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19reja católica do bairro

Especial

Ronda dos
Bairros vai
aN� Ramos
o Correio do Povo volta a pu
blicar esta semana o caderno

especial Ronda dos Bairros,
enfocando desta vez a bucólica,
tradicional e progressista locali
dade de Nereu Ramos, coloni
zada por imigrantes
italianos e onde agropecuária
e indústrias andam juntas

ACLJS

o perfil
industrial
em censo

A Associação Comercial e
Industrial de Jaraguä divulga
o resultado do Censo Indus
trial elaborado pela entidade.
Dados importantes e deta- .

Ihados sobre diversos itens
que envolvem o desempenho
industrial estão à mostra.

Rosi Darius
mostra obras

.

inéditas no BB
A artista plástica Rosi Darius, radi
cada em Pomerode e nascida em

.

Blumenau, realizaexposição indi
vidual de pintura no espaço cul
tural do Banco do Brasil, de Jara
guá do Sul, até o dia 18 de setem
bro. Estão expostas obras até en
tão inéditas.

II RIO SUL
I,

tTiunFo �rano
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AnoLXXIV N°3.705- Jaraguá do Sul, os a li de agosto de 1992 Cr$ 1.500,00
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TRE impugnou parcialmente
a "Força Democrática

Por 7 votos a 0, o Tribunal Re

gio.nal Eleitoral impugnou a

coligação Força Democrática
na proporcional em Jaraguä do
Sul. Analisando o recurso da

Aliança para uma Nova. Jara
guá, os juízes do TRE obser
varam falhas cometidas durante

as convençães dos partidos PFL,
PDC, PSDE e PDT. Com a de

cisão, cada partido integrante
desta coligação terá que buscar
individualmente omaior número
de votos para eleger algum repre
sentante na Câmara. A Força
Democrática fícou-eomposta ape-

nas na majoritária pelos parti
dos PMDB, PFL e PDC.
O Tribunal Regional Eleitoral
também confirmou a sentença
dada pelo juiz eleitoral da 17a.
Zona em Jaraguá do Sul, Dr.
Ricardo. José Roesler:' que já
havia impugnado o candidato a

vereador pelo PMDB Adernar
Braz Winter. Desta forma,
Winter fica afastado da cam

panha eleitoral no munieípío
Propaganda eleitoral da Força
- citando a coligação - e que
ainda circulava, já está sendo

apreendida pela Polícia.
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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 ltapocú

\
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HÁ 50J\NOS
- - Em 1942, o dia 3 de outubro

comemorava o 12° aniversário "da

Revolução que abriu para o Brasil ru

mos novos e novas esperanças no

cenário grandioso da América". O dia 3
de outubro de 1930 - início do nasci
mento cívico do Brasil � a convite do
Prefeito Municipal, era integrada por
uma parada.a que ele próprio compare:
cia, autoridades, comércio e indústrias,
clero, escolares, operários e povo. A

concentração marcada para às 17hs.
acontecia em frente ao Divina Pro
vidência. Para maior brilho da parada
cívica da coesão nacional, solicitava-se
ao comércio e indústria para hastearem

o pavilhão nacional e cerrar suas portas
às 12 horas.

- - O Cap. Jeová Motta abjurava o

credo verde, em entrevista a Ulll jornal,
dizendo dó seu afastamento do inte

gralísmo por vislumbrar as tendências
totalitárias imiscuidas no credo verde

que se transformou' em instrumento de
nacional-socialismo, frisando também

que esses maus brasileiros tornaram o

integralismo à condição de partido dos
interesses alemães no Brasil, vanglo
riando-se das então vitórias

Alemãs como se fossem vitórias

suas, terminando pordizer que eles con
stituem a famigerada quinta-coluna.

HÁ40ANOS
- - Em 1952, o festival comemorativo

do 2° Ano de fundação da SO
CIEDADE ESPORTIVA IPI

RANGA, presidida porCílio Nicolini,
com sede na Rua Quintino Bocaiüva

(atual Rua 15 - Rodolfo Hufenuessler)
eramotivo de comentário por PAULO
CESAR. Jogavam naquele dia, par
ticipando do torneio o União F.C.,
Botafogo F.C., S.E. Água Verde,
Cruzeiro F.C. e E.C. Massaran

dubense, na parte da manhã e, à tar
de jogavam ainda o Estrella F.C. De

Nereu, a S.E.R. Faixa Azul e S.D.
Acaraf. O jogo principal era entre
c.A. Baependí e o anfitrão Ipi
ranga, vencendo o primeiro por
4xl.i

Os quadros: Baependí - Rolli,
Lucindo e Otacílio, A1iberto, Velho
e Nunes, Americano, Nutzí,
Taranto,Walter e Nestor. Ipiranga -

Bartei, Olímpio e Buby, Carlinhos,
Dulce e Sebastião, Atanásio (Lalú),
Bagé, Elizardo, Nene e Aryl Juiz
'Pacheco, fraco.

HÁ30ANOS
_

- - Em 1962, a Liga Jaraguaense de
Desportos - LJa.D - completava o

seu 10° ano de existência eo diretor
do Conselho Diretor - Getulio Bar
reto da Silva, levava a efeito uma

série de cerimônias comemorativas.

Entre elas a inauguração da galeria
dos ex-presidentes, na sala de jul
.gamentos da Liga, visita ao Estádio
Max Wilhelm e Jantar de con

fraternização. A comemoração era

prestigiada pelo presidente da Fede
ração Catarinense de Futebol, sr.
Osni Mello, José Elias Giuliari, da
Liga' Joinvillense de Futebol,
Falavam na oportunidade os srs.

Aldo Prada, presidente da JDD, his
toriando a fundação por Artur
Müller e sucessivamente ocupada
pelos srs. Murillo Barreto de

Azevedo, Jefferson Davis de Paula e
Eugênio Victor Schmõeckel, que
agradeceu as homenagens dos ex

presidentes e o sr. Osni Mello. À
noite, �rante o jantar falavam os

srs.dr. Murillo Barreto de Azevedo,
oferecendo o jantar, o sr. Cle
menceau do A. e Silva, em nome do

dep, Waldenrar Salles, José Elias

Giuliari, em nome da FCF e o

próprio presidente da L.Ja.D, Getu
lio Barreto da Silva, agradecendo a

presença, de todos.

HÁ20ANOS.
- - Em 1972, a FlDESC - Fundação
Intermunicipal para o Desen-

, volvimento de Santa Catarina - enti
dade microrregional pioneira no

País, em reunião extraordinária de

04-08-72, deliberava por unanimi-,
dade prorrogar omandato Conselho
Curador e Presidente para o mês de

janeiro de 1973. Os 7 meses eram

éÕiiipletados pela seguinte direção:
preso honra OTAIR BECKER, ex
prefeito de São Bento; vice de honra
DR. HARALD KARMANN, pre
feito de Joinville; vice de honra

MARIO JUNG, prefeito de Pome

rode; Presidente JOSÉ CAMAR-

GO, pref. de São Francisco; 1°
vice EUGÊNIO VICTOR

-SCHMÖECKEL, vice pref. de Jara
guá; 2°vice ANSELMO KRAlSCH,
pref. De Luís Alves; Secr.Geral -

Alexandre de Oliveira, economista.
Membros efetivos - Ornith Bol

lmann, Ilton Steingraeber, Horst

Walter, Álvaro Spitzner, Aldo
Romeu Pasold, Ivo Bramorski e

Paulino João de Bem. Suplentes -

Luiz Carlos Garcia.m Abílio de

Almeida, Lebon Luiz Devoisin.

Thiago Aguiar, Abelardo Correa,
João dos Santos Vieira e Hans Ge
rhard Mayer.

HÁI0ANOS
.

-

- - Em 1982, o Corpo de Bombeiros

Voluntários de Jaraguá do Sul elegia
o novo Cons. Administrativo: preso
honra A1exander Otsa; preso Adolar

Jark; vice Edmundo klosowski; secr.
geral José Carlos Neves; 1° secr.

José Olivio Papp; 2° secr. Gerd

Edgar Baunier; tes.geral Pedro
Gascho; 1°. leso João B. Primm; 2°.
teso Raul Driessen e diretor social
Marina Soares. Cons. Fiscal: Sigolf
Schüncke, Eugénio .iu.>c' Ud Silva e

Sidney Paggau.

COLLOR não convenceu
o discurso do presidente da

República, Fernando Collor de

Melo, não convenceu a opinião ,

pública, que reestabelecessea esta
bilidadepolítica epossibilitasse a
retomada de investimentos, re

freados pelo receio do empresari-
, ado quanto aofuturo da Nação.
Afalapresidencialtentou explicar
alguns pontos obscuros, mas não
trouxe luzsuficientepara afastaro
breu que norteia as transaçõs re
ferentesas reformasnosjardinsda
Casa da Dinda e, especialmente,
aquela envolvendo a compra do
Fiat Elba, veículo pertencente ao

presidente. Collor, pela primeira

A RESIDÊNCIA
DEEDMUND
SPLITER

É curioso como acontecem as

coisas ao se receber uma foto do"

passado e que deve ter pelo menos

uns cinquenta anos.

Esta quevemosaíao lado é amo
radia do sr. EDMUND SPLIT-

1ER, que faleceu em 7 de agosto de
1991, aos 88 anos de idade. Ela foi
construída no ano de 1939 e é a

edificação no. 927, da atual Rua 14,
nominada deGeorgCzerniewicz, no
bairro do mesmo nome, que já era

ruaAbdon Baptista e que primitiva
mente era conhecida por estrada

Itapocu-Hansa, porque era por esse
pícadäo que se alcançava Hansa

Humboldt, da atual Corupá, sem

precisar atravessar o caudaloso rio

Itapocu, a não ser bem próximo
daquele povoado, por um outro que
formaria o curso de água desse

nome.
Nesse local ele levantava as edifi

cações que se constituiam no CUR
TUMESPLIITER, onde ele e seus
filhos dedicaram grande parte de
sua vida, fornecendo seus produtos
para toda a região e eram de boa

qualidade, pois, aprendera o offcio
desde os 14 anos no curtume de

Ludwig Seiffert de Indaial, depois
num curtume, em Altona-Blurne
nau e, finalmente no curtume de
Arnoldo Leonardo Schmitt, onde

permaneceu por oito longos anos.
Por intermédio de seu neto -

Edmundo Splitter Neto -, toma-se

comnhecímento que ele, em 1930,
antes doNatal, iniciava a construção
de seu curtume; casado que já es- ,

tava com Frieda Ehlert, desde 09-
06-1928.

A aquisição do terreno era parte
de um todo, de propriedade de

vez, admitiu que o carro foi com
prado com cheque fantasma.
Atribuia culpa, contudo, ao seu

secretário particular da época.
Admitiu erros sim, mas somente

por não ter imaginado o efeito
das tentacões que movem os

. aproveitadores. Porconfiardemais
em pessoas que posteriormense
demonsuaram não sermerecedoras
desta confiança. Como um menino

acuado, CoUnr se defe11f1eu di�:
Posso lhes afirmar que ''fiz e con

tinuarei fazendo tudo para acer

tar. Mas nem sempre se acerta".
Nas ruas os cidadãos, em pleno
exercício de cidadania, executam
na prática o direito mais elemen-

Reminiscências

das pelos agrimensores a serviço do
Domínio Dona Francisca.

Anteriormente, em 22-09-1845,
o Secretário dEstado dos Negócios
do Império passava aviso ao Conse
Iheiro e Tenente Coronel. dEnge
nharia JERONIMO FRANCISCO

COELHO, para que este fizesse a

medição e demarcação' das 25

léguas quadradas de terras devolu
tas na margem direita do Rio de São

Francisco, a contar do Rio Pirabei
raba para o Sul até o rio Itapocu,
paracornplemento doDote da Sere
níssima Princesa de Joinville e Se
nhora Dona Francisca. (Carlos
Ficker, p. 27!2B).

Então, eram as terras no ex

tremo sul que ficavam situadas, na
margem esquerda do Rio Itapocu

, até as nascentes na Serra Geral.
Eram lotes coloniais que não

começavam nas barrancas do rio.

Lá, eles terminavam. O 'tote 845 de

que Splitter comprou parte, antes

pertencera a Francisco Todt, no

pícadäo Itapocu-Hansa - 10 ferreiro
da região. Originalmente
,pertenceraaJAKOBWENDUNG
e sua família, vindo com os imigran
tes do Império da Áustria, cer

tamente não encontrou aqui a terra
de seus sonhos emudou-se para San

Francisco, na Califórnia, na

América do Norte.

Fritz von Jaraguá - 09/92

tardebrigarporseusmwS. SonJrt.
não ambiciosos, sonhossimplesde '

verestePaísaescerdeforma idônttJ,
digna, compremeida com os�
'populares; com o resgaJe da moraJi.
dade.
A voz dopovo ressoa alJo epede a
saída dopresidenteCollor ti!J COI'JJJ
que exerce, legitimado, sim pekJ
pleitopopular. Porém,porumpk.
ito que acreditou na democracia,
que acreditou representar um

momento. Ummomento, que, con.
tudo,foi apenas um momento. NäiJ
garantiu a continuidade de um

governo legitimo e popular. Os
traidoresdopovo devem se retirar.
Agora!

_EX_PE_DI_EN_TE CORREIO�.
ô c::::» .. c::»"O
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Sohn, tradicional farmlia alf es

tabelecida, propriedade que
começava, segundo as medições
feitas pelo Domínio Dona

Francisca, da margem esquerda do
rio Itapocu e atravessava a estrada,
morro acima. Eram graudes glebas
de terras, destinadas especi
ficamente à colonização, embora

hoje localizadas em umdos bairros
muito próximos do centro da cidade
de Jaraguá do Sul. Splitter que foi

procurado por este semanário para
ser homenageado como um dos
mais velhos moradores desta via

pública, em Flashes da Cidade (ed.
3564,20 caderno, p. 12 de 11 a 17 de
novembro de 1989), descreve no re
lato de sua vida as privaões que
passou, mas que, aplicando-se no

trabalho, conseguia em 1939 entrar
numa casa de alvenaria, com sótão

habitável, onde acolhia também
seus filhos Wiegando, Ingo, Ralf e

Gerhard, alguns também já faleci
dos.

Com uma ponta de orgulho pela
conquista da casa por ele sonhada,
em estilo germânico, como são em

grande maioria as casas daquela
redondeza, ele posava com sua

.esposa para a foto.
.

A este propósito, vale a pena
conhecer outros pormenores
daquela terri-�que teve outros

d0!10s, desde que foram demarca-

Jaraguá do Sul, 05 a 11 de setembro de 199Í
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Acijs levantou o dados

Perfil industrial
traçado em censo

Jaraguá do Sul - Num tra

balho inédito noEstado, aAcijs
(Associação Comercial e Indus
trial de Jaraguá do Sul) promoveu
o Censo Industrial - trabalho

quemostra o perfil industrial na
cidade e foi divulgado esta se

mana pelo presidente da enti

dade,VicenteDonini, epelo co
ordenador do projeto, Gilmar
Moretti.

cadastro que incluía quase 800
indústrias. O trabalho em campo,
no entanto, demonstrou que
muitas estavam desativadas,
apesar de continuarem constando,
no cadastro do Executivo Mu

nicipal.
Utilizou-se um questionário

elaborado com a colaboração de
profissionais vinculados as em

presas locais e a estrutura ad
ministrativa daAcijs. Os gastos,
com contratação de pesquisa
dores, compra dematerial e pub
licidade, absorvem US$ 5.300,00.

Os dados resultantes foram

compilados e apurados, e após
análise de critérios foram de

positados em um banco de dados
da Acijs, que os usará para tra
balhos futuros.

o Censo foi realizado por 33

pesquisadores de nível superior,
que durante 60 dias visitaram

todas as indústrias instaladas no

município, tendo como base

nomes, endereços e mapas geo
gráficos fornecidos pela Prefei
tura. Detalhe interessante: Os

pesquisadores iniciaram com um

Veja o que a

II

II

Barão

Video Locadora
Banca Tabacaria

I' pode oferecer a você:
II
II

II
I' FILMES: O melhor acervo em

lançamentos, com fitas
novas e seladas. Preserve seu

Video-Cassete locando fitas
na Barão;

JORNAIS: Os mais importantes do país
e da região;

'REVISTAS: Nacionais e Importadas
(EUA,Alemanha,Inglaterra,
França,etc...)

TABACARIA: Cigarros, charutos, cachim
bos, cigarrilhas, além de

fumos da melhores

Banca Tabacaria
Video Locadora

Barão do Rio Branco e

Terminal Rodoviário.

