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Rede alemã
dá prêmio
à Marisol

\

Pela terceira vez consecu

tiva, a Marisol Indústria do
Vestuário foi agraciada com o

prêmio OUo Versand, conce
didO por uma rede distribuido
'a alemã. Os critérios foram

qualidade, pontualidade nas

entregas, e bom relaciona
mento em suas relações co-

merciais.
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Futebol

o Juventus
enfrenta a

e Caçadorense
o Juventus joga neste

domingo às 15h30min, no es

tádio João MarcaUo, centra a

equipe da. Caçadorense, que
.

vem realizando -

uma o�ima
campanha na Taça Cidade de
Brusque. Poderão estreiar
neste jogo os novos Contrata
dos Rubem e Marcelo Vltta,
já legalizados junto à FCF.
Baiano e Paulo, Mattos

-

tam
bém estão liberados.
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Impugnação

Justiça pune
o candidato
Braz Winter

Diversificação,

Desfrutando de bom momento, a Argi amplia suas instalações

Argi revende
veículos da
linha Puma

A empresa de Carrocerias
Argi está diversificando suas
atividades. E já há alguns
meses partiu para o ramo' de
comercialização de veiculos
da linha Puma, automóveis
esportes e caminhões.
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I' ruo SUL
Carga Expressa

72-0091

Ö Hospital Municipal
São José deve receber nos
próxírnoã dias uma ordem
de pagamento no valor de
Cr$ 150 milhões, verba a
ser 'liberada pelo governo
do Estado, e que deverá ser
usada na reforma ou cons

trução de um novo centro
cirúrgico. O Hospital Jara
guá já recebeu verba equi
valente, entregue. no sábà
do, dia 15, por intermédio

i dos deputados Udo Wag
ner e Durval Vasel. Os re
cursos serão usados- para
cobrir o déficit com fornece
dores, em atraso.

Ano LXXIV NQ 3.703 Jaraguá do Sul (SC), 22 a 28 de agosto de 1992 Cr$L500.00

Verba foi liberada pela Secretaria Estadual, da Saúde
,

'

DeputadosentregamCr$300
.

'

milhões para os hospitais
Foto: Sidney/Loss

l:dunFo �rano
COPIADORAS BALANÇAS

VENDAS E ASSISTÊNCIA
(0473172·2988

o .vereacor Ademar Brãz
Winter não pode mais concor
rer a reeleição à Câmara de
Vereadores do pleito de 3 de
outubro. A sentença foi dada
pelo juiz Ricardo Roesler que -

VIU favorecimento do candida
to, já que ele é proprietário de
duas empresas fornecedoras
habituais da Prefeitura.

Página 13 Vasel repassou ordem de pagamento ao administrador Hilário Dalmann

..... -'14::.,
Oalgodillllxt�avli.i, r �Q' '\

�� malwee
IND BAAS

FONE (0473) 72-320,0
TELEX 474'- 519

FAX (0473)72-0304

o empresário 'N.ander
Weege, presente à soleni
dade, disse que Jaraguá do,
S_ul orgulha-se de seus re

presentantes na Assem
bléia Leqislativa, "que não
medem esforços para con

seguir benefícios e melho
rias para a cidade";
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"A História de nossa gente não pode ficar
só na saudade". O Passado só é importante

se o seu tempo foi bem empregado

Barão de Itapocü

• Em 1942,'0 12 distrito de Jaraguá
tinha ao redor de 18.000 habitantes,
20% (3.600) na zona urbana e su
burbana e 80% (14.400) no interior.
O esforço da comunidade era gi
gantesco para atender a todos os

compromissos, numa época con
turbada pela nacionalização do en

sino e pela guerra iminente. Nos
dias de hoje ouvem-se queixas do
povo pelos muitos apelos ao seu
bolso, o comparecimento a festas e

movimentos beneficentes. Antiga
mente os sacriflcios eram bem
màiores, uma indústria incipiente,
cidade sem esgoto, sem água en

canada, falta de energia e ilumina
ção pública equivalente a um va

galume. As campanhas levaram a

chancela do prefeito e exigia a par
ticipação efetiva da população, os

que contribuiam tinham seüs no

mes divulgados pelo jornál e era

fácil de descobrir quem não tinha
comparecido com seu quinhão,
mesmo quando a campanha vinha
de tora, de sorte que as causas hu
manitárias, sociais e cívicas tiravam
o último tostão para ficar de bem
'com a "sltuaçâo". Alguns até apa-

'

reciam para fazer cortezias corn o

chapéu alheio. Enquanto isso,
exercícios de "bleck-out" obriga
vam a população ficar em casa de
pois das 21h e os cafés, bares e

pontos de diversões encerravam às
20h30min e duravam a noite toda.
Também exercícios de surpresa
eram realizados por meio de alar
mes - apitos de fábricas e sinos das
igrejas locais. Voltaremos ao as
sunto.

HÁ 40 ANOS

• E'1l 1952, a AS.SOCIAÇÃO RU
RAL DE JARAGUA DO SUL publi
cava a relação dos bilhetes premia
dos, na extração da rifa, em benefI
cio da entidade, quando da realiza
ção da festa do Dia do Colono, pela
passagem dos 25 de julho.
• O cidadão ERICO BLOSFELD,
Juiz de Paz em exercrôlo do cargo
de Juiz de Direito da Comarca de
Jaraguá do S'u!, fazia publicar EDI
TAL DE LEILAO para entregar a

quem melhor lance oferecesse aos

bens penhorados a Rodolfo Vos
gerau, na ação de acidente de .tra
balho que lhe movia Oscar Bier. Os
bens eram os seguintes: 1 vaca de
cor preta e branca, um casal de ca

britos, 1 porco1de cor preta e bran
ca com mais ou menos duas arro

bas, 15 galinhàs e 20 caixas de
abelhas, que se achavam deposita
dos na casa de Rodolfo, em Coru
pá.

HÁ 30 ANOS

• Em 1962, o ITAJARA TÊNIS
CLUBE tor-nutava convite para a

inauguração das .duas canchas que
contava com a presença de tenistas
de São Bento do Sul. Como o fato
acontecia em junho 'havia churrasco
de gado e de carneiro, barraca de
chucrute e salsichas e grande fo
gueira de São João. No dia se

guinte continuavam as competições
e ainda servido churrasco ao meio
dia e café da tarde com doces.
• Rosemary, filha de João F. Loss e
de Olga Freygang casava-se neste

ano com Waldemar Behling, filho
de Albrecht Behling e Cecilia Be
hling, tendo como padrinhos Al
fredo Behnke e sra. e Wiegando
Ziemath e sra.
• NAGORp, cronista social do
"Correio do Povo" comparecia
com longo comentário na coluna
VIDA SOCIAL EM REVISTA e in
formava que no baile 90 ACARAí
era eleita a rainha do clube, na

pessoa da srta. TEREZA FREIBER
GER, também eleita a Garota Radar
de Jaraguá do Sul.

HÁ 20 ANOS

• Em 1972, o GRÊMIO DA JUVEN
TUDE JARAGUAENSE, fundado no

tempo do Padre Dr. Elemar _Scheid,
vigário_ da paróquia de SAO SE
BASTIAO, acontecia em tempo de
eleições de sua diretoria. A Chapa
2 entrava em ação e publicava no

"Correio do Poyo" uma conclama
ção: "VOCÊ JA PE'NSOU? DECI
DI,I,!? NOTOU? FALTAM APENAS
TRES SEMANAS PARA AS ELEI-

ÇÕES. A Chapa 2 espera o teu

apoio para a renoveçaö. Como é,
bicho, estamos aí, TONINHO, GIL
SE, VITINHO, RITA DE CÁSSIA,
LEODEMAR, MARGARETH, BAL
DuíNO, YVONNE, ROQUINHO,
BRITITTÉ, RITA, ARNO e MARLE
NE•.

E isso aí, a patota jovem,
CHAPA 2, que está querendo fazer
algo novo por você, Combinado?"

HÁ 10 ANOS

• Em 1982, a Comunidade Evan
gélica Luterana reformava, a torre
de .sua igreja, sob a presidência de
Reiner Modro. Desde 1935, sua

inauguração já foram feitas várias
reformas, a última em 1972.
• A paróquia de São Sebastião
comemorava os 70 anos de funda
ção e comparecia à imprensa para
informar os dados sobre sua for
mação, ao mesmo tempo que lem
brava que a então capela de Jaré!
guá denominava-se SANTA EMI
LIA, mas que - segundo o Livro do

Tombo n2 1, em 1926 a comunida
de escolhia o seu novo padroeiro
SÃO SEBASTIÃO, que permanece
até hoje.
• ° dr. José Alberto Barbosa,
Promotor de Justiça escrevia longo
artigo com o título VITORIA ECO
LÕGICA: OS PEIXES PASSARÃO.
FINALMENTE A ESCADA NA
BARRAGEM - ern Guaramirim.
Congratulava-se com todos, espe
cialmente o dr. MARCILIO CAR
DOSO FINGER que lutou por esse

empreendimento.

Alta Tecnologia
em matérias-primas
para alimentos

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

Baluarte da saúde

A comunidade jaraguaense
mais Uma vez está dando exem

plo a ser seguido. A união de es

forços para salvar 0$ hospitais
locais da falência merece elogios
eurna análise mais detalhada.

As forças economicamente
ativas' não medem esforços para
manter de pé as instituições que
prestam assistência médica e

hospitalar a pessoas de toda a

microrregião, e até de cidades
mais distantes. Apesar de já pa
garem pesados impostos, que,
teoricamente, em parte deveriam
reverter para a saúde, se sacrifi-

.

cam mais um pouco e dispendem
já há dois meses, o valor de Cr$
2.000,00 por empregado para os

hospitais. A exemplo dos indl,ls-

triais, os comerciantes também
colaboram, destinando de Cr$
3.000,00 a Cr$ 5.000,00 (referen
cial por funcionário) ao "Jaraguá"
e ao "São José".

O poder público cumpre sua

obrigação, independente da ins
tância, e dá sua parcela de cola
boração. Em junho, a Prefeitura
liberou uma verba emergencial de
Cr$ 20 milhões para cada hospl
tal e agora, espera-se, deve

cumprir- sua palavra e repetir, a
dose, enviando novo projeto de
lei à Câmara de Vereadores.

O Governo do Estado, naö fu
giu do compromisso de priorizar a
saúde, e por intermédio dos de
putados eleitos com base na mi
crorregião, enviou na semana

passada Cr$ 150 milhoes para o

Hospital Jaraguá - dinheiro que
servirá para saldar débitos com

fornecedores - e deve repaSSi
nos próximos dias mais Cr$ lSJ
milhões, desta vez' para o HQ8..

pital São José, que o aplicará Il
reforma ou construção de um Il).

. vo centro cirúrgico.
Os médicos, cumpriram com

méritos o juramento presíaQ)
quando da formatura na profis.
e foram até um pouco além, 88
dispendendo de um m(nirno da
seus lucros, e deixando nos h0s
pitais o valor mensal equivalen'e
ao preço de- uma consulta tabefe,
dopelaAMB.

Em breve será a vez do cida
dão mais humilde dar sua cota da
colaboraçaö, É que será lançada
uma rifa popular, com o objetivo
de angariar verbas para que p0s
sibilitem a continuidade de oxige.
naçaö financeira das nossas ins
tituições hospitalares.

Reminiscências

A Barra do

Rio Cerro
Quem leu na edição n2 3.669, de

14-21 de dezembro de 1991, do
"Correio do Povo" o encarte
"Ronda dos Bairros" - a Barra do
Rio Cerro, malmente pode acreditar
na veracidade da foto que publica
mos ao lado, dos tempos da se

gunda metade da década de qua
renta.

O ex-vereador Álvaro Severino
Piazera, filho do 32 Intendente do
distrito de Jaraguá - Henrique Pia
zera - que foi destaque da semana
do jOl�nal [araquaense MENSAGEI
RO I I: JARAGUA - Jaraguá Bote,
edição n2 15, pág. 4, cedeu esta
histórica foto para reprodução e vai
aqui estampada para a curiosidade
dos amantes dessas reminiscências.

A vista foi tomada do local onde
hoje EStá construída a Igreja Nossa
Senhora das Graças e tinha- pelo
menos cinco metros a mais da atual
base, permitindo esta maravilhosa
paisagem.

Em primeiro plano está O con

junto industrial de Angelo Rubini
com uma longa chaminé em pleno
vapor. Lá Rubini e seus filhos exer

ceram atividades as mais diversas.
Inicialmente o patriarca montara
uma atafona no lado de cima da
estrada, com uma pequena roda
d'água, tomada do Ribeirão das
Pedras Brancas, em 1901.

Em 1910 a atafona passou para
o outro lado, a calha e a roda d'á
gua foi aumentada e as atividades,
também: ferraria, carpintaria, mar
cenaria, engenho de arroz, enge
nho de serra, moenda de cana e

alambique. Dois fatos curiosos: I -

o alambique comprado em Pir.a
beiraba era do Estabelecimento
J,ARAGUÁ, de Jourdan, como cre
dores que retomaram por faltá de
liquidação do pr EÇo final em 1896;

ii - a calha d'água despertara cu
riosidede em Herbert Müller, do
Dep. de Propaganda da Firestone e

o cenário virou capa da revista RE
VENDEDOR FIRESTONE - julho/a
gosto 1961, n2 56, ano 8 e, sendo a

estrada o melhor .camlnho para o
Norte e o Sul do Brasil, pelo litoral
catarinense, "choveram" curiosos
para apreciar a "cortina de prata
formada pela água que cai, embe
lezando a paisagem agreste ... ",
A publicação virou notícia interna
cional, projetando este recanto pai
sagístico jaraguaense.

No lado de cima vê-se a resi
dêncla de Constantino Rocco Rubi
ni. Em seguida a segunda casa de
HENRIQUE PIAZERA, Interidente
do distrito de Jaraguá, de meados
de junho/1911 até 1920 (22 do Mun.
de Joinville). Logo adiante, na cur
va da estrada a primeira casa de
Henrique Piazera, de enxaimel,
construída em 1912, hoje residindo
Álvaro com nova casa em .Iugar
dessa. Ainda existem ranchos de
madeira de 1909 e 1917, onde eram
armazenadas as folhas de tabaco e

beneficiadas para a vendas ao Rio
de Janeiro e finalrnente exportadas.
Q. milho também era guardado
nestes paióis.

Jaraguá do Sul, 22 a 28 de agosto de 1992
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HÁ 50 ANOS

Nas edificações da várzea so·
bressai um grande rancho. Era o

posto de monta construído no tem·
po do Superintendente dr. UlySS81
Costa e Intendente Artur Mü"er,
nos anos de 1927-1929, ao tempo
em que Washington Luís era Presi·
dente da República. Bem' nos fun·
dos, para o lado direito, apareci
a torre da Igreja Evangélica Lutera'
na, da qual Wilhelm Weege foi um
dos principais participantes de sua
construção, já do lado esquerdo do
Rio Cerro. Lá tamb an existiam as

instalações industriais, comerciaisa
resid 'Encia desse fortemente esta·
belecido empresário e eRcoberto
pelo denso arvoredo.

