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Vôo livre

Jaraguaense
'

é O 30'no

ranking
'O piloto jaraguaense Márcio
Mielke ocupa a 33 colocação
no ranking estadual de vôo
livre. No próximo final de
semana ele disputa nova etapa
do campeonato estadual, em
Aseutra (SC). Márcio Mielcke (à esq.), destaque no campeonato

RIO SUL
Carga Expressa
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A Malwee recebe

:Química
Fábrica vai

produzir a
tintaem pó
FmpresaWegQuímica da "hold
ing" Weg, elabora projeto para
lançar no mercado em nove

meses um novo produtoz: a tinta
em pó, já muito bem aceita no

mercado europeu, e que tem a

vantagem de não prejudicar o E be oorê
.

M Ih M
.'

d Emeioambiente.Oprojetoab- �mpresarece e oprerruo e orese alor�s a xame
sorverá US$ 1 milhão, aproxi
madamente.

Semacordo

Acaba a 2a

redução em

;����l:;�� prêmio nacional
naWeg. Aempresa queria esten- _

der a redução, mas os trabal
hadores colocaram como con

dição para a aprovação da pro
posta o fim do trabalho aos sa

bados. Não houve acordo.Os

empregos dos metalúrgicos da

Weg estão garantides ainda por
30 dias. Depois deste prazo, a

.

empresa avalia necessidade ou

não de demissões.

�urança

Agilizada a

'construção
da nova

cadeia
Técnicos da Secretaria Estadual de

Segurança Pública estiveram em

Jaraguá do Sul em visita ao terreno

ofericido pela Prefeitura para a con

strução da cadeia pública. A atual
está completamente obsoleta, Tem
capacidade para oito detentos, mas
recebe uma. média de 15 a 25 em

apenas duas peQllenas celas. Falta L_ �� �----"'�"""----�-"'--'-..---'--------'

também melhor estrutura, A revista premia as melhores empresas nos díversossetores . Malwee é contemplada pela 28 vez

A Malwee Malhas; por in
termédio de sua

direção recebeu na quinta
feira (27), no Clube Libano
em São Paulo, o prêmio
"Maiores e Melhores" con

cedido anualmente pela
"Exame" para as melhores em

presas do país nos vários
setores da economia. AMal
wee foi a melhor no râmo
têxtil, apresentando bom

desempenho, liquidez, quali
dade e lucratividade, entre
outros ítens rigidamente avali
ados pela "Exame". Esta é a

segunda vez que a Malwee
recebe este prêmio. O dire
tor da revista ExameAntônio
Machado de Barros, parabeni
zou pessoalmete Wander

Weege, "por esta marca de
excelência empresarial- uma
conquista a comemorar diante
do quadro de dificuldade
econômica e afliçâo política
que vive o país".

-

malwee
INO BRAS

FO�.JE (0473)72-320,0
TELEX 474- 519

FAX (0473)72-0304
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"A História de nossa gente não pode ficar
só na saudade". O Passado só é importànte

se o seu tempo foi bem empregado Reconhecimento industri
Duas grandes empresas do

rall}O textil de Jaraguá do Sul
comemoram o ganho de prêmio
dereconhecímento e excelência

empresarial. AMalwee Malhas
foi contemplada esta semana com
o prêmioMelhores eMaiores,
concedido pela Revista Exame
em homenagem ao seu desem

penho no último ano; foram
avaliados critérios como quali
dade ,liquidez e lucratividade,
entre outros. A Marisol

Indústria,do Vestuário, destacou
se como ganhadora do Prêmio
Internacional Otto Versand, eon
cedido em julho, pela rede dis
trituidora alemãOtto Versand,

. por intermédio de seu represen-

Barão de ltapocú
orgulho vivido pelas emp

.

contempladas com prêmios •

importantes como estes, se
raiza nos ânimos de todos
cidadãos jaraguaenses.
Afinal não é quaíq

indústria que consegue driblar
crise com criatividade, pc
sistência e sem abrirmão de
<lade. Aos empresários pre

.

ados e a todos os trabalhado

empregados nestas Indüstn

.

nosso respeito e nossas con
lações. Parabéns Malwee,

-
-

Argi eMarisol! E parabéns
todas as demais empresas j
guaenses que trabalham IE

duamente, sem desanimar
.

dos percalços.do caminho..

tante em Blumenau.
Já aArgi, concessionária dos

automöveis e caminhões Puma,
se orgulha de anunciar o recon
hecimento do Caminhão Puma/
914, produzido pelaAlfaMetais
Indústria e Comércio como o

Destaque Indústria 92, prêmio
concedido pela Federação das
Indústrias doEstado do Paraná.

Em épocas negras para a

economia nacional, como a que
vivemos atualmente, quando a

retração dô mercado provoca
quase 40% de ociosidade nas

indústrias, e, quando os em

presários só conseguem manter

os empregos de seus trabalha
dores com muito sacrifício, o
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Em 1942, os tempos exigiam'
muitos sacrifícios com a guerra
rondando a nossa Pátria.lIavia
as festas tradicionais de São Se
bastião e do Hospital São José.
Mas campanhas inúmeras,
algumas de fora, compro-me
tiamoorçamento'CIoshabitantes,
Mal havia terminada a Cam
panha para a Herma a Jourdan,
que está na Praça Angelo Piaz
era. Havia outras, da Biblioteca
do Forum, do Pró Avião, dos
Metais, do Preventörio
(pequeno läzaros) e Pró Juven
tude Brasi-Ieira. flavia, também
a nacio-nalização do ensino, re
gras rígidasde Ir e virdas pessoas,
mesmo nacionais, racionamento
de gasolina. Artigos eram dir
ígídõs'aos bons brasileiros, numa
clara alus!o aos maus e aos

estrangeiros. Escritos ensinavam
comoidentiíicar osquinta-colu
nas.
- - . Prisões de pessoas eram

comuns, sob suspeita de serem
nazistas. Discriminava-se a'

populäçäo. Os clubes eram sub
metidos a um controle severo.
Até um papagaio foi preso e le
vado à cadeia, porque em horas
matutinas repetia a saudação dé
um bom dia, em alemão. Por isso
que os nossos antepassados de
vem sermuito repeitadospor nos
legarem atual estágio de cidade
que maís cresceu em Santa
Catarina e seus filhos levam vida

_ de nível das grandes capitais do
Brasil. Isto não se deve esquecer.
Na época tiravam leite de pedra.
Com trabalho forjaram a sua

grandeza! Merecidamente!
Reminiscências

OMACIÇO
DOJARAGUÁ

Este maciço fica aos pés de Jara
guá do Sul e é sentinela indormida,
observando o que acontece no

litoral do nordeste catarinense.
É ponto de referência ainda hoje

para quem viaja pela extensa área
litorânea e tem um aspecto ma

jestoso, em dias claros, quando se

navega embarcado pela lagoa do

Saguaçu.
Serviu, também, de orientação

para as expedições que entravam

pelo Itapocu, rio acima. Logo depois
da emancipação, com a inauguração
do Paço Municipal, em 1941, a Pre
feitura realizava um concurso que
resultou na quinta monografia es

tanstico-descrttíva do Depar
tamento Estadual äe Estatística. "

Por intermédio dessa publicação
ficou-se sabendo que esta área é da
era paleozóica e, por conseguinte,
em termos de idade nos leva ao

fantãstico espaço de 380 milhões de
anos.

.

Há quem afirme que as áreas
baixas que formam o vale, em idos

tempos, teriam sido cobertas pelas
águas oceânicas e que isto poderia
voltar a acontecer com o aqueci
mento da atmosfera que derreteria
as calotas polares.

Mestre Emílio Silva anotou em

seu livro os picos, um com 900 me

tros, outro com 897 e o terceiro com
870 e hoje são motivo de preser
vação permanente, embora conti
nuemos abusos da derrubada de

mata, clandestinamente.
Em 1912, Bernardo Stamm e

CyprianodeLaPenna realizaramna

subida do morro extensa plantação
de bananeiras e um teleférico foi

lIÁ40ANOS
versários atribuíam" a Artur
Müller, que diziam não existir
mais poishaviam sido jogadas no
mar,em Florianópolis.O livro re
centemente lançado por José
Kormann, baseado noarquivode
Gerhardt Hermann - HANSA

HUMB9;.LDT ontem9 hOle
COROP -, às págs. 8 /9Ö faz
Sénas acusações a ArturMüller
e, em sendo tais acusações libera
das em 1947 e devolvidas as ar

mas em 1952 (CP, ed.1703, de
03/08), conviria revisar se tais
conceitos que podem prejudicar
ovalor e a autenticidade domen
cionado livro histórico.

Em -1952, no gramado da So
ciedade Esportiva Ipiranga, à rua
Quintino Bocaiúva (atual Ro
dolfo Hufenuessler), realizava
se um grande festíval futebol
ístico, em comemoração do 2°
aniversário de fundação. O jogo
principal era realizado com o

Clube Atlético Baependí
Eram devolvidas aos seus donos
47 armas, especialmente espin
gardas para colonos, que haviam
sido apreendidas no tempo da
guerra pelocélebrePedroDias, a
mando do então Ten. Leónidas
Cabral Herbster, qíiê" ad-

estiver elaborado, aguarda os em·

presários interessados na área para
o deslanche turístico, dentro 00

espírito empreendedor de Belo
.