Jaragllá do Sul, 05 a 11 de setembro de 1992
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'O grau de formação escolar" :AO deles s ão pós graduados ou
tanto de trabalhadores como 'de ' tem especialização e 4 possuem
empresários é baixo emJaraguá mestrado/doutorado. 15 não re
do Sul. Dos 1238 empresários sponderam.
que responderam a esta pergunta,

, Dos 27.757 trabalhadores, 829
346 não têm o primeiro grau são analfabetos, 11.576 tem o

completo (contra 271 que têm), 10. grau incompleto, 7.206 01°
82 têm o 2° grau incompleto grau completo, 2.458 o 2° grau
(contra 222 que completaram o incompleto, 2.661 o 2° grau
secundário), 61 são formados completo, 524 o terceiro grau
como técnicos a nível de 2°. grau, incompletos, 579 o 3° grau
59 têm o 3° grau incompleto completo, 47 são pós graduados
(contra 138queocompletaram), ou t�m especialização.

Volta às aulas
O Programa de Alfabetização

ou Volta as Aulas criado pela
Prefeitura com apóio do empre
sariado está tendo boa aceitação,
segundo afirma o presidente da
Acíjs, Vicente Donini. Segundo
dados não oficiais, já sãomais de
800 os empregados que retor

naram ou iniciaram as aulas por
meio deste programa, no qual a
municipalidade fornece profes
sores e as empresas as insta1�:

.Escol_aridad� .ébaíxanas e�presa�

ESTADO DE SANTA CATARINA
BALANCETE FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPA DE CORUPA
= = = = = = = = = = = = = = = = =

CGC: 83.102.467/0001-70 31 DEJULHO DE
1992

TITULO Cr$

RECEITA ORÇAMENTÁRIA
RECEITA CORRENTES
RECEITASTRIBUTARIAS 17.961.709,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES............. 0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS .

10.260.117,68
RECEITAS AGROPECUARIAS................ 0,00
RECEITAS INDUSTRIAIS.................. 0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS.................. 0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES ..

350.487.817,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES ..

3.085.458,31

RECEITAS DE CAPITAL 35.204.431,95
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENT_RIA==>
416.999.535,02
RECEITA EXTRA-ORÇAMENT_RIA
RESTOS A PAGAR........................ 0,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS................ 0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS ..

7.505.584,99
DEPÓSITOS ESPECIAIS (AUXILIOS)........ 0,00
DEPÓSITOS ESPECIAIS (CONVêNIOS) .......
0,00
DESPESAS EMPENHADASAPAGAR (EMITIDA). I

340.667.663,53
CREDITOS.............................. 0,00
DEBITOS DA TESOURARIA .

O,OORESPONSABILIDADE FINANCEIRAS ..

0,00
CREDORES DIVERSOS..................... 0,00
RESTITUIÇõES A PAGAR.................. 0,00
SERVIÇOS DA DIVIDA A PAGAR............ 0.00
SUPRIMENTOS REPASSADOS ......... :......
12.860.847,00
CELESC CI TIPO E DEVEDORES DIVERSOS...

0,00
APLICAÇõES
100.000.272,97

FINANCEIRAS .

, TOTAL DA EXTRA-

ORÇAMENT_RIA======> 461.034.368,49
SALDO DO MES ANTERIOR
CAIXA DA TESOURARIA ,.. 337.449,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO ..

7.881.959,87
VINCULADO EM CONTA CORR.BANCARIA ......

29.769.549,24
TOTALSALDODOMESANTERIOR======>

37.988.958,36

TOTAL 916.022.861,87

TIO;

ERNESTO FELIPE BLUNK
PREFEITO MUNIPAL

DESPESA ORÇAMENTÁRIA PI FUNÇÕES
======= ========�===

01 - LEGISLATIVA 12.860.847,00
02 - JUDICIARIA................... 0,00
03 - ADMINISTRAÇãO E PLANEJAMENTO..

81.777.292,66
04 - AGRICULTURA.................. 7.827.214,71
05 - COMUNICAÇõES.................. 0,00
06 - DEFESA NACIONÀL E SEG.PUBLUCA

0,00
07 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL ......
2.646.870,09
08 - EDUCAÇÁO E CULTURA ..

84.886.490,36
09-ENERGIAERECURSOSMINERAlS... 0,00
10 - HABITAÇÁO E URBANISMO......... 0,00
11 - INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVICOS

1.366.292,00
12 - RELAÇõES EXTERIORES........... 0,0013
- SAUDE E SANEAMENTO............ 21.426.117,64
14 - TRABALHO...................... 0,00
15 - ASSIST_NCIA E PREVID_NCIA.....
14.690.092,40
16 - TRANSPORTE.................... 113.186.446,67

==TOTAL DA DESPESA

ORÇAMENT_

RIA= => 340.667.663,53

=================

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTáRIA
=========================

- RESTOS A PAGAR.................. 0,00
- PAGAMENTOS ANTECIPADOS.......... 0,00
- DEPóSITOS DE DIVERSAS ORIGENS ...

5.829.032,22
- DEP

_

SITOS ESPECIAIS (AUXILlOS).. 0,00
- DEP

_

SITOS ESPECIAIS (CONV_NIOS). 0,00
- DESPESA EMPENHADA APAGAR (PAGA)
373.771.617,19
- CREDITOS........................ 0,00
- DEBITOS DA TESOURARIA.......... 0,00
- RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS ...

0,00
- CREDORES DIVERSOS............... 0,00
- RESTITUIÇreES A PAGAR............ 0,00
- SERVIÇOS DADIVIDAA PAGAR...... 0,00

SUPRIMENTOS REPASSADOS ..........

13.000.000,00
- CELESCCITlP E DEVEDORES DIVS.. 0,00

APLICAÇreES FINANCEIRAS ..

124.584.332.83

==TOTAL DA EXTRA-

ORÇAMENT_RIA====> 517.184.982,24

=================

SALDO PIO DIA SEGUINTE
=======================

- CAIXA DA TESOURARIA............. 949.893,32
- BANCOS CONTA MOVIMENTO ..........

7.057.449,04
- VINCULADO EM CONTA CORR.BANCARIA

50.162.873,74

=TOTAL SALDO PI DIA SEGUINTE=,:,,==>
58.170.216,10

==TOTAL 916.022.861,87

IRIS PFUTZENREUTER BERNARDES
CRCiSC 16714 - TEC.CONTABIL
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Dr.Walter Batista Falcon�.

Detalhes
parabenizamos a iniciativa

do SESI, napessoa do Sr. Nora,
pela organização do / Sem
inário da Saúde Ocupacional;
realizado em 19 1 21/08/92.
Tivemos um número expres
sivo de empresários e pessoas
ligadas ao setor, o que vem a

fortalecer os diversos segmen
tos ligados a prevenção dos
variados riscos que os operários
estão sujeitos durante sua jor
nada de trabalho. Ospalestran
tesengatizaram a importância
do envolvimentodopresidente
da empresa nos diversos pro
gramas que envolvem a área,
sem o qualestarãofadados ao
insucesso.

DaAMJS estavam presen
tes os seguintesmédicos,Erico
Jacobson, Fritz Schatte, Regina
Cecchinni, José Zapata, Wal
terMentges e Walter Falcone.

Colegas, não deixem de
avisar ao posto de saúde, as
doenças de comunicação obri
gatória, semoqualnãose con
segue fazer o mapa epiâemi
ológico de nossa cidade. São
eles:febre amarela,peste, cólera,
variola, hanseniase, tubercu

lose, poliomielite, tétano,
doença meningocôcicas, outras
meningites, raiva humana,
mordeduras suspeitas; febre
tifóide, sarampo, leishmaniose,
malária, oncocercose, esquis
tossomose, filariose, difteria, co
queluche, hepatite, leptospirose,
aids, sifilis, gonorréia, uretrites
não gonocócicas, cancro mole,
lifogranuloma venéreo, condil
oma acuminatum, donovanose,
herpes -genital, phitirus púbis,
vagtnues, intoxicação po
agrotóxicos, reação pós-vaci
nai, conjuntivite, amebiase,
dengue. Nos casos de pacien
tes da clinica particular, pode
ser. comunicado apenas a

doença, não precisa citar o

nome, porém a comunicação
e compulsória. Pode ser feita
inclusivepor telefone.

Realizar-se-á dias 14 e 21/
09/92, às 18:20h na AC/JS,

.

apresentação do plano de

governo dos prefeiturâveis,
como debate a seguir. Estão
convidados os colegas daAMIS,
Como mtegrante do nosso CPL.

Toma posse dia 11/09/92,
sexta-feira, oDr. Luís Fernando
Medeiros (odontologia) como
presidentedo Centro dosProfis
sionais Liberais.

Será realizada às 23:00

horas, na boite do Cesar.
Convitepara casalno valorde
Cr$ 15.000,00. Aproveitamos
paraparabenizar o Cr. Robert
Donath (advogado), que deixa
o cargo, após um ano de

\

profícua administração a frente
do CPL.

(Edmund Burke)
o..

LEI N. 445/92
DÁVIO LEU, PrefeitoMunicipal deMassaranduba, EstadodeSanta Catarina, no

uso das atribuições que lhe são conferidas pela Legislação em vigor, faz saber a todos
os habitantes doMunicípioque a CâmaraMunicipal aprovou e ele sanciona a seguinte
LEI:

DA DENOMINAÇÃOA ESCOLA·CRECHE
Art 1 .. Fica denominada de ESCOLA·CRECHEHULDA CARDOSO, o es,

tabelecímento social-educacional construído pela PrefeituraMunicipal deMassarau
duba na Rua Paulo Cardoso, n. 44.

Art 2..A presenteLei entrará em vigor na data de sua publicação; revogada as dis-
posições em contrário.

P�ÇOMUNICIPAL DEMASSARANDUBA, em 28 de agosto de 1992.
DAVIOLEU
Pref;ito Municipal
Publicada no expediente na data supra
HILÁRIO FRITZKE
Diretor Depto. Administração.

P_ROCLAMAS DE CASAMENTO
MARGOTADÉLlA GRUBBA LEHMANN, Oficial do Registro Civildo 1· Distritro da
Comarca deJlJlTlgud do Su� Estado de Santa Catarina, B1TJsi�fat saber que compare
oeram em Cart6rio exibindo os documentos exigidospela tei, afun de se habilitarem para

�Qr,. os segu;,,!e�: .

EDITAL N. 18.416 de 25/08192
VALDELIRIO PRIEBE e NORMA KRUGER • Ele, brasileiro, solteiro, operário,
natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em Ribeirão Grande da Luz, nesta
cidade, filho de Valdemiro Priebe e Raulina Priebe

.

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Jaraguá doSul, domiciliada e residente em
Rio da Luz I, nesta cidade, filha de Rudolfo Krueger e Elidia K1abunde.
EDITAL N. 18.417 de 25/08192
WALDOMIRO SILVA ATIBAIA e PALMIRA FLÓR DA SILVA - Ele, brasileiro,
solteiro, operário, natural de Iporanga, São Paulo, domiciliado e residente em Estrada
Garibaldi, nesta cidade, filho de João Batista Atibaia e Olga Ribeiro da Silva Atibaia.

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de jaraguá doSul, domiciliada e residente em
EstradaGaribaldi, nesta cidade, filha deAlvino FIÔr da Silva e Avelina Alves da Silva.
EDITAL N. 18.418 de 25/08/92
VILDO MARQUÊS CORRÊA e KATIA ADRIANA KOTCHELLA . Ele, brasileiro,
solteiro, operário, natural de Abdon Batista, neste Estado, domiciliado e residente na
Rua José Narloch, 1.955, emJaraguá Esquerdo, nesta cidade, filhode Enedino marquês
Corrêa e.NairMarquês Corrêa.
Ela, Brasileira, solteira, operária, natural.de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na

Rua José Narloch, 1.955, em Jaraguá Esquerdo, nesta cidade, filha de Cecilia Kot
chella.
EDITALN.18.419de26/08/92
VANDERLEI FERREIRADESOUZA eROSASIMÔES . Ele, brasileiro, solteiro, ope
rário, natualdeQuatä, São Paulo, domiciliado e residente em Estrada Garibaldi, nesta
cidade, filho de João Ferreira de Souza e Francisca lopes Diniz de Souza.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Bela Vista do Toldo· Canoínhas, neste Es
tado, domiciliada e residente em Estrada Garibaldi, nesta cidade, filha de Sebastião
Simões e Ana Simões.
EDITAL N. 18.420 de 26/08/92
ADAIR PIOVESAN e ELIANE DE BAIRROS· Ele, brasileiro, solteiro, operador de
máquina, natural de Matelândia, Paraná, domiciliado e residente em Vila Paraná, em
Nereu Ramos, nesta cidade, filho de Oliviero Piovesan e Dozolina Trapparello
Piovesan.

Ela, brasileira, solteira, operária, natual de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente em

Ribeirão Cavalo, em Nereu Ramos, nesta cidade, filha deAntônio Francisco Diunisio
de Bairros e Frida Cidral Siqueira.
EDITAL N. 18.421 de 27/08/92
D1ETl\1AR GIESE e MÔNICA REALI . Ela, brasileiro, solteiro, analista de sistemas,
natura"de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua.Rio de Janeiro, 115, nesta
cidade, filho de Arildo Giese e Eli Volkmann Giese.

Ela, brasileira, solteira, professora, natural de Concórdia, neste Estado, domiciliada e

residente na rua Procópio Gomes de Oliveira, 638, nesta cidade, filha de Carlos
Alberto Reali e Liberaci maria Reali.
EDITAL N. 18.422 de 28/08/92
ALIDOR BAUER JUNIOR e INÊS ELENIR XAVIER· Ele brasileiro, solteiro, eletre
císta, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua Jorge lacerda, 45, nesta
cidade, filho de Alidor Bauer e Anamaria.Albus Bauer.

Ela, brasileira, solteira, secretária, natural deJaraguá doSul, domiciliada e residente na

Rua 383, apto. 10l,Iote 04, neta cidade, filha de Vitor Xavier e Alvina Gorges Xavier.
EDITAL N. 18.423 de 28/08/92
SÉRGIO LUÍS NILSEN e LUCIANA BORBA DAMA· Ele, brasileiro, solteiro, estam
pador, natural de Joinville, neste Estado, domiciliado e residente em Estrada Nova,
nesta cidade, filho de Francisco Nilsen e Frederica Nilsen.

Ela, brasileira, solteira, recepcionista, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e re

sidente em Estrada Nova, nesta cidade, filha de Luís Dama e Ana de Borba Da\na.
EDITAL N. 18.424 de 31/08/92
Copia recebida do cartório de Massaranduba, neste Estado
MARCELO LESSMANN e DOLORES PATRICIA BORGONHA· Ele. brasileiro.
solteiro, analista de sistemas, natural de Jaraguã doSul, domiciliado e residente nesta

cidade, filho de Mario Lessmann e Elzira Porath Lesmann.
Ela, brasileira, solteira, assistente administrativa, natural de Massaranduba, neste Es
tado, domiciliada e residente em Campinha, em Massaranduba, neste Estado, filha de
Nelson Borgonha e Aurea Eichstäedt Borgonha. EDITAL N. 18.425 de 31/08/92
CLÉCIO IVO THOMSEN e MARIA DE LOURDES FUGEL - Ele, brasileiro, solteiro,
comerciário, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua Afonso Bartel,
380, em Vila Baependi, nesta cidade, filho de Sérgio Thomsen e Iris Thomsen.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de escritório. natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e

residente na Rua João Doubrawa, 120. nesta cidade, filha de Lauro Fugel eMarlene Le
ontina Fugel.

EDITAL

ÁUREA MÜLLER GRUBBA, Tabeliã e Oficial de Títulos da Comarca de Jaraguá do Sul,
Estado dc S;lnla Catarina, na forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital virem que se acham neste Cartório para Protesto os Títulos
contra:

ANTONIO VICENTETURECK· Estrada Isabel· CORUPÁ
JESSE JAIME DA ROSA· Walter Marquardt, 655 . NESTA
LONI BORGES DA SILVA.- Poço da Anta ·CORUPÁ
OFICINA E LOJA VlbIRA LTDA· Joinville, 944 . NESTA
ORIGENES COM.E CONF. LTDA. . Joinville, 2218· NESTA.
E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida intimação;
faz por intermédio do presente edital, para que os mesmos compreçam neste Cartório na Rua:
ArthurMüller, n. 78, no prazoda Lei,a fim de Iiquidareseu débito, ou então darrezão porque não
'0 faz, sob a pena de serem os referidos protestados na forma Lei, etc.
Jaraguá do Sul, OI de setembro de 1992.
ÁUREA MÜLLER GRUBBA· Tabeliã e Oficial de Protesto de Títulos.
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ÁREA 52.000,00 M2
Anexo a Faculdade

VENDE-SE terreno de

1.212,31 m- na Marechal

Deodoro, com 26,00 m de .�.

frente

LOTES FINANCIADOS

possuímos diversos lotes
para sua escolha.

