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Guaramirim

Ponte racha
antes de sua
. "'"

inauguraçao
Em Guaramirim, uma ponte

construída nosúltimosmses do ano
passado não chegou a ser

inaugurada. Por causa de um aterro
mal feito, as estruturas sederam e

espessas rachaduras se formaram,
além de uma forte inclinação em

uma das cabeceiras. A obra foi
construída em conjunto pelas
prefeituras de Guaramirim e

Massaranduba. Página 5

Garota Verão

Promoção é

destaque em

Barra Velha
Neste final de semana, emBarra

Velha acontece a finalíssima do
concurso Garota Verão 93. Uma

realização da prefeituramunicipal.
através da Secretaria de Cultura.
Turismo e Esporte. A promoção.
segundo o secretário Eurides dos
Santos. deve movimentar muito o

balneário na noite de sábado. dia
23. Página 9.

Alterações da estrutura buscam beneficiar os munícipes

Va�el .anali�a ��::�CORREIO
primeiros dias

�v �
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Com o _lmol� fónas

. I.�·' .(.. ".;. • ",.

deseugoverno ��.
J'p-'.

objetivos traçados desde
meados do ano de 92.

quandoingrcssaram na '����Iâdisputa do pleito eleitoral. I�
As mudanças poderio

ser observadas a partir de
agora: Medidas de

impacto foram adotadas.
visando a fonnação de

wn governe perncipativc,
com mais espaço para o

principal objeto da
admiilistmcào: o

nuencipe jereguaense.

A partir desta segunda
feira (25),com o retomo

dos servidoresmunicipais
em férias, a administração
pública micra, por
completo, a sua jornada.
Passado o período de

adaptação, com o

levantamento da real

situação do patrimônio
público, começa-se a

traçar os objetivos
imediatos para atingir,
passo-a-passo, os

compromissos assumidos
com a população.

(��
Não menos difíceis

serão os obstáculos que
ainda deverá enfrentar o
novo governo. Para tanto
o prefeito Durval Vasel,
que determinou o

rastreamento por todas as

áreas que envolvem o

serviçopúblico, apresenta;
em suplemento especial
encartado nesta edição, o
resultado do que se pode
apurar e em alguns casos,

os secretários já
apresentam suasprincipais
propostas.

Alerta

Parvovirose

atinge cães
e pode matar

Noverãoa incidênciade enterites
viróticas (infecção no intestino,
causado por vírus), tem crescido a

cada ano. Esta doença afeta animais
(cães) e pode velar a morte em 24

horas, ou menos. O veterinário
- Waldemar Schweitzer, alerta para

o perigo que a parvovirose pode
representar paraos cães, e apresenta
os cuidados que se deve ter.

Página 16
.

Mudanças marcam início de governo
o Senhor Prefeito Mu

nicipal. DURVAL
VASEL. détermmou a

..

elaboração de projeto de
REFORMA
ADMINISTRATIVA. a
fimde eêepter e
administração â neva

realidade e
á

concretização das suas

concretas no sentido de evidente c profundo
cumprir-se, visivelmente. respeito a quem sustenta a

a proposta de GESTÃO máquina administrativa.

:��:��dee� .

As reim!õcs de serviço do

f1
•

dez. di
. � .' secreteríado serão

,�. c�:ncla e o
semanais. ês sexres-reeas,

lzaç. � lrat
a partir das 9:00 noras. no

com o �n�bumtc. gabinete do Prefeito. são
Numpnmeeo passo. decididas as ações e

com�ÇIl- SC.8 trabalhar nc cobrada a sua

:�a�����::O:::li::!� concretização.

atividades. No outro. A Câmara Municipal será
edctou-se uma convocada na segunde ou

terça-feira para deliberar
sobre II reformei sobre a

regulametaçäo da TI Pc"

possivelmente. sobre a

I\.�u,�ri.zaçà(ldo pessoal
scm amparo legal.
c-ostente nos 11IHIdros da
prefeitura.

melas.

o novo quadro funcional.
a serinsnnedo na

REFORMA. abrangera II

esmuura dos servidores
de primeiro c segundo
escalão. lia disrrtbuiçâo
das responsabítidades des
vários setores pertineures.
O Prefeito. ainda.
solicnou medidas pn-rrlt"PU"MI\'�'rl

Juventus reinicia
atividades deste.ano

O Grêmio Esportivo Juventus,
de Jaraguá do Sul, concluiu a fase
de contratações para a temporada
deste ano. Os jogadores que
pertencem ao plantéu da equipe, se
reapresentaramno inícioda semana

, e os novos reforços, já definiram a

situação na equipe, que tem o

primeiro compromisso pela Taça
Santa Catarina, no dia 14 de
fevereiro em Joinville, contra a

equipe do JEC.

Alguns jogadores da equipe foram
negociados, entre eles Joel Seâê
quefoi parao Avaí. Geraldo Pereira
ainda não renovou. Página 15
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O técnico Picolé, já iniciou aos

trabalhos físicos, visandoomelhor
condicionamento de cada atleta.
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"A História de nossa gente näe Pode ficar. :

só na saudade'vô Passado só é ltnportaIttel
se o seu tempo foi bem empregado

Barão de ltapocú
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HÁ73ANOS

- Em 1920, Leopoldo Janssen era o

IntendenteMunicipal doDistrito de
JARAGUÁ e comunicava pela
imprensa, , aos interessados, que a

sala de audiências havia sido
transferidapara aRUANOVA, isto
é, para a atual rua 4, nominada de
Presidente Epitácio Pessoa, numa
então casa de arcos já demolida há
muitos, ao lado dos hoje (1993)
herdeiros de Bruno Paulo Oscar
Mahnke.

- Tanto o "Correio doP.vo" como a

"Jaraguá-Zeitung", am,bas editadas
porArthurMüller,esteúltimo sóem
línguaaleml, divulgavaumanotado
"Gesang und Musikverein.

"Harmonia", convidando seus

associadosparano, dia08-02-20,às
15 horas,uma reeníãonohoteldo sr.
Willy Voigt (depois, mais tarde -

Hotel Central - a fim de tratar das
atividades culturais, o que era uma
ótima pedidapara a época.

HÁ70ANOS
- Em 1923, o coletor estadual de

Jaraguá - Constantino Tzelikie - por
editalpara lançamentosdeterras, os
ocupanteseportitulodeaforamento
estadual, federal emunicipal, o que
rvelavao interesse de "pora casaem,
di"a,

- O sr. Floriano Emmendoerfer
instalavaurna linhaAuto-Caminhão
entre Jaraguá e Blumenau, saindo

todasas 3·s e 6·s,às8hsdamanhãda
EstaçãoFérrea e retornando às4·s e

sábados, do Rest. Brättig.
Transportava asmalas do "Correio"
e passageiros a preços módicos,
-Jornalistasprofissionaiscomefetivo
exercício, queexibissem carteirasde
identidadepelaAssociaçãoBrasileira

.

de hnprensa, gozavam de 50010 de
descontenaspassagensemferrovias

federaisenaviosdoLloydBrasileiro.

HÁ50ANOS'
-Em 1943, o E.C. Brasil, agorano
novo '<8B1po, à ruaAbdonBaptista,
que até então pertencera ao Sport
ClubeGermânia, aí ondehojeestáa
Marchitex, que foi fechado com a

existência do estado de guerra,
inicíavaatemporada,jogandocontra
o Bandeirantes, de São Bento. A

equipe jaraguaense: Amo, Girola,
Heinz; José, Ari e Nunes; Jorge
Ceci,Marquardt,LourençoeHertel.
Oquadro "B"doBrasiljogava centra
'0 Figueirense, assim: Afonso,
Balleck e Guilherme; Breithaupt,
Enninio e Sprung; Curt, Nesinho,

Pedro, Cardozo e Ingo. Reserva:
Schwanke. O "Brasil" começava
naquele campo a construção de
qnadrasdebolaaocestoevolei-ball.
- Nomeado pelo Intervertor federal
no Estado, em 29-12-42, tomava
possedocargodeDelegadoAuxiliar
dePolícia de Jaraguá, o dr. Arlindo
Godoy, a quemo "CorreiodoPovo"
dava as suas boas vindas.
- Ervino Reinhold,proprietário do
Hotel Jaraguá, estabelecido na rua
Mal. Deodoro da Fonseca, nesta
cidade, aniversariava' e.jecebía
amigos.

HÁI0ANOS
- Em 1983, o governador eleito de
Santa Catarina, Esperidião Amin
Helou Filho, acompanhado de seu

vice, VictorFontana, e pela esposa
ÂngelaAmin(nosanos 1993 senador
edeputadafederal,ocasal)visitavam
dia 19-01-1983 Jaraguá do Sul (4·
feira) participando do 10 Encontro

Microrregional, com aparticipação
das lideranças do Partido
Democrático Social - prefeitos,
deputados, ve:reOOOres,membrosdos
diretóriosedemaiscorrelegionários,
no Clube Atlético Bapendí, às 9

horas, para análise domomento de
então.

- O Clube de Diretores Lojistas
anunciava campanha para atrair
turistas à Jaraguádo Sul nosmeses
dejaneiroe fevereiro que até então
esbarrava na falta de apoio e outros
entraves que não permitiam a sua

concretização.A "Efeitoêroduções
e Propaganda Ltda" expunha UIi1

plano para atrair os turistas aos

nossos pontos turísticos e postos
devendas.

-Il'_:�
� �

�, ' Alta Tecnologia
'

I �"m.· emmaiérias-pnmas
II ,ex: .

II I � para alimentos
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Entretanto toda essa situação
parece ser apenas uma pont« no

"iceberg" dedesolação, àqueestá
entregue o sistema educacional
doBrasil. Professoresmalpagos,
custos cada vez mais elevados,
para manutenção da criança na

escola e a qualidade do ensino
cada vez mais baixa.

Apesar de tudo isso, o jovem .

brasileiro sabe da necessidade

que existe de estar preparado
para enfrentar o mercado de
trabalho. A capacitação
profISSional tem-se transformado
nomtiior desafiopara aspessoas
que desejam ser mais

competitivas, na era ila

informática.

Eéporsaberdessasdijiculdades
que o

. jovem precisa e quer
estudar. Freqllentar uma

faculdade que lhe possa

Reminiscências

. ,

Procura ....se uma escola

Esta é mais uma foto que nos enviou a sra.

Dca Rau de Mio, das que lembram a

Revoluçto de 1930.

Como se vê é ainda o antigo caminho do

cemitério, conforme lembra Frei Aurélio
Stulzer em seu Primeiro Livro do

Jaraguá.
Na época revolucionária ela já era

conhecida como rua CeI. Procópio Gomes
de Oliveira, homenageando um dos

Superintendentes do Mun, de Joinville, que
muito ajudou o 2° distrito (Jaraguá),
especialmente nos aterros e plainamentos
deruas, eis queo cenlro "velbo" da fteguezia
era muito irregular, cortado por valetas,
valos córregos e ribeirões que dificultavam
a movimentação dos poucos moradores e

impediam o desenvolvimento do lugar.
Em épocas de enchentes as águas entravam
por esses sulcos e ia até as primeiras
elevações. Hoje é a rua 6 que com a rua I

(ex-av, Independência e atual Getúlio

Vargas), cortam a cidade no sentido Leste-
Oeste.

'

A foto foi tirada do lugar onde hoje está a

Companhia dé M'quinas Famac. Lá
se erguia uma construção assobradada que
ficava numa elevação e lá José MarceUno
MODer construia também a sua ferraria e

tibrica de máquinas "i otras cositas mas..."

Quem apurar os olhos verá a sacada
sustentada por grossas colunas a palavra
&oSQue - dai porque conhecida a construção
e o conjunto de árvores como Bosque da

Saúde, aonde se realizam reuniões sociais,
churracadas, �f{da tarde, domingueiras,
bailes, tea1í:o. reuniões políticas e até a

década de 50 funcic:mava ali o CIne Ideal,
a�tada pelo logo Greuel (MOlIer).

Expediente

FritzvonJaraguá - 01/93

]
proporcionar - não sem dedicação
e estudo -,« possibilidad« de

conquistar seu espaço 110

mercado de trabalho, é o desejo
(Je cada um. Então esbarra-se
novamente na fraquíssima
'estrulura educacional.

Poucas vagas, custos elevados,
professores nem' sempre
motivados, são aspectos que
superam os mais motivados

desejos de vitória. Isso para que
não abordemos a disputa por
vagas em escolas publicas
federais, onde só quem consegue

frenquentar escolas particulares
e cursinhos de altíssimo nível -

com raríssimas exce�ões -, é que I

alcança êxito \
Novamente observamos que:

Uns poucos tim sempre muito,
enquantoquemuitosterãosempre
pouco.

Praticamente chegamosao
fim das férias escolares e logo.• o

reinicio das aulas simbolizará o

retorno à rotina diária, tanto de

pais como de crianças,
(;lIdolesctmtes ejovens. Triste sina
admitirmos que a volta da rotina

significa acampar diante de
escolas aprocura de vagas.

Triste também é saber que,
enquanto muitospagamfortunas
em escolas particulares, outras'
não freqilentam os os

educandários porque não é

possivel comprar o materit#
escolar, oupor não haver vaga
feli:mente não perecer ser este o

problemamaisgrave em Jaraguá
do Sul, onde segundo as

autoridades nãofaltarão vagas.