CarreroWorld.

construído para descer as bananas.
Com um cabo de aço de 900 metros
extendido do local até um ipê, no
cruzamento das ruas Rio Branco,
Rodolfo Hufenuessler e a Procópio
Gomes, as frutas seriam conduzida
em cestos, que redundou em fra

casso, por problemas técnicos, e o

projeto ecönomíco foi abandonado.
Mas o maciço continuava inspi
rando os técnicos e uma idéia ou

sada foi lançada em 1972. Jaraguá
do Sul seria um centro turístico. Dez
dos 202 alqueires de terra que cons
tituemo ParqueJaraguá seria trans
formado num enorme complexo
turístico, dotado, na parte baixa, de
um centro recreativo e no pico, de
um belvedere e um restaurante gi
ratório, inteiramente de concreto,
com teleférico e miniféricos, o pri
meiro pará transportar grupos de

pessoas do sopé até a esplanada,
entre as duas elevações do Jaraguá,·
e os segundos para conduzir um

único passageiro num passeio ao

longo do maciço montanhoso. O

plano de aproveitamento seria feito
pela secretaria de Cultura, Esporte
eTurismo.deSanta Catarina. O pro
jeto, como se vê é de fazer inveja aos
mais avançados centros' turísticos

dos AJpes na Europa e, se o plano

HÁ30ANOS
Em 1962, finalmente pelo
PLAMEG acabara de ser jul
gada a concorrência püblíca
referente à reconstrução da
ponte sobre o Rio Itapocu (Ab
don Batista), em Jaraguá, med
indo 84 mettos de extensão. A
()onstrutora Marna era a ven

cedora, pelo preço de Cr$
. '14.867.840,00 e têrmíno das
obras previsto para 120 dias
apös o seu ínícío,

o casal Max Moritz. (Martha
Elsa) W�l�elm, depois de longos
anos, VIajavam para a Ale

manh� em gozo de merecidas
férias, visitando antes grande
parte da costa, orasilelra, de
Santa Catarina atea Bahia de
todos os santos e, almejava-se
votos de muita satisfação à
velha pátria que um dia
deixaram, em busca de mel
horesdias.

UMA RETIFICAÇÃO
Nesta coluna, na edição n. 3.6%,

de 04 a 10/07/1992, pago 2, sobo
título INTERESSEALEMÃO PE·
LOS ÇONTERRÂNEOS EMI·
GRADOS, redigimos a certa altura,
assim: Segurando as mãos de uma

criança, de branco, a srta. Ema
Czerniewicz também comparecia!
recepção. Pessoa que viu a foto,
identificou assim. Eis que, agora,
uma leitora de Joinville nos fornee
a verdadeira identificação. A

menina oe branco da foto é a sra.

MARlE LUISE VIERHELLER
VERCH, viúva de Max Verei), filha
do sr. GeCl::g Vierheller e de Marga'
rete LeisJer Vierheller, esta a peSS(ll
adulta, sua fLãe, que segura peI3
mão a citw:Ja criança.

Feita EI retificação, resra-ne
agradecer pela colaboração daquele
trabalho que, como os outros estão
sendo acompanhados de perto no

resgare da memória do nosso pas-
- sado.
Fritz von ]2.raQ:uá - 08/92.

HÁ20ANOS
Oma coluna era obrigatória no
Correio do Povo, assinada
pör duasJ.pvens. Todos liam A
CURTI(,:AO DA SEMANA,
especialmente a jovem guarda,
que elogiava, cnticava, confir
mava e desmentia notas recolhi
das por Y (que era Yvonne
AliceSchmôékel eM (que era
a Marise Marschall).

Em 197Z, o préfêíto Hans Ger
hardMayer sancionava a Lei nO
358, em que doava ao SENAI
áreas de terra destinadas à con
strucão de um CENTRO DE
-TREINAMENTO POLI
VALENTE, que teria que ini
ciar dentro de 12meses da data
da doação, sob pena de re

vogação da referida doação.

HÁI0ANOS
clonava Lei n. 866/82, em que o
Chefe do Executivo era autori
zado a celebrar convênio com a

EMPRESA BRASILEIRA
DE TRANSPORTÉS URBA
NOS - EBTU - e/ou com a

interveniente SECRETA-RIA
DOS TRANSPOR- TES E
OBRAS - STO, bem como
outros órgãos do Governo Fed
eral e Estadual para aplicação
dos recursos do PROGRAMA
DE PAVI MENTACh,O DE
BAIXO CUSTO EMAREAS
DE BAIXA RENDA
PROPAV.

Em 1982, comentava-se que Si
golfSchünke iria assumir nova
mente a prefeitura, pela

-

segunda vez e, talvez até o final
do mandato do prefeito Victor
Bauer, em razão de seu afas-

.

tamento e que se encontrava

hospitalizado.
Guaramirim com;,letavaem28/08/19820 seu 33· ano de eman
cipação polítíca e fazi!! divul
gação em vánas paginas no
semaná- rio Correio do Povo.
Eraprefeitona época osr. Salim
I:>equech. .

O prefeito Victor Bauer san-

.....EX_PE_DIE_N__TE CORREIO_
IK:» c::. ..C»" C»
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. -Associado a Ad·
j?ri e a Ab�ajori -: Os artigos assinados nao reneiern a opinião do Jornal. Circula namicrorregião da Amva-
It e em mais 93 CIdades do Estado, do Pars e do Exterior. .

.

Alta Tecnologia
em matérias-primas

para alimentos

FOIlt:: .(0473) 72-2277 - Jaraguâ do Sul - SC
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Produto'da Weg" Q�ímica deve ser lançado, em .rnalo de 93,
-

_......... .'

..- ,. r. _.�--..

Tinta em pó: novidade da1Weg Química,
Planalto intensifica

programa no interior
Os jornais do interior estão bem

cotados em Brasßia. Segundo o ex

seCretário adjunto da assessoria de '

divulgaç!õ da Presidência da

República, Tom Eísenlohr, o'

governo deve deslocar para a mídia
interiorana boa parte das verbas

publicitárias hoje concentradas nas

grandes capitais.

Outro{ato também mostra a força
desses veículos junto ao governo.
No mês�ssado. em Brasília, a As
�iação Brasileira dos Jornais do

Interior (ABRATORI) conseguiu
atrair dez 'ministros, inclusive os três
militares vestidos à paisana; para o
primeiro encontro dos empresários
desse 'segmento, como relatou a

Meio & Mensagem o primeiro se

eretärioda entidade,DiogodeAlen
'castro.

TIBERIO
AU'rOMÓ�IS

�
.:

"""""

�

Aíencastro diz que a presença ma

ciça das autoridades,' segundo ele

mesmo, inédita nosúltimos anos em
eventos empresariais, deve�-se·à
competência dos organizadores.
O objetivo da Abrajori foi o de sen
sibilizar tanto o governo como a ini
ciativa privada sobre a força não re
conhecida dosjornaisdo interior, as
sim como promover maior valori

zação dos 520 representantes dessa
imprensa, diz o secretario.
Dados da Abrajori revelam que a

mídia abrange um total de 6milhões
de leitores, com 1.128 títulos e pre
sença em todos os municípios fora
das capitais do País.' .

É um absurdo que o Ministro da

Agricultura, por exemplo, publique
anuncias em jornais cerno o Estado
deSão.Paulo e em nenhumjornal do
interior, protesta;

.

c

, Compro - vende _: troca
-,

Rua Bemardo Dornbusch, s/nfl
Fone: (0473) 72-0759
Jomguá do Sul - SC

,

,COMUNICADO
ALTEVIR ANTO'NIO FOGAÇA JÚNIOR
OSVALINAVARGAS ROORIGUES

AWegQuímica, empresa do
grupo,Weg.podeorguíhar-sede

, mesmo em épocas de crise
hist6ricamente apresentar um
crescimento médio de 30% ao

ano. Com sede emGuaramirim,
a empresa deve fatura este ano

algo em torno de US$ 18 mil

hões, contra US$14milhões de
1991- caracterizando-se como à
maior arrecadadora domunicípio
na área industrial,
Um novo projeto: de fabri

cação de tinta industrial em pö -

produto de grande aceitação na
Europa e praticamentenenhum
impacto ambiental - está sendo
elaborado pela empresa. A

implantação. está prevista par�
uma prazo máximo de nove

meses.Mas o filho podenascer
prematuro, brinca o superin
tendente Watrer Jausen Neto,
.íntormando que e projeto deve
absorver aproximadamente US$
1milhão em investimentos, que
passam pela construção de uma
unidade própria para fabricação

..

de tinta em pó e compra de
modernes equipamentos. O
retorno está previsto para
começar a ser obtido a partir de
3,5 a 4 anos após a Implantação.

Prêmio

SuperintendenteWalter Jansen destaca preservação ambiental

A Weg Química será a pri
meira empresa do ramo no Sul
doBrasilaproduzir tinta em pó.
A utilidade: deste produto é
indicada especialmente para a

pintura de-eletrodoméstícos da
Iínha branca, móveis de aço e

auto-peças. A aplicação, por
spray, se dá por processo eletro
estático .

A grande vantagem do pro
duto é a não-agresão ao meio

ambíente, o que mestra a pre-

ocupação da Weg com o meio
ambíente, salienta o superín
tendente. Enquanto as tintas
tradicionais apresentam uma

perda de 40% a 50%, devido a

evaporação do solvente, na tinta
em pó a evaporação ou perda
chega apenas a 1%Aí está outra

grande' vantagem ao consumi

dor, pois, apesar de pagar maís
caro pelo produto, terá uma

rentabilidade muito maior por
área aplicada, ressaita o Supe
ríntendenteWalter Jansen Neto.