Do lado direito do Rio Cerro,
nos idos tempos o administradol
do Domínio Dona Francisca, dr.
Cezar Pereira de Souza, mantinha
uma padaria atendjda pelo sr.

Henrique Piazera, mais tarde su"!·
tituída por uma nova construçãO
onde morou o filho Wolfgang I

atualmente reside o neto Wander. �

Finalmente, . perto da chaminé a

construção de dois pavimen��,
pertencente ao sr. Virgílio Rubl.nl,
hoje integrando o complexo In'

dustrial da MALWEE.

Fritz von Jaraguá - 08/92
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Empresa cresce e diversifiqa

Veículos Puma
são revendidos
pelaArgi
Jaraguá do Sul - A empresa
Argi, tradicional fabricante de
carrocerias para vefculos está
diversificando suas ativida
des. Há pouco mais de três
meses, a Arg i começou a re

vender os esportivos automó
veis Puma nos tipos conver

sfvel e cupê. Cada carro des
tes custa em média Cr$ 100
milhões e proporcionam aos

seus motoristas alcancem al
ta velocidade, devido também
ao pouco peso de sua carro

ceria, toda fabricada em fibra.

A fibra é o traço marcante
também dos caminhões de 'll
nha Puma, que a exemplo
dos carros são comercializa
dos pela Argi. Segundo o pre
sidente da Carrocerias- Argi,
Aolf Hermann, os velculos da
linha Puma oferecem algu
mas vantagens sobre os de
mais. No caso de caminhões,
por exemplo, ele cita a mo

dernidade na concepção das
linhas; a vantagem de se car

regar mais peso com um raio
de giro menor; e os preços
competitivos desta empresa
que usa tecnologia nacional.

O grande filão da Carroce
rias Argi, porém é outro. Há
mais de 20 anos, a empresa
atua no mercado de fabrica
ção de carrocerias metálicas
e de fibra, que são vendidas
do Rio Grande do Sul ao
Acre.

(Da esq. à dir.) Mário Hellmann, Pedro Donini, Vicente Donini (pres. 9 vice da Marisol)
e lIário Bartel

A Marisol recebe o

prêmio Otto Versand

Bananas"Dentro do contexto geral
não podemos nos queixar",
ressalta o presidente Rolf
Hermann, salientando que a.

alta concorrência do ramo

obriga os fabricantes a se

modernizarem continuamen
te. Dentro desta visão, o pre
sidente da Argi foi este ano à
Europa observar e importar
tecnologia nova.

A Arg i tem matriz em Ja
raguá do Sul e filiais em Curi
tiba e no trevo de Araquari.
Ainda este ano ficam prontas
as obras de amplicação da
fábrica jaraguaense, que vai
possibilitar a separação das
unidades fabricantes de car

rocerias de fibra e de carroce

rias metálicas. As obras de
ampliação terão 930 rnetros
quadrados de área coristrufda.

Produtores
- de SC formam
Associação

Santa Catarina é o terceiro
produtor nacional de bananas
e apesar desta cu Itura repre
sentar uma importância eco

nômica e social muito grande,
não tem recebido a atenção
que merece dos setores pri
vados e governamentais. Pelo
menos, é isso que acham os

produtores do Estado, que re-
.

centemente fundaram a As
sociação Estadual dos Bana-

. nicultores. Que tem como

objetivos· principais o de
apoiar o desenvolvimento da
bananilcultura:

Jaraguá do Sul - A Marisol
S.A. Indústria do Vestuário
recebeu o Prêmio OUo Ver
sand; pela terceira vez conse

cutiva, conquistado devido a

qualidade das roupas que fa
brica, pontualidade nas entre
gas, confiança e bom nfvel de
colaboração em suas rela
ções comerciais. O prêmio é
concedido. pela rede distribui
dora alemã OUo Versand,
com sede em

-

Hamburgo (A
lemanha) e foi repassado em

julho ao presidente da Mari
sol, Pedro Donini, pelas mãos
do gerente do escritório do
grupo ern Blumenau, Mário
Hellmann.

Para a empresa que tem
matriz em Jaraguá do Sul, o
prêmio é uma comprovação
de que os produtos são bem
aceitos no mercado externo
pela sua qualidade e bom
atendimento. O gerente de
exportação da empresa, lIário
Bartei, diz que "é um orgulho

termos sido agraciados pela
terceira vez consecutiva".

A Marisol enviou corres

pondência à matriz da em- .

presa OUo Versand, anun

ciando a aplicação de inves
timentos na modernização do
parque fabril, apostando na

automatização e na racionali
zação dos seus proce.ssos
produtivos.

Exporta\)Ões
O volume de exportações

da Marisol deve atingir em

breve 209/0 do total das recei
tas globais. Pelo menos - é o
que deseja a empresa, que
pretende usar tamoém sua
parceria com a OUo Versand
neste caminha. Para alcançar
esta meta, a Marisol continua
investindo na elevação da
qualidade e da produtividade
e na melhoria dos serviços
que presta, para se tomar
ainda mais competitiva.

RFFSA

5 consórcios
estudam a

privatização

TIBÉRIO
AUTOMÓVEIS Compra - vende - troca

Rua Bernardo Dombusch, slntJ
Fone: (0473) 72-0759
Jaraguá do Sul - SC

Cinco grandes consórcios
de empresas de consultoria
nacional e estrangeirps se
candidataram' para fazer os
estudos prévios que indicarão
como a Rede Ferroviária Fe
deral poderá ser privatizada -

se por superintendências re

gionais, ramais ou trechos.
Trata-se da empresa de maior
porte ate/ agora no Programa
Nacional de Desestatizaçäo,
por isso os trabalhos têm pra
zo de sete meses para serem
conclufdos.

COMUNICADO _Back, Ricobom
ALTEVIR ANTONIO FOGACA JÚNIOR
OSVALINA VARGAS ROORIGUESServiços de limpeza, vigilância e mão de obra

especializada.
Matriz = Rio do Sul (SC) - Fone: 22-1042
Filial- Florianópolis (SC) - Fone: 22-4515
- Blumenau (SC) - Fone: 24-2088 - Joinville (SC)
- Fone: 25-2216 - Jaraguá do Sul (SC) - Fone: 72-
3269

(ADVOGADOS)

comunicam que estão atendendo em seu novo endereço à
Rua 25 de Julho, 234 - Vila Nova'ia 100m do PostoMime)

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

o melhor Carro_Usado da região
VERONA GlX 1.8, PRATA METÁUCO/90
ESCOAT l, CINZA METÁUCO/�O
ESCORT Gl, POURADO METAUCO/88

PARATI Cl, BRANCO/90
ESCORT l, AZUL METÁUCO/90
ESCORT GHIA, VERMELHO PEROU88

VERONA LX, MARROM METAUCO/91
SANTANA GLS, CINZA METÁUCO/91
ESGORTL, PRATA METÁUCO/91

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 158
Fone 72-1777 - Jaraguá do Sul- SC
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. i Joinville .

: pode copiar
i projeto �010
JARAGUÁ DO SUL. I JOINVIL
LE - Se depender do entusiasmo
da Comissão Oentral Organiza
dora do Projeto Jaraguá 2010,
com certeza Joinville será uma

das próximas cidades a'montar
f também o. seu projeto de plane
jamento econômico, soclal e ur

bano. Os membros da CGO esti
veram em Joiriville, no último dia

. 10, proferindo palestra no auditó
rio da ACIJ - Assecíaçao Co
merciai e Industrial de Joinville, à
pedido dos membros do seu oon-

, seihö diretor, acerca do desen
volvimento do seminário local,
seu planejamento, metodologia e

resultados obtidos nas três áreas
. t consideradas.

A reuniab daquela entidade foi
proferida pelo seu presidente -

Henrique Carneiro de Loyola e
contou com a perücípaçaö do re-

presentante da Prefeitura de
Joinville, Mário Boehm - secretá-.
rio ea administração. A exposíçaö
d trabalho do Projeto Jaraguá
2010 foi muito elc;>giado pelos in

tegrantes, da ACIJ, principal
mente pelo seu presidente que
pronunciou-se dizendo ser o

Projeto Jaraguá 2010, um exem

plo a ser seguido, até por Joinville
que até hoje realizou diversos
seminários ililfrutrferos, resultando
em muito papel e pouco resultado
prático, como diretrizes com pos
sibilidade de serem cumpridas na

prática.

Mande seu recado para o Vovô.
Marido ou Namorado.
Preço promocional: Cr$ 5.000,00
- Liguejá: 72.3�3.
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Jaraguá foi
destaque na

feira da BNSC
JARAGUÁ DO SUL - Das 66

empresas que participaram como

expositoras do XIX Encontro de

Subcontratação e Exposição In

dustríal, 30% são radicadas em

Jaraguá do Súl, 60% em outras

cidades de Santa Catarina e 20%

de outros estados. A grande par
ticipação de empresários locais,
comprova a importância de Jara

guá do Sul AO contexto econômi
co estadual e nacional", analisa o
presidente da Bolsa de Ni !gócios
€Ie Santa Catarina, - entidade

promotora de evento - Luiz Car

los Fracarro.

grande estrela dó encontro. Na

opinião de Luiz Fracarro, a sub

contratação não é modismo, "a
tuamos nesta área desde 1977",
acrescenta ele. Porém, é óbvio _

que a crise econômica nacional
favoreceu a terceirização, alter

nativa viável para empresas que

desejam reduzir' custos em seto

res normalmente pouco ou nada

lucrativos. Na área de subcon

trat çäo havia empresas de ra

mos diversos que iam desde in

formática, até fabricação de pe

ças e moldes, passando por ser

viços de jardinagem.
Este foi o primeiro encontro da

BNSG promovido este ano. Nor

malmente a empresa promove
dois encontros anuais. O presi
dente dá Bolsa de Negóoios de
Santa Catarina resistiu mas ad-.
mitiu: "A crise inviabiliza duas

promoções anuais. Para nós já é

uma satisfação promover uma

feirÇ1. sen: decair do padrão tradi

clönal", concluí.

Exposição.mostrou desde fabricantes de barcos até técnica de
jardinagem

�.

Durante os cinco dias de rea

lização (jo' encontro passaram

pelo pavilhão "A" do Parque Mu�
nicipal de Eventos Agropecuário, .

cerca de seis mil pessoas, a

maioria executivos de, empresas
interessedas em fechar negócios
nas áreas de _compra e subcon
trataçao.

A subcontratação, aliás, foi a

Curso Salário-mínimo

Ajarh forma
instrutores'
de Cipas

Donini não
vê problemas
,

_a empresas

IS;ºI!_lt�º1
- .

72-3363

A Associação Jaraçuaense de
Recursos Humanos e a Funda
centro promovem de 2 a 4 de
setembro próximo um Curso de
Formação de Instrutores de Cipa.
Entende a Ajarh que as Gipas
são de fundamental importância
para as- empresas e à sooiedade
em geral, pois promovem e prevl
nem a se-gurança e a saáde -dos
trabalhadores. Por isso a entida
de, junto com a Fundacentro,
q_!Jer oapacitar os participantes a
realizarem cursos e desenvolve
rem programas na área de segu
rança do trabalho de forma dinâ
mica e eficiente.

o presidente da Associação
Comercial e Industriàl de Jaraguá
do Sul, Vicente Donini, vê com
bons olhos a eíevação do saláro
míním � 'que, conforme anunCia·
do, pode chegar a' Cr$
S10.000,OO em setembro. Para o

empresário é importante que o

governo continue mantendo este
sistema de reposição quadrimes·
trai para manter o poder aqulslêvo
dos trabalhadores. Donini tam
bém não vê dificuldades para o

pagamento do novo rnrnimo.
"Como sempre, os empresários
de Jaraquá vao cumprir a lei",
prenuncia.

CASA DE ALVENARIA na Rua Irmão Leandro, 99 c/l
SALAS COMERCIAIS na Rua Roberto Seidel em CORU- oorm, sala, cozinha, banheiro e garagem.
PÁ. CASA DE MADEIRA na Rua João Planinscheck, 827 fun-
SALAS COMERCIAIS em cima da MP e em cima do UNI· dos, c/2 donn., sala, cozinha, banheiro.
BANCO. 7 CASAS GEMINADAS na Rua Alfredo Funke, 76 e/2
APTO NO ED. JOANA c/2 donn. + dep. de empregada, 2 donn., sala, cozinha, banheiro, lua individual.
banheiros, garagem, ponão eletrônico.

.

APTO. EM NEREU RAMOS na Rua Albino zanghelini, TERRENO 13,50 x 38 na Rua Nicolal!J Schmitz.

JCASA DE MADEIRA na Rua Erich Aben, 85 c/3 dorm., 168 c/2 donn sala cozinha e banheiro TERRENO c17.500,OOm2 na Rua Roberto Ziemann.
sala, cozinha,banheiro.'

" , •

TERF.lENO c/esquina na Rua Antôhio Carlos Ferreira.
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LOCAÇÃO

VENDAS

LOCAÇÕES

LOTEAMENTOS

VENDAS
�ASA 1"IISTA c/l apto. na Rua João Grubba, pr6x. Weg II.

':,1>.'3/, M!STA na Rua Adolpho A. A. Ziemann, s/nQ•
CASA DE ALVENARIA na Rua Roberto Ziemann.
CASA DE ALVEN;\:c�IAna Rua Três Rios do Norté.
CHÁCARA c/50,QOO.OOm2 em Guaramirim c/150m de frente s/asfalto
CHÁCARA em NEREU RAMOS cl145.000.00m2 c/casa de 160m2•

.

Jaraguá e Joinvllle .

COLEJA E ENTREGA
DOMiCíliO. FONE 72-0091

VARIG N�CARGO_�iÇ; . ,

,
\.«JLY
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Jaraguá do Sul, 22 a 28 de agosto de 1992'
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Dr.Walter Batista Faleone

Desvio de Verbas
De acordo com publica

ções do Boletim do
SINDPREVS - Sindicato dos
Trabalhadores em Saúde e

Previdência no Serviço Públi
co Federal/SC, datado de
13/8/1992, o govemo usa ver

ba dos hospitais para comprar
votos no Congresso. Segue
na rntegra o artigo:

"A estratégia utilizada pelo
governo para barrar a abertura
de processo de impeachment
contra o Presidente Fernando
Collor já fez a sua primeira ví
tima: a saúde do País. No in{

cio do mês, o ministro da saú
de, Adib Jatene, descobriu que
os Cr$ 3 bilhões do Fundo de

Amparo ao Trabalhador (FATJ,
que seriam destinados ao pa
gamento da rede hospitalar
conveniada com o Inamps,
não pertenciam mels ao seu

ministério, e sim ao ministro da

Ação Social, Ricardo Fiúza.