TERRENO de 1.960,00
fi2 Na Rua Marina

Frutuoso.

Empreendimentos Imobiliarios Marcatto

Av. Mal. Deodoro 1179
I

I
I
I
I
I
I'

L J

Compra eVende
�
6a

72·1136

Jaraguá do Sul, 05 a 11 de setembro de 199i

SPÉZIA & elA. LTOA.
SerrMia e Serviços de Trator

Madeiras para construção e serviços de
trator com protissionais especialízados.

R. João J. Ayroso, 772 - Jaraguá
Esquerdo

Fone: 72 -0300 - Jaraguá do Sul- SC
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HAPPY
HOUR

UnDeRgRoUnD
Pasmem! Mr. MICHEL JACKSON incluiu o Brasil 'na

turnê do disco Dangerous. Segundo sua gravadora, a

SONYMUSIC, MJvai se apresentarna terrinha em novem

bro.

Falando na dotosa KIM

BASINGER, ficamos sabendo

que ela está no novo single do

grupo WAS (NOTWAS) can
tando emparceria comOZZY

OSBOURNE, uma música to

talmenteDANCE (?!):SHAKE
YOURHEAD. É realmente de
mexer com a cabeça de todo
mundo.

o novo disco do DURAN

DURAN, Fouron The Floor,
que iria sair em setembro, foi
adiado para o início de 93.
Motivo: John Taylor caiu de

moto.

DAVIDBOWlE começou a
dar a grande virada de sua

premiada carreira. Ele Voltou
à antiga parceria de Nile Rod

gers, do Chie, que produziu o

memoravel Let 'sDance (lem
bra ?). Poisé,Mr. Bowiefechou
com Mr. Rodgers a produção
de seu novo single: Real Cool
World trilha sonora do filme
Cool World, protagonizado
pela beiçudaKimBasinger. Im
perdfvel.

ANNIE LENNOX deu um

show surpresa no SUBTER
RANIA (um night Club de

Londres), onde interpretou
acusticamente vários hits dos
EURYfHMICS. Eu gostaria
de ter estado lá.

AS JÓIAS DO REI

Atenção fãs de Mr. Presley.
Saiu amelhor coletânía de Elvis:
The King of Rock'N'Roll

� gra�âdora RCA conseguiu reunir numa super caixa preta
várias edições especiais, gravações piratas e uma série de músi
cas inéditas de sua majestade.

São 5 díscos que cobrem a faseascenção do primeiroSuperas
troPop, desde o famigerado acetato que gravou para suamamãe
em 1953, até as gravações iniciais que fez para aRCA, passando
po� todo o período da lendária gravadora SUN. Um dos CDs,
�tIt�lado Rare and Rockin, é composto de 15 outtakes

médltos, incluindo uma canção nunca lançada (Fool, Fool,
Fool).
A�mpanha a caixa um livro de 80 páginas, com material de

arquIVO do próprio coronel Tom Parker, empresário de Mr.
ELVIS PRESLEY.

Entre no seleto mundo dos grandes negócios
PRODUZA-SENO

Moda Sempre
Av. Getúlio Vargas, 55.

JIlI'Itguâ do Sul, 05 a 11 de setembro de 1992

Adriana Reítz é uma represen
tante do Clube Caça e Tiro
Marechal Rondon no concurso

Rainha da 4a da Schützenfest.

,ALTA
FREQÜÊNCIA
JOVEM...O BRASIL SOMOS

NÓS
Devote-se ao Brasil, junto

comigo.
. Apesar de todo o ceticismo,
apesar de todo o pessimismo
acredite que um sacrifício é

lindo.
O natural da mocidade é crer
e muitos moços não crêem.

Nós temos que dar ao Brasil
o que ele não tem

e que por isso até agora não

viveu,
nós temos que dar uma alma

ao Brasil
e para isso todo sacrifício
é grandioso, é sublime.
Os gênios nacionais .

não são de geração ex

pontânea,
Eles nascem porque um amon

toado
de sacrifícios humanos an-

,

PATRIOTISMO ABALADO
Informados que estão da ver

gonhosa situação de parte do

cenário político nacional, os

alunos das escolas questionam
criticamente o papel de patrio
tas que devem cumprir nas

comemorações da Semana da

Pátria. Ouvi de um estudante:
Nem dá gosto cantar o Hino
Nacional.

Para refletir...

PELO IMPEACHMENT
A carreata-passeata organi

zada pelo Diretório Acadêmico
da FERJ, contando com adesão
de estudantes secundaristas e de
mais cidadãos que se juntaram
aos manifestantes, veiomostrar
o descontentamento do jara
guaense com os escândalos na

admínistração pública brasileira.
Em tempo.

DOSE DUPLA
Para os admiradores do

gênero, dois concursos de beleza
no final de semana. Garota Stu
dio FM, etapa Jaraguá do Sul,
sexta-feira, 4, na Marrakech.

Domingo, 6, no Botafogo, Ga
rota Efektus. Certeza de bons

programas.
-

DOMINGÃO DIFERENTE
A apresentação da Banda

H20, no Gargamel, em pleno
domingão levou a galera para a
rua. No embalo dos contagian
tes ritmos nacionais e inter

nacionais, houve dança, bate
papo emuito flerte. Programação
desse tipo, de vez em quando,
não faria mal a ninguém.

MISS MUNDO SANTA"
CATARINA92

Rosane Solange Winter fez
boa figura no concurso que elegeu
a representante catarinense para
a versãoMiss Brasil, acontecido
sábado, 29, na Sociedade Guara
ni, em Itajaí, O título foi para a

simpatia e beleza -de Fernanda
Medeiros, de Itajaí, Volto com
mais detalhes.
CIDACRUZ

O belíssimo vestido usado pela
representante jaraguaense no

MissMundo SC foi idealizado e
confeccionado no atelier da

competente estilista. Simples
mente deslumbrou a platéia.
Adriana Reitz é uma repre

sentante do Clube de Caça e

Tiro Marechal Rondon no con
curso Rainha da 4a. Schützen
fest.

teriores
lhes preparou a altitude ne

cessária
de onde podem descortinar e

revelaruma nação. (Trecho de
uma carta de Mário deAndrade

a Carlos Drummond de Andrade

-1925)
SEMANA DA PÁTRIA
A comemoração da Inde

pendência do Brasil é feita por
dois tipos de brasileiros. Primeiro
tipo: aqueles queamam a Pátria
e desejam servi-la, ou seja, os
que 'revelam patriotismo.
Segundo tipo: aqueles que os

tentam mania patriótica, patrío
tice.

CENTER
SOM

Sorvetes em embalagens
de 1 a 10 litros ou em mono-porções
Por encomenda: bolos, tortas geladas

e copo Sundae
* Recepções em geral

Big Promoção,de Aniversário
PROMOLASER
CD's a partir de Cr$ 39.500,00
PROMODISCO
LP's a partir de Cr$ 13.500,00
PROMOTAPE·
Fitas a partir de Cr$ 9.500,00
CENTERSOM
Marechal Deodoro, 406

Marechal Deodoro,819
osAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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EDUCAÇÃO
SAÚDE

ESPORTE
SEGURANÇA

� VASEl
VOTE 14 GUENTHER
m ALIANÇA MRA NOVA JARAGUA

IDJ!\RPE
""'4; ...1AÇAo.111/1 DA MALHA

II

I1l3el3e"4
CALCADOS

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

�
-�AS

CALÇADOS PARA
TODA A FAMfuA

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

REVELAÇÃO
JOVEM

NOME:Alair Gilmara
Francener
SONHO: Trabalhar como
modêio
PLANO:Construir um futuro
promissor cercada de grandes
amigos.
ÍDOLO: Meuspais
,SEXY-SYMBOL: Patrick
Swayze
PARECERPOLÍTICO:Os'
pollticos deveriam ser homens

tntegros, visando em primeiro
lugar o bem da comunidade.
O dia em que ospoliticas se

doarem à comunidade e traba
lharem com honestidade

poderemos tera esperança de
um mundo melhor.

Al, simpático
garoto A1ison

Müller,os
nossos

parabéns,pela
passagem de
seu aniversário
no último dia
31 de

agosto,filho de

Edsonflnês)
Müller•

Rosângela eAdilson

Acontece neste sábado(5),às
18hs,

na Igreja Matriz de São Se

bastião,
o enlace matrimonial dos

jovens
Rosângela,filha de

Altierestl.aurinda) Giaco
mozzi e

Adilson Joanirfilho de
Selma Tafnertin

memorian).Após a ce
rimônia re/igiosa,os con
vidados serão recepcionados

no salão da Sociedade

Esportiva e Recreativa
Amizade.Parabéns e muito
sucesso aojovem casal.

Neste mês de setembro três casais passa
para o Clube dos ca

Unindo-se em laço matri
monial, no próximo dia 12,

Janete Borba de Aviz e
Luiz Carlos Mokwa.Ela

competente funcionária da
Bradesco Seguros e ele
diretor da conceituada

empresa Brubel Auto Peças
Ltda.Felicidades!

�IZARD
. RESTAURANTE E PETISQUEIRA

"ZINHO BATISTA"

Dr. Edson Carlos Schult

o, CONVERSATION VIdeo Endoscopia Digestiva (Estômago e Intesti"o�)
Ultrassonografia geral (Ecografia] GaslroelltelVl�O.

INSTITUTO DE IDIOMAS
QUEM FEZ FÀLA BEM

. Agora com promoção' -Wizard e Dalcelis
Fones: 72-0294 e 72-3166

Especializado em frutos do mar
Aberto diariamente para almoço e janta

Quarta e Sexta: SOPA DE PEIXE
Novo endereço: Rua Pres. Epitácio Pessoa, 279 esqui
na com a Cei. Emüio C. Jordan - Jaraguá do Sul -

SC

• •

Rua Jorge Czemlewlcz, 84 - Fone: 72·1109L
Con.enlo com Unlmed - Banco do Brasil - Caixa Econômitl

'Federal e II'ESC.

FONE 72-2689
Av. Marechal Deodoro,601
Jaraguá doSul· SC

Toda Linha Arno e F'aet
Fogões, lavadoras, secadoras, refrigeradores,

.

freezers e muito mais.
.

Venham nos fazer uma visita.
Venham conferir

'�O-6----------------�----------------------------------�

=--- * _ULMALL" ••
=--= NDlMliiiiafaM. .

lilíol�fI(;]%+:l Av,Marechal Deodoro,••1

_1I"_W_�_LW_IJ�""IIIIi!l_� FONE 72-2689 Jaragu" doSuI'SC

A melhorforma depremiar .

Bom desempenho, qualidade eprodutividade.

Dê "Prêmio Plus"
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Produção, redação e fotografias: Udo Leal II

"RONDA DOS
BAIRROS"

"CORREIO-
E» c:» -=- � " c::»

NEREU
RAMOS:

Uma vila
�

tipicamente italiana.
Jaraguá do Sul, como tantas

outras cidades catarinenses,
-

caracterizou-se em sua coloni

zação pela formação de

núcleos, grupo ou pessoas
e famílias que se isolavam por
traços de parentescos, por
amizades, por herança de

procedência, da região de

"onde provinham. As provas
deste fato continuam bem
acentuadas em diversas

- comunidades do Município,
como

-

bem o assinala o

povoado, ou bairro, ou Vila
deNereu Ramos.Alí, apenas
o nome do lugar não é itali-
ano. Além dele, é tutti itali-

_
ani, tutti buona gente. As
famílias ali

-

são tradicionais,
conservadoras. Gostam de
falar o seu idioma de origem;
gostam de manter os velhos

-

hábitos herdados de . seus

antecessores; gostam de cur
tir a música da velha pátria;
deliciam-se com as massas, a '

polenta, o queijo e o vinho. E
foi assim que Nereu Ramos
conservou-se no tempo e no
espaço. Muito pouca coisa

mudou, mas, o avanço do

progresso, este é difícil deter.
Surgem as indústrias e, com

elas, a alteração natural do
ritmo de existência dos ve

lhos italianos que, antes de se
intrometerem, preferem ol
har de longe, verem as fábri
cas se instalando e ampliando,
enquanto a sua juventude de
fronte erguida e pés planta
dos, integram-se ao desen

volvimento, __porque estão
vendo e sabendo que é este o
caminho e fora dele só res

tam a estagnação, o 'marasmo,
a inanição, o subdesen-:
volvimcnto. E desta forma,
Ncrcu Ramos vai mudando,

aos poucos, devagar, mas, sem
oferecer resistência ao pro
gresso, que, apezar dos peza
res, ainda persiste neste Jara
guá do Sul incansável na luta
e no trabalho.

-

Alí, os velhos: Bértoli, Flori
ani, Zan��eli�i, _D�matte,
Schiochet, Mathedi, Tironi,
Gadotti, Alchini, Pedroti,
Sarti, Andreoli, Tissi, vêem
seus filhos e netos, não mais
no amaino da terra e nos cui
dados com a criação, mas, en
tregues ao trabalho diário nas
indústrias, no comércio, nas
profissôes liberais, nos estu
dos técnicos, cada-um fazendo
se por si e todos em comum

fazendo mais pelo desen
volvimento comunitário.
São as exigências do progresso
e este não pode parar.

..
,<
!

,;�,
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Igreja Nossa
Sra. do Rosário,
centro católico

religioso de
NereuRamos

O NEREU RAMOS

QUE EU VEJO E SINTO
Udo Leal

A rua Luiz Sarti é a principal
artéria rodoviária

_

de Nereu

Ramos. A partir dela surgem as

transversais, como longos braços
a se estenderem por extensas su

perfícies planas, rodeadas de mo
radias. Para o lado direito, ape
nas uma artéria, a rua Antonio
Machade .> .írljC(I que rompe a

scquência UOS trunos daEstrada
de Ferro, que passa bem pelo
centro de Nereu. São os trilhos

que um dia trouxeram o pro
gresso e

_ que hoje? superados,
representam a estagnação. Não
se pode dizer que a culpa seja da
estrada de ferro, mas, de uma

admínistração que não soube dar
a ela o devido valor.

A vila dc Ncreu Rarnos tem

por destaques a sua imponente
Igreja de Nossa Senhora dó.

Rosário; o seu centro de reuniões,
os seus amplos galpões de fes

tas; Nereu possui o seu amplo e

bem conservado Colégio Estad
ual; o seu Posto de Saúde, o seu

Posto Policial instalado na an

tiga agência da estrada de ferro,
totalmente reformada e adap
tada para sua nova função; tem
o estádio da Sociedade Sport
Clube Estrella; tem ruas

pavimentadas; acessos fáceis à

BR-280; tem no outro lado do
rio a Sociedade Sport Club Par-

anã e a Igreja de santo Antonio,
bem como a Escola Municipal
Victor Meirelles, grande e bonita.

mas, que pretendem ocupar um
dia o seu lugar ao sol.

o comércio deNereo.RamosNereu Ramos tem as suas
é relativamente bom. É bem vari-: .

próprias indústrias, delas se

destacando a DARPE MA
LHAS, aCEREALISTA
ZAGHELINI, CONFECÇÕES
LUNENDER.
Jã fora do centro da vila, a uma vila pacata, tranqüila, cer-

METALÚRGICA RICO, na cada de bonitos arrozais e nu

BR-280, DOCES MATHEDI, merosas criações de marrecos.

noRibeirãoCavalo.jä commais É um lugar que favorece a lan
de 40 anos de existência, aMAL- gevidade, pelo sossego em que
HASDLYONS,jovemerelati- as pessoas ali víverh, Vivem mais
vamente pequena, mas, com fran- porque estão longe da agitação,
cas pretençöes de desen- sem correrias,sem stress.

volvimento. Outras existem, jov- Enfim, é um lugarejo gostoso
ens, no começo de suas atividades, para quem gosta de paz.

.Jaraguä do Sul, OS a 11 de setembro de 1992

ado, tem de tudo e raramente as

pessoas precisam sair para com

prar alguma coisa coisa fora.