Revolução
de 1930 (2)

Na época não existia outra construção que
não a construção onde está instalada a

Lanchonete O Canal e outras encobertas

pelos arvoredos até a Igreja EvangéUca
Luterana, que seria inaugurada em maio
,/35. Do oulro lado as edificações ficavam
escondidas entre as árvores, aparecendo
apenas lá nos fundos o telhado do sobrado
de José Emmendoerfer. A rua, como se vê
era muito estreita. Do outro lado do

Bosque da Saúde já se apresentavam
meninos. vendendo alimentação. No
ajuntamento de "homens de chapéus".
nos fundos um cano vendia "picolé".
Uma bicicleta aguardava o seu condutor e
os curiosos acompanhavam todos os

detalhes das "manobras mili1ares", como
se dizia, enfio. .:

Voltando à revolução propriamente dita,
o General Ptolomeu de �is Brasil, por..
ordem superior assumia o governo civil e
militar e fóÔnava o seu governo.
No dia 15-10-1930. o sr. Getulio Vargas
seguia para Curitiba, como chefe da

Revolu9io para inspecionar o "fi'ont".
Cotne\)8vam as opera\)Ões em tomo de

Florianópolis, que resistia.
No dia 17!'JBlumenau era designada p8ra
sede do Governo Provisório, sendo
nomeado governador o Cei. Amoldo
Mancebo e secretário geral o capitão
Goulart.
No dia seguinte era nomeado o sr. Joio
Kersanach como Tesoureiro e Pagador
do Estado.
Dia 19-10-30, o dr. FuMo Aduccl, em

telegrama à Oswaldo Aranha, negava
se a entreg!ll' o governo, pelo que começava
o cerco da Capital.
Nesse mesmo dia, Curitiba era designada
como Capital Provisória do ·Pais.
No dia 23-10-30 chegavam os primeiros
boatos do levante das forças de terra e mar

no Rio de Janeiro.
No dia 25-10-30 confirmavam-se os

boatos e a vitória da revolução,
Finalmente, ainda nessa data a Capital
passava o govemo para o Gen. Assis. O

programa da revolução está contido na

pág. 3, ed. 593, de 08-11-30, do ·Correio
do Povo".
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Convocação terá 3 sessões Vereadores vão apreciar v'áriQ.�'ip(.pJ�t.OS
Câmara aprovou Interrompido re���so
suplementações 0. d

.

d._
em Guaramirim

a partir e segun a
JaraguádoSul-OprefeitoDurval

Vasel envioupedido de convocação
extraordinária à Câmara deO
Vereadores para apreciação de três

projetos de interesse do executivo:
reforma administrativa,
regulamentação da cobrança da TIP
e critérios para concessão de bolsas
de estudo. O presidente do

Legislativo, Luiz Zonta, informa
que serão realizadas duas sessões

extras na segunda e na terça-feira
(25 e 26).Ele acredita queosprojetos
serão aprovados sem divergência.
"Analizando conscientemente, os

Guaramirim - A Câmara de
Vereadores de Guaramirim,
reuniu -se extraordináriamente,
na segunda-feira, dia 18, para
apreciar oito projetos, enviados
pelo executivo, que interrompeu
o recesso parlamentar, por
entender que a votação de tais

projetos é fundamental para o

pleno exercício das ações
administrativas, Esta foi a

primeira reunião em que os

vereadores, eleitos pela primeira
vez, ocuparam seus lugares.

Entre os projetos apreciados,
e que foram votados ,estão o

reajuste do funcionalismo

público, da ordem de 20%; e a

autorização para assinatura de
convênio com a APAE de
Guaramirim. Quatro projetos,
também aprovados, dizem

respeito a despesas do exercício
anterior. Um deles reconhece as

despesas efetuadas em 1992, e os
outros três autorizam a abertura
de créditos, suplementar e

,especiais, para a cobertura
destas despesas, entre elas,
algumas que foram pagas e não

empenhadas c que não foram

pagas nem empenhadas, porém
que já estão vencidas, no valor
total de Cr$ 2,850 bilhßes� ,

Dois projetos não foram
colocados na pauta de votação.

A regulamentação da cobrança
da Taxa de Iuminação Pú�a é
necessidade de urgência, diz fonte
do Executivo.pois cheia de dívidas,
a' prefeitura não tem condições de

Oquecriaosserviçosdeinspeção fazer a manutenção do sistema.

de produtos de origem animal _\ Conforme acordo estadual, a

cobrança terá valores gradativos,dentro da .lei orgânica do
atingindonomáximocrS400.000,00.

município -; e o que promove a

criação do setor de compras nà'- .

A prefeitura quer também a

prefeitura municipal, com aprovaçãodareforma administrativa

instalação do devido cargo de que cria uma nova secretária: A de

chefia. Agricultura eMeio Ambiente, funde
outra: de Obras, Viação e Serviços
Públicos, e altera algumas, como a

de Turismo que se junta a Pasta de
Indústria e Comércio, entre outras

mudanças.
Um reexame noscritériosrígidos

de concessões, já que muitas bolsas
estavam sendo distribuídas de forma

� -�

SilvioFínardí,vice-p residente
daCâmara

Segundo o presidente da

câmara, vereador Francisco Luiz
de Souza, ambos os projetos não
foram votados pelo fato de que as
comissões - que foram eleitas por
aclamação nesta mesma seção
extraordinária -, não tiveram

tempo hábil para analizar os

projeto.

Organização Contábil A
COMERCIAL SIC LTDA
comunica a seus clientes o

seu novo número de
telefone

7..1-1721li

vereadores votarão

favoravelmente", profetizou.

DurvalVasel,Prefeito de Jaraguá do Sul

desordenada, até mesmo para quem
tinha condições financeiras de arcar
com suas despesas educacionais,
como eram os casos do ex-prefeito e
da ex-primeira dama, de alguns

secretários, e de filhos de médicos e
engenheiros que na gestão
desfrutavam deste privilégio, como
admite o atual assessor de impressa,
AderbaI Machado.

Vasel X Kleinübing

Promessas devem sercobradas
e outras lideranças políticas da

coligação vitoriosa, Aliança por
Uma Nova Jaraguá. Na ocasião

Kleinübing /' afirmou

categoricamente que, já em

primeirodejaneiro, no dia da posse,
Vaselpoderia contratar as obras

prometidas queo governodo estado
liberaria os recUFSOS necessários.
No entanto, recentemente, o

governador determinou o

cancelamento de-· todos novos

convênios que envolvam verbas
estaduais.

Apesar de ainda não ter

contratado a execução das obras

prometidas em virtude das férias
coletivas do funcionalismo, o

prefeito de Jaraguá, Durval Vasel
quer cobrar o cumprimento da

palavra do governador. Segundo o
assessor de imprensa da prefeitura,
jornalista Aderbai Machado; a

audiência está prevista para a

próxima semana.Deveacompanhar
Vasel , o deputado estadual Udo

Wagner, representante da região
na Assembléia Legísltativa.

Jaraguá do Sul - O prefeito
Durval Vasel solicitou audiência
ao governadot do Estado, Vilson
Kleinübing. Vasel vai cobrar as

promessas feitas porKleinübing no
final do ano passado de liberação de
verbas para a construção de uma
cadeia pública, nova delegacia e da
pavimentação asfáltica do acesso à

Ferj (Fundação Educacional Re-o

gional Jaraguaense).
As obras foram prometidas em

dezembro de 92, durantejantarcom
o então prefeito-eleitoDurval Vasel

,

RE'STAURANTE GR'EDAL
SOB NOVA' DIRECÃO

VENHA SABOREAR O_S DELICIOSOS PRATOS QUE
SO O KRU·GER SABE FAZER.

RESERVAS PARA FESTAS PELO FONE: 72-1991

o
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TAVERNARd'

Abortos legais
No Brasil, o aborto só é legal em casos de risco de vida da

mãe, estupro ou incesto. Assim mesmo, as estimativas do
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) dão
conta de que, anualmente 6 milhões de abortos ilegais são

praticados no país. Segundo o IBGE, o número interrupções
da gravidez émaior entre asmulheres do Sudeste (16,4%) do
que entre as nordestinas (14,4%).

Teste de Qualidade
o Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia) credenciou

o Instituto Falcão Bauer como o terceiro Organismo de

Certificação Credenciado (OCC) do Brasil. Trata-se do

primeiro laboratório privado a ter credenciamento para
conceder o marca de qualidade ISO 9000 a produtos,
processos e serviços. O grupo WEG já está aplicando a ISO
9000 há mais de um ano em suas empresas, elevando ainda
mais o seu reconhecido padrão de qualidade.

,

Apãoeágua
A décima recomposição de capital da IDA (International

Development Association), a janela de empréstimos
concesstonais do BancoMundial, não inclui o "incremento
'ambiental" pelo qual os países em desenvolvimemto tanto

brigaram durante aRio 92. A agência doBird vai receber um
reforço de aproximadamente US$ 18 bilhões, nos próximos

. três anos, para financiar programas de redução da pobreza
empaíses com rendaper capita de até US$ 765. Omontante

sladécima recapitalização,formalmente aprovado na quarta
feira passada, é maior que o anterior, mas terá de ser

repartido entre mais países. Entre estes se incluem várias ex

repúblicas soviéticas. O Brasil ficou "chupando dedo".
.

p

Susto com as estatais
opresidente Itamar Franco está tmpressionadissimo com

o estado de deteriorização das empresas estatais. Inclusive
a poderosa Petrobrás.

Segundo seus interlocutores, essas empresas passam por
enormes dificuldades de admtnistração por causa de uma

questão elementar: elas não conhecem seuspróprios custos.

Itamar está indignado.

Medô de Sequestros
o caso dos brasileiros impedidos de entrar em Portugal

na semana passada reflete a preocupação que alguns países
têm com a onda de imigração do Terceiro para o Primeiro
Mundo. Uma pequena faixa de brasileiros prtvdegiados
emigra para paises ricos por um motivo que vai além da
busca de melhores oportunidades - eles desejam
principalmente, mais segurança. A incerteza quanto ao

futuro econômico do Brasil e o medo de sequestros são os

motivos mais citados pelos que decidiram trocar São Paulo
e Rio pelo sul da Flôrtda nos últimos dois anos.

ALUGA-SE
TELEFONE

COMERCIAL.

ANUNCIE NO,

CP
p� CLASSIFICADOS

Ligue 72-3363 oú venha
ao nosso balcão publicitário

Av. Mal. Deodoro, 122, 1° andar.
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facilita a tomada de decisões. Da
mesma forma, a empresa passará a

incorporar a linha de eletrônica de

potência da Weg Acionamentos -

outra empresa do grupo, instalada
em Jaraguá do Sul -, o que tornará
a empresa mais competitiva.

eletrônicos.
A Weg Acionamento que será

desmembrada, continuará atuando
no mercado de comando e proteção
de motores, com componentes
elétricôs de baixa tensão; que
são' os contatores , relés,
temporizadores, fusíveis e chaves
de partida. Nesta nova situação a

Weg Acionamentos prevê um

faturamento de US$ 16 milhões

para este ano, enquanto a -Weg
Automação, espera crescer de
US$ 2,6 milhões, em 1992, para
US$ 13 milhões em 93.

Direção prevê faturamento de US$ 13 mil

Weg traz unidade de automação
para Jaraguá do Sul atémarço

Transporte aéreo

Varig entregaDC-lO revisado
. o

Rio de Janeiro- Com a entrega
de um DC-lO-30, totalmente
revisado em suas oficinas do

Complexo de Manutenção de
Aeronaves, na ilhadoGovernador,
Rio de Janeiro, a VARIG cumpriu
a primeira etapa de um acordo de

manutenção com a Nigerian Air
ways. A empresa brasileira foi
vencedora, de uma concorrência
internacional aberta pela
companhia Nigeriana.

Durante 30dias úteis, os técnicos
da VARIG fizeram a revisão geral
do avião, de acordo com as

especificações para DC-IO-30 e

solicitações especiais da Nigerian
Airways, que incluíam, entre outros
aspectos, reparos e resisão em

motores, inpeções estruturais e dos
sistemas, uma noxapintura externa,
revitalização completa do interior,
incluindo a substituição de

poltronas por modelos que dão
maior conforto aos passageiros.
Uma equipe composta de

engenheiros e tripulantes da
'':t�RIG e' da Nigerian Aiways
realizou diversos testes, em vôo,
com o, DC 10-30, constando que o
seu desempenho correspondia aos

padrões exigidos ao sair da linha de

produção.

Jaraguá do Sól - A direção do
Grupo Weg, vai iniciar, nas

próximas semanas, a transferência
gradativa daWegAutomação, para
Jaraguá do/Sul. Criada em 1986, a
empresa atua no mercado de
automacão industrial e se localizava
em FÍorlanópolis. A medida visa,
além da redução de custos, o

aumentodacompetitividade na área
em que atua. Segundo a direção
da empresa a transferência total da

empresa deverá estar concluída até
o mês demarço e a maioria dos 100
funcionários foram! convidados a

transferir-se também.
De acordo com os dirigentes do

Grupo, a vinda da empresa para
Jaraguá do Sul proporcionará
entre outros benefícios, a

proximidade da "holding", o que

. A Weg Automação produz
robôs lineares e suas unidades de

controle, bem como uma linha de
controladores programáveis e

agora irá incorporar a área de

variação de velocidade, com
conversores 'e inversores de

freqüência, eletrônicos e

microprocessados. A empresa
também passa a coordenar

projetos de instalações industriais,
na área elétrica e eletrônica,
fornecendo ainda mais painéis .

As instalações, onde se

localizam atualmente a Weg
Automação, em Florianópolis,
serão colocadas à venda, tão logo
seja concluída a transferência.

(

..",

Diretores e funcionários das duas, empresas na entrega da aeronave

revisada

Calhas e Aquecedor Solar.
Rua Felipe Schmidt, 279

Fone 72-0448

Jaraguá do S�I - SC

FUNILARIA
JARAGUÁ LtDA. ..

Jaraguá do Sul, 2Z a.28 de janeiro de 1992
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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por esquema de revezamento.

Humanização
Com a eliminação dos balcões de

atendimento a prefeitura de Jaraguá
do Sul está tomando mais pessoal e
humano o atendimento ao

contribuinte. A nova regra,
determinada pelo secretário de
Administraçao Sigmar BenoLucht,
visa aproximar o funcionário do
contribuinte através de um

atendimento personalizado e direto.