Um dos principais articula- .

dores polflicos do planalto,
Fiúza pretende derramar essa
verba pelos Estados a fim de

garantir votos de deputados e

senadores contra um possível
pedido de abertura de proces-
so de impeachment do Presi
dente Collor. A transferência I

do dinheiro recebeu o avaf do
próprio Ministro da Economia,
Marcflio Marques Moreira.

o FAT é um fundo que ga
rante não só o pagamento do

seguro-desemprego, mas

também o financiamento de
obras sociais que revertam
em geração de novos empre
gos em todo o país. Ultima
mente, o dinheiro vinha sendo
utilizado para cobrir a dívida
do Inamps com os hospitais
conveniados.

Com o desvio das verbas
do FAT para o Ministério da
Ação Social, o ministro Adib
Jatene perde mais uma fatia
do já reduzido bolo äe recur
sos destinados à saúde, que
poderá tomer-so ainda menor

caso as empresas não regula
rizarem imediatamente o pa
gamento do Finsocial à Previ
dência."

o Inamps pàga normal
mente uma miséria, se bem ou

mal estava nos últimos três
meses pagando ao redor do
dia 13 do mês, até hoje
18/8/1992 não pagou aos hos
pitais nem aos médicos. Já
está do Sr. Col/or se retirar pa
ra sua Alagoas.

Verba do governo à hospitais
JARAGUÁ DO SUL - A Se
cretaria Estadual da Saúde,
liberou. uma verba emergen
cial de Cr$ 150 milhões para
cobrir despesas de custeio do
Hospital Jaraguá - instituição
que até recentemente passa
va por situação crítica, sem

dinheiro para cobrir nem as
. despesas com compra de
medicamentos. A verba foi
entregue por intermédio dos
deputados Durval Vase I e

Udo Wagner, em solenidade
no último sábado (15).

O diretor administrativo do
Hospital Jaraguá, Hilário
Dalmann, disse que ,"estes

Cr$ 150 milhões servirão para
. cobrir o déficit-do hospital pa
ra com fornecedores, que gira
em torno deste montante".
Acrescentou ainda que a ins
tituição não consegue sobre
viver dependendo apenas dos
repasses 'do INSS, que além
de estarem sempre defasa
dos (atualmente em torno de
40%), ainda çhegam atrasa
dos. "Por exemplo neste mês
a complementação dos re

passes no INSS referentes
a junho deveria chegar no dia
12 de agosto, já estamos no

dia 17 a até agora nada, se
não fosse esta verba, não sei

o que fanamos", ressaltou on
-

tem o administrador .

Ainda nesta semana os

deputados fazem novo repas
se, desta vez ao Hospital
Municipal São José, também
de Cr$ 150 milhões. O diretor
administrativo da instituição,
Aristides Manoel Gonçalves,
informa que a verba será
aplicada na reforma ou cons

trução de um novo centro ci
rúrgico que devido a sua anti
gü·idade e conseqüente dete
rioração, não atende mais aos

padrões médicos exigidos pa
ra uma instalação do gênero.

Industriais, lojistas e poder

Seminário nacional de folclore
JARAGUÁ DO SUL - A cidade
sedia de 4 a 7 de setembro pró
ximos o I Seminário Nacional So
bre Folclore Alemão e o II Con
gresso Nacional da Fecab (Fede
ração dos Centros de Cultura
Alemã no Brasil). Devem partici
par em torno de 90 a 120 pes
soas de várias cidades do Pars.
"A idéia de promover um primeiro
seminário nacional sobre folclore
alemão surgiu a partir de indaga
ções de inúmeros grupos sobre o

significado e o sentido do folclore
alemão dentro de um contexto
maior e mais profundo", diz o co

ordenador Carlos Cézar Hoff
rnann,

Como objetivos gerais, Hoff
mann aponta a promoção de um

VOCÊ AINDA PODE GANHAR!
i GANHE MAIS COM

i I :] ;] .� i i : r!ll J ii
TROQUE SEUS TICKETS E NOTAS FISCAIS POR CUPONS E PARTICIPE.

fórum de debates que situe o fol
clore alemão dentro dos diversos
conceitos de folclore existentes;
o resgate do folclore como ele
mento educacional; e reconheci
mento do folclore como elemento
integrador da comunidade a partir
da reconstituição de sua história.

Do seminário e o II Congresso
Nacional da Fecab devem resul
tar a publicação de um caderno
reterente aos estudos e a pro
blemática envolvendo o universo
do folclore alemão e a tirada de

propostas para II Seminário de
Folclore a ser realizado possi
velmente no próximo ano, em lo
cai a ser escolhido durante o en

contro.

Atualmente existem no Brasil
aproximadamente 250 grupos fol
clóricos alemães. Para Carlos
Hoffmann, coordenador do en

contro e diretor do Museu Parque
Malwee, a continuidade destes
grupos está garantida, "não só
pelo que eles representam quanto
a preservação da cultura alemã,

,

mas especialmente por causa do
convtvio interno nestes grupos,
que une seus integrantes num

círculo de amizade e relaciona
mento muito raro nos dias
atuais". Para Hoffmann, o enga
jamento em grupos do gênero é
uma qrande

:

altemativa para o

enfrentamento de pr.oblemas da
juventude atual, como o das dro
gas e da violência.

2 FreezerS Consul.
2 Moto Compressores·Schulz.
·2 Fornos Elêtricos Fischer.
2 Kits Furadeira Bosch.
2 Pias. Marmorite 1.20 MBl
lW! ruUI!@1ffi®.lI'fffl!nl!lü! ! _
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público municipal também es

tão envolvidos na campanha
para superação da crise dos
dois hospitais de Jaraguá do
Sul. As empresas associadas
ao ACIJS já há dois meses

colaboram com doações que
equivalem a Cr$ 2.000,00 por"
empregado (valor de referên
cia, portanto não deduzfvel do
trabalhador). Os lojistas com

Cr$ 5.000,00 por funcionário,
I

dentro do mesmo esquema. E
a Prefeitura recentemente li
berou Cr$ 20 milhões para
cada instituição hospitalar e

deve renovar o repasse, pos
sivelmente ainda este mês.

Nova ponte
sobre o rio
Guarani
MASSARANDUBA - A Admi
nistração Municipal de Massa
randuba está iniciando a constru
ção da ponte sobre o Rio Guara
ni-Mirim, na Rua VL-8, defronte
ao Centro Social do Guarani, que
será subsfítulda. No local será
construída uma ponte de con

creto, com nove metros de com

primentq por 12 metros de largu
ra. A licitação para a sua execu

ção já foi concluída e dentro
desta semana, será assinado o
contrato com a firma. vencedora.
A obra está orçada em

Cr$ 79.655.000,00, reajustável
pelo CUB, com o prazo de 60

� dias para a sua conclusaö,
Segundo o Prefeito Oávio Léu,

"esta é mais uma importante obra
reclamada pela comunidade de
Guarani-Mirim que agora está
sendo atendida".

Festival
de música
em setembro

A Academia de Música Car
ne-�nho, com apoio da Prefeitura.
promove de 25 a 27 de setembro
próximo o II Festival dos Festi
vais no Parque Agropecuário.
Com caráter interestadual e in
termunicipal, o festival· reunirá
músicos, intérpretes e composito
res na modalidade de Composi
ção Popular e Interpretação Po
pular e Sertaneja. Alojamento e

alimentação serão fornecidos
gratuitamente. O total de premia
ção atinge Cr$ 6 milhões. Inscri
ções até 5 de setembro e infor
maÇlO9S pelos telefones 72-3845
(Academia de Música Cameiri
nho) ou 72-0988 (com Fátima,
Assessoria de Imprensa, das 12h
às 19h).
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Egon L. Jagnow

AHora
da MudançaI'

f
. A meu ver, estamos viven

do momentos decisivos
quanto aos rumos futuros de

'j
nosso país," Acredito que o

'

. Caso PC será um divisor de
águas. Haverá um antes e um

depois dele, independente dos
desdobramentos que ainda
venha a ter.

.

Se haverá puníçao -dos
culpados, impeachment, ou

renúncia ou não, não será de
cisivo. O que se tornou públi
co até agora já é o suficiente
para provocar mudanças e

alterações profundas nos ru

mos pol�icos e sociais de
nosso pats. E será muito ditrcil
as forças que mantém o atual
quadro poll'tico-social impedi
rem estamudança.

A investigação sobre o Ca
so PC tornou público grande
parte dos expedientes e arti
manhas usadas pela corrup
ção. As formas de fazer o

tráfego de influências, de bur
lar as leis, de sonegar impos
tos, de desviar verbas, de fa
vorecer apadrinhados, de "la
var" dinheiro estão sendo co

nhecidas do povo brasileiro. E,
uma vez conhecidos os méto-
dos e expedientes da corrup
ção, é possivel identificar e

combater os corruptos.

I

i

I
I

i
: ,

,I

i

i

Uma segunda questão,
muito importante, está sendo
conhecida: nem todo o que se

diz honesta, realmente o é.
Até prova um cóntrário, e pró
pria honestidade do Presi
dente da República, um dos
pilares mais tortes que sus

tentaram sua campanha poll'ti-
ca para conquistar o Planalto, '

está sendo posta em dúvida.
Não mais bastará o poll'tico se
çlizer honesto, Será preciso
provar. Conquistar a confiança
e o voto do eleitor, tornou-se
muito mais difrcil. Depois de
tantos encantos e desencan
tos acredito que está apren
dendo.

Em terceiro lugar, o povo
brasileiro começa a participar
da mudança, ou, em outras
palavras, passa a ser o pro
motor das mudanças. O que é
fundamental para que as mu

danças realmente aconteçam.
Identiicando os corruptos e

exploradores do povo, os la
drões dos cofres públicos, e

negando-lhes o poder de go
vernar,

.

homens cordatos e

honestos terão chances de
./ fazer as mudanças que o pars
precisa.

Não se pode sonhar com

mudanças imediatas, mas po
demos acreditar que um pro-

_
cesso de mudanças está se

desencadeando. E acredito
que já se fará sentir açora,
nas próximas eleições munici
pais. Tenho certeza que os

candidatos a prefeito e' verea
dor terão que fazer muito mais
que simplesmente dizer que
são honestos e que querem
trabalhar pelo bem público. Te
rão que provar que o são, e
que o interesse publico está

.

acima dos seus particulares.
06

Carta do Leitor
CORREIODOPOVOE

JARAGUÁDOSUL
Setenta anos de jornalismo

consecutivo (1919-1992) é um

recorde no Brasil.
.

Aproveitando esta circunstân
cia, quero expressar meus para
béns à direção do Sr. Eugênio V.
Schmoeckel e à direção de Snvia
Giese.

Há alguns anos leio o Correio
do Povo. Geisto dele, seu jeito
simples, original, local, comunitá
rio, sem tanta crl'tica vazia mas,
procurando unir a comunidade
para trabalhar, sair vitoriosos das
crises e vencer (inclusivê os

mais polítícos). Também gosto de

acompanhar as notícias da terra
catarinense e do Jaraguá 'que é
orgulho e rodeio para um Brasil
diferente, progressista.

Não é fácil encontrar, no inte
rior do Brasil, um jornal deste tipo.
Desejo ressaltar alguns pontos
de um ensaio de análise. Em pri
meiro lugar a ênfase quase ab
soluta que se dá ao local, ao inte
resse comunitário de Jaraguá e

da região,' com destaques das
àções e dos homens benemétri
cos, dos fatos culturais. As de
nénlcas e crl'ticas não são feitas
personagens de BrasRia mas,
referem-se à situações locais,
com fatos e nomes concretos,
como, na edição de 4 a 10 de ju
lho do corrente, apontando, van
dalismo no Parque Malwee, bura
cos, manobras de preterição. Há
notrcias envolvendo temas fun
damentaís como saúde, educa
ção; cultura e teatro. Outro des
taque é a perspectiva histórica
em que se procura manter o

contato com as raízes, lá onde

está nosso começo. Um povo
sem rafzes é um povo sem vida.
E os artigos de fundo, alguns ex

celentes, como os de Aderbai
Machado, Sérgio Peron, Udo
Leal, Walter Falconi, Egon Jag
now e o artigo lindo de Fernanda
Pozza da Costa, 13 anos. E não
faltam as informações locais do
esporte, da política, da religiaó e

as notrcias sociais.

Creio que seria importante
convidar os jovens para escre

ver, dizer suas opiniões. Não terá
.

sido assim que se formou o dire�
tor Schmoeckel? O Jornal será
mais criativo e mais novo com

a juventude promovendo suas

campanhas, gincanas, reuniões
que não sejam só bailes. Afinal,
Jaraguá do Sul tem hoje algumas
faculdades e sempre teve bons

cqlégios, o que explica, em gran
de parte, seu progresso atual.

E porque retiraram a S0QaÓ de
alemão? Poderia até ser algo
mais didático em vista da manu

tenção da cultura e da Irngua
alemã que enfeita e dá um espt
rito típico à cidade.

O que fez e se faz com este
jornal merece destaque e apoio
agradecido de toda a comunida
de. Jomal é cultura e promove
cultura. Cultura faz progresso.

Pe. Mário Bonatti, São Paulo

Nota da Redação: Pe. Mário Sonatti ê
natural de Pomerode, ê sacerdote sale
siano e professor universitário tendo le
cionado inclusive na Federal de Santa
Catarjna e na Universidade de Coim
bra. E autor de diversos livros, dois dos
quais estarão em breve em nossas li

vrjllrias: "A VIDA TEM A COR QUE VO
CE PINTA" e "NEGRA BELA RAIZ"

�_C_H_IO_D_IN_I_
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II FUNILARIA
JARAGUÁ LTOA.