Ademais, NEREU RAMOS é
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Grande parte da empresa ainda funciona em instalações antigas. Mas breve o visual Vista do novo prédio da Darpe, em fase de construão, em área anexa à atual.

vai mudar.
.

.

-

DARPE - A GERAÇAO DA MALHA
confecção", criando uma linha
exclusivade modelos que con

quistaram de imediato lojis
tas e consumidores. A partir
daí o seu crescimento foi ver

tiginoso, pois, se no começo

Jaraguá do Sul.A DARPE iniciou suas

atividades no dia 25 de março
de 1985, há apenas 7 anos, no
mesmo local aonde hoje se

encontra, rua Antônio Ma

chadá, 126, Nereu Ramos,

contava com a participação
de 6 funcionários, atualmente
aDARPE abriga 180 colabo.

..

radares, uma boa equipe in·
teiramente dedicada à pro
dução da malha que conquís
tau a nova geração.

viços de facção, prestados
diretamente para a MARI
SOLS/A.Para o seu funcionamento,

aDARPE adaptou instalações
de uma antiga serraria para
montar sua pequena fábrica,
no início apenas com ser-

Foi somente um ano e meio
mais tarde que a DARPE

partiu para a sua própria

DARPE:
LINHAS DE PRODUÇÃO

ELOJAS.
Os produtos da DARPE·

atingem ao consumidor em
todas as faixas de idade e am

bos os sexos, desde as linhas
infantis até as linhas adultas,
feminino e masculino. São

modelagens que se diferen
ciam entre sí, mas, obede
cendo todas a uma criteriosa

produção com esmerado aca

bamento, agradando assim,
igualmente a todas as faixas
de idade.
AFONS DYONN, KARA
COL e DARPE, são grifes
exclusivas da DARPE, cujos
produtos marcam presença
no comércio lojista especiali
zado de todo o País, bem
como na rede de lojas da
própria DARPE. Em Bal
neãrio Camboriú são 410jas,
mais duas lojas em Jaraguá
do Sul, 1 no Shopping Center

de Joinville, 110Ja na cidade
de Criciüma, no extremo Sul
do Estado; 110ja no

movimentado comércio de
Caxias do Sul, no Rio
Grande do Sul e 1 loja em

Goiânia, Goiás, onde ii
DARPE está sendo muito
bem recebida. Nestas lojas
estão expostas e a venda .

todas as linhas e grifes da
. DARPE, proporcionando
um movimento satisfatório,
mesmo em Balneário Cam
boriú, fora da temporada.
É plano de Afonso José da
Cunha e Dione Inez Bertoli
da Cunha, o casal que tão
bem dirige a DARPE,
ampliar sua rede de lojas,
abrindo- se em outros

grandes centros consumi
dores do País.
As grifes AFONS DYONN e

KARACOL foram lançadas
pela DARPE em 1990. Suas

etiquetas, pela aceitação do
público, representam hoje a

força da DARPE no plano
econômico/fabril, pois, elas
em muito contribuem para
uma aceitação plena dos

produtos da empresa.
Além das lojas, a DARPE
mantém em todo o País uma

equipe bem estruturada de

representantes e vendedores,
colocando com facilidade, no
comércio os seus jä.consagra
dos produtos, atingindo as

lojas mais credenciadas.
Assim, as grifes DARPß
estão espalhadas por toda a

Nação, vestindo com graça e

elegância uma geração atual,
jnoderna e exigente, que quer
aparecer e sabe muito Dem o

que quer..

ADarpe está investindo na estação de Tratamento de efluentes em
sua fábrica deNereu, Em breve a água sairá limpa para os esgotos.

DARPE NA LUTA
PELOS ESPAÇOS

No plano das exigências cada
vez maiores dos espaços úteis

paraa sua expansão, aDARPE
não pára. A empresa investe

maciçamente em construções
que são prontamente ocupadas
por pessoas e máquinas.

Atualmente a DARPE ocupa
.um espaço útil de 1.500 ro2 de

área construída, quando estão

em obras e já em fase de aca

bamento, mais 600 mZ. Trata
se de uma nova ala que vai desti
nar-se à administração, aos

escritórios e, no térreo, o re

feitório, para que todos os co

laboradores da empresa tenham
direito a alimentação que lhes

garanta melhores condições de
trabalha, associadas a .urna

sensível economia que com

certeza virá em benefício de
todos.

o Sistema de Tratamento de

Efluentes é outro passo impor
tante da administração da

. DARPE. Trata-se de uma obra
admirável destinada a evitar a

agressão ao meio-ambiente. As
obras já estão bastante adian- .

tadas e prometem ser concluídas
até o fim do ano.

Ali, toda a água utilizada pela
tinturaria e estamparia vai pas
sar por ummoderno processo de

decantação e filtragem, sendo que
somente após isto éque elas serão
devolvidas ao rio, agora já to

talmente limpa, isenta dos ele

ment'·,';'
,

. Assim, a DARPE não agride
a natureza, mas, tra-ta-a com ()

necessário carinho e respeito,
ciente de que ela deve ser con

servada para o bem da própria
humanidade.

IDA\RPEGI
"",r ..,

� .: �� �I ri)

�. p:i
J� "�AGE� � v«

,
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RARAeOL
.. ...I\.. �

As "grifes" da DARPE, marcas de suas linhas de produção, de grande aceitação por parte do

público consumidor em diversas regiões do país.

Jaraguá do Sul, 05 a: 11 de setembro de 1992
��----�----------���.�=-�.��----------------------�--�===-�---=��------------------------------------------------__.
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PEDRO GARCIA:
UMA FORÇA EM PROL DE NEREURAMOS
Não há muito que dizer do

jovem empresário PEDRO
GARCIA, atualmente candidato
a uma vaga de vereador na

Câmara deJaraguä do Sul, que a
comunidade de Nereu Ramos

tanto quer e cujas qualidades
pessoais já bem conhece.

pjtficilmente se encontraria

alguém emNereuRamos e arre

dores; que não tenha sido bene
ficiado em alguma coisa por
Pedro Garcia. Nas entidades so

ciais, desportivas, religiosas, en
tão o, a sua atuação tem sido

constante, participando de to

dos os eventos, tomando inicia

tivas, incen.tivando as pessoas,
lutando incansavelmente pelo
bem comum da vida em

comunidade.

PEDRO GARCIA é natural
de Nereu Ramos, onde nasceu

no dia 2 de julho de 1950. Ali
cresceu e se desenvolveu; ali es
tudou na Escola VictorMeirelles;
ali sempre residiu com sua

família, em propriedade de tra

dição familiar.

Na S.S.c. Estrella, entidade

esportívaqueorgulha a todos os

nereurramenses, Pedro Garcia

sempre teve urna participação
de destaque, seja na condição de
Diretor de Esportes ou como

técnico do time, ou simplesmente
como membro do Conselho fis
Cal, cargo que ocupa até hoje.
Na Igreja Santo Antônio, é
membro da Diretoria, com par
ticipação ativa nos trabalhos da
Igreja, na preparação das festas.

Em sua diretoria, Pedro
Garcia é o tesoureiro e faz parte
daquelaDiretoria há mais de 15
anos. Na Igreja Nossa Senhora
doRosário, do centro deNereu,
a participação de Pedro Garcia
não tem sidomenos importante,
com uma atuação de bons ser

viços prestados por muitos e

muitos anos. Alémdisto, sempre
fez parte da Equipe de Liturgia
desta Igreja. Na S.S.c. Paraná,
Pedro Garcia também marca

ativa presença.Já atuou como

membro daDiretoria e também

como técnico da equipe de fute-
.

bol do aguerrido Paraná.

Como se pode observar,

UMAGRANDE
ESCOLA DE

PRIMEIRO GRAU
AEscolaMunicipal de Primeiro
Grau Victor Meirelles, em

Nereu Ramos, pode ser consi
derada como uma das grandes
escolas municipais de Jaraguä
doSul e, como se então não bas
tasse, em virtude de necessidades

, �e ampliação, dentro em breve
mais uma enorme ala estará
pronta, a disposição de profes-

sores e alunos que ali militam e

estudam. As obras, inteiramente
executadas petamunicipalidade.
jaraguaense. Jä estão bem adi

antadas e dentro em breve serão

entregues ao uso de seus legíti
mos usuários, centenas de jov
ens alunos que, com a base de

seus estudos primários,
-

se

preparam para a luta do porvir.

Jaraguá do Sul, 05 a 11 de setembro de 1992

PEDRO GARCIA é um mem

bro realmente ativo na

comunidade de Nereu Ramos.
Sua vida ali tem se pautado por
um valor inconteste nos acon

tecimentos comunitários e tudo
isto sem olhar seu lado pessoal,
sem auferir lucros ou visar ben
efícios particulares. Sua partici-

. pação o caracteriza como um

homem do povo, lutando pelo
bem-estar comunitário.

PEDRO GARCIA jamais.foi
um homem de política e diz para
todos que "não gosta de polítcai".
Sua candidatura a vereador foi
mais uma solicitação da

comunidade do que uma inicia
tiva de suaprópria vontade..

Mas, PEDRO GARCIA sabe

que, se for eleito, terá em mãos

mais um importante instrumento
para poder fazer pelo seu mu

nicípio, pela sua comunidade,
pela sua e por nossa gente.

Enfim, pode-se afirmar que
quem conhece PEDRO GAR

CIA, poderá confiat num bom
trabalho.

. Tironi, ajudando a erguer_a vila
Vilmärio Tironi, de tra

diicíonal família de Nereu

Ramos.. sempre mostrou

tendência e dedicação à lida com

madeiras. Este seu gosto se fun
damentou quando, em primeiro
de setembro de 1985, fundou a

MADEIRAS TIRONI e a

instalou às margens da ER

·280, Km. 75, beirando a vila de

Nereu Ramos. Seu comércio

começou com a transação de

madeiras brutas, dedicando-se a
venda de madeiras especiais, pro
cedentes do Mato Grosso.

Em 1991, Vilmário Tironí
resolveu ampliar suas atividades,
associando ao

.

comércio de
madeiras a venda de alguns

materiais .de construção, tais
como: telhas, tijolos, cal, cimento,
forro e outros. E foi assim que a

MADEIRAS TIRONI se desen-

volveu, dedicando-se quase que
inteiramente à clientela deNereu
Ramos, de onde recebe a mais

plena acolhida.

Nossa Senhora do Rosário
o NOVONELHO POSTO DE COMBUSTÍVEIS

Há muito tempo que existe o

Posto de Abastecimento de
combustível de Nereu Ramos.
Se até recentemente ele se cha
mava Posto Irmãos Mathedi,
atualmente Ö seunornede regis
tro de firma trata-o de POSTO
NOSSA SENHORA DO

ROSt.RIO e está sob a direção
do Grupo Chiodiní, proprietärío
do Posto Míme.do Posto Cidade,
do Cidade da Vila Lenzi e outros.

Mas, um bom estabelecimento

não faz a sua fama simplesmente
pelo nome. Um bom atendi-

. mento, associando eficiência ao
bom trato, conquista a clientela
e faz com que ele seja constan
temente lembrado. No POSTO
NOSSA S.ENHORA DO

ROS!-RI() I!_á realmente este

bom atendimento com eficiência
no fornecimento de com

bustíveis, nos serviços de lavação,
lubrificação e outros.

É pretensão do Posto Mime, mais

tarde, transferir o POSTO
NOSSA SENHORA DO

ROSbRIO para a BR280, aqui
mesmo em Nereu Ramos, o que
com certeza trará um sensível .

beneficio tanto para a firma

quanto para os usuários que a
.

partir daí não se limitarão ape
nas aos moradores de Nereu

Ramos, mas, também os que
transitam por aquela rodovia.
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ARROZ ZANGHELINI, QUALIDADE
QUE ORGULHA -NEREU RAMOS

ARROZ ZANGHELINI
caminha célere para festejar em
breve a sua longa existência de
três décadas, trinta anos.

Fundada que foi em 1%5, por
Juliano Zanghelini, na condição
de firma indivjdual, em 1971
recebeu a adesão de mais três

sócios: Antônio, Luize Valinor
Zanghelini, alterando assim sua

razão social' e passando a de

nominar-se CEREALISTA
ZANGHELINI LIDA.

Nove anos mais tarde, em

1980, vendo seus sócios a neces

sidade de ampliar suas atividades,
fundaram a empresa
TRANSPORTADORA ZAN

GHELINI LTDA., atuando na

área de transportes rodoviários
de carga, mas, servindo princi
palmente à locomoção do arroz,
o produto da CEREALISTA.

O ARROZ PARBOLIZA
DO ZANGHELINI, é um pro
duto deótimo acabamento,com
plena aceitação nos Estados de
Santa Catarina, Paraná e São

Paulo, com colocação de toda a

suaprodução em embalagens de
1 e 5 quilos.
A CEREALISTA ZAN-

GHELINI não tem descanso

quanto.a q�alidade de seu pro
duto, tanto que vem investindo
até o presente momento e.m
tecnologia de ponta para me-

lhorar ainda mais a já qualidade
do ARROZ ZANGHELINI.

E é por isto que a CEREAL
ISTA ZANGHELINI gostaria
de deixar aqui registrado oseu

agradecimento a todos os co

laboradores, a todos os 'que
acreditaram em seus esforços e

no desenvolvimento da empresa,
especialmente aos seus fun-

cionários, fomecedores, repre
sentantes, clientes e consumi

dores, garantindo em troca que
oARROZZANGHELINIserá

sempre, cada vez melhor.

A Jovem e progressista
Metalúrgica Rico

A METALÚRGICA RICO, es- AMETALÚRGICARICOdedicou--
tabelecida em Nereu Ramos, às

margens da BR- 280, Km. 80 desde 5
de março de 1991, não começou ali,
mas no Bairro Água Verde, em Jara

guá, na data de 10 de novembro de
1989. A empresa nasceu da junção de
idéias dos jovens LuizMárioConrado
e Nilton Adolar Ropelatto, ambos
bastante experientes no ramo da meta-

lurgia.
•

Ocupando hoje uma área construída
de 1 mil m2, numa área de terra de 10

mil m2• A METALÚRGICA RICO
tem muito espeço para se expandir, e
é O que fará, se os negócios continu
arem dando certo como até aqui.

se inteiramente à produção de equi
pamentos utilizados pela indústria de
concretos, como moldes (formas),
máquinas especiais e outros elemen
tos específicos do ramo. Atualmente
suas vendas atingem todo o Brasil,
com um consumo mais constante nos

Estados do Paraná e Santa Catarina.

No momento, são em número de 20 os

profissionais que atuam na META
LÚRGICA RICO, mas, que deverá
aumentar sensivelmente, de acordo' .

com o desenvolvimento da empresa.

O telefone da M.RICO: 72-1661. -

.

Fax 72-1392.

.laraguá do Sul, 05 a 11 de setembro de 1992

Sociedade Esporte Club
'Estrella' de Nereu RalDos
O Estádio da Sociedade Sport Club
"Estrella", entidade fundada em 1 o de

janeiro de 1919, caminhando portanto,
para os seus 74 anos de existência.
Ao longo deste período o Estrella teve

os seus dias de glória, os seus períodos
de grandes realizações no plano de

sportivo. O Estrella já foi campeão do
Município, bem como já foi campeão
dos Municípios da região Norte do
Estado.
A entidade não se destacou no fute-

bol, mas, como o clube da sociedade
de Nereu Ramos, sediou a realização
de grandes e memoráveis bailes e tantos
torneios de inúmeras modalidades de
jogos, inclusive o Truco, a Canastra e

outros.

O "Estrella" de hoje, tem sua diretoria
comandada pelo presidente Lauri

Dematte, possui mais de :zOO sócios e

muitos deles participam ativamente
das promoções do Clube.
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Floriani - um nome do

bairro para a cidade

Para renovar a política, alguns
partidos engajam em suas filei

ras gente nova e com liderança.
É o caso de Paulo Floriani, que
concorre a uma vaga na Câmara

Municipal de Jaraguá pela alíânça
pela nova Jaraguá - PTB - PDS �

PL.
Essas pessoa buscam a ocu

pação dos espaços, dentro de

novas idéias depolítica. O nome

dePaulo Floriani repercute como

representante do Bairro Nereu

Ramos e consegue penetração
em outras regões e até no centro
da cidade.
Na realidade, um candidato

não pode restringir-se aos lim

ites de um bairro, até porque o

vereadorvai para a Câmara com
uma responsabilidade ampla, de
representação social e política
de toda a população.
Por sua característica, sua

vivência profissional e pessoal e
levando em conta suas atividades

empresariais, Paulo Floriani con
segue ter essa ressonância mais

ampla do seu nome.