Revista concede á'Malwee
'título de "melhor' e maior"
Jaraguä do Sul - o empresário como: liquidez, faturamento e ao chamamento do mercado,
Wander �eege, presidente da qualidade; lançando o algodão Longa Vida
Malwee Malhas, recebeu na AMahyeeéumaemptesaatuali- - aumentando sua qualídade e

quinta-feira, em Sao Paulo, o zada e as diretrizes sao tomadas competitivídade,
prêmio Melhores' e Maiores - com eficiência. Isto faz com que o primeiro semestre de 92 foi

edição 92, concedido pela revista o desempenho operacional seja difícil para a empresa, mais do
Exame para as melhores empre- flexíveis, respondendo a cada. que nos anos anteriores, devido
sas do ano nos vários setores da reaçao domereàdo nomomento a ausência da regides-do inverno

.

economia.
c

em que o fato esteja ocorrendo, e aos fatos políticos.A não ser

Asolenidadeaconteceuno Clube visando sempre atender a queaconteçaalgumfato novo.e,
Atlético Monte Líbano, no bairro tendência do mercado. Sua estru- eventualmente uma po'Utica
Ibirapuera, às 18h3Omins. Foram tura administrativa permite que salarial mais justa, que-dê no

premiadas 31 empresas de setores isto aconteça, em vista Iile estu- mínimo coI)diç..Ees de sobre-:
diversos da atividade econömicá dos preliminares, que resultam vivência condigna aos trabalha-
nacional. na aplicaçao imediata e em re- dores, nao haverá crescimento,
Esta é a segunda vez que a ein- sultados não tão longos. . diz em realse à ímpresa, à di-

presa Malwee Malhas recebe este reçao da empresa.
prêmi�, a primeira foi em 1987. A partir de 1988, aMalwee pas- AMalwee foi fundada em julho
O Prêmio Melhores e Maiores sou a investir mais no processo -de 1968. Hoje possui três fäbri
cabe à Malwee pelo melhor de- produtivo, substituindo seu cas em Santa Catarina: a matriz
sempenho no setor. têxtil no maquinário antigo por outro de em Jaraguä do Sul e filiais em
ültímo ano, incluindo aí critérios tecnologia de ponta, atendendo Pomerode e Blumenau,

(ADVOGADOS)'

comW·licam qlte estõó :atelldendo em seu novo entk'reço à,
Rua 25 de Julho, 234 "" _Vila Nova (a 100m dO PostoKune)

, Fones: (0473) 7�-(J498 e 72-2345
larriguá do Sul - �.C. '

,
.

Back, Ricobom
Serviços de limpeza.vigilância e mão de obra

especializada.
Matriz = Rio do Sul (SC) - Fone: 22-1042
Filial- Florianópolis (SC) - Fone:.22-4515

,

- Blumenau (SC} - Fone: 24-2088 - Joinville (SC)
- Fone: 25-2216 - Jaraguá do Sul (SC) - Fone: 72,.
3269-

"
"

:

··0·melhor·Carrö·.tJsado da' região
VERONA GlX 1.8, PRATA METÁLlCO/90
ESCORT l, CINZA METÁLlCO/90
ÉSCORTGl, DOURAOO METÁLlCO/S8

PARATI Cl, BRANCO/90
ESCORT l, AZUL METÁLlCO/90 ,

, fSCORT GHIA, VERMELHO PEROUS8

Moretti, Jordan & Cia. Ltda.

VERONA LX. MARHQM METAUCO/91
/ SANTANA GlS, CINZA METÁtlCO/91
ESGOFtT l, PRATA METÁLlGO/91

"

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 158
Fone 72-1777 - JaragtJá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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� VÃSEL
VOTE 14 GUENTHER
m ALlA�ÇA PARA NOVA JARAGUÀ

Eles analisaram viabãdade de construçâd
Técnicos da SSP visitam
terreno da nova cadeia

Jaraguá doSul- Técnicos da
Secretaria da Segurança Públíca
do Estado estiveram em visita
oficial à Jaraguá do Sulavalian
do a viabilidade de construção
de uma nova cadeia pública em

terreno a ser cedido pela Prefei
tura. A visita - informa o dele

gado AdernarGrubba - ocorreu

há cerca deduas semanas eante
cede uma provável vinda do

secretário de segurança Sidney
Pacheco, que deve firmar
convênio com amunicipalidade
para a construção do prédio da
cadeia. Chefiou a comitiva o

diretor de Planejamento da SSP,
Victor Maravelha.

Pela proposta inicial, a pre
feitura deve ceder um terreno

de 250 mil metros quadrados,

� CHIODINI
Empreendimentos ' Imobiliáríos

Av. Mal. Deodoro; 1452 fone (04'73) 71-0172

VENDE:

Sala comercial com 65m2 - Ed. Florença
'

Sala comercial com 70m2 (tér,.J'eo) - Rua Joinville
Aptos. 1 quarto corri 70m2 - Ed. Florença
Apto. 2 quartos com 130m2 - Ed. Florenç�
Apto. 2 quartos com 72m2 - Rua Egrdio V. de Souza (financiada)
Casa alvenaria com 120m2, terreno 260m2 - Rua João J. Ayroso
Casa e'll Sc,hroeder com 48m2, terreno 450m2
Casa alvenaria sem-acabamento com 240m2 -' pr6x. Ind. Reunidas
Terreno em Schroeder com 525m2
Terreno em Schroeder com 717m2
Terreno Vila Rau com casa semi-acabada�de 70m2
Terreno Rua Pres, Epitácio Pessoa cOlT1.,gal�ãóde 640m2
Terreno Rua Roberto Ziemann com 2.025m�

.

localizado ao lado do quartel da
PM para a edificação da cadeia.
Amunicipalidade se encarregaria
também da cessão de mão-de
obra e o Estado entraria com a

compra do material de cons

trução e manutenção da estru

tura.

O delegado Adernar Grubba
ressalta a urgência de uma nova
cadeia. A atual tem uma estru
tura completamente obsoleta,
apenas duas celas com capacidade
para alojamento no máximo oito,
presos,mas que comporta sempre
uma média de 15 a 25 detentos,
e com apenas um minímo de

segurança.

Apenas a construção de
uma nova cadeia, porém não

Cidades da Amvali
recebem mais verbas
AmVQÜ ':' oDeputado Udo Wag
ner, eleito pela microrregião da
Amvali; está anunciando a li

beração de recursos. para. obras
nas cidades de Schroeder, Barra
Velha e Corupá.
Para a prefeitura de Schroeder

foram liberados Cr$ 35 milhões,
destinados à ampliaçãoda Unidade
Sanitária Local. A verbo éprov
eniente de convênio assinado entre
a Prefeitura de Schroedera Secre
taria da Saúde e possibílitará a

implantação de oito novos tipos
.

de atendimento, como sala de

. recuperação, sala de pequenas
cirurgias epronto-socorro.

,

Corupá receberá Cr$ 30 milhões
pata. serem . aplicados no pros
seguimento das obras do Termi-

. nal Rodoviário da cidade.A lib

eração corresponde a primeira
parcela de convênio com a Secre
taria de Transportes.
Barra Velha também recebe din
heiro da Secretaria Estadual dos
Transportes, nomontante deCr$
284milhões, destinados apavimen
tação' de ruas na localidade de

[tinga.

é suficiente para resolver o
problema da segurança pública
em Jaraguá do Sul. A cidade
precisa ampliar o seu quadro
de pessoal e também a estru

tura operacional do órgão.
Segundo o delegado Grubba,
estão sendo requisitadas
contratações de: psicólogo
policial, médico-legista,
escriva o policial, perito em

criminalística, comissário, aux·
iliar de criminalística, agente
operacional, escrevente e

policial carcereiro. Se hoje
temos uma delegacia inope.
rante é pela falta de condições
de trabalho, critica Grubba,
revelando-se, contudo, espe
rançoso de solução breve pan
oproblema.

Curso

Senai forma
,,, .

técmcos em
.

segurap.ça
_

o Serviço Nacional dá
Indústria .

(Senai) entrega no

próximo dia 04 de setembro O!

certificados para os formandO!
do curso Técnico de Segurança
do Trabalho - Convênio ETFS(
Senai. A formatura será. as
19h30mins na Igreja Evangélica-

deConfissãoLuterana noBrai,
Centro, em Jaraguá do Sul, Es
tarão recebendo diplomas 36
aíunos que estarão aptos a exer·

cerem a profissão de Técnico de

Segurança do Trabalho.

LOCAÇÃO
SALACOMERCIALna Rua Bernardo Dornbusch n.1172, com
80,oom2 Cr$ 800.000,00
SALA COMERCIAL: na Rua Roberto Seidel em Corupá
SALA COMERCIAL: em cima da MP e em cima do UNI
BANCO

dormitório, sala, cozinha, banheiro, e garagem. CASA DE
MADIiIRA na rua Joâo Planinscheck, 827 fundos, cl 02

dormitórios, sala. cozinha e banheiro. Cr$ 300.000,00
'

07 CASAS GEMINADAS nà rua Alfredo Funke. 76 cl 02

dormitórios, sala, cozinha, banheiro, luz individuaL
Cr$ 350.000,00
APTO EM NEREU RAMOSna rua Albino Zanghelini,168 c/02
dormitórios, sala. cozinha e banheiro.
Cr$ 300.000,00
CASADEMADEIRA na rua LeopoldoJanssen, 251 fundos c/02
dormitórios, sala, cozinha e banheiro.. •

APTO EM NEREURAMOS na rua Albino Zanghelini, Hi8 apto
03 cl 3 dormitórios, sala, cozinha, e banheiro; Cr$ 500.000,00

::'ASA ivllSrA êl1 apto. na Rua João Grubb� pr6x. Weg II.