EDITAL N2 '18.405 de 12/8/1992
(cópia recebida do cartório de
Guaramlrim; neste Estado)
MOACIR STEIN e CLARICE OCK
NER
Ele, brasileiro, solteiro, Induslriário,
natural de Jaraguá do Sul, domici
liado e residente na Rua 601, Bairro
JQAo Pessoa, neste cidade, filho de
HIlbeit Stein e Wall Jordan Stein.
Ela, brasileira, solteira, Indu$trlária,
natural de Guara..nlrim, neste Esta
do, domiciliada e residente em

Ponta Comprida, em Guaramlrlm,
neste Estado, filha de Etore Ockner
e Lócla Ockner.
EDITAL NQ 18.406 de 12/811992
MARILDO VOLTOLINI e ROS;':·&F.
'DEM�ORADE
Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de
vendas, natural de Jolnville, neste
Estado, . domiciliado e reslden� na
Rua Pe. Mlrandlnha, 195, Agua
Verde, nesta cidade, filho de Ro
berto Voltollnl e Carolina Voltollnl.
Ela, brasileira, solteira, bloquista,
natural de Jaraguä do Sul, domici
liada e residente na Rua Leopoldo
Augusto Gerente, 74, nesta cidade,
filha de Argeu Antunes de Andrade
e Ortandlna Lescowlcz de Andrade.
EDITAL NV 18.407 de 12/8/1992

�W��sil�� e DELCI ODETE

Ele, brasileiro, solteiro, tintureiro,
natural de Santa Rosa, Rio Grande
do Sul, domiciliado e residente na
Rua Pastor Alberto Schnalder, em
Barra do Rio Cêrro, nesta cidade,
filho de Frederico Ephrahem Lenz.
Ela, brasileira, solteira, operária,
natural de Maripá, Paraná, domici
liada e residente na Rua Pasto Al
berto Schneider, em BMa. do Rio
Cêrro, neste cldada, filha de Edulno
Alfredo Mlttelstiidl e Clara Mlttels
tädL
EDITAL NQ 18.408 de 14/811992
ARNOLDO JOÃO DlEL e MARINA
HINKELDEI
Ele, brasileiro, solteiro, Ilk:nlco me

cênico, natural de Guaramlrim,
,neSte Estado, domiciliado e resi-
dente na Rua Josá Theodoro Ri
beiro, 3728, em Ilha da Figueira,
nesta cidade, filho de Arnoldo Dlel e
Leonlda Georg Dlel.
Ela, brasileira, solteira, auxiliar ad
ministrativa, natural de Jaraguá do
Sul, domiciliada e residente na Rua
Ney Franco, nesta cidade, filha de
Renato HInkeldei e Maria Ivone Hin
keldel.
EDITAL N2 18.409 de 14/811992
ADALBeRTO TÚLlO.MANFREDlNI
.e ROSANA DE SALES
Ele, brasileiro, solteiro, engenheiro,
natural de Curitibanos, neste Este
do, . domiciliado e residente na Rua
das Acácias, 1.1, apto. 204, B-03,
Carvoeira, Florianópolis, � Es- .

tado, filho de Alvadl Manfredlni e

AuroraMasiero Manfredlnl. .

Ela, brasileira, solteira, advogada,
natural de Blumenau, neste Estado,
domiciliada e residente na Rua Rei
noldo Rau, 400, apto. 32, nesta ci
dade, filha de Joaquim Germano
Sprotte de Sales e Zely Ivone de
Sales.
EDITAL NQ 18.410 de 14/8/1992
ROGÉRIO BORCHARDT e SALE-

.

TE ATANAZIO
Ele, brasileiro, solteiro, comercian
te, natural de Schroeder, neste es
tado, domiciliado e residente na
Rua Jorge Czemlewlcz, 1085, nesta
cidade, filho de Rudl Borchardl e
Anita Radünz Borchardl.
Ela, brasileira, solteira, secretária,
natural de Jaraguá do Sul, domici
liada e residente 'na Rua Afonso
Bartei, 255, Vila Baependl, nesta ci
dade, filha de J0s4 Atanazlo e Flo
rinda Martinelll Atanazio.

E para que chegue ao co

nhecimento de todos, mandel pas
sar o presente Edita� que será pu
blicado pela Imprensa e em Cartó
rio, onde será afixado durante 15
dias.

ÁUREA MÜLLER GRUBBA, Tabeliã, e Oficial de Tltulos
da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma ,

da Lei, etc.
Fa:z saber a todos quanto este edital virem que se acham i,

neste cartório para Protestos os Tltulos contra:
MARCELINO WOLZ - DONA MATILDE 1328 NESTA;
Mj:URER TRANSPORTES LTD�. - BERTHA WEEGE 3514 NESTA;
SERGIO KLiMEKOWSKI- JOSE NARLOCH 20 N!;STA;
TERPLAN TERRAPLENAGEM' LTDA. - PROCOPIO GOMES 1089
NESTA;
TINGITEX BENEFICIAMENTOS TÊXTEIS - MAL C. BRANCO 6120.
SCHROEDER;
TRANSPOR1ES THEIMAR LTDA. - ESTRADA GARIBALDI S/NQ
NESTA.

E, como .os ditos devedores não foram encontrados ou se re

cusara" a aceitar a devida intimação, faz por inter-nédio do pre
sente edital, para que os "esmos co-npareça-n neste Cartório na

Rua Arthur Müller, 78, no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu dé
bito, ou então dar razão porque não o faz, sob a pena de serem os

referidos protestados- na for-na da Lei, etc.

RMN/Jaraguá do Sul, 18 de agosto de 1992.

ÁUREA MÜLLER GRUBBA - TABELIÃ E OFICIAL DE PROTESTO
DE TíTULOS.

,

,

I
,

Jaraguá do Sul, 22 a 28 de agosto de 1992

PROCLAMAS DE CASAMENTO

MARGOT ADÉLIA GRUBBA
LEHMANN, OfIcIai do Registro Civil
do 12 DIstrIto da Comarca de Jara
guá do Su� Estado de Santa Catari
na, 8rasiI, faz saber que compare
cerem em Cartório exibindo os do
cumentos exigidos pela lei, a fim de .

se habilitarem para casar, os se

guintes:
EDITAL NQ 18.399 de 111811992
�LSON TITZ e EL�A MARA
KRUEGER .

Ele, brasileiro, solteiro, mecênlco,
natural de Jaraguá do Sul, domici
liado e residente em Rio CêlTo I,
nesta cidade, filho de João Titz e
Edla Lenz THz.
Ela, brasileira, solteira, do lar, na
tural de Jaraguá do Sul, domiciliada
e residente em Rio da Luz II, nesta
cidade, filha de lraneu Krueger e
Florida Winkler Krueger.
EDITAL NQ 18.400 de 11/8/1992
G�RSON DREWS e �OLDE
PROCHNOW
Ele, brasileiro, solteiro, Indostriário,
natural de Jaraguá do Sul, domici
liado e residente em Rio Cêrro I,
nesta cidade, filho de Waldernlro
Drews e Elmlra Peter [)rews.
Ela,

.

brasileira, solteira, costureira,
natural de Jaraguá do Sul, domici
liada e residente em Rio Cêrro li,
neste cidade, filha de Haroldo Pro
chnowe Elfrleda Prochnow.
EDITAL Nl! 18.401 de 11/811992
ADOLAR COSTA e ADRIANA DA
CRUZ
Ele, brasileiro, solteiro, operário,
natural de Jaraguá do Sul, domici
liado e residente em Três Rios do
Norte, nesta cidade, filho de Hercu
ano Costa e Carmellna Costa.
Ela, brasileira, solteira, do lar, na
tural de Curitiba, Paraná, domicilia
da e residente em Três Rios do
Norte, neste cidade, filha de Joa
qum Darci da Cruz e Inês Marilnl da
Cruz.
EDITAL Nl! 18.402 de 11/8/1992
(cópia recebida do Cartório de Co
ruP-á. neste E�do)
MÁRCIO LUIS SCHlOCHET e

SANDRA REGINA MORETTI
Ele, brasileiro, natural de Jaraguá
do Su� domiciliado e residente na
Rua Lurs Sartl, 1484, nesta cidade,
filho de Osnir Schloche! e Jurema
Maria Rublnl Schloche!.
Ela, brasileira, natural de Corupá,
neste Estado, - domiciliada e resi
dente na BR-280, km 71, Poço
Danta. em Corupá, neste Estado,
filha de AntOnio Norberio Moretli e
Claudete Lennert Moretll.

EDITAL NQ 18.403 de 121811992
LUIZ CARL.OS MOK\VA e JAU!!TE
BORBADEAVlZ
Ele, brasileiro, solteiro, comercian
te, natural de Jaraguá do Sul, domi
ciliado e rasidente na Rua Alfredo
Schumann, 52, n� oldade, filho
de Pedro Mokwa e Tecla Glovanella
Mokwa.
Ela, brasileira, solteira, securitária,
natural de Barra Velha, neste Esta
do, domiciliada e residente na Rua
Bahia, 212, neste cidade, filha de
Amoldo Outra de Aillz e Maria Ama
flor Borba de Avlz.

EDITAL N2 18.404 de 121811992
SANDRO FLAVIANO BENVENUT
TI e MARLENE' GRECO DE rso
RAES
Ele, brasileiro, solteiro, comerclár1o,
natural de Blturuna, Paraná, domici
liado e residente na Rua Max Eugê
nio Roberto Ziemann, 66, neste ci
dade, filho de Santos Emesto Ben
venuttl e Clalr Carmen Machado
Benvenutli•.
Ela, brasileira, solteira, comerciária,
natural de Gula Lopes 1e Laguna,
Mato Grosso 00 Su� dOmiciliada
e reslde.nte na Rua Max Eugênio
Rober!D Ziemenn, 66; neste cidade,
filha ,]9 Joio Ramos ColTêa de
Moraes e Marta Inez Greco de Mo
�es.

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

VENDE:

Sala comercial com 65m2.., Ed. Florença
Sala comercial com 70'll2 (térreo) - Rua Joi nville
Aptos. 1 quarto corn 70m2 - Ed. Florença
Apto. 2 quartos com 130m2 - Ed. Florença
Apto. 2 quartos com 72m2 - Rua Egfdio V. de Souza (financiado)

\ Casa alvenaria com 120m2, terreno 260m2 - Rua João J. Ayroso
Casa e" Schroeder com 48'112, terreno 450m2
Casa alvenaria sem acabamento CO'11 240,,2 - próx. Ind. Reunidas
Terreno em Schroeder corn 525'112
Terreno em Schroeder CO'11 717'112
Terreno Vila Rau CO'11 casa semi-acabada de 70m2
Terreno Rua Preso Epitácio Pessoa com"gal!)ão de 640m2
Terreno Rua Roberto Ziemann com 2.025'112

CIIlJuu eAqaecedo,Soltu.
R_ Felipe S�IurtúlI. 279 - Fone:

72-0448

JIITG._•SMI - SC

I,
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Happy
Hour

ZENILDE
PETERSEN. Nossa .Iinda

.

juventude!

�
VOCÊ QUER SER FOTO

GRAFADA?
.

O conhecido fotógrafo Be
lo Abreu, de Florianópolis,
que já tez inúmeros trabalhos
em Jaraguá fotografando mo

delos e campanhas publicitá
rias de grandes empresas, re
toma para sessões "book" e

fotos de moda. Trazido pela
aç.:ência CKAT, Beta estará
aqui dias 12 e 13 de setem
bro.

ALTACAETANO - 50? Ano

FREQÜÊNCIA"Em alguns momentos eu já fui mais otimista com o

Brasil, mas também em alguns momentos eu já fui mais
pessimista. Eu não diria que nesse momento eu estou es

pecialmente pessimista com relação ao Brasil, apesar de
tudo. Eu tenho um otimismo básico com relação ao Brasil,
embora eu tenha um pessimismo básico como pessoa co

rno se fosse uma angústia básica, que permeIa tudo. Mas
eu tenho em relação à idéia do Brasil um otimismo básico,
um otimismo mítico, que eu suponho que o Brasil tem con

dições de preencher e na verdade eu acho que o Brasil ex
cede essas exigências.
Eu não sei, eu acho que o Brasil, não sei como ele ga

nhou esse nome direito, e depois nós somos América Por
tuguesa, um país fortemente mestiço e, enfim, aqui tem o

esboço de alguma coisa que deveria ser aquilo que se tor
nará interessante no futuro desejável. Eu acho mesmo, eu
acho que é assim ...

"

PARABÉNS, CAETANO!

Ati

�.a�
Aplausos para a Ferj
Que maravilha! A ":undação Educscione! Regional
Jaraguaense oferecerá 6 irso« de graduação. Foram
aprovados para funcionamento em 1993: Ciências Contábeis
(que deixa de ser extensão de Joinville, passando a ser curso

próprio) com 45 vagas; Letras, com duas habilitações:
Licenciatura em Português e Inglês e, ainda, Bacharelado em

Secretário Executivo Bilíngüe -Português e Inglês (ambos os
cursos com 30 vagas). Quanto a este último, há perspectivas
de futuramente oferecer os idiomas Alemão e Espanhol.

GAROTA EFEKTUS
O concurso deste ano

acontecerá dia 6 de setem
bro, véspera de feriado, no

Botafogo. As candidatas inte
ressadas em participar podem
procurar a Marrakech para
maiores informações e inscri
ções. Boa premiação para as

moças e suas torcidas. Anote-

Fe Ne Mê - Com Sede de Show
ver as mais autênticas tradi
ções germânicas.

PARA OS PROFESSORES
Definitivamente reconheci

do o curso de Padagogia
(Habilitação em Educação
Pré-Escolar e Séries Iniciais
do Ensino Fundamentál). A
FERJ passa a oferecer curso
de pós-graduação na área, a
partir de outubro desse àno,
com duas áreas de concen

tração: 40 vagas para Meto
dologia de Ensino da Educa
ção Pré-Escolar e outras 40
para Metodologia de Ensino
das Séries Iniciais.

Bastou MIKE PATTON bater Eu explico: O Fe Ne Mê é
com os coturninhos no chão famoso no Brasil; na terra
que, num passe de mágica, deles (EUA) sao parte do 2º
tudo se resolveu. O show já tume (abrem Shows) - Ex
está marcado para a partir ceto no Brasil o FAITH NO
do dia 16 de setembro nos MORE nunca fez show co
Estados Unidos e Europa. O mo atração principal. Agora
fato é que estavam todos vai ter um show so "de Ie.
com ,"fome" de tocar p'rá Vocês batalharam e merece

galera que realmente curte o rarn um lugar no topo. Divir
som do FAITH NO MORE. tarn-se rapazes.

RODEIO BENEFICENTE
Bailes animadíssimos à

noite, sol brilhando durante o

final c;le semana, proporciona
ram o pleno êxito da promo
çäo. Parabéns ao CTG Laço
Jaraguaense, que além de
organizar o evento, facilitou à
Associação Assistêncial dos
Deficientes Auditivos e Vi
suais a arrecadação de pre
cioso recurso financeiro. Bela
iniciativa!

GLAMOUR GIRL
Luciane Schwalbe, modelo

revelada pela CKAT no con

curso The Look of the Year
1991 será a representante lo
cai no concurso Glamour Girl,
versão Santa Catarina.

CROSS COUNTR't·
Sábado último (15), inúme

ros .alunos de escolas munici
pais participaram de tal prova,
em circuito delineado no be
líssimo Parque Malwee. Cor
rendo pelas margens do lago
principal ou morro acima, os
jovens atletas mostraram que
atividades esportivas saluta
res despertam sempre o inte
resse, e não poupam gás pa
ra completar o trajeto. Bonito
e saudável.

[glijl§[§[§[§ RECLAMAÇÃO. [§[§[§[§[§[§
Eu me sinto no direito de

. reclamar:
- Instinto Selvagem (1Oª

Semana em Cartaz SP)
- Batman - O Retomo
(18ª Semana)

- Quanto Mais Idiota 'Me,
Ihor (Wayne's World) -

(há 2 meses no Rio)
Quando estes filmes serão
exibidos em nosso Cine

Jaraguá?

QUANDO 1 + 1 ... DÁ 6

Administração + Pedago
gia + Tecnólogo Têxtil +

Tecnólogo em Mecânica +

Letras + Ciências Contábeis!

