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Usuórlos do transporte coletivo oprovcrnoprestoçöoco serviço
-

População pede'
novas-linhas e

mais horários

,

,

Uma enquete revelou que a

maioria dos usuários do sistema de

transporte coletivo de Jaraguá do

Sul, aprova o serviço prestado pela
empresa concessionária,mas aponta
algumas ressalvas.

_

. .

Em quase todos 0S'casos as

queixas são quanto à necessidade

que sé sente de ampliar o número de
horários de algumas linhas. Segundo
os usuários a medida daria maiores
condições de confortabilidade além
de evitar longas esperas.

Na linha Jaraguá/Guaramirim, a

PetIT'aprova g Exame colpocitológico
PT acompanha Mulheresnão

punição dada sepreocupam
paraErundina comprevenção

"1� Ü presidente do Partido dos
'"'

Trahalhadores(PT), 'de Jaraguá do

Sul, Riolando Petry, declarou na

uarta-feirat lO), que concorda qom
. ? punição que seu partido aplicou à

ex-prefeita de São Paulo, Luiza
Erundina, por ter aceitado o cargo de
Ministra da Adrninistração do

Governo Itamar.

Ele também informou sobre o

seminário que o partido realiza neste
final de semana, sobre o tema:

Plebiscito'Nacional.
Petry S� declara 1,residençialista

e acredita que o partidó siga este

caminho Página 3

Mais da metade dos 'exames

preventivos ao-câncer no colo do

útero - e que sâo oferecidos

gratuitamente pelo �US(Sistema
Únicode Saúde) -,Mo sãoutilizados

pelas mais de 6 mil mulheres em

idade fértil deGuaramirim.

O médico ginecologista, Antonio
Beleza, alerta para a importância do
exame, no sentido de eliminar

_

a
_

doença,
Ele também aponta o grupo de

mulheres commaiorrisco de contrair

a doença. Página 6

"reclamação maior é quanto a

freqüência dos ônibus- - os

intervalos são dev4S·pimutos entre
as Iinhas -, o quemotivou o prefeito,
Victor Kleine a solicitar à empresa
que estude uma forma de aumentar
o número de horários.
A empresa, que já determinou a

redução no intervalo dos ônibus na

linha de Guaramirim, diz que está

cumprindo com todas as

determinações estabelecidas no

contrato de prestação de serviço,
"firmado com aprefeitura de Jaraguá
do Sul. Página 16

Amp'liação da rede

Programa da
Celesc gera
interrupções

A Celesc (Centrais Elétricas do
Estado de Santa Catarina), está
realizando um pro-grama de

ampliação, melhoria e manutenção '

da rededeenergia elétricadeJaraguã
do SuL Isso tem motivado várias
interrupções no fornecimento de

energia para ,
as residências.

Segundo o responsável pela
Agência.deDistribuição de Energia,
em Jaraguá do Sul, Paulo Roberto
Time, esses desligamentos
obedecem os padrões ,legais e são

previamente comunicados através
das emissoras de rádio locais.

PáginaS
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"A História de nossa gente não pode ficar
só na saudade". O Passado só é importante.

se o seu tempo foi bem empregado

'i .........

,1

Barão de ltapocú
". r - , ..

HÁ73ANOS
- Em 1921, o màis antigo semanário de
Santa Catarinà de lÍoje (1993) aparecia
com o título "O " CORREIO DO
POVO e a edição n° 36"de 08-01-21,
tipo "Standard"- ano 2 - e com um

suplemento em alemão..

- O superintendente Municipal de

Joinville, dr. Marinho de Souza Lobo,
sancionava resolução que orçava a

receita e fixava as despesas de 1921.
Para o lntenäenté de Bananal, que
ainda não tinha, embora o distrito já
criado foi dada a comissão de 800$000
ou 10% da arrecadação: para Hansa
RS.l :200$000 ou 10% da arrecadação,
e à Jaraguá Rs.2:400SOOO ou 7"A. da

arrecadação, ao ano. Lobo substituía o

superintendente Pe. dr. Gercino,
influente na Terra dos Príncipes,

HÁ70ANOS
- Em 1923, o CORREIO DO POVO

(ed, 195) por seu proprietário e diretor
Artur Müller comunicava a

transferência da tipografia e papelaria
para a rua Coronel Jordão (1), anexo ao
Hotel Brasil.

- Henrique Piazera, ex-Intendente,
vendia casa sita na Pres. Ep. Pessoa,
"onde funciona o Cartório de Paz", de
Venâncio da Silva Porto.

- A Fazenda "Santa Maria", na Estrada

ltapocu - entre Jaraguá e Retorcida -

precisava de trabalhadores para
serviços de roçadas.
- O baile de carnaval premiava fanta
sias: Joana Breithaupt (Dominó), Álida

-

Grubba (Jóquei), Hilda Weege
(Colombina), Thereza Fisheer (outra
Colombina), EmaBuhr eFrieda Janssen
(camponesas do' Tirolj.. Erna
Czemiewicz (aprendiz de sapateiro),

.

Cecilia Fiedler ( o Homem do Tank, do
filme "Ri'diwn"). O mais folgazão dos
homens - Carlos Fritz Vogel -

comandante dos bombeiros deJaraguá.

HÁ50ANOS
- Em 1943, vinha da capital do Paraguai
a notícia que a administração local
assinara contrato de empréstimo coni
o Banco do Brasil, no valor de 16
milhões de pesos paraguaios, destinados
à construção de mercados nos vários
bairros de Assunção.

- Getulio Vargas e Franklin Roosevelt,
encontravam-se em 28-01-43, em

'Natal, trocando idéias sobre os

problemas daguerramundial eoesforço

bélico conjunto Brasil-Estados Unidos.
- Em função do encontro entre os dois

presidentes - Vargas e Roosevelt - o

governo dava formal adesão à Carta do

Atlântico, formando ao lado daquelas
nações e povos que foram despojados
pela força, grandes e pequenos,
vencedores e vencidos, uma ampla
cooperação entre todas as nações por
melhores condições de trabalho,
properidade e segurança social,
abolindo o emprego da força.

HÁI0ANOS

Em 1983, pesquisas da revista

"Dirigente Municipal", mostravam que
Jaraguá do Sul ocupava a 107" posição
entre os 500 municípios mais
desenvolvidos do Brasil, editada pelo
Grupo Visão, em dezembro de 1982,
tendo como fontes principais, além da
Prefeitura Municipal, a .Secretaria da
Fazenda de SC, Telebrás, Serpro,
Fundação IBGE e Ministério da Saúde.
Os dados eram coletados em 1235

municípios brasileiros, que, segundo o

censo de 1980, tivessem mais de20 mil
habitantes. Jaraguá do Sul já vinha

figurando.com destaque, ano apôs ano.
'Por exemplo: eni .1978, foi o 88°

município; em 1979, o 185"; em 1980,
o 34° e, em 1981, o 160°. No "ranking"
estadual, dos 39 classificados em Santa

Catarina,' Jaraguá do Sul ficava em 5°

lu�ar
estando na frente apenas

Blu enau (26°), Joaçaba (57"), Brusque
<J ), e Balneário de Carnboriú· (8�).
l?inviIle fícava em 12° lugar com a

classificação (174° nacional) e Laguna
ficavaem 3�, em Santa Catarina e, em

486° lugar a nível de Brasil. Posições de
fazer inveja a qualquer Estado.

Alta Tecnologia
em matérias-primas
para alimentos

FOlle: (0473) 71-2277 -Jaraguá do S1I1- SC
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Presimentarismo ..

A s discussões que
monopolizam as rodas de

O) amigos, encontros sociais e até
mesmo ofamoso cafezinho no
bar da esquina, não são mais as
mesmas de alguns tempos atrás.'

. Futebol, automobilismo,
q,',eda dopresidente e até
mesmo o carnaval, quejá está
batendo àporta, a tempos

> e deixqram, de serpáreosparq ja
nova onda. Oplebiscito que vai
escolher o novo regime de
governo.

Cada um tem uma posição
defmida e sejulga um

conhecedor do assunto.
Entretanto amaioria não sabe

definir corretamente, em que
importará a mudança do sistema
de govemo.

Em tudo issopodemos ver
onde estão os verdadeiros

defensores de suas idéias.

Mesmo que isso represente
aliar-se aospiores inimigos.

Neste universo vemos o

.PMDB aproximando-se das

alas, que sempre combateu, do .

PDS e até o PT corre o risco de

ingressar em uma campanha
emprol dopresidencialismo ao

lado deMarcoMaciel e
ToninhaMalvadeza, ambos do
PFL.
É dificil acreditar que de

repente _idéias antagônicas
possam chegar a um conscenso.

Dai devemos lembrar Ulisses
Guimarães quejá dizia: "IJm
politica, nunca se deve ser tão

amigo que não sepossa ser

inimigo, nem tão inimigo que
nãopossa ser amigo".

Enquanto tudo isso

monopoliza os comentários da

população, muitas mães
continuam com dificuldades

. pana adquirir o màterial escolar

para que seusfilhospossam
freqüentar um banco escolar; e
muitosjovens nãopodem cursar

uma faculdadepor causa dos
preços afrontantes cobrados
pelas instituições universitârías:

Acreditar que um regime ou
outro de governopossa ser a ..
soluçãopara os "enganos"
destepaís, é nomínimo lngênou
de nossa parte. Issoporque,
depois de todo esse "carnaval",
todos vão continuar
trabalhando cada vez maispara
ganhar cada vez menos.

O que tem de mudar, não é o

regime de governo, mas sim a

idéia de muitas pessoas que
continuam achando que de um
momentopara outro vai

aparecer alguém, com uma vara

da condão, par« com apenas um ,.
toque, resolver osproblemas e .

todos viveremfelizespara
sempre.

Jaraguá sedia
2°Batalhão de

Engenharia (2)
Esta foto é da sra. Ilca Rau de Mio,

de Curitiba, filha do saudoso Reinqldo
,Rau, que é homenageado com uma das

principais ruas da cidade. Era o (U10 de
1934, conforme já anunciamos na ed.
3.728, de 06-02-93. O local a entrada da
sede. da Sociedade' Atiradores

"Jaraguá", fundada em 06-03-1906, mas
a edificação foi construída durante a

presidência de Reinoldo Rau, em 1930
O que acontecia naquela ocasião? O Tiro
de Guerra 406, presidido por Arthur

Breithaupt, realizava na SOCo Atiradores

"Jaraguá", um festival esportivo,
envolvendo competições de tiro, basquete
e futebol e convid�a o S.C. Germânia e

o 2°Batalhão de Engenharia, o que resultou
numa grande confraternização e

terminando com um animado baile com a

banda do 13° B.C., de Joinville, A festa era

um beneficio financeiro do tiro de guerra.
Na foto, da E para D, Wilhelm Gumz, srta.
Marta Mey, o comandante do 2° Batalhão
de Engenharia, a srta, Alice dos Santos e

o sr. José Emmendoerfer, que no ano de
1935, viria a ser presidente do
Schuetzenverein.

.

Outras pessoas civis identificadas, entre
os militares: Alberto dos Santos, João

Karger, Heirich Geifert, Adão Norosny,
Artur Müller, Reinoldo Rau, Bruno
Malmke, José Peters, Carlos Mey, Walter
Hertel, Jacob Andersen atrás dele

OJ WaldemarGrubba, além deGeorgWeinzirl.

O 2° Batalhão de Engenharia exercia
uma grande influência na vila recém
emancipada e lhe dava um "status" de
comunidade que queria virar cidade.

A oficialidade do 20 B.E. era formada

Reminiscências.

pelos seguintes: Comandante - Cap. José
da Costa Monteiro; Sub-comandante -

Cap. Carlos Gomes; Ajudante - Ten. Aiporé
dos Reis; Médico - 1° Ten, dr, Aderwal
Ferreira, la Companhia - Com. Sady·
Magalhães Monteiro - Sub-alternos - Ten.
Varonil de Albuquerque Lima e Aspirante
Francisco Barroso; 2" Companhia - Com.
Ten. Ariovaldo da Costa Araújo; Sub
Alternos - Ten. Adélio Riceti e Ten.
Silviano Domingues dos Santos e Aspirante
Carlos Paes Leme Cangussú; Contadores -

Tenentes Sebastião Moraes, José de Castro
e Benedício Andrade. (CP, ed. 741, p. I,
28·07-1934).

Em fms de agosto assumia o comando
o major José Pinheiro de Menezes, e

durante as comemorações do Dia. do
Soldado, eram promovidos aos postos de
I ° tenentes os aspirntes Aiporé dos Reis,
Sady Magalhães Monteiro e José Varonil
Bezerrade Albuquerque e era nomeado sub.
tenente José Nogueira dos Santos.

No dia 7 de setembro, com a tropa
formada era feita aJei!Ura da Ordem do dia,
o Hasteamento da Bandeira e desfile
garboso pelas principais ruas da vila. Às
lühs. realizava-se a solenidade de

lançamento da pedra fundamental doGrupo
Escolar "Dr. Abdon Baptista", com a

presençfY,_ do dr. Placido Olympio de

Oliveira,\));ecretário do Interior e Justiça,
representando o Intervertor 'Coronel
Aristliano Ramos, a oficialidade do 2°
Batalhão de Engenharia, autoridades

federais, estaduas, as escolas da Vila e de

Poço d'Antas, cavalheiros e a prof. Eulália
Benevenutti fazia saudação à Bandeira. Na
ocasião era lembrada a campanha de

alfabetização do povo, "em boa hora
iniciada porVldal Ramos, quandomandou
vir de São Paulo, a vontade patriótica de
Orestes Guimarães".

Mudava-se, contudo, o destino do 2°
B.E. Informava-se que estava de

preparativos para seguir a Lages, de onde
se iniciaria a Estrada Lages-Passo do
Socorro-Vacaria. Era este o

entendimento do Governo de Sta Catarina

(1): Só depois de implantada a rodovia seria
feita a reconstrução para Jaraguá, passando
por Rio do Sul, Indaial e Timbó. Daqui se
fazia o entroncamento com S. Paulo, Rio
Grande, Porto de S. Francisco e via férrea

para Curitiba, sede da 5" Região �1ilita":
Flitz von Jaraguá - 02/93

,
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Líderpetistàpréfere 0- preeldencialismo
It
Petry diz qu� Erundina:

o infringiu. determinação
Jaragu4doSul-o presidente do

diretório mimicipal do PT (partido
dQS Trabalhadores) de Jaraguá do
Sul, Ricardo Petry, disse na quarta
feira (10)queconcordacom aposição

. do partido, em relação a suspensão
'aplicada ItMinistra Luíza Erundina

,

"Ela infringiu uma determinação do '

rI---Diretório Nacional do Partido que
_,.. decidiuparticipardoGoverno Itamar,
ri com sugestões, mas não ocupará

nenhum ministério", justifica ele.

Petry tambémdisse queErundina -

terá tempo até junho, quando
acontece o encontro nacional do

'partido, para recorrer da posição do
PT. Ele reconhece o valor da ex- RiolandoPetry,presidentedoPT
prefeita de São Paulo, mas destaca emJaraguádoSul
que "ela decidiu ocupar o cargo sem

consultar as bases do partido".
Naopinião deRiolando, oPT não

.está com medo de ser governo,
"afinal de contas, Itamar foi eleito
'como vice de Collor. Somente

poderíamos participar se ele tivesse
uma postura que se identifique com

a do PT", esclareceu..
Entre ,presidencialismo . e

parlamentarismo, Riolando diz-se

"presidencialista" e informou qu'
s "neste final de semana todos os

diretórios municipais organizados,
estarão se reunindo em seminários

pat'a definir a posiçãodopartido com
relação' a este aspecto". Segundo o

petista, em Jaraguá do Sul, o

seminário acontece no dia 14, entre
militantes e simpatizantes dopartido
para debater o plebiscito nacional
marcado para 21 de abril.

O PT, de acordo com Riolando,
deve caminhar para a defesa do

sistema presidencialista, "mas além
do .sistema de governo deve haver
uma reformulação na estrutura

política do pais". O Partido em

Jaraguá do Sul possui 300 fií�s e

na última eleição, os dez candidatos
petistas somar� 1,190 votos. Petry
considera que o PT possa chegar a
'ser um dos maiores partidos e vai
administrar o país. Ele arrisca Uni

palpite "dentro de dez anos".
�

[J Vasel prefere parlamentarismo
OprefeitoDurvalVasel;declarou

se um "parlamentarista convicto" e
defende o sistema como "o ideal
para fortalecer a condução poli'tica
do país e Iivrá-lo da crise de
indentidade" .

Segundo Vasel, porém, o

parlarnentarismo deve ser

acompanhado. de uma ampla
reformulação partidárll. e da

Educação'

-

legislação eleitoral. "Demodo a que
.<

a representatividade 'regional se

equilibree aqualidadedóLegislative
p�.�se por um processo .

de
.

depuração", ressaltou.
-

O parlamentarismo, para o

prefeito de Järaguá do Sul, "só se

consolida e só se viabilíza. com

partidos fortes só existem quando
seus diligentes e seguidores lutem

por uma elevação permanente e

manutenção de um nível sério de

política:'.
"Como o atual quadro partidário

e -a atual situação do poder
legislativo, nem parlamentarismo,
nem presidencialismo nem qualquer
outro tipo de regime ou sistema

sobrevivem, no Brasil", concluiu
Vasel.

Bauer garantiu obras e reformas
Guaramirim - Durante a visita

do secretário de Educação do

• Estado, Paulo Bauer, a Guararnirim,
naúltimasexta-feira (06),foi realizado
umareuniãoentreliderançasdoPDS,

D diretores de ,escolas e presidentes
dasAPPs. No encontro, o secretário,
juntamente_com o deputado estadual
UdoWagner, garantiu a reforma das
3 escolas básicas e 2 colégios
estaduais, deGuaramirim, aindaneste
ano.

Bauer afirmou que "se até 28 de

fevereiro, não forem aprovadas as

licitações, vou repassar o dinheiro,
através 'de convênios, para que a

prefeitura execute 'as obras". O
secretário comprometeu-se também
com construção de duas novas

escolas para 0 município.
Outro assunto ab-ordado na

reunião, foi a saída de Bauer da

secretaria, o que deve acontecer em

setembro, para assumir a sua vaga
na Câmara Federal. "Desde que
aceitei o convite do governador

Klenübing, para comandar a

educação no Estado, já tinha em

mente sairneste ano,porque teremos
uma reforma constitucional e desejo'
participar dela, além de que é nos

últimos meses do ano que' será
votado o orçamento da União e

precisamosgarantir recursos a serem
investidos em nossa região". Paulo
Bauer também declarou que sua

saída da Secretaria de Educação;
poderá ser antecipada, dependendo
do resultado do pebliscito de abril.

'Política,
� I ,; I

._, , ), ) l

"Não somosfisiológicos,
nem camaleônicos"

"O PDS já foi até o fundo do

poço, saiu e está dando a VoltaPor
Cima. O Partido não vive crise

existencional, nem está na

menopausa, como não enfrentá'
nenhumdilema Shakespereano, pois
ser' ou não ser - estar ou não no

Governo Itamar, não alterao seu

perfil nem sua independência.

Não somos :sazionais, nem

fisiológicos e, .menos .ainda
camaleônicos -somos contra ésse
ajuste fiscal mas não somos contra
o Governo Itamar,

Ruas danificadas

Não fomos convidados, nem

pedimos para ser.

E se algum pedessista fOF
convidado e aceitar, o Partido não

vai'l1!.fonitorá-Io nem explusá-lo".
Comessaspalavras, oSecretário

Nacional do PDS, deputado Vasco
Furlaíí' (SC) tenta resumir a postura
doPDS,ano 1993.

Para 94, Furlan vê um PDS com

mais de 60 deputados na Câmara e

em condições de ser um núcleo
confiável para a aglutinação de
outros Partidos, face à nova

Legislação Eleitoral que vem aí.

Prefeitura levanta os

prejuízos da enxurrada
Devido às fortes chuvas que

caíram sobre a região e em outras

cidades do Estado, várias áreas de
'Jaraguá do Sul sofreram danos.

Boeiros ficaram danificados e o

paralelepípedo soltou do leito da ru_a

PrefeitoJoséBauer,proximidadesda
CaitonagemLulimar.

Problemas de boeiros foram
observados na rua João Januário
AirosoepróximodoRodeioCrioulo,
onde também ocorreu erosão. -

Deslizamentos afetaram os

loteamentos dos bairos Ana Paula,
São Luiz e Jaraguá Esquerdo. A'
prefeitura, está tomando as

providências necessárias, através da
secretaria de obras.

O secretário,AfonsoPiazeraNeto,
informa também que estão sendo

implantadas bocas-de-lobo no

lot�>�ento Cohajas d�J Tifa, dos
Martins, para evitar a erosão

UM CARRO SEDUTOR
NOVO ESCOR-T GHIA'

VENHA CONHECER DE PERTO
NA MOREm, JORDAN

Jaraguá de; Sul, 12a 18 defevereiro.de 1993
----����--�--�--
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Olh'ö'
,

Clírl'i'cö'
.

Dr. Walter Falcone

Conselhos
Jaraguá do Sul, dezpostos de

saúde. Santos-SP, nove postos
de saúde. Detalhe: nossa

população é dez vezes menor.

Contudo à cidade de Santos

recebeu mençã honrosa na área
de saúde - na IX Conferência
Nacional rde Saú'lle., ocorrida
ano passado em Brasília -

naturalmente com muito

rtrabalho e parüctpação pôpú- "

lar,
Relembro isto, pois estamos

cansados de ouvir políticos ou

pessoas que ocupam cargos de

confiança, quando referem-se a

Saúde uma dasprimeiras coisas
a falarem é de postos de saúde.

Chega! Pois se posto de saúde

fosse referência de uma boa

saúde, Lages com seus 41postos
seria uma ilha de saúdé. Vamos

priorizar o material humano,
através de estímulos, investindo
em .cursos de aperfeiçoamento.
Através de estímulo financeiro
com salários dignos. Abono de

ponto quando estiverem em

cursos de aperfeiçoamento, que
deveriam ser obrigatórios. E
pensar num sistema de cargos e

salário.
O mesmo acontece com a

Educação. Sempre construindo

escolas, porém nuncafalam dos
.

salários aviltantes dos

professores, pois 'têm vergonha
Educação e Saúde são a mola

mestra do desenvolvimento.'
Temos que exigir, cobrar,
chegando mesmo a "encher o

saco", pois só assim seremos
ouvidos.
O Conselho de Saúde é da

comunidade e não do poder
executivo, deve ter a seguinte
composição:

.

representante do

governo (este escolhido pelo
governo),prestadores de serviço
e profissionais de saúde, estas
três representações totalizando

.50% dos membros. Os demais
50% será representado pelos
usuários sindicatos,
associações de bairros,APP, etc.

A leimunicipaln"1648/93 no
seu cap. IV Art. 11 diz - A

constituição e o funcionamento
dos conselhos... e de outros

ainda não criados.... , será feita
por decreto, sendo a escolha de
.eeus membros privativa do

prefeito. Já falamos com os

dirigentes , municipais, que
concordaram com o lapso da lei.
Uma lei municipal não pode
suplantar uma federal.

Sinsep querlOO% deaumento
Jaraguá do Sul- O SINSEP

(Sindicato dos Servidores Públicos

Municipais de Jaraguá do Sul), está
pedindo um reajuste de 100%, nos
salários do -rnês de fevereiro.

Segundo.o presidente do sindicato,
Luiz Cesar Schomer, "nos últimos

quatro anos, acumulamos uma

defasagem de 109%, de acordo com
nossos cálculos, se compararmos
ao índice de INPC do período".

Luiz também observa que a

prefeitura ficou de repassar um

reajuste para equilibrar com o atraso

no pagamento das férias. "Por outro
lado não foi cóncedido nenhum
aumento emjaneiro, por issoestamos

g>edindo, para fevereiro, este

percentual", acrescentou.

O sindicato da categoria também
âlega que há desproporcionalidade
nos salários pagos aos servidores.
"Hoje 79,57% dos funcionários da

prefeitura recebe até Cr$ 3 milhões

(1.324 servidores); 14,78% recebe
até Cr$ 5 milhões(246 servidores);

Cerca de 500 não contribuem

Fiscais vão às

ruas controlar

ações abusivas
j

Jaraguá do Sul- A divisão de

fiscalizaçãodeTributos daprefeitura
municipal de Jaraguádo Sul, iniciar
um programa de fiscalização
intensiva, aos estabelecimentos que
estão com situação irregular. "Essa
fiscalização ativa faz-se necessária
nomomento em que detectamos que
a arrecadação própria do município
representa apenas 5,8% da receita

globaldaprefeitura", informaoChefe
da Divisão de Fiscaliz�ção de

Tributos, Adejair Balsanelli.

De acordo dom dados da divisão,
cercade 500 estabelecimentos, entre ,

bares, lanchonetes, vendedores

ambulantes, etc ... , não possuem
alvarás de licença, registro de

empresa, licença da vigilância
sanitária e outros documentos

legais. "Todos esses comerciantes

serão chamados a regularizarem sua

situação com aprefeitura, bem como I

cumprirem as determinações dos

códigos de postura e tributário do

município", ressalta- Adejair.

Para esse trabalho, BaisaneIli
disse que serão c�ntratados 10

fiscais que farão as visitas e

orientarão os comerciantes". Com
essas medidas esperamos elevar

para dois dígitos, o percentual de
participação daarrecadaçãomunici
pal, na receita golbal da prefeitura",
declarou ele.

Entrega
das DIEFs

A Divisão de Fiscalização de
Tributos da prefeitura, tambémestará

efetuando, apartirdodia 15, aentrega
das Delegações de Informação
Econômica Fiscal (DIEFs). Os
formulários podem ser apanhados
na prefeitura e a data de entrega dos
formulários preenchidos encerra em
30 de abli), tanto para as empresas
normais, quanto para as micro

empresas.

"É fundamental que todas as

empresas preenchem a sua DIEF,
pois é com base nestas informações
que serácalculadoo índice de retomo
do nosso município", apela Adejair
BalsaneIli.

5,29 até e-s 10 milhões (88
servidores); e 0,J6 ganham acima de
Cr$ 10 milhões ( 6 servidores)",
justificou Luiz Cesar.

Osindicato encaminhou umofício
pará oprefeitomunicipal, solicitando
uma audiência onde será discutido o
índice de reajustes dos servidores
em fevereiro. "Além do aumento
vamos procurar negociar um plano
de cargos e salários para que se

possa .elevar o piso e diminuir a

diferença nos vencimentos",

declarou Luiz Cesar que já antecipa
a realizaçãodeuma assembléiageral,
tão logo seja apresentada a proposta
do prefeito municipal.

Durante a entrevista coletiva da

última terça-feira 09, o prefeito
Durval Vasel, disse que "é nosso

pensamento pagar o que é possível.
Ainda não definimos o índice dc

reajuste dos 1664 servidores

públicos de Jaraguá do Sul, mas não
poderemos aumentar mais que a

nossa capacidade de pagamento.:

Apesar disso ele garante que
"num espaço de tempo de 30 a 60
dias to»o o trabalho estará

concluíd�,e Jaraguá do Sul poderá
desfrutar de um sistema de primeiro
mundo". Kormann também declarou

que as novas centrais dos

mumcipios de Guaramirim,
Massaranduba, Schroeder e Corupá
deverão ser ativadas até, nomáximo,
dia IS demarço.

Sistema precário

Instalação dos novos

telefones gerapanes
Jaraguá do Sul - o sistema que sejam desligados todos os

telefônico de Jaraguá do Sul e telefones do referido grupo, num

municípios vizinhos passa por uma trabalho que leva de 36 a 48 horas",
daspiores fases, desdeque foi criado. explicou ele.
são linhas que ficam interrompidas O super intendente também

por quase 48 horas e as equipes de informou que por causa do volume

manutenção que demoram até 3 dias detrabalho.jáfoiampliadoonúmero
para atender as solicitações dos de equipes - de 2 para 7 -, mas ainda
assinantes. Issó se agravou com um. os serviços não estão
recente temporal que danificou. correspondendocem o que se

alguns cabos de alta capacidade. espe , Kormann também alegou
Segundo o superintendente da »> ue "em recente temporal OCOlTeu a

Telesc para a Região Norte, Harry queima de cabos alta capacidade", o
Kormann, "hasicamente estamos

.

que gerou muito trabalho e

atravessando uma fase de transição transtornos",

para uma central com maior

capacidade de linhas".

De acordo com Kormann, o

sistema telefônico de Jaraguá do Sul,
passa por um período de instalação
de novos telefones. "Com isso
acontece o que chamamos de "corte
do armário", ou seja os grupos de
linha.com 200 assinantes passam a

ter agora 400, porexemplo,mas para
toda essa adaptação, é necessário

Talento Brasileiro

Jáestáabertoo lOoConcw:so "Prêmio lugare7 saláriosmínimosparao2°1ugar,
TalentoBrasileiro",realizadopeloSESI, poderão participar trabalhadores e

com o objetivo de "premiar" invenções
-

desempregados ou aposentados dos

detrabalhadoresbrasileirosque tenham. ramos da indústria, transportes e

aplicabilidade prática na Indústria do comunicações, e pesca, que são os

País. usuários do SESI.

Com uma premiação de 10 salários Alémdapremiação,o SESIencaminha
mínimos, medalhas e troféus para o 1o' o invento para patenteamento.

- Registros de Firmas - Escritura�ão Fiscal e Contábil - Assessoria
Administrativa e Contóbil- Contratos de Compra e Venda e Locação

Confie est�)§ßrviços à
- w �

ORGf\�'Ilf\Cf\O conrxau f\
.a
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Migração controlada
-

Quando à demanda de migrantes e o risco de

favelização de Jaraguá do Sul, oprefeito Durval Vasel
anunciou queaSecretariadoBemEstarSocialprocederá
a uma triagem, 110 sentido, de organizar o fluxo de
entrada e permanência de migrantesna cidade.
O primeiro passo será o de assegurar um lugar e as

condições ideaispara que os quejá estão radicados no

município e possuem situação aceitável no mercado de
trabalho; osegundoseráexercer um controleno ingresso
de novosmigrantes, para evitar os abusos e os excessos.

-

o� Prefeito ajudará Scar

A Sociedade de ,Clt/tura Artística de Jaraguá do Sul
terá apoio do prefeito Durval Vasel na obtenção de

recursosfederais eestaduais, com o objetivode construir
a sua sede e um teatro àaltura da cidade.
Neste sentido, oprefeitojá se colocou à disposição da

direção da Scar, tendo em vista que omunicípio não tem

condiçõesde oferecerajudafinanceira direta,pelasmás
repercussõesorçamentáriasdeixadaspelaadministração
anterior, cujas dívidas demorarão nomínimo seismeses
para serem atualizadas ou negociadas.

Municipalização da agricultura
J

f < �) • • I :;..J _..r

O secretário Ingo Paulo Robl, daAgricultura eMeio

Ambiente, esteve reunido com técnicos e dirigentes da
Epagri, iniciando o processo de negociação para a

municipalização: dos serviços estaduais na área da

agricultura, em Jaraguá do Sul.

Ingo Paulo Robl aproveitou para anunciar a

contratação; do engenheiro sanitarista L1I1z Fernando

'r= p�ra ocupara f)ivisão de Controle Ambientalda
Secretaria. I/

Demanda dematrículas

A Secretaria de Educação de Jaraguá do Sul está

empenhando um esforço no sentido de garantir a

frequência de toda a demanda de novas matrículas
'" ocorridas lia rede municipal. neste início de ano letivo.

. Sãomais cerca de doismilalunas 1I0l -osacrescidos na
{tenteia de Jaraguá, 110 ensino de primeiro grau e /lOS

cursos supletivos oficiais.
A secretáriaRose Vaseljápás em atividades U/11plano

de remanejamentode espaçosa adaptações, parapermitir
aferquência nessesprimeiros meses.já que o volume de
/lOI'OS alunas superou toas as cxpcctatis 'as.

, I. < >"p�c6$�'d:e<q:üeda'deerierqiasãoexplicados,'
Celesc

•

energia

para melhorar a rede
corta

o

desligamento .. É que quando são

desligados os alimentadores que
fomecem energia para determinado

• ponto-da cidade; há--o corte total -dó
fornecimento e os locais não

envolvidos no programa, ficam por
alguns minutos sem energia até que
seja feita a transferência de carga
para outros alimentadores",explicou
ele. ,,'

Ampliação da rede
O trabalho de ampliação da rede

de energia elétrica para a Ceval, está
ocasionando vários desligamentos,
mas segundo Paulo Roberto Time,

"deverão acontecer epenas mais
duas interrupções de fomecimento
de longo período - acima de quatro

.

.horas". Ele disse ainda que.és-0bras
de manutenção e melhoria da rede
existente são igualmente, extensas,
"mas já estamos operando com uma

equipede 'linha viva' quetrabalha 10
horaspordia sobre 3mil voltz, e isso

. elimina a necessidade de, longas
interrupções", finalizou.

Veja no quadro abaixo os locais

que não terão fornecimento .de.
energia neste fmal de semana ( dias
l3e 14).

l-,,,
Jaraguá do Sul - A Ce(esc

(Centrais Elétricas do Estado de
Santa Catarina), através da Agência
de Distribuição de Jaraguá do Sul,
está relizando um programa de

manutenção, melhoria e ampliação
da rede de energia elétrica da cidade.
e em função disso, nos finais de

semana, estássendo interrompido o

fornecimento de energia para alguns
pontos da cidade. O responsável
pela agência de distribuição, Paulo
Roberto Time.. informou que "os

desligamentos obedecem os

padrões legais e são, previamente,
comunicados à população através
das emissoras de rádio.

No último final de semana (dias
06 e 07), em vários pontos da cidade,
houve o corte no fomecimento de

energia, para a execução de trabalhos
de ampliação da rede, manutenção e

melhoramentos, em três frentes de
trabalho distintas, conforme
informou Paulo Time. "Antes de

efetuarmos o desligamento, nós
recebemos uma programação das

empreiteiras que executam ox

serviços e verificamos a

possibilidade ou não do corte. Caso
tudo estej a dc acordo, dctcnninarnos
a interrupção", explicou ele.

De acordo com o engenheiro da

substaçãodc Jaragua do SuL ,,\1\'a1'O
da Rocha, "o falo que causa muis

�

surpresa aos comsumidores, são os

'picos' dc queda dc energia Isso
acontece sempre no inicio e: no tim
dc cada prugrarnnção dc /

Transforme o seu t)ANI-lElr�() num ambiente V.I.P.
Visite a ?1triíf!1t'J'}t - 7)� &7)� e conheça as melhores

soluções em' revestimentos cerêllllicos, metais e louças sanitó.rr:,;"'. Solicite Ulll pré-orçamento pelo
telefone: 714411 Oll \enllO conllecer pessoalmente nossas instalaçÕf'S: (:,1. f)einoldo f�ou,78'7
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Mas prevenção não preocupa asmulhere,s

Duas escolas iniaam E····
..

I -I' -t'atividades. neste mês- xame gra UI. O eVI a
A •

l'.O cancer gtneco ogtco ._.

Guaramirim - Neste mês de Uma das escolas é na Vila
fevereiro, vão entrar em Dcncker, que inicia as atividades

funcionamento, duas novas ncstc dia 15: a outras é da Vila
escolas e um pré-escolar, que Senador Schroc-ícr, onde as aulas

intcgram aredõunmicipaldeensiuo começarão no final do mês, "Já Guaramirim - Maisdametade
dc Guaramirim. A informação é temos o compromisso do doscxamcsdcprevcnçãodocânccr

i
do Secretário. dc Edu�açãQ.�DO i�cretárioqifq:!.lÇ�9'jodo q��do",·,Qgijllec�lógico, oferecidos
município, Esmeraldo Chiodini. "de contrução destas duas escolas, gratuitamente pelo SUS (Sistema
"Com

_
a medida estaremos que vão abrigar entre 40 e 50- Unico de Saúde), não são

viabilizandoozoneamentoescolar alUIlOS de 18 a 43 séries", ressaltou utilizados pelas 6 mil mulheres,
estabelecido no ano passado", Esmeraldo. em idade fértil, de Guaramirim. O
afinuou o secretário. Já o pré-escolar vai funcionar exame, que é feito na unidade

As duas escolas vão funcionar na Iocalidade de Brüderthal, inte- sanitária do centro da cidade, tem
em prédios alugados, conforme riordomunicípio. "Nosso objetivo o objetivo de prevenir o

declarou o secretário, "haja visto énão deixarnenhuma criançafora aparecimento de células

que ambas não foram construídas, da escola, já a partir deste ano", neoplácitas que causam 0 câncer,
apenas criadas". Ele disse ainda sentenciou o secretário, que e até pode identificar, de fonua

que tudo ficou detenuinado em também afinuou que algum mate- precoce, o aparecimento destas
reuniões realizadas com os pais rial escolar, básico, foi distribuído eélulas, possibilitando um

das crianças que vão estudar nas ãfamílías carentes.atingindoôüss tratamento menos agressivo.
escolas, bem como os moradores dosalunos das redes municipal e "O SUS oferece 50 exames

das respectivas regiões. estadual.._

Opinião

O plebiscito isolado,
sem reformá, é inútil

/

Em artigo publicado na Folha de
São Paulo, José A. Pinotti diz:

"Debater -Presidencialismo ou
Parlamentarismo é como discutir

cirurgia estética para pacientes com
câncer, deixando os mesmos sem

tratamento!" Ele argumentá - citando
olivro: Todomundo éincompeteate,
inclusive você - - que, não

conseguindo resolver os problemas
realmente' importantes, como a

reforma política , entre outros, os

govemadores se utilizam de outras

coisas que, àprimeira vista, parecem
importantes, paradar a impressão de
estarem contribuindo para um

ambiente mais ordenado estável
bem como para o funcionamento da
sociedade e economia do país.
.

Observando-se fatos como a

eleição do deputado Inocêncio de

Oliveira (PFL-PE)para aPresidência '.

da -Câmara, percebemos que o

.espírito mudancista, permanece
inerte, subordinando o Plebiscito
do dia 21 de abril à escolha de urn
o -./. -'--

simples rótulo, deixando o seu

conteúdo as reformas
democratizantes de vital

importância para o sucesso do

sistema de governo, independente
da escolha - nas mãos daqueles
eleitos pelo atual modelo

proporcional de voto e que
dificilmente terão disposição para
tão importante reforma.

-

Volto a insistir: O que importa
não é termos esses ou aquele tipo de
democracia, mas aprimorarmos e

amadurecermos continuamenteore

gime democráticojáexistenteatravés
de urna correção da representação
dos Estados na Câmara dos

Deputados ou da instituição do
voto distrital misto e da aprovação
doLOPP (LeiOrgânica dosPartidos
Políticos), que trata da fidelidade

partidáriae deentravéspara diminuir
o número de partidos com

representação parlamentar.
Tão inútil quanto deixar um

paciente com câncer só com

tratamento estético é aprovar um QU
outro • sistema de governo,
prescindindo da reformapolítica que
tanto necessita o país - principal

,

compromisso daqueles que só tem.

olhos para o dia 21 , pondo em risco
-

o "tratamento" contra o atraso das

instituições políticas brasileiras.'

Comunicado
Sonia Beatriz Henn

advogada,

comunica o seu novo endereço comercial:
Av.Mal Deodoro da Fonseca, 97 - Ed. Diner-

10 andar - sala 2 - Fone (0473) 71-6410.

mensais e a demanda atual fica, em
média de 20 a 23, realizados". A
informação é da Diretora' da
Divisão de Saúde da prefeitura.
Ivone Kinas da Luz, que ainda

.

observa que "esse número é muito
baixo se compararmos à média de
nascimentos no município - de 30
a 37 por mês". Ivone deslaça que
todas as mulheres devem fazer
este exame anualmente,
"especificamente as em idade fértil

que vai de 15 à 50 anos",
ressalta ela.

O exame é feito no Posto de

Saúde, todos os dias, durante o

De acordo com oDr. Beleza, esta
lesão ginecológica, tem cj!!_co fases
distintas. "Incialmenté "surge uma

displasia leve, que passa pará
moderada, depois grave.Aí o quadro
evolui para um carcinoma in situ e

'

finalmente o câncer profundo. Até
chegarnesta fasedadoença, amulher
já estéportando a lesão por 10 ou> 15
anos. Isto equivale a dizer que a

doença só chega em seu estado
crítico se a mulher nunca fora um

médico, em todo esse tempo",
esclarece o ginecologista.

O dr Antonio Beleza também
descreveu em que consiste um

tratamento menos agressivo - feito
na fase inicial do câncer -, e um

tratamento agressivo - já na fase

aguda da doença. "Um tratameóÍo
, menos agressivo pode constituir-se

horário de atendimento. e segundo
a diretora da divisão de saúde. "na
primeira visita, a funcionária

responsável pelo atendimento,
Lacir Borgmann. vai identificar a
melhor data para a coleta do ma

tcrial e quando da entregá 'do
resultado, a pacientepodcescolher
o médico de sua preferência para
a consulta". Ivone lembra que o

,

exame .é gratuito.

Desde qU6 -

se começou a �
realizar o exame colpocitológico
em Guaramirim, já foram feitos
647 e até o momento nenhum
caso de câncer foi registrado.

Doença é revelada na 'fase inicial
em uma calterização da lesão

(queima); ou crio calterização
(congelamento), a aplicação de la-

ser, ou ainda a retirada do colo do
útero. Um tratamento agressivo,
podemos classificar como sendo a

retirada total do útero, ovários e
ta

trompas, mais a introdução de(�.�
radioterapia e quimioterapia.

�.

A população de mulheres com

maior risco de contrair o câncer no
_

colo do útero de acordo com o

ginecologista, são "as de baixo nível
sócio-econômico e cultural, que não
acreditam nos exames feitos nos

postos de saúde, nem tão pouco,
vão ao médico; �,mulheres com

muitosli\arce�os sexuais e as de cor

negra", �lasslficou.
OmesmoexameseforfeitoemuíÍl

laboratório, por iniciativa pessoal de
da paciente, custa hoje CrS 230mil.

@@IUl1J�A@ (9)� ��ll1J@O@
OtimedaStudio' Programação atual
Marcelol.uiz (produtore locutor),MayraGuimarães
(locutora e contato), Vãlério Gorges (locutor e

contato), PauloFernandes (locutor e coordenador),
Sidenei Adriano (programador), Edvaldo (locutor),,

Albino Flores (locutor), Odair Berti (locutor e

apresentador do Studio Atualidades), Tim Fran
cisco (repórter e redator), Lindolfo (contato);Eliane
Silