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Ultimo final de semana da 63 Feira da Malha
Este é o último final de semana de realização da

6a Feira da Malha de Jaraguá do Sul. Aberta oficialmen
te no dia'17 de julho pelo presidente do Rotary, Eduar
do Horn, a 61 Feira da Malha havia comercializado até a

manhã de terça-feira aproximadamente Cr$ 400 mi

lhões, segundo os organizadores. Nos primeiros cinco

'dias passaram pelo pavilhão "B'" do Parque Municipal
de Eventos (Agropecuário), aproximadamente 40 mil

pessoas. O maior público é esperado para este final de

semana, quando devem acontecer promoções de preços
ainda maiores que as do decorrer da semana.

Somente a Confecções Carinhoso espera comer

cializar quase 10% do faturamento total da feira, como
informou Luiz Nicolodelli, presidente da empresa. Já a

Dalmar mantém esperanças de alcançar de Cr$ 130 a

Cr$ 140 milhões de vendas, como diz seu gerente co

mercial, Everaldo José Boss. A Dalcellis foi a empresa

que usou de maior criatividade na área de marketing,
desfilando personagens símbolos da empresa pelo pavi-
lhão e usando de outros recursos que agradaram o pú
blico.
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Indústrias de .Jaraguá trabalham
com ociosidade estimada em 30%

As empresas jaraguaenses estão

trabalhando com uma ociosidade que ... .....----��..."""....,...

gira em tomo âe30%. O motivo . da
baixa produção é a crise econômica
nacional que retraiu o mercado de con
sumo. Apesar disso, as indústrias estão
procurando com muito sacrifício man

ter seu quadro de pessoas, como infor
ma o presidente da Associação Comer
cia/ e Industrial deJaraguâ do Sul, Vi-
cente Donini. Ele diz que a retomada
do desenvolvimento econômico depen
de fundamentalmente de umaprofunda
.refonna estrutural, envolvendo' reformu
lações fiscais e tributárias e o estabele
cimento de autoridade monetária inde

pendente,' a criação de um programa
econômico moderno, desafiador e com
regras estáveis,' um novo aparato jurídi
co

.

e' regulatôtio que se alinhe com a

modernidade' imposta pela economia
de mercado; e também que haja uma

mudança no padrão ético da sociedade
brasileira. '� imoralidade e a impuni
dade reinantes não se coadunam com

. a modernidade que' buscamos. Preci
samos de ações concretaspara resgatar
os valores humanos", completa o.pre
sidente daAcijs. Página 5 .
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Vista de Jaraguá do Sul, �idade que completou 116 anos com festa

Esquadrilha da Fumaça e show fecham o aniversário

Um show com a dupla setaneja Cristhian e

Ralf é a atraçãomais esperada deste final de se

mana que encerra a programação pelas 116 anos

de aniversário de Iaraguâ do Sul. O show será
amanhã às 18 horas, no Pavilhão Agropecuário
de Eventos e será precedidopor uma apresentação
da cantora Simony, destinado especialmente ao

público infantil; Outro destaque do final de se

mana é o espetáculo que fará hoje no céu de Iara-

guá do Sul a Esquadrilha da Fumaça. Serão feitas
cerca de 40 manobras durante 30 minutos de
apresentação dos pilotos da ForçaAlrea Brasilei
ra. A narração do espetáculo será centralizada 110

Clube Acaraf, tido como o melhor lugar para se

assistir ao evento. Muitas outras atrações movi
mentaram a semana, numa programação que ab
sorveu recursos milionários da Prefeitura de Iara
guâdo Sul.

FONE (0473)72-3200
TELEX 474- 518

FAX (0473) 72-0304

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Editorial'
A crise de nossas indústrias

A crise da economia nacio
nal está se estendendo bem mais do

que o previsto por todos. As indús
trias acreditavam que a retração do
mercado registrada nos primeiros
dois meses do ano era sazonal, '�
partir äe março Oll abril devemos
verificar gradativo crescimento ':, di
zia Décio Sitva, superintendente da

Weg. A retomada esperada do de

senvotvimento, porém, não ocorreu.

Mais I�ma vez a Weg teve que apelar
para a redução da jornada de tra

balho. -A Kolbach aplicou a mesma

f6rmula, assim como outras muitas

empresaspor esse Brasil afora.
As indústrias de nossa região

estão operando com uma ociosida
de estimada em 30%,- segundo da
dos da Acijs. Contudo, os empresâ-

rios, num exemplo de força e matu

ridade, estão resistindo ao apelo fá
cil das demissões' e, com sacrificío,

. mantêm seus empregados, evitando
o agravamento do nível de desem

prego qlle já atingiu mais de 1.200
trabalhadores s6 em Jaraguá do
Sul. Número este que corresponde a

qllase 4% da população ativa, es

timada em aproximadamente
27.500 trabalhadores.

Em algumas empresas o

tempo ocioso está sendo aproveita
do para treinamento e reciclagem
do pessoal. Sábia decisão de seus

dingemes, pois somente com novas

téomoase modernização, as indús
trias podem competir no mercado
externá e interno. Atitudes deste tipo
urgem, principalmente às vésperas

âe se fechar grandes e vantajosos
acordos com o Mercosul. S6 empre
sas com tecnologia e métodos mo

demos poderão competir com

igualdade Oll supremacia.
.

Para investir ainda mais em

qualidade e pmdutividade, os em-
.

presârios, entretanto, esperam do

,governo federal medidas rápidas e

eficazes que possibilitem a retoma

da do desenvolvimento econômico e

a agilização de seus negôeios. Unâ
nime é a 'opinião de que uma re

forma tributária ampla e desburo
cratizante éprioridade.

No mais é esperado de em

presários e trabalhadores mais 11m

pouco de sacnjicio para superação
da' crise. E do governo são espera
dos determinação e mora/idade.

REMINISC�NCIAS

o Jaraguä
do ano 1922
Graças a gentileza da sra.

lIonca Maria Fischer Bazzanella, de
Curitiba-PR, nos é possível mostrar
nos atuais 116 anos de existência

(25-07-1992), os 70 anos do "Stadt

platz" de JARAGUÁ; Era no que se

resumia o quadro urbano da emer

gente vila. Na foto se anotou 1920.
Mas ao examinarmos mais atenta

mente, encontramos no canto direito
da fotografia o prédio de OTIO
WAGNER, com o seu telhado quase
novo, daí porque concluímos pelo'
anos de 1922, pois aquele prédio ti
nha a sua cumieira festejada com

cervejas às autoridades e amigos, no
dia 29-09-1921, cfe. conta a ed. nO 22,
p.I, de 01-10-21, do "Correio do Po

vo", na rua ainda hoje conhecida por
, Mal. Floriano Peixoto, no lugar onde
hoje é a boate Marrakech.

É de extraordiná�ia valia este

flagrante para.a história Jaraguaense,
pois resume todo o passado, desde
1876 até "quando o r.estante da
"Colônia Jaraguá" passou para

.

as

mãos de ANGELO PIAZERA e

seus descendentes.
Acompanhem-nos neste pas

seio pelo túnel·do tempo. Nesta área
da fotO desenvolveram-se os primei
rOs passos do €undador com sua. mo

radia. Também o Pastor Ferdinand
Schlünzen, na sua vinda a Ja1'8guá,
em 1907, classificava de feliz a esco

lha para aquele tempo e 'os tempos
futuros.

De acondo com a cronologia
da ocupação da terra, ela começou
com o ESTABELECIMENTO JA
MGVA - uma usina de açúcar com
JOurdan, belga naturalizado' brasilei
ro e seu sogro - o francês ChaTies
Caffier, desd()bravam-se na árdua
tarefa de fazer funcionar os equipa
mentos importados da Europa. Não
encontrando a chave do 'sucesso
(tornar 0 Itapocu navegável para ex-

portar a produção ou a estrada de
ferro que só sairia muitos anos de

pois, num outro traçado), veio o

período da colonização, associando
se o fundador a Antonio Augusto
Vieira,- Fritz Wirtz e a Pecher & Cia. ,

que teve dividido a sua atividade em

dois períodos. Uma iniciativa com

Adolphe Klein, funcionando a parti,r
de 12-07-1893, com a presença do
administrador do baiano Domingos
Rodrigues da Nova Junior, e outra

que, girava nas praças de Antuérpia, ,

Birmingham, mas com sede no Rio
de Janeiro, em que eram só.cios Vic
tOF e Charles Pecher e Adolphe
Klein, cqm dunação de 01-07-1898
até 30-06-1903, quando Jourdan ven

dia a sua parte da "Colônia Jaraguá"
p0is, Wirtz, da firma Jourdan & Wir

tz, já vendera a sua parte em

17-02-1898.
Vencendo o prazo de Pecher

& Cia., vendia. em 09-10-1907, o em

preendimento a uma sociedade for-·
mada pelos srs. dn. CEZAR PE
REIRA DE SOUZA, dr. FRAN
CISCO TAVARES SOBRINHO e

ANGELO PIAZERA.
_Em 1916, dissolvia-se a socie

dade com a compra das cotas partes
por ANGELO PIAZERA, permane
cçndo sozinho como. proprietário,
ativando-a novamente com o seu fi
lho AFFONSO PIAZERA.

A foto deve ter sido tirada

por Wilhclm Zirke, do morro do
carvão. Ela apanha quase todo o lu

garejo, se assim podemos dizer. Da

esquerda para a direita a estação
férrea, na Av. Independência, ao la
do o depósito de madeiras serradas

pará embarque. que hoje forma a

Plataforma 7 de Setembro. I\s fuas

Emílio Jourdan, José Bonifácio e

Mal. Aoriano e, paralelamente à In

dependência, a rua Preso L:pitácio
Pessoa.

Na Independência vê-se, em

construção a casa de Leopoldo .lans

sen, hoje dos herdeiros de The()doro
Hinsching. Na Emílio Jourdan o lIo
tel Brasil, de Rudolf Kausch, o ho
tel-restaurante de Leopoldo Jansscn,
o Hotel Central, em destaque. a casa

da Prof. Aurélia Vieira Walter. a ca

sa de Eduardo Kellermann, genro de

Georg Czemiewicz e lugar onde
Jourdan fez a sua residência, em

1876, o prédio hoje' gemolido da
então EMPRESA DE ELETRICI
DADE JARAGUA LTDA., CORl

energia vinda de Blumenau, da Co
munidade a Escola Jaraguá de 1920
e sua emenda e os casarios de Fie
dler, Wagner, MarquaIdt, Hertel,
Emmendoerfer. No canto" extremo

do lado direito, uma pa�te do Hotel

Wensersky.
Fritz von Jaraguá - 07/92
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''A História de nossa gente nãopode ficar só nó saudade"
,I

O Passado só é importante se o seu tempofoi bem·
empregado.

________�\.�Barão de ltapocu_ '

Confira a História
lIÁ 50ANOS

-- Em 1942, o juiz dr. Ribeiro Pontes organizava a Biblio
teca do Forum, com o recebimento de muitos volumes e partici- .

pação financeira para aquisição de obras jundicas. O "Correio
do Povo", encampava o movimento e publicava tlj nominata dos
doadores.

/

-

-- Passava por Jaraguâ, com destino a POItO União, onde
iria �nauçurar a' no�a e�tação ferroviária, o dr. Altamiro Gui:
maraes, mtelV�r'tor intenno, ac!!mpanhado do dr: Ivo Daquino,

. Secr. do Interior e Cap. Mourão Raton, da Segurança Públíca
Na "gare" da cidade era cumprimentado pelo prefeito e ou�
autoridades locais.

-- Encontrava-se em Jaraguá o sr. Helio.Westphalen para
inaugurar a agência do BANCO NACIONAL DO COMÉRCIO
que deveria funcionar em breves dias na Rua Deodoro.

'

-- Era removido para a Coletoria Federal de Jaraguá o sr.

Altino Pereira, que exercia idênticas funções lia cidade d�. São
José.

HÁ40ANOS
-- Em 1952, a imprensa dava em manchete duas notas de

grande para o município: 1,- Começava em agosto á construção
da Estrada Corupá-São Bento do Sill e, segundo as últimas noü
cias da cidade serrana, o asfalto está chegando hoje (1992) ao
calçamento de Serra Alta;' 2 - A Rádio Jaraguâ tinha siâo vendi
da e os novos proprietários assumiam a direção',no dia
01-08-1952, que sedam o sr: Ney Franco e Artur Múller; que'
eram da UDN e o PSD conia atrás de dinheiro para pagarpela
quebra do contrato, que, de fato aconteceu para a emissora ficar
como estava.

.

-- O prefeito ArturMüller convocava reunião pare fundar
a Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Jaraguá
do Sul, tomando pane o dr: !1ellno Knudsen, Alfredo Zimmer,
pre. do Rotary Club, AnurBreithaupt. preso daACIJ's e os estatu
tos eram assinados pela ptimeira diretoria: Hilda Hujenuessler;
pres., Marieta Luz, 1(1 secr: e Irene Luz Dantas, 1(1 tes.

'

-- O governador Irineu Bornhausen, ao ensejo do dia 25
de j�/ho, t_:isitav_a a Usina do Bracinho; dentro do programa de
eletrificação regional.

lIÁ30ANOS
--

.

Em 1962, Q vereador dr. Murilk»,Barreto de Azevedo

grandeAeSl!0/1ista da terra, apresentava projeto de lei, em IT!gim�
de urgencla,mandando destacarCr$ 150.000,00pam aquisição de
agasalhos, uniformes e material esportivopam os atletas que de
viam integrar a equipe aos IIIº JOGOS ABERTOS DE SANTA
CATARINA, em Blumenau. No plenário, a justificativa te/mina
va com IUn desabaf.o: "Vamos acabar com o tempo, em que os

nossos atletas pareciam mendigos". .

-- O el�itomdo preparava-se par� as eleições de 62 e o dep.
Lauro Carneiro de Loyola em o favorito pam a Câmara Federal.
De l!,io .da Luz �in"a uma mt;nifestação de simpatia ao "Bo
IV/V e Já aparecia de Itapocllzlllho uma manifestação dizendo -

TAMBEMESTAMOS COMLOYOLA.
.

HÁ20ANOS
. -- Em 1972, dentlV do PlVjefo de Desellvolviniento Cata-
rinense, tmnsfonllada em AÇÃO CATARINENSE DE'DESEN
VD_LVIMENTO, reivindicava-se a impl�ntação da Estmda Jam
gua·Blumenau.\ O ex-vereador Gerhard Roeder trazia a notícia
da l!/T!sença .do topógrafo Antonio José Manoel que, com sua

equ�pe, localizava-se /10 Salão Roede/; em Rio Cel7v II, para o

p/vJet� de estudos e levantamentos, que hoje é grata /T!alídade e

devena ser asfaltad� em1975. Assim mesmo no govemo ante/ior
e IU� atllal; conclUIu-se e deu-se pe/feita trafecabilidade da Ro
dOVIa Wolfgang Weege que tantos benefícios tt"tlZ para a inte-
gração nOlte-notdeste cata/lnellse.

.

-: CORU_PÁ come/�,�ral'Q 75 ànos de fundação e o prefei
to /T!Ullla autondades e vlSllantes em almoço fia Soco Atir. Hall

sa-l��tmboldt. Era homenageada lnge/ore Wemer "Miss Compá
1972 e usavam da pa!avm o sllplente de senador Otair Becker,
dep. est. Oc�a�ílio p_. Ralllos,o pref Hans Gedwrd Mayer, de la
raguá, EvelaslO Viell"a, pref de Blumellau, o vel'eador Oto Emes
to We�el; o jomalista Luiz A!belto, de Joinville e o prefeito de
Compa. .

lIÁ 10ANOS
kIll 1982, JG/"aguá do Sul comemOl"ava os 106 anos de

ftmdaçc70 e a implT!nsa'lembmva os 58 anos situada nOJllunic{
pio de Paraty, da qual S. Pedro de Alcân/am da Ban"a Velha
(como ftT!gllezia) e/"a pa�1e, segllndo a Lei If(l 797, de 05-04-1876,
"!tlS de onde JARAGUA em des!"embmda pelo Preso da PlVvín
Cla, cfr. Teocfo/T!to Carlos de Fana $OlltO, em 1883, incOiporando
Jar�lguá ao mllnicípio de JoÍlll'il/e (Lei n(l 998, de_17-04-1883). A
LeIn!.! 235, de 06-10-1896, já no tempQ da República, revogou de
1883, restabelecendo as dÍl'Ísas da de 1876, levallfando qllestão
de limites d�sses dois IIIlmicípios. Assim, .0 Conselho Estai/llal
a/1lI1011 a Lei 235 e, em 22-07-1898 vOltOll aomunicípio de Joill
vil/e até a emancipação, pela Lei 565, de 26-03-1934..

i!��; -�1Duas Rodas
II '*'��'>}.Industrial

. Alta Tecnologia
\\ \/1:,.# em matérias-primas
""'-� para alimentos

}'one: (0473) 72-2277 - Jaraglfá do Sul - SC

Jaraguá do Sul,' 25 a 31 de julho de 1.992
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Correio esclarece leitores e

repudia declarações de Konell
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Jaraguá do SulfCorupá - Em

entrevista coletiva na última terça
feira o prefeito de Jaraguá do Sul,
Ivo Konell, ' PMDB, abordou a

denúncia do Correio do Povo, edição
3.695 de 27 de Junho a 03 de ju-
1hO/92, afirmando entre outras coi

sas tratar-se de mais uma inverdade
deste semanário, a matéria sobre a

máquina do tipo "Poclain" da Prefei
tura de Jaraguá do Sul que realizou
serviços em propriedade particular
nomunicípio de Corupá.

Alguns pontos do "esclareci
mento" do prefeito devem ser devi
damente questionados;

01 • POI' que somente agora
preOCupou-se com a denúncia?

02 - Por que não existe ne

Dltum ofício do executivo de Corupá,
'solicitando a referida máquina?

03 - Por que quando da
ocorrência da última enchente,
quando Corupá sofreu prejuízos ava
tiados em Cr$ 500 milhões de cruzei
ros, a ajuda em maquinários foi soli
citada à prefeitura de Jaraguä do
Sul, porém negada?7 '

04 - Por que enviar uma má

quina para realizar serviços em pro
priedade particular, onde segundo a

prefeitura de Corupä a incidência
das enchentes não foram tão preo
cupantes como em outros locais de

município?
05 - A prova do total desco

nhecimento da "presença" do ma

quinário de Jaraguä do Sul nó mu

nicípio de Corupä por parte daquele
poder executivo é que o combustível
!'oi pago por um vereador já devida
mente identificado em inquérito po
tieial.

06 - Por que a justiça ofere
ceu denúncia por crime de respon
sabilidade (Federal) que tramita na

:. Máquina que trabalhava em Compá é realmente da Prefeitura de
. Jaraguá, como prova a foto (ver procedência � esquerda)

Delegacia de Polícia de Corupá??
07 - Para que .não haja dúvida

quanto ser a maquina pertencente
ou não à Prefeitura de Jaraguä do
Sul (muito embora o prefeito já dis
se que é.de Jaraguá) publicamos no

vamente fotos e o serviço realizado.
Que consequências poderiam

advir para este semanário (o prefeito
disse que sabemos o preço) por de
nunciar-mos irregularidades que
estão sendo praticadas na sua admi
nistração'i?