SCHÜTZENFEST
Nossa maior festa aconte

cerá de 9 a 18 de outubro.
Peribdo de alegria e de revi-

•

GAROTA STUDIO
Fugindo à regra, o concur

so Garota Studio 92 - Etapa
Guaramirim - acabou sele
cionando três candidatas para
a finalíssima: Elaine Möglich,
Cirlene Dias e Patrfcia Aveli
no. Prova do alto nível do
concurso.

Entre no seleto mundo dos grandes negácios
PRODUZA-SE NO

Tu-bos Santa Helena Ltda.
Divisão' de concreto (tubos e artefatos de concreto).

Rua Joinville, 1016 - Tel. 72-1101
Divisão de Plásticos (tubos de PVC - eletrodutos / linha de esgoto / tubos de polietileno /

mangueira preta)
Rua Bernardo Dornbusch, 858 - Tel. 72-3025

.

Escritório Geral
Rua CeI. Procópio Gomes, 99 - Tel. 72-0086

I

·1
I

Moda Sempre
Av. Getúlio Vargas, 55

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Aniversariantes
da Semana �DARPE(PR); Odila Pavanello Brug

nago, Sara Fruet, Elenlce
Garcia Schwartz, Sueli Hüb
ner, em Schroeder; Marco Au
rélio Winter e Edemar Picolli
Cezário .

Dia 26/8 - Olfvia Petri, Ivete
Vosgerau Hommerding, em

Curitiba (PR); Clementina
Zapella Abelino, Gustavo AI
perstaedt, Ami Ido Pereira, Jo
sé Carlos Gerent, em Astor.ga
(PR); Herberto Fischer, Rein
traut Lepinski, Leoni E. Narlo
ch, Ralph Schommartz, Maria
Teresa Rubini e Teonilda
Dunker.

Dia 27/8 - Alberto Sbardelat
ti, Leny Maria da Silva dos
Reis, em Corupá; Wilson
Baggenstoss, Mfriam Bauer,
Agostinho da Silva Duarte,
Ivo Ristau, em Schroeder; Ol
ga Lueders, Aline Letfcia
Fröhner, em Schroeder; e Pa
trfcia Daniella Gomes.

Dia 28/8 - Emma Bleich,
Norma Lange Krogel, Moacir .

Gualberto, Teonilda Romani e
Rafael Artur Schroeder.

Dia 22/8 - Delorme Wunder
lich Stinghen, Maria Madale
na Schmitt, Joel Paulo Perei
ra, Alfredo Vogel, Nflton Pe
try, Alzina Winter schmítt, Jo-

.

sé Stoinski, Jean Fernando
Engelmann, em Joinville;
Elias Ramthum, Frederico
Roesel e Gioney Junkes.
Dia 23/8 - Norberto Hafer
mann, em Florinóplis; Álvaro
Stinghen, em Cambé (PR);
Frida Bauer, Lino Gadotti,
Charles Müller, Vera Marcat
to, Luiz Antônio Rosa e Julia
na Moser.

Dia 24/8 - Herbert Bürger,
Wiegand Roeder, Ewaldo
Ziemann, Rubens Voigt, Elia
ne Schmitt de Bem, em Curi
tiba (PR); Roberta Paloma
Ribeiro, Vérgílio Demarchi,
Egon Meldola e Waldemar

Maximiliano Rau.

Dia 25/8 - Josefina Satler
Picolli, Loreno Alperstaedt,
Milda Schütze, Marcinei Tö
we,

.

Waltraud Lueders, Bruno
Olska, Terezinha B. Vailatti,
Manuela Karan, em Curitiba

A GERAÇÃO
DA MALHA

Móveis Weber
eine Jaraguä Fábrica e Loja.r

.

) 22/8/1992 (SÁBADO)
20h 15min: O PAI DA NOIVA.
Censura: livre.
22h: FILME ERÓTICO. Cen
sura: 18 anos.
23/8/1992 (DOMINGO)
20h15rnin: O pAI DA NOIVA.
Censura: livre.
24/8/1992 (SEGUNDA)
20h 15min: sem prog.rarnação
25/8/1992 (TERCA)
20h15rnin: O pAI DA NOIVA.
Censura: livre.
26/8/1992 (QUARTA)
20h15rnin: O PAI DA NOIVA.
Censura: livre.

Armares Embutidos - Móvci»

sobmedida - CozinhasAmarica
nas - Moveis em Geral.

77-0077 - 730238 - Guaramirirn
-sc

• Está de parabéns o Sr.
Waldemar Behling (proprietário da

Foto Loss), que comemora
aniversário hoje (22). Nossos

cumprimentos!

ße13era4-

CALCADOS
.• Completa seus 18 anos dia 23

Dalpra e senhora, destaque na Sociedade Jara- (_(domingo) a jovem Glaci Adriana
.

SchulzRotary local
acontecendo emBlumen Av. Mal. Deodoro, 319

Fone: 72-3985Filatelia - Numismática
O Botary Club de Jaraguajdo

.
Sul, que recentemente
completou o 40Q ano de

existência, foi gostosamente
surpreendido pelas senhoras
de rotarianos da CASA DA

AMIZADE.

Ao ensejo da passagem do
DIA DO PAPAI, as esposas
convidaram seus respectivos

pares para um jantar III
Restaurante SAN RAF

no bairro Garcia, em
Blumenau, cujo bom gosto

muito apreciado pelos
rotarianos do veterano

de serviço.

"

Associação Jaraguaense de
lelia e numismática, reúne-se
s os sábados a partir das 15

as na Av. Marechal Deodoro
Fonseca, 165 (tel. 72-0836).
s que colecionam· sêlos e

das está dado o recado.
Imente, uma ocupação muito
cativa.
Roberto, demais membros da

diretoria, sócios e simpatizantes,
o abraço da coluna.

sição em que joga, para posterior
formação de equipe, inscrições
na secretaria do Clube com San
dra tel. 72-0222 e 72-0179 ou

com Luiz Carlos tel. 72-1612.

14h, com tarde dançante.

•. A S.E.R. AMIZADE, promove
hoje (sábado) baile com os Mon
tanari. Inrcio às 23h. E no dia 12
de setembro vem al Os Atuais.

Dêo que hâ
demelhorpara
seus animais• Acham-se abertas as inscri

ções para associados para o tor
neio de futebol sulco do Clube
Atlético Baependi a se realizar

para o mês de Outubro/92 inscri

ção está sendo individual, o as

sociado dá o seu nome e na po-

• Acontece neste dia 23 (domin
go), a festa de � anos de Fun

dação do Departamento Feminino
da Sociedade Alvorada. Início às

CLíNICA
VETERINÁRIA

• Neste dia 27 próximo estará de
aniversário a sra. Ruth Kienen
Henn. À ela: votos de felicidades!

A foto documenta uni
instante da comemor

Restauraute
Itajara

.

,... ,...

ZQQ
�.Atendemos diariamente de

segunda à sábado. Almoço e

ja1ú.a a "Ia carte". Casamentos,
convenções e outros eventos.

Rua Exp. Gumercindo da Silva,
237

'Fone: 72-3121

VIDA

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

tosa, carinho e proteção.
Rua Lutz Kienen,U7 (ao lado PInk

and Blue)
Fone (recados) 72-0392 e 72-1430

Médicos Veterin4rios
AneUse B. Lehmann
CRMV2-1l2S

Maurício Lehmann
CRMV21126

Bettina Gosch
CRMV2 - 1389.

�
-�AS

CALÇADOS PARA
TODA A FAMíLIA

Av. Mal Deodoro, 183
Fone: 72-3585

• À jovem Joseane Patrfcla \
Marques, votos de sucessos pela
conquista de uma vaga para O
curso de Psicologia na UNIVALE,
em Itajar.

• O charme da vereadora
ze Marquardt, disputando

. segundo mandato em Jaragui
SI:JI.
/

Na foto, o casal Blásio (Laura)
ntecimentos sociais.

• A simpatia é a tônica do casal Lufs César (Tere) Ferreira, dinâmicos
proprietários da FB Fotografias Ltda. (Foto Center).

I'.
·�fl)""'jr BotL"�A �-.:_: e_;'�_1_' .

�

deTelefones
COMPRA-VENDE-ALUGA

Rua Walter Breithaupt, 92 (defronte ao
Beira Rio Clube de Campo)
Folie (0473) 72-2598
Jaraguâ doSul- SC

RESTAURANTE E PETISQUEIRA Dr. Edson Carlos SchUlz�IZARD. "ZINHO BATISTA"
o, CONVERSATION VIdeo Endoscopia Digestiva (Estômago e Intestinos)

Ultrassonografia geral (Ecografia] Gastroentel'ologio.Especializado em frutos domar
Aberto diariamentepara almoço e janta

Quarta e Sexta; SOPA DEPEIXE •

Novo endereço: Rua Preso Epitácio Pessoa, 279 esqui
na com a Cei. Emüio -C./Joroall - Jaraguá do Sul -

SC

Rua Guífherme Weege, 332 (Centro)
FONE (0473) 72'1857· JARAGUA DO SUL - SCINSTITUTO DE IDIOMAS

QUEM: FEZ FALÄ BEM
Agora com promoção -Wízard e Dalcelis

Fones: 72,..0294 e 72-3166

Rua Reino/do Rau,632
Fone: 72-1599.

Rua Jorge Czemlewlcz, 84 - Foné: 72.1109 L
• Convênio com Unlmed - Banco do Brasil - Caixa EconÔJlÚl'll

.

Federal e IPESe.
FILMAGENS - FOTOS - REVELAÇ()ES

It

.R' fM,fIl�XtM�'otL':.•••••••••
fi)fi)�OOf1· 1.

.. Av.Mar.ehA' OeOdOrO,601
_V.....W==�==-LW_LJIiiii!PiiiIIIIIIIIIII[_� FONE 72-2'.' Jlr.gui do Sul·S

A
-

melhorforma depren:-iar
Bom desempenho, qualidade eprodutividade.

FON& 7!.;.*'.f
Av. Marechal gOodorO,601
Jaraguä öôSyl'SCETRaDO.�ITICOS

Modo dit preparer
Oe.lnlM o arroz J' lava. em leita, aor..centando o qualJa ralado e e ..I, em fogo brando. aua_ o lalte estivar

i�..beorvldo, deixa e.frlar. ie o lalte for abaorvldo a a ariOz alnd. a.tI.ver duro, eomplatae cõzliilento cem

'" um. vaallha, Junte e ar� •• gema. (uma I uma) a " claras ..t!del am nevl. Coloque em II1II�., retratl
rio untado com mantal••, e asse.em tomo modarado por .8 minute...vlta abrir o tomo para nlo eatragar o suflt.
tlrva ainda quenta.

'
.

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

freezers e muito.maís,
Venham nos fazer uma visita•. ·

Venham conferir
Sémpre um prato especial com a

I ti:
; , I

Iqualidade do arroz Urbano e tio Urbano.
I i :

: : I I
I

----------------------------------------��------------------�--------__----�Il�------------------------�--__--------------- 5-

Dê "Prêmio Plus"

08 Jaraguá do Sul, 22 a 28 de agosto de 1992 Jaraquá do Sul, 22 a 28 de agosto de 1992
-------------------....;._-------------------------------__;,--._--_._.- .
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Imobiliária
MENEGOTTI Uda.

(0473) 72·0031
•

•

Iln72.0031
M••goIII

Imobiliária Menegottl Ltda
Jl:CESC N� 4220050742 CRECI N9 SSO J

Imo'blllárla
MENEGOTTI Lida.
(0473) 72·0031

IMOBILIÁRIA MENIGOTTI 'Idlfiçio Menegotti - 58la107 -12 Indar - Av.Mal.
Deodoro di Fon.�çl ,CRECI na SS01- fone 72·0031

.

I MOBILIÁRIA !'t'ENEGOTTI - Edifício Menegotti - sala 107 -12 andar - AV.M
Deodoro di Fonseci -CRECI n!! 5501- fone 72·0031

CASAS DE ALVENARIA:

LOCAL: Ruam2 ÁREAm2 VAWR

Vila Rau 595 200,00 180.000.000 .' �

Çzerniewicz 98 130,00 80.000.000

Czerniewicz 91 87,00 56.000.000

Vila nova 364 54,00 50.000.000

Jguá Esq. 362 70,00 29.000.000

Vila Lenzi 61 250,00 180.000.000

Imobllijria Menegottl,o .eu e.paço a sua conquista.

CASA TERRENOS

LOCAL: Ruam ÁREAm2

Czerniewicz 89 445.00

Czerniewicz 235 420,OQ
Vila Nova 172 713,00

Vila Lenzi = 583,00

Amizade 679 330,00
Amizade 679 604,65

Água Verde 758 300,00

Água Verde 709 439,00

. Barra R. C 560-L 345,00

VALOR

LOCALIZAÇÃO:
t-----.........---+---t------t--�-----__t RUA GUANABARA, N° 212

BAIRRO.CZERNIEWICZ

VALOR: Cr$ 80.000.000

VENDE-SE ÓTIMA CASA

EM ALVENARIA COM

ÁREA DE 130,OOM2.

CRECI 0914 - J

VENDE
TERRENO com a.245m2, Rua Prefeito Jo
só Sauer (próx. COHAB) •.

-:

TER.RENO com 1.054m2, Rua Bahia
(próx, Quartel).

CAf?A DE ALVENARIÀ com 250m2, ter;·:.�"
no com 915m2, Rua Onélia Horst.

TERREiJO com 542m2, loteamento da
Barra.

f.'

CASA DE ALVENARIA com 260'112, terre
no com 350m2, Rua Antônio Teixeira Jr•

. CA�A DE ALVENARIA SEMI-ACABADA
com 104m2, terreno com 380"n2, Rua D.
Emma Sasse, próx. ao Vieirense.

CASA DE ALVENARIA com 90m", terreno
.

com 300m2, na COHAB.
TE8RENO com 506,50m2, Rua Walter
Marquardt (próx. Sesi). .

APARTAMENTO com 260m2, Ed. Athenas
(2 garagens).

APARTAMENTO com 85m2, Ed. Amizade,
parte financiada.

APARTAMENTO com 86m2, 2 dormitórios,
Ed. Maguillú.

ALUGA

éASA [JE MADEIRA E ALVENARIA (2 e
3 dormitórios) Rua do Molha.

'.

SALAS COMERCIAIS. Rua Barão do Rio
Branco, 353 (térrea) 50m2• Rua João Mar
catto com 55m2. Rua Joao Picolli com
70m2• Rua Barão do Rio Branco com
220m2• Av. Mal. Deodoro da Fonseca com
143m2 (térrea).

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Cllanças excepcionais em atividade educativa

liA diferença faz talentos"

Semana Nacional dos
Deficientes Físicos

ando inrcio a esta semana

22/8, sábado a APAE de Ja
do Sul estará presente na

Corrida Róstica Càtarinense
.

Pessoas Portadoras de De
.

ncia, em Florianópolis, com

delegação de nove atletas e

dirigentes. No ano anterior
emos bons resultados, te-
certeza que nossa APAE
esta equipe obterá boa elas
ÇIao.