':;f>,:'3f, MISTA na Rua Adolpho A. A. Ziernann, slO'�.
CASA DE ALVENARIA na Rua Roberto Ziemann.
CASA DEAlVENAPllA na Rua Três Rios do Norte.

CHÁCARA c/50.0pO.OOm� em Guararnlrim c/150m de frente s/asfa
CHÁCARA em NEREU RAMOS c/145.000.00m� c/casa de 16Om�.
TERRENO 13,50 x 38 na Rua Nicolau Schmitz.

TIiR,RENO C/7.500,OQm2 na Rua Roberto Ziemann.
TERRENO c/ésquina na Rua AntOnio Carlos Ferreira.
TELEFONE DO PLANO DE EXPANSÃO•.

APTOS NO ED. JOANA Cf02 dorm.+ dependência de empre
gada
02 banheiros, garagem, portão eletrônico.
Cr$ 680.000,00 e 700.000,00
CASADEMADEIRA na ruaErichAben n, 85 c/03 dormitórios,
sala, cozinha, banheiro. Cr$ 350.000,00
CASA DE ALVENARlA na rua h:m!o Leandro, 99 €/ 01

TROQUE SEUS TICKETS E NOTAS FISCAIS POR CUPONS E PARTICIPE.

VOCÊ AINDA PODE GANHAR!
GANHE MAIS COM

I :) �l� i i: r!!IJ li
2 Freezers ConsuL .

2 Moto Compressores Schulz.
2 Fomos Elftricos Fischer.
2 Kits Furadeira Bosch.

> 2 Pis r.1e:rm�ri� �;�o MB L

__
04

��__ :::_Ja_ra�g�uá�d.o Sul, 29 a 04 de ago/set, de 1992

VENDAS

LOCAÇOES

LOTEAMENTOS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Experimente ouvir: Dom de

Iludir (do cinquentão Caetano

Veloso) e Codinorne Beijá-flor
.

(dc Arias, Cazuza e Ezequiel' .

Neves). Quem nunca o íez, ouça
qualquer ínterpretação de As Ro
sas Não Falam, dc Cartola.
Poesia pura, em diferentes ex

pressões .

.Jaraguá do Sul, 29 a 04 de ago/set, de 1992

.()

LEGIÃO - Sem Nome.

pl
Ie
ro

u

o.

Ia,
�

Happy
Heu

Parece piada mas o assunto é Renato Russo, o fato de Léo ter

muito sério. A banda LEGIÃO patenteado a marca em 87, não
URBANA, para desespero dos tira o direito do grupo de usar o

milhares de Ias, pode ser obri- nome. Renato diz: Lançamos
gada a mudar de nome. Tudo nosso 10. LP como Legião Ur

por causa de um processo que bana em 84, muito antes de o

está tramitando na 3� Câmara nome ser patenteado por outra
doTribunal deJustiça doRio de pessoa. De fato, o Legião Ur

Janeiro. bana deRenato Russo,Marcelo
O músico Léo Cesar Braga en- Bonfá e Dado Villa Lobos já era
trou com uma ação legal para conhecido em Brasília no começo
provar que patenteou a marca de 1981, quando a banda se apre
Legião Urbana antes dos ro- sentava como estreante no cir

queiras. Em 1987, ele fez uma cuito noturno de bares e colégios.
música intitulada Legião Ur- A advogada da banda, Márcia
bana, registrou o nome no in- Cristina Garcez, já entrou com

stituto Nacional de Propriedade processo na justiça Federal con
Industrial e exige, agora, o uso

.

tra o INPI por ter cedido a pat
exclusivo da marca.

.

ente a Léo, uma vez que Legião
Os roqueiros, no entanto, nâo Urbana já era uma banda con

estão lá muito preocupados com hecida nacionalmente e, devida-
essa acusação de roubo de menteregistrada na Junta Com-
nome. Para o líder da banda, ercial, Sai prá lá, Zé Mané! .

TO KISS OR NOT TO KISS

Há 25 anos, ao escolher o título
de sua antologia de críticas, a

autora americana PAULINE
KAEL não teve dúvidas: cha
mou o livro de KISS KISS,
BANGBANG, vendo na com

binação dess.es elementos -

BEIJOS & TIROS - a, síntese
do apelo popular representado
pelo cinema. Muitos livros sur
giram para celebrar o BANG
BANG na tela. Livros sobre

Westerns, policiais e os durões

de Hollywood. O KISS KISS
ficava sempre embutido nos livros
sobre duplas românticas. Agora,
o ATO DE BEIJAR NO CIN
EMA ganhou livro próprio.
KISSES,deLENATABORJ,
surgiu para fazer a festa dos
cinéfilos. Em SAMPA,
KISSES pode ser adquirido !

na Livraria Cultura - tel. (011) i
285-4033)

.

Você nunca viu beijos como cstc,

SMACK!!!

Entre no seleto mundo dos grandes negocias

PRODUZA-SE NO

Moda Sempre
Av, Getúlio Vargas, 55

,I'

ALTA

FREOÜÊ'NCIA
ATI

�:I.�

Kelly Amaral
sempre causa .

furor em suas

passadas
_______--'por Jaraguä

GAROTA STUDIO

EMJARAGuÀ
muita gatinha apelapara os tradi
cionais permanentes, somados
de uma descoloraçao. O efeito
está mais para pelagem de cão

poodle ... Sem falar das raízes

que nem sequer serao retocadas
a medida que os cabelos cres

cem!

CABELOS DETONADOS

Apesar da invasão de saloes
de cabeleireiros que se presen
cia, o visual demuita gente anda
merecendo, no mínimo, de

maiores cuidados.

Na busca de mudança de visual,

-

A Etapa local será dia 4 de setem-
bro, na BoateMarrakech. A<; in
scrições estão abertas para as

moças que pretendem conseguir
lugar na finalíssima. Depois do

sucesso das etapas de Schroeder
e Guaramirim, a festa deve ar

rombar aqui. Aguardemos. CENTER1
SOMQUEM POUCO LE.

A Biblioteca Pública recebe, no
horário de intervalo para almoço,
Iuncionario- do comércio local

para leitura ou empréstimos Je

livros, ou mesmo para pa,,�al ()

ternpo cm saudáveis convcrva

F comum. iambcrn. encontrar
I i.. pa',entaflk' ',' 11llLT..:Ia,� Je

outras cidades lj UL ap" 1\ CI tarn ii

folga para uma leitura mtorma

tiva, Por que você não Já uma

passadinha por lá ?

PROMODISCO
DISCOS - a partir deCr$ 8.900,00
PRO-TAPE
FITAS - a partir de Cr$ 14.000,00
CEN1ER SOM � Mal. Deodoro,
406

c I)'s. DISCOS, FITAS

[- I

SETEMOSBOA

MÚSICA?

Av. Mah Deodoro

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



PARA VEREADOR

Restaurante
Itajara

Atendemos diariamente de

segunda à sábado. Almoço e

jtZ1l4a a "la cane". Casamentos,
convenções e outros eventos.

Rua Exp. Gumercindo da Silva,
237

Fone: 72-3121

�
-�AS

CALÇADOS PARA
TODAAFAMiuA

Av. MaL Deodoro, 183
Fone: 72-3585

C\ESTAQUE
EIVlPRESARIAL
NOME: '. Aldo Romeo Pasold

(Gerente'Geral Administrativo
da Kohlbach S/A

,

\

IDEAL: Atdngir a realizaçao
profissional, ;{leIa participaçao
na adminístraçao de uma em

presa, fazendo com que a mesma

consiga atingir os seus objeti
vos.

UM CONSELHO': Dedicar es

pecial atençao ao planejamento,
organizaçao e contreole da em

presa, e a motivaçao dos fun

cionários.

da própria organizaçao.
Cercar-se de profissionais com
petentes.
Ter muita força de vontade e

determinaçao para atingir ob
jetivos.

UMARECEITA DE SUCESSO:
Ter claro o objetivo do adminis
trador na organizaçao, como o

Em tempos de fortes acontecimentos políti
cos, os "rififis" sociais estão cada vez mais

- concorridos em Jaraguá do Sul.

Durval Vasel e sua
bonita esposa,
destaques nas

rodas sociais.

�IZA
.

RESTAURANTE E PETISQUEIRA

o, CONVERSATION

INSTITUTO DE IDIOMAS
QUEM FEZ FALÁ BEM

Agora com promoção Wízard e Dalcelis
Fones: 72-0294 e 72-3166

Especializado em frutos do mar .

Abeno diariamente para almoço e janta
Quarta e Sexta: SOPA DE PEIXE

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

SC

"ZINHO BATISTA"

Musical Caravana
Um conjunto que vem se desta
cando ultimamente, é o Musi
cal Caravana. Ele é integrado
pelos mUSICOS Miguel,
Agostinho, Dalmo, Valmor e

Nelson. Contrato para bailes,
com o Miguelzínho da Rodo

viäria, que também faz shows
de música sertaneja em dupla
com o Mazo. É só conferir.