Agora o cidadão, sem o obstáculo
do balcão será atendido diretamente
namesado funcionário encarregado.
A medida objetiva racionalizar os

espaços dos diversos
departamentos, tornando-os mais
amplos e aconchegantes

Prefeitura abrirá aomeio dia

Obrafoiapelidadade."A ponte do rio quecai"

Obra prejudicada por aterro mal feito

Ponte do Rio Putanga
cai sem ser concluída
Guaramirim - A ponte sobre o

rio Put�ga, localizada na divisa

entre osmunicípios deGuaramirim e

Massaranduba, caiu antes mesmo

de ser inaugurada. A obra foi
executada conjuntamente pelas
·duas prefeituras, com parcelas de

. participação distintas, no final dos

mandatos de Antonio Zimmermann,
em Guaramirim, e Dávio Léu, em

Massaranduba.

Problemas com o aterro,
ocasionaram a queda de uma das .

cabeçeiras - a
_

que fica no lado de
Massaranduba -, danificando
totalmente aobra, o quevem gerando
urna grande insatisfação, por parte
dos moradores da região, que viram
o ascesso, para ambos os lados,
cerceado.

Segundo informações de

funcionários das duas prefeituras,
não a responsável técnico pela
obra, nem tão pouco contrato de

construção - o ex-prefeito Dävio
Léu, afirma que esta fase da

construção da ponte não era de
sua competência. Agora ambos os

prefeitos, se chegarem a um acordo,
terão de gastar mais que o valor
real da obra, para recuperá-la.

FundaçãoEducacional Jaraguaense-FERJ
Centro de Ensino Superior
Relação dos candidatos classificados no 10 Concursode
Vestibularde 1993 doCursoSuperior deTecnologia em
Mecânica-ModalidadeProcesso Industrial, em convênio
CEFETIPR - FE'].
Comissão de aplicação e Fiscalização doConcuno do
Vestíbular- Janl93

Relação dos candidatos classificados no curso:

Tecnologia em Mecânica
N° Nome do candidato
5 Airton Avelino de Melo
6 AlmirMüller
8 Anisio Motta

12 Carlos Zanandrea
14· Charles ButendortT
17 Dieter Helmuth Gaedtke
20 Edenilson Andreoli
24 Emerson Behling
25 Enio Pedro May
31 GilmarBier
32 Gilmar Felipe de Souza
33 Idezio João Tomazelli
34 Jackson Henrique Barkemeyer
39 Joel Rodrigues Martins

41
44
48
49
50
54
55

- 56
57
59
60
62
68
69
70
71
72
73
74
75

.

76
77
78
79
80
84

José Anselmo Soares da Silva
Julio Raul Massignan
Marcelo Pamplona
Marcio Antonio da Silva
Marcio João Oliari
Marcos Durval Vendorff
Marcos Scarpato
Moacir Aristides Moretti
Murilo Jose Verbinen
OdairGarcia
Odair Jose Borgert
Paulo de Souza Furlan
Ronaldo Marquardt
Sandro NorbertoMoretti
Sandro Rafael Schalenski
Sandro Spengler
Sávio Tarcisio Satler
Sávio Vieira
Sebastião P. de Fegueiredo
Sovenir Tomasi
Valdir Schatzmalm
Valmir Garcia
Vanderlei Melchioretto
Vicente Simoes Pires Neto
Vilson Maas

Vilmar Buss

Atendimento ao

públicomudade
horário dia 25
Jaraguá do Sul - A partir do

próximo dia 25 o horário de
atendimento daPrefeitura aopúblico
passa a ser da 9 às 16 horas. A

medida, oficializada em decreto
assinadopeloprefeitoDurval Vasel,
objetiva facilitar ao contribuinte o

acesso aos serviços públicos,já que
o horário anterior coincidia com o

expediente do comércio e damaioria
das indústrias,

Comonovohorário inenterrupto,
o trabalhador poderá utilizar seu

intervalo de almoço para pagar
contas e tarifas, solicitar serviços,
alvarás e outros documentos, e,

enfim, fazeruso de todos os serviços
de responsabilidade da

municipalidade. Os funcionários

públicos terão periodo para almoço

Saúde

Posto de saúde sedia
consultaspediátricas
Guaramirim - o chefe do setor de

bem estar social da prefeitura de
Guaramirim, Antonio Vacir Stringari,
fez uma rápida analise dos primeiros
15diasemqueesteveafrenle desta área
do serviço público municipal. "Até o

momento estamosprocurandomoralizar
os serviços prestados à. comunidade.
Pelomomento dificil por que atravessa
a administração pública, fica
praticamente impossível oferecermos,
qualquercoisaqueseja,paraapopulação
carente", informouStringari.

"No entanto estamos 'conseguindo
manter o serviço de transporte de

pessoas que precisam de tratamento
nos hospitais de outras cidades,

. principalmente Curitiba", declarou

Stringari.EleIDfonnouaindaqueacessão
de remédios e auxílio financeiro para
custear exames ·laboratoriais - que não
são cobertos pelo INSS -, estão

temporariamente suspensos.
O) Segundoochefedo setordebemestar

social, nos casos de exames, busca-se
alternativas que possam solucionar o

problema. "As medidas por nós
adotadas podem, a.grosso modo, ser
interpretadas como, pouco amigáveis,

AntonioStringari

oupoliticamente erradas, mas se fazem
necessárias para em primeiro lugar,
educar as pessoas sobre a seriedade do
serviço prestadoeem segundo,adaptar
nos a "economia de guerra" , decretada
peloprefeito VictorKleine", finalizou
Antonio Stringari.

UM CARRO SEDUTOR
.,

·NOV'O· ESCORT GHIA
VENHA CONHECER DE PERTO

,

NA MOREm, JORDAN
05Jaraguá do Sul, 22 a 28 de janeiro de 19'92 , IAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Dr. Walter Falcohe
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Pela nímia gentileza do seu atual inspiração que retrocedeu ao nome de ocasionais" que querem se perpetuar, 71, declarava dc utilidade pública o

presidente Moacir G. Thomazi e do BernardoSchneider.quefoienriquecido "ignorandevo qucjá existia. casarão de GEORG CZERNIEWICZ,
diretor do ARQUIVO rnSTÓRICO naadministraçãodeLUlZHENRIQUE, Vale lembrarque não énssnuque se parafínsdedespropriação,ondedevcria
DE JOINVILLE � Apolinário Ternes - adquirindoo acervo de Carlos Ficker e escreve a história de nossagente. Outros, ser instalado,Só uãoocorrendoporrazõcs
, recebemos o n" 10 da Publicação que o pref WrrnCH FREITAG, em tempos idos, ruais que os supervenientes que não cabe discutir <�
Semestral- Junho de 1992, contendo a instalou num modemo edifício, onde comtemporâneos, pensaramjáenil900 agora.
:BREVE l-nSTÓRIA 00 ARQUIVO -

. hoje está. (doquetemnotícia)emnãoperderasua Daí-o valor do pronunciamento do
uma sinopse de Apolinário dos A este propósito queremos cultura, isolados em meio de densas jornalista e historiadorAPOLINÁRIO
principais fatos registrados ao longo Cl constrangidamente ,retornar ao florestas.tudo induzindoquevoltariam TERNES:enquantoqueemJoinvilleo
dos primeiros 20 ANOS de criação do ARQUIVO HISTORICO DE ao estado primário se não houvesse a encaminhamentoésuaveecompenetrado
Arquivo, a PRESERVAÇÃO E JARAGUÁ. solidariedade dos IMIGRANTES entre os homens públicos de cores

RESTAURAÇÃO DE confinadosnamata bravia, políticasdiferentes.aquiseresolvenpor
DOCUMENTOS, de Gessõnica Leite Quandoessaadmmstraçãoquerecém Assim nasceu a idéia, tão logo que wnprocessomenoseducado,obrigando
deAlldradeeOACERVOPARTICU- scfíndou.nopoder.querendocomeçar possível, neste mundaréu de febril a HISTÓRIA dizerque, por falta de
LAR 00 EX-SENADOR CARLOS tudo da estaca ZERO, como se nada trabalhodeproduçãodebensmateriais, entrosamentoentreadministradores.que
GOMES DE OLIVEIRA, de Roseana existisse anteriormente por que, na Admiuistração MAYER X deviamterrcspeitoaosseusanteccsson.."S

Maria Corrêa. Sem dúvida a sinopse. supostamente só índios ou seres ainda SCHMOCKEL, criando (entre outros - - aqui - como dizíamos, o ARQUIVO
repercute nos meios jaraguaenses, eis maisinferioresmigravam poraqui,num biblioteca legal, brasão, bandeira, hino passava para a história, levando duas rPl
queligadospelaprimeira veza Joinville, toque da caixa, coma conivência dos abastccimento de água) o MUSEU E paternidades: o PAI biológico e o�
pela Lei n" 998, de i 7-04-18&3, legisladoresquenão"pegaram"oespírito ARQUIVO "MUNICIPAL, consoante PADRASTO postiço! �sancionada pelo presidente do Estado da coisa, por ignorância dos fatos ou Lei n" 321, de 12-08-71, também Estaéacontribuiçãodeste semanário
deSantaCataril1a,dr. Theoduretc'Carles desconhecimento da história local, sancionada pelo vice, no exercício-do ao ensejo da posse dos novos

deFariaSouto(noexercício-de28'()2a aprovaram recente lei, criando o cardo. E dando curso à idéia, admillistmdorcsdaregiãodaAMVALL
29-08-1883), encontra em nosso ARQUIVOPÚBLICO MUNICIPAL, corporifícandoasinspírações.orncsmo É preciso começar tudo com o pé

.

município ricas informações de seu sancionado pelo prefeito em exercício vice, peloDECRETOn"226, deO I -10- direito ....SENÃO!
primórdios, já se passando quase 110 ADEMAR DUWE, o que obrigou a

anos desse evento histórico. imprensa do lugar a denunciar o

Elogiável o 'trabalho integrado dos EQl}Í,VOCO executivo-íegislativo-
homens públicos de Joinville, o pref exeGltvo;queteriaderegulrullentarle!
HARALD KARMANN, criando anterior - mas simplesmente
oficialmente em 20-03�1972 o EXTINGúIU a norma legal, como se a

ARQUlVO, pelo decreto-lei n" 1.182 - história seresumisseem "caneteadores

A expansão da

infecçãogenital causadap:;!o
virusdoherpessimples resultou
de suapropagação como uma

infecção transmitida
sexualmente. Representa 5%

.

das doenças sexualmente
transmitidas. Caracteriza-se

por pequenas bolhas,
geralmente agrupadas. São
dolorosasnamaioriadas vezes
irritativas.A dorpodepreceder
a irritação, que por sua vez

precede a lesão bolhosa.

Aparecem ciclicamente, com

intervalos .que podem variar

de um a três meses. Não

podemos nos esquecer que os

estados emocionais - tensão

nervosafaz aqueles intervalos
entre um episódio e outro do

aparecimento das lesõe,s
tornarem-semais curtos.

Namulheralesãoherpética
podeprecedera lesãocancerosa
do C% do útero. O contato

sexualdeve ser evitadonafase
aguda, não sópelo desconforto
(dor), como para prevenir a
propagaçãoao.parceirosexuai..

;
.

Devido a lesão se apresentar
de váriasformas, dependendo
do estado evolutivodadoença,
nãodevemosesquecerdefazer
exames para afastar a sífilis,'
uma vez que esta apresenta
umamultiplicidade deformas.

.

Nunca se deve estourar as
bolhas: poispode deste forma.
o herpes se alastrar pelas
reglOes

. ctrcünvizinhas.

Importante lembrarque o her
pes pode simular uretrtte não

gonococtca, neste caso

teríamos que ter gânglios
inguinaispalpáveis.fazendo o

,

diagnóstico diferencial; além
deuretraposteriordolorosa a
expressão.

No que se refere ao

tratamento tivemos muitos

métodoscom opassardos anos.
Dosmedicamentos de lISO local'
tivemos: solução alcoálica de .

ácido tânico a 5%, lisoztna
tópica, actcloguanostna. Dos
de uso oral: lisozina,
acicloguanostna. Também foi
e é empregado luz. Atualmente
os resultadosmaissatisfatórios
têm sidó observados com o

emprego doActclovtr, quer em
uso oral ou tópico, como

também a associação tôpico
oral.

Anuncieno
CP" .

CLASSIFICADOS
72-3363

, 1).6 � _ __. __ .

Educação

Creche municipal tem
nova diretora nomeada

Guaramirim - onovoprefeitode
Guaramirim, VictorKleine,nomeou
no início de janeiro, a neva 'diretora
da creche municipal "Maurita
Maria Rosa".' Elisabet Lemke
Sussembach, já, começou a

trabalhar no dia 04, mas apenas
com o funcionamento da creche.

incluindo o jardim de infância -, e

o custo operacional chegava a

Cr$ 1 milhãopor criança.
.

A proposta do novo Secretário
deEducação,Esmeraldo Chiedini, e
da diretor� da creche, é aumentar o
'número de criançasmatriculadas na
crêche, estendendo ainda mais o

atendimento, e reduzir, o número
de funcionários proporcionalmente,
para com isso baixar o custo por
criança, para a metade do que o

registrado no fmal de 92 .

Literatura

Obrapóstuma resgata
da colônia

Construída pela administração
anterior, o educandário deveria
atender a 150 crianças, más apenas

.

43 estavam matriculadas

'história
AEditora daUfsc acabade lançar Ele conseguiu levantar omapa da

o livro Santa Bárbara - Primeiro colônia e a localização dos colonos,
}'Ilúcleo de Colonização Alemã em o que toma o trabalho útil para
Santa Catarina, do botânico e historiadores e pesquisadores. "Os
naturalistaRaulinoReitz,PrêmioGlo- últimos dias de Reitz foram vividos

bal 500 e Patrono da Ecologia com muita intensidade, dedicados

Catarinense, falecido em 20 de integralmente à essa pesquisa sobre
"-

novembro de 1990. Trata-se de uma a imigração alemã. No fim da vida
obra póstuma revisada 'sentiu a necessidade de 'conhecer
complementada e organizada por melhor os primeiros dias, semanas e
-José Artulino Besen. meses desses antepassados

Nesse. trabalho Reitz demonstra chegados da Alemanha", observava
queoprimeironúcleodecolonização o organizador do livro, José A.

alemãnoEstado foi realmente Santa Besen .
.

