Trânsito vem.a constituir-se no pri
meiro passo para inibir o selvagerismo do trânsito brasilei-

Ainda desconheço o teor todo do anteprojeto do no
vo código. (Procurei nos jomais, mas até agora nada havia
aparecido). Porém, pelo que foi noticiado pelo rádio e te

levisão ele traz duas mudanças fundamentais: a primeira,
doponto de vista jurídico, fazpassar a infração das leis de
trânsito de uma simples contravenção para crime e, segun
do, as punições passam a sermuito mais severas (se seve

ras o suficiente ou muito severas nós temos oportunidade
de opinar).

A grande inovação, porém, é justamente esta, e não
está contida no código: o povo brasileiro tem a oportuni
dade de opinar sobre o mesmo. Segundo informação; o
texto do anteprojeto será publicado no Diário Oficial da
União e, apartir desta data, todo e qualquer brasileiro tem

o direito de opinar, num prazo de trinta dias, sobre o

mesmo, enviando sugestõespara melhorá-lo.
A meu ver, isso é uni grande passo dado pelo Mi

nistério da Justiça, que está solicitando estas sugestões e a

quem as mesmas devem ser encaminhadas. Um problema
de todos deve ser resolvido por todos. Eu, pessoalmente,
sou da opinião que já está mais que na hora de deixar de

impor, simplesmente, as coisas, ou o problema de todos
ser resolvidopor alguns apenas.

A minha grande expectativa está, agora voltada para
o aproveitamento, pelos brasileiros, desta oportunidade de

opinar e contribuir na elaboração Je algo que beneficiará
a todos.

Além do Código de Trânsito, outras leis e códigos
preciam mudarpor serem inadequados à nossa realidade

hoje. É o caso do Código Civil e o Código Penal. Espera-
o mos que estes tenham, em breve, o mesmo tratamento que
o Código de Trânsito.

Precisa-se

Agenciadores de Seguros
Para venda do Multi-Saúde Bradesco, e
outros ramos. Aceita-se iniciantes e

vendedores em geral.
Apresentar-se com currículo, a Rua
Reinoldo Rau, 63 - CISrita. Janete

governo poderá executar obras em

toda a rede estadual, visando deixá
Ia, ao término da gestão Kleinubing,
em perfeitas condições de utilização
e conservação '".

comprometeu com data para
levá-los à apreciação da Câmara.

Aproveitou a oportunidade para
criticar Konell, tachando-o "de
ditador que não respeita o Legis
lativo."

OPROJETO
A Lei de Zoneamento, de

Uso e de Ocupação do Solo Ur
bano divide a cidade em oito zo

nas: Residencial (Ilha da Figuei
ra, Vila Nova, próximo da Ferj,
área central de Nereu Ramos),
Zona Industrial Consolidada (i
mediações da Bernardo Dor

bunsch), Zona Mista Diversífica
da e] restrição, onde se permí
tírão empresas que não poluam
os recursos hídricos (bairro Ami
-zade, por exemplo), Zona Indus
trial onde se permitirão insta
lações de empresas também de
alta interferência ambiental, ê
claro que com estação de trata

mento de efluentes (Vieira, João
. Pessoa e Rio Cerro I e II). Zona

Projeto de Lei disciplina o

uso do solo urbano de Jaraguä

o secretário da Educação,
Cultura e Desporto, Paulo Bauer,
repassou um total Cr$
6.615.070.269,20 , à 62 prefeituras do
Estado.

Para reforma e ampliação de
colégios estaduais e escolas básicas.
Serão beneficiadas 100 escolas em

várias regiões do Estado. Está in
cluído ainda o auxílio à algumas pre-

Jaraguá do Sul O Conse
lho Municipal de Urbanismo
(Comurb) aprovou minuta do

projeto de Lei de Zoneamento,
de Uso e de Ocupação do Solo,
que divide a área zona urbana de

Jaraguá do Sul em oito zonas, vi
sando disciplinar o crescimento
imobiliário futuro. Esta será a

primeira leí do gênero em 116
anos de existência da cidade, e

completa o Plano Diretor que
está em fase de formulação.