A síndrome da imunode
adquirida (AIDS)
sendo uma doença in
Portanto, usar camisin
respeito pela própria im
física e sobretudo, um at

)

teligência,
Seja IN use camisinha
criatividade e felicidade

No último dia 17 completou seus Guiudo{Lori)Mundstock,
15 anos a doce Andreza Mund-· prietários da Metalim Ind.

stock, filha do distinto casal Máquinas Ltda.

A simpática
empresária Su

proprietária
de Confecçoes
Sueli em sua

WorkRoom.

Dr. Edson Carlos Schulz

Vfdeo Endoscopia Digestiva (Estômago e Intestinos)
Ultrassonografia geral (Ecograjia) Gastroelltel'Oloia

Rua Jorge Czerniewicz, 84 - Fone: n.l109L
• Convênio com Unimed - Banco do Brasil - Caixa EconômÍII

Federal e Il)ESC.

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

freezers e muito mais.
Venham nos fazer uma visita.'

Venham conferir

It

IlEt tM,:••:��':��otLtJ:.••••••••••••••
fi)fi)�mflf5hl Av.MarechaIDeodoro,601
_1l"'=W=�=WJ=LJ==\IijJ===[�= .FONE 72-2689 Jaraguá do Sul·S

A·melhorforma depremiar
Bom desempenho, qualidade eprodutividade.

FONE 72-2619
Av. Marechal Deodoro,601
Jaraguá do Sul· SC

.

Dê "Prêmio Plus"
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Revelação Jovem

d

.

01/9 - Diana Seidel, em
rapä; Fernando Fischer, José
Is Girardi, Roland Schünke,

.

eKreis, Evelásio Eugênio
OSSio,Hilbert Manske e Fabi
Rafaela Pizzolatti, em Join-

Romilda Pedri,Walter Germano' Narciso Morbis, Manha Porath,
Behrens,AlexBolduan, Edemir �lvaro Pereira, Renato Stahe

Siqueira, Edeltraud Reinke lin, lJ.rsula Ma nske, Márcia

Küster, Laura Silva, Jualiana de Ramthum, Renata Bonilauri e

Andrade e Carlos- Eduardo de Irene Ponticelli.
Andrade. Dia 04/9 - Waldemar Van Vos-

e.
.

02/9 - Pastor Rudi Bruns, Dia 03/9 - Irene H. Soelter, na
Garuva; Laerte Stein,

.

Alemanha; Waldemiro Nagel,

;' �. ;1\e:�)ii'@:W1r DA'IL'ft
- 'J:-e- DU....,.

deTelefones
COMPRA - VENDE - ALUGA

Rua WaIJerBreilhoupt. 92 (tlefrante ao
BeiraRio Clube de Campo)
FOM (0473) 72-2598
Jaragu4 doSul- SC

.

NOME:WanderleyLuizSpézia
UM SONHO: Conhecer a Eu

ropa
UM PLANO: Concretizar meu
lado profissional
UM !DOLO: Irmã Dulce
SEX-SYMBOL: Madonna
PARECER POLITICO: A

política brasileira terá melhora

quando os novos

políticos tiverem um pouco de

respeito pelo ser humano. E
acima de tudo vergonha na cara.

Parabenizamos a ele
gante Sr' Yvonne Alice
Sc'hmõckel, diretora-fi
nanceira de nosso jor
nal, esposa de Francisco
Alves e filha de nosso
diretor geral Eugênio
Victor Schmöckel

(Brunhilde Manhke).
Yvone é muito querida
por todos que a conhe
cem e aniversaria no

próximo dia 31. A ela
nossos votos de fe
licidades e sucesso em

seus planos profissio
nais e pessoais.

MAIS UM JARAGUAENSE
QUESEFORMA
Pela UNOESC, de Joaçaba,
formou-se ein Direito no dia
oito de agosto último o Sr.
UbiratãMafraPinto, sendo que
a cerimônia de formatura, pres
tigiada por enorme e seleta as

sistência de joaçabenses, teve

lugar no salão de eventos do
aristocrático Clube 10 de Maio

daquela importante cidade do
oeste de Sta. Catarina.
É mais um jaraguaense -que se

forma conquistando o galardão
de um curso superior, para ale
gria própria, de seus irmãos e

amigos e, principalmente, de seus
. pais José Castilho Pinto-Sen
iziaMafraPinto, ela professora,
ele funcionário público federal

aposentado e jornalista. Ao
Ubiratã e seus familiares os

nossos parabéns com votos de
felicidades pela sua formatura.

Equipe de coordenação da pas
toral da mulher de Jaraguá do

Sul, faz acontecer no dia 30

próximo, das 8:30 às 17:00 ho

ras, um grande encontro de
mulheres.
O convite é aberto a todas as

sen, Jaito de Barros Jr., em mulheres, é um ,momento para
Blumenau; Valdir Klinkoski e conhecer e discutir sobre os

Maria M. Bartel. direitos da mulher.

Sempre um prlto e.peel.',com a
.

qualidade do arroz Urbano .. tio Urbano.

Rua GuilhermeWeege, 332 (Centro)
FONE (0473)72'1857' JARAGUÁDOSUL'sc

FILMAGENS· FOTOS· REVELAÇÕES

Aniversariantes da Semana

Móveis Weber
Fãortca e Loja
Armáros Embutidos - Móveis
sobmedida - CozinhasAmarica
nas - Moveis em Geral,

77 -0077 - 730238 - Guaramirim
-SC

I,BeBera.
. CALCAOOB

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

�----�--------------�I{

Dloqueh4
demelhorpara
seus animais

CLíNICA
VETERINÁRIA

VIDA

Atendimento cI(nico, cilÚlJÍco,
( internamento, raio X, vacinas,
hospedage,,!, petshop, banho,
tosa, cannho e proteção.

.... Luiz KJenen,117 (110 lIIdo .....
andBI_l'

,_ (nados) 72-G3f2 e 72-1_

Mfdicos VetertnirtOl
AneUse B. LehlD8D!!l
CRMV2-1l2S

Maurkio Lehmana
CRMV21126

Bettina Gosch
CRMV2-1389

RuaReinoldoRau,632
Fone: 72-1599

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Ociosidade de 40% nas indústrias, atrasa o progresso

Guaramirim em

festa pelo seu
. � - .

aniversario
Guaramirim tem atualmente não podemos pensar muito em

mais de 500 empresas, entre termos dePaís.devemoscontjn
indústria, comércio e serviços, uar investindo, aconselha o

predominando os ramos agro- presidente da Aciag.
industrial,moveleiro, químico e Aentidade não tem dados sobre

têxtil. A crise econômica, eon- o número de desempregados no
tudo, provou retração-em todos município. Mas sabe-se que a

os setores da economia nacional, grande maioria deles, quase
gerando em Guaramirim uma todos, são pessoas que vêm de

A 44 I
A •

Iqueda de 40% nas produç.Ees fora,principalmentedoParaná, OS anos, a garça a ça VOOS maIs a tos
destas empresas. a procura de emprego na região,
Os empresários têm procurado destaca Reinaldo Richter. História

manter os empregos dentro de Segundo ele, deveria ser pro-
A fundação de Guaramirim tem

suas possibilidades. Mas a per- movida uma campanha de con-, intrinseca ligação com a coloni

sistêncía da crise está tornando scientização entre a própria zação alemã, ocorrida em meados

difícil amanutenção dos trabal- comunidade, para que os guar- do século passado, a partir de A conquista do nome Guar

hadores nas empresas, informa amirenses desistimulassem os Joinville, Blumenau e Jaraguá do amirim foi oficializada em 28 de

Reinaldo Richter, presidente da aventureiros em busca de em- 'Sul. agosto de 1944, por decreto do

Associação Comercial Industrial prego queacabam se fixando em presidente Getúlio Vargas. A
O primeiro contrato de demar-

e Agrícola de Guaramírim., Guaramirim, cidade então foi emancipada
cação de terras em Guaramirim

Para Richter, a retomada do Um levantamento sócio- foi firmado em 1855 e renovado política e administrativamente.

crescimento só deverá aconte- econômico, deverá ser iniciado ' Hoje Guaramirim, ou garça
quatro anos mais tarde. Contudo,

cer a partir do momento em em breve na cidade, encabeçado _ pequena em tupi-guarani
nao chegou a ser concluído sob a

que o País tenha um governo pelaAciag, que tenciona analisar alegação de que o solo era alaga-
com credibilidade e que se res- o desempenho industrial, agrícola díço, dificultando o assentamento
taure ao povo a confiança neste e do comércio através de pesqui- dos colonos.
governo. sas,aexemplodecensorealizado Em 1877, liderados pelo profes
A CPI da Corrupção provocou pela Acijs de Jaraguá do Sul. O

sor Gustavo Doubrawa, o sa
uma instabilidademuito grande projeto deve ficar pronto este ano pateiro Carlos Schüffer e os
na economia nacional. A nível e deverá a partir de 93 já sob o

colonosManoel Alves de Siqueira,
geral de Brasil, as empresas não comando da nova diretoria da '

- José Vicente Caetano, Bento
estão investindo com receio do Aciag a ser eleita em outubro, Ricardo de Souza, João Dou-
porvir. Mas nós, desta região, após as eleiç/Ees. brawa, Julius Friedemann, Ferdi-

"

nand Hasch, e Carl Vasel es-

os

FUNILARIA
JARAGUÁ LTOA.

Ctúluu � AqIU!C�do,Soltu.
R. F�lipeScIlMült. 279 - Fone:

72-0448

JIIT.6-•SIIl-SC

missar.

trito (de Joinvílle) e em 1':' de
dezembro de 1938, foi alçado à

condição de Vila.