Especificamente para o Bairro
Nereu Ramos, Paulo Floriani

aponta alguns objetivos, como
vereador:

1- instalação de um gabinete
odontológico junto ao Posto de
Saúde do Bairro;

2 - atendimento médico em
02 períodos do dia;

3 - concretização do sane

amento básico;
4 - abertura de novas ruas e

conservação e pavimentação das
atuais;

5 - mais eficiência no sistema
de transporte coletivo;

6 - instalação de telefone

público.
-

Floriani marcou a sua lide

rança e participação comunitária,
.

ao longo do tempo, promovendo
shows natalinos para as crianças
do Bairro Nereu Ramos, com

dístribuição de brinquedos e

guloseimas.
Isso o aproximou das famílias

do bairro, tornando as relações

entre a comunidade e o seu tra

balho um importante elo social.
Mas Paulo Floriani propõe

mais, se eleito vereador:
- reuniões periódicas com as

associações de bairros, 'con
hecendo as principais carências .

e necessidades;
- levantamento das priori

dades, para avaliação e realizaçã
dos serviços essenciais; .

- oferta de mais qualidade de
vida, através da implantação de
áreas de esporte e lazer.

No geral, Paulo Floriani colo
ca outras formas de ação.

É sua pretensão manter-se

sempre ao lado das pessoas, prin
cipalmente do Bairro Nereu

Ramos, para oferecer um tra

balho eficiente como vereador.

E, obedecendo ao projeto de
Durval Vasel, segundo afirma,
difundir o nome de Jaraguá do

Sul como polo industrial, cul
tural, esportivo e turístico, através
do incremento do turismo de

negócios ..

Professores bem preparados
ministram seus ensinamentos na

Escola Bãsica Euclides da Cunha,
transmitindo aos menores os seus

conhecimentos e fazendo deles uma
boà preparação para os dias futuros.

É a educação prevalecendo, como
base essencial p�ra o desen

volvimento do ser humano, sem a

qual o seu erguimento se tornará

falho e inseguro.

toda a linha de material elétrico,
linha de material hidráulico, fer
ramentas, ferragens, cal, cimento,
tijolos, telhas e todo o material

para construções.
Nesta oportunidade, a GA
DOTTI MATERIAL pARA
CONSTRUÇÃO, tornam
público o seu agradecimento à

população de Nereu Ramos pela
acolhida, pelo apoio que vem
recebendo de todos indistin

tamente, pois, é graças a este

apoio que o estabelecimento tem

se mantido e até progredido.Escola Basica 'Euclides da
Cunha' o ensino estadual

presente em Nereu
O ensino público de âmbito es

tadual, está presente há muitos anos
no Bairro de Nereu Ramos, através
da Escola Básica Euclides da
Cunha.
Ali, centenas de jovens desde os

rnaís tenros anos de estudos, fre
quentam as aulas normais, dedi
cando-se ao aprendizado das pri
meiras letras e preparando-se para
mais tarde seguirem cursos médicos,
alguns profissionalizantes.

GADOTTI:Os materiais

para a sua construção
A firma GADOITI
MATERIAIS PARA CONS

TRUÇÃO LIDA., estabelecida
à rua Luiz Sarti, em Nereu Ra

mos, é um estabelecimento
comercial relativamente jovem,
pois, foi fundado em 29 de junho
de 1990, por iniciativa dos irmãos
Osmair Luiz Gadotti e Rosélia
Marli Gadotti.

Com instalações próprias desde a

sua fundação, a GADOITI
MATERIAIS PARA CONS

TRUÇÃO, reúne em seu estoque
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Os "Garcia" no Desenvolvimento de N. Ramos
Longa é a história dosGar

cia, no comércio de NEREU
RAMOS, marcandosua pre
sença na comunidade pormais
de 40 anos..

Foi BelarminoGarcia que,
com firma individual, começou
com a atividade comercial de
secos e molhados, incentivado .

e auxiliado por sua esposa,
Dona Helena Sarti Garcia

(falecida), e também com a

participação de seus filhos. O
progresso foi chegando e já
em 1976 o sr. Belarmino, for
mando sociedade com seus

filhos Luiz Carlos e Paulo.

Era assim que surgia o SU
PERMERCADO GARCIA

LIDA, um estabelecimento
comercial a altura das ex

igências da comunidade.

A firma individual de Be
larmino Garcia ainda contin
uou por mais 10 anos, até que
em 1986 a sua razão social foi
modificada para COMER

CALBELENICEDEMER
CADORIAS LTDA, com a

participação além do Sr. Be

larmino, de seus filhos: Luiz

Carlos, Ana Valdete e Elen
ice Amábile.

Um ano antes, porém em

1985, é alterada a sociedade

que regia o SUPERMER-'
CADOGARCIA,pois Paulo
Sarti Garcia e sua esposaArli
Geni Garcia, adquiriam as

cotas de participação dos de

mais sócios.

O SUPERMERCADO
GARCIA, cuja quantidade e

variedadedeestoqueo fazem
.

em condições de bem aten

der sua vasta clientela, ainda
mantém um sistema de entre

gas a domicílio, levando gra
tuitamente as mercadorias ad

quiridas pelos fregueses que
moram um pouco retirado e

que não dispõe de condução
própria. O slogan do es

tabelecimento, é o seguinte:
Comprar no SUPERMER
CADO GARCIA, é uma

simples questão de economia

Entre os empreendimen
tos da fann1ia Garcia, de Nereu

Ramos, uma outra partici
pação se destaca. No come

cinho deste ano, Paulo Sarti
Garcia e Ademir Moretti Gar

cia' adquiriram parte da firma

individual Vitória Schiochet,
especializada na fabricação de
doces de frutas. A partir das
alterações contratuais surgiu
a VIPA ALIMENTOS

Supermercados Garcia, mania de bem atender a comunidade

Muito Jovem Malhas

D'Lyons quer
conquistar seu espaço

A IYLYONS MALHAS, de Nereu

Ramos, começou suas atividades fabrís
em 1988, ano de sua fundação, dedi
cando-se no início à prestação de ser
viços para terceiros, ou seja, os ser

viços de facção. E foi nessas condições .

que a I1LYONSMALHAS permane
ceu até final de abril de 1991.
Em maio de 1991, o jovem casal pro
prietário da firma: Almir e Loni Dal
canali, passaram a produzir uma linha
própria de confecções emmalhas, in
stalando de imediato um Posto de

Vendas de seus produtos em Guar

-amirim, às margens da BR-280, km.
60, defronte ao primeiro acesso da

rodovia para guaramirim, para quem
parte de Jàraguá.
A IJLYONS MALHAS não possui
representantes ou vendedores em

outras regiões, pois, sua produção,
ainda pequena, consegue apenas suprir
o Posto de Vendas, em cujo local a

procura-de suas malhas bonitas e bem
feitas, é cada vez maior.

Jaraguá do Sul� 05 a lide setembro de 1992

LTDA, que hoje produz e

comercializa na região e em

Estados vizinhos os DOCES
SCHIOCHET, produtos
puros, damais alta qualidade.

PERTUTTI, O
SORVETE PARA TODOS
Dona Irene FlorianiDematte, por sua
iniciativa, com o incentivo e apoiode
seumarido, Renato Dematte, fundou
em março de 1.991 a SORVETERIA

PERTUTrI, com simplicidade emuito
bom gosto, numa casa enorme de pro
priedade da família, no final da rua

Luiz Sarti, a principal artéria de Nereu
Ramos..
Associando habilidade com conhe

.

cimentos do ramo, Dona Irene passou
a produzir uma linha de sorvetes que
é realmente de dar água na boca.

-

Hoje o sorvete PerTutti destaca-se

pela sua alta qualidade, elaborado a

partir de elementos básicos de cri
teriosa pureza, associados com frutas
naturais escolhidas eselecionadas. Na
sua composição não são incluídas

essências, o que o deixa muito saboroso
e agradável.
A SORVETERIA PE�TUTTI,
mantém hojemais 9 postos de vendas,
sendo 4 postos no centro de Jaraguä e
mais 5 pelos bairros, onde o produto
tem ótima aceitação.

-
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A CRECHE MUNICIPAL REINO ENCANTADO, situada bem no centro do O POSTO DE SAUDE MUNICIPAL PADRE ANTONIO, de Nereu Ramos, por
.

bairrodeNereuRamos,éoestabelecimentodeapoiQàsmãesquetrabalhamforado enquanto é o mals ímportànte-socorro para os cuidados da saúde da população do
lar. Ali, os seus' filhos pequenos estão protegidos e bem cuidados. bairro, embora a presença do médico seja em apenas um.expedíente do día,

Presença da municipalidade em Nereu Ramos
A Municipalidade não

esqueceu NEREU RAMOS, em
momento algum. Como
comunidade perfeitamente in-

tegrada ao Município de Jara

guä do Sul, o poder executivo
não tem medido esforços para
dotá-la de todos os requisitos

necessários para que os seus mo
radores possam viver em paz,
com o devido conforto e bem
estar. Sempre se olhou bem e

bastante por Nereu Ramos, Suas
estradas de acesso e que cortam
toda aquela vasta região, estão
bem cuidadas, permitindo ume

III

,
..

Com a falta de um policia
mento, ds abusos foram se

repetindo em Nereu Ramos,
por parte dos menos esclareci

dos. Como resultado disto,
uma providência foi tomada: a

instalação de um Posto
Policial permanente, instalado

.

na antiga estação da estrada
de ferro, num pequeno prédio

totalmente reformado pela
municipalidade.

Esta rua é o principal elo de

ligação entre ó centro de

Nereu Ramos e a BR-280. A
artéria está recebendo as

atenções da comunidade com a

canalização dos esgotos,
dlstrlbulçäo de água e

preparação do leito para rece

'bel" a pavimentação, cujos tra-
balhos serão concluídos ainda

trânsito fluente e sem proble
mas. Suas ruas no centro davila,
algumas são calçadas a parale -

lepípedos, outras são de chãoba -

tido com cobertura de brita ou

ensaibramento.
Todos os esgotos estão sendo

refeitos, inclusive no acesso prin
cipalàBR-280que,depoisdeste
trabalho, receberá pavimentação.
A iluminação pública está por
todos os recantos e os postes de

. energia elétricamargeiam todas
as ruas até mesmo nos locais
mais distantes. Mas, Nereu
Ramos ainda temmais um privi-
légio, que dependeu da partici
pação ativa do poder público

.

municipal: o fornecimento de

água. A água que abastece Nereu
Ramos, provem de um poço ar
tesiano de quase 100 metros de

profundidadee seu reservatório,'
localizado sobre ummorro bem
elevado e próximo, mantém um

fornecimento perfeitamente
reguíar de água potável de pri
meiríssima qualidade, farta e sem

qualquer receio de que possa
faltar.
ACrechemunicipal também

faz parte da vida ativa de nereu

Ramos, pois, abriga dezenas de

crianças cujos pais trabalham o

dia inteiro fora do lar; o Posto
deSaúde presta a assistência ne
cessária à sua população, com
presença médica todas as man:

hãs; as escolas 'municipais se

multiplicam pelas comunidades
aos arredores, permitindo as

sim que os pequenos aprendam
sem tel' que se submeterem a

longas caminhadas.
O que achamos (opinião

nossa), é que Nereu Ramos
deveria ser elevado à categoria
de distrito, possuir sua própria
intendência administrativa, man
tendo assim a sua vivência semi
autónoma. Talvez que isto lhe

pudesse trazer um desen
volvimento mais célebre e mais

este ano. autêntico.
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Rosi Darius realiza exposição no Banco do Brasil

Público verá trabalhos inéditos

Música

Festivais
movimentama
região A artista plástica Rosi Dari

us realiza de 8 a 18 de setem
bro, nó Espaço Cultural do
Banco do Brasil, de Jaraguá
dqSul, sua 2° Exposição indi-

. vidual de pinturas-nesta
cidade. O convite partiu da

direção local da agência do
BB.

Rosi Darius- ocupará
o espaço cultural do

banco, mostrando aos con

vidados e ao público em geral
32 trabalhos inéditos que

.

abrangem as técnicas de óleo
sobre tela, aquarela e giz
pastel.
Na temática da pintura da

artista continua sobressaindo
um grande amor à natureza.

Suas obras refletem este sen

timento, mostrando sempre'
.elementos como a' terra, as

flores e o ser humano.
A técnica da aquarela e do

giz pastel surgiu com a neces

sidade de busca de umamaior

plasticidade ao Seu trabalho.

Guaramirim/Jaraguä do Sul -

Acontece no próximo dia 19 de

setembro, com início às 20h30min, o
IV FECAG (Festival da Canção
Guaramirense) que premiará os

melhores intérpretes nas modali
dades popular e serteja. O Festival
será realizado no Ginásio de

Esporte Rodolfo Janhn, o acom

panhamento musical será do grupo
O Cruzeiro.

Já em Jaraguá do Sul continuam
abertas até o próximo dia 10 as ins

criçöes para o II Festival dos Festi

vais, promovida pela Academia de

Música Carneirinho com o apoio da
Prefeitura Municipal.

ras, exculturas, gravur
cerâmicas e outras.

Baependi
Os trabalhos ficarão e

tos no clube das 11 às 18 h
ras. Interessados pod
avaliá-las com antccedênci
A promoção é da Galeria
Arte Lascaux e do Espaço
Arte Açu-açu.

Todas as obras estarão à do Brasil inaugurar sua nova

venda, horário das 10 às 15 sede bancária.
horas. Leilão

A artista fica a disposição
Já no próximo dia 10 tem

de clientes e amantes da arte leilão de arte no Clube

Plástica durante o período da Atlético . baependi, às
20h30mins. O comando será

exposição, no local.
_ do competente leiloeiro

A próxima exposição de Arthur Henrique Carstens.
Rosi Dárius está marcada para Obras exclusivas estarão à

Pomerode, quando o Banco venda nas técnicas de pintu-

O II Festival dos Festivais reu

nirá compositores e intérpretes nas

modalidades de composição popular
e interpretçäo popular e sertaneja.
O total de prêmios chega a Cr$ 6
milhões. Alojamentos" alimen taçäo
serão fornecidos gratuitamente. In
formações pelos telefones 72-2845

(Academia de Música Carneirinho)
ou 72-0988 (com Fátima, Assesso
ria de Imprensa da Prefeitura, das
12 às 19 horas).

Seminário
NOTA DE AGRADECIMENTO E CONVITE PARA O CULTO
fAMILIARES ENLUTADOS DE KONRADO KARSTEN, consteran
dos por seu falecimento agradecem a todos os que remeteram flores, coroas e acompa
nharam o extinto à sua ultimá morada.

Agradecem em especial aos Doutores, Cássio Fontoura eCarlosABeltrami, e a toda a

equipe de enfermagem do Hospital São José, pelo tratamento e carinho demonstrado,
Ao pastor Günther Rueckert pelas palavras de conforto.
Convidam'a todos para assistirem ao culto a ser celebrado neste domingo (06) na Igreja
Evangélica Luterana - Centro - e no próximo domingo (13), na Igreja Evangélica da rua
Joinville.

Folclore alemão
em debate

Jaraguá do Stil - A cultura

germânica agigantou sua bases em
•

Jaraguá do Sul. Desdeontem folclo

ristas de diversos pontos do País se

reúnem fio I Seminário Nacional do
Folclore Alemão e para o II Con·

gresso Nacional da Fecab (Fede
ração dos Centros de Cultura

Alemã no Brasil).
Os eventos têm como objetivos

principais: a promoção de um fórum
de debates que situe o folclore ale

mão dentro do diversos conceitos de

folclores existentes; o resgate do

folclore como elemento integrador
da comunidade a partir da reconsti
tuição de sua história a publicação
de um caderno contendo os estudos
e a problemática que envolvem o

universo do folclore alemão no
.

BrasiL

Igualmente existem no Brasil
cerca de 250 grupos de folclore aíe

mão. No seminário e ao Congresso
de Jaraguä do Sul comparecem.
cerca de 100 pessoas que debaterão
seus problemas até o próximo dia

sete, no auditório do Sesi.