.

Na próxima segunda-feira, dia
24/8, no período da manhã esta
remos promovendo atividades ar

trsticas com objetivo de integrar
alunos da rede regular e da

. APAE •

Na quarta-feira, dia 26/8, te
rnos como objetivo integrar pais e
alunos na faixa etária de 6 meses
a 10 anos com atividades recrea
tivas, apresentação de teatro e

um lanche de conrratemizaçao.
E, sexta-feira, dia 28/8, acon

tecerá a III Gincana entre APAEs
da região (Rio Negrinho, São
Francisco do Sul, Itajar, Joinville e

Jaraguá do Sul), no Ginásio de
Esportes da Armalwee, para este
dia aguardamos o närnero de 200
pessoas entre alunos e dirigen
tes.

.SPÉZIA & cu, LTOA.
Serrada e Serviços de Trator

Madeiras para construção e serviços de
trator com profissionais especializados.

R. João J. Ayroso, 772 - Jaraguá
esquerdo

.

Fone: 72 -0300 - Jaraguá do Sul- SC

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

ELETROLAR
Comercial de Peças Ltda

Posto Autorizado
Arno, Walita, Britânia, Eletrolux, Suggar, Fischer, Layer,
Nardeli, Lorenzetti, Faet, Makita, Farne e Black Decker.
Compra e venda de máquinas de costura, peças, �parelhos,
agulhas e assistência em geral. Peças e acessónos para

todos eletrodomésticos.
Av. Mal. De9doro da Fonseca, nO 1.309.

Fax-Fone: (0473) 72-2,200
- Jaraguä do Sul

A difícil

preparação
dos pais

"Seu filho está para nascer.
Menino ou menina? Vai ser pare
cido com a mãe ou sairá a cara
do pai? Af chega o dia e a grande
decepção, o pediatra constata
que ele é excepcional. Depois do
choque, os pais se perguntam:
.. 'E aqora?', Agora, mantenha a

calma e trate de aceitar a criança
corno ela é, e de informar sobre
como a ajudá-Ia a viver e se de
senvolver."

Se você está' na situação
descrita acima, um dos caminhos
é procurar a APAE que lhe pro
porcionará orientação e apoio
trabalhando seu filho em três nf
veis: 19 - Estimular; 29 - Educar;
39 - Profissionalizar.

1�) ESTIMULAR - Para o
êxito do trabalho de estimulaçaö,
faz-se necessário o encaminha
mento dos bebês, 'ao logo seja
constatado atraso do seu desen
volvimento, ao setor de estimula
çaö precoce das APAEs•. Uma
vez feito o diagnóstico, já temos
condições de realizar uma pro
gramação terapêutica com objeti
vo de minimizar as dificuldades
presentes na criança, trabalhan
do ao máximo seu desenvolvi
mento global, a fim de possibilitar
as aprendizagens necessárias,
no momento futuro.

Com o atendimento precoce
podemos .intervir no desenvolvi
mento das crianças com difucul
dades no sentido de reduzir a
distância entre o que uma criança.

normal executa e o que
.

uma

criança portadora de deficiência
apresenta. E:sta intervenção deve
ser feita nos três primeiros anos
de vida.

2) EDUCAR - Todos os indi
vfduos têm um ritmo de desen
volvimento próprio, alguns maís
lentes, outros mais rápidos. A

criança portadora de deficiência
mental apresenta um desenvol
vimento mais lento se comparado
a outras crianças. Como todo in
divfduo porém, ela tem um poten
cial que poderá ser desenvolvido,

. se tiver acesso à escola, afeto,
estfmulo na famßia e aceítaçäo na

comunidade. Quando falamos em

educar naö estamos nos refer n
do a repasse de conteúdos, mas
dar condíçoês e oportunidades da
pessoa de se desenvolver a ad
quirir noções para sua sobrevi
vência perante a vida.

3) PROFISSIONALIZAR
Significa preparar o portador de
deficiência para exercer função
remunerada adequada ao seu

potêncial. Esta é a óltima etapa
dentro do processo de.�abilitação
desta pessoa.

O objetivo é prepará-lo na sua

totalidade, para ins_erção no mer

cado de trabalho de forma que se

sinta realmente adaptado à reali
dade como cidadão produtivo e

atuante.

A profissionalização do defi
ciente mental no Brasil tem uma

história muito recente, e muitas
portas deverão ser abertas para
a concrefízaçaö deste profissio-
nal no marcado de trabalh_o.

VENDE-SE Terreno de
725,OOm2 na rua
Guilherme Weege.

VENDE-SE terreno de
1.212,31m2 na Marechal
Deodoro, com 26,OOm de

frente.
.

I
I
I
I

LOTES FINANCIADOS
possuimos diversos lotes
para sua escolha.

Chácara
Completamente formada
com casa 100m2 alvenaria

.

mais casa para chacreiro,
lagoas todas concretadas,
terreno 14.000m2 - Ilha
d'Figueira a Skmdo

Centro.

Empreendimentos Imobiliários Marcatto
_--_.-_.•.. _ .. _ ... -_._.-- --_ ... _.--._---.,--_ ... _---�_._--- ----

I
r
I
I
I
I
I

L - _

Av. Mal. Deodoro.1179

Compra eVende
...
tia

72·1136

gente nass.

Jaraguá do Sul

Rua Mal. Deodoro, 28
Fone: (0473) 72"()346 I 72-0866,

11Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JaimeBlank

Deu Juventus
Juventus e Criciúma fizeram
no domingo que pessou, um
grande espetáculo. E de se

lamentar tão somente a

pouca presença de público.
Mas, com relação ao jogo,
concluímos que a vitória do
Juventus foi normal e abso
lutamente justa. Itamar ar

mou muito bem suas pelas
no "tabuleiro", e como no

jogo xadrez, anulou por
completo as principais joga
das do "tigre", O cabeça de
área André, foi o principal
destaque do jogo.
• A equipe adulta de valei
da DME de Jaraguá do Sul
continua seus preparativos
para os JASC. No sábado
(15) derrotou a equipe do
Blumenau V.C. por 3 a O
(15x3, 15x1 e 15x5), na
abertura da OLiSEJA.
• A seleção jaraguaense
de bocha fez seu último
amistoso antes de intervir
nos Jogos Regionais. Foi
a Ibirama e perdeu por 2 a

1 (4x12, 12x9 e 12x11).
• O atleta. [araquaense
Marcelo Lucht (16) foi me
dalha de ouro no salto em

altura, . no Campeonato Es
tadual de AtletismO para
Menores, realizado em Cd
ciúma. Marcelo saltou 1,77m
e vai agora para o Brasileiro.
• No entanto, a grande
novidade ficou por conta
da excepcional atleta, Cla
rice Kuhn doe Souza. E que
ela está se preparando
com muita disposição para
disputar as provas de
heptatlo (7 provas), no

campeonato estadual e

nos Jogos Aberto deste
ano.

• O Grêmio Esportivo Cruz
de Malta de R ia da Luz, é o

campeão da categoria de "

seniors da temporada de 92.
A Arweg foi a vice-campeã.
• Estão abertas na se

cretaria do Clube Átléti-
co Baependl as inseri
ções para a sua escolinha
de futebol. Aulas as

terças e quintas-feiras.

DESPACHANTE
ellO

.

�acallllltos, b'ansferências, negativas,
.

.ro obrigalório e taxas.

•• Jorge Lacerd� 169· Fone: 72·2779

Estimulado pela última vitória, time. peqaa Caçadoren.

Juventus desbancou O Cricíúm

Bicampeão - o Santo Antônio
Futebol Clube de Nereu Ramos sa

grou-se campeão do X Campeo
nato Municipal de Futebol Varzea
no, organizado e coordenado pela
Secretaria de Cultura, Esporte e

Turismo' e Divisão Municipal de
Esportes de Jaraguá do.Sul. Com a

vitória de 2 a O sobre a equipe do
Nova Aliança, dois gols do arti
lheiro Coelho, o Santo Antônio
conquistou o bicampeanato Var
zeano, e-n jogo realizado no do
mingo que passou (16), no estádio
do Cruz de Malta, em Rio da Luz.

um outro Juventus, bem dife
rente daquele que estava
acostumado' a ver e que pro
vocou o afastamento do tor
cedor nos seus jogos no

"João Marcatto".
Tanto o primeiro tempo,

como no segundo, o jogo foi
bastante equilibrado. Prevale
ceu, no entanto, a tática em

pregada pelo treinador Itamar
Belasalma que posicionou
muito bem a sua equipe,
ocupàndo todos os espaços
do gramado, anulando por
conseguinte todas as tentati
vas de parte dos comandados
de Levir Culpi. Embora todos

os jogadores do . "moleque
.

travesso" tenham feito uma'

grande exibição, o destaque
maior coube ao médio-volan
te André, com uma atuação
quase que perfeita. O Juven
tus jogou e venceu com Neto,
Márcio, Valmor,

_

Biguaçú e

Joel Senê; André, Jorge Luís
e Tobi; Geraldo Pereira, Bar
bosa e Gi.lvan. O Criciúma de
Alexandre, Jairo Santos, Vil
mar, Pedro Lufs e Itá; Roberto'
Cavalo, Gélson e Emerson;
Everaldo, Soares e Caio (A
dílson Gomes). A arbitragem
foi de Ézio Osvaldo Vieira,
auxiliado por Ivo Warmeling e

Vale;io Berto.
Neste domingo,

15h30min,
.

o Juventus volta
jogar em seu estádio, d
feita contra a Caçador
que vem realizando _ dto
campanha na Taça Cidade
Brusque. O técnico Itam
poderá cantar para este

.

com os novos contrat
Rubem e Marcelo Vitta,
damente legalizados junto
FCF, além de Baiano e Pa
Mattos que estavam e

gues ao DM. O zagueiro
zer voltou a sentir sua
são e está fora da partida
amanhã.

Equipe de Jaraguá quer repetir boas colocações de anos anteriores

Jaraguá inicia a caminhadaaos Jas
São Bento do Sul - O Con
gresso Técnico realizado no

último dia 5 de agosto na Sa
ciedade Esportiva Gínástíca,
em São Bento do Sul, definiu
as chaves para as disputas
dos Jogos Regionais Leste
Norte, classificatórios para os

.

Jogos Aberto deste ano. As
competições iniciaram na noi
te de ontem (21), devendo se

estender até o dia 27 de
agosto, em São Bento do Sul.
O município de Jaragua do
Sul disputará as modalidades
basquetebol (m), bocha, bolão
16 (m), bolão (f), bolão 23
(m), futebol de salão, tênis
(m) e voleibol (m).

O ba�uetebol masculino
será disputado mo ginásio de
esportes Annes Gualberto, no
penödo de 22 a 24 de agosto:

fica-se apenas uma equipe.
Na modalidade dé bocha, Ja
raguá do Sul está na chave
,"A". Apenas duas equipes de
cada chave passam para a

fase semifinal.
A Sociedade 23 de Se

tembro abrigará as competi
ções de bolão 16 (m). Nesta
modalidade apenas uma

equipe se classifica para os

Regionais. Já no bolão '16
feminino Jaragua do Sul terá
como adversários os municí
pios de Indaial, Itajaf e Gas
par, classificando-se apenas e
tão' somente uma equipe. O
bolão 23 masculino está na
chave "C", juntamente com

Timbó, Brusque e Mafra.
Duas equipes de cada chave
classificam-se para a fase
semifinal. O local das campe-

tições será na Socied
Guarani. Na modalidade
futebol de salão Jaraguá está
na chave, "C" ao lado de BIIt
menau, Canelinha e Garuva
Das quatro equipes, duas de
cada chave de classificam PB'
ra as semifinais. O tên�
masculino tem apenas quatro
equipes: Blumenau, Brusque.
Jaraguá do Sul e São Bento
do Sul, apenas uma se class!'
fica. E finalmente, a modal�
dade de voleibol masculiro,
onde Jaraguá do Sul está na

chave "C" tendo como adver'
sários os municfpios de SáJ
'Bento do Sul, Itajaf e SáJ
Francisco do Sul. Nesta �
dalidade, somente duas eqtt
pes de cada chave terão pI8'
sença assegurada na fass
semifinal.

Jaraguá do Sul - Praticando
um futebol muito aplicado, o
Grêmio Esportivo Juventus
conquistou uma excelente vi
tória sobre o "todo poderoso"
time de Criciúma, provocando
a queda do último invicto da
Taça Cidade de Brusque. O
placar de 1 a O foi construído
aos 20 minutos do segundo
tempo, através do zagueiro
Valmor aparando de cabeça
uma cobrança de falta por
parte do lateral Joel Senê. Os
2.207 pagantes, que propor
cionaram uma arrecadação
superior a Cr$ 16 milhões, ti
veram a oportunidade de ver

Disputado
o returno

da prinieirona
Jaraguá do Sul - As equipes
.do Amizade, de Guaramirim e Al
vorada, de Rio Cêrro li, estão prati
camente classificados para decidi
rem o título d!:l campeão do returno
da Primeirona jaraguaense deste
ano.

o Amizade derrotou ao Alian
ça em Rio Cêrro II por 6 a O, en
quanto o Alvorada foi a Rio da Luz
e ganhou do Guarani por 2 ª 1. Os
demais jogos apresentaram os se

guintes resultados: João Pessoa 2 x

1 Cruz de Malta, Juventus 2 x 4 Ca
xias e Pinheiros 2 x 2 Rio Molha. A
9� e última rodada do returno será
disputada neste sábado, com estes

jogos: João Pessoa x Pinheiros,
Cruz de Malta x Juventus, Amizade
x Rio Mtlha, Caxias x Guarani e
Alvorada x Aliança.

Nos aspirantes, Caxias, Amiza
de, João Pessoa e Aliança mant en
as esperanças de classificação. Os
jogos da penúltima rodada tiveram
estes resultados: João Pessoa 4 x 1
Cruz de Malta, Juventus 2 x 4 Ca
xias, Aliança 2 x 1 Amizade, Gua
rani 1 x O Alvorada e Pinheiros 3 x

. O Rio Molha. A partir das 13h30"in
deste sábado, seguindo a -nesma

ordem de jogos dos titulares,
acontece a últlma rodada do retur
no, que definirá os dois flnalístas.

A segunda rodada do Campeonato
da Segundona da LJF .está marcada
para este sábado, com os seguintes
jogos: XV de Novembro x Ponte
Preta (Barra do Rio Cêrro) e Cos
mos x Vitória (Francisco de Paula).
Folga o Flamengo.

SANTA M·ARTA
CONSTRUTORA, INCORPORADORA, E IMOBILIARIA LTOA.