Informações
População - 25.000 habitantes,
-Etnias - Alemã, Italiana e Por-

tuguesa
-Eleitores - 10.400 (1990)
-Superfície - 261 km2
-Altitude - 21 m do nível do mar
-Clima - Quente e úmido, tem
peratura média de 20. C
-Solo - Fértil, próprio a agricul
tura e pecuária
-Limites - Com os municípios
de Joinville, Jaraguádo Sul,Barra
Velha, Araquari, Schroeder e

Massaranduba
-Ensino - 43 estabelecimentos,
do pré-escolar ao 2�Grau
-Cultura - Biblioteca Pública com
7.000 livros

economia
A agroindústria predomina na

.
verduras.

Parque de exposíçõrs Manoel de Aguiar onde é realizada a Feira Agroindustrial

tabeleceram uma pequena coloni

zação às margens do rio Itapo
cuzinho, tendo sido a primeira
denominação assumida para o

povoamento que se formou.
Através da lei 281, de 2 de julho
de 1919, passou a chamar-se

Bananal, devido, principalmente
ao cultivo de banana em larga
escala. Dois anos depois, em 1921
era elevado à condição de Dis-

Indústria
Possui um parque fabril diversi
ficado, com cerca de 100 micro,
pequenas e médias empresas.
Destaca-se a produção de mas

sas alimentícias, conservas,
malhas, móveis, tintas e vernizes,
metalurgia e o beneficiamento

(Guará: garça,mirim: pequena)
- denominação atribuída ao

grande número de garças de cor

avermelhadaquevivia na Fegilo
- completa 44 anos de emand,

pação política-administrativa.
A pequena garça alça a partirde
agora vôos mais altos, em busca
do desenvolvimento econômícs

político e social que dê ao seu

povo um futuro tranquilo e pro-

•

gerars
-Atividades sociais - Sete clubes

recreativos, dois esportivos e dois
clubes de serviço

'

-Entidades filantrópicas - Ação
Social e APAB
-Prato típico - Caldo decascudo
-Pontos turistícos - Barragem
do rio Itapocü, Colina da Cru�
Capelinha N.S. Aparecida e a

Estação Rodoferroviária
Rodoferroviária - Construída em

1910, a mais antiga edificação
da cidade, foi restaurada em 1�
e transformada na única estaçâo
rodoferroviária de Santa Cata
ina

-Hospital - 98 leitos e centro
cirúrgico, com 2552 m2

A Agroindústria predomina na economia

CONSTRUTORA
BEMAPI LTOA.
Construções industriais

Residências e instalações em geral
Estações de tratamento de efluentes

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

Jaraguä do Sul, 29 a 04 de ago/set. de 1992

Guaramirim é um município em

franco desenvolvimento. Em
1990 figurou como 46. Arreca
dador de ICMS de Santa

Catarina.Agricultura
Tem 850 propriedades rurais, a
maioria minifúnidos. Produz,
principalmente, banana, arroz e

de arroz.

Comércio e Serviços
O Setor terciário estä em ex·

pansâo.
Conta com agências bancárias
do Besc, Caixa Econômica Fed'
'eral, Bamerindus, Bradesco e

Banco do Brasil.
Possui 500 terminaís telefôni·
cos instalados.
Há uma agência de Correios.
São captados os sinais das quatrO
principais redes de televisão e

. de seis emissoras de rádio da

região.
AACIAG (Associaçao Comer
cial, Industrial e Agrícola de

Guaramirim) congrega 80asso,
dados, representa e fomentaal
atividades produtivas.
Guararnirim é sede de CoJ113lCl-

VEREADOR
GllMA'R

I.�," MENEl'
PMDB-PFL-Nº 25�645

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Dr.Walter ;Batista Falcone

PARTICIPAÇÃO
plantadores de fumo recebem

Cr$ 427 bilhões, do BNDES, de
um totalde Cr$ 854 bilhões. Com
isso aumentamos as doençaspul
",(mares nopais.

Os hospitais estão à mingua e

o desvio de verbas do ministério
da Saúde para o daAfão Social
chega a Cr$ 2,8 trilhões (e não
Cr$ 3 bilhões como noticiei se
mana passada). Acrescente-se o

mesmo valor, Cr$ 2,8 trilhões,
desviados do Fundo Nacional
para o Desenvolvimento da
Educação.Também não pode
mos esquecer do programa da
merenda escolar que de uma

soma de Cr$ 4,2 trilhões/ano, foi
repassado apenas 15% deste total
nos prjmeiros seis meses do ano.

Este desvio de verbas serão usa

dos par_a comprar votos dos
deputados e senadores, evitando
com isso o impeachment do Sr.
CollOr de Melo.
OdéficitdasaúdeédeCr$580

bilhões, em nível federaL Daí a
importância das aplicações das
veTbas municipais: As delibe
rações do ConselhoMunicipal de
Soút:lesãodegrande importância.
Temos que avaliar a relação
custo-beneficio, nas ações de
saúde municipal:

Fatos que não aprovamos, to
mamos conhecimento quase que
diariamente. Pormaisque rejelta
mos apolitica (a má politica),
temos que estar deligentes e par
ticipativos. Só assim podemos
me7horar estes infortúnzos.
A luta é grande, pois joga-se

pes�. Tenta-sedertubaros b�m
bueneionados. E uma verdadeira
força. Faz-se. uso da docilidade
doeleitor,para conseguirdividen
dos eleitorais.
A mudança é possivel; de

pende de nós em pnmeiro lugar.
Da consciência das oligarqulas -

grandes empresários, usineiros,
.poltticos - sabemos quenãopode-

.

mos esperar nada. Esses, nos 500
anos de Brasil; não demon
stramm interesse em acabar com
o flagelo brasileiro - analfabe
tismo, deficiência tecnológica,
saúde precária, rodovias deterio
raâas, corrupção etc.

.

Denunciando as irregulari
dades, as pressões pré-eleitorais,

.

teremos chance. Aceitamos as
denúncias. Apresentaremos o

milagre, mas não citaremos o

santo.
Estamos presenciando no

nosso dia-a-dia o estado de po
breza de nossos munícipes. Mui
tos que nos procuram têm difi
cuidades tremendas. Chegam
nos não com um problema de
saúde, mas com vários, que
poderiam ter sido resolvidos an

teriormente, gradativamente.
Querpor falta de esclarecimento
(educação), quer por falta de
condições financeiras (salários,
aposentadoria insignificantes)
estespacientes nos chegam em es
tado precário. Não lembramos
disso há doze anos, quando aqui
chegamos.
A velha máxima diz, que

saúde não dá voto e sim a

doença, nos parece ser uma

Se dizer a verdade, seguir as
normas, os estatutos é ser radical;
então sou um radical. Não co
aduno com politicagem. Temos
que pagar um preço alto, mas
acredito que teremos neste pais
brevementepolíticos sérios, o que
acontecerá se participarmos.

Critiquem, dê idéias, de
preferência num fórum próprio
(conselhos, sindicatos, câmara,
APP, etc.), pois serão ouvidos.
Temos queparticipar, nãodeixem
que poucos decidam pela
maiona. Se está como está,
tafmbém lemos culpa.A omissão é
(anosa. A participação é
benéfica. Atenção especial deve
�er dado (/0 voto. lima das armas
I1nP'?rtames e respeitada pelos
polli;('os.

Dr. Waller Balista Falcone.

Saúde

Setor de saúde recebe
recursos do governo
São Francisco do Sul - A cidade
está sendo beneficiada com Cr$
'370 milhões para a construção
do centro cirúrgico e a reforma
do Hospital de Caridade. A in

formação é do deputadoAdelor
Vieira, que acrescenta ser a verba
originária da Secretaria Estad
ual da Saúde, conforme convênio
de número 173/92.
O setor de saúde francisquense
está sendo contemplado com

maisCr$ 60milhões, destinados

à coristruçäo de dois novos pos
tos de saúde, nas localidades de

Iperoba e Paulas.
Guaramirim - O deputado Ade
lor Vieira enviou indicação ao

presidente da Celesc, Luiz Ver
dini, solicitando melhoramen
tos na rede de dístribuiçâo de

energia das ruas 77 - lateral da
rua Rodolfo Tepasse, numa lat
eral da Estrada Guaramirim Km9
e nas localidadesde Quati e Poço
Grande.

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, aparelhos,
agulhas e assistência em geral. Peças e acessórios para

todos eletrodomésticos.

Av. Mal. Deodoro da Fonsacs, rf' 1.309
Fax-Fone: (0473) 72-2200

..:. Jaraguá do Sul .

EDITAL DE PROTESTO

Pres.Epitäcío Pessoa, 111 • Nesta
E, como os ditos devedores não foram encon

trados ou se recusaram a aceitar a devida

intimação, faz por iatermédio do presente
edital, para queosmesmoscompareçam neste

Cartório na Rua Arthur Müller, n. 78, no
prazoda Lei, a fim de.liquidar�seu débi to, ou .

então dar razão porque não.efaz, sob a pena
de serem os referidos protestados na forma da
Lei,etc.