TIBÉRIO
AUTOMÓVEIS Compro - vende - troca

Rua Bernardo Dornbusch, s/nQ
Fone: (0473) 72-0759
Jaraguá do Sul - SC

VEREADOR
GllMA'R

MENEL
PFL - N2 25.645Back, 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 dó Sul'(SC) - Fone: 72-
3269

72�3363

o melhor Carro Usado da região
VERONA GLX 1.8, PRATA METÁLlCO'dv
ESCORT L, CINZA METÁLlCO/90
ESCORT GL, DOURADO METÁLlCO/88

VERONA LX, MARROM METÁLlCO/91
SANTANA GLS, CINZA METALICO/91
ESCORT L, PRATA METÁLlCO/91

PARATI CL, BRANCO/90
ESCORT L, AZUL METÁLlCO/90
!=SCORT GHIA, VERMELHO PEROL./88

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 158
Fone 72-1777 .: Jaraguá do Sul - SC
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te sábado,o colunista
OACIR
NÇALVES e JANE
HNER.O badalado
mento tem lugar na
�aSAo
IzGonzaga,seguido de

pçAo
grande estilo,nos salões

DESTAQUE EMPRESARIAL

ANIVERSARIANTES

DA SEMANA
Dia 5{9 - Pedro Borges, em Corupã; Euany
Hornburg. Airton Paul,Flávio Streit e

Ronaldo Guilherme SchmidtDia 6{9 -Ea
clair Pereira Lima Hinsching. Eloni Borges,
Arnaldo Pasqualini, Rui Romero Bauer,eJu
lioMaxManlte.Dia 7{9 - Ondina deOliveira,
WernerMey, em Sao Paulo,Sezelanda Maria
da Silva Costa, em Lagllna; Nelson José da
Costa, em MaSsaranduba; Renato Raboek,
Mercedes Silva Saade, Maria Ida Torinelli,
Eugenio Schmockel)oinville; Henrique
Fugel Filho e Patricia Vegini.Dia 8{9 - Al
fonso Erdmann,Wally Friedel, Nelson Amo
rim, em Joinville;Terezinha Haffermann
Pereira, em Florianopolis; Maria D. Nagel,
Ivo MOser,Gilson Cesar Siefert, Istela Mari
Moser, Walmira Schneider, em Florianopo
Iis, Isabela e Mariana Barbosa, em

Florianopolis.Dia 9{9 - Damasio Schimitt,
WaldemarSchmitt, AlbrechtGumz.Hartwich
Hanemann, Witti Bona, Maria Anezia
Gonçalves de Araujo, Reinoldo Ucker,
Cecilia Pedri Papp,Doroty Martins, Carlos
TitoSteaengraber, em Joinville e Flavio

Brugnago. Dia 10 {9- Patricia Beltramini
Poffo e Beatriz Furlan Hille.

Niver

Completou seus 12 anos no dia
de ontem(4),a gatinha Teneci

Aparecida da Costa.Seus

pais,Dalva e Antônio e o

irmão Fabrício desejam-lhe
muita saúde e felicidades mil.

Nome: WANDER WEEGE

UM IDEAL: Quando jovem, estudante técnico
químico têxtil, o meu ideal era chegar um dia
e realizar-me profissionalmente em 1� lugar.
Em 2.tJgerar trabalho e desenvolvimento.

UM CONSELHO: Acreditar em si, estudar,
dedicar-se sempre às boas coisasprofissionais
e SOClalS.

UMA RECEITA DE SUCESSO: Só o tra

balho dignifica e enobrece.
Sei do meu dever como ser humano nesta

terra, motivo porque ainda tenho muito de
bom a fazer e compartilhar.

Hoje
(sábBdo),completa
seus espertos 9
anos,a gatinha

Luciane
Priscila

Karsten,filha
de Lourival

(Lorita)
Karsten e

recebe suas
amizadesem

sua residência.

Nopróximo dia 13,a comunidade Evangélica Luterana da Paróquia
Apóstolo Paulo(Vila Lenzi),promove sua festa com inicio às 9:30hs da
manhãA programação inclui musical ao vivo e serviço completo de bar e

,

cozinha para os presentes,com destaque especialpara o Bingão.a partir das
15 hs,onde serão saneados lO(dez) valiososprêmios.

Vem ai Baile da Primavera,com o conjunlo Jeuo Natura�no ClubeAtléüco
Baependi,dia 19próximo.

Acontece neste domingo o Baile da Independêncialnicio às 21hs,com o

conjuntoMusical 1M.

COMPRA - VENDE - ALUGA

Rua Wa/terBreilhDupt, 92 (tJefr0trt4 QO

BeiTaRioC,. de Compo)
FOlIe (047J) 72-2593
Jamgu4doSul- SC·

RUIIMal. Deot:Ioro, 28
F(IM: (0473) n.oJ46/72.0B66

CLíNICA
VETERINÁRIA

DloqueM
demelhorJHI'G
seus animais

ZQQ
�.
VIDA

Atendimento clinico, cifÚlJÍco,
intemamento, ruio X, WlCUUU,
hospedagem, petshop, banho,

tosa, carinho e proIeçlJo_

M6Ikoa V...........

ADeII8e B. Leh_
CRMV2-1125

Maurfdo Lebm_
CRMV21126

.BettID.G4*h
CRMV2-1389

RuaReinoIdoRau,632
Fone: 72·1599

ELES CHEGARAM!
i hora de você ganhar.' __

GANHE MAIS COM

:
Z Autom6veis Fiat Uno Mille.
2 Moto Compressores Schulz.
2 Fornos Elétricos Fischer.
2 Secadoras Mueller.
2 Cortadores de grama CID.

AINDA É TEMPO DE VOCÊ
\

PARTICIPAR, JUNTE TICKETS E
NOTAS FISCAIS, TROQUE POR CUPONS.

.Ó7Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



VENDAS

LOCAÇÕES

LOTEAMENTOS

LOCAÇÃO
SALA COMERCIAL na Rua Bernardo Dornbusch n. 1172, com
SO,00m2 Cr$ SOO.OOO,OO
SALA COMERCIAL: na Rua Roberto Seidel em Corupá
SALA COMERCIAL: em cima da MP e em cima do UNI
BANCO
APTOS NO ED. JOANA. C/02 dorm. + dependência de empre

gada
02 banheiros. garagem, portão eletrônico.
Cr$ 6S0.000,00 e 700.000,00
APTO na avo Getúlio Vargas, 49, com 3 dorm.sala, cozinha,
banheiro e área de serviço
APTO na rua Pastor Alberto Schneider, n? 1187 apto I com 2

dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem.
APTO na Av.Mal.Deo-

doro da Fonseca n028-com 01 dorrr .sala, cozinha, banheiro.

CASADEMADEIRA na rua ErichAben n. 85 c/03 dormitórios,
sala, cozinha, banheiro. Cr$ 350.000,00
CASA DE ALVENARIA na rua Irmão Leandro, 99 cl 01
dormitório, saia, cozinha, banheiro, e garagem. CASA DE
MADEIRA na rua João Planinscheck, 827 fundos, c! 02

dormitórios, sala. cozinha e banheiro. Cr$ 300.000,00
07 CASAS GEMINADAS na rua Alfredo Funke. 76 cl 02

dormitórios, sala, cozinha, banheiro, luz individual.
Cr$ 350.000,00
APTO EM NEREU RAMOS na rua Albino Zanghelini,168 c/02
dormitórios, sala. cozinha e banheiro.

Cr$ 300.000,00
CASA DEMADEIRA na rua LeopoldoJanssen, 251 fundos cl02
dormitórios, sala. cozinha e banheiro.
APTOEM NEREU RAMOS na rua Albino Zanghelini, 168 apto
03 cl 3 dormitórios, sala, cozinha, e banheiro, Cr$ 500.000,00

VENDAS

:'ASA ,,,lIS'i'A eil apto. na Rua João Grubba, pr6x. Weg II.

'.:,!>.'31 VISTA na Rua Adolpho A. A. Ziemann, s/nº.
CASA DE ALVEi'I (IRIA na Rua Roberto Ziemann.

-

I CASA DE ALVEN·YIA na Rua Três Rios do Norte.

CHÁCARA c/50,OaO.OOm2 em Guaramirim c/150m de frente s/asfalto
CHÁCARA em NEREU RAMOS c/145.000.00m2 e/casa de 160m;'.
TERRENO 13,50 x 38 na Rua Nicolau Schmitz.

I
TERRENO c/7.500,OOm2 na Rua Roberto Ziemann.

TERRENO o/esquina na Rua Antônio Carlos Ferreira.

TELEFONE DO PLANO DE EXPANSÃO.

CRECI 0914 - J

VENDE
CASA DE ALVENARIA com 90m2, ter
reno 300m'2, na COAB.
CASA DE ALVENARIA com 240 m2,
terreno com 1.784m2 - Ilha da Figueira
CASA DE MADEIRA com 148 m2, ter
reno com 450 m2, Rua Walter Marquardt
CASA DE MADEIRA com 100 m2, Rua
Santilha Rengel - Ilha da Figueira
CASA DE ALVENARIA S/ACA
BAMENTO - com 263 m2, terren<�de 300
m2,na
Rua Alfredo Mann
APARTAMENTO - com 188 m2 - ed. Ana
Paula - Rua Procópio Gomes de
Oliveira
APARTAMENTO - com 153m2 -Ed, Schío
chet - Rua Barâo do Rio Branco
APARTAMENTO - com 250 m2 - Ed
Athenas
APARTAMENTO - com 100 m2 - Rua

Domingos da Nova - Ed, Jacó Emmendo
erfer
TERRENO - com 800m2 - Rua João M.L.
Braga
TERRENO - com 542m2 - Loteamento da
Barra

TERRENO - com 2500m2 - Rua Hen

r ique Marquardt - Prox. à Grutta

APARTAMENTO - 1

quarto EDIf!.CIO
MAGUILU
CENTRO Cr$
25.000.000.00 até 10/091

TERRENO VILA
RAU - C/4S0,OOm2
Lot Liodoro Rodrigues
Cr$ 13.000.000,00 - até

31108192

área construida
+ terreno c!7S0,OOm2
Jaraguá Esquerdo
Cr$ 105 millvEes -

-

ALUGA
CASADEALVENARIA - próx. Ao Juven
tus. (2 dormitórios).
CASA DE ALVENARIA - no Molha � (2
dormitórios)
CASA DE MADEIRA - Vila Lenzi - (2
dormitórios)
KITINETE - Rua alfredo Carlos
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,PARA VEREADOR
PAULO

FLORIANI
PDS _ NQ 11630

� VÃSEL
____GUENTHER

Y.W ALIANÇA PARA NOVA JARAGUA

PREFEITURAMUNICIPALDEMASSARANDUBA
ESfADO DE SANTACATARINA
Gabinete do Prefeito
LEI N. 446/92
DÁVIO LEU, Prefeitomunicipal de Massaranduba, Estado de SantaCatarina, no uso
das atribuições que lhe slo conferidas pela Legislação em vigor, faz saber a todos os

habitantes do Município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte
LEI:
DA DENOMINAÇÃO AO TERMINAL RODOVIÁRIO
Art 1. - Fica denominado de TERMINAL RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS -

MASSARANDUBA, o Terminal Rodoviário construído pela Prefeitura Municipal
na Rua 25 de Julho.
Art 2. - A presente Lei entratá em vigor na data de sua publicação; revogadas as

diposições em contrário.

PAÇO MUNICIPALDEMASSARANDUBA, em 28 de agosto de 1992.
DÁVIOLEU
Prefeito Municipal
Publicada no expediente na data supra
HILÁRIO FRITZKE
Diretor Depto. Administração

PREFEITURA MUNICIPAL
-DE MASSARANDUBA

ESTADO DE SANTA CATARINA
Gabinete do Prefeito

-_

� CHIODINI
,.�-----
Empreendlmentos Imobiliâríos

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

VENDE:'

Sala comercial com 65m2 � Ed. Florença
Sala comercial co-n 70m2 (térreo) - Rua Joinville
Aptos. 1 quarto com 70m2 - Ed. Florença
Apto. 2 quartos com 130m2 - Ed. Florença
Apto. 2 quartos com 72",2 - Rua Egrdio V. de Souza (financiado)
Casa alvenaria com 120m2, terreno 260m2 - Rua João J. Ayroso
Casa e'T1 Schroeder com 48",2, terreno 450",2
Casa alvenaria sern acaba-nento CO'T1 240'T12 - próx. Ind. Reunidas
Terreno em Schroeder CO'T1 525m2
Terreno em Schroeder com 717'T12
Terreno Vila Rau com casa semi-acabada de 70m2
Terreno Rua Preso Epitácio Pessoa com.lgalJ)ão de 640m2
Terreno. Rua Roberto Zlemann com·2.025",2

'

Emmendöerfer

lança
o luxuoso

Omega
A concessionária Emmendoer

fer lançou no dia 27 à noite, em
coquetel à convidados especiais, o
carro Omega, fabricado pela GM
com tecnologia importada.

o Omega é um carro de luxo,
criado pelaGM para competir com
veículos importados do mesmo

porte. O carro reúne característi
cas que o tornam praticamente
único, com extrema segurança,
conforto, elegância, eficiência, e

facilidade de direção. Ele oferece
vários equipamentos opcio-

nais e já está à venda na conces

sionária Emmendoerfer, única re

vendedora oficial General Motors
da região.

Prêmio

Puma ganha
o destaque
Indústria/92

I

AEmpresa deCarroceriasArgi,
na qualidadede concessionária dos
automóveis e caminhões Puma,. Está
noticiando a premiação do camin
hão Puma 914 como o destaque
Indústria 92, prêmio concedido

pela Federação das Indústrias do
Estado do Paraná. Rolf Bothá'
Hermann, diretor presidente da

Argi, diz que a premiação, o re

conhecimento, a qualidade, a cria
tividade e o arrojo tecnológico da

empresa, incentiva ainda mais a nós
e a Puma, dar continuidade aos

nossos investimentos e ao aprimo
ramento da qualidade dos produtos
e de atendimento ao cliente.

Móveis Weber
Fábrica e Loja
Armáros Embutidos - Móveis
sobmedida - CozinhasAmarica-
nas - Moveis em Geral.

77-0077 - 730238 - Guaramirim
-SC

CONS�RUTORA BEMAPI LTOA.

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

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

Jaragná do Sul, 05 a 11 de setembro de 1992

EDITAL N. 96192
CITAÇÃO DE: ROSA MARIA SAMPAIO

,

o DOUTOR HAMILTON MUSSI CORR&\, JUIZ DE DIREITO DFSIGNADO DA

TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FAL�NCIA E CONCORDATAS DA

COMARCA DE CURITIBA CAPITAL DO FSTADÓ DO PARANÁ
FAZ SABER:

Aos que o presente Editai virem, ou dele conhecimento tiverem, expedido dos autos de
NULIDADE DE FSCRITURA PÚBLICA No. 10.201, movida por ENEDINA
DRANKA KIEFFER e FREDERICO KIEFFER eontra ROSA MARIA SAMPAIO E

CIADE HABITAÇÃO POPULAR DE CURITIBA· COHAB-CT; rol apresentado o re-

querlmento de seguinte teor:
'

REQUERIMENTO: Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Vara de Registros Públicos da
Comarca deCuritiba.ENEDINADRANKAKIEFFER, administradora hospitalar, por
tadora da C.I. No. 5.ooo.905.835-RS e do C.P.F. No. 148.869.440·00 e si marido Dr.
FREDERICO KIEFFER, médico, portador da C.I. No. 6.ooo.905.759·RS e do CoP.F.
No. 000.979.420-49, ambos brasileiros, residentes e domiciliados na Av. Caí no. 55,
bairro Cristal, na cidade de Porto Alegre-RS, por seu procurador e advogado Inrra
assinado (instrumento de mandato anexo - doc.1), cujo endereço encontra-se grarado
no roda-pé desta, vem respeitosamente à presença de V.Exs., para propor Aç'A'o de

Nulidade de Escrltu�a Pública deCompra e Venda, pelos motivos de rato e de Direito a

seguir aduzidos: 1 - Os reqqerentes sfo legítimos proprietários dos lotes de terrenos

urbanos n.s 1 e 2 da quadra\J4, da Planta Vila Pinheiros, bairro CapA'0 Razo, M. De
Curitiba,medindo em conjunto 30m (trinta metros) derrente para a RuaAtRio Brunettl

(antiga rua 10), por 34,5Om (trinta e quatro metros e cinquenta centímetros) de rrente
para a atual RuaWaldemlro Pereira, havidos por adjudlcaç'o 'nos autos de Inventário
n, 1895/67 da Comarca de S.José dos Pinhais, Espólio de André Dranke, conrorme
transcriçto n. 9.417 do livro 3-G da 8&. Clrcurnscrlçlo do Registro de Imóveis de

Curitiba; Título anterior n. 17.893 do livro 3-F da 3a. Circunscrlçlo de Curitiba (docs.
2 ao 7) 2 - Recentemente, ao solicitarem certidão atualizada no n. 8. ONcio de Registro
de Imóveis (does, 8,9 elO), toram surpreendidos pela constataçlo de que talslmóvels,
sem os requerentes fossem os vendedores, em data de 12/11/90, tinham sido alienados

para ROSA MARIA SAMPAIO através da eseritura pública rorjada, lavrada no 5.