,

Bárbara, e não São Pedro de Nota: Pedidos podem ser feitos
Alcântara, como mostram os livros por reembolso postal ou cheque .

de história, e desvenda o traçado do nominal para Editora Ufsc - caixa

antigo caminho de tropas de São postal 476 � CEP 88040-900 -

José e Lages. Foi ao longo do leito Florianópolis - SC - Brasil- fax 482-
dessa estrada que foram fixados os 344069 - telex 482-240, por e-s
primeiros imigrantes alemães, GI 40.000,00.

TUBOSSANTA
HELENA LTDA.

Divisão de concreto

(tubos e artefatos de concreto).
Rua Joinviile, 1016 - Fone 72-1101

Divisão de Plásticos (tubos de PVC - eletrodutos/linha

esgoto .. tubos depoliéCkno/mangueira preta).
Rua Bernardo Dornbusch, 858 ..; Fone 72-3025

Escritório Geral'
Rua Cei. Proeõpio Gomes, 89 - Fone 72-0066

AproveiteàsTorttosPromocionaisde fériaspara
todoo territórionacional com 35%dedesconto
à vista ou financiados em até 10 vezes.

Ligue (0473) 71-0091
e Boa Viagem!

I,·
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ELETROLAR
Comercial de Peças Ltda

Posto Autorizado
Arno, Walíta, Britânia, Eletrolux, Suggar, Fischer, Layer,
Nardeli, Lorenzetti, Faet, Makíta, Farne e Black Deckel.
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) 72-2200

- Jaraguá do S�I

r
: - Jar.aguádo-Sul,22 a_2S_de..janeiro..de.l�92�_

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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o MAIS NOVO CENTRO DE LAZER E TURISMO EM SANTA CATARINA

PROGRßMß�ÃO
Dica 10 - Discoteque
Dia II - Noite dos casais (música sertaneja)
Dia II - SßMßÃO

Dia IS - Coneuno nR GRROTR DR 'RRIW'

Dica 14 - Dlseoteque cl ca Turma da luxa O,.íeio.
às 17_ horas)

Dia 17 - Show ao vivo

Dia 18 - Noite dos casais (biago e eoneuno de

dan�a)
Dica 19 - Concurso "Gcarotca dca

Ccapca" - sele�io
Dia SO - 'ré-Carnaval

LANCHONETE(400 lUGARES)
LANC�ES RÁpidos &. BEbidAS G.ElAdAS

RESTAURANTE(400 lUGARES}
FA�T Food,À LA CARTE,JANTARES DANÇANTES

DISCOTEQUE(600 1UGARES)
MúsicA MECÂNicA &. S�OWS AO vivo

JOGOS ELETRÔNICOS
CENTRAL DE INFORMAÇÕES

TURíSTICAS
,

. LOJAS DE FÁBRICA
TELEFONES

REVISTARIA &. TABACARIA
CENTRAL DE TÁXIS

<;

RECEPÇÕES(RESERVAS):EvENTOS f: C_ONfRATERNilAçóÊs EM GERAl

" I

Você que <está JrolJaruJo

p<ela B�{=lOl faça a

Jr1tll.ellb.oJr paJraJa Ja

viagem e aPJrovente um

momerrto J<e laz<er <e .

JrescorutJração num Jos
mais belos Jr<ecarutos Jó
ln tOJral cataJrnnense.

�
CURITIBA

gj l �
ö_---�'<

lf\\�'"'Ç7'

Terminal
Rodoviário e

Turístico
Reservas:(0474)

. 46-11561'46-0419
Av. Governador"
-Celso Ramos,755
Barra Velha - SC

"
.

BONDINHO CIRCULAR
RODOPORTO

ESTACIONAMENJO

.
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Festa na Boca
Maldita

Napróxima sexta-feira,
dia 29, o Promotor de
Justiça de Guaramirim,

VictorEmmendõrferFilho,
estará comemorando mais
um aniversário. Assíduo

freqüentador do conhecido
clube da "BocaMaldita" de

Guaramirim, e cumprindo
um ritual respeitadopor

todos, ele devepatrocinar o\

, jantar (laqueia semana.
Despesas aparte,

registramos com alegria a

data, por sé tratar de um
bom amigo..;

iD�RPE
. -'j, ..ERAÇÃOfIIIJ D� MALHA

�
-W1ODAS

CALÇADOS PARA
TODA A FAMfLiA

Av.Mal Deodoro, 183
Fone: 72-3585

ßeßer.4
»< CALCADOS

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

De vo�ta. .. /'

Retornaram dos States,
ondepassaram asfestas de
fim de ano, os casais, Silgolf 17

Schüncke e senhora,
Waldemar Rocha e senhora,
MárcioMelfegotti Schüncke

efamllia, e Gilmar
Menegotti efamilia:

No detalhe ojovem
advogado, Osnildo Bartel
Júnior, ou simplismente

JÚnior.Ele está com opique
todo no escritório da Bartel
& SantosAssociados,

colocada entre uma das
mais competentes e atuantes
bancas de advocacia da

região'

C�ose

80 anos

No último dia 17 de

janeiro, completou oitenta .�

anos de vida, a Sra
Eleonora Rau

Emmendorfer. Sua
sobrinha neta, Débora

Francisca Ulrich; de doze
anos quer, juntamente com

todos osfamiliares, prestar
esta pequena homenagem

à Dona Eleonora,

INSTITUTO DE IDIOMAS
QUEM FEZ FALA BEM

Fone: 72-0294

·1
t

Grau em

direito

Cola grau em direito, pela
Fundação Universitâria da

Região de

Blumenau(FURB), o jovem
Osvaldo Rau Júnior. A
ceri1iiônia deformatura

acontece

nopróximo dia 13 de

fevereiro.

Compartilham de sua vitôria
todos os seusfamiliares e

amigos. Da coluna vão as

felicitações.

Dr. EdsonCarlosSchulz
Vídeo Endoscopia Digestiva
(Estômago e Intestinos)

U1trassonografia Geral (Ecografia)
Gastroenterologia.

Rua Jorge Czerniewicz, 84 - Fone 72-1109

*Convênio com Unimed -

Banco do Brasil - CEF - IPESC.

SOFTWARE/SC

Heins Raeder

Quemtambém
comemora mais um

aniversário no dia 25 é o
ex-vereador e ex-pr�sidente
da câmara de Jaraguâ do

Sul, Heins EdegarRaeder:
Ele, deve receber um

pequeno grupo de amigos
em sua cobertura, para
comemorar a data.

Um agmdecimento àDeus
... t !�\, 1":"i ';. lt .'tt;: l�

/ Soneto -José CastilhoPinto

/'
I

j ;I I
Tenhomuito pouco o queme queixar da vida
Pois elajá me deu quase tudo que desejei,
Até os empregos, fainas as vezes sofrida,

VieráÍn aomeu encontro fáceis, bons e seguros.
II

Por isto aqui um agradecimento oh, Deus,
Gratidão que vem mesmo do fundo domeu ser,
Não esqueça nunca jamais que sou um dos Seus

Filhos religiosos,ordeiros, extremosos.
III

Continue me protegendo oh, Deus querido,
Pois sem Vocêe Suaajudaestarei perdido
Serei um pária sem o direito até de viver.

IV

Ajude-me sempre, cada vezmais oh,meu Senhor
Entregue-se à essa tarefa com todo o fervor
Pois aí não tereimedo nemmesmo demorrer

I

Nota do autor: Este soneto, que será uma das várias poesias de minha lavra a serem

exfeixadasna2'ediçãodiferenciadadomeu livro "DaTerraedoCosmos" , fala de emprego
e muito a propósito, pois, aos 16 anos daminha cidade natal, RioNegro-PR, eu tinha
-4 empregos a um só tempo, dava conta detodoseleseaindaachavaespaçoparaoestudo
e o esporte, conforme consta daentrevistaque concediàeste semanário "Correio doPovo"

edição 3.503 - 27/08/88 e depois transcritopelojornal "TribunadaFronteira" deRioNegro.
edição 1.41 J -22/10/88.

.

"Frau"
Schmõekel

A nossa querida amiga,
BrunhildeMahnke

IScmöckel, esposa {lo nosso
diretor, Eugênio Victor

Schmõckel, completa mais

Birthday
Margot Adéli« Grubba

Lemann, é mais uma
aniversãriante {leste dia 25.

Ela, competente tabeliã de
Iaraguâ do Sul e pessoa de

destaque em nossa

sociedade.

Pai e Filho
Da festa de Bosse, na prefeitura de Massaranduba, registramos

este momento de alegria do prefeito Odenir Deretti e seu pai Anol.

Verão é· t�mpo de se

lambuzar com o melhor
. sorvete destas paragens

Marechal Deodoro,819

. Rua Reinoldo Rau,632
Fone: 72·1599

II

li

�'6i ,.·.i ..... Y''', i .)108

FONE 72-2689

Av. Marechal Deodoro,601
Jaraguâ do Sul· SC

.

a' ��st'�.Bolsa
� deTelefones

QtM�J-VENDE-ALUGA
Rua Waller Breithaupt. 92 (defronte ao

Beira Rio Clube de Campo)
Fone (0473) 72-2598
Jaragu4 do Sul- SC

-------

;.Jaraguáu6 8ul,22 a 28 dejaneiro4eli992 ---I h.·�_I';

. \
t t \

GAROTA, VERAO 97

Na Sociedade
RecreativaBarra

Velha, acontece

neste dia 23

'.' (sábado), a

finalisSlma do
concurso Garota
Verão 93. A

pro�o da

prefeitura mu

nicipal do

balneário, através
da Secretaria de

Turismo,CulhJra
e Esporte, em

conjunto com a

empresa Osman

LinconProduções
eFaustoRochaJr.
São treze o

número de
concorrentes que
o b t I v e r a m

classificação nas

eliminatórias., O

baile, quepormete
sero ponto alto d�.
fim de semana,

inicia às 23 horas
.

e tem a animação
do conjunto "Tbe

Players".

Em rescente edição da
revista PCMAGAZINE

BRASIL, versão brasileira da
PCMAGAZINE, daZif'
Communicatius Company,

.

de New York, a empresa
Metasystems. Sistemas de
Otimização, de Blumenau,
foi mencionada com relativo

destaque.
É que a revista elaborou

umapesquisa com 5 sistemas.
de compressão de dados i! o

software "stress" da empresa
blumenauense, que consiste
em uma versão de compres

sor de dadospara
transferência em linguagem

.

\."C",foi
o único software

nacional abordado na

pesquisa. um aniversário noproxima
Pra quem não sabe, soft- >

dia �5. A ela llesejamos
'ware quer dizer "parte muitas felicidades.
mole",já hardware quer Ç)�

dizer "parte dura"
.

Happy.···.;
,/

of CONVERSATION

•

Wt t..:..:U..Jm:.
, fi)fi)�f.V;l�1 A,!.Marechal Deodoro,601
Lr"LIU�LW�l� FONE 72-2689 Jaraguá do Sul·SC

A melhor forma depremiar
Bom desempenho, qualidade e produtividade'�

RESTAURANTE E PETISQUEIRA

'ZINHOBATISTA'
Espeacilizado em frutos do mar.

Aberto diarJamente para almoço e janta.
Quarta e Sexta: SOPA DE PEIXE

Rua mPres. Epitacio Pessoa, 279, esquina
com a rua CeI. Emílio C. Jordan

Jaraguá do Sul - SC

VElUo El\IOQÃO

IIODA SEMPRE
Para homens e mulheres de bom gosto /

Avenida Getúlio Vargas,S5

"A mais nova opção da cidade"
Você está cO/'jjJJado a conhecer as delícias do rodízio

de pizza e lazanha

.·1tende de quarta a domingo (a noite)
Rua Mal. Floriano Peixoto, 79 - em frente à Marrakech

\
Jaraguá do Sul

Cl
_ i::.·� , ....- __ .". ..__�_� . ...." ._._..- ___..'+> ... _ oJ'.... __•._._ •

Dê "Prêmio Plus"

Toda a Linha Arno e Faet

Fogões, lavadoras, secadoras, refrigeradores,
freezers emuito mais.

Venham nos fazeruma visita.
Venham conferir

Faça uma
assinatura (/0
CORREIODO

POVO e receba em

cada edição a ",ais
bonit« HISTÓRIA
DEJARAGUÁ e

regi/Jo. .' ,

FAX72-0363

- - - -----
- ------�-- _-
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Loja.é especializada em pisos e louças
i ., 'Ó, ,

�
� •

Zonta inaugurafiliai
no centro da cidade

A inauguração foi bastante

concorrida, reunindo

representantes de fornecedores,
membros da família Zonta,
comunidade , imprensa e clientes

em potencial. Sérgio eMarileiaZoota.descerraram a fita inaugural

Em 93 a Studio muda pra melhor

JaraguádoSul-Comoobjetivo
de atender a clientes exigentes,
·oferecendo louças e pisos para
cozinha e banheiro: tudo de

primeira linha, foi inaugurada na

última terça-feira a Marzon De

sign e Decorações. Localizada a

ruaReinoldoRau, 787,aMarzon é
a primeira loja do gênero
especializada, instaladana cidade.

AMarzonDesign eDecorações
é um braço da já renomada Zonta
Material de Construção. Só que ao
contrário das lojas de origem
trabalhará somente com artigos
para banheiro e cozinha refinados
e de primeira linha. No rol de
fornecedoresestãomarcasfamosas

como:Deca, Inter Bagno, Incepa,
Eliane�'Ceusa, Santana,Multimaz
e Papaiz.