A exemplo de outras pessoas,
não nos curvamos ao dinheiro da

prefeitura e a prova dessa inde
pendência é que o Correio do Povo
cresce a cada dia no conceito dos
seus inúmeros leitores e' consecuti
vamente com empresa propriamente
dita.

Não somos donos da verdade,
porém, vamos buscá-Ia à custo de
trabalho com profissionalismo, no

, cumprimento do mister da Imprensa
livre e responsável, cujo dever pri
mordial deve ser o esclarecimento da
opiniçâo pública, quer seja no bem
que se pratica em favor de uma co

munidade ou contra ela.

Este semanário 'está aberto
ao Sr. prefeito municipal para os de
vidos esclarecimentos' a todas as

questões aqui levantadas, primando
pelo interesse de Jaraguá do Sul, em
que para isso tenha que despender
do erário público, ou seja, gratuita
mente, porque a verdade não tem

preço.
'

A palavra , SUBSERVIÊN
CIA não consta do nosso dicionário.

Estado libera Cr$ 300 mi para hospitais
laraguá do Sul - Os deputados

Dwval Vasel • J!fB e Udo Wagner - PDS
fmmn recebidos em audiência pelo gover
nador Vilson Kleinübing.

Na oportunidade fizeram um re

latório sobre as situações da região que
representam na Assembléia Legíslativa,

Entre as reivindicações. apresen
tadas foi feito um relatório sobre a si

tuação financeira dos hospitais em ·Jara
guádo Sul.

Segundo o deputado OUIVal vs
se� o governador foi sensível para com o

problema e determinou que a Secretaria
de Saúde do Estado libere recursos na

ordem de crS 300 milhões de cruzeiros

para as duas instituições, divididos em

crS 150 milhões para cada uma.

Em outra audiência, desta feita

com o Secretário de Segurança Pública,
Sidney Pacheco, foi levantado o problema
da delegacia e a cadeia pública de Jaraguá
do Sul.

o deputad Udo Wagner disse que
o secretário deverá visitar o município nos

próximos dias, quando manterá contato
com a Prefeitura Municipal, para que seja
viabilizado a doação de um terreno em

local a ser determinado para a construção
de um novo prédio que abrigará as referi-

,

"

CDme(Cial dePeças LIda
(PostoAutorizado)

. Amo, Walita; Britânia, Eletrolux; Suggar, Fis
cher, Layer, Nardeli, Lorenzetti; Fael, Maldla,
Farne e Black Decker.

'

.

Compra e venda de máquinas de costura; peças,
aparelhos, agulhas e assistência em geral. Peças
e acessóriospara todos eletrodomésticos.
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, h,Q 1.309
Fax-Fone: (0473). 72-2200 - Jaraguá' do Sul
SC

das repartições.
Para o Deputado Durval Vasel a

proximidade com o governador do Estado
trará muitos beneficios ao município, isto
porque muitas situações não chegam ao

conhecimento do chefe do poder executi
vo Estadual, numa prática errônea de au

to-suficiência, enquanto que muitas me

lhorias já poderiam ter sido canalizadas se

houvesse um maior entrosamento. '

Nas audiências' �e8lizadas pelos
dois deputados foram destinadas verbas

superiores a crS 1,1 bilhão de cruzeiros,
distribuídas entre os municípios que for
mam a Micro região da Amvali e também
o município de Araquarí.

Escort GL, prata metálíco/88
Verona GLX, azul metálico/90
Chevette Junior, azul metálico/92

ADERBAL MACHADO

Antes de irpara a Secretaria da Agricultura, o depu
tado Cairu Hack exercia a presidência da Comissão do

Mercosul, na Assembléia, procurando reunir elementos de

peso para colocarSanta Catarina num lugar de destaque,
nas demarches em tomo da implantação do Mercado.

Em primeiro lugar, Hack lá mantinha uma opinião: o
tempo é curto demais, não há prazo suficiente para se che

gar a um trabalho bem estruturado.
,

'Para Caim Hack; Santa Catarina estava e está atra
sado. na consecução de objetivosprimários de adaptação à
nova realidade do Mercosul. Estamos muito atrás do Pa
raná e, mais ainda, do Rio Grande, sem falar 1I0S poises
aliados - o Uruguai, o Paraguai e a Argentina.

Entrando na Secretaria' da Agricultura, certamente

Cairu está gestionando, 110 setor, a adaptação para enfren
tannos oMercosul com eficiência.

Agora, a presidência da Comissão do Mercosul; na
Assembléia, está entregue a Udo Wagner. Ou seja: a Co
missão saiu de alguém vinculado à área agricola do Oeste
e acabou nas mãos de alguém vinculado à área indusoial
e comercialmais forte de Santa Catarina - o Nordeste lide
rado por Joinville e o cinturão da malha e' dos gigantes da
indústrias metat-mecãnica; e dos eletromotores.

Por um ou outro lado, vamos entrar para valer 110

Mercosul. Mas não parece, politicamente, estarmos nos

preparando com o denodo e a mobilização e organização
queprecisaremos, quando oprocesso for deflagrado.

Talvez Cairu tenha razão, ainda - nós não estamos

na rota ideal e nos atrasamos em relação aos parceiros
nacionais (RS e PR) e internacionais.'

Aliás, é sintomático em SC - por culpa de alguns, es
tannos sempre atrás dos nossos vizinhos, seja para reivin
dicar e �gir direitos, sej« para atuarmos em conjunto, na
busca de negócios comuns, como no caso do Mercosul.

Bac�, Ricobom

Serviços de limpeza, vigilância e mão de
obra especializada.
Matriz - Rio do Sul (SC) - F,01ie: 22-1042 ,

Filial- Florianópolis (SC) - Fone: 22-4515
- Blumenau (SC) - Fone: 24-2088
- Ioinville (SC) - Fone: 25-2216
- Jaraguá do Sul (SC) - Fone: 72-3269

NANETE
MALHASLTDA

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

i:

Fax-
JaFaguá do Sul

Moretti, Jordan & Cia. Ltda.

�araguá do Sul, 25 a 31 de julho de 1.992

Escort XR3, azul met�Uco/89
Verona GLX, vermelho metálico/91
Del Rey GL, verde metálico188

ELETROLAR

o melhor Carro Usado da região
Escort GL, dourado metálico/88
Verona LX, prata metálico/91
Del Rey GL, verde metálico190

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, '158
Fone 72-1-777 - Jaraguá do Sul - SC
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Jubileu Rotary Guaramirim
o Rotary Club Guarami

rim está em grande evidência no

Distrito 4650, pois, no corrente
mês completou os 35 anos de
existência. Para comemorar o

acontecimento reuniu-se festi
vamente no dia 9 do corrente,
quando também se deu a posse
do novo Conselho Diretor para o

.

ano rotário 1992/93.
Na foto o instante máximo

da reunião, vendo-se lern primei
ro plano o Governador do
0-4650 (1992/93) Ruy Cardozo
que é cumprimentado pelo pre
sidente do clube, no ano rotário
1992/93 - Alceu Eberhardt.

Assistindo a entrega da

placa comemorativa dos 25 anos,
o presidente que deixava o seu

cargo - rotariano Walter Fia
moncini.

Saiba como usar aUníversídade
A UFSC lançou fo

lheto com o título acima,
colocando a Universidade
Federal de Santa Càtarina
e suas atividades elabora
das em forma de calenda-

rio mensal, à disposição
da comunidade que ela
serve.

da diretora HELOISA
DALLANHOL, da Agên
cia de Comunicação da
UFSC, anteriormente de
nominada Departamento
de Imprensa e Marketing. .A comunicação parte

.

CaMORGULHO...

Sentimo-nos orgulhosos de poder dar a nossa

contribuição para o progresso' de Jaraguá do Sul,
abrindo caminhos para a nossa gente. O PDS tem' I,

uma história de lutas e.muito trabalho em prol da li

comunidade. Por isso, nos sentimos bem a vontade
em parabenizar toda a comunidade jaraguaense
pelos 116 anos de fundação deste progressista mu-

. " .

nicipio.

Partido Democrático
Soeial - (Diretório Municipal de Jaraguä do Sul).

Nélsio Henn .. Presidente

I,

I,

I,

I,

Jaraguá em toco
---------------Sérgio Peron-«

RUAI
As ruas de alguns bairros em Jaragud do Sul e até os

próprios bairros vivem em completo abandono. São buracos,
falta de calçamento, tubulações para o escoamento de dgua e
outros.

Os moradores do bairro Vieira que o digam.
-.-.-.-.... -.-

RUAII
Falando em ruas abandonadas, algumas crianças fize.

ram uma passeata na semana que passou até a casa do se

cretârio'de Espones, Cultura e Turismo da Prefeitura, Leonel
Pradi Floriani.

-
.

São residentes da mesma rua que o Secretârio. Pediam
melhorias na referida rua � que em dia de chuva é intransiui:
vel, mesmo àpé.

Côro unissonopedindo providências ao "tio".
"

•••.•. - .•.-..
I

Como fica (ou) o presidente do PFL de Jaraguá do
Sul, apôs as 'declarações de deputados do seu partido e do

próprio governador condenando a coligação feita em Jafrlguá
doSul.

De quebra as declarações do governador ViIsoll
KJeinübillg de que votaria em DU/val Vasel, porque não troca

o certopelo Duvidoso.
-.-.-.-.-.......

Não sentam à mesma mesa:' o presidente da Asso
ciação Médica Jaraguá, Dr. Walter Batista Falcone e o Se
cretário de Sâude Dr. Amaro Ximenez Júnior. Se para uma
refeição, omelhorprato toma-se extremamente indigesto.

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

Politica no Brasil virou sinônimo de dinheiro.
Os "eleitores" passanJ por vários candidatos, pnnci-. ,

palmen te vereadores, de todos os partidos e aplicam a seguin-
tepergunta:

'.

- O Sr. é candidato???Oque está. dando??
-.-.... -.-.... -

Comentaram comigo:
• Você sabia que Jaraguá do Sul poderá ter um jomal

diário??
Respondi à pessoa que sim e dou em primeirfssima

mão:
• Vocês sabiam que poderemos ter2jornais didrios??

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

O COL - Clube de Oratõtia e Liderança de Jaraguá do
Sul realizou a 70 reunião ordinária na última segunda-feira;
nas dependências do Clube Baependi. O palestrante da noite
foi o empresário GilmarMoretti.

O assunto tratou de envolvimento comunitário.
Palestra para enriquecer com, conhecimento a juventu

des empresarial de Jaraguá do Sul, envolvida/no esptrito co

munitârio.
Palestra que desconinou novos caminhos, novos hon

zontes.

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

Pensamento: "Os fracos tremem diante da opinião, os
loucos desafiam-na os ponderados julgam·ná, os hábeis âiti
gem·lla

Madame Roland

II

I Jaraguá - 116 anos de trabalho!
Duas Rodas
Industrial. A DUAS RODAS se orgulha em ser um dos alicerces desta progressista cidade e, nesta tnptice

efeméride, parabeniza os que dela fazem esteportentosa 3fl Parque Indusuial do Estado, bem como ao

arrojadoHOMEMDO CAMPO que semeia nossas riquezas e ao DESBRAVADOR DE NOSSAS
ESTRADAS que tránsporta nossa produção.

'

Dedicamos este espaço à todos que -contribuiram para os

116 anos -de progresso de Jaraguá do Sul Uma homenagem do

CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE JARAGUÁ DO SUL

Página 4
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Jaraguá do Sul já nasceu

com vontade de crescer
A história de Jaraguä do

Sul está marcada pela bravura e

pelo espírito empreendedor de

JeUs colonizadores. Desde o iní

cio em 1876, quando o coronel

Bnrluo Carlos Jourdan e mais 60

colonos se instalaram no municí

pio, .

a intenção era única: ver o

jo(:al crescer e se tomar econo

'l!Ícamente forte. Tanto que a

�eira iniciativa foi aproveitar
• 10 mil hectares - recebidos

como prêmio por ter trabalhado

na medição das terras dotais .da
princesa Isabel e de seu esposo,
OConde D'Eu - para a plantação
de cana e a construção de uma

usina de açucaro

.

Menos de 30 anos após es
te primeiro passo, ocorrido em

25 de julho de 1876, criou-se o

distrito de Jaraguä, conforme de
ereto-lei número 7 de 22 de agos
to de 1895, pertencente ao mu

nicípio de Joinville e depois Pa-
.

raty (hoje Araquari). Em 26 de

março de 1934, com o decreto-lei
565, assinado pelo interventor
federal Aristiliano Ramos,
criou-se o município de Jaraguä,
Em maio do mesmo ano insta
lou-se a comarca local. Já em 31
de dezembro de 1943, por decre-

to do governador Nereu Ramos
alterou-se o nome do município
para Jaraguá do Sul, devido à
existência de outro com o mesmo

nome em Goiás.

Jaraguá do Sul é hoje o

terceiro pólo industrial deSanta
Catarina e, por intermêdio de
suas indústrias, é reconhecida
nacionalmente. Sua comarca,
atual 71 Circunscrição Judiciária,
abrange os municípios de Gua
ramírim, São Bento do Sul, Po
merode e Rio Negrinho. Como
sede da 171 Zona Eleitoral do
Estado, engloba, além de Jara

guä, o município de Corupä.

Empresas apresentam ociosidade
de 30%,rmas mantêm os empregos

. Vicente Donini

Jaraguá tem 576 indústrias,
confonne mostra o Censo Industrial
realizado Associação Comercial e

Industrial e diwlgado esta semana à

imprensa. Estas indústrias. empre
gam 27.757 trabalhadores. Os seto

res do comércio e serviços somam

2.700 estabelecimentos, totalizando
8.000 postos de trabalho.

O setor têxtil/vestuário é o

que predomina no município,' com
239 estabelecimentos, que empregam
13.075 trabalhadores. Em seguida
tem o ramo metal-mecânico e elétri
co com 88 empresas que absorvem
8.377 trabalhadores. O segmento da

alimentação é o terceiro mais forte

empregando 3.395 em suas 105

Nota de Agradecimento
Familiares ienlutados de JUSTINO PEREIRA LIMA,

consternados por seu falecimento, agradecem a todos os que
remeteram flores: coroas, cartões e acompanharam o extinto à
sua última morada.

Agradecem especialmente ao 6211 Batalhão de Infantaria
de Joinville pela homenagem prestada no cemitério municipal
no ato do sepultamento, a todas as autoridades envolvidas no

cerimonial., a equipe médica, enfermeiros e enfermeiras, e ao

padre pelas palavras de conforto a todos os presentes.
Agradecem outro ainda a todos que, assistiram a missa

de sétimo dia celebrada na Igreja Matriz São Sebastião.

Vicente Donini"
.

indústrias.
Apesar da crise o número de

empresas está crescendo em Jaraguá.
No primeiro semestre de 1992, a

agência local da Junta Comercial
contabilizou o registro de 166 novas

empresas, entre indústrias, comér

cios e serviços. Os ramos têxtil (con
fecções) e metal-mecânico lideraram

o número de novos registros.

O baixo nível de emprego e a

horizontalização .de atividades fez

surgir novos empreendedores. Os se
tores que mais avançaram neste sen

tido foram o têxtil e o metal-mecâni

co, que apresentaram crescimento na

opção.pela facção (têxtil) e na fabri

cação de -partes e peças no metal
mecânico.

Ociosidade

A retração de mercado im

posta pela crise econômica por qual
atravessa o País, provocou uma ocio
sidade média de 30% nas indústrias

jaraguaenses, como informa o presi
dente da Associação Comercial e In
dustrial Vicente Donini. Este Con

tingente de mão-de-obra ociosa vem

sendo mantido no emprego com sa

crifício pelos empresários. "A in

tenção é não agravar ainda mais o

nível de desemprego que já ronda a

casa dos 1.200 desempregados", res
salta o presidente daAcijs.

CONSTRUTORA BEMAPI LTOA.

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

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

OLHO CLíNICO

Cumpra-se a lei

• Opottuna a reponagem da Notícia de 15/07/92, na qual os
membros do Conselho Municipal de SOIíde (CMS) entraram com

.

mandato de segurança contra o prefeito de Joinville, pela' não insta- .

loção do Conselho local. Lembro que é lei (nfl 8074/90 e 8080/90) a
instalação do Conselho, sem o qual os repasses de verbas, não chegam
ao município. Esta lei dd aos membros do CMS poder deliberativo,
sendo um insmsmento de acompanhamento, formuíaçãa de estratégias
e no controle da execução da política de saúde na instância corres

!'ondente (no caso o Município) inclusive nos aspectos econômicos e

financeiros.
Aqui em IWSSO cidade ela foi montada após pressões por mim

efetlladas junto ao secretário municipal de saúde (SMS) - Amaro Xi
menes Ir. - e através da imprensa escrita e falada. Já tivemos seis reu

niões, da qual faço-panepor serpresidente da Associação Médica Ja
raguá do Sul (AMIS).

Por que digo que foi montada e não que passou a funcionar?
Simples, não existe interesse de nenhum prefeito municipal, ver este
CMS funcionando, o de Jaraguâ não foge à regr:a. Através demanipu
lação de seu SUS, qlle preside este Conselho, tenta de todos os modos

fazer um Conselho de fachada. Naturalmente o Dr. Walter Batista

Falcone, tomou-se uma pedra no sapato da administroção, por querer
simplesmente fazer cumprir à lei, daí tentam denegrir minha imagem
empúblico.

.

Não existe composição paritária, como determiná a lei. As atas

nunca puderam ser lidas até a 511 reunião, pois eram ilegíveis. Não
existe votação ordenada das matérias apresentadas. As reuniões são

desorganizadas. A área física é inadequada. A admissão do adminis
trador do hospital Jaraguá e do chefe do Pronto Socorro no Conselho,
constantes da 2'l.ata, tem sido dificul!ada. Não nos foi apresentado o

sancionamento {Ia lei municipat que montou o CMS. É por enquanto
um Conselho amorfo.

Tomo esta decisão de tomar público estes fatos, não só pelo
repúdio demuitos colegas que 1I0Sprocurou devido aspalavras do Dr.
Ximenes no jornal A Noticia de 10/07/92, como também para que
possamos ter os repasses de verbas necessárias a nossa cidade.

• Dia 24 e 25/07/92, realizar-se-á na FERI, a Il Jornada Mé
dica de Jaraguâ do SI/I. 'Contará: com a presença do Dr. Antônio Cel
so Nassif, ex-presidente da Associação Médica Brasileira, que falará
na abertura oficial do evento sobre o tema .� Sociedade e os Médi

cos'� tendo como local o auditório do Sindicato do Vestuário. No de
senrolar do evento "leremos Dr. Birilo Langer da U.S.P. que falará so

bre "Coagulação na Prática Médica". O Br. Paulo Palma (UNI
CAMP) versará sobre Infecção Urinária. Além de outros temas de inte
ressepara a comunidade médica local e adjacências.