Tabeli4'o Alrredo Braz, desta Capital, às ns. 302 do livro 569-NA, conrorme se vê nas

cópias anexas (docs. 11, 12 e 13). 2.A. Decorridos apenas 45 dlas da ralsa transaçSo,
Rosa Maria Sampaio, pela e•.erftura pública lavrada às ns. 156 do livro 363-N no 9.

Oficio de Notas (Tabellfo Motta) desta Capital, em 2Sl12/90, vendeu os rererldos

terrenos Ia RAJASTIlAN PARTICIPAÇOES DE IMÓVEIS LTDA. Firma es

tabelecida

e�Urltlba,
à rua Carmelo Rangel, n. 730, Tel. 243-7227. 2.B. - Esta última

por SUa vez, p Ia escritura pública lavrada às ns. 197v. Do livro 371-N, em 13/09/91, no
mesmo9. Ta liloMotta, deCuritiba,DOOU os doislotesde terreno em questl'o à CIA.

DE HABITAÇÃO POPULAR DE CURITIBA - COHAB-CT, sediada nesta Capital à
Rua Capitl"o Souza Franco n. 13. 2.C. - Todas estas transações encontram-se registra
das conrormeR-l, R-2 e R-3,junto às matrículas n.S 68.854 e 68.855 do 8. Registro de

Imóveis da Capital, abertas a partir da ralsa venda relatada no ítem 2 supra. 3 - Os

requerentes já tentaram localizar a Ialsa compradora ROSAMARIA SAMPAIO na

cidade de Jaraguá do Sul-SC, em diligência particular; todavia, a procura resultou

inútil, já que o endereço constante da escritura do'9. Tabelião Motta - Rua Pedro

Schmldt, n, 822, inexiste naquela cidade; tal rato leva a se supor que o nome Rosa Maria

Sampaio também deve ser Ilaso, bem como toda a documentaçllo apresentada ao

Tabellão Mota, para a lavra da escritura de venda dos imóves à firma Indicada no ítem

2.A. 4· A transação relatada no ítem 2 supra, como a final restará comprovado, ocorreu
mediante ralsificação total a partir das assinaturas, cédulas de Identidade e C.P.F.,
apresentados ao 5. Tabelilo Alrredo Braz, e de cujas fichas cadastrais aU confecelena
das (doc.14) se extraem os dados que Ioram atribuídos aos legítimos proprietários, maS
que em nada condizem com a realidade ao serem comparados com os doc_ument�s
verdadeiros (doe.Lã), se não vejamos: DADOS FALSOS: Nomes - Enendlna Dranka
KIEFFER. Naturalidade Jaraguá do Sul - SC. Data Nasc. 18,'1l/40. Residência Rua
Blu!Renau, 100.

Lages.Sc. Doc. IdenL - 8,'IU.435.767-SC c.P.F. - 401.543.199-53. Nome
Frederldo KIEFFER. Naturalidade - Lages - SC. Profissll'o - Dentista. Data Nasci
mento. 25/12/35. Residência - Rua Blumenau, 100 - Lages - Sc. DoddenL 8,'.968.736-
sc. C.P.F. - 40l.S43.199-53. Pai- Carlos KIEFFER. Mie·Maria KIEFFER. - DADOS
VERDADEIROS: Nome·Enendlda Dranke KIEFER. Naturalidade Slo José dos Pin
hais - PR. Data. Nasc. 29/04/27. Residência. Av. Caí, 55 Porto Alegre-RS. Doc. IdentI.
S-000.!I05.835-RS. C.P.F. 148.869.440-00; Nome Frederldo KIEFER. Naturalidade.

Lapa-PR.Profisslo,Médico,Data Nasc. 02/12/17. Residência Av. Caí, 55PortoAiegre.
RS. Dec.Ident, 6.000.905.759-RS. C.P.F. 000.979.420-49. Pai. Gullhenne KIEFER.
MIeAlmirinda Stlnglln KIEFER, 5-Que assim sendo, são nulos os atos de tranrerêncla
dos referidos Imóveis, e como tal deverlo ser declarados em coníormldade com os arts.

145 e 146 do Código Civil brasileiro, retornado aos seus legítimos donos,já que nunca
os alienaram, e vinham pagando normalmente os impostosmunicipais (IPTU) através
de preposto, Inclusive os relativos a 1992, como legítimo detentores da propriedade
plena, e do que fazem provajuntando os comprovantes em anexo (does 16a 19). 6·Ante
o exposto requerem seja a presente recebida em todos os seus termos, determinando
se a citação dos réus abaixo nominados para que se respondam, querendo, os termos
desta açll'o, no prazo legal, sob pena de revelia: - Rosa Maria Sampaio, brasileira,
solteira, do lar, c.1. n.19/R.K.375.486-SC, C.P.F. n. 615.691.438- 20, com endereço (In
existente) ... rua Pedro Schmidt, 822 na cidade de Jaraguá do Sul-SC, mediante edita.
- Rajasthan Participações e Incorporações de Imóveisltda., p,\ssoajuridlca Inscrita no
CGC n. 79.724.460/0001-93, na pessoa de seu representante legal, e com endereço à
Rua Carmelo Rangel, 730 Tel. 243-7227, emCuritiba. - Cla, DeHabitação Popularde
Curitiba-Cohab-CT, na pessoa de seu representante legal, com Inscrlçlo no CGC n.

76.495.696t0001-36, e sediada à Rua Capltl'o Souza- Franco n.13, em Curitlba- PR.
Pede também a notificação popular de Cu.itiba • Cohsb-Cf', para que abstenha-se de
fazerqualquer uso ou transação doslmóveis sub-judiceobjetos destaaçto, sob pena de
responder por perdas e danos. Pedem, ainda, a intimação do 5. TabelláoAlrredo Braz
e do 9. Tabelião Motta, de Curitiba, para ciência, da presente e averbação à margem,
abstendo-se de rornecer cópias, translados ou certidões das escrituras enumeradas no
ítem 2 desta e lavradas em seu respectivos oficios, só o. razendo mediante expressa
menção desta, de igual modo, o 8. Ofício de Registro de Imóveis de Curitiba, para que
proceda a averbação junto às Matrículas 68-854 e 68.855, da propositura desta ação,
para os fins de direito. Ao final, eídatos, notificados, e intimados os interessados, bem
como o Ilustre Representante do M. Público, seja a açllo julgada procedente, bemo
como, sejam declarados nulos e Inválidos os atos objetos desta ação, especialmente a

escritura pública falsamente outorgada à suposta compradora Rosa Maria Sampaio,
bem como das escrituras das escrituras dns alienações suhseqüentetes e respectivos
registro, para que voltem ao estado anterior, ou se já, para o nome de seus legítimos
proprietários, ENENDINA DRANKA KIEFER e si marido FREDERICO KIEFER,
averbando-se ainda nas matrículas respectivas os seus verdadeiros dados pessoais e

documentais de identilicação, e condenando-se os réus 80 ressatcimento de todas as
despesas incorridas, inclusive as custas processuais, despesas judiciais e honorários
advocatícios, e demais, de estilo. Protestam ainda, pela apresentação de todos os tipos
de provas em direito admitidas, em especial a documental, testemunhal e pericial, além
de depoimento pessoal, paro comprovação do alegado. Atribuiu-se à causa o valor de
Cr$l.OOO.OOO,OO N.T.P. E D. Ctba., abriV92. (a)Wilson Klapuch • Advogado.
DFSPACHO: Cite-se. Em, 8,'julho/92. (a) Hamilton Mussi Corrêa - Juiz de Direito De
signado.
E para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém de ruturo possa alegar
ignorãncia, passou-se o presente Edital que será publicado e olixado na rorma da lei.
Dado e passado nesta cidade de Curitiba, Capital do Estado do Paraná, aos dezesseis
dias domês oIejulho do ano demil nm'ecentos e noventa e dois. E eu AnuarMiguel Abib
- Escrivão, que o mandei datilograror, conr.ri e subscrevi.E Hamilton Mussl Corrêa.
Juiz de Direito

Designado.
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JaimeBlank

o tiro vai bem
Uma das modalidades que

mais vem se destacando ulti

mamente, é a do tiro. Com o

advento da Schützenfest, esta
modalidade criou novos adep
tos e tomou vulto. Hoje, Jara
guá do Sul desponta como

uma das maiores forças neste

esporte. Ainda no ültimo final
de semana, o C.C.T. Marechal
Rondon foi o primeiro colo
cado numa das etapas do cam
peonato estadual disputado
em Jaraguá, e agora lidera a

compeonato estadual dispu
tado em Jaraguá, e agora lidera
a competição na categoria ca -

rabina 22.

Sem nenhuma chance, o

técnico Itamar Belasalma terá

quatorzediasparaprepararsua

equipe. O Jusemus estréia na

TaçaCidadedeLages, nodia 20
de setembro, contra a Chapeco
ense, no Estádio IoõoMarca/to.

A diretoria do Juventus

aplicou a multa de 20% sobre
os salários dos jogadores Neto
e Teco, expulsos no jogo con

tra o Avaí,deixando a equipe
em má situação. Ambos se in

surgiram contra o árbitro I

Dalmo Bozzano e seu auxiliar.

Apesar disso o clube fará a

defesa dos atletas.

Além do zagueiro Léo,
apresentou-se na segunda
feira, o goleiro Gerson, que
estava emprestado ao Som
brio. Na quinta-feira foi a vez

do lateral Fábio Luiz se apre
sentar no João Marcatto.

D,ESPACHANTE
CitO

�acallEl1tos, nnsferência� negativa�
seguro obrigatório e taxas.

Rua Jorge Lacerdlt 169· Fone: 72-2779

Jogos Regionais: Jaraguá não foi bem em S. Bento

Bocha e bolão
classífícados

para os Jasc
São Bento do Sul - Somente
duas das oito modalidades que
Jaraguá mandou a São Bento
do Sul obtiveram. sua classifi

€ação nos JogosRegionais, com
vistas aos Jogos Abertos deste
ano em Joinville, e não três como
divulgamos na edição anterior.
Uma delas foi a bochamasculina,
que desde 1980 - quando os Jogos
Abertos foram realizados em

Jaraguá do Sul, não participava
da maior competição poli-espor
tiva de Santa Catarina. Esteve
ausenteduranteonze anos, pois
não conseguia sequer passar das
eliminatórias (Mícroregionaís e

Regionais). Neste ano, a bocha
se preparou adequadamente e

com um só objetivo: classificar
para os Jasc. Foram muitas horas
de treinos e.jogosamistosas, eo

terceiro lugar obtido em São

Bento, veio coroar o esforço
de todos os atletas e da comis
são técnica. Desde o técnico

Orlando Rosa da Silva

(Landinho), do coordenador e
atleta Clair José Benatti e dos
demais atletas Alfonso José

Hupner, Marco Antonio Facin

Alves, Albano Jacob Fodi, Zelia
Moreira Trindade (Gambá),
Irirneu Kasteller, Waldemar
Maximiliano Rau, Juscelino José
Vieira e Invaldo Gr ützma

eher, todos tiveram a mesma

importância nesta extraordinária
conquista. "O objetivo maior foi
alcançado: classificar para os Jase,
agora ameta é ficar entre asoito

melhores", declarou o técnico
Landinho. Os preparativos serão
intensificados ainda mais, com

vitórias (Gaspar e Itajaí) e uma

derrota (Indaial), O selecionado
jaraguaense obteve a segunda
colocação nos Jogos Regionais
- Indaial ficou em primeiro� $8.
garantindo sua participação
nos Jasc de Joinville.

Equipe de bocha de Jaraguá que volta aos Jogos Abertos após
11 anos ausentes das -dIsputas

treinos às segundas -feíras no

Baependi e às quintas-feiras no
Agropecuário. Vários amistosos
estão programados, com as se

leções de Timbõ, Joinville,
Blumenau, São Bento do Sul,
Ibirama, Seara, entre outras.

"Vamos estar na ponta dos cas

cos", finalizou dizendo Landinho.
A outra modalidade classificada
foi a do Bolão 16 feminino do
técnico Aldo Bartel.Com duas

Alvorada, a Ulll passo da decisão
Guaramirim - A equipe do Al
vorada de Rio Cerro II deu

importante- passo à conquista
do segundo turno da primeirona
jaraguaense ao derrotar o Ami
zade de Guaramirim, por 2 a 0,
no último sábado, no estádio

Henrique Bernardi. No jogo de
volta marcado para às 15hs de

segunda-feira (7), e� seu

estádio, o Alvorada precisa tão
somente de um empate para
garantir o título, o que lhe dará
o direito de decidir o campe
onato com o Cruz de Malta -

campeão do primeiro turno.

Uma vitória do Amizade, pro
vocará a prorrogação de trinta

mi_nutos e em caso de empate, a

ELETROLAR
Comercial de Peças Ltda

Posto Autorizado
Arno, Walita, Britânia, Eletrolux, Suggar, Fischer, Layer,
Nardeli, Lorenzetti, Faet, Makita, Fame 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 Fonseca, nO 1.309

Fax-Fone: (0473) 12-2200
- Jaraguá do �1I1li

II

disputa será através de penali
dades máximas.
Nos aspirantes, o Amizade der
rotou ao João Pessoa por 2 a °
e joga neste sábado, às 15hs, no
Estádio João Lúcio por um

simples empate. Em caso de
vitória do João Pessoa, haverá
prorrogação e persistindo o

empate, o jogo será decidido nos

pênaltis.

SEGUNDONA

O campeonato da segunda
divisão de amadores daUF pros
seguiu no último dom ingo (30)
com estes jogos: Titulares -

Cosmos 5 x 1 XV deNovembro
e Ponte Preta 1 x 2 Flamengo
Aspirantes - Cosmos 1 x 5 XV
de Novembro e Ponte Preta 1
x 1 Flamengo.

Começa hoje o

·"Peladão" de Futsal
Jaraguá do Sul- Começou neste

sábado, no gínäsíoArtur Müller,
a décima edição do Campeonato
Municipal de Futebol de Salão,
denominado de 'Peladão; A or

ganização do evento rnaís uma vez

está a cargo da Secretaria pe Cul

tura, Esporte e Turismo e Divisão

Municipal de Esportes de Jaraguä
do Sul. Participam este ano, 19
equipes, que estão distribuídas em
quatro chaves, da seguinte forma:
chave A - Oficina Krüger, Com
pusys, Metalúrgica Menegotti e

Barcelona; chave B - Rolinhos,
Marcatto Imóveis, Auto Escola
Sinal Verde/Lanchonete O Canal,
Coisarada e Clube Estoril/Instala
dora Osvaldo; chave C - Box Car,

Persianas Barrabaxo, Arweg, Mal
has San Remo e Santo Antônio;
chaveD -BrasilNovo EC.,Braver
oe, Mateus mat. de Construção,
Figueirão MaL de Construção e

Chatuba.
A primeira rodada está mar

cando estes jogos: 14h-Oficina

Krüger x Compusys, 14h40min -

Met.Menegouí x Barcelona,
15h20min - Rolinhos x Marcatto

Imöveís, 16h - Auto Escola Sinal
Verde/Lanchoneteà Canal xCois

arada, 16h40min - Box Car x'Per
sianas Barrabaxo, 17h20min -

Arweg x Malhas Saâ Remo, 18h -

Brasil Novo F.C. X Braverde e

18h40mirn Mateus

Mat.Construçäo x Chatuba.