A aprovação desta lei e de
outras duas que compõem o Pla
no Diretor de Jaraguá do Sul,
porém, depende ainda da Câma
ra de Vereadores. Devido a atri
tos existentes entre a, presidência
do Legislativo e o prefeito Ivo
Konell projetos como o Código
de Parcelamento do solo (envia
do à Câmara em 16 de abril de
92) e'o novo Sistema Viário (en
viado à Câmara em 19 de maio)
sequer foram colocados na pauta
do dia dos trabalhos legislativos,
prejudicando a conclusão do
Plano Diretor, conjunto de leis
de fundamental importância para
o crescimento ordenado da cida
de.

Visando contornar a crise
entre os dois poderes para possí
bilitar a aprovação destes proje
tos, o Comurb convidou o presi
dente da Câmara de Vereadores,
Heins Edgar Raeder para sua úl
tima reunião. Na ocasião foi pe
dido empenho do vereador na

aprovação destes projetos. Rae
der concordou com a importân
cia dos mesmos, mas não se

Residencial Predominante (onde
predominam habitações resicJen.

. cias), Zona Residencial �
mínante com restrições (onde se
permitirá a instalação de comér.
cios não atacadistas, prestadora
de serviço e indústrias de pequ&o
no porte com quatro pavimentos
no máximo), ZonaMista diveni.
ficada (onde há grande variedade
de construções), Zona Especja]
(bairro Parque Malwee, morros,
margens de rios e outras áreas de,
proteção ambiental).

O engenheiro' Osmar
Guenther, secretário de Plane.
jamento Municipal; explica queo
projeto pretende respeitar o que
está consolidado e preparar a ci
dade para o futuro, porém sem

grandes contrastes, possibilitan
do a liberalização da economia,
livre da intervenção estatal. Ca
sos mais complexos - ressaltou o

engenheiro - serão avaliados pelo
Comurb. '

Novas construções respeitarão diretrizes do projeto

feituras.
A meta, segundo o secretário

Paulo, Bauer.
..

é reformar integral
mente 300 escolas em todo o Estado,
até o início do próximo ano letivo".
Ressalta que são 1.100 unidades es

colares-que vão ficar com o Governo
do Estado. Outras 3.300 estão em

processo de Municipalização.
..

Num

processo contínuo e seqüencial, o

Schroeder recebeu Cr$ 35 milhões para a educação

Sorteio dia 25 de julho GANHE

"Persianas José Emmendorfer
Ltda"

Móveis sob medida.
I Casa - Apartamento - Escritório - Persianas Verticais em
t tecido. Atua como representante exclusivopara Santa

-, Catarina da melhor empresa do ramo. Troca a Persiana
antigapagando excelentepreço. Consertos em geral.

Rua: Jacob Buck, 46 - 72-0247
(Ao lado do Bradesco).

I
õ
t:

1

N a região, foi beneficiada a

cidade de Schroeder, que recebeu
Cr$ 35 milhões para a reforma dO

Colégio Estadual Miguel Couto.

Reuaiio do COL • O ..

presário e artista Gilmar Morelll
será o palestrante, da pr6xbna ...
iaiáo mensal do Clube de OperúIDI
e flderança de Jaraguá do Sul cpt
Hontete segunda.feira às 20 bo.
o BaependL Ele venará sobre o 1I

ma "() eidadio e o envo(vimelll
comunitário". A palestra de Morelll
cumpre CI progrania do clube de ..
ternar as. palestras com oradores"
outras cidades e ou estados e paJeIo
trantes da nossa própria comunidl
de, coforme inlonna ô presidente"
COL, lAds Celso Muniz.

Novo sorteio dia 25 ele Julho.
COM

Z Fog6esOako
Z Moto Compressores Schulz
Z Kits Oocol
Z Secadoras Mueller
Z Pias MarmorIte
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Jaraguá do Sul, 18 a 24 de julho de 1.'$
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