• Parabéns ao responsávelpeloparque de diversões da Feira da.
Malha pois agora as carrinhos choque têm cinto de segurança, o que
não ocorreu há 2 anos. Pedimos que observe se os cimos são usados de
acordo. Assim evitaremos os acidentes ocomdos naquela época, como
dentes quebrados e traumatismo craniano.

• ERRATA. Devido a falha na impressão no artigo Posto de

Saúde, de 17/07/92. Onde lia-se "composiçãoçparüdárta determinada

pelo S(/S". Leia-se "composição paritária". Onde lia-se "se deixa en

ganar facilmente por mais administradores" teia-se "se deixa enganar
facilmentepormaus administradores.

Dr;.Walter Batista Falcone
Presidente AMJS

I'

SPÉZIA & CIA. LTOA.,
Serraria e Serviços de Trator

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

R. João J. Ayrosoi 772 - Jaraguá
Esquerdo

Fone: 72-0300 - Jaraguá do Sul
SC

No que depender da gente,
·'araguá vai ser sempre forle e gostosa,•viver.

Página 5

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Ao ensejo da passagem do
1160 ano de fundação de Jaraguá do
Sul não podíamos deixar de lembrar
um forte contingente imigratório
que deu substancial apôio à coloni

zação desta terra.

Pelos livros históricos da ci
dade e dos murricípiós 'vizinhos to

ma-se conhecimento' da corrente

imigratória da Hungria que aqui dei-
'

xou um grande número de desceu
dentes que ainda hoje contribuem

para o desenvolvimento de Jaraguá.
Os imigrantes húngaros en

traram nesta região e se 'fixaram em

São Pedro de Garibaldi e distribuí
dos após m�didas' as terras, por Luiz
Piazera, para Jaraguazinho, Jara

guá-Alto e Jlor fim em Jaraguä 84,

conhecida como a localidade da
'

Santíssima Trindade. '\i
.,

Ern 1987já escrevemos sobre
a comunidade católica de Jaraguá 84,
quando foi descoberta uma mala na

casa do falecido José Scheuer, na ho- "

je 'Rua 412, Max Wilhelm, no bairro
"

Baependí, que continha, livros,
papéis e anotações-do longínqüo ano "

de 1898/99.

Francisco Fischer, pai de
, Francisco F. Fischer, deixava anota

do a UNGARISCHE EINWAN
DERUNG (Colonização Húngara),
manuscrita, lembrando a relação de

húngaros, alemães e italianos, a sa

ber: Húngaros: 1891, 230; 1892, 149;
1893. 6; 1895, 156 e 1896 165. total i-

Jaraguá do Sulmerece o' '

, .reconheeimentode todos os
catarinenses e brasileiros, pela
pujança de sua indústria e de
seu comércio!E nós estamos
ao seu lado para colaborar
neste desenvolvimento.

PARABÉNS!

elalau
.. H"A�

.ie. .

TASCHNER
Indústria Têxtil Ltda.

zando 706 pessoas. Alemães: )89i, .

562: 1892, 91 e 1893, 82 e Italianos:

1892, 116.
Vale dizer que Francisco Fis

cher era representante do Consulado

Húngaro e propiciou a vinda äe au-
.

toridades daquele país para acompa
nhar o desenvolvimento de seus pa
trícios em terras brasileiras e catari
nenses.

A foto acima, um marco no

Cemitério da Santíssima Trindade,
mostra o túmulo de EMRICH
WATZKO, nascido em 04-11-1852 e

faleceu em 29-06-1950, com 98 anos
deidade.

'
.

Aos descendentes. de húnga
ros as nossas homenagens!

JARAG'UÁDO'SUL
116ANOS
Neste dia 25 de

julho prestamos a nossa

homenagem a todos os
que contribuiram para
o seu desenvolvimento.

DEST:IL MÁQUINAS
LTDA.

Rua Ioinville, 2.051 - Fone: 72-1564
Jaraguá do Sul - sc

Parabéns
Jaraguá do Sul,
pelos 116 anos
de Prosperidade.

UDOWA,GNER
Deputado Estadual

CORREIO
_" C> IP' c::»" b""'--�

Lapa:
1769 � 19'2

Nossos confrades d'A
TRIBUNA REGIONAL - ti
Pequeno Grande Jornal da la
pa -.' encartaram na sua çdiçã()'
oI! 743, de 28-06".92 a edição'
especial -_ BANCO DE DA•.•
DOS lAPEANOS, um imteres.
sante trabalho. de JOSÉ RY. ,.

CHWA.
A coletânea de dados do

Pequeno Grande Jornal em.

Revista, sob o título LAPA.
Pouso, Freguesia, Vila, Cidad�
Município é um repositôrio de
informações de grande 'valia da'
Legendária LAPA que nos

conduz para um passeio desde
a formação, consolidação, co

'lapso, estagnação, crescimento
vegetative, o período de maior
crescimento da 2i fase: conso

lidação, o reservatório d'água,
calçamento da Rua da Boa
Vista, conclusão da cadeia e da

.

Câmara, a estrada Curitiba
Lapa, o teatro São João, a eíe

vação aMunicípio, a estrada de
ferro até os dias atuais.

Nesta 'viagem fantástica
. pela LAPA que conserva sua

hist6ria de luta, tristeza e vitó
ria no Museu Hist6rico da Re

volução Federalista e da qual
participaram jornais que
acompanharam as suas fases
lAPA JORNAL, JORNAL
DA LAPA, TRIBUNA lA·

PEANA 'e A TRIBUNA RE·
GIONAL. Cumprimentos!

Que o exemplo dos teus
colonizadores se perpetue DO

trabalho de cada um de nós.
A Funilaria Jaraguá

cumprimenta a comunidade
jaraguaense pela passagem do

seu 116º aniversário.

FUNILARIA
JARAGUÁ LTDA

,I· Rua Felipe Schmidt, 279 - Fones: 72-0448 e 74-1965
. Jaraguá do Sul - SC

Jaraguá do Sul, a Confecções Loni-Mar Ltda. orgulha-se
em poderparticipar de seu .desenvolvimento.

. ... '

Ao·motêrlsta e ao' carona VLoniMa.r,.yP JJ /I1f."

as nossas sinceras homenagens malhas t
II

li

Págitza'ó _ Jaraguá do Sul, 25 a 31 de julho de 1.992
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Déficit é amenizado com união de empresários e poder público
Para amenizar o déficit habitacional

jaraguaense, estimado em mais de 3.000

unidades, empresários e poder público se

uniram e fundaram a Cohajas (Companhia
de Habitação de Jaraguá do Sul, uma em

presa de economia mista, na qual a prefei
tura tem 51% das ações e o einpresariado
49%. Criada em 1990 a Cohajas já entre

gou a famílias carentes .122 casas, na loca

lidade de Tifa dos Martins e em dois meses

deve entregar mais 54 residências e um

Centro Comunitário 'que estão sendo cons

truídas na localidade de Itapocuzinho.

A prefeitura também já comprou
terreno (em Itapocuzinho) para a cons

trução de outras 300 moradias. O início
das obras, entretanto, depende de libe

ração de verbas da Caixa Econômica Fe
deral que as repassa em primeira instância
a Cohab (Companhia de Habitação de
Santa Catarina), promotora dos projetos
executados pela Cohajas.

As casas da Cohajàs têm 36 metros

quadrados (dois quartos, sala e cozinha

conjugadas e um banheiro), com possibili
dade de ampliação de 70 a 80 metros qua-

drados num terreno de 260 metros qua- O engenheiro, responsável pelas
drados. Cada unidade está com custo es- obras, Roque Raul Andreghetoni, admite
timado hoje em e-s 12 milhões. Os crité- ,que o número de casas construídas b em

rios para enquadramento no. projeto têm projeto ainda é muito inferior a necessida

pontos básicos definidos pela Cohab, co- de habitacional da cidade. Porém, acres

mo: renda familiar de 2 a 5 salários mini- ' centa que este é um primeiro passo. Ro
mos, o interessado não ,pode ter imóvel e que Andreghetoni diz .aínba que a Cohajas
deve residir há mais de três anos na cida- é única do gênero em fuscíonamento em

de. Além disso, as empresas financiadoras Santa Catarina e sugere que a iniciativa
do projeto Cohajas também estabelecem deveria ser adotada por, outras cidades do
critérios próprios, como; por exemplo, Estado, salientando que o déficit habita
rempo: mínimo de cinco anos de registro 'cíonal serâ mais facilmente sanado com a

na empresa. união das classes pública e empresarial.

�__------------__----'__--__----------�II r-----------------------------------------------------------�
I'

liFaz 116 anos que tudo
começou...

Cumprimentamos a operosa
comunidade de Jaraguá do
Sul, extensivos ao Colono e

aos amigos Motoristas.

Loja das Tintas

Engenharte Pinturas Ltda

Matriz: Rua Max Wilhelm, 43-
Fone: (0473) 72-1830
Taraguá do Sul - SC

_

Filiais: Vila Lenzi (IS) e Schroeder.

Unímo-nos às manifestações comemorativas ao

aniversário desta cidade, externando nossos 'cum

primentos e a afirmação de pertencer com orgulho
a esta terra.

'

Parabéns Jaraguá
do Sul, pelos
teus 116 anos

de progresso.

COMORGULHO

LUKISA
Distribuidora

de Bebidas Ltda.

ANTARCTICA

116 anos de ação,
participação,
trabalho e

conquistas.
Parabéns Jaraguá. 'Construtora e

Incorporadora
Jaraguá Ltda.

No ano em que Jaraguá do Sul comemora o 'seus 116fJ aniversário
de fundação, a Constrututora e Incorporadora Jaraguâ tem a

enorme satisfação delançar o Edifício "Isabeila", E a nossa

contribuiçãopara o embelezamento destaprogressista cidade, que
tem no seu povo ordeiro e trabalhador a razãoprincipal do seu

grande desenvolvimento.

II

A LIBERDADE .DE' OUSAR

II

li

Rua c« Bernardo Grubba, 246
Fone: 72-0014 - Jaraguádo Sul- SC

-
'

TRABALHOE PROGRESSO.
Nós acreditamos que esta é a maneira mais
nobre de gerar riquezas. Hoje saudamos a

todos os filhos desta terra, pelos 116 anos

de fundação de Jaraguá do Sul.
-t Parabéns!

Jaraguá do Sul, 25 a 31 de julho de 1. 992

Curtume
'" Arnoldo

;;, ../
.

Scbmitt Ltda.
RuaWalter Marquardt, 1.548

Fone: 72-0670 • Jaraguá do Sul- SC
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Massaranduba incentiva trabalhador agrícola"
Neste 25 de

'

Julho "Dia do
'Colono", o Departamento Municipal
de Agricultura da Prefeitura de Mas
saranduba, saúda este incansável
trabalhador, que faça solou chuva,
não tem se abne�ado em, .suas ativi
,dades do dia a dia no meio rural. E

, neste dia, no Dia do Colono, que ele
deve parar para pensar em suas ati
vidades, pois, a cada dia que passa

fica mais difícil.
Em: homenagem ao Dia do

Colono, a Prefeitura Municipal. de
Massaranduba através do Departa
mento Municipal de Agricultura,
lançou os seguintes programas de
apoio ao agricultor:

1- REPOVOAR - O programa
repovoar tem como objetivo devol
ver aos rios e riachos de Massaran-:

;_: ""

,A Brandenburg& Cia associa-se ao

júbilopelo decurso do J16º aniversário
.

de fundação de Jaraguá do Sul,
identificada com seupovo, pelo

trabalho, grandeza e origens comuns.
Parabéns Jataguá do Sul.

VINAGRE'
.

DE ÁLCOOL'

...�OENa(JJ?r"
�r .' �

,�,
Fone: (0473) 72.:0239
JaralW,á do Sul - SC .

Bom dia; Jaraguá do Sull '

Parabénspelo' teu aniversário

• Terraplenagem Vargas Ltda.
• Comercial Jaraguä Ltda.
• Tubos Santa Helena Ltda.
• Imobiliária Santa Maria Ltda.
Escritório Centrah.
Rua Cei. Procépio G�lnes de Oliveira;'

99 - Fone: (047�) 72-0066 -

Jaraguä do Sul.;.SC

duba peixes que existiam em

abundância há muitos anos atrás,
também criou diversão através da

pesca, ou mesmo como alternativa
de alimentação após um ano, quando
os rios estarão povoados e os peixes
desenvolvidos em condições de se

rem pescados; Os rios Treze de

Maio, Sete de Janeiro e o ribeirão
Ribeirão Gustavo serão povoados já

em agosto, com' alevinos II de truta
única espécie existente na região en

contrada no momento e liJue se ada�
ta bem as águas mais frias ou. seja
temperaturas próximas a 170C.

Os rios Ia Braço, Braço Dírei
to, campinas, Guarani Mirim, Mas
,SIM'andubinha,e outros serão povoa
dos em Outubro/Novembro época
de alevinos de carpa; tilápia e "cat fi-

, sh".
2 - PLANTAR - O pro

. .plantar tem por objetivo dar a
ao produtor que deseja plantar e
possui máquinas ou implementos
ra o preparo do solo e para o plan'
de suas áreas. .

O programa contempla a '

síçäo de dois tratores de pneus
pados com principais jmplement�
duas retroescavadeíras.para víabi

.

as obras de irrigação e drenagem
meio: rural. O custo de aquisição
máquinas ultrapassa a

500.000.000,00, . recursos do mu
.

pio.

BOMDIA, JARAGUÁDO SUL!
Parabéns' pelos teus 116 arios" de er

traordinârio progresso. Estamos orgu
lhosos por poder participar deste cons

. tante desenvolvimento.
Ao motorista e ao homem do campo o
noss(J muito obrigado.

.

Mensagemda

DESENHOS TEXTEIS E FOTOLITOS

. RUA JOSÉ EMMENDDERFER .tUD - FONE IUl3} lZ-ZlU
/l9Z5D - JARAGfJÁ oti Sul - SANTA CATARINA'

3 - APOIO AO PEQ
PRODuroR RURAL - O P
ma visai dar apoio ao pequeno PIOi
dutor rural,distribuíndo,sementes\l!
atroz, milho e feijão gratuitamclllr,doadas pela prefeitura de Massara..
duba. . ,

.

. 3.1 - ARROZ - O prooUllr
que plantar até três 'hectares de II.
roz irrigado em terreno próprio cl_
arrendados, terá direito a um saco
de semente de arroz .

3.2 - MILHO - Para o pmi.
tor que plantar até um hectare III
milho em terreno próprio e/ou ar.
rendado, terá direito de cinco quib
de semente de milho. '

.: 3.3 - FEUÁO - O produtor
que plantar até 1/2 (meio) heclalt
de feijão, em terreno próprio e/I'A
arrendado, terá direito de (dez) qui
los de semente de feijão.

PROFISSl9NAUZAÇÃO DI!
AGRICULTORES

Participando do Programa de
Profissionalização de AgricultOR!
instituído pela Secretaria da Agricul
tura de Estado, os produtores de
Massaranduba Felix Jaroczinski e
Sálvio Lipinski da comunidade Alto
Guarani-Açú, participaram do CUIII
sobre Tomate.

O curso foi realizado no Ce
tre - Centro de Treinamento da
Epagri

.

em Itacorubi - F1orian6p<Ü,
nos dias 22 à 26/6 próximo passado.

.

As despesas do Curso e EsIJ.
dias foram pagas pela Secretaria. de
Agricultura e Abastecimento de 5It
ta Catarina no valor do 70% e Cb
36%" restantes, 50% pagos pela �
feitura municipal deMassarandubu
50% pelos produtores. .

Os produtores gostaram 6)
curso, relatando que aprendellDl
muito sobre a cultura do tomateÍJ1).

Segundo AJfredo Vavasson
Técnico da Epagri e Diretor do lJe.
partamento Municipal de AgricuJtt.
ra de Massaranduba, os produtOlCl
devem participar máís dos Cu""
Treinamentos, Dia de campo e

Reuniões, pois, assim eles tem I

oporeunidade de . adquirir ilO'III
oportunidades. de ,: cónllecimenP

.

. mai.� profu�dGS nas, .divé:rsas eullUlll
, e cnaç�s:

.,

.,
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Gaúchos de nascimento e trazidos para Jaraguá do Sul

pelo "mestre Ciro", aprendemos �ogo a amar e gostar
desta bonita cidade. E quando a nossa querida Jaraguá
completa seus 116 anosde fundação, queremos aprovei
tar a oportunidade para parabenizar estagellte ordeira e

trabalhadora, que tão bem nos recebeu, bem como, ao

Dr. Gerd Edgar Baumer e a Sr. Vicente Donini, direto
res da Cio. de Melhoramentos Jaraguá, que há 5 anos

auás depositaram total confiança 110 nosso trabalho.

Mensagem dos amigos
Carlinhos

(16 anos de Jaraguá)
Valdoe

(14 anos de iaraguá)

Restaurante
, -Itajara '

Rua Exp. Gumercindo da Silva,
237 - Fone: 72-3121 -

, Jar:aguá:do .Stü- SC
-"j

, •

Jaraguá do r: 25 a 31 de Julho de 1.992
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Weg reuniu a comunidade
na 4! Exposição de CCQ
A direção da Weg reuniu

quinta-f�ira, dia l�,.a partir d�s
17h30mm, empresanos e auton

dades deJaraguá do Sul e região
na quarta Exposição de Traba
lhos de CCQ - Círculos de Qua
lidade - no Pavilhão de Esportes
da Arweg.

Esta exposição recebeu
mais de 5 mil visitantes, entre

colaboradores, pessoas da co

munidade e representantes de 15
empresas convidadas. Este ano a

mostra contou com 91 estandes,
expondo trabalhos sobre re

dução de custos, economia de
energia, produtividade' e segu
rança no trabalho..

O Presidente Executivo da
Weg, Décio da Silva, avaliou
que, além dos resultados práti
cos alcançados pelos trabalhos, o
CCO demonstra o envolvimento
dos colaboradores na busca da
qualidade e produtividade. "A

cada ano que passa os trabalhos
têm se tornado mais profissio
nais, evidenciando também o

maior amadurecimento dos cir
culistas", observou.

Devido ao sucesso da ex

posição e o nível dos trabalhos
apresentados, a diretoria da
Weg decidiu convidar os em

presários da região, como forma
de intercâmbio, visando a me

lhoria geral da qualidade e pro
dutividade.

Uma das principais carac

terísticas desta exposição foi a

presença de um grande número
de pessoas da comunidade, além �de colaboradores e seus familia- ;;:,

res. O evento faz parte das co- �memorações dos 10 anos de j'
CCO na Weg, que atualmente �
tem 161 grupos, envolvendo di- Mais de 5.000 pessoas
retamente aproximadamente "stands"montados por
1.400 circulistas. trabalho de CCQs

visitaram
grupos de

Duas Rodas faz.sucesso na FispaI
A Duas R09as Industrial Ltda.,

nova razão social da Indústrias Reuni
das Jaraguä, participou, com grande su

cesso, da VIII Fispal �. Feira Internacio
nal da Alimentação, que se realizou de
23 a 26 de junho, no Pavilhão de Expo
sições do Anhembi, em São Paulo.