PROCLAMAS DE CASAMENTO

EDITAL N. 18.411 de 17/08/1992
Cópia recebida do Cartório de Grava tal,
neste Estado
PAULO CÉSAR ZIMMERMANN e

ADRIANIAPARECIDACARDOSO- Ele,
brasileiro, natural de Jaraguá do Sul, domi
ciliado e residente nesta cidade, filho de
Linus Zimmermann eMaria Julita da Cunha
Zimmermann,
Ela, brasileira, natural de Gravatal, neste Es
tado, domiciliada e residente em Várzea da

Canôas, em Gravatal, neste Estado, filha de
José Cornélio Cardoso e Maria de Souza'
Cardoso,
EDITAL N. 18.412de 18/08/1992
Cópia reccbid .. dn cartório de Guaramirim,
neste&tado
ADIR ANTUNES e JORCELINA DA
SILVA - Ele, brasileiro, solteiro, pedreiro,
natural de Maripá, Paraná, domiciliado e

residente na Rua Matias Ruysan, 168 em Ilha
da Figü-errä, 'iies!ã-cidade, 'filhode José
Justino Antunes e Cecília KülkampAntunes.
Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de
guaramirim, neste Estado, domiciliada e re

sidente em Estrada Putânga, em Guaramirim,
neste Estado, filha de Vitor da Silva e

Francisca Malinski da Silva.
EDITAL N. 18.413 de 19/08/1992
JURANDIR DALLABONA e ANA MA·
RIA STEILEIN . Ele, brasileiro, solteiro, in
dustriário. natural de Timbö, neste Estado,
domiciliado e .residente na Rua' Bernardo

BehIing, 63 em Ilha da Figueira, nesta cidade;
filho de Otilio Dallabona e Mafalda Maria
Dallabona.
Ela, brasileira, solteira, balconista, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na

Rua Bernardo Behling, 63, em Ilha da

Figueira, nesta cidade, filha de JoséSteilein e

Elisabet Leithold Steilein.
EDITAL N. 18.414 de 19/08/19'12
MARIO KREUTZfELDT " .fANI
KITZBERGER - Ele. brasileiro. solteiro,
tintureiro, natural de Jaraguá do Sul, domi
ciliado e residente em Estrada Garibaldi,
nesta cidade, filho de Ingualdo Kreutzfeldt e
Maria Madalena Kreutzfeldt.
Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de _

Jaraguá do Sul, domiciliada e residente em

Estrada Garibaldi, nesta cidade, filha de
Emilio Kitzberger e Catarina Pinter

Kitzberger.

EDITAL N. 18.41i.de24/08/1992
SADI CARLOS LESSMANN e NILCÉIA
ADELINA DOS SANTOS· Ele, brasileiro,
solteiro, despachante, natural de Jaraguá do
Sul, domiciliado e residente naRua Procópio
Gomes, 1.066, nesta cidade, filho de Walde
mar Lessmann e Elvira Dancker Lessmann.
Ela, brasileira, solteira: do lar, natural de
Campo Belo do Sul, neste EStado, domici
liada e residente na Rua Procópio Gomes,
1.066, neste cidade, filha de Germinia Ro

drigues dos Santos.

I
t
I
I
I

1
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.
-

LOTES 'FINANCIADOS
possuímos 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 Skm do

.

Centro,

.Jaraguá do Sul, 29 a 04 de ago/set. de 19 2:

I

I
I
•
•
•

I .'
L J

<,

11Id. IIOSSI

Jaraguá do Sul

RUß Mal. Del1dtJro.28
Fone: (0473) 72-0346 / 72-0866

AUREA MÜLLER GRUBBA" Tabeliã e

Oficial deTítulos da doRegistro de Protesto
Comarca de Jaraguá do Sul, ,&tado de Santa
Catarina, na forma da Lei, etc.
Fazsabera todos quantoesteeditalvirem que
se acham neste cartório para Protesto osTítu
los contra:
ANESIO LUCIO MULCHEN· Rod. BR·
280 Km 74 • Nesta
BENICIO GIACOMOZZI • Rua Eleonota
Stier Pradi • Nesta
MARCELINO VOt.Z - Rua Dona Matilde, Jaraguá do Sul, 25 de agosto de 1992.
1328 - Nesta AUREA MÜLLER GRUBBA· Tabeliã e

\oIARCOS JOSE VAILATIl . Rua, Oficial de Protesto de Títulos.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Imobl1l6rli

'MENEIOJyl Ltdl,
(0"13): 72-010'31

Imobiliária Menegottl Uda
JUCESC Ne 422.00110742 CAfCI N!!iIlO J

Imo'biUarla
MENEGOJTI' LIda.

(0,,,73) _72-0031

CASAS DE ALVEN�RIA:

LOCAL: Rua inl ÃRÉAml VAWR

VilaRau 595 200,00 180.000;000 TERRENO
CENTRAL

Czerniewicz 9� 130,00 80.000.000 LOCALIZADO
SâoLuis 362. 90,00 32.000.000 NA RUAJOÃO
Yil�� 364 54,00 50.000.000 PICOLLI, COM

ÁREADE
Rio Molha; 56,00 20.000.000

1.463,00 M2.
'Vila Lenzi 6�_ 250,00 180.000.000. VALORDO

IMÓVEL:Cr$
370.000.000

TERRENOS

LOCAL: Rua Ql cÁ.REAm2 VALOR

Czerniewicz 89 445.()0 10.000.000'
Czerniewicz -679 33G,00 22.000.000

Vila Nova 172 713,00 70.000.0Q0
,

Rio Molha 309 396,00 16.000óOOQ "

centro 51 1.463,00 370:000.000

Amizade. ' 679 604,65 41.000.000

Água Verde 758 300,00 26.000.000

Água Verde 709 439,00 40.000.000

Barra R; C
-

56Q-L 345.00 10.000.000 -

Imoblll'ria Me'nelotti, o s.u ••pact0 a .ua conqul.t.�

IMO.II:'IÁRIA MENEGQTTI - EdrfjcioMlnl,ottl- .,1. 167-12 anilar - Av.Mal.
,

DIodoro d. Fonnee -ç:AECI na1lS01- fon. 72·003.1
IMOBILIJlRIA �ENEGO'TTI - Edifício MenegoW - safa 107 -12 andar - Av.Mel.
D.odoro da Fonseca -CRECI nl!. 55.01- fone 72·.0.031 .

Imoblll'ria M.n.gottl,o ••U ••pact0 a sua conquista.

CRECI 0914 - J

VENDE

CASADEALVENARIA- cOlfl,70m2, ter
reno com 600m2, Loteamento Hruska.
CASA DE ALVENA,RIA - COm 100m2,
terreno com 420m2, Rua Alfredo Carlos
Mayer.
CASA DE ALVENARIA - com 128m2,
terreno com900m2,RuäFranciscoHruska.
próximo Urbano. ""

CASA DE,MADEIRA - com 100m2, ter
reno com 650m2, RuaWaldomiro Schmitz
préxímo ao Juventus.
,CASA DE ALVENARIA SEMI-ACA
BADA - com 320m2 na Rua Domingos
Rosa - Bairro Boa Vista - terreno com

1.500m2.
TERRENO com 471m2 - Rua Antônio
Carlos Ferreira.
TERRENORua.PastorAlbertoSchneider,
lote, n.,S.

-

'.

APARTAMENTO- com 129m2 - Edifício
Jaraguá - Troca-se por casa.

TERRENO VILA
RAU - C/450,OOm2
Lot LiodoroRodrigues
Cr$ 13.000.000,00 - até
31/08/92

CASA DE ALVE
NARIA C/100m2 de
área construida
+ terreno cnS(I),OOm2
Jaraguá Esquerdo
Cr$' 105 milhlEes -

ALUGA

casa de alvenaria (2dormitórios) Rua Luiz
é',Gonzaga-Ayroso, Pröxímo Juventus,

.

, SALA COMERCIAIS -

com 143ni2
-

Edifício _ Florença- -. Av.
MalDeodoro (térreo fundos). r.Ó.;

com 50m2 Rua Barão do Rio Brancoéem
frente EliteMóvéis)
com 60m2 Rua Gumercindo da Silva
(esquina).
.Corn 70m2 Rua João Picolli.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.Juventus vence a CaçadorenseJaimeBlank

Foi discreta
A participação de Jaraguá nos jogos
Regionais de SIoBento do Sul pode ser
Considerada apenas discreta. Das 8

modalidades inscritas, somente 3 lo

graram sua classificação para os Jasc. O

bolão 16 (t), a bocha e o vôlei (m). Fi
caram de fora, as modalidades de

basquete (m), bolão (m), bolão 16 (m),
bolão 23 (m), tênis (m) e futebol de

salão. Esta última, pelo apoio financeiro
recebido e pelo trabalho de preparação,
foi a grande decepção.

o nota positiva do jogo Juventus, 1,
Caçadorense, O, ficou por conta outra

vez da grende atuação do meia André,
seguido do ponteiro Gilvan. A péssima
arbitragem de OsvaldoMeira Júnior foi

a nota negativa do espetáculo de dom

ingo.

Segundo informaçJEesdo presidentedo
Juventus, Aristides Panstein, o prefeito
municipal Ivo Konell está liberando

para o mês de setembro, um reforço de

Cr$ 30 milhJEes para contratar mais

deis ou três jogadores.

o jaraguaense Sandro Luís Schmitt, o
Tôto, que já fezvários gols com a camisa

estrelado do CruzeiroOde Belo Hori

zonte, .completou 24 anos na quarta
feira(26). Ao Tôto os nosso parabéns e
muito sucesso.

-;::..:"

DESPACHANTE
cao

�acanenlos, hnsferências, negativas,
seguro obrigatório e laias.