Fundadaemdezembrode 1989,aStudioFM
vem ano aanomelhorando seu padrãomusical
e jornalístico. Em 92, a ernissora saltou para o

ranking dasmelhores do Estado.
Paraesteano aintenção émelhorar
aindamais, com aimplantação de
pequenas mudanças, que sem

alterar o estilo geral da

programação, objetivam
"melhorarumpouquinho de cada
coisa", como explica o

coordenadorPaulo Fernandes.
Trilhas e vinhetas deprogramas

musicais e jornalísticos serão

modernizados eatémesmoo estilo
de locução deve sofrer alguma
alteração, adianta Paulo
Fernandes. Como o segredo

:

cintinuasendo aalma do negócio,
o coordenador de programação
da rádio guardasigilo de detalhes
e informações rnais
esclarecedoras, entretanto, que o
ouvinte certamente aprovará as

boas novas que devem começar a

surgir em breVb?.iá a partir de
fevereiro.

O principal objetivo daStudio

Paulo Fernandes,
coordenador de

programação, diz que
vem novidades por aí.

Agricu 'tu ra

BB fará. cadastro de

compradores da regili:i�;-'
Jaraguá doSul- Com o objetivo

de oferecer melhores preços de

compras para produtos agrícolas e

de pecuária e para coibir a ação de
atravessadores de monopólios, a

agência do Banco do Brasil de

Jaraguá do Sul iniciou o

cadastramento de compradores da

região. Depois de concluído, o

agricultor ou pecuarista poderá
obter junto ao cadastro do banco a

relação dos preços oferecidos por

compradores da Cidade. região,
estado e país e escolher a melhor

oferta, driblando a defasagem do
mercado tradicional. Isto será

possível, graças a um trabalho

conjunto de diversas agências do
BB.

O objetivo - segundo Maurélio
Maures, gerente de Expediente de

Operações da agência jaraguaense
é auxiliar o produtor a encontrar

umpreçojustoparasuamercadoria,
escapando das artimanhas de
mercados supersaturados, corno é o
caso do de arroz na região, que
normalmente achatam o preço fi
nal.

aberto a financiamentos de custeio

para culturas tradicionaisda região.
corno de banana. arroz e fumo,
possibilitandoa compra de insumos.
como adubos; sementes e

fertilizantese opagamentoda�o- "

de-obra e do custode operação dos
maquinários. Não há limite de

crédito. observando-se como

parâmetrooVBC( VerbaBásicade
Custeio), índice fornecido por
orgãos ligados a produção agrícola
- no caso de Jaraguá a Epagri. que,
calcula o VBC pelo preço médio de
custeio do plantio por hectare. Este
financiamento pede ser obtido por
proprietários ou arrendatários e é
liberado especialmente na é"túiS)e
plantio das lavouras. '\...g.

Outro financiamento oferOo
pelo banco é para investimentos na

propriedade ou para compra de

maquinários. O BB financia
normalmente de 60% a 90 % do
investimento desejadocom recursos

de Finame, que são liberados pelo
BNDS ( Banco Nacional de
Desenvolvimento Social) aoBanco
do Brasil. Caso o financiamento

seja usado para melhorias no

patrimônio, o cliente deve

obrigatoriamente ser proprietário
da área.já se forusado para compra 1de maquinário móvel pode apenas
ser arrendatário.

�)

Financiamentos
. O Banco do Brasil continua

oferecendo financiamentos para
custeio de safras agrícolas e

investimentos no setor. O BB está

10 Jaraguá do Sul, 22 a 28 dejaneiro de 19921
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CP Classificados

LOTEAMENTOS

VENDAS

Casa - Terreno - Roa da Faculdade
Terreno - LoteamentoMarquardt
Terreno - cl 700m2, prôx. a Faculdade
Apartamento - Ed. Jaraguá, cl3 dom, edemais deps.
Casa de alvenaria- Rua Arduino Pradi, cl
126m2, terreno 12x32.

'.

Casademadeira - eilO1m2, terrenocl 14x33

.

o.

.

Meia-água - em alvenaria, no bairro
Tifa daMosca
Sala Comercial- RuaBernardoDornbusch,
1172, cl 80m2
Apartamento -Ed, Joana, clportão eletrônico,
garagem, 2 dorm. + dep. de empregada e

demais deps.
Apartamento - Sobre o.Unibanco, cl 3

dorm., e demais.deps,
02 casas de madeira - Rua 25 de
Julho ('VilaNova), c/3 dorm.e demais deps.
Casa de alvenaria - Rua Joaquim F.
de Paula, 547, c/4 dorm. e demais'deps.
Saias comerciais - 2 na rua Leopoldo
Mahnke, 46, c/25m2 e 35m2
Sala comercial - rua Roberto Seidel,
emCorupá

CRECI 0914 - J

VENDE
Casa em alvenaria - c/160m2,

.

terreno c/

350nít" na rua Antonio T. Jr,
Casa em álvenaria - c/140m2, terreno c/
420m2; na rua Alfredo C. Meyer
Casademadeira-c/90m2,terrenoe/420m2,
na rua Bernardo Dornbusch
Casa de madeira - + uma sala c/96m2, si
acabamento, na rua João J. Ayroso (próx.
Cerealista Urbano).
Terreno -c/I.739m2,noQoteamentodaBarra
Terreno-cl652,50m2(14,SOx45),naruaErmna
Ziemann (próx, Ponte do Grubba)
Terreno-e/406m2(14x29),naruaArgentina
Apartamento - c/260m2, Ed. Athenas (2
garagens)

.

Apartamento - c/150m2, Ed. Carlos Spézia.
Apartamento - c/135m2, Ed. Eldorado (parte
financiada)
Apartamento-c/ I 54m2,Ed.MarianaCristina
Chácara -cl32.000m2, emGaribaldi (próx. S1'"
Stevão) à 20 km do centro.

ALUGA
Casa de madeira - em Rio Molha (antes da

gruta) à 2km do Posto Mime
Casademadeira - ruaGuilhermeWackerhagen .

(rua do Forum)
Sala comercial - rua Reinoldo Rau, 10 andar
Sala comercial- rua CarIosHaífermann (próx,
Bakun Publicidade)

APARTAMENTO ,'" IMOVf;LoComl.elndustrial
Av. Mal. Deodoro, Edil. : Rua Joinville, c! 2 aptos, 3
Florença,l quarto, .c! ga�genl salas comerciais.

RUA REINOlDO RAU. 61
FONES (0473) 72-1500 E 72-1390

JARAGUA DO SUL - SC .

•

JL
--

-"--�----
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0363(0473)

,

SPEZIA
COmodoro4p-cinza 88

MoozaSUE - vermelho 87

Fiatpick-up City - branco 86

PassatLS - verde 83

GoILS,:"vermelho 83

GoIGL-prata. 91

PassatLS-cinza. 80

BrasßiaLS - branca 79

PampaGL-cinia. 86

EscortGL-preto 84

CorceIllL-branco 83

BelinaIIL - azul 83

Fiat 147L-branco 83

ChevetteSL-cinza 82

KombiL-bege 79

Motos
CBX-750-preta 90

DT-180-branca 90

CG-l25-azul. 86

SPÉZIA
Automóveis
End.Coml.
Rua Joinville, SIN
Fone:0473-72 2699

End.Resid.
Rua Guaramirim, SIN
Fone:0473-72 1003
Bairro Vila Nova

72 3363 F�:· 71

HP'
Chevette Júnior -prata 93
Chevette luxo - branco 86

Opala Comodoro- azul... 90
GoI CL - prata 89
Gol LS - branco 86
Apollo GLS - prata 91
Chevette Junior - prata 91

QuantumCL-dourada 87
GolCL-dourado 85

EscortL-prata : : 87
Chevette hateh-back - azul... 82
MonzaSUE - preto 88
ParatiPlus - verde 84

MOTOS
RX - 125 - preta 83
CG - 125 - preta 88
CG - 125 - vermelha 84

BP
Automóveis
Rua Reinoldo Rau, 433
Defronte a Lurisa
Fone:0473-72 13 53

o

Menegotti

GoI CL - azul... 91
GoI CL 1.6 - branco 91
Gol CL 1.6 - azul 92
Gol GL - branco 90
Uno es - azul... 88
Del Rey GL 1. 8 - azul., 89
Uno CS - azul 89
Uno CS - cinza 92
Chevette - branco 90
Goi CL 1.8 - prata 91
GoICL - azul... 88

GoiCL l.S-bege :91
ParatiCL l.S-bege. 90
SantanaCL2000 - bege 89
Santana CD - azul... 85
PanoramaCL- branca 8{
UnoCS 1.5 - vermelho 91

Mofos
NX-150-azul 91
DI -180-preta 92

Menegolli 'Jekulos 5 A�
..

F.ones:72-0499 - 72-0378 -

Caixa Postal, 412.
Av. Marechal Deodoro, 930-
Jaraguá do Sul - SC.

MORETTI,
JORDAN &
elA LTDA.

Escort L - cinzamet. 88

EscortXR3 -vermelho 91

Verona LX - vermelho 90

Del Rey L - azul met.. 88

DelReyGhia - vermelho 88

Versailles Ghia - marrom.....92

Pampa 1. 8 L - prata 90

GoI CL - branco 90

Av. Mal. Deodoro, IS8
Fone: (0473) 71-1777
Jaraguá do Sul - SC

Av. Mal. Deodoro, 930 - Fone: 72-0499

MIMECAR

Monza SUE 2.0 - verme1ho g
Santana CL 1.8 - verde � ifI

VoyageS-verde 86

Chevette SL - bege.. 83

Cavo VolvoN 12-branco 85

M.B. 1316 cavo mee - branco.....86

Rod. BR-280 - KM 56

Fone(0473) 72-0035

Menegotti Veículos
ABRA O OLHO! CARRO USADO E

.
REVISADÓ SÓ NA MENEGOTTI VEÍCULOS.

...

12 Jaraguá do Sul, 22 a 28 de janeiro de 1992
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(0473) 72

JAVEL

VEÍCULOS
NOVOS

Tempra Prata 2p roxo

Tempr& Prata 2p azul
na Weekend 2p IE branc
�o CSL 4p cinza

�no CSL 4p azul
Uno 1.6 R. azul
Uno S IE vermelho
Premio es 4p IE : branco

Píek-Up LX 1.6 preto

VEÍCULOS
USADOS:

l�tana GLS-cinza 91

�tana CL-azul... 89
Premio S-cinza 90

lfuo,W R-cinza 88
Monza SL Sedan 1.8-verm 84
Elba S 1.6-vermelha , 91
Belina II GL-dourado 86
Belina II Gí-dourado 84.
Fusca 1)-Bege 82

Fiat 147-branco 84
· Fiorino-branco 90
Fierino-branco Ü8
UnoMilleBrio - branco 91

· Pick-np-bege 91
· Pick-up-branca 91

·

Jaragl;lá.yeículos, Peças
e Serviços Ltda.

·
Rua João Zapella, 214
FOße 72-2111

3363,

}
I
I
I
I
I

VENDE-SE
Lote no Loteamento

Champagnatcl440m2

VENDE-SE terreno de

1.212,31 mZ na Marechal

Deodoro, com 26,00 m de
frente

LOTES FINANCIADOS

possuimos diversos lotes
para sua escolha.

CHÁCARA

Completamente formada
com casa ·100m2 de alve-

.

narra mais casa

chacreiro, lagoas
concretadas terreno
14.000m2 - Ilha da Figueira
a 5km do Centro

para
todas

Empreendimentos Imobiliá!"i_()� .. _r.1arcatto
Av. Mal. Deodoro. 1179

Compra eVende
_....
...

72·1136

EDITALN°18.632DE 11-01-93·
VILSONSTEFANESANDRALQPES
Ele,nrasileiro, solteiro.mecânico,nascido
emNovaSantaRosa,Paraná, domiciliado
e residentena rua aliviaChiodiniPradi,
71,emJgná-Esquerdo,nestacidade,filho
deHelmuth Stefan e Gerda fuge Stefan -

Ela,brasileira, solteira;secretária,nascida
emJaraguádoSuI,doirniciliadaeresidente
na�bertoZiemann, 958, emBairro
Amizade, nestacidade, filhadeAmandio
BrigidoLopeseêofiaCeciliaLepckLopes

os
J

0363

PRpCLAMAS DE CASAMENTO
MARGOT ADÉLIA GRUBBA

LEHMANN, OficialdokegistroCivil do
I °DistritodaComarcadeJaragnádoSul,
EstadodeSantaCatarina,Brasil, faz saber
que compareceram em cartório exibindo
os docwnentos exigidos pela lei, a fim de
se habilitarem para casar, os seguintes:

L
I
I
I
I
I

EDITALN°18.633DE 12-01-93
JANDIRNEUMANNEElZIRAMElER
Ele, brasileiro, solteiro,operário, nascido
emPomerode, nesteEstado,domiciliado
eresidenteem TestoRega, êml'omerode,
filho de Geraldo Neumann' e Elvira
Neumann-

Ela, brasileira, solteira, operária, nascida
em JaraguádoSul, aos doze de janeirode
mílnovecentosesetentaedois,domiciliada
e residente emTrêsRios doNorte, nesta
cidade, filha de Rudi Meier e Elvira
DalhnannMeir -

EDITALN°18.634DE 12-01-93
JAlLSON FERNANDO MÜLLER E
SCHEILAKARINAGUMZ
Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de

escritório, nascido em Corupá, neste

Estado, domiciliado e residente na rua

Leopoldo Veloso, em Vila Lenzi, nesta
cidade.filhodeEmanuelDomingosMüller
e LavinaRosaMüller -

Ela, brasileira, solteira,estudante,nascida
emJaraguádoSul, domiciliadae�esidente
em Santa Luzia, nesta cidade, filha de
Wilson Waldemar Gumz e Dolores
Tomaselli Gumz
EDITALN°18.635DE 12-01-93

. JOÃOVILSONWILVERTERENITA

MARQUARDT
Ele, brasileiro, solteiro, operário, nascido
em Antonio Carlos, neste Estado,

Pensou .cFIAr ligue-
9 (0473) 7l-2111 JAVEL

domiciliado e residente 110 Loteamento

Hanemann, emBarradoRioCerro, nesta
cidade, filho de Waldemiro Wilvert e .