O evento, o mais importante do
setor no Brasil, reuniu expositores de
diversos países, totalizando cerca de
1.200 empresas presentes. Os produtos
Duas Rodas, presentes em modernos es

tandes para as Divisões de Aromas,
Condimentos, Aditivos e Sorvetes, man
tiveram sua tradição de grande acei

tação. Os estandes apresentaram grande
movimento, já que cerca de 120.000 pes
soas visitaram a Feira, que é aberta para
o público especialízado.

.A Divisão de Produtos para Sor
vetes fez-se presente em estande especí
fico, juntamente com distribuidor da ci
dade de Santo André, SP. "Para apresen
tação dos novos lançamentos, atuamos
na demonstração de sorvetes em sorve

teria piloto no "Mundo Doce".
A decoração modema e a degus

tação de produtos trouxeram um ex�
pressivo índice de visitação aos estandes
Duas Rodas, que pôde renovar seus

contatos com clientes de toda a América
Latina e apresentar seus lançamentos,
com excelente índ'ice de aproveitamento.

NOVA RAZÃo SOCIAL
A VIU- Fispal foi, também, o

'tyénário escolhido pela Duas Rodas para
o lançamento oficial de sua nova razão
social. O antigo nome da Empresa,
Indústrias Reunidas Jaraguá, provocava
alguns mal-entendidos com nomes de

outras empresas e não tinha ligação di
reta com os nomes de seus produtos. Is
to levou a estudos que apontaram para a

necéssidade de adotar uma razão social
mais clara, e escolheu-Se unificar o en
tendimento pela adoção da tradicional
'marca dos produtos. Assim, a Empresa
passa a chamar-se Duas Rodas Indus
trial Ltda.

,

Esta alteração é uma decisão dê

marketing, destinada a melhorar o rela
cionamento da Empresa com seus cres

centes mercados em todo o Brasil e

muitos países do mundo. A Empresa es

clarece que todos os demais dados não
se modificam, como endereço, CGCMF,
inscrição estadual, fone etc.

A logomarca é o tradicional es
cudo, com duas rodas, há muitos' anos
conhecido como símbolo da qualidade e

tecnologia Duas Rodas.

Conheça o seu biorritmo
(O rítmo da vida)

É um método que lhe ensina a encontrar o seu ritmo natural e
os ciclos da vida, ajudando-a (a) a viver melhor e mais feliz, dis
tingüindo os dias favoráveis e desfavoráveis para realizar seus negó
cios, viagens etc. e principalmente para evitar possíveis acidentes. É
um gráfico apresentado em cores (vermelho, azul.e verde), para todos
os dias, pelo período de um ano. Acompanha o gráfico um histórico
de duas páginas datilografadas, �licando o seu funcionamento.

Faça uma visita. Não é possível por telefone.
Custo: 1/10 do Salário Mínimo (atualmente: Cr$ 23.000,(0)
Endereço: Rua Marina Frutuoso, 955 - Jaraguá do Sul- se

GRANDE PROMOÇÃOVálida até 27/07/92
Ct$ 6O.()()(),OO
Cr$ 73.()()(),OO
Cr$ 32.000,00
Ct$ 80.ooo,00
Cr$ 66.000,00
Cr$ 82.()()(),OO
Cr$ 80.000,00
0$ 31.000,00

Silencioso Orig. Del Rey, Belina, Corcel. . . '.' . . . . . . . . . . . . . . .

Silencioso Orig. Gol, Voyage, Parati '.' .

Silencioso Traz. Ong. Chevette, Marajó. . . . . . . . . .

Silencioso Intenn. ·Olig. Chevette, Marajó. . . . . . . .

'

; .

S�lenc�oso Orfe. Intenn. UIIO, Prêmio, Elba
'

'.' . . . ; ..

Silencioso Ong. Traz. Monza (todos] , .

Silencioso Orig. Traz. ESC0l1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cano Tenninal Passat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ..

• Preço a vista Oll até 10 dias COI1l colocação gratuita

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

Consulte 1I0SS0S preços dc mo/as, amo/tecedores e pastilhas de freio - Colocação gratuita.

kuuguà do Sul, 25 a 31 de julho de 1.992

CORREIO
-=» C> -=- C>"C>'----

, .'

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

•

possuunos
diversos - lotes
para sua escolha.

Casa de madeira
no Loteamento
Ana Paula II cl

100,OOm2 e

terreno com

476,00m2.

Empreendimentos Imobiliarios Marcatto
-_. __ . __ .. _-

Av. Mal. Deodoro. 1179

Compra eVende
.....
.....

72·1136
_______________________________J.

TIBÉRIO
AUTOMÓVEIS Compra - vende - troca

Rua Bernardo Dornbusch, s/nf1
Fone: (0473) 72.0759 .

Joraguá do Sul - SC
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, Aniversariantes
da Semana

Restaurante
Itajara

Atendemos diariamente de

segundá à sábado. Almoço e

jantar a "la cane". Casamentos,
. convenções e outros eventos.

Rua Exp. Gumercindo da Silva,
237 I,

Fone: 72-3121

Ricardo de Jesus,
Marinês Rozza Na
zatto, Rosalina Wer
ner, Thais H deOli
veira, Maria
Zehnder, Kleber R.

Laufer.
29dejulho

Hilárip Bartel,
Acacio 1. Verissimo
(Santos, SP), Marle
ne Floriani, Luiz
Hubner, Valdecir
Schaldach. Dirceu F.
Henn, Ernst Bell
dhack, Hilda Priebe,
Cristiane Schroeder.
30dejulho

Elda Corrêa
(JIl�), Hildegard
Bürger Raeder, Elci
dia ,Lehmke, Ivo
Arildo Tomelim,
ldelca Rowe, Alfredo
Reck, Domingos' S.
Masson, Luis F.
Sumon, Magali
Menslin, Luzia P.
Dal Bello, Alfredo
Bonomini, Amauri
Cunha.
31 de julho

Laroldi Bona;
Arminio Marquardt
(JIle), José R. Coe
lho, Janete da Ro

cha, Maroos Siewert,
Diomar L. Zonta,
Jeremias Rozza,
Werner Horst, Hel
der /. Berri, Calliny
Panstein.

25dejulho
Alice P. Lipoid

(S. Francisco), Os
waldo O. Reimer,
Suenon Mafra Pinto.
(S. Bento do Sul),
lngrid N. Rengel.
Cristina Schroeder,
Carlos A. Gomes,
Dirce Henn, Anacle
to Rozza, Bertha V.

Eggert, Rafaela G.
Pieper.
26dejulho

Carlos M.
Chiodini, Valdemiro
Anacletto, Olga Ma-
chado, Eraldo I

Doubrawa, Karin

Huffenuessler, Anita
Piccoli, Fabiane Ve

gini, -Liziana Stavis,
Adida B. Mascare
nhas (S. Paulo), Pa
tricia R. de Simas,
27de julho

Elida 'Bauer,
Humberto Rubini,·
Luzia Nicolini, Do

racy Corrêa (PR),
Alvino Modro, lvete
Panstein. Adolar

Egert, Antonio Meu

rer, Glacilda Hor

nburg Schramm,
Celso Perin, Liese
lotteH Black.

.

28dejulho
Harry A. Grub

ba, Lucia Streinma
eher, Valmor Nico
celi, Gerda Reichet,

Hoje (25),
comemoram suas

Bodas de Oure, o Sr.
Luiz França Dias e

.

Sra. Maria Treis Dias.
Haverá missa na

residência, celebrada
pelo Padre Hítalo,
após o que, aos '

convidados, será
oferecido um lauto
banquete.

'

Ao distinto casal, os
sinceros
cumprimentos da
coluna.

�
-�AS

CALÇADOS PARA
TODA A FAMfLiA

Av. MaL Deodoro, 183
'Fone: 72-3585

Exemplos Jamais
Olvidados

o tempo passa, militas vidas também
Mas as marcas de altruismo
De nossos bravos antecessores
Que neste vale aportaram se mantém
Aqui se estabeleceram pIJrq,ue
Acreditaram ser um lugar Ideal,
Um espaço em que a bonança
Iriam certamente conquistar
Um oásis de esperança real
Trabalhando militas vezes
Diutumamente não mediram esforços
Plantaram, colheram eprogrediram
Demonstraram qlle a persistência
A tenacidade forjam a identidade
De 11m Homem diante de qualquer adversidade
Nos legaram através de exemplos
Seil profundo e irrestrito-amon-
Reveladospelo indescritivel labor
Deixaram p_egadas concretas
Trilhas evidentementc corretas
Pelas quais podemos seguramente caminhar
Prosseguir na destemida IWa
Do construir, doprosperar
Com 11111 futuro esperto sonhar
Jamaispodemos deitar apagar
Este fogo de imensurâvel valor
Precisamos também efetivamente registrar
Deixar nossas marcas de valor
Que a história'um äia
Certamente com euforia irá revelar.

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

"Matrículas abertas
a partir de

13 a 31 de julho".
A pequerrucba

de Francisco e Cri
tou 2 aninhes de vida
tendo como seus afÓI
milda Fiedler. Seus

recepcionados no C.A.

Pr� Mari.. Franzn.,
Av. Mal. Deodoro, aS5
fone 72-1042.

, ,

'Dr. Edson Carlos SchulzRESTAURANTE E PETISQUEIRAHlDlT.4LJTIK
18411.••,;1. Ifotalllwglo'. Lt"a. "ZINHO BATISTA"

Vfdeo Endoscopia Digestiva (Estômago e Intesünos)
Ultrassonografia geral (Ecograjia) Gastroenterotogia-Especializado em frutos domar

Abeno diariamente para almoço e janta
Quarta e Sexta: SOPA DEPEIXE

Novo endereço:' Rua Preso Epitâcio Pessoa, 279 esqui
na com a CeI. Emüio C. 101"'an .,.. Jaraguâ do Sul -

SC

JaDelas, portas, portões, grades, cercas,
expositores p7 lojas, portas pantognillcas e rola.

Rua Jorge Czerniewlcz, 84 _ Fone: 72.11091
• Ccnvênlo.com Unlmed _ Banco do Brasil '_ Caixa Econômico

Federal e Il>ESC.Rua PreSo Costa e Silva, 158 - Vila Lenzt
89250 • Jaraguá do Sul· SC,

A Elite Móveis faz sala,
e comemora com você, os 116 anos

.

bem talhados de puro progresso da nossa querida Jaragua.

Parabéns, você merece!

Página 10
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o futuro de Jaraguá do Sul
está traçado no projeto 2010

-----.l1�21lItQ211----
"JARAGUÁ 2.010"

Planejamento. no presente
une o passado ao futuro
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"JARAGUÁ' 2.010"

As niiiiäS-méstras
de um futuro planejado

"Carta" sintetiza o progresso

.,.

.,.
o projeto Jaraguá 2010

reuniu durante 14 meses lide

ranças comunitárias, políticas,
empresariais e representantes
das diversas classes de profis
sionais liberais em palestras

. que definiram as linhas mestras
de um futuro planejado para a

cidade.

Como resultado dos di
versos painéis realizados, foi
lançada no dia oito de julho, na
Recreativa da Weg, a "Carta de

Jaraguä", documento que sinte
tiza as principais diretrizes do

projeto.

o "Correio do Povo",
sempre atento aos interesses
comunitários de nossa gente,
publica a íntegra deste docu
mento como um presente à po
pulação jaraguaense, que, cer

lamente, dele se servirá para
inúmeros trabalhos.

particulares, objetivando levar
às crianças o conhecimento
deste trabalho que, se empre
gado devidamente na prática,
norteará seus caminhos rumo

ao futuro.

Cientes de que a base do

futuro de qualquer comunidade
é a população. infantil, o Cor

reio do Povo distribuirá a "Car

ta de Jaraguá" também nas es

colas estaduais, municipais e

Este semanano foi o

primeiro jornal do Estado à di

vulgar, em publicações espe
ciais, o Projeto Jaraguá 2010.

Acompanhamos o trabalho
desde O início e já no passado, a
partir de junho, editamos dois

suplementos especiais, que se

somam a este de hoje..

Entidades
promotoras:

Comissão Central
Organizadora:
• GiJmarAntônioMorelti
• Osmar Gunmer
- O/aviano Pampkma
• Rol[Dieler Teske
• SiegfriedKreutzfeld

Centro Empresarial de Jaraguâ do
Sul
Centro dos Profissionais Liberais
Fundação Educàcional Regional Ja-
ragl/aense

.

Prefeitura Municipal de Jaraguâ do
SI/I

PALESTRANTES:
Wemer Schuster
Gerd Edgar Baumer
Jose Demarch
Bruno Breimaupt-

Udo Wagner
Humberto Prad!
lvoKoneN
AIdoSchmitz
VICenteDo"í"i
Balduíno Roufino
CariarHojJmalllJ
Ruth M. áórgmam,
Rosemeire P. Vasel
Carla Schreiner
Alfredo Cardoso
Atidor Lueden
Claudio Maler
Geraldo Jari
Gi/marA. Moretti
Amoro Ximenes
Ce�í1io KoneN

VICente Caropreso
Jaré Cariar Neves
AdemarGrubba
Sergio L. de Oliveira
Osmor Gunl""r
Edgard Cardara do Silva
'Olaviono Eduardo Pampkma
Luiz V.,licitAr de Holanda Bezer
ra

Walter Falcone
SiegfriedKreutzfeld
CesarA. Arennon
LuizA. G. Correo
Ademar F. Du...e

DécioB'!P.
Afonso Piazera Nela
Wo/ne)'.!, Bum .

Durante o ano de 1991, as comunidades da re

gião do Vale do Itapocú, representadas por suas prin
cipais lideranças de diversos setores, reuniram-se de

forma organizada para discutir a realidade de Jaraguá
do Sul como pólo microrregional, suas potencialida
des e caminhos futuros, propondo linhas mestras de

ação com o objetivo de propiciar à nossa região um

desenvolvimento dinâmico, equilibrado, justo e qúali
tativo.

O Desenvolvimento Sustentável da Região traz à

discussão o crescimento econômico, maior equilíbrio
social e a preservação do meio ambiente; buscando o

desenvolvimento sem comprometer a' sobrevivência e

a melhoria da qualidade de vida das gerações futuras. '

Os aspectos básicos analisados foram divididos

em três 'áreas principais e respectivas subdivisões:
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO:

Agroindústria; Indústria; Comércio e Serviços; Finan
ças Públicas; Comunicações; Turismo.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL: Saúde e As

sistência Social; Educação, Cultura; Esporte e Lazer;
Segurança.

DESENVOLVIMENTO URBANO: Urbanis

mo, Transporte e Obras; Saneamento Básico e Meio

Ambiente; Energia Elétrica,' Patrimônio 'Histórico,
Habitação.

Apesar de investigados separadamente, cada

tema .é componente importante do todo, sendo traba

lhados em uma visão sistémica.
A metodologia empregada. consistiu em uma

semana de apresentações, nos meses de abril,maio e

agosto, dos temas referentes aos módulos Econômico,
SOCial e Urbano, por pessoas da comunidade, espe
cialistas nas diversas áreas.

Após estes ciclos de palestras, com exceção do
módulo Econômico, foram formadas comissões de

trabalho, compostas pOi' pessoas ligadas de alguma
maneira aos diversos setores, para aprofundar os te

mas então direcionados em quatroquestões básicas:
1 - Quais os pontos positivos e potencialidades

dos setores existentes hoje em Jaragáá dó Sul?
, 2 - Quais asdeficiências infra-estruturais exis

tentes hoje em nossa Região?
3 - De que fonna deveriam evoluir as áreas nos

seus diversos setores na região.? Segundo a perspecti
va, qual seria a situação ideal a ser alcançada até o
alio 2010?

.

4 - Sugestões de diretrizes a serem implementa-
das.

Em cada tema procurou-se traçar diretrizes, es
tabelecendo prioridades de ação dos respectivos agen
tes realizadores.

A seguir são apresentadas as diretrizes básic�s
de cada área, que sintetizam todos os trabalhos até

aqui realizados.

Pesquisar, discutir, analisar, implantar"
promover, preservar.

A Jaraguá do ,Sul de 2010 será-o fruto
do trabalho e, orgulho de nossa gente.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Incrementar a economia
valorizando o ser humano

Os sistemas econômicos estão em cons

tante mudança e evolução, dependendo de as

pectos Ecológicos e Sociais, nos quais estão in
seridos.

.
Precisamos rever nossos conceitos acerca

de crescimento e desenvolvimento, dentro de
uma abordagem global.

Mais, do que simplesmente incrementar a
produção e o consumo no setorprivado, épre
ciso canalizar esforços para algumas áreas bá
sicas do serviço público como Educação, As-

sistência e Saúde e, principalmente, preservar
ecolôgicamente nosso meio ambiente.

E importante o estfmulo e incentivo às
. pequenas e médias empresas, numa relação de

equilíbrio com as grandes instituiçõesdentro de .

um programa de descentralização das ativida
des industriais.

A implementação de tecnologias flexíveis
e preservadoras de recursos propiciará um de
senvolvimento econômico equilibrado e saudá-
vel.

,.

DIRETRIZESBÁSICAS
. • Estimular nova mentalidade industrial, comercial

I e de serviços, buscando qualidade, produtividade e compe
titividade.

• Oportunizar o pensamento empresarial sintoniza
do com as tendências econômicasmundiais.

• Criação de comitês setoriais de produtividade e

qualidade e ntvel regional.
• Desconcentração das atividades industnais, le

vando em conta as caracteristicas especfjicas (afluentes,
efluentes, energia, matéria prima, sub-solo, localização de

mão-de-obra, meio ambiente e outros).
• Maior aproximação e envolvimento entre Univer

sidade, Empresa e Comunidade.
• Incentivar e apoiar a educação, etfl todos os nt-

veis.
• Auxiliar na criação de cursos técnicos de ntvel su

perior, que atendam à atividade econômica como um to

do.

• Implantar Campus Avançado da Escola Técnica
Federal.

• Promover a implantação do complexo Escolar do
SENAC e SESC.,

• Manter uma atuação sempre dinâmica e atualiza
da do SENÄl e SESI

• Estimular uso racional da Energia e a utilização
de energias alternativas e renováveis.

• Auxiliar no desenvolvimento e implantação da

competitividade nas pequenas e médias empresas em to

dos os niveis.
• Interação e participação ativa nos projetos e rei

vindicações comunitárias que visem o bem estar da popu
lação em geral. .

.

'. Participar ativamente no processo de Preservação .

do MeioAmbiente.
• Rever o papel das entidades de classe representati

vas da atividade econômica como agentes çatalizadores e

provocadores de mudança.