PROJETQS, CONSTRUCÄO,OECORAÇÃO,VENOAS OE TERRENOS, CASAS E APARTAMENTOS ruci Reinoklo Rau, 541- Fon.:723282
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ELEICÕES

92
ereador bem que tentou, mas não conseguiu esconder maracutaías

Justiça vê no escuro

Justiça Eleitoral de Jaraguá do Sul
gnou a candidatura do vereador Ademar
Winter à reeleição, pela coligação Força
ocrática. O pedido de impugnação deu
da através do advogado lrineu Bianchi,
ssor jurfdico da Aliança para a Nova
uá e baseou-se em farta documentação

.
tando a existência de várias
laridades em negopios do vereador

>
a Prefeitura, atraves de empresas das
is é sócio ou admiriistrador, o que é
do pela Lei Orgânica do Muriicfpio e

Constituições Federal e Es1adual.

processo, colaborou para a decisão
da pelo Juiz Ricardo Roesler, os
ncontros de depoimentos de pessoas

ligadas às empresas. Nos depoimentos,
sas pessoas demonstram

desconhecimento de procedimentos Comuns.
O gerente de uma das empresas, por
emplo, declarou desconhecer CGC,

faturamento e outras questões simples.
Além disso, vários deles, apesar da ligação
empregatícia com as empresas de Ademar
BrSl Winter e a existência de cópias de

dARAGuÁ DO SUL - As
apurações das eleições/92

� pOderão ser acompanhadas.
pasSO-a-passo pelo publico
que comparecer ao Ginásio'
Arth'Jr Müller, e a imprensa
�al.� estadual graças a um
SIstema dê acompanhamento
el,abarado pela Compusis -

Sl�temas Dedicados Ltda.
e J� mostrado para a-JustiçaEleitoral e para os dirigentesde partidos de Jaragu�'do Sul
&'Corupá. .

A Compusis é uma empresa de informática recém ins-

\

empenhos e ordens de pagamento, negarem
negociações com a Rrefeitura, supondo-se
duas hipóteses: 1 ª) de fato de nada sabiam
e então os negócios eram feitos "por fora",
de maneira irregular ou, 2ª) sabiam, foram

instrufdos para negar e cometerem crime de
perjúrio ou falso testemunho perante a

Justiça.
.

Ficou claro, no processo, que havia
interrnediação de negócios. Ou seja, as

empresas de Ademar Braz Winter adquiriam
material de terceiros e os revendiam para a

Prefeitura, com margens de lucros de
25 a35%.

O processo aponta ainda outros aspectos:
- !

apesar de alugar máquinas de sua

propriedade para empresas, que por sua vez
as sublocàm à Prefeitura de Jaraguá do SUl,

o vereadorAdemar Braz Winter não tem
alvará de licença da Prefeitura.

Finalmente, a sua declaração de imposto de
renda registra apenas rendimentos como

vereador, omitindo suas rendas como
empresário e a exteriorizaçã,ode riqueza que

demonstra.

Apurações podem acabarem dois dias

talada em Jaraguá do Sul e O proqrarna está à venda
muito bem equipada e prepa- por Cr$ 22 mllhoes, se com

rada na área de computação prado pelos partidos, funclo
gráfica. Dirigida pelos irmãos nara' da sequinte forma; os

Márcio e Maurfcio de Carva- operadores da Cornpusis pe
lho - o primeiro com 23 anos gam os mapas do TRE, antes
de experiência na área de .

mesmo de divulgado o resul
cornputaçao gráfica e o se- tado oficial, ê rançámo os da

gundo formado em engenha- dos em dois terminale que
ria eletrônica - a Compusis o jogam para o computador
elaborou um programa que maior (tipo AT 486/386). O
possíbllltará fornecer em dois computador central repassa "Vai ser um verdadeiro

. dias o resultado das eleições os números para um' telão show visual" resume o diretor
na comarca de Jaraguá do que sera' instalado em local da Compusis - Sistemas De-
Sul, bem antes do resultado estratégico 'ê, por meio de re- dicados Ltda. -, Márcio de
final do TRE. cursos gráficos incluläos no Carvalho.

Jaraauá Glo Sul, 22 a 28 de agosto de 1992

programa, o públ ico poderá
ter noção da posição do(s)
candidato(s) em determinado
bairro, do fndice de cresci
mento ou queda de seu de
sempenhO, das possibilidades
com a abertura de novas ur
nas e tudo ilustrado com grá
ficos comparativos.

A Gompusis atua espe
cialmente na área de desen
volvimento de sistemas de
computação; elaboração de
planos de informática com le
vantamento de necessidade
de equipamentos e respecti
vos custos; e no treinamento
e suporte para emoresas na

área de informática, tendo já
como clientes grandes e re

nomadas empresas; estando
apta também. a prestar as

sessoría para empresas ins
taladas em cidades distantes,
via computador.

-. .
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SEÇÕES . ELEITORAIS • (ORUPÁ
EDITAL N� 01/92

O DOUTOR RICARDO JOSÉ ROES
LER, JUIZ ELEITORAL DA 17� ZONA
ELEITORAL DE JARAGUÁ DO SUL E

C_ORUPÁ, ESTADO DE SANTA CA-
-TARINA, NA FORMA DA LEI, ETC ••.

FAZ SABER aos que o presente edital
edital virem ou dele conhecimento tiverem,
que de acordo com o art. 120, parágrafo 32
e art. 135 do Código Eleitoral, foram desig
nados por este Jufzo Eleitoral, os locais
onde funcionarão as Mesas Receptoras de
votos bem como nomeador os Mesários,
para o pleito a realizar-se no dia 3' de outu
bro do corrente ano.

LOCALIZAÇÃO DAS MESAS RECEP
TORAS DE VOTOS DO MUNiCíPIO DE
CORUPÁ

1!! Seção - PREFEITURA MUNICIPAL
DE CORUPÁ
Presidente - lolanda Maria Berti
1Q Mesário - Hans Raiter
2'2 Mesário - Hannelore Rutsatz
1Q Secretário - Marise Antoniavicz
2'2 Secretário - João Manoel de Mira
Suplente - Gilberto Linzmeyer

2!! Seção - PREFEITURA MUNICIPAL
DECORUPÁ

'

Presidente - Leonides Edison Hemacki
12 Mesário - Silvane Bortolotti
22 Mesário - Raquel Alves de Siqueira
12 Secretário - Roseli de Melo Bosse
2'2 Secretário - Roberto Weege
Suplente - Dirce Nass

3!! Seção - COLÉGIO ESTADUAL TE-
RESA RAMOS

.

Presidente - Márcio Herrmann
12 Mesário - Jaquelini Sabino
22 Mesário - Janeide Teuber
12 Secretário - Augustinho Ludwinski
22 Secretário - David Winter

Suplente - Celso Fussil

4!! Seção - COLÉGIO ESTADUAL TE
RESARAMOS

'

Presidente - Dileusa Antonowlcz
12 Mesário - Carlos Beatriz Stefanhak
22 Mesário - Erol Carlos Zehnder
12 Secretário - Gilberto Pezzatto
22 Secretário - Gilnei André Siuminski
Suplente - Diacui landara Sacht

Si! Seção - COLÉGIO ESTADUAL TE
RESARAMOS
Presídentc-, Gilberto Cielusinski
12 Mesário - Janete de Aguiar
22 Mesário - Gláucio Gilmar Herrmann
12 Secretár.io - Cristiana Ferrefra
22 Secretário - José Roberto Przezdziecki
Suplente - Janete Margali Glatz
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6i! Seção - COLÉGiO ESTADUAL TE
RESA RAMOS
Presidente - Luiz Martini
12 Mesário - Leonir Célia Demarchi
22 Mesário - Jeane Cristiane Kramer
12 Secretário - Márcia Schewinski
22 Secretário -Ivana Marisa Schalinski

Suplente - José Roberto Tischner

7i! Seção - COLÉGIO ESTADUAL TE
RESA RAMOS
Presidente - Marilene Gretter
12 Mesário - Marilene Elisabeth Perkoski
22 Mesário - Giovana Koslowski
12 Secretário - Mário Frankowiak
22 Secretário - Paulo Martini
Suplente - MaurfcíoBaron

S!! SeçãQ - COLÉGIO ESTADUAL TE
RESA RAMOS
Presidenre - Ronaldo Kohls
12 Mesário - Rita Behling
22 Mesário - Rita Pankewicz
12 Secretário - Rolf Baeumle
22 Secretário - Rogério Correa
Suplente - Rose Henriete Hauffe

9� Seção - ESCOLA ESTADUAL
FRANCISCO MEES
Presidente - Rose Maria Darossi
1'2 Mesário - Francisco Ferreira Pinto
22 Mesário - Osmar Poemer
12 Secretário - Magali Kiste
22 Secretário - Antônio Ademnson Fossile

Suplente - Rogério Adâson Gessner

10!! Seção - SALÃO GUARANI
Presidente - Paulo Gerhard Gessner
19 Mesário - Bemadete Krazewski
22 Mesário - Ingelore Gessner
12 Secretário - Alibert Fietz
22 Secretário - Ademir Bianchini
Suplente - Ademar Tiegs

11!! Seção - ESCOLA ESTADUAL PE
DRA O'AMOLAR
Presidente - Inqelore Rutsatz
12 Mesário - Lioni Ruth Daniel Richter
22 Mesário - Norma Mattei
12 Secretário - Edeltraud Bublitz

" 22 Secretário - Valdecir Wackerhage
Suplente - Dilmar Richter

f2!! Seção - ESCOLA ESTADUAL RIO
NOVO
Presidente - Adenfsio Stratmann
12 Mesário - Gilmar Auerhahn
22 Mesário - Maria Eléia Ganske
12 Secretário - Sandra Conrad
22 Secretário - David Seil
Suplente - Ademar Jacir Bassani

13i! Seção - SALÃO SOARES
Presidente - Ângela Rathunde Tiegs
,1 Q Mesário - Eliane Maria de Aragão
22 Mesário - Evanilda Krüger
12 Secretário - Claudinei Beier
22 Secretário - Jairo Rocha
Suplente - Maria de Lourdes Schwirkowski

14!! Seção - ESCOLA MUNICIPAL BA
RÃO DO RIO BRANCO
Presidente - lronilda Machado Dias

12 Mesário - Eliane Heiden
22 Mesário - Mário Fischer
12 Secretário - Pedro Gozer Neto
22 Secretário - Almida Fischer
Suplente - Osnir Mülba.uer

15!! Seção - ESCOLA MUNICIPAL ISA
BEL ALTO DO SUL
Presidente - Everal Reese
12 Mesário - Genésio Paholski
22 Mesário - Inês Businski
1 º Secretário - Renato Mokwa
22 Secretário - Solange Stiss
Suplente - Sérgio Bianchini

16� Seção - ESCOLA MUNICIPAL EN
GELBERT OECHSLER
Presidente - Márcio José-Gurnbowski
12 Mesário - Irene Wintrich
22 Mesário - Salete Ceppli
12 Secretário - Janete Maria Gumbowski
22 Secretário - Aldo Menel
Suplente - Ademir José Wintrich

172 Seçãº - ESCOLA MUNICIPAL
LAURO MULLER
Presidente - Reintraut Evanilde Stelter
12 Mesário - Marlene Scheibel
22 Mesário -' AmariidoGessner
12 Secretário - Adolar Behnke
22 Secretário .; Rolf Edibert Stelter
Suplente - Maria Begalke

1S� Seção - ESCOLA ESTADUAL ITA
POCU HANSA
Presidente - Alceu Gilmar Moretti
12 Mesário - Sônia Karsten
22 Mesário - Ronaldo Krügger
12 Secretário - Ingelore Francisco
22 Secretário - Dagoberto L. Krüger
Suplente - Mauro Paulo Tamanini

19!! Seção - ESCOLA' ESTADUAL
FREDERICO VIEBRANTZ

.

Presidente - Avelino Wolf
12 Mesário - Renita Marquardt
22 Mesário - Renilda Marquardt
12 Secretário - Marlene Krisanski
22 Secretário - Evaldo Marquardt
Suplente - Cariri Rose Vosgerau

2Q!! Seção - ESCOLA MUNICIPAL
LAURO CARNEIRO DE LOYOLA
Presidente - Lauro Stoerberl
12 Mesário - Miriam Judachewski
22 Mesário - Elivaldo Furtado
12 Secretário - Nelso Furtado
22 Secretário - Paulo Siqueira
Suplente - Juarez Siqueira

21!! Seção - ESCOLA MUNICIPAL ANO
BOM
Presidente - Osmar Paulo Müllflr
12 Mesário - Dagmar Schulze
2Q Mesário - Indiane Dias
12 Secretário - Francisco Bürger
22 Secretário - Márcia Sandra Beseke
Suplente - Johnni Braunsburger

22i! Seção - UNIDADE SANITÁRIA
POSTO DE SAÚDE .

Presidente - Rosicléia Linzmeyer

'.
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12 Mesário - Renati Kiatkowski
22 Mesário - Dionei .Rank
12 Secretário - Frank Voltolini
2 9Secretário - Débora Farias
Suplente - Mara Schulze

23" seçâo - ESCOLA BÁSICA
JOSE
Presidente - Ricardo Max Seidel
12 Mesário - Sandra Winter
22 Mesário - Fabiane Heller
12 Secretário - Alaércio Fontana
22 Secretário - Mima Wendort
Suplente - Adílson Fernando Müller

24" Seção - ESCOLA REUNIDAS
PASQUALINI
Presidente -, Beatriz Maria Maurer
12 Mesário - Bemadete Olska
22 Mesário - Hans Leopold Parey
12 Secretário - Alessandro Ferreira

'

22 Secretário - Suzana A. de Freitas
Suplente - Dolores Darei Parey

25" Seção - 'ESCOLA REUNIDA M
CIPAL ALUíSIO CARVALHO DE
VEIRA
Presidente - Carmen Severien
12 Mesário - Pedro Jair Antonowiski
22 Mesário - Adolfo Hauffe
12 Secretário - Márcio Steffens
22 Secretário - Adãson Gérson Gess
Suplente - Astriane Specht

26" Seção - ESCOLA REUNIDA
CIPAL ALUíSIO CARVALHO DE
VEIRA
Presidente - Cristina Pauli Mandie
12 Mesário - Roseli Waltrud Melchert
22 Mesário - Paulina Martini Ittner
12 Secretário - Luciano Quost Borges
22 Secretário - Ademar da Silva

Suplente - Ademar Erdmann

166 Seção - COLÉGIO ESTADUAL
RESA RAMOS
Presidente - Ademar Machado
1 Q Mesário - Gleize Pereira
22 Mesário - Odair Fabiano Bosse
12 Secretário - Adrian Fuchs Fey
22 Secretário - Cláüdla Maria Bier
Suplente - Marilene Ponath

E, para que chegue ao conheci
de todos os interessados e ningué r,

ignorância, foi éxpedido o presente
que será afixado no local de costume.
do e passado nesta cidade de Jaraguá
Sul ao 4 (quatro) dias do mês de agostl
mil novecentos e noventa e dois.
ADOLPHO MAHFUD, Escrivão Eleit
subscrevi.

RICARDO JOSÉ ROESLER. Juiz E
ral da 17!! Zona

PARA VEREADOR
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omícios da "Aliança"
evantam a campanha

JARAGUÁ DO SUL - A

aliança para uma Nova Jara
uá, formada pelos partidos
TB, PDS e PL, que tem co

nx> candidato à prefeito nas

ItÓximas eleições o Deputa
ck> Durval Vasel, iniciou no

ck>mingo dia 16/8 a etapa de
comícios pelos bairros e c0-

munidade de Jaraguá do Sul.

com a presença de mais
de 150 pessoas, a comunida
de de São Pedro, no Alto Ga
ribaldi, foi a escolhida para o

primeiro comício.

Um público atento e parti
cipativo acompanhou as ex

planações do candidato à ve

reados pela Aliança, Wigando
Meier, precedido pelo Depu
tado Udo Wagner, do candida
to a vice-prefeito na chapa de
Vasel, Alfredo Guenther e por
fim do próprio candidato Dur
val Vasel.

Durval Vasel no seu pro-
nunciamento reafirmou seu

compromisso de fazer-um go
verno melhor do que o ante

rior, numa administração par
ticipativa.

JARAGUÁ DO SUL - O candidato da coliga
ção PTB, PDS e PL, denominada "Aliança por
uma Nova Jaraguá do Sul", deputado Durval
Vasel, afirmou em entrevista coletiva no início
desta semana que a maioria dos deputados
do PFL no Estado já declararam apoio à sua

candidatura para as ptóximas eleições.
Segundo Vasel, além do Governado Vílson
Kleinubing, confirmaram apoio os deputados:
Witich Freitag, Onofre Santo Agostini, Germa
no Vieira e Joaquim Lemos. Em Jaraguá do

.

Sul, o vice-presidente do partido Ademar Izi
doro também oficializou apoio à candidatura

.

Vasel.
O candidato disse ainda que urna administra
ção participativa será a marca do seu governo.
Para tanto já foram distribuídos 10 mil ques
tionários de um total de 50 mil, sendo que dos
que foram distribuídos 50% já retornaram

dando uma visão clara de cada questão a ser

priorizada nos bairros, afirmou Durval Vasel.
Nas prioridades, segundo Durval Vase I, a po
pulação tem apontado: telefone público, mais
creches, segurança, habitação, melhoria no

transporte coletivo, saúde e lazer. Para Durval
.
Vasel de posse das prioridades enumeradas
em cada bairro será muito mais fácil direcio-

nar os trabalhos a serem executados.
Na entrevista Durval Vasel classificou de ir
responsável a maneira como vem sendo con

duzido o parcelamento do solo em Jaraguá do
Sul, afirmando que o programa vem sendo
realizado de forma político-partidária e com

fins eleitoreiros.
O candidato marcou para o dia 15 de agosto a

divulgação do seu plano de governo.

Na última segunda-feira, o
segundo ocmlcío da. campa
nha foi realizado em Ribeirão
Grande do Norte, onde um

público de mais de 100 pes
soas (apesar da forte chuva)
ouviram do candidato Durval
Vase I, as propostas de qover
no.

O candidato disse ainda
que é gratificante os rumos
de sua campanha, tendo em

vista a freqüência de público
nos corruéios que vem reali
zando e as manifestações de
apoio que vem recebendo.

BURACOS - Motoristas que trefegam pela Ponta Abdon Batista nab
sabem mais de qual buraco devem desviar: se aqueles que estab so

bre a ponte ou dos outros que estão na rotatória. Seja qual for o desvio
sempre encontrarão um buraco pela frente.

Ulll show de avião.

FokkerPropJet.

- ADVOGADO-OAB/se 5395

cio até para tocar, a bordo de um Fokker PropJet. Silêncio
= que você transforma em ternpo útil para ler, escrever e pensar
com tranqüilidade. E cem um bom serviço de bordo.

O Fokker Prop]et, na Rio-Sul, pousa e decola nos

aeroportos centrais. E você sabe o que isso quer dizer:
menos tempo gasto emtransporte
por terra entre o aeroporto e o seu

ponto de chegada ou de partida.
A Rio-Sul foi muito cuidado

sa na escolha do seu novo avião e se
lecionou omelhor do ponto de vis
ta do passageiro. Assim, estabele
ceu um novo padrão de qualidade
em vôos de curta duração.

Seja bem-vindo a bordo.

AiiIO�SULV Você é a nossamelhor companhia.

A Rio-Sul apresenta a nova conquista dos passageiros que
valorizam o conforto em todos os sentidos e fazem

.

questão de ganhar ternpo em viagem.
Fokker PropJet, ligandojoinville ao aeroporto de Con

gonhas, no centro de São Paulo, e também a Navegantes
e Porto Alegre em horários conve
nientes para você.

.

Tão espaçoso quanto um jato,
inclusive em espaço para bagagem
de mão. Se você quiser, não perde
tempo diante de uma esteira rolan

. te no aeroporto de chegada.
Extremamente silencioso por

dentro. Uma orquestra teria silên-

750 752 782 N�VÔO 783 751 753

Diário exc. Dom. Diário exc. Sáb. Diário Freqüência Diário Diário exc. Dom. Diário exc. Sáb.

07:00

1
1'):-1:;

1
12:00

l�
Congonhas C 09: 15 22:00

OH:OO 20:45 13:00 Joinville P 08: 1:; 21;00
13: 1:; C
13:40 Navegantes P
13: 5:; C

P = Partida 15: 1:; P. Alegre P C = Chegada

Reservas: Joinville - Iel.: (04�4) 22-2800

SÁVIO MURILLO PIAZERA DE AZEVEDO

Av. Mal. Deodoro da Fonseca nº 97 - Sala 01 - Fone: 72-0188

Eleitor, vá às urnas com responsabilidade e maturidade política exerctter o seu
direito de votar.

"PFL no Estado
está comigo" I
diz Vasel
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Vasel prega gestão participativa
o candidato Durval Vasel está bem a frente de seu princi

pal opositor na disputa à sucessão municipal. Nestá edição do
Correio do Povo, Vasel fala de seus planos e assegura im

plantar uma gestão participativa na Prefeitura, caso sE1ja eleito.
"O povo está se sentindo abandonado. A classe política - nós,
políticos com responsabilidade e experiência comprovada -

temos de dar respostas. A nossa estará num plano de metas

responsável e adequado", observa Durval Vasel.

Correio do Povo - Qual o per
centual de votos que taritl hoje,
em relação ao adversário?
Durval VaseI - Os levantamen
tos realizados indicam, grosso
modo, um favorecimento do nos

so nome, numa pr.oporção média
de 15 a 20% do eleitorado. Isto
conduz a um número absoluto de
sufrágios em torno de oito a 10
mil votos.
Creditamos isto a um sistema de
ouvir o povo, como estamos fa
zendo através de qeestionários,
mais de 20 mil, já distribufdos em

todos os bairros, com um retorno

_de 50% de respostas, indicando

as principais angústias e carên
cias da sociedade.
É nisto, inclusive, que estamos
baseando o nosso plano de me

tas, dentro do conceito de uma
verdadeira GESTÃO PARTICI-
PATIVA.

'

Sérgio Peron

AAPOSTA
Fato acontecido na garagem da Prefeitura da Barra do Rio Cerro,
segundo informações de funcionários da Prefeitura Municipal:
- Cidadão desafiou o prefeito Ivo Konel! para uma aposta de cinco
caixas de cerveja. ,

'

A aposta: ,� que o candidato do prefeito não será eleito se depender,
dos votos do funcionalismo público municipal.
O prefeito afirmou na oportunidade que seu candidato teria 80% dos
votos na prefeitura.
O desafiante apostava que Ademar Duwe não fará ,10%.
Conclusão do vai não vai: o prefeito preferiu não fazer a aposta.

••••••

, MARACUTAIAS EM JARAGUÁ
Em depoimento à Justiça Eleitoralo suposto administrador da Ce
râmica Winter, Amândio Schewinski disse que não sabia se sua

empresa dava lucro ou prejufzo, não sabia quanto recebia de salá
rio por mês, tampouco sabe o que éCGC (Cadastro Geral do Con
tribuinte- Ministério da Fazenda). Na sentença, o Juiz, Eleitoral Ri
cardo José Roesler afirma: o depoimento é contraditório, inveros
,sfmel e tem como objetivo apenas ocultar o verdadeiro nome do
'proprietário da Cerâmica Winter (o vereador Ademar Brat Winter)
acusado de ter sido favorecido pela Prefeitura Municipal.

••••••

Muitas pessoas comentaram que nao é sO"J,ente em Brasnia que
existe a tal "influência" ou o ''tráfico de influência".

••••••

- Olha Jaraçuá do Sul ar gente!!!

••••••

Que tal uma CPI na Câmara de Vereadores, afinal o artigo 14 de
Lei Orgânica do Municfpio está ar para ser cumprido!!! Ou nab??

••••••

Mas certo polítlco de Jaraguá do Sul propalou, falou aos quatro
ventos, etc. etc. e etc. de uma tal HONESTIDADE.
Alguém quer explicar??? Tenho prazer em ceder b espaço.

••••••

Recebf correspondência de um morador da Rua Águas Claras. Na
carta queixosa conta a situação de abandono, precariedade da rua

e pede providências. A promessa foi feita há quase seis mes.es e

até agora nada foi feito.

••••••

Vamos recordar: nomes que já saíram do PMDB: Hains Raeder,
Almiro .Antunes Farias Filho, Marilze Marquardt, Baldufno Raulino.
Uns voltaram ao partido outros nabo
Além destes nomes, poderia citar: secretários e até o próprio de
putado Durval Vasel. Nem por isso foi feito tanto estardalhaço. No
entanto a saída de um candidato à vereador pela colíqaçao PTB,
PDS e PL (Schoeridinha) foi vista com alarde por membros da For-
ça Democrática.

'

Deve ter diso "revanche" pela impugnagab de Ademar Winter.

••••••

Pensamento para o final de semana:
"A perfeição da própria conduta consiste, em manter cada um sua

dignidade sem prejudicar a liberdade alheia".

C.P. ,- Qual o maior problema,
o que mais aflige a população
de Jaraguá?
D.V. - Os indicativos extraídos
dos questionários priorizam seis,
em todos os bairros: telefone pú
blico, pavimentação e conserva

gab de estradas, saúde, educa
ção, transporte coletivo e cre

ches,
Entretanto, observou-se outras
ansiedades, muito próximas:
energia elétrica, prevenção con

tra enchentes - um fenômeno re

crudescido e muito atual -, segu
rança (mais policiamento), edu
cação (mais escolas e mais pro
fessores), saúde. (mais atendi
mento médico-odontológico),
melhores serviços.
Na educação sentiu-se a neces

sidade de aperfeiçoamento e

qualficaçao do magistério e dos
profissionais, por exemplo. E em

todas as áreas, seguiremos por
ar, cumprindo a vontade-da maio
ria.
Mas outras duas metas vão estar
na linha de frente: educação e

cultura e esporte, em alto estilo e

rriuit� ênfase.

C.P. - Qual a dificuldade que o
candidato DURVAL VASEL tem
encontrado como pretendente
à eleição?
D.V. - A rigor, a receptividade à
mensagem do candidato tem sido
excepcional. Uma eleição englo
ba dificuldades naturais: nela, se
exercita um tipo de relação com a

sociedade que nos leva a convi
ver com problemas os mais gra-

Candidato detecta angústias e carências do povo

ves. As dificuldades dizem res

peito à necessidade de respostas
satisfatórias ao povo, oprimido
pela ausência de atenção e de
integragab com as responsabili
dades de gestão dos negócios
públicos.

vontade popular. Nos enconlJa.
mos tanto desta vontade nas,.,..

nifestações de amigos, jara
guaenses de todos os níveis, (JE
não vimos como nos furtar ,I)
desafio.
Somos candidato de consciência
formada, certos de que se traia
de uma missão para o desenvd
vimento do nosso municfpio.
Temos metas e a principal é l1li

desafio pessoal: queremos fazer
um trabalho muito melhor do Qt»
o que fizemos em 1983 a 1988,
quando fomos prefeito de Jaraguâ'
do Sul.
E temos certeza de que, mercê
de Deus e do voto decisivo �

, habitantes do municfpio, vamos �

provar isto.

O povo está se sentindo abando-
,

nado. A classe polftica - nós, po
Ifticos com' responsabilidade e

experiência comprovada - tem
de dar respostas. A nossa estará
num plano de metas responsável
e adequado, pois provém da
vontade popular.

.

C.P. - Por que o senhor decidiu
ser candidato?
D.V. - A decisão emergiu da

- ---

----

------

-=-= =- =-= =- = =

A Perfil divulga resultado de pesquisa que aponta vantagem. do candidato Durval Vasel sobre

lseu opositor Adernar Frederico Duwe. O resultado na íntegra:

PERFIL POLíTICO - JARAGUÁ DO SUL

RELATÓRIO GERAL

1

,(

(

(
Feminino •••••••••••••••.•• '. • •• '50,3% T

7 e 8 de julho de 1992

BAIRRO OU LOCALIDADE ONDE RESIDE O
ENTREVISTADO:
Centro da cidade •••••••••..••.•.•
Barra do Rio Cerro •••••••••••••.•

Jaraguá Esquerdo I São Luiz Gonzaga .•

Barra do Rio Molha I Vila Nova ••

"

••••••

Ilha da Figueira ••••••••.••••••..•
Neva BrasOia I Vila Lenzi •.•••••••••
Vila Baependi I Vila Lalau •.•••••.•.•
Czerniewiez I Amizade •.•••.•••••••
Vila Rau I Estrada Nova I Água Verde •••

Garibaldi •••••••.••.• ' •.•.••• ,' ••

Rio Cerro I e II ••••••••••..••••• ,

Rio da Luz ••.•.••••••••••••••••
Santa Luzia I João Pessoa I Vieira •••••

Nereu Ramos I Três Rios I Tífa Monos ••

Chico de Paulo ••.••••••••••••.••

22,4%
6,7%
5,0%
8,2%
7,3%
8,6%
7,3%
3,4%
6,3%
4,2%
3,4%
3,4%
4,8%
6,0%
3,2%

Idade:
16 a 18 anos •••••••••••••••••••

19 a 29 anos ................,..
30 a 39 anos •••••••••••••••••••

._ 40 a 49 anos .

Superior a 50 é:\nos •••••••••••••••

S,
II7,9%

35,0% 0,

25,4% SI

17,9% Cl

13,8% CI

II

ai
23.2% II
55,7%
21,1%

Classe social:
Classe "AlB" ••••.•••••••••••.••
Classe "C" ••••••••••••••••••••

Classe "DIE" ., .

SE A 'ELEiÇÃO FOSSE HOJE, EM QUAL DOS
DOIS CANDIDATOS VOCÊ VOTARIA?
Adernar Duwe •••••••••••••••••• ��:�Durval Vasel •••••••••••••••••••

%Branco I Nulo I indecisão •••.••.•••• 17,�Sem resposta ••••••••••••••••••• 8,
16

Sexo:
BACON Masculino. • • • • • ... • . • • . • • • • • . •. 49,7%
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