Herminia SchappoWilvert -

Ela,brasileira, solteira, operária, nascida
em Corúpá, neste Estado, domiciliada e

residente no Loteamento Hanemann, em
B. doRioCerro, nestacidade, filhade Jugo
Marquardt e Ida Marquardt -

EDITALN°18.636DE 15-'01-93
ALEXANDRE SILVEIRA FARIA E
LIZETEGESSER

.

Ele,brasileiro, solteiro, técnicomecânico,
nascídoemLages,nesteEstado,domicliado
eresidente na rua355, n" 134; em Água

"

Verde,nestaciade,filhodeAlanúrFariae
ValdeteSilveiraFaria-
Ela,brasileira, solteira, vendedora,nascida
em.Iaragnádoêül.domiciliadaeresidente
naruaRobertoZiematß1, 910, nestacidade,
filha deRolfGesser eNairPivaGesser -

EDITALl'i° 18.637DE 18-01-93 _

. CRISTIAN REICHOW E MARIA
APARECIDACABRAL
Ele, brasileiro, solteiro, comerciante,
nascido 'em São, Paulo, São Paulo,
domiciliadoe residente emestrada Rioda

Luz, 6.594, nesta cidade, filho de Ingo
Reichow e Ilse FridaHenningReichow -

Ela, brasileira, solteira, comerciante,
nascida em Paulo Lopes, neste Estado,
domiciliadae residentenaalamedaFlam

boyant, 505, apto 102, São José, neste
Estado, filhadeSebastiãoFranciscoCabral
eMariada Silva Cabral
EDÍTALN°18.638DE 18-01-93
JOÃOSELVINOCOSTAESIMONÉ
SAMANTASALVADOR

Ele,brasileiro, solteiro,pintor,nascidoem
Imaruí, neste Estado, domiciliado e

residente na rua Luiz Gonzaga Ayroso,
206,emJguá-Esquerdo,nestacidade, filho
de José João Costa e J0811a SelvinoCosta

Ela,brasileira, solteira,balconista, nascida
emJaraguádoSul,domiciliadaeresidente
na ma Luiz Gonzaga Ayroso, 206, em -;
Jguá-Esquerdo,nestacidade,tiIbadeDulce
Salvador-

E, para que chege ao conhecimento de

todos, mandei passar o presente edital,
que será publicado pela imprensa, e em
cartório,onde seráafixadodurante 15 dias.

nua João Zapella,
2H-- Fone n 11-11

{í,· .

.

. Cl'
�

..

I "Aceltamos cartas de crédito. Melhor preço em veículos
novos.e.usados, .Atendimento especializado e oficina.

. .
.

-

� . ��
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COMPRA-SE
Casa na praia. Tratar fone 72-2133.

1'"1'111''''' :
; .; ..._ i , • I (

(0473)

VENDE�E
100m2 de laje, com vigotes de

2,99m e 3,05m. varcr.crs 43 mil
o metro. Tratar cl Edson fone 71-
3600, no Bamerindus (setor de

cobranças

VIDEOCASSETE
Vende-se, novo. Tratar cl Cássio,
fone 72-3592.

.vENDE�E
38 folhas de eternit (2,44 x 0,50)
novas, por Cr$1 milhão. Tratar cl
Jeferson, fone 71-1721.

ACARAI
Vendo título do clube, por Cr$
600.000,00_ Tratar fone 72-3371.

, FUSCAl81
Vende-se, ano 81, a gasolina. Tratar
na rua Bernardo Dornbusch, em frente
a portaria de Marisot Fone 72-0387

.VENDE-SE
Casa para tirar do local, de 14J<36
completa. Tratar ruaAvelino de B.orba,
172.

COMPRA-SE
Carro de ano 80 a 85. Tratarfone 72-
2885.

COMPRO
Móveis para salão de beleza. Tratar
na lanchonete ao lado do Itau.

VENDE-SE
Lotes no loteamento Marquardt, de
383,62m2, por Cr$ 37 milhões. Tratar
na rua João J. Ayroso, 703.

COMPRA-SE
Máquina de olverloque. Tratar na rua

Arquimedes Dantas, no bar 'do Max.

VENDE-SE
Casa dealvenaria de 7x1 O na Barra do
RioCerro. Tratarna rua Pedra Branca,
depois do Noviciado, primeira casa

branca à direita.

FUSCAI72
Vende-se, modelo "Fafá", aro de
Brasília. Vendo também Brasília 76.
Tratar na rua Quilombo dos Palmares,
571, casa 48, na Cohab, Vila Rau.

FlAT179
Vende-se 147. Tratar na rua Max
Doering, es, próx. ao Hosp. Jguá.

VENDE-SE
Telefone 72-2989.

VENDE-SE
Bateria e uma caixa de som. Tratar na
rua Henrique F. Mielke, 119 cl Carlos
Denke. <,

TERRENO
Vende-se cl 5.800m2, casa mista cl
120m2. Tratar na rua Joaquim Fco de
Paula, 2379

VENDE-SE
Terreno de 15x30 ra entrada de
Schroeder, por Cr$ 25 milhões. Tratan
fone 72-1202.,

'

72 3363 Fax: 71

OPAlAl81
Vende-se, álcool, 4 cilindros. Valor
Cr$ 45 milhões. Tratar fone 72-2295.

PICK-UPI72
Vende-se,'modelo C-10, a gasolina.
Tratar fone 72-2837

VENDOOUTROCO
Áreacentral de552m2, na rua Leopoldo
Janssen, trocamos também porterreno
oom maior área e localizado dentro do

perímetro urbano de nossa cidade.
Tratar fones: 72-2059 e 71-6114,
horário comercial.

VENDE-SE
Fogão a gás, marca Geral, 6 bocas,
automático, com espeto giratório, por
Cr$3milhões-,Tratarna ruaJoaquim F.
de Paula, 625, próx. Posto Marcolla,

-

falar cl Solange.

VENDE-SE
Aquecedor a gás, marca GE, modelo
Aquaterm, com capacidade de

aquecimento de 75 litros, ideal pl
residência de até 160m2. Tratarfones
72-2059 eu 71-6114, horário coml,

CICLOMOTOR 86
Vende-se gareli, ano 86. Valor a

combinar. Tratar na rua Joaquim F. de
Paula, 625, pr6x. PostoMarcolla. Tratar
cl Solange.

BICICLETA
Veflde-se, marca Caloi, modelo
Cecizinha, .àro 23, emperfeito estado.
Tratar fones 72-1059 ou 71-6114

CASA MISTA
Vende-se, em perfeitas condições,
próx. a ponte doVailatti. Valor Cr$ 150
milhões. Tratarfone72-0337clPedro.

VENDE-SE
Casa na saída pl Nereu Ramos, cl
lagoa, piscina semi-acabada, 3 quar
tos, e demais deps., churrasqueira,
rancho pl gado, água de nascente no

terreno. Valor Cr$ 135 milhões.
Informações fone 72-0337 clPedro ou
no Bar do Tino, na Vila Rau, cl Beto.

VÉNDE-SE
Pré-moldados 10x10, por Cr$ .25
milhões, em 2 pgtos. Tratar fone 71-
0373.

COMPRO
Escoras para laje. Tratar fone 72-
1799 ou 71-0747.

VENDE-SE e

Terreno de 750m2 na rua Jaraguá, 31 ,

Ilha da Figueira, ao lado do Bar Renke.

VENDE-Si: .

Casamista todamurada. Tratar na rua
AntonioCochella, 38, na Figueira, próx.
ponte nova.

XU85
Vende-se moto XL-125, ano 85 e

também uma ML. Tratar rua Frco
Hruschka, 867.

COMPRO
Gareli de 88 a 91. tratar na HM nos

discos, cl Rose �.

COMPRO
XLX ou CB até ano 85. Tratar na rua

Irmão Leandro, 1128, na Vila lenzi.

•

DIVERSOS
OPAlAl81
Vende-se, álcool, 4 cilindros. Valor
Cr$ 45 milhões. Tratar fone 72-2295.

PICK-UPI72
Vende-se, modelo C-10, a gasolina.
Tratar fone 72-2837.

VENDE-SE
Casa de alvenaria cl 63m2. Tratar fone
72-2885.

COMPRA-SE
Jogo de cozinha semi-novo. Tratar 72-
0694.

VENDO
Chacrinha de 4.125m2 ou troco por
carro. liratar na rua Epitacio Pessoa
556, fundos da Clínica-Ora. Nanci.

VENDE-SE
Belina ano 73 e moto TOR ano 89, em
ótimo estado. Tratar na rua Proc.
Gomes, 1303.

COMPRA-SE
Máquina de cortar grama. Tratar na
rua Pe. Alberto Jacobs, 172, na Vila
lenzi.

COMPRA-SE
Cafeteira. Tratar na pa�laria ao lado
da Tollal.

VENDE-SE
2 biciclefas de senhora. Valor a

combinar. Tratar na rua Domingos
Rosa, 286 c/Deolina.

COMPRO
Motor para p0Ç<? Tratarfone 72-0632.

VlDEOCAS�ETE
Vende-se, 4 cabeças semi-novo e

umamotoTodayan091, com 10mil km
e também uma Tobata completa. Tratar
72-1088.

VENDO
Freezer 170 I horizontal. Tratar na rua
Nelson Nazatto, 198 próx. à Scar.
Vendo também bicicleta de homem cl
freio a mão. Tratar 72-0627.

TERRENO
Vende-se, de 14x29. Valor Cr$ 32
milhões, próx. a Faculdade. Aceito
veiculo. Tratar fone 72-2940 após 18
horas.

Casal se oferece pl cuidar de
chácara. Tratarfone 72-2719.

COMPRO
Gareli Tralarfone72-0591 na I eomaq

VENDE-SE
Cama de casal e máquina de escrever
maleta. Tratar fone 72-1548.

PROCURO
Casa para alugar. Tratar fone 72-
0669.

CG-125/92
Vende-se moto, ano 92, c/17 parcelas
pagas. Faltam ainda 32. Valor Cr$ 17
milhões. "Tratar na rua Pedro Winter,
última casa.

TERRENO
Vende-se, na praia Grande ou troco

por carro. Tratar na rua Adolfo Tribes,
305 próx, Rei dos Botões.

VENDE-SE
Apartamentono edifícioMaguilu. Tratar
na rua Proc. Gomes, fone 71-5022 cl
Demildon.

ESTAMPARIA
Vende-se, completa, com 200 jogos
de quadro. Tratar na rua Barão do Rio

Branco, 388.
VENDE-SE
Bicicleta ergonométrica. Tratar na rua

28 de Agosto, 1326.
VENDE-SE
Cama de bebê cl colchão. Tratar na
rua Cb. Harry Hadlich, 677.

VENDE-SE
Pia inox. Tratar no edificio Jguá
arte da tarde.

VENDE-SE
Casa cl70m2 em terreno com 300m2,

.

na rua leodoro Rodrigues, na Vila
Rau. Tratar na garagem Vila Lenzi. VENDE-SE

COMPRA-SE
Roupas usadas. Tratar na rua Proc.
Gomes 1530.

Casa na rua Guilherme Weege, próx.
a ReinoildoRau, com 100m2,em terreno
cl 16x40. Tratar fone 72-0337 opu no

�ar do Tino, na VilaRau.
>

MEIA-ÁGUA /VENDE-SE
Mesa de estamparia com 8 formas
grandes. Tratar na rua Ernesto
Lessmann, 476, na Vila Lalau. Vendo
também casaemalvenaria com 120m2.

Aluga-se, de madeira, na Vila Lenzi,
por Cr$ 700 mensal. Tratar na rua

.

Leopoldo Veloso, 39, Vila Lenzi, cl
Neide.

VIOLÃO
Vende-se, marca DiGiorgio, em ótimo
estado. Valor: apenas Cr$
1.500.000.00. Tratar fone 71-7221

VENDOOliTROCO
Uma geladeira, uma TV (P&B) 17

polegadas. Tratar na rua João Sami
Tavares, ao lado do n° 25, c/lrineu.

Juízo de Direito da I" Vara da Comarca de Jaraguá do Sul-SC
-=

Edital de Citação � .

o Doutor Carlos Alberto da Rocha, Juiz de Direito da la Vara da Comarca de
Jaraguá do Sul, Estado de Santa Cataroina, na forma da Lei, etc ...
Faz saber a todos quanto o presente edital de ClTAÇÃO, com prazo de 20 (vinte)
dias, virem ou dele tomarem conhecimento tiver e interessar possa, que por parte
de \VALDEMARRENGEL ECLOTILDE \V. RENGEL, brasileiros, casados,
residentes e dom. ã rua Angelo Rubini, 1577 - Nesta cidade e Comarca de Jaraguá
do Sul, SC, através de procuradoria Ora. Anita C. da Cunha, foi requerida a Ação
de USUCAPIÃO W 14.055/92, para aquisição do seguinte imóvel: um terreno
medindo 21m de frente por 9,70m de fundos, extremando de um lado com terras
de Fustino Girolla e de outro com terras de Emma Kluge. DESPACHO: Designo
o dia 16.02.93, às 15 horas, para a audiência da Justificação. Cumpra-se o art.
842 II do CPC.I-se. Em 30.09.92. Ass. Carlos Alberto da Rocha - Juiz de Direito.
E pata que chegue ao conhecimento de todosfs interessados e ausentes, incertos
e desconhecidos e para que ninguém no ftlturo possa alegar ignorância, foi
expedido o predente edital, que será afixado no átrio do Forum, correndoo prazo
de IS dias para a contestação, querendo, contados da data supra, sob pena de serem

tidos como verdadeiros os fatos alegados pelos Requerentes na petição inicial.
dado e passado nesta cidade deJaraguá doSul, aos vinte e seis dias domês de outubro
de 1992. Eu, Bruno Winter, Escrivão Designado, o subscrevi.
Carlos Alberto da Rocha
Juiz de Direito

EDITAL
ÁUREAMÜLLERGRUBB.N, TabeliãeOficial deTítulos daComar

Jaraguá do Sul, Estado de SantaCatarina, na fonna daLei, etc.
Faz saber a todos quanto este edtial virem que se acham neste cartório p�ra

Protesto os títulos contra:
•

Ittner & Cia Ltda-ME - Rua Marina Frutuoso, 132 - Nesta; Janira Michreff
MartinsMenel-RuaWalterMarquardt, 8 I 8�Nesta; JaniraM.MartinsMenel
- RUaWalterMarquardt, 8 18 - Nesta; JaimeMartins - Rua Frco Hruschka, 62
-Nesta;MareioDmarWill-Rua JorgeLacerda,4 I 2 - Nesta;MetalúrgicaLeitzke
- Rua JoinviIle,2287 - Nesta;Metalúrgica Leitzke, 2287 - Nesta;Metalúrgica
Leitzke, 2287 - Nesta; Metalúrgica Leitzke - Rua Joinville, 2287 - Nesta.,
Metalúrgica Leitzke - Rua Joinville, 2287 - Nesta; Metalúrgica Leitzke - Rua

Joinville, 2287;Benef. deMadeiras SchroederLtda - EstradaAurora sin° - Nesta;
Dinamicron Sist. Eletrônicos Ltda - Rua Tifa da Pólvora -Nesta; Rojan Ind, e
Com, deMalhas Ltda - Rua Andre VoItoIini, 1320 - 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 osmesmos \

.

c.om.pareçamn:s�cCartório, I�a ma Arth�rMüller, 78, no prazo da lei, a fimdbliquidaroseudébitoou darrazaoporque nao o faz, sobpena de semi osreferidoà

protestados na forma da ler, etc.
RMN/Jaraguá do Sul, 19 de janeiro de 1993
Áurea Müller Grubba - Tabeliã e Oficial de Protesto de. Títulos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



•.Jogadoresse réäpteSérit�r�m '�,��tçosjâdJegªram
'�"uventus cotJ;rpli1á/ß(u· e
1. CO:=áded:m��:'�� f <

.'