Vôlei

Jaraguá está
nas finais
do estadual
Chapecó -

confirmandi'ótima fase de voleibol jaraguae
.'a equipe da DME!Kohlbach

.

quistou o primeiro lugar na

semifinal doCampeonato Estad
.

de Voleibol Feminino Adulto, ws:
putado no período de 27 a 29 de

. agosto, em Chapecó. As comanda
das do técnico LuísAlberto Padilb3

(Manga) venceram a São Ludgero
por 3, a 1 (11 xIS, 15 x O, 15 x 1 e 15
x 3), a Biguaçü por 3 a O (15 x 9,15
x 3 e 15 x 9) e a C.R. Chapêéö pod
a l (ISx7, ISx 13, 12x 15 e 15x 13).
A classificação final 'ficou assim: t,

DME/Kohlbach, 2. C.R. ChapeOO;
3. Bluvolei/Breitkopf/ßngecon, 41

,

C. 31 de Julho (.Toinville).

Com estes resultados, a equipe
jaraguaense garantiu sua c1assifi·
cação para a fase final da compe
tição. São estes os jogos: Dia 12/09
(20h) - DME/Kohlbach xC. 31 de

Julho(emJaraguá), dia 19/09(ZOb)
- C.R. Chapecó x DME!Kohlbacb
(em Chapecó), 'día 26/09 (201) - C
31 de Julho x DME/Kohlbach (em
Joinville), dia 07/09 (20) - DMEI
Kohlbacch x Bluvolei/BFeitkopfl
Engecon (em Jaraguá), dia 14/iO
(20h) - Bluvoleí/Breítkopf/Engc
con x DME/Kohlbach (em Blume

nau), dia 17/10(19h) - DMl{/,
Kohlbach x C.R. Chapecó (elt
Jaraguá).

SANTA· MARTA
CONSTRUTORA·, INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA.

PROJETOS., CONSTRUÇÃO, OBCORAÇÃO,VENOAS OE TE RRENOS, CASAS E APARTAMENTOS rUá Reinoldo Rau, 541 - Fon.: 72 32 82
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ELEIÇÕES

92
CARTA DO LEITOR

Jaraguá do Sul, 31 de Agosto de 1992

ÀREDAÇÃO DO JORNAL CORREIO DO POVO
NESTA
Por iniciativa do seu presidente, Amauri da Cunha Jacob, a

Sociedade Esportiva João Pessoa, de Jaraguá do Sul, acabou se en

volvendo em um caso explícito de abuso de poder econômico e

envolvimento polftico- eleitoral da sociedade, o que não é permitido
pelos seus estatutos. Abusando-se do fato de ser o presidente da

entidade, Amauri da Cunha Jacob, remeteu ofício aos associados

pedindo votos para os candidatos da Força Democrática, Adernar
FredericoDuwe eWernerSchuster; tendo em vista o recebimento de

recursos financeiros para que fossem executadas algumas obras.
No oficio, o presidente da Sociedade confessa que o dinheiro

recebido foi conseguido peloPMDB, atravesdó candidato a vereador
Adalberto Frankobiack,

'

Caracterizado a prática de crime eleitoral, a Aliança para Uma

Nova Jaraguá impetrou ação na justiça contestando o ato do pre
sidente da Sociedade Esportiva João Pessoa. Vale salientar que a

Aliança não tem absolutamente nada contraa entidade em síemuito

menos se�s associados, O que não se admite é que, em troca de

favores vindos dos integrantes da Força Democrátioca, Amauri da
CUnha Jacob, passe a usar asociedade para fins políticos.A Aliança
para uma Nova Jaraguä entende que, fatos como esses, devem ser

coibido��l1} rigor. ,-

ASSESSORIA DE UMPRENSA.
-DAALIANÇA POR UMANOVA JARAGUA

a

�

PARA VEREADO,R (

JORGE REIS

((REI"
PTB N214620

ESPORTE
CALÇAMINiTO
EDUC�çAo

SAUDE

� vÄSEl
VOTE 14 GUENTHER
',m ALiAlLeA PÀRA NOVA JARAGUA

'_____ _ NOTA_PE ESCLARECIMENTO
Eu, WALDEMAR SCHROEDER, residente e domiciliado nesta cidade,
filiado ao Partido do PFL, com registro à candidato com o nome: WALDE
MARWCHROEDER, n. 25699. Confirmo minha candidatura. Pois tendo
havido adesistência do candidatoEgonSchroederSchredinha, faço estano

- de esclarecimento.
WALDEMAR SCHROEDER, sou candidato a vereador pelo partido do
PFL, n. 25699.

- IT

UNIAO POR CORUPA
PARA PREFEITO

JOSÉ N.MÜLLER
VICE

LUIZ CI'EPtV

/PF
O TRABALHO CONTINUA

"Jaraguá do Sul, 05 a 11 de seteblbro de1992

Vasel:"O enforcado tem
o direito de espernear"

o Candidato Durval Vasel, da
Aliança por uma nova Jaraguá,
reuniu a imprensa em alinoço
de confraternização na terça-feira
(dia 1..). Vasel garantiu que em

seumandato nenhum jornalista
será expulso da prefeitura, nem
maltratado, emuito menos bar
rados à informações do Execu
tivo - a referência foi feita devi
'do a caso ocorrido na atual ad-

, ministração.
Em relação as colocações da

Força Democrática de que a

pesquisa elaborada pela Perfil e
divulgada recentemente que

Igreja

Candidatos

Evangélicos
em debate

A Comunidade Evangélica
Luterana de Jaraguá do Sull
Centro realizou no último dia

dois, um debate com evangélicos
-

, que são candidatos ao Legisla
tivo.

A intenção da Comunidade
foi ouvir as propostas dos candi
'datas, criar nos eleitores uma

consciência política responsävel
e comprometer os postulantes a

- ética cristã luterana.

PARA VEREADOR

aponta larga preferência do eleí- qualidade de vida, sentenciou
torado ao nome de Vasel con- ele.
tra seu opositor AdernarDuwe,
o candidato da Aliança ironi
zou dizendo ser um direito do

enforcado espernear.

Vasel garantiu ainda que seu

plano de governo será divulgado
oficialmente no próximo dia 19
e enfocará alguns pontos bási
cos como: telefonia, saneamento,
saúde, educação e pavimentação.
Defendendo uma gestão partíci
pativa, o candidato Durval Vasel, _

afirmou que a prioridade será o
-

cidadão. Vamos melhorar a

Desmentindo afirmações de

Duwe que, 'se di'z o' 'pai
da Schützenfest 1 ,

,

Vasel colocou que elepode ser
o pai,mas eu sou a mãe. Segundo
o candidato, a idéia de se fazer a

_ Schützenfestsurgíu durante seu
mandato em 1988. Inclusive a

festa já constou naquela época
do calendário de eventos daSan
tur e Só não foi concretizada

para não dispersarmos forças
naquele ano eleitoral, comple
tou.

Omorador da referida rua ligou para a redação do CiP: queixando-se
que já faziam dois dias que o buraco da esquina estava aberto. Sem si

nalização t: colocando em risco pedestres e veículos. NQ local a
-realidade foi constatada.

..J

VEREADORVEREADOR
, ALIANÇA PARA NOVA JARAGuA

ALBINO
W'EHRMEISIER
PDS N211620
VASEL - GUENTHER
ALlANÇÁ PARA NOVA JARAGUA
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Iaraguâ em Foco
Sérgio Peron

Conversei com pelomenos 20
professores da redemunicipal de
ensino, além de outros fun-

cionários da Prefeitura Munici

pal dos mais diversos setores,
administrativos propriamente
ditos, aqueles lotados nas secre

tarias e até secretários.

Estao mais que convencidos
de que nesta eleição dá Vasel, e

. mais: No Funcionalismo público,
mais de 90% votam em Durval
Vasel.Os servidores argumen
tam que no tempo de Vasel eram
tratados como seres humanos,
recebiammelhores salários e não
havia ditadura.

Lf num jornal Semanário da
cidade de Blumenau, entrevista
do prefeito Ivo Konell criticando
o fato de que oHospital eMater
nidade Jaraguá havia recebido
recursos (para ele, mfseros Cr$
150milhões) do Governo do Es
tado.

Mal informado e mal asses
sorado perguntava o alcaide: E o

Hospital São José? Não merece
o mesmo tratamento?

Não só merece como teve,
pois também recebeu Cr$ 150
Milhões num trabalho de Durval
Vasel e Udo Wagner.

Conclusão: Não. é necessário.
dizer tudo o que se sabe, mas é

preciso saber tudo o que se diz.
Os eleitores deJaraguá do Sul

afirmam: não queremos ouvir

agressões em comfcios mas es

tamos vendo isso por palte da

FORÇADEMOCRÁTICA
Queremos ouvirpropostas de

trabalhos mas os adversários de
Vasel só' sabem agredir, uma

verdadeira falta de respeito.
Não recebi nenhuma re

sposta à respeito do espaço
cedido nesta coluna para que o

polftico que prega tanta honesti
dade usasse-o e explicasse as

maracutaiasWinter?Prefeitura.
.

Jaraguá do Sul tem umPC? É
Protegido?

Memória:
Estive na Estrada Nova eVila

Lenzi.
Os moradores. perguntaram"

me se tenho as gravações de

quando o prefeito' esteve
naqueles locais chamando os mo
radores de burros e bebados.

O povo não tem memória
As gravações estão guarda

das para lembrar quem
esqueceu.

Comentários de Jara

guaenses:
O atual vice-prefeito Ade

rnar Duwe aprendeu com Dur
val Vasel. Foi deputado com o

apoio de Vasel. Agora volta-se
contra quem lhe ensinou.

Eleitores fazem a seguinte
comparação e pergunta:

Quem sabe mais? O mestre

ou oaluno?
Quem não conseguiu admín

istrar uma secretaria (tem 15

pr�ssos por irregularidades)
conseguirá estar à frentede uma
prefeitura como Jaraguá do Sul?

. Bem disse o governador
Vilson KIeinubing, não troca o

certo
-

pelo Duwe
dos.

Irving S. Cobb.
12

Entrevista: Candidatos abrem o jog
o Correio do Povo dá início esta semana a uma série depublicações que mostram as

opiniões de diversos candidatos de todos ospartidospolíticos-que disputam as
. eleições de outbro de 92 sobre os mais variados assuntos. O objetivo dojornal é dar
ao leitor a possibilidade depor sí só avaliar asposições e condições dos candidatos ao
Legislativo Começamos com três deles, que representam diferentes siglas. Gilmar
Menel, empresário, concorrente peloPFL; doutor Sávio Murilo Barreto deAzevedo,
advogado, conhecido dopúblico, pelas várias questões comunitárias quejá defendeu;
e José Ramos de Carvalho, atuante
vereador que concorre à reeleição .

'Fico indignado com os erros de políticos'
CORREIODO POVO - Porque
resolveuse candidatar ?
SÁVIOMURILO - Sempre in
teresseí-me porpolítica. Em 1988
fui candidato a prefeito peloPL
e este ano empresto meu

modesto, porém, írrestrítoapoio
à Durval Vasel e Alfredo
Guinther. Sou candidato a

vereador porque tenho um forte
sentímento de indignação e in
conformismo com aquilo que
de errado é feito pela classe

política e considero-me, com

respeito e humildade, apto a ser
útil a nossa comunidade,
honrando um cargo que ao povo
pertence.
C.P. - Como vê a participação
de profissionais liberais na

política ?
S.M. - Vejo com bastante
otimismo. Como a política in
terfere navida das pessoas, toda
a comunidade deve, direta ou

indiretamente, participar' da '

política escolhendo pessoas ca-'

pacrtadas à ocupar um cargo
eletivo. A função de vereador,
quando correta e "eficazmente
exercidas, é extremamente im-

SávioMutilo B.de Azevedo (PL)

portante para uma sociedade.
Por tal razão entendo que o

vereador, além de honesto e bem

intencionado, deva ser capacit
ado e com'conhecimentos que o
habilitem ao bom desempenho
de suas obrigações como repre
sentaute do povo.
c.P. - O que pretende fazer caso
seja eleito?

'

S.M. - As funções do vereador
estão inseridas na LeiOrgânica
do Município e são, como já

CORREIO DO POVO: O SQ.

hor milita na polítícahã quanlO
tempo ? Por que resolveu sa

candidato ao Legislativo?
GllMARMENEL:

;militopolítica há muito te po. na.
balhei em três camp as segui
das e sempre fui filia10 a algum
partido. Atualmente faço parlt
do PFL. Resolvi me candidatar

porque gosto de política ePO.
quero prestar meu trabalho e

meu conhecimento em beneficio '

da comunidade.
C.P•• Como o senhor vê a par.
tícípação de empresários 11&

política. Será que escândalo
como o que envolvem o em·

presárioPC Fariapodem prej.
dicar a imagem do empresan
ado de modo geral ?
G.M.• O empresário deve par.
ticipar da política, porque tem

conheciInento, participa consta
temente dos problemas econômi
cos do País, tem mais visão ad

ministrativa. Acho que o caso
dá ao político pertencente aos PC não prejudica porque n

seus quadros a certeza de estar todos empresários são iguais'
no caminho certo. Com o PFL PC: Infelizmente o povo não
de Jaraguá do Sul aconteceu o soube escolher direito o noSSO

contrário: o partido esqueceu presidente.
seus vereadores na Câmara e C.P. - Quais as prioridades para a

perdeu-os um a um. E, recente- Jaraguá do Sul?
mente, entrou em rota de colisão G.M.· Pretendo fazer um bom
com o partido no Estado e com_ trabalho na área de educaçãO,
o propno governador, o que saúde, casa própria, pavímee
significa dizer, decresceu em tação asfáltica no centro e I

todos os sentidos.C.P. - Quais calçamento nos bairros.
seus principais planos para o C.P.-ComoosenhorachaqueO I

Legislativo? Legislativo pode ajudar na so- I

J�.C. - continuar o trabalho
_ lução dos problemas da corou'

que já iniciamos na Câmara, bus- nidade?
cando as soluções de problemas G.M. - Eu acho que em toda ado «

já aponta�os �. lutar por me - ministração deve haver um en'

lhorias em áreas de saúde, habí- tendimento entre Câmara de

tação, creches, e segurança-O Vereador� e Prefeito.

Munícipe deve ficar despreocu- C.P.• Quais seus principais pia'
pado com a saúde porque tem . nos caso seja eleito?
atendimento, com a sua casa para G.M. - Pretendo fazer um ua·

morar, com creches para deixar balho voltado para a comunidade
os filhos para poder trabalhar e em especial para as localidades
com segurança na sua que me apoiaram na minhl
comunidade, com certeza recon- votação. E também quero fazei
hece o trabalho do vereador. um trabalho de fiscalizaçãO e

Assim vamos trabalhar. visita a bairros.

Jaraguá do Sul, 05 a 11 de setembro de 1

dito, extremamente importan
tes para o alcance do bem estar

deumacomunidade. Sendoele
ito vereador, além daquelas
funções básicas, pretendo pri
orizar as questões ligadas a edu
cação, saúde, esporte, segurança
e a proteção ambiental.
CP. - Por que escolheu o PL

para concorrer?
S.M. - Filiei-me ao Partido Lib
eral- PL - em 1988, porque sou
adepto do Liberalismo Social.
O Estado gigantesco e inchado
trouxe ineficiência, corrupção,
atraso social e econômico à so
ciedade.
C'P. - Quais as prioridades bási-
cas para Jaraguá do Sul?
S.M. - Penso que a prioridade
básica de Jaraguá do Sul está no
planejamento de nosso futuro.

Assim, teremos que viabilizar
meios à educação, à saúde, ao
meio ambiente, à habitação, à

segurança, à assistência social,
ao saneamento básico, à cultura

e ao esporte como elementos

essenciais ao bem estar presente
e futuro de nossa comunidade.

'Vou continuar meu trabalho na Câmara'
CORREIO DOPOVO - Por que
concorrer à reeleição?
JOSÉRAMOSDE CARVALHO
• R: Durante o nosso mandato
como vereador lutamos por,
melhorias em Jaraguá do Sul

que ainda não foram concreti
zadas. Entre estas melhorias

poderíamos citar várias indi

cações para bairros de nossa

cidade, comomelhorias em rede
de água, esgoto, energia elétrica,
postos de saúde, creches e, estes
problemas que não foram solu-

.

cionados, precisam de uma

continuidade de trabalho e como

(conhecemos todos este cami

nhos' decidimos tentar a nossa

reeleição para que as questões ,

levantadas tenham solução.
C.P. - Qual volume de trabalhos
apresentados durante o seu man
dato?

.wJ.R.C. - Foram tantos os pro
jetos e indicações que o espaço
torna-se pequeno, porém pode
mos falar com tranquilidade que
todos os bairros de Jaraguá do
Sul que nos procuraram foram

José Ramos de Carvalho (PDSJ

atendidos através de indicações
nossa na Câmara.
C'P. - Por que o senhor saiu do
PFL para oPDS?
J.R.C. - Um vereador (no nosso

Caso) bem como qualquer político
deve ter apoio do seu partido.
Um trabalho respaldado pelo
partido e consequentemente, se
este partido apresenta um cresci
mento no município, também

Empresários
conhecem o

problemas
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