DIRETRIZES BÁSICAS
* Discussão ampla sobre Turismo.
* Estfmulos [IScaispara a infra-estrutura turística.
* Educação voltadapara o Turismo.
* Preocupação com o embelezamento da cidade.
* Preservação do Patrimônio Histórico.
* Divulgação daspotencialidades turisticas existentes em Jaraguá do Sul.

,.

JARAGlJA 2010

COMEÇA HOJE COM A
..,.", .

PAlUIÇIPAÇAO' DE CADA UM.
Página 2

DIRETRIZESBAsICAS
• Discussão e implantação do Plano Diretor Ru-

ralo
• Promover a capacitação a nível técnico e geren

cial do operário agricultor· (Pan-time), na produção de
hortifrutigranjeiros e outras atividades.

* Instalação de laboratório básico de análise de
solo.

• Estimular o uso nacional do solo, buscando di

verslficar a produção tendo em vista o mercado local

regional.
• Promover pesquisa para seleção dos hortifrud

granjeiros que mais se adaptem em nossa regido,
acorda com o tipo de solo e condições climáticas.

• Ampliação da patrulha mecanizada, com m4�
quinas e equipamentos adequados, à pequena proprie
dade.

• Criação de um programa municipal de melhoria
da atividade leiteira na região.

• Orientar e exigir o tratamento de dejetos oriun
dos da instalação de novas construções rurais destina
das as criações (pocilgas, esterqueiras, etc.), que com

prometem o equilíbrio do meio ambiente.
oi< Apoiar o melhoramento das formas associati

vas de produção e da infra-estrutura de comerciali

zação: feiras nos bairros, condomínio e colocação dos

produtos nas verdureiras locais.

DIRETRIZESBAslCAS
• Imprensa mais analítica eprofissional.
• Evoluçãopara jomal diário.
• Manutenção das antenas repetidoras e instalação de
novas.

.

• Incentivar implantação de emissora local de TV.
• Planejar o programa de expansão de telefonia obser
vando os aspectos quantitativos e qualitativos dos ca

nais de salda.
• Ampliação de telefones públicos para o mínimo de
1% do total de terminais instalados no munidpio -

DDDeDDL
•Aplicar legislação existente disciplinando a utilizaçãO

, de espaços publicitários (out-doors, faixas e painéis,
etc.).

Componentes .Slstemas e Máquinas para concreto.

TECNOLOGIA A_$ERVIÇO
DA CONSTRUÇAO CIVIL

Projeto Jaraguä 2010
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Lutar' pelo, .resgate dos
.

valores morais do cidadão

Desenvolvimento Social como meta funda
mental da sociedade tem por base o bem estar do

Homem, através do resgate de seus valores morais e

responsabilidades como cidadão. Isto será.alcança-
110 po; um processo âe longo prazo, antecipado so

mellte através de um formidãvel esforço educacio-
nal.
o Educação que reveja seus conceitos, procurando
reestnlturá-los com base nos valores éticos básicos
tfà civilização ocidental, visando a mudança de ati-

tudes pelo conhecimento, dotando o indivíduo de
maior conhecimento de si próprio e do papel que
pode desempenhar dentro da sociedade. Com isso,
se conseguirá incrementar a medicina preventiva, re-,
duzindo os índices de doenças; valorizar a Cultura,
através da preservação do nosso Patrimônio Históri
co, Artístico e Cultural; incentivar o Esporte como

meio de manutenção da saúde fisica e mental; asse
gurar o direito de ir e vir do cidadão, oponunizando
emprego e habitação.

DIRETRIZESBÁSICAS
• Refonnulação e dinamização do Conselho Muni

cipal de Saúde. �

• Dotar a Secretaria do Bem Estar Social de-corpo
IiCllico com poder de decisão.

• Oportunizar a formação e reciclaGem dos profis
sionais na área de Saúde e Assistência Social.

• Criação de Núcleos Sociais de Educação voltadas

para a Saúde nos bairros.
• Promover o desenvolvimento da medicina alter

oativa como forma de prevenção e auxilio nos tratamen-

tos.
'

• Implantarhospitalmunicipal a culto e médiopra
w, com administração compartilhada com a comunidade.

• �otar os hospitais de maior infra-estrutura, sufi
diente e modema. Criação de setor psiquiátrico isolado e

contratação dos serviços profissionais específicos.
Il

.

• Implantar e equipar uma UTlpediátrica 110 Hos-
pital Jaiaguá. ,

'

, • Implantação de um Pronto SOCOlro Municipal
Adulto e Infantil com atendimento médico-odontolágioo,

r

utilizando as estruturas atuais.
• Ampliação do atendimento odontolôgico junto

aos núcleos sociais.
.

• Incentivar a assistência médiea preventiva nas

empresas.
• Implantação de núcleo de reabilitação profissio

nal.
• Maior assistência especializada aos deficientes [f

sicos, visuais e auditivos, que atenda a todas as camadas
da população, buscando a reabilitação para o convívio
social.

• Maior atenção ao idoso carente junto aos núcleos
sociais nos bairros; com implantação de um centro de
triagem, cadastramento e atendimento às famílias.

• Incentivar a criação de creches em pontos estraté
gicos.

• Fazer cumprir o código da criança e do adoles-
cente.

• Exigir serviço profissional nas farmácias.
• Maior controle 110 tratamento da água consumida

pela população.
•Aplicação das leis de vigilância sanitária existentes.

DIRETRIZESBÁSICAS
• Criar ConselhoMunicipal de Educação. .

I . � Aplicação superior aos 25% da arrecadação
mUnicIpal em Educação.

• Valorização do profissional de educação.
• Oportunizar a reciclagem do profissional âe

edllcação. .

• Garantir o acesso, a permanência e a quali
dade de ensino do 1!l Grau.

• Empregar adolescentes que tenham concluí-

do o ]!lgrau ou o freqüentem.
• Oponunizar a complementação da educação

de adultos semi-analfabetos nas empresas.
• Implantação de centros tecnológicos de 2!l e

3!l graus (Cursos Técnicos).
• Expansão da FERJ a curto e médio prazo

com a implantação de novos cursos em tomo de três
áreas básicas: Educação, Tecnologia e Gerência.
,

• Implantar centro de formação para o setor
terciário.

DIRETRIZES BÁSICAS
• Criar o Conselho Municipal de Esporte. ;

• Criação da FundaçãoMunicipal de Esporte.
• Estabelecer plano educativo forma e informal para

conscientização do espolte.
.

• Incentivar a formação de equipes de competições que
representem a comunidade.

• Construção de complexo esponivopara $fW'des even
tos.

• Incentivar o espone amador.
• Construir praças poli-esportivas e de lazer nos bair-

ros.

-

..

1
DIRETRIZES BÁSICAS
• Criação do ConselhoMunicipal de Segurança.
• Desenvolvimento de campanhas educativas e

preventivas com relação a Segurança em geral.
• Criação da Delegacia Circunscricional.
• Manutenção e dinamização do Conselho Muni-

cipal de Trânsito.
.

• Uma 'atuação mais efetiva do Policiamento de
Trânsito.

• Instalação de Distritos Policiais nos principais
bairros, com estrutura e autonomia 'de atendimento.

• Transformação da Cia. de Polícia Militar em
Batalhão.

. • Construção da nova Cadeia Pública.
• Criação de um InstitutoMédico Legal.
• Apoiar e subsidiar a manutenção do Corpo de

Bombeiros Voluntários.

DfflETRIZESBÁSICAS
• Criação de um Conselho Cultural para incentivar as

atividades anisticas e culturais.
.

• Conclusão do Centro CultW'OI de Iaraguâ do Sul.
• Manutenção da orquestra clássica' e de metais no

município.
• Gnação de espaços destinados aolazer cultural nos

Bairros.
.

• Manutenção e dinamização de projetos cuuurais eXis
tentes, levando a alte e a cultura aos bairros.

•Manter os aspectos da tradição na Schutzenfest.
•Apoio aos grupos folclôricos e sociedades de tiro exis

tentes no município.'
• Incrementar todo tipo de atividade artística nas esco

las.
• Estimular e apoiar as iniciativas artisticas e culturais

municipais.
• Incentivar as sociedades culturais e recreativas do

município.

P9r umamelhor gualidade de
Vida em Jaraguá do Sul. gmg

Página3
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Desenvolver a cidade sem

agredir o ecossistema
Desenvolvimento urbano

A utilização racional do solo, apreservação do
meio ambiente, a organização espacial das ativida
des, a distribuição equilibrada da população e o

aperfeiçoamento das funções sociais básicas de ha

bitar, circular, trabalhar e recrear, associados a uma

nova compreensão do papel dos seres humanos IlO

ecossistema planetário, tomam possível a tão alme

jada busca do crescimento com qualidade de vida

assegurada, meta do desenvolvimento sustentado.
Com o delineamento e implementação de uma

política urbanística e a fixação de diretrizes e metas

governamentais que propiciem um crescimento pla
nejado, ter-se-á condições para alcançar os níveis
qualitativos de vida que se pretende para o jara- ,

guaense, sempre dentro de uma ótica democrática e --------------------...

participativa.

DIRETRIZES BÁSICAS:
• Manutenção e dinamização do COMljRB - Con

selhoMunicipalde Planejamento Urbano.
• Desenvolver espírito de cidadania e cultura ur-

bantstica.
'

• Ampliar os recU1SOS técnicos, humanos e mate

riais necessários às atividades básicas de planejamento.
• Resgate do planejamento microrregional, através

.da AMVAU - Associação dos Municipios do Vale do Ita

pocú, integração com os órgãos de planejamento munici

pais.
• Aprovar e implementar o Plano Diretor; atuali-

zando-operiodicamente.
I

• Compatibilizar investimentos em infra-estrutura
com as diretrizes no Plano Diretor.

• Fazer cumprir a Legislação inerente ao PlanoDi-

retor.
• Adequar a qualidade dos serviços e obras públi

cas aospadrões técnicos e estéticos básicos.
• Investir em projetos e obras de cunho urbanístico.
•Aperfeiçoamento da malha viária e do sistema de

circulação do trânsito.
• Criação de um núcleo de gerenciamento do trans

porre coletivo e elaboração de um plano de transporte de
massa.

• Descentralização das atividades urbanas.
• Harmonizar o crescimento urbano com a preser

vação do meio ambiente.
,

• Dotar os órgãos de controle e fiscalização das
condições necessárias de infra-estrutura e atuação.

• Criar um sistema municipal unificado e centrali
zado de informações.

DIRETRIZESBÁSICAS:
• Manutenção e dinamização do COMDEMA -

COllselho de Desenvolvimento do Meio Ambiente e inte

gração com os órgãos similares microrregionais.
• Estimular a criação e integração âe COMDEMAS

na micronegião.
• Estimular a ação daAMVALI no desenvolvimen

to de trabalhos voltados ao meio ambiente a nível micror-

l-egiOtt0/.
' ,

• Dal' cumprimento ao estabelecido na Lei Orgâni
ca doMunicipio quanto àpolítica ambiental.

'

• Contratação de técnicos com dedicação exclusiva

para assuntos relacionados aoMeioAmbiente.
• Estabelecimento de uma cultura ambiental,

através da educação formal e informal.
• Solucionar o problema do lixo hospitalar, indus

trial erural, a ntvel local e microrregional.
• Implantar usina ou aterro sanitário em área ade

quada, localou micronegional.
• Implantar a rede de esgoto sanitário e desenvolver

estudos de sistemas altemativos de coleta, transpone, tra
tamento edisposição final de dejetos orgânicos.
I

• Garantir a qualidade e a quantidade do abaste
cimento de água ;IaS áreas urbana e rural, considerando
a interdependência microrregional. .'

• Infonnação e conscientização dos agricultores em

relação ao uso dos agrotóxicos.
• Continuidade cio programa de proteção e despo

luição da bacia hidrográfica do rio ltapocú.
• Firmar convênios com organismos estaduais e [e

derais na área 'ambiental para controle e fiscalização, em
primeira instância, da flora e da [auna.

� Impedir os desmatamentos, a ocupação irracional
de encostas e os movimentos de tetraplenagens indevidos.

• Investir em projetos e obras voltadas ao paisagis
mo, à arborização e à ecologia.

". Reduzir a poluição visual indiscriminada e criar

parâmetros de comunicação visual adequados.

DIRETRIZESBÁSICAS
• Reativar Conselho Municipal de Habitação -

COMBAB.
• Manter e dinamizar o COHAlAS - Companhia de

Habitação de Jaraguâ do Sul.
• Elaboração de um Plano Habitacional através do

COHAIAS, vinculado a taxa de crescimento populacional
domunidpio. " "

• Incentivar empresas privadas a participarem do
COBAIAS.

• Viabilizar cooperação dos govel7los Federal, Es
tadual e Municipal, na implantação de loteamentos e con

juntos habitacionais para população ele baixa renda.
'" Incentivar empresas de construção civil a produzi

rem unidades habitacionais paropopulação de baixa ren
da.

• Manter e dinamizar O "Programa de moradia'
econômica" da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul. ,

• Diversificar a arquitetura das unidades habitacio
nais.

,

DIRETRIZESBAsICAS:
* Restabelecer e garantir a qualidade do siste

de distribuiçäo de Energia Elétrica.
* Estabelecer plano educativo formal e inja

para conservação da energia elétrica.
* Estudar outras formas altemativasi de ene

para diminuir a dependência da energia elétrica.
* Investir em SEs(Sub-Estações)e alimenta

de acordo com os níveis de crescimento.
* Implantar sistema CONDISC - Sistema Su

visor de.Redes Infonnatizado.
\ * Implantar um Centro Informatizado de "

ração e Disttibuição.
* Estabelecer convênio com o poderpúblico ]H11J

manutenção da iluminaçãopública. .

* Propiciar maior autonomia técnico admillistra.
tiva para a agência local.

DIRETRIZESBÁSICAS
•Ativação de UIII Conselho do Patrimônio Históricot

Arquitetônico.
• Dinamização do "Arquivo HistóricoMunicipal".
• Elaborar legislação de Tombamento do Patrim

Histórico eArquitetônico.
• Cadastramento do Patrimônio Histórico e Arizuit

nico.,
• Estabelecer plano educativo formal e informal para

preservação do Patrimônio Histârieo eArquitetônico.
,

• Preservação de Patrimônio de Interiores: MUSEUS.

Projeto deve' ser
,

revisto para
acompanhar

dinâmica da região
.,
Conclusão

A síntese do PROJETO JARAGuÁ 2010,
,aqui apresentada, não é um trabalho final com
conotações' dogmáticas, e sim idéias a serem
rediscutidas, perledíeamente, revistas, acrescen
tadas e, até mesmo contrariadas, com o intuito

, de acompanhar a dinâmica evolutiva de nossa

região.
Cada cidadão é co-responsável com o

momento presente e futuro da cidade na gual
, vive. Com suas atitudes e ações, por mais hu

mildes que sejam, formarão o perfil da cidade e

da região.
, Dependerá de pessoas,entidades e órgãos
públicos, que se esfórçarem para pensar além
de nosso tempo, como realizar na prática a im

plementaçäo destas diretrizes, bem como os

agentes realizadores.
A, comunidade como um todo precisa se

organizar, fazer-se representar através de líde
ranças interessadas no bem-comum, acima dos
interesses particulares, para reivindicar, díseu
tir e fazer acontecer.

O PROJETO JARAGUÁ 2010 é o resulta
do desta nova mentalidade, unindo a Imergia e

a vontade de fazer dos jovens com a experiência
e a sabedoria dos mais vividos.
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Est� semanárioparabeniza
À

CHALE IMOBILIARIA, pelo 10º
, aniversário e agradece pelo bolo
gentilmente enviado à redação deste

jornal.
,

.táa·_ae.táa·.táa·_
��.��.��.��.�

É com' muita alegria que a família e os

amigos vem desejar através desta coluna os since
ros votos de felicidades ao Sr. Afonso M. Weber,
que comemora seus muito bem vividos 83 anos

no dia 26 (Domingo).

, Lucíane Réus, filha
.de C�çador, comple
o dia 18 de julho,
o Sr. Rudi e Ru

.

de Jaraguä foram
I.

Nossos
parabéns à
jovem Salete
Pires, que
troca de
idade
amanhã (26).
Felicidade!

,'It. Q
. T' T.1: a André,_til}_, � noivos Jatr "a er e n reza

� r. Rudolf, aguardam anciosos a cerimõ

�17 nia religiosa a realizar-se hoje (25), às
:_{lI}J' dezoito horas na Matriz São Sebastião.
�i Os' convidados serão recepciona

�� dos na Recreativa da Marisol.
'

,

'
'

eINE JARAGuÁ
QUINTA - 23/07/92 - 20:15 horas - Filme Erótico. Censura:

18 a/los.

SExtA - 24/07/92 - 20:15 horas': Rookie 11mprofissional do
perigo. Diretor: Clint Eastwood. Com: Clint Eastwood, Sonia
Braga Chalie Sheen eRaul Julia. Censura: 12 a/los
SÁBADO - 25/07/92 - 20.15 horas - Rookie 11111 profissional
do pengo. 22.•00 horas - Filme Erótico. Censura: 18 anos
DOMINGO - 26/07/92 - 20:15 horas - Rookie 11m profissio
nal doperigo.
SEGUNDA - 27/07/92 - 20:15 horas - "Semprogramação".
TERÇA - 28/07/92 - 20:15 horas - Rookie umprofissional do
perigo.
QUARTA - 29/07/92 - 20:15 horas - Rookie um profissional
do perigo.

,

!;Dra. DENISE MÜLLER T OLMOS
I'

, GINECOLOGIA - OBSTETRfcIA
PREYENCÄO DO CÂNCER

INTeR-CLíNICAS Rua Joã� Pico"i, 247 - Fone 72·3755

Jaragu;j do Sul-SC

Fotoooilto
, �� I

LtcIcL

Rua GaUherme Weege, 332 (Centro)
FONE (0473}12'1857' JARAGUA DO SUL'sc

\

,_·':��1l'rLBolsa '

deTelefones
COMPRA· VENDE· ALUGA

Rua WalterBreithaupt. 92 (defronte CIO

Beira Rio,Clube de càmpo)
Fône (0473) 72-2598 .

Jaragu4doSul-SC
FILMAGENS - FOTOS.; REVELAÇÕES

l3e13eli4
CALCAOOS

Av. Mal. Deodoro, 3J9'
Fone: 72-3985

A GERAÇÃO
DAMALI:tA

Móveis Weber

Fábr.ica e Loja
Armâríos Embúttdos : Möveis sobmedida
CozinhasAmericanas - Moveis em Geral
73-0077.- 73-0238 - Guaranurim - SC

Deo que há
demelhoTpara
seus animais

CLíNICA
VETERINÁRIA

ZQQ
�. II"

II ,'VIDA
II

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

tosa, carinho e proteçõo.
ltUII Luiz KJenell,1l1 (1IO'!ado PInk

anel Blft)
,_ (recadOI) 1l-03!1Z e 12-1430

MMkos Veterinários
AneUse B. Lehm8ÓD

CRMV2 .. 1l2S

MaurCclo LehmRDD
CRMV21126

Bettina Goscb
CRMV�·l389

o algodãO longa vida.