-

�a Jorge Lacerda, 169· Fone: 72-2779

VEREADOR
ALIANÇA PARA NOVA JARAGUA

Jaraguá do Sul-Mesmo não po
dendo contar com a dupla de

zagueiros Valmor e Mozer -

contundidos, o que obrigou o

técnico Itamar Belasalma a

improvisar o médio-volante
Baiano como quarto-zagueiro,
o juventus conseguiu maís uma
importante vitória no segundo
turno da Taça Santa Catarina,
ao derrotar a Caçadoresnse, no
último domingo (23), por La O,.
O gol domoleque travesso foi
anotado por Teca - ee cabeça,
aos 22 minutos do segundo
tempo, após cobrança de escan
teio.

Neste jogo o volante André
teve novamente uma atuação
destacada, seguida de Gilvan - o

The Resch. O zagueiro.Mareio
e o centroavante Barbosa rece
beram o terceiro cartao amarelo
e desfalcaram a equipe no jogo
do meio-de-semana contra o

Avaí.

,A nota destoante do jogo, foi a
má arbitragem de OsvaldoMeira
Júnior. Um público de 1.761
pagantes, que proporcionou uma
arrecadaçao de Cr$
13.175.000,00, assistiu a vitória
do Juventus que jogou comNeto,
Márcio, Biguaçu, Baiano e Joel
Senê; André, Jorge Luís (Teca)
e Tobi; Geraldo Pereira, Bar
bosa. (Robertinho) e Gilvan.

* Próximo jogo: BlumenauxJu- O lance mostra um dos gols do
ventus - dia 02/09'

-

Estádio AderbaiRamos da Silva, .arilheiro Tôto quando este ainda
em Blumenau. vestia a camisa 9 do tricolor

la DivisãoAADP
Zonta

André, Márcelo Vitta e Tobi;
Geraldo Pereira, Rubem
(Peçanha) e Gilvan. Técnico:
Itamar Belasalma Gois: Albeneir
(Avaí);aos 14e25minutosdo 2.
Tempo. .

Expulsões: Neto e Teca (Ju
ventus), _rbitro: Dalmo Bozzano.

.passa para
outra fase

RESULTADO DE QUARTA FEIRA

Começa a

decisão do
returno
Jaraguá do Sul - Neste final de
semana começa a decisão do
returno do campeonato da 13
Divisao de Amadores da Liga
Jaraguaense de Futebol, As equi
pes do Amizade e do João Pes
soa nos titulares e doAmizade e
do Alvorada, nos aspirantes,
jogam amanhã no estádio Hen
rique Bernardi, em Guaramirim,
aprimeíra partida de uma mel
hor de três pontos, para apontar
o campeão. Os jogos de volta,
ainda não tem sua data definida,
de acordo com informações do
presidente da LFJ,RalfManke.
Os resultados da última rodada
do returno forma este: Titulares
- João Pessoa 2 x O Pinheiros;
Amizade 8 x ORio Molha, Cax
ias 1 x O Guarani e Alvorada 3 x
1 Aliança; Aspirantes - João Pes
soa 2 x O Pinheiros, Amizade 1 x
O RioMolha, Caxias 1 x O Guar
ani e Alvorada O x 1 Aliança.
Ainda de acordo com as estatísti
cas da Liga Jaraguaense de Fute
bol, o campeonato da Primeírona
deste ano, terminado o segundo
turno, apresentou os seguinte
detalhes .

Avaí 2 x o Juventus
Avaí: Carlão,Netinho, Roberto
Silva, Gérson eMarcelo.Villar,

_---------.....
_ Belmote e Gilson�n); Clau

diomir, Albeneir (Julinho) e

Nivaldo.Técnico: Sérgio Lopes.
Juventus: Neto, Jorge-Luís, Bíg
uaçu (Teca), Baiano e Joel Senê;

PARA VEREADOR
JORGE REIS

((REI"
PTB N214620

�IUlEenau - � equi�e.da Asso
ciaçao Aneuca Divina Pro
vidência de Jaragu[á do Sul,
patrocinada pela empresa Zonta
Materiais de Construção e que
tem o apoio expressivo da mu

nícípalidade jaraguaense, COI'!
quistou sua classifícação na pn
meira fase do Camfeonato Estadual de Voleibo Feminino,
disputado nos dias 21, 22 e 23 de
agosto, na cidade de Blumenau.
Foi a primeira participaçã o das
meninas comandadas pelo
técnico Carlos Roberto Neves
Coelho (Calica). No primeiro
jogo venceram. ao Colégio Bom
Jesus, deJoinville, por3aO,com
parciais de 15 x O, 15 x 2 e 15 x O.
No outro jogo foram derrotadas
pelo Bluvôléi, de Blumenau, por
3 a O, com farciais de 13 x 15,
2 x 15 e 5 x 5.

-

-

.

SANTA MARTA
CONSTRUTORA, INCORPORADORA E IMOBIL·IARIA LTDA.

PROJETOS, CONSTRUÇÃO,DECORAÇÃO,VENDAS DE TERRENOS, CASAS E APARTAMENTOS rua Reinoldo Rau, 541-.Fone:72 3282

ESPORTE
CALÇAMINTO.
EDIJC�ÇÃO

SAUDE

PREFEITO

VASEL
....

Aproximafasedocampeonato
onde só estarão participando as

seis melhores equipes do Estado,
acon tece no período de 9 a 11 de
outubro, emlocal a ser definido
pela Federação Catarinense de
Voleibol.

JlI

VOTE14 GUENTHER
�
•1\'" .. AlIAI'A PAlA NOVA JAIAQUA
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Sou a candidatura de Adernar Brai
Winter?

.

Governos do passado tiravam leite
de pedra para suas obras. Esforços
de governo-empresas-povo fizeram
oMUNICIPIODEJARAGUA de
renome no ra,n�ng dos munícípios
brasileirosmais esenvolvidos, onde
obteve um honroso QUARTO
LUGAR, posto que, apesar das
muitas obras de hã multo o mu
nicfpio não ocupa mais.
Haverá quem diga que os tempos
säo outros. Concordamos. Outras
eram as exigências e recursos,
guardadas as devidas propor�s.
Todas as adminístraçöes SEMPRE
investiram para o futuro. Só cego
não enxerga isso, .

Um órgão assim bem pode ser con
siderado um JORNAL cLAN·
DESTINO, panfletário e zombe
teiro.
Está, pois, na hora de acabar com
esses abusos de poder.

A BAZÓFIA D'O MUNICIPALISTA
I,

Circwou .,ela CIdade OMUNICI
PALISTA, n? 71 que, de cara, se
autoproclama verdadeiro mila
greiro de obras que vêem reali
zando e que enumera.

Quem conhece a adminístração
pública sabe que tais realização
são atos de rotina, que é obri

gação dopoder público de fazer.
Para isso foi eleito. Os que acom

panham a fanfarrice prefeitural
já conhecem que ele não está
tio certo de si de que é bom no

quefaz.E,carentederecónheci
mento, converte-as em notícias

bombásticas e as recheia de elo
giosqueoprópriopúblicoainda

,flâo manifestou.'
Mesmo que justas fossem as razões

para divulgar as realizações, nin
guém em sã consciência as faria,
denegrindo outros períodos admí
nistratívos, ainda que medfocres,
convenhamos, bem ou mal, tudo
deram de si de empenho e as rea
lizaram com os recursos à sua dis
posição.
Hoje, os recursos são tamanhos que
se diz que a receita ao invés de sair,
entra até pelo ladrão.
O órgão a que aludimos deve ser

destinado à divulgação de atos ofi
ciais, mas virou em veículo de
espetaculares promoções pessoais e
de qruoo.

.

Vale a pena transcrever o insólito
techo: JARAGUA DO SUL SE
TRANSFORMOU EM MO
DELO PARA SANTA CATA
RINA E PARA O BRASIL. OS
RESULTADOS ESTÃO EX-

PRESSaS EM REALIZAÇÕES
SURPREENDENTES E QUE
SU.PLANTAMTUDO O QUEJÁ
HAVIA SIDO FEITO NOS 112
ANOS ANTERIORES AO
INICIO DO GOVER�O E QUE

�t�é)Mo� HIST RiA DO

Suplantar e uma palavra infeliz e

asquerosa que quer dizer meter
debaixo dos pés, derribar, exceaer,
humilhar.
Francamente, não se concebe tanta
indelicadeza para com os adrninis
tradores de outros tempos, alguns
recentes, ou mesmo aqueles inten
dentes distritais que, diga-se de pas
sagem, realizaram grandes obras
para as suas épocas, maiores - quem
sabe - das que se fazem hoje.

.

Não vamos citar nomes em respeito
às administraçöes que pertencem ao

passado e merecem nossa
reverência.

Mas pisar gratuitamente ein cima
desses para se au to-elogiar, simples
mente é uma pouca vergonha.
Onde fica o bom senso e oequilibno
da atual administracâo ?

Oqueémai�grave�queoORGÃO
OFICIAL ETOTf\LMENTE IR
REGULAR,mesmo contando com'
eventual outorga legislativa, tanto
que não tem registro oficial, de
acordo com a lei, como não tem os

tensivamente nenhum RES
PONSAVEL pelas divulgações.
Para completar o quadro, ele
mesmo nem informa onde foi IM
PRESSa, o que leva a supor que
quem o divulga esconde-se do
POVO que ele tanto adula e se pro
clama servir e representar.
E pode até não ter valor o que nele
se publica.

Serámaís umaMARACUTAlA do
ripo levantado pela Justiça que cas-
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