,.�;' 'o

,

'o Juventus completa a equipe para
äs>utar o campeonato deste1ano.
m última terça-feira, os novos

reforços estiveram se apresentando
à comissão técnica e a impressa.
Barão (Volante), Edilson (Goleiro)
eEder( centroavante) nãopuderam
comparecer na data marcada, mas
já se, apresentaram no dia

seguinte.Alémdestesatletas, foram
contratados Fernando (Goleiro),
Luizinho (LateralDireito), Gomes
(Zagueiro),Amauri (Volante),Biro
itl') (Meio Campista), Paçira
�teirô),Silva (Centroavante) e

,tjcardo(ponteiro Direito).
-

Os jogadores que têm passes
veiculados ao Junventus também

estiverampresentes .a apresentação
emuitosdelescontinuarãonaequipe
para este ano. Gilvan ( ponteiro
esquerdo),Marcio(Lateral direito),
Valmor eMozer, ambos zagueiros,
já acertaram a' permanência,
enquanto que Machado

(Centroavante), Kaska (Lateral) e

';J�gua��e
nobrasileiro
de parapente

Futsal

, SAN '.. � �ARTA
CONSTRUTORA, INCOR'í ,o�íDJlRA ,

E' IMOBlLIARJA. 'LTDAJ
PROJETOS, CONSTRUÇÃO,DECORAÇÃO,VENDAS DE 4,lEmNos"CASAS E APARTAMENTOS rua Reinoldo Rau, 541-Fon'.:72 3,2 82,

I ".
- ....' ","�.

, �'àr.àguá:doSul, �2;a'28:de,jaheiro'd�1992?" 'e-

� �_'�,:�' �"

.

---�-�------;------"'��--�---'----"'------;f:
, '

.:...__....;_. �.�._- - zu: -��-
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Prédioprecisa deespaço

Jaraguá do Sul - Se voce e

proprietário e amante de cães um
alerta: no verão seu animal é presa
fácil dos enterovírús que provocam
enteritesviróticaspodendo levaros
caninos à morte, muitas vezes em
menos de 24 horas se não forem
tomadas providências imediatas
diante dos primeiros sintomas.
- O veterinário Waldemar
Schweitzer, daClínica Veterinária
Schweitzer, localizada na rua

Joinville, informaqueoparvovírus,
o tipo mais grave de enterovírus,
chegou aoBrasil em 1979 por meio

'

de cães importados da Europa e

Estados Unidos. De lá para cá a

sua propagação foi rápida e

indistinta, não escolhendo cidade
nem clima para atacar.

Além da parvovirose -a mais

grave e letal - as enteroviroses se

manifestam por causa do
coranavirus e do poxivirus, entre
outros. Eles só atacam cães,
atingindo especialmente os de alta

pureza de raça, os mais jovens
(filhotes) e os debilitados. Sua
transmissão é fácil e rápida e se dá

porvários vetores: poeira, passáros

':.;';1;';':';':':':':':."1' ·,:.:.:t:':!;<i:t'f1�id��Cla,;��'�1��t� é.maíor no verã'
It,. ·�.'4t\ I��·lf l.4.i.· .. �j $'t�1 .�ll I "ftftf .

Doenças virótica
são problema nest

época quentedo an

Remanejamento visa criar espaço físico

Prédio da prefeitura
passa por adaptações

G,uaramirim - A prefeitura mu
nicipal de Guaramirim, vai iniciar
obras de reforma no prédio onde se

localiza o escritório da

EPAGRI(antiga' ACARESC). O

objetivo, segundo Ernesto Emílio

Meirinho, Chefe de Gabinete do

prefeito, Victor Kleine, é, após
concluída a reforma, transferir todo
o pessoal da prefeitura, ligado à área
de agricultura, e do próprio
EPAGRI, para aqueles instalações,
"proporcionando dessa maneira,
maior conforto e espaço fisico para,
·os servidores e tambémmunícipes",

Bem Estar Social

afirmou Meirinho.
O Chefe de Gabinete declarou

também que não há previsão de
conclusão das obras de reforma,
"mas esperamos ter efetuado a

transferência, de funcionários e

materiais, até o segundo semestre

deste ano".
cÂMARA

" Também faz partedesteprograma
de reestruturação da capacidade
fisica do prédio -da prefeitura de

Guaramirim, adesOCupação da área
onde atualmente funciona a câmara
de vereadores do município.

Meirinho disse que o legislativo
municipal deverá ser transferido,
possivelmente para o prédio onde se

localizava a antiga Loja Fimar, ao

lado doAçougue Guaramirim, na rua
28 de Agosto.

"Nas atuais instalações da

câmara, pretendemos remanejar os
setores de contabilidade, finanças e
compras, inicialmente. Além destas

medidas, .outras deste tipo deverão
ser adotadas, sempre buscando a

melhoria na prestação de serviços
à comunidade de Guaramirim",
finalizou Ernesto.

Stringari busca moralização
Guaramirim - O chefe do setor

de bem estar social da prefeitura de

Guaramirim, Antonio Vacir Stringari,
fez uma rápida analise dos

primeiros IS dias em que esteve a

frente desta área do serviço
público municipal. "Até o momento

estamos procurando moralizar os

serviços prestados à comunidade.
Pelo momento difícil por que
atravessa a administração pública,
fica praticamente impossível
oferecermos, qualquer coisa que

,

seja, para a população carente",

informou Stringari,
"No entanto estamos

'conseguindo manter o serviço de

transporte de pessoas que precisam
de tratamento nos hospitais de
outras cidades, principalmente
Curitiba", declarou Stringari. Ele
informou ainda que a cessão de
remédios e auxílio financeiro para
custear exames laboratoriais - que
não são cobertos pelo INSS -,

estão temporariamente suspensos.
Segundo o chefe do setor de bem

estar social, nos casos de exames ,

busca-se altetnativas que possam
solucionar o problema. "As
medidas por nós adotadas podem,
a grosso modó,' ser interpretadas
como, pouco amigáveis, ou

políticamente erradas, mas se

fazem necessanas para em

primeiro lugar, educar as pessoas
sobre a seriedade do serviço
prestado e em segundo, adaptar
nos a "economia de guerra",
decretada pelo prefeito Victor
Kleine", finalizou Antonio

Stringari.

(especialmente o pardal), contai
do dono com animais ou utensíli
infectadose insetos (principalment
a mosca).

A manifestação da, doenç
aparece com alguns sintoma
básicos: falta de apetite, vômit
profuso, diarréia. Se não tratada
imediatamente as enterovirose
levam a diarréias com perda d

sangue, prostação, desidrat
coma e morte. Muitas ve -

parvovirose mata em menos de
horas. Ela pode se desenvolver n
forma intestinal ou cardíaca, send
a última fulminante e se

tratamento pois causa uma' lesã
irreversível no coração.

Para se evitar a morte do cão

primeira providência é impedirqu
ele se desidrate, com

administração de soro. Em seguida
deve-se levar o animal para um

clínicaveterinária, ondeemgrand
parte dos casos o cão chega a ficat
internado para tratamento

indovenoso, já-que de outra forma
não pára nada nem no estômago
nem no intestino do ani
levando-o a inanição, desidrai
e morte.

IPTU

Arrecadação não passa'
de 1,8 do orçamento
Jaraguá do Sul - Amaioria das

prefeituras do estado tem no IPTU
uma de suas principais fontes de
receita.EmJaraguádoSul, terceira
economia de Santa Catarina, a

receitadoIPfU nãoultrapassa 1,8%
do orçamento global da prefeitura.

Segundo um resumo estatístivo
da emissão de carnês de IPTU

correspondentes a 1993,
caracterizadopelaUFIRdejaneiro,
seoscontribuintesquitassemagora
seus impostos predial e territorial
urbanos, a arrecadação nãopassaria
dos cr$ 4,2 bilhões anuais.

Levando-se em conta 'que a

arrecadação de Jaraguá do Sul, em
janeiro, gira em torno de cr$ 12

bilhões; pode-seafírmar queo lP1U

anual .do município significa dez
df)s de arrecadação.

Ainda há outros fatores a

preocupar o prefeitoDurval Vasel:
mesmocom essesvalores irrisórios
"ridículos", segundo Vasel ainda
há sonegação e inadimplência.

O prefeito pretende instituir um
sistema de fiscalização e controle
do IPTU, de modo a combater a

sonegação e a inadimplência,n"
primeiro passo 'e, numa etapa pós
terior, aplicar justiça tributária,
corrigindo asdistorções exist

Para Vasel, osvalores cobr
do IPTU em Jaraguá do Sul não

- cobrem o custo de sistema que o

mantém, comoa emissãode carnês,
funcionários e equipamentos
especializados para o controle,

PARA CONCORRER Basta você juntar Cr$ 900.000,00 em

tickets e notas fiscais das Lojas e Supermercados Breithaupt e
trocar por cupons a partir do dia 23/11/92.

32SORTEIO
23/01/93

2 MÃO. COSTURA ELGIN
2 KITS PISO CECRISA

2 FOGÕES DAKO
2 MOTOESMERIS

2 COLCHÕES SOLTEIRO
ECOFLEX

DIA 27/03/93
2 AUTO"ÕVEIS FIAT UNO MILLE

f1 Prêmio para cada Série)

Jaraguá do Sul, 22 a 28 de janeiro de 1992 r '
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Com o final das férias
dos servidores públicos

municipais, nesta
segunda-feira (25) a
administraçãoVasel/

Guenther, inicia,
efetivamente a sua

caminhada rumo aos

objetivos traçados desde

meados do ano de 92,
quando ingressaram na

disputa do pleito eleitoral.
As mudanças poderão

ser observadas a partir de
agora. Medidas de

impacto foram adotadas,
visando a formação de

um governo participativo,
com mais espaço para o

principal objeto da
administracão: o

munícipe jaraguaense.

o Senhor Prefeito Mu

nicipal, DURVAL
VASEL, determinou a

elaboração de projeto de
REFORMA

ADMINISTRATIVA, a
fim de adaptar a
administração à nova
realidade e à

concretização das suas

metas.

O novo quadro funcional,
a ser instituído na

REFORMA, abrangerá a

estrutura dos servidores
dê primeiro e segundo
escalão, na distribuição
das responsabilidades dos
vários setores pertinentes.

concretas no sentido de

O Prefeito, ainda,
solicitçu rnfod�<\as

-

Prefeito Durval Vasel

evidente e profundo
cumprir-se, visivelmente, respeito a quem sustenta a

a proposta de GESTÃO máquina administrativa.
PARTICIPATIVA e de

comodidade, rapidez"
fluidez, eficiência e

modernização no trato

com o contribuinte.
Num primeiro passo,
"começa- se a trabalhar no
sentido da informatização
total de todos os setores e

atividades. No outro,
adotou-se uma
providência de efeito

prático e psicológico:
retiraram-se os balcões
nos setores de
atendimento público.
Com isto, cria-se urna

nova imagem da

administração, C03l1

As reuniões de serviço do
secretariado serão

- semanais, às sextas-feiras,
a partir das 9:00 horas, no
gabinete do Prefeito, são
decididas as ações e

cobrada a sua

concretização.

A Câmara Municipal será
convocada na segunda ou
terça-feira para deliberar
sobre a reforma, sobre a

regulametação da TlP e ,

possivelmente, sobre a

regularizaçãodo pessoal
sem amparo legal,
existente nos quadros da

prefeitura.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Secretários
. municipais apresentan<;'<'!vaJíações e apontam objetivos

Sande

Administra�ão
Situação do Pessoal
- Total de funcionários 1.666
- Não concursados admitidos até 05 de outubro de 1983.. 113
- Não concursados admitidos após 05 de outubro de 1983 .. 743
- Concursados, na sua função original.................. 513
- Concursados, fora da função original.............................. 263
- Estatutários _'" 34

a) dos não concursados, 84 foram desligados, por terem

ingressado periodo eleitoral, afrontando a lei.

b) alguns dos dispensados podem ser reaproveitados, obedecidos
os ditames regulares.
c) haverá remanejamento de funções e de pessoal.
d) li cessão de servidores minucipais a repartições estaduais,
federais e filantrópicas, será reexaminada.

Patrimônio
c>

a) inexistem registros adequados ou aceitáveis de identificação ou
localização segura de muitos bens patrimoniais ..
b) os controles são desatualizados ou omissos.

c) o estado de conservação dos bens éprecario e desleixado, apesar
do número de servidores disponíveis para cuidá-los.
Compras

.

a) a divisão foi fechada para remodelação total, seja quanto ao

funcionamento quanto ao quadro funcional.
b) material de limpeza e conservação não há. Os estoques estão
zerados. inclusive no que se refere amaterial_médico/odontológico
de uso diário ou atendimento emergencial e comum.

Situação I financeira
,

- Empenhos anteriores a 12/92 cr$ 587.254.612,79
- Empenho do mês de dezembro/ 92 cr$10.638.464.012,74
- Um terço de férias de 1992 cr$ 1.768.000.000,00
- INSS Patronal JUN/ NOV de 1992 cr$ 2.503.195.023,52
- Despesas extraordinárias cr$ 1.660.785.647,89
- Despesas não empenhadas (estimativa) cr$ 500.000.000,00
TOT A L cr$ 17.457.699.296,84
a) do total acima, em tomo de cr$ 2 bilhões foram pagos,
relativos à folha de pagamento, priorizando os servidores sob o
sistema de cheque-salário.
b) os demais servidores receberão na semana vindoura.

A Obras e Servi�os
- PÜlieosescolha do secretariado da administraço'o_

Vasel/Guenther; obedeceu critérios que pu-dessem
simbolizar e ratificar a intenção dos novos
mandatários do munictpio. Elementos com

capacidade e potencial indiscuttveis, conhecedores
das reais necessidades e dosproblemas de
Jaraguá do Sul e que estejam afinados com o

espirlto participativo, que norteará as ações
da administração. Isso tudo culminou em uma das
melhores estruturas de governo até hoje vista:

- Parque demáquinas: 23 veículos avariados, com custo de reformas
acima de Cr$ 600 milhões, sendo cerca de Cr$ 400 milhões só de
peças.
- Fábrica de tubos encontrada com estoque zero. Sem tubos, sem
brita, sem areia, sem cimento.
- Entradas: as secundárias estão com problemas e as vias urbanas
estão com pavimentação danificada, cujos reparos já foram iniciados.
- Prédios públicos: estão sofrendo alterações de lay-out e passando
por reparos, parrstattrigi os.

- Trânsito: enn,.•,__�to lização borizontal e vertical e sendo

planejada uma n<>;M polítH_ de transporte coletivo.
- Metas: paviment;Ção asflftica, reurbanização do centro das cidade,
centros de lazer nos bairros, construção do Centro Administrativo
Municipal e melhoria das estradas do interior.
Será implantada a coleta seletiva de lixo, o aterro sanitário, e

valorizado o atendimento ao município.

Educa�ão
Cada um dos secretáriosprocurou, nestesprimeiros

dias de governo, avaliar a situação atual de suapasta e

elege; em alguns casos, ospontosfundamentais, que
deverão ser implementadosjá no inicio do governo. A

principal dificuldade, diz respeito a situaçãofinanceira
em compromissos deixadospela administração ante
rior e que somente com umapolitica econômica austera
- no tocante à contenção dosgastospúblicos -, será
capaz de regularizar a situação num curtoprazo de

-tempo.

Acontecimentos da semana - ll/OI a 14/01

1 - Reunião de diretores
Aconteceu no dia04/0 1 naqual foramdebatidos os seguintesassun�:
- 05/02 - 14h - Escolha das vagas excedentespor professores inscritos
como caráter temporário.
- 15/02 - Início das 'aulas com todos os alunos.
2 - Estrutura e quadro funcional da Seer. Mun. de Educação
- Foi feita uma análise do quadro funcional sendo reestruturada a

SecretariaMunicipal deEducação bemcomo feitasalgumasmudanças
nas escolas municipais visando diminuir o número de funcionários.
3 - Bolsa de estudos
- Seráencaminhadoumprojeto à Assessoria Jurídicaeposteriormente
àCâmaradeVereadoresumprojetonovoquantoa concessãodebolsas
de estudo para funcionários, filhos de funcionários e terceiros.

-'I 4 - Qualidade e bom atendimento

------------------------------------------------------.
- A SecretariaMunicipal de Educaçãovisa atendeder todos os alunos
em idade escolar dos 7 a 14 anos e oferecer-lhes um ambiente
qualificado.
S - Levantamento de Prioridades
- Será feito um estudo do Plano Municipal de Educação;
- Todos os funcionários serão reunidos por área a partir do dia 01/02/
93;
- Será feito o ajuste de pessoal na SEME e nas escolas.
6 - A Secretaria Municipal de Educação está com os estoques de
material escolar totalmente vazios. Será preciso pois, um pouco de
paciência para repôr omaterial necessário para as unidades escolares
municipais.

BelD Estár Social

Vagas escolares

Na secretária da saúde, há esta estrutura fisica:
a) Um posto de saude central (estadual)
b) Um PAM (Posto de Atendimento Médico do INAMPS)

O c) Nove postos de saúde minicipais ativados
d) Um posto de saúde munícipal não ativado
Este é o quadro de funcionários à disposição:
a) 37 médicos
b) 18 dentistas
c) 80 auxiliares
d) 2 enfermeiras alto-padrão
TOTAL 135 funcionários
- Todos os postos foram encontrados sem material de consumo e

alguns com falta de equipamentos.
- O Posto da Vila Amizade foi inaugurado com as macas e outros

móveis retirados do Posto Central, onde fazem falta hoje.
- Quanto ao atendimento, os postos de saúde estão em regime de

Metas
Como metas, o secretário da saúde elegeu:
- de imediato, recuperar a capacidade operativa dos postos
- a curto prazo, melhorar o atendimento, diversificar os tipos de

atendimento, e ocupar melhor osespaços e o tempo dos postos
- a médio prazo, implantar a descentralização do atendimento.
usando os postos como atendimento primário e transformadoo
PAM em ponto de atendimento secundário.
Outras metas:
- Melhorar o atendimento odontológico
- Municipalizar a vigilância sanitária
- Cooperar na manutenção dos dois hospitais de Jaraguá
- Cooperar com a APAB, Rede Feminina, Ação Social e outras

entidades voltadas a saúde dos municipios
- Viabilizar a implantação de uma UTI pediatrica
- Implantar um atendimento médico efetivo para os servidores da
Prefeitura

\
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/ �/( Patrimônio
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Trator de��a ( não funcionando)
Retroesoavadêira (não funcionando)
Cióco tratores de pneus com implementos quebrados
/0 cadastro de agricultóres desapareceu.
A distribuição de serviços. sementes e outras atividades era feita

��/ crité_9Ps
.

d� frioridade técnica ou profissional, mas apenas
�Jfica�aleat�ilas. -

A�a.da Agricultura e Meio Ambiente possui:
- 18 funcionários internos
-J5 funcionários em parques e jardins

-

- Dos funcionários existentes. apenas dois têm nível médio
Quanto aos objetivos, cabe à Secretaria
- Patrulha Mecanizada Agrícola
- Controle de poluição industrial, da água, do solo, do ar
- Horta, praças e jardins
- Progama "Jaraguá Florida"
- Legislação específica do meio Ambiente

...... " •• � �� .._� •• �"' & ..

.....��!lLorPrefeituraMunicipul
de Jaraguá do Sul,

EstadodeSantaCatarina
Pref'eituraMunicipalde.JarapádoSaI-sc
Portaria n� 03/93 �

/

Durval Vasel, Prefeito Municipal de Jarnguá do Sut Estado.de �ta
Catarina,no uso de suas atribuiçõés;

Considerando quenoato de tnmsmissão do cargo de PrefeitoMunicipal ,
foramentreguesapenas:

a)BoletimDiáriodaTesouràriadatado de22112192;
b)Anexo TC 08 com data de 22112192;
c)Relação de despesas empenhadasapagarcomdàta de22112192;
e)CópiadoorçamentoMunicipalparaoexecíciode 1993; =<»:

t)Cópia daLei deDiretrizes Orçamentais;
g)CópiadoPIanoPlmianual;
h)Declaração deBensPessoaFísicadatada deOIIOI�3;
Considerando queapós a data de 22112192 aadminiStIaçãoanteriorainda

efetuoupagamentos equeos documeotosapresentaOOs são insuficientespara
que se possa aferir a exata situsituàção daftefeituraMunicipal na data da
tmnsnissão do cargo;

Considenmdo que ínúmeras infODlláções e documeritos deixaram de ser

tmnsmitidoseapresentados,taiscomoelevantamentodebenslDÓveis,imóveis
edoalmoxarifadQ;

Coosidernndoanecessidadedanovaadministl3çãosal\-aguardarseusdireitos
quanto aos atos de responsabilidadedaadministmçãoanterior

Resolve: Designar os Senhores SlGMAR BENNO LUCHT, ADOLAR
JARK eRENATO JOSÉBORTOLINI, Jl8!'8, sob a presidência doprimeiro,
comporem wn COMISSÃO ESPECIAL para tomada de contas, assinando o

prazo de quinze (15) dias para a conclusão dos 1Iabalhos.
Oficie-se ao Tribunal de Contas do Estado e à Câmara de Vereadores do

Município, enviando a cópia dapresentePortaria
Registre-se,comunique-seecumpra-se.
JaraguádoSul, 05 dejaueirode 1993.
DIII'VfIl VIISel

PrefeitDMllIIiciptll

Estado de Santa Catarina 9-

PrefeituraMunicipal de.Janguá do Sul
Portaria n° 04/93

O PrefeitoMunicipal de Jaraguá do Sul, usando da competência
que lhe confere o item I do artigo 71, da LeiOrgânicaMunicipal, de
05 de abril de 1990,
Resolve:
Nomear o Sr. Otaviano Eduardo Pamplona para exercer o cargo de
provimentoemcomissãodeSecretárioMunicipaldePlanejamentoda
Prefeítura Municipal de Jaraguá do Sul
NomearaSra.MariaLuizaVaselparaexercerocargodepróvimento
emcomi�deSecretáriaMunicipaldoBem-EslarSocialdaPrefeitma
�unicipal de Jaraguá do Sul.
A presente Portaria entra em vigor 00 dia 14 de janeiro de 1993,
retroagindo seus efeítos à data de OI de janeiro de 1993.

Registre-se, comunique-se e cumpra-se.
Jaraguá do Sul,14'de janeiro de 1993
D"nal Vasel

.

PrefeitoM"nidpal

EstadodeSantaCatarina

PrefeituraMlIIlieipaldeJa.....ádoSul-SC
-

Décreto N° 2.616/93
Durval Vasel, Prefeito Municipal de Jaragu8 do Sul, Estado de Santa

Catarina, no uso de suas atribuições e;
Considerando a necessidade de se proceder tuna reforma total em todo o

sistemade fimcionamentoda prefeituraMunicipal, notadamentenosserviços
imemos;

Considerando que os contribuintes devam ter acesso fãcil às diversas
repartiçõesque compõem a administraçãopúblicamunicipal;

Considerando que os serviços públicos são ininteuuptos, não podendo
sofrersoluçãodecontininuidade;

Considenmdo,afinal,quecompeteaoPretei,toMunicipalregularasreIações
entre osmunícipes e o poder públicoMunicipal;

Decreta -,

ArtigoÚnico-Apartir de 25 dejaneiro de'1993, em carátero;peri�tal,
o atendimento ao público passará a ser das 09:00 às 16:00 horas,
ininterruptamente, nosdias úteis.

PaláciodaPrefeituraMuniCipal de Jaraguádo Sul, 19 dejaneirode 1993.
DIIn'fll VIISel

'

PrefeitoAI""iciptd
o

Planejamento

F azer com que o

jaraguaenseseorgulhede sua
cidade é meta do novo

secretário de Planejamento,
arquitetoOtavianoPamplona,
nomeadona semanapassada
pelo prefeito Durval Vasel.
Como prioridade ele cita

mudançasno sistemaviário
numa primeira etapa - e em

seguidaalteraçõesnoaspecto
urbanístico. "Queremos
deixarJaraguábonita. Como
acontece em todamudança,
sabemosqueencontraremos

resistências, mas apelamos
aos cidadãos para que
mantenham a mente aberta,
pois em futuro próximo
poderão orgulhar-se de sua

cidade", garanteo secretário,
Riosulensede nascimento

e há cinco anos radicado em

Jaraguá do Sul, Otaviano

Pamplona foi indicação do
PDS - partido quejuntamente
com o PTB e oJ1- compôs a
coligação vitoriosanoúltimo
pleito eleitoral. Apesar de
indicadopeloPDS elegarante
não ser filiado a sigla. "O

partidonão observoutanto o
ladopolítico,mas considerou

também o lado técnico",
observaPamplona.

Pelaprimeiravezocupando
umcargo público, o arquiteto
pregaumagestãoparticipativa
em afinidade com entidades
de classe como o Crea, o
CPL (Centro deProfissionais
Liberais), Associação
Comercial e Indústrial eClube
de Diretores Lojistas, entre
outras. �

O novo secretário'--Fe
Planejamento manterá seu

antecessor, engenheiroOsmar
Guenther naequipeepretende
darcontinuidade aprojetosjá
encaminhados, como oPlano
Diretor (que está na Câmara
de Vereadores para
�preciação) e o Proj eto
Jaraguá 2010, até porque

, participou da elaboração de

ambos, como representantedo
Centro de Profissionais
Liberais. "A aprovação do
Plano Diretor deve ser

urgente", prega Pamplona,
para que várias leis eno�
que possibilitem um

desenvolvimentoordenacJcD
, cidade sejamregulament�
Quanto ao Projeto Jaraguá
2010, o secretário anuncia a

realização denovos seminários
que discutirão assuntos

específicos. "Já debatemos o
projeto num todo, agora
precisamosdiscutiros detalhes
de cada área para que na

prática a coisa funcione",
explica. �

Namiradonovo secretário
também estão os loteamen� i(

clandestinos. "Vamos seguir a
lei à rusca. Mas estamos de

portas abertas para ouvir e
discutirospontos-devistados
loteadores""ameniza,
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