FO.I(0471) 72-3200
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VENDAS

LOCAÇOES

LOTEAMENTOS

CASA MISTA c/OI apto. na rua João Grubba

próx.WEG II
CASA MIST� Rua Campo Alegre próx. IN
DUMAK
CASA ALVENARIA c/80,OOm2 c/terreno de
450,OOm2 rua Domingos da Rosa s/no.
CASA DE ALVENARIA Rua Roberto Ziemann
CASA DE ALVENARIA Rua Três Rios do Nor
te
CHÁCARA c/50.000,OOm2 em Guaramirim

c/I5,O mts de Crente p/asfalto.
CHACARA em Nereu Ramos cjI45.000,OOm2,
c/casa de 160 mts.
'J1ERRENO 13.50x38 na rua Nicolau Schmitz
TERRENO c/5.700,00m2 na rua Roberto Zie
mann

TERRENO c/esqu,na na rua Antonio Carlos
Ferreira
TELEFONE DO PLANO EXPANSÃO.

LOCAÇÃO
SAlAS COMERCIAIS na rua Roberto Seidel em Corupá ISAlAS COMERCIAIS em cima da MP em cima do UNI.
,BANCO
AptO NO ED. JOANA: c/02 derm, + dependência de- em.
pregada, interfone, portão eletrêníeo e garagem na-Av. MaL
Deodoro, 364.
CASA DE ALVENARIA na rua Joaquim Francisco de Pau. II
Ia n2 4225 c/03 dormitórios. �
07 CASAS GEMINADAS na rua Alfredo Funke n2 76 c/02 ::
dorm. luz individual, área de serviço. �
CASA DE MADEIRA na rua José Picoli no loteamento
Verbinen.
CASA DE ALVENARIA na rua Domingos da Rosa, s/n2
c/02dorm.

VENDAS

CRECI 0914 - J

VENDE

, CASA DE ALVENARIA - 'com 260m2; te11Y!IIO

COIII 3501112, Rua Antonio Teixeira Jr.
CASA DE ALVENARIA-S/ACABAMENTO •

CO/ll 236m2, terreno com 300m2. Rua Alfredo
ManII.

.

CASA DEMADEiRA· com 90m2, te11Y!IIO com

4§Óm2, Tifa dá Polvora.
CASA DE MADEIRA - com 148m2, te11Y!IIO

CO/ll 450m2 - Rua WalterMarquardt.
CASA DE ALVENARIA - com 256m2, te11Y!IIO

com 915m2· Rua Onélio Hans - Vila Lenzi.
CASA DE ALVENARIA - com 140m2, terreno
COIII 420m2 - RuaAlfredo CarlosMayer.
CASA DE ALVENARIA - com 901112 lia CO
lfAB..
CASA DE MADEIRA - com 100m2 e terreno -

Ira Rua Santilha P. Rengel.
APARTAMENTO - com 250m2, 1q andar - Ed.

Athenas - PARTE FINANCIADA.
APARTAMENTO, - COI1! 87/�12 de nq 102 - (3
donnitârios] - Condominio Amizade. PARTE
FiNANCIADA.
TEMENO - com 542m2 - Loteamento da Bar
ra.

TERRENO - com.ß245m2 - Rua Prefeito José
Bauer (Próx. COlIAB)
TERl,UINO •. com 805m2 - Rua Manoel L. da'

TERRENO RESIDENCIAL
C/l.J6�mZ

C/l casas mi....$, 49,OOmZ
cada. Rua 548 - Clara

lIa.......nn. Barr. do Rio
Cerro. Cr$ 35 milhões.

(atéOI/08/91)

TERRENO no Centro do
NoreuRamos

C/5.4�,l)OmZ ótima
_Iização

Cr$ US milhões
(até 01/08/91)

Silva .: Prôx: Fôrum. �i

ALUGA

GALPÃO - com 190m2 - Rua Francisco de Pau
Ia.
SALA COMERCIAL - com 50m2 - Rua Gumer
cindo da Silva (esquina).
SAl.A COMERCIAL - com 70m2, na Rua Ioin
vitle - antiga Piscinas .laraguâ.
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r....... Happy

Hour

A estrela de Ríngo
volta a brilhar

'� vezes eu não acredito que já se passaram
22 anos desde que os garotos. estavam juntos': diz
Ringo Starr, em um intervalo de gravação do vídeo
para o seu mais recente single "Weigh: of The Wor
ld". Os "garotos': The Fabulous Four ou os Beatles
tem um jeito engraçado de serem introduzidos nas
conversas de Ringo. ß comum que ele se sinta frus
trado com a sucessão de perguntas sobre o grupo.
Agora mais do que nunca, aos 51 anos, Ringo. tem
boas razões para querermanter as coisas no presen
te. Está de volta às paradas. "Time Takes Times" é
com certeza o seu melhor trabalho desde o estouro
do disca Ringo, em 1973. o novo álbum é o exemplo
de sua volta triunfante depois de umpenedo que ele
descreve como "onda alcôolica", Ringo ls back
agam e de nova banda:All-Starrs.

UnDeRgRoUnD
o cineasta Daviâ Lynch volta à TV americana com

"On The Air'� comédia maluca sobre uma rede imaginá
ria de TV dos anos 50 que encontra o sucesso quando tu
do dá etrado em suaprogramação.

.

A gravadora WARNER quer gravar um LP com o

apresentador SERGINHO .GROISMAN dando "canja"
em faixas de bandas' de rock nacional. Groisman estâpen-
sando no caso. , .. '

'.

. O departamento de marketing da MTV promoveu
festa no último dia 6, para a apresentadora Rita Lobo, do
':�Agogo". Contemplados com um convite individual
UnlCO alguns Vdsfizeram "fot/ait" em protesto.

HEBE CAMARGO foi convidada por Silvio Santos
J!OTa' assumir a apresentação do "Show de Calouros" que
UJtegra o programa dominical do animador e dono do

� SBT.
,

O Programa de Domingo da Rede Manchete .eXibi�
semaná retrasada o novo "clip" do BARÃO VERME
LHO, '� Pedra, A Flor e O Espinho", recusado pelo
"Fantástico" da Rede Globo por conter cenas de nú fron-
wL .

CORREIO-
-=» c::» ..C»"C»

.

Parabéns Jaraguá do Sul

ALTA
•• A .

.

FREQUENCIA
"Teu brasão tem o verde: é esperança;
O vermelbo, eitepovo que avança.
Ao lufar da bandeisemarchamos,
Pela tetra que é nossa e que ama

mos."
.

_________.P.Ati_ (Hino de ]àraguá do 'Sul)

Marli
Roeder,
umadas
concorrentes
ao título
Garota

.

Cidade
de
Jaraguá
do Sul.

Nos céus na vizinha loinville, boas Corpo eAlma e belas candi
opções na área de lazer e cul- datas na passarela. Os. in
tura é que não faltam. Apro- gressos já estão circulando.
veitem! Promoção da ARSEPUM e

SchoppingPromoções.

A Esquadrilha da Fu

maça faz sua apresentação
em laraguá do Sul neste dia
25, às 16 horas. Inédito! Garota Cidade de

Jaraguä do Sul
Desfiles de moda

Não se queixe.•• Neste final de semana

(dias 25 e 26) a 6B FeiM, da
Um milhão de cruzei- Malha apresenta mais desJi�

TOSpara a vencedora do con- les de moda. No sábado. no«
curso que acontecerá dia 11J horários de 14h3Omin. e

de agoslo, no Parque Muni- 17h3Omin.. No domingo. às

cipal dê Eventos. Música do 16 horas. À. mostra, toda a

criatividade e qualidade dos

conf!ccionistas
.

dé Jaragud e

regulo.A produção dos desfi
les ficou a encargo da CKA1
Produções.

Com toda a variada

programação das comemo

rações dos 116 anos da ci
dade e o Festival de Dança

'.

o trabalho da sua gente e a

criatividade do empresariado
fazem cada dia mais a nossa

Jaraguá.
FelizAniversário!

Inauguração
O Gargamel firma-se.

CÓ1nO ponto de encontro da
juventude local. Lanches gos
tosos e gente'bonita, além do
vai-,e-vem da Reinoldo Rau.:.

, '

Garota Studio

PERFLEX
PERFLEX
PERFLEX,

Será em Guaramtnm,
dia 8 de agosto, a � �tapa
do concorrido concurso. Pre
parem os seus corações. Vo(
to com maiores informações.

o Poder Legislativo, saúda esta cidade que há 116 anospreserva a sua

tradição çom fé e trabalho. A todos que inspirados no lema "Grandeza

pelo Trabalho'tcoruribuiram para o seu extraordinário desenvolvimento,
expressamos nossa profunda' admiração e prestamos nossa homenagem.

Mensagemda

- CâmaraMunicipal
.

de Vereadores
,

de Jaraguá do Sul
Heins Edgar Raeder

. Presidente

araguá do Sul, 25 a 31 de julho de 1.992 Página 13
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Bananicultores se '

� . �

reúnem em assocraçao
Pata congregar agri

cultores que plantam ba
nana, dar-lhes maior re

presentatividade e maior
poder de barganha na

aquisição de insumos na

comercialização de suas

safras e na modernização
dos métodos de cultivo de
suas plantações, foi criada
em Jaraguä do. Sul a As
sociação dos Bananiculto
res.

A fundação aconte

ceu, às 19 horas, no 'dia 16"
de julho, no Salão 25 de
.Julho, localidade de Jara
guä 99. A diretoria pro
vis6ria é composta,

-

,por '.

Adernar Henn (presid'en ..

te), Ronaldo Fischer (se-,
.,-

cretärio), Dino Hass (te- __--------------
soureiro), e as comunida-
des estão assim represen
tadas: Jaraguazinlio· (A
dernar Henn e Ronaldo
Fischer), Rio Cerro (Dino
Hass e Gerald Schünke),
Nereu Ramos (Carlos Al
berto Gadotti e Luiz Ro
berto Floriani), Itapocuzi
nho (Leopoldo' Vogel e

Hilberto Fritzke) e Rio da
Luz (Arno Fischer e SiJ
berto Voigt). -

,o presidente Ade
rnar Heim,' diz que dos

produtos agrícolas produ
zidos no Estado de Santa
Catarina, a banana é o

que tem maior possibili
dade de exportação para
os países do Cone Sill, A
abertura do Mercosul exi
girá dos produtores uma

maior eficiência na pro
dução para competir com
outras regiões produtoras.·
"A organização dos pro
dutores em formas asso
ciativas é fundamental pa
ra a'.modernização do se
tor", analisa.

Nos orgulhamos depertencer
a esta comunidade ordeira
que faz do trabalho e da
valorização humana sua -

principal razão de existir...
Parabéns Jaraguá do Sul.

KUSZ - Artefatos de
Couro Ltda.
Rua Cabo Harry Hadlich, 865

Fone: 72-0682 - Jaraguá do Sul- SC

� r
,

SPEZIA & elA LTDA.
Rua João J. Ayroso, 772 - Jaraguä Esquerdo

Fone: 72-0300 - Jaraguá do Sul - SC
,

.

A· Spézia & Cia Ltda. saúda Jaraguá do
Sulpelos 116 anos de fundação e

cumprimenta Colonos e a vocêMotorista
pela passagem do dia 25 de julho.

Parabéns!

Jaraguá do Sul

Rua Mal. Deodoro, 28
Fone: (0473) 72-0346 I 72.()866

Progresso a gente conquista
Jaraguá do Sul, 116 anos de .

'� trabalho eprosperidade. ,

E bom viver e trabalhar aqui.
Agora é hora da gente
comemorar com uma

'DISTRIBUIDORA
,

.

M.W.LTDA.
Fones: 72-0633 e 12-0077

Jaraguá do Sul --SC
.

Jaraguá do Sul116
,

anos de lutas
e vitórias

Parabéns, povo jaraguaense

INTERIMÓVEIS
Jntermedíäría de Imóveis' Ltda,

Rua João Picolli, 104
Fone: 72-2117

.Jaraguá do Sul116 anos de progresso
Uma estrela que brilha na constelação do .

progresso de Santa Catarina e do Brasil.
Neste 25 de julho, um abraço especial a

todos osMotoristas e aos Colonos
-

a nossa gratidão.
PáginaLa
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• • •
I·mobiliária

'1111
Imo'bUlirla

·lln 72-0031 Iln
.

t

MENEGOTlil Uda. MENEGOTlil Uda.
I,

'f � t

(0"13) 72·0031Menegolli (0413) 72·0031 II MenegoBI'
.

, Menegolfi
. ., � . �" . ..._

IMOBllI�RIA MENEGOT;r1 - Edifício M�negotti - 5al.107 -12. andar - Av.Mal.",,,Ó.ILIÁRIA MENEGOTTI - Edifício Menegotti - ..1.107 -12 andar - Av.Mal. Imobiliária Menegotti Ltda
D,odoro d. Fon"&.c. - CRECI n2 5501- fone 72-0031 JUCESC N!? 42·200110742 CRECI N� 550 J O.odoro da Fon••c. -CRECI nll 111101- fon. 72-0031

r

CASAS DE ALVENARIA: I

TERRENOSt
II

,

f

L()O\L: Ruam2 ÁREA.m2 VAWR sÍTIO: LOCAL: Ruam2r ÁREAm2 .VAWR
. -

..

Vende-se '"
.� .. .", "

VilaRau'
,

59� 200,00
,

e-s' 1�.ooq.000,OC)"" com area CZERN!EWICZ 089 445,00 Cr$ 10.000.000.00
. ,

de
.

249.000,00m2,' RicJMolha •

,
-56,00 "j •. i'Cr$·15.000.000,00 VIlAAAU 595 475,00 Cr$ 32�000.000,00

contendo 01 casa
_.

Al!'izade 679 ' 100,00 ,
i Cr$ 42.000.000,00 CHICO DE PAULA 454 .445,50

.

Cr$ 18.000.000,00, - -- ,u

alvenaria, 01
Vila 'Nova 364 54,00 Cr$ 48.000.000,00

em
AMIZADE. 679 644,00 Cr$ 33.000.000,00,

rancho, 'árvores
Nova Brasßia Õ37 100,00

.

Cr$ 100.000.000,00 frutíferas, água cris- AMIZADE 679 420,00 Cr$ 26.000.000,00,
'Jguá Esquerdo 362 70,00

.,

Cr$ 23.000.000,00 talina. AMiZADE 679 602,85 Cr$ 33.000.000,00,\ .

, . Valor: Cr$ . AGUA VERDt: 709 300,00 Cr$ 21.000.000,00
,

150.000.000,00.· II

"

II �

Imobllljrla Menegottl,o .eu espaço a sua conquista. I' II Imobiliária Menegotti,oseu espaço a sua conquista.

."
"

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

VENDE:
Sala Comercial c/65m2 - Ed. Flo
tença
Aptos. 1 quarto c/70m2 - Ed. Flo
rença
Apto: � quartos c/130m2 - Ed. Flo- ,

tença
Casa de Alvenaria c/260m2 - terre-
110 5.750m2 - Rio Molha.
Casa em Schroeder c/48m2 - terreno
450m2
Casa Alvenaria c/240m2 próximo
Ind. Reunidas

Terreno R. Angelo Schiochet
c/640m2 - casa de madeira 140m2
Terreno em Schroeder c/525m2
Tcneno em Schroeder c/717ni2 .

Terreno Vila Rau com casa sem i
acabada âe 70m2
Terreno Vila Rau com casa semi
acabada de 70m2
Terreno Vila Rau com casa de ma-

deira
.

ALUGA:
Sala Comercial primeiro andar Ed.
Domingos Chiodini

..

EDITAL

AUREA MÜlLER GRUBHA, Tabeliã e Ofi
ciai de Títulos da Comarca de Jaraguá do
Sill, Estado de Santa Catarina, na-forma da
Lei etc. "

..

Faz saber a todos. quanto este edital vi
rem que se acham ncste canôrio para Protes-
tos os Títulos contra: .

DARCI FQLCIN/- RÜ4. LAUROMÜLLER

V1lfJ�J$'BARBOSA - MAL D�ODORO
DEFRONTE c: SÃO LU/Z NESTA;
GRESTES FIRME SONEGHET - RUA 15
DENOVEMBRO 584 NESTA,
IlTG/TEX DISTR. PRODS LJMP LTDA -

CRICIÚMA J3 NESTA,
MOVEIS ROMAO LTDA - R: GETÚLIO
VARGAS 778 CORUPA,

OSMAR FIEDLER - ESTR. ITAPOCUZI-
NHO 5rxf..1 NESTA,

.

PAULO PAllOLSKl - R: ESTR ISABEL
,CORUPA,

XX�".x.x.x_".x.x.x.x.x.x.x_"x.x.x
E, como os ditos devedores não foram

encontrados ou se recusaram a aceitar a de
vida' intimação, faz por intermédio do pre
,seilte edital, para que os mesmos compare
çam neste Cartório na Rua: Arthut Miiller,
78, no prazo da. Lei, a fim de liquidar o seu

débito, ou então dar razão porque não o faz,
'sob a pena de serem .os referidos protestados
lia forma da Lei, etc.
RMN/Jarc;Jtá do Sill, 20 de julho de 19?2.
Agf.!i111Dlffflio����ftDl�fldt�l

II

Proclamas de Casamentos II

II II

MARGOT ADÉLlA GRTJBBA de Osnildo Strenner e Verônica Kreyssig
LEHMANN, Oficial do Registro Civil Strenner:
do]fI Disttito da Comarca 'de Iaraguâ EDITAL NfI 18.373 de 16-07-1992
do Sul, Estado de Santa' Catarina, Bra- HILÁRIOAJ;VESFlUIOELEONIDA
sil, faz saber que compareceram em GORGES
Canõrio exibindo os documentos exigi- Ele, brasileiro, solteiro, vendedor; natu
{los pela lei, a fim de se habilitarem para ral de Itaiópofis, neste Estado, domici-
casar, os seguintes: liado e residente na Rua dos Escoteiros,
EDITAL NfI 18371 de 15-07�199� 217, nesta cidade, filho de Hilário Alves
ADILSON HEUO DOS SANTOS E . e DelorâésAlves.
ROSIMARIE VITKOSKI Ela, brasileira, solteira, professora, natu
Ele, brasileiro, solteiro, vendedor, natu- ràl de Bann Velha, neste Estado, domi
rol de Iaraguá do Sul, domiciliado e re- ciliada e residente na Rua dos Escotei
sidente na Rua Onélia Maria Klein, 141, I'OS, 2n fiesta cidade, filha de Iosé
em Vila Lenzi, nesta cidade, filho de Afonso Gorges,. eMaria Gorges.
Manoel João dos Santos e Dovirge Ma- EDITAL NfI 18.374 de 17-07-1992
fra dos Santos. CARLOS VIEIRA E ROZANE PAU-
Ela, brasileira, solteira, auxiliar de es: UNA DIAS
critôrio, natural -de Jaraguâ do Sul, do- Ele, brasileiro.. solteiro,

.

eletricista, natu-
,
miciliada e residente na Rua Francisco rol di! Iaraguá do Sul, domiciliado e re

Hruschka, 261, em Iaraguâ-Esquerdo, sidente em Ribeirão Molha, nesta cida
nesta cidade, filha de Antonio Vitkoski e de, filho de Amaro Vieira e Irene Bol-
Eluiza Demarchi Vitkoski. laufVieira.
EDITAL Nfl18.372 de 15-07-1992 Ela, brasileira, solteira, operária, natural
RONIWO PAES E ROSANE MARIA de São Domingos, neste Estado, domici
STRENNER liada e residente em Ribeirão Molha;
Ele, brasileiro, solteiro, eletricista, natural nesta cidade, filha de Dejalmo Dias e

de Lages, nestes Estado, domiciliado e Teresinha Pavoski Dias.
residente em Garibaldi, nesta cidade, fi- E para que chegue ao conheci-
lho de Eva de Fátima Madtigà Paes.' mento de todos, mandeipassar o pl't!sen-
Ela, brasileira, solteira, do Im; natural te Edital, que será publicado pela imc
de Iaraguâ do Sul, domiciliada e resi- prensa e em Canário, onde será afixado
dente em Garibaldi, nesta cidade, filha durante 15 dias.

II

Trabalho, esforço ededicação são ingredientes utilizadosparao
.desenvolvimento deum município.

"
.

Parabéns Jaraguá do Sul!
Obrigado ColORO! Motorista, o

nosso reconhecimento.

iÍ,,' 00iD =HC_ li' CARROÇARIASHC
� jHÖRNBURG Ind.Carroçarias Blindadas Ltda.

Carroçarias alindadas - Frigoríficas· Isotérmicas - Treillet's Comereiais - Esquadrias· Portas

; �aragllá do Sul, 25 a Slde julho de 1.992 Página 15
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Tribuna de São José

Completou o 35° ano de fundação, no

dia 20 de junho p.p., o valoroso jornal de São
José dos Pinhais-PR, um dos bons órgãos de '

imprensa com que o Estado do Paraná pode
contar.

No dizer do prefeito MOACIR PIOVE
SAN - "onde existe um jornal, se edifica a paz.
Onde tem um veículo de idéias, não há ig
norância. O jornal é o mestre disposto a con

duzir o pensamento das massas, a ensinar o po
vo a lição dos mestres, a transfundir nas almas
a luz da fraternidade e do amor. Por isso, a im-

prensa merece respeito e gratidão".
Nós que conhecemos a trajetória do vi

brante órgão de imprensa, sabemos avaliar o

que representam os 35 anos vividos junto de
sua comunidade e periferias, aparecendo trise
manalmente para o operoso POv.o de São José

.. dos Pinhais, cujo passado se perde no tempo de
1642 como Arraial Grande, uma aglomeração
de mineiros paulistas e ainda conhecida, mais
tarde por Bom Jesus dos Perdões.

Aos prezados amigos abrajorianos os

cumprimentos desta folha.

,

NOVAJARAGUA
Um abraço a Jaraguá nos 116 anos. O respeito ao

MOTORISTA e ao COLONO. Vibremos com esta feliz cidade
de genté operosa, economia forte, indústria pujante, comércio
estóico, perspectiva de um futuro maior. Vamos decidir juntos
o futuro da cidade. Com VASEL e GUENTHER, opovo

decide.

ALFREDO GUENTHER DURVAL VASEL

CORREIO
I[> <> .-' c:>" ca

--_Iii:

Rio N.egro comemorou seus 105·
anos de imigração bucovina

São Paulo

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.

. Realizou-se na semana de 11 a 19 de ju
lho de 1992, em Rio Negro/Mafra, a 23 SE
MANA BUCOVINA DE RIO NEGRO/MA
FRA, para assinalar os 105 anos das imigrações
bucovinas, organizada pela Associação
Alemã-Bucovina de Cultura. As solenidades
programadas desenrolaram-se entre os municí
pios de Rio Negro-PR e Mafra-SC, com grande
sucesso.

As origens se perdem do século passa
do, deste grupo de imigrantes da Baviera-Baye
Fiseher-Wald, Sul da Alemanha, de onde emi

graram para a Boêmia, no Böhmerwald, em

fins do século 18 e, em 1838/40, para a Bucovi

na, hoje Rumênia, onde fundaram a vila de
BUCHENHAIN. Em 1887 e 1888 emigraram
para o Brasil, atraídos pela propaganda de um

novo paraíso na América do Sul. Em, 1889 esta
beleciam a primeira serraria em �o Negro.

A foto mostra o instante da cerimônia
de abertura, às 16h de 11"()7-92, na localidade
de Passa Três, a que compareceram o Prefeito
José Müller, de Rio Negro, o Prof. Ayrton
Gonçalves Celestino, Preso da Assoe, Alemã
Bucovina de Cultura, a Consulesa da.Alemanha
para os estados do Paranä e S. Catarina, o re- ,

presentante do Gov. Vilson Kleinübing. autori
dades militares e eclesiásticas e representantes
de entidades culturais, entre elas o nosso dire

tor, representando o IHGSC - Instituto Histó-

rico e Geográfico de Santa Catarina, ,o sr, J�
Castilho Pinto, autor do livro DA TERRA B
DO COSMOS e o sr, Prof. Emílio dá Silva;.au.
tor do 2° LIVRO DE JARAGUÁ - Um Capi
tulo da Povoaçãodo Vale do Itapocu.

Na ocasião o prefeito sancionava à lei
que. tomba a antiga escola Bucovina (de 1892)
para o Patrimônio Histórico e Cultural do Mu
nicípio.

Jaraguä do Sul se insere naqueles mu-.

nicípios onde também residem descendentes
bueovinos, como a família Balleck e o eng. Car
los Lehmert, pai de criação do historiador Emí
Iioda Silva.

Cinco'Estrelas

Reserve sua passagem Varigpara São Paulo e hospede-se no Maksoud Plaza *****

Duas Diárias em

Apartamento Duplo
Promoção especial válida com bilhetes Varig de ida e volta, com destino a SãoPaulo, para es
tadia de 6ª a.domingo Oll sábado a 21! feira.

Crianças de até 12 anos ocupando o apartamento dos pais Oll duas, acima de 12 alIOS, em
apartamento duplo.

"

* Não é válido para tarifasproporcionais e PonteAérea
* O bilhete Varig e o cartão de embarque deverão ser apresentados no Check-in do Hotel
* Ocupação âupla (dois adultos] por apartall1elllo

.

Sr. Candidato, contamos com o seu voto I

RUA CABO HARRY HADldCH, 73'7

� 72-0890

Jaraguá do Sul� 116 anos de trabalho e orgulho!
>

I' t
�

•

Engeteo -

IMOBILIÁRIA E ENGENHARIAi� Engetee - Imobiliária e Engenharia, sente-seorgulhosa em compartilhar'
dos 116 anos de progresso de Jaraguâ do Sul. Rendemos também a'nossa

homenagem a todos os Motoristas e Trabalhadores Rurais desta terra".
Rita Cei. Procópio Gomes, 285
Fone: 72-2679 - Jaraguâ do SIlI- SC

Página 16' Jaraguá do Sul, 25 a 31 de julho de 1.992
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"Bom nível e farta produção
na '6! Coletiva de ArtesI

If "Melhorou o nível aumen
tou a produção". Assim a presí

I dente da Associação Jaraguaense
, ,I 'deArtistas Plásticos(AJAP), Ma-ria HelenaFeldens, qualifica a 6'

I Coletiva de Artes Plásticas e Pin-
"

r tuta 'em Porcelana, que foi aber-
ta na terça-feira e prossegue até

hoje, às 21 horas, na Sociedade
de Cultura Artística (SCAR).

Participam, aproximada
mente 15 artistas que expõem
dezenas de trabalhos de varíados
estilos e técnicas, como óleo so

bre rela, mista, acrílico, aquarela
e pintura em porcelana com efei
tos especiais.

A. presidente da Ajap diz

que a safra desta coletiva está
bastante diversificada e ampla, o
que - segundo ela - revela o bom
momento de inspiração da maio
ria dos artistas locais, que, apesar
da crise, que retraiu considera
velmente o mercado de artes,
continuam produzindo e melho
rando a qualidade de seus traba
lhos.

leria é' o que precisamos", sen

tencía. Segundo ela, a -críação
deste espaço deve ser responsa
bilidade do poder público, que
até o momento não se pronun
cíeu a este respeito.

Orquestra de cordas
Uma apresentação da Or

questra de Cordas da Scar pre
cedeu a abertura da vernissage
na terça-feira à noite. Sob a

regência do maestro Ricardo
Feldens, jovens músicos apresen
taram as peças: Hino de Jaraguá, .ISarabande da Ópera, Rínaldo de '"

Händel, Pequena Marcha - Mar- �tin Rätz e Fiddle Tunes (nl! 01) -

do Folclore Americano. J

Para melhorar ainda mais
o nível e estimular o 'lSutWrnento
de novos artistas, Maria Helena
Feldens diz que é necessária a

criação de um espaço .pröprío
para artes plásticas, escultura,
cerâmica e porcelana. "Uma ga-

Uma das
obras

.

expostas
'da

................ fIJ Cnlf!tiva

SANIA
CATARINA
RENDEMAIS
AQUI.

Quando um banco é de todos, ele tem o dever de mos-
trar trabalho.

.

Há 30 anos, o BESC vem incentivando o desenvolvi
mento de Santa Catarina, apoiando o comércio, a indústria,
à agricultura. e os serviços.

.

E os resultados estão aí: o BESC ocupa oprimeiro lugar

/

entre os bancos comerciais pela rentabilidadedo patrimônio,
oprimeiro lugar entre os bancos comerciaispela rentabilidade
dos ativos e omaiorem rentabilidadesobreopatrimônio líqui
do entre todos os bancos cOlnerciais e múltiplos.

.

Quando o banco da gente dá lucro, toda a comunidade
sai ganhando.

BSSC.iD_�
A NOS ESTADO DE TRABALHO

·Parabéns Jaraguä do Sul!
Saudamos efusivamente a comunidaâejaraguaense quando
da comemoração do seu 116fJ aniversário de fundação.
Aproveitamos a oportunidadeparaprestar também a nossa

homenagem ao Motorista e ao Colono neste 25 de Julho. INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Jaraguá do Sul, 25 a 31 de julho de 1.992 Página 17
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Tradição alemã vai à rua
Um desfile reunindo cerca de

600 pessoas trajadas tipicamente abre
o Encontro Folclórico do 168Q Ani-'
versário da Imigração Alemã que
acontece em Jaraguá do Sul neste fi
nal de semana. O desfile vai sair às
14h30mins da Sociedade Vieirense e

percorrerá diversas ruas. Participam
grupos de Santa Catarina, São Paulo,
Rio Grande do Sul, Paraná e até do
longínqüo Espírito Santo.

Eduardo Schmidt, um dos coor

denadores do encontro, diz que "a da-

Os empresários Haroldo Ristow
e seu filho Lincoln e esposas viajaram
dia 18 do corrente para São Salvador,
de visita ao genro, filha e cunhado, que
lá residem em razão de atividades em

presariais.
O sr. Haroldo Ristow e esposa

CORREIO.
..::> <> IF'�" C:»--'-"íIl.

Por JOSÉ CASTILHO PINTO

Os "trens da alegria" ou seja a no

meação, sem concurso, de parentes e ami
gos para o funcionalismo público; os contra
tos e compras sem licitação e superfatura
dos como aconteceu no Ministério da Saú
de; verbas milionárias empregadas na aqui
sição de artigos inferiores, quando esta
vam destinadas à compras de boa qualidade;
o tráfego de influência para o arranjo de co

locações, mordomias e na agilização de pa
gamentos mediante gordas, propinas; as

pensões e aposentadorias fraudulentas e

outros roubos no INSS; que alcançam um

trilhão de cruzeiros, dinheiro suficiente pa
ra conceder aos previdenciários da ativa e

aposentados proventos e assistência médi
co-hospitalar mais condignos; as greves ile-

, gais como a dos trabalhadores portuários,
que em apenas uma semana causou à nação
prejuízos de 40 bilhões de cruzeiros, enfim
toda espécie de maracutaias, de velhacarias,
radicalismos, ladroagens, corrupção pura e

simples.
É triste e vergonhoso a constatação

destes atos, mas eles existem e me fazem

ta de 25 de julho é muito importante
para quem cultua as tradições alemãs..
Ela marca o início de uma bonita
história de muito trabalho, sacrifício,
alegrias e tristezas. História esta que
tem no seu presente o resultado".

A abertura oficial do encontro

será às 15h30mins deste sábado, no

Ginásio do Sesi. Nesta noite os grupos
se apresentam num baile de inte

gração. O encontro encerra amanhã às
14 horas.

Olga deverão permanecer na capital
baiana por 30 dias, enquanto que o Zin

coln, a esposa Edletrudes e o Lincoln
Júnior deverão regressar dentro de três
semanas.

Aos distintos amigos os votos de
feliz estada na Bahia!

Sentido de patrlctlsmo

Virtude que está sendo esquecida
lembrar de dois fatos do meu tempo de es. '

tudante e de funcionário, como passo a CI;
plicar: - 1°)_ Fazendo o primário no G
E. Barão de Antonina, em Rio Negro, �
trava em forma no pátio com os demai
alunos e cantando hinos patrióticos m
chávamos para a sala de aulas, qual
passagem histórica da Pátria era come
rada com fervor. 2Q) Trabalhei como con
nuo na Prefeitura Municipal de Rio Ne

"

5 anos; fIZ o serviço militar nas Forças
madas durante 2 anos e meio; fui funci
rio público federal concursado, dese
nhando a função por 38 anos nos três e�
dos desta região sul do País, e nesses.es
anos e meio como funcionário e militar�
mais o longo período como estudante:�
Rio Negro, em Curitiba e Juiz de Fora-MG,'
nunca participei de qualquer greve.

Mas é que nessa época já 10nSínqUl,i
havia um maior sentido de patriotismo e
mais interesse pela condição de estudante e
de trabalhador, virtude que está sendo es:>
quecida. Feliz, pois, daquele que foi educa0.
do dentro desses princípios patrióticos e de
gosto pelo estudo e o trabalho.

Jaraguá do Sul, 18/07/92.
,

José Castilho Pintdl

,"

Os Ristow viajam à Bahia

Melhor
qualidade
de vida.

melhorpresente que
uma cidade pode receber
époder oferecer uma melhor

qualidade de vida a sua

população.
Nós, da Weg, que entendemos e praticamos ,,'

a qualidade, reconhecida em cerca de
50peises, estamos empenhados para
que a nossa Jaraguá do Sul ofereça a

todos os jaraguaenses de nascimento
ou de coração uma vida melhor.

JARAGUAENSEDENASCIMENTO
EDECORAÇÃO

Jarag,uá -116 anos
Temos 'orgulho

.

em participar do seu

desenvolvimento. Nossos produtos são
fruto do trabalho de sua gente. Parabéns.

Este é o
melhorpresente

"

,para
Jaraguá do Sul.

I
Marisol
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.munica de ante mais aos clubes,
que não serão cobradas taxas de
inscrição, registros ou trans
ferências, ficando essas despesas
por conta da UF. Os clubes p0-
derão inscrever atletas nascidos
em 1972 e acima.

___--�---�-----I:-SP-O-RT...-..ES�----�ºI!Jt�2--
ADJ carimba passaporte

para as semifinais
, Jaraguá do Sul - Com

:três vitórias, (8 a 5) contra a

'pelamar/Puma, de Lages, (9
�a 2) contra a Buettner, de
'Brusque e (5 a O) contra a

AD Colegial, de Florianópo
lis a Associação Desportiva
'Ja:.aguá (ADJ) carimbou no

finai da semana que passou,
'de forma brilhante, o seu pas
saporte para as semifmais do

>

campeonato estadual adulto
de futebol de salão da 1D Di
visão. A ADJ terminou o tur

.ao e o returno da competição
de forma invicta, com 5 vitó
rias e um empate, somando
17 pontos. O artilheiro da

equipe foi Celinho,' com 13

gols, seguido de Leomir, com
,11. A Delama/Puma, foi a

segunda colocada, e �arantiu
,'também a sua classificação,
'apesar do protesto impetrado
pela equipe da AO Colegial
contra a equipe de Lages, pe
lo fato desta ter se utilizado
de um atleta irregular.A de
cisão da segunda vaga está
agora sob "judice".

A equipe do técnico
Marquinhos fará parte da
chave "O", nas semifinais, ao
lado do Clube 6 de Janeiro
(Florianópolis) e Colina Agro
Industrial (Capinzal). Já a

,

chave "E" terá as equipes da
AA. Parati (Fraiburgo), AO
Colegial (Florianópolis) ou

Delamar/Puma (Lages) e

Imbituba F.C. (Imbituba).
Serão duas chaves de três

equipes e somente os

campeões de cada chave dispu
tarão em dois jogos de ida e

volta, as finais da competição.
No entanto, de acordo com o

diretor administrativo da
ADJ, Rogério Tomazelli, "a
prioridade maior agora, fica
por conta da conquista de
uma vaga nos Jogos Regio
nais a serem realizados no

próximo mês de agosto em

São Bento do Sul, o que signi
ficará a tão sonhada volta do
futebol de salão de Jaraguá
aos Jogos Abertos de Santa
Catarina".

JUVENIL
A equipe juvenil da

ADJ que, faz parte da chave
"E" do campeonato estadual
da categoria, também estará
tentando a sua classificação à
fase seguinte. Para tanto, par
ticipa neste final-de-semana,
no ginásio 'de esportes do
Beira Rio Clube de Campo,
do returno da competição. Os
jogos da !epresentante
jaraguaense serao estes:

sexta-feira (24) - 19h -

ADJ x Sociedade Dançante
Vitória (São Francisco do •

Sul), sábado (25) - 19h - ADJ
x A.D. Colegial

(Florianópolis), domingo (26)
- lOh - ADJ x C.C. de Jesus
(Florianópolis). A diretoria

da ADJ, quê vem fazendo um
trabalho bastante sério e

digno dos maiores elogios,
espera que o público

jaraguaense compareça ao

ginásio do Beira Rio para
prestigiar a garotada que

mais doa que nunca precisa
do seu incentivo.

,

Copa Choco-Leite de Bleicross
será neste sábado

Jaraguá do Sul - Mais de cetn

pilotos estão-sendo esperados para a

terceira etapa da "Copa Checo-Leite
&tadual de Bicicross", que será rea

lizada a partir das 14 horas deste sá
bado (25) na pista do Malwee Bicis

kelt-park, no centro da cidade, local
esColhido pelos dirigentes do Corin
thians E.C. em virtude das festivida
des dos 116 anos de Jaraguá do Sul.
A principal atração desta etapa, será
a presença dos 38 pilotos que inte
grarão a seleção brasileira no cam

peonato mundial a ser realizado em

Salvador, dos quais 28 são de Jara-

guá doSul.

O técnico da equipe MaIwee,
Adolar Moretti, está confiante numa

excelente exibição de seus pilotos,
que vem treinando muito nas ültímas

semanas, com o objetivo de vencer

mais esta etapa, o que deixará a

equipe jaraguaense bem próxima da

conquista do tetra-campeonato. Para
Moretti, a terceira etapa será muito
mais técnica, pelo fato dos pilotos
tomarem mais cuidado para evitar

acidentes, o que poderia tirá-los do
mundial.

A organização desta etapa
será de competência dö Corinthians
E.C., equipe Malwee de Bicicross,
com apoio técnico da Federação Ca

tarinense, através do seu departa
mento de bicicross. O patrocínio
será da empresa Malwee Malhas, e ô
apoio importante a nível estadual, da

empresa Gumz Irmãos S/A, fabri
cante do gostoso "Choco-Leite", que
estará sendo distribuído a cada par
ticipante que fizer no mínimo três

largadas durante a terceira etapa do

campeonato.

_________Futebol Amador _

Jogos importantes e decisivos
neste final-de-semana

Jaraguá do Sul - Em respeito
a uma tradicional festa organizada
�la sua filiada, a Sociedade Espor
tIVa e Recreativa Aliança, de Rio
Cerro II, o presidente da Liga Jara
guaense de Futebol, Ralf Manke, de
cidiu adiar todos os jogos dos cam

peo�atos da Primeirona, Aspirantes,
Seniors e Guaramirense, que serão
realizados neste final-de-semana. A

se�t� rodada do Campeonato da I"

�IYJSão de Amadores (titulares e as

pirantes) marca estes jogos: Hoje
(25) • Rio Molha x Aliança (no Bo

:afog?) e Juventus x Amizade (no

�nnque Bernardi), Amanhã (26) -

,

o Pessoa x Caxias (no João Lú-
Hto), Alvorada x Cruz de Malta (no

Alvorada) e Pinheiros ')c Guarany (no
Botafogo). 'Já pelas' semifinais do

campeonato de seniors, dois jogos
estão marcados para às 15 horas de,

hoje (25), Cruz de Malta x Tibério
Automóveis (no Eurico Duwe) e

Arweg x Santo Antonio (na Arweg).
O campeonato guaramirense que te

ve a rodada iniciada nesta sexta-feira

(24), no estádio do Seleto, com os

jogos .Tchan x União e Nutrimental x

Cruzeiro, será completada' neste

domingo (26), com estes jogos: Bar-
rinho Branco x Corticeira, Rebas x

'

União. Cruzeiro x Tchan e Ladecima

x Corujão, todos no estádio do Sele

to.

VARZEANO

Ç> X Campeonato Municipal de Fu

tebol Varzeano, promovido pela Se
cretaria de Cultura, Esporte e Tu
rismo e Divisão Municipal de Espor
tes de Jaraguâ do Sul, e que conta

com o apoio da Liga Jaraguaense de

Futebol, teve a sua decisão adiada
do domingo (19), em virtude do mal

tempo que persistia na região, e será
realizada na tarde deste domingo, no
estádio "João Marcàtto". Às
13h30min, decidindo o 30 e 40 lugar,
jogam Lojas Lili' e Vila Fófa, e às
l5h30min Santo Antonio e Nova

Aliança decidem o título do cam

peonato de futebol varzeano de 92.

o vôlei vai bem, obrigado.
o voleibol feminino de Jaraguá do Sul está em fran

ca ascenção. A equipe adulta, terceira colocada nos Jogos
Abertos de 91, vem treinando bastante e realizando amistosos

importantes. Ainda 110 final da semana quepassou derrotou a

seleção da Fundação Municipal de Esportes de Joinville, por
3 a (), demonstrando que é séria, candidata ao título dos Jogos
Abertos deste alio. Se de um lado- a equipe adulta do técnico

Manga, vem progredindo dia-a-dia nos seus fundamentos, as
equipes de base não estão deixando por menos. A seleção de
valei infantil da DMEjSAO LufsjDALÇELIS, obtevea se

gunda colocação na etapa do estadual disputada nos dias 17,
, 18 e 19 de julho, no ginásio do Colégio São Luis, em nossa

cidade, o que lhe garantiu aparticipação napróxima etapa da
competição, juntamente com a A.D. BLU e a ELASE. A
campanha: vitórias de 3 a 2, contra o Colégio Divina Pro
vidência e 3 a O contra o Colégio Bom Jesus, e a única derro
ta,' 1 a 3 eontra a CME de São Ludgera, que foi a primeira
colocada. Portanto, não temos nenhum receio em afirmar que
em breve espaço de tempo, Jaraguá do Sul será a maior ex-

pressão em Santa Catarina, nesta modalidade. _ '

DESPACHANTE
CILO

Emplacamentos, transferências, negativas,
segure obrigatório e taxas.

Rua Jorge Lacerda, 169 - Fone: 72-2779

Prova Rústica,

A "Prova Rústica Cidade
de Jaraguá do Sul" realizada no

sábado (18), com largada defron
te a nova Rodoviária e chegada
no Parque de Eventos AgroP':
cuärio, contou com a partici
pação de aproximadamente 60
atletas, vindos de diversas cida
des do Estado. O percurso da

prova foi de 9 mil metros, e os

resultados nas diversas categorias
foi o seguinte: Masculino Geral -

10 Vasmiro Alves (Apiúna), 2D
Valter Ratinho Vaes (JS), 30 Pe
dro Paulo Tiago (Blumenau), 40
Valério Alves (Apiúna), 50 Vla
mir Tiago de SouZà (Blumenau),
Feminino Geral - 1° Adjanini
Sestren (Joinville), 20 Nilma dos
Santos Estêvão (Joinville), 3D
Cláudia Sestren (Joinville), Mas
culino Jaraguá - 10 Valter Rati
nho Vaes, 2� &lio Carlos Borba,
3D Valcir Vicentim, Feminino Ja
ra2Uá - 10 Beatriz E. Horst, 20
Tábia Hass, 30 Clarice Kuhn de
Souza. Todos esses receberam da
Secretaria de Cultura, Esporte e

Turismo e da Divisão Municipal
de Esportes, um belíssimo troféu
e uma importância em dinheiro,
os demais receberam medalhas,
até o décimo colocado.

Conselho Técnico

O presidente da Liga Ja

raguaense de Futebol, Ralf Man
ke; está convidando todos os fi
liados para participar às 18 horas
do pr6ximo dia 31 (sexta-feira),
na sede da Liga, do Conselho
Técnico que definirá o regula
mento e a tabela. do campeonato
de juniors deste ano. Manke co-

VôoLivre

A sétima etapa do Cam
peonato Catarinense de Vôo Li
vre que, estava marcada para os

dias 18 e 19 de julho, em nossa

cidade, foram adiadas em função
das chuvas ocorridas às vésperas
da competição. O presidente do
Jaraguá Clube de Vôo Livre, Ce
lestino 'Klinkoski, confirmou as

datas. de 10 e 2 de agosto para a

realização da etapa. A progra
mação é a mesma anteriormente
divulgada.

'

Bolão

Teve início na noite desta
sexta-feira (24) no Clube Atlético
Baependi, o "10 Torneio Cidade
de Jaraguá do Sul de Bolão - Bo
la 16 Feminino". Já nas canchas
da Sociedade Esportiva e Re
creativa Vieirense, começaram
também na noite- de ontem (24)
as disputas do tradicional "Tor
neio de Bolão Masculino Cidade
de Jaraguá - Bola 16". O encer
raillentp destes torneios está
previsto para as 12 horas de do

mingo (26). Outra competição
que faz parte da programação de
festejos dos a 16 anos do municí
pio será o "Torneio de Tiro Ci
dade de Jaraguá", que começa às
9h15min, no stand de tiro do

�arque de Eventos AIP'0pecuá
no.

SANTA MARTA
CONSTRUTORA, INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA.

OJETOS, CONSTRUÇÃO,DECORAÇÃO,VENOAS OE TERRENOS, CASAS E APARTAMENTOS rua Reinoldo Rau, 541-'Fone:72 3282

pJgifla 19

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



,,'

MÄTUiTAN,DO
----------_""",,iEgonl!:o Jagnow-'---

Uma pausa para o

reencontro'
Se alguém me perguntar sobre o que' aconteceu em 1I0S

sa cidade, pais ou exterior; nestes últimos dias, a minha res

posta será: "Não "sei, ou quase nada sei".. '

Se alguém me disser que estou me desligando do 1111111-

do que me cerca, a minha resposta será: "Até ce/to ponto".
E se então alguém me asseverar que isto é inconcebtvel,

aminha resposta, será: "Quase inconcebível".
Sim, quase inconcebível. Isto porqu� é muito difícil al

guém conseguir desligar-se por completo âos acontecimentos
, que o cercam. pe uma ru de outro fO/7I1,a, sempre acabará
sendo envolvido.

'

Quase inconcebível porque é quase impossível desvin
cularmos a nossa' atividade particular e o que acontece co-

1I0SCO pessoalmente dos acontecimentos que nos cercam.

Somos envolvidos, atingidos e movidos pelo' que acontece ao

1I0SS0 redor. A trama é tão 'bem feita que uma "puxada lia

corda", no outro lado do mundo, 'lias pode sacudir também.
.

É quase inconcebível porque a, nossa cultura nos

impõe que sejamos pessoas bem informadas, que saibamos

opinar e nosposicionar diante daquilo que acontece ao 1I0SS0

redor, mesmo 'quando não nos diga respeito diretamente. ,

Mas, ainda bem que é quase inconcebivel. Poder de

desligar, pelo menos um pouco, pode' ser um exercício até UIII
tanto difícil. Mas, quando o conseguimos, sentimos o quanto
é benéfico.

O que, normalmente, acontece é os acontecimentos ao

nosso redor não nos deixar ver o ql:ie está acontecendo co

nosco prôpnos. Muitas vezes, estamos indo para um "beco
.

sem salda", Oll estamos deixando escapar boas oportunidades
paro nós mesmos sem nos apercebermos disto, absortos nos

acontecimentos do mundo que nos cerca.

Por outro lado, procurar estar informaâo de tudo, sem
pre ter opinião acerca de tudo que acontece ao /lÓSSO redor;
pode ser uma forma de fugirmos de nós mesmos, dos nossos

prôpnosproblemas, de nosposicionarmosdiante de nós mesmos.
'Descobii, já há algum tempo, que desligar-se,' de vez

em quando, um pouco mais do. mundo é muitos salutar. Isto
lião significa, alienar-se. Significa apenas uma troca de im

ponãncia no enfoque: o que mlf'ellvolve e me diz respeito di
retamente assume o primeiro lugar, enquanto o restante fica
pam um segundo plano.

.

, E esta mudança de enfoque faz com que nos possamos
encontrar-ou reencontrar a 116s mesmos, dando-nos a opottu
nidade âe redirecionannos a n()ssa 'vida no emaranhado de
acontecimentos da aldeia mundial.

TUBOSSANTA
HELENA LTDA.
Divisão de concreto (tubos e anelatos de

.
.

concreto).
R. JOinville. 1.016 - Fone: 72-1101

Divisão de Plásticos (tubos de PVC - .trodutoSl
lInha esgoto - tubos de polietileno'mangueirà,

preta)..
R.Bemardo Dornbusch. 858 - Fons: 72-3025

Escrit6rio Geral
R. Cei. Procópio Gomes. 99 - Fone:' 72..(J(J1J6

Operação Vida'
quer humanizar

,a BR-IOI
. o Governo do Estado e di

versos órgãos públicos realizam
até ,30 de julho o projeto "Ope
ração. Vida", que consiste em me
didas para humanização' da
BR-IOJ., no trecho catarinense.
Através de uma ação integrada de
diversos ór�ãos estaduais; federais
e municipais, o projeto visa .dimi
nuir o elevado número de aciden
tes com vítimas fatais e 'minimizar
os riscos decorrentes de um tráfe
go intenso, buscando conscientizar
a população do uso racional da
HR-lOl, respeitando a legislação
de trânsito.

"

Além do policiamento os

tensivo, no qlle diz respeito ao

controle de trafego, de velocidade,
ultrapassagens perigosas, da, fisca
lização (los documentos de habili
tação, dos veículos e das cargas,
serão dadas orientações como as

ideais condições dos meios de
transportes, do uSQ do cinto de se

gurança, bem como as dimensões
e pesos das cargas. Deste projeto
participarão 1:1 Secretaria 'do Plane
[amento e Fazenda, o DNER, o

DER, a Polícia Rodoviária Fede
ral, a Polícia Militar, o Detran,
Polícia Civil, Fatma, Secretaria da
Saúde, Secretaria da Agricultura,
Deter, Secretaria da Educação,
Santur, Prefeituras, Udesc e Fiese,

Segundo o coordenador ge
ral do projeto' "Operação Vida",
Lauro Salvador, antes de serem

definidas as datas das primeiras
operações de abordagem ao usuá
rio da BR-IOl, cerca de 20e Kin da
rodovia receberam sinalização ho
rizontal (faixas de segurança e

caixões sinalizadores), além da

iluminação de oito trevos no tre

cho entre Florianópolis e Joinvilíe.
Salvador disse que o projeto de
verá continuar durante o verão.
"Não 'queremos assustar os turistas
e sim, dar uma total assistência",
completou. Em cada operação a

ser realizada, o Corpo. de Bom
beiros colocará uma UTI móvel

para atender aos casos mais graves
de acidentes, enquanto a BR-IOI
no trecho catarinense não recebe o

apoio dos Anjos do Asfalto.
Lauro Salvador acredita que

este tipo <Je operação está sendo
realizada pela primeira vez no

país, com a mobilização de tantos

órgãos para ajudar na educação
dos motoristas, com o intuito de
diminuir os acidentes na BR7l(i)1.
A estrada, de acordo com estatísti
ca do DNER, é a campeã brasilei
ra de acidentes, com 117 vítimas
fatais para cada 10 mil veíctllos,
enquanto que na Via Dutra, mor
rem 31 pessoas para o mesmo ín
dice de tráfego,

A operação será desenca
deada inicialmente na Grande
Florianópolis, Itajaí e JoinviHe, es
tendendo-se depois a outças re

giões do Estado e beneficiando,
também rodovias vicinâis.

'

GANHE,MAIS,COM

BREITHAUPT
I

PRECOS, CON'DICÕES E MUrrOS PRÊMIOS,
, '

A CADA CrS 250.000.00 (INDIVIDUAL OU ACUMULADO) EM TlCKET'S OU
NOTAS FISCAIS DARÃO DIREITO"A UM CUPOM PARA PA,RTiclPAR DO SORTEIO CM. Auf. 01l09/359f92
INiCIO DA PROMOÇÃO 04/05/92 TERMINO DIA 19109/92 ATÉ AS 12 00 HORAS

- Jõizo de Direito da 211 Vara de Jaraguá do Sul - 8..
EDITAI, DE CiTAÇÃO

O DOUTOR RICARDO JOSÉ ROESLER, JUIZ DE
REITO DA 7J1 VARA DA COMARCA DE JARAGUÁDO fi

f •. ,

ESTAJJO DE SANTA CATARINA, NA FORMA DA
ETC...

'

FAZ SABER a todos quantos o presente edital de ci
com oJ!IUW de 20 (vinte' dias, virem ou deie conhecimento .

rem e interessarpossa, queporpane de GERTRUDES BEC
.

STAUDT e s/marido HERALDO STAcJDT; ROLANDOB'
KER e s/mulherANA LOURA TRIBESS BECKER e HE
TIl BECKER e sua mulherANADIR BECKER, através de
bastante procurador; Dr. Humbeno Pradi,foi requerida a

' ,

de Usucapião ,Extmordin6rio, ,n(/ S.044(92, pára aquisição do'
guinte imóvel: O terreno uroano, situado no ladopar da rua

I

Joinville, nesta cidade, com a área de 480,00m2, sem benfi'
rias, de fannato triangular, fazendo frente em 2O,OOm com a

'12-Joinville, coincidindo com o alinhamento predial, esln!m
pelo lado esquerdo em SO/)Om com terras de Gertrudes B
Staudt, Rolando Becker e llelmuth Becker epelo lado direito

'

59,Sa." com terras de Walter Banel. O referido terreno e,

com o imóvel de plPpriedade dos autores e matriculado sob!
número 10.732 e não se encontra registrado no Cartório de

gistro de Imóveis desta Comarca. DESPACHO de fls. 02: "

Designo audiência de jU$lificaçãopára o dia 13.08.92, às 1
horns. Cite-se. NotifiqUe-se Intime-se na fonna da lei. Cien
q�-se o Dr. Promotor de Justiça. "Ass. DR. RICARDO]i
ROESLER -Juiz de Direito. E, para que chegue ao conheci
to de todos (JS interessados ausentes, incestos e desconhecidos
expedido o presente edital, que serápublicado na forma da �

afixado noÁtrio doFonon, correndo o prazo de IS(quinze)
.

para contestação, querendo, a contarda sentença que justificQf
posse, sob pena de serem' tidos como verdadeiros os fatos
dos pelos requerentes. Dado e passado nesta cidade de 1.
do Sul, Estado de Santa Catarina, aos três dias do mês dej
do ano de um mit novecentos e noventa e dois. Eu (SERQ.
AI,BERTOMARTINS), Esaivão Designado, o subscrevi.

RICARDO JOSÉ ROES

- Juizo de Direito da 211 Vara 'da Comarca de
Jaraguá do Sul - SC.

EDITAL DE Il"I'TIMAÇÃO
A DOUTORA lllLDEMAR MENEGUZZI DE CARVALl

lUI7A SUBSTITUTA NA 211 VARA CRIMINAL DA COMARCA
lARAGUÁ DO SU/� ESTADO DE SANTA CATARINA, NA FfJ
DA LE[,ETC... .

.'

,
FAZ SABER, aos que o presente edital de itimação virem ou

,

conhecimento tiverem, em especial o Réu SAMIR TOMAZElLI, �
leiro, casado, mecânico, residente e domiciliado à Rua Joinville,JII
nesta cidade e Comarca, para que compareça neste Juízo a fim de
de assunto de seu interesse, no prazo de vinte (20) dias, sob as pcnt1S
lei; nos autos do Processo Crime nª 315/83, em que a Justiça
por seu promotor move contra SAMIR tOMAZELU. II, para que� ti
gue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignord"f'+ o
em e.f[H!Cialo réu SAMIR 7VMAZEILI, mandou aMM. Juíza de� c

to, expedir o presente edital, que será publicado na forma da lei e a� ti
do no átrio do Forum. Dado epassado nesta cidade de'Jaraguá do""" .

13 de abril de 1992. Eu, (Sérgio A. Manins), Escrivão Designado,' e

subscrevi. C

(
HILDEMARMENEGUZZIDE CARVAUIO

luíza SubstiUlta

POR SORTEIO, 58 VALIQSOS PR"ÊMIOS

E MAIS ...

2
UNO
MILLE
Okm' 12 SORTEIO

DIA 13/06/92

2 TVs Philips
2 Refrigeradores-e
2 Fogões Dako
2 Kits Docol

•

2 Carrinhos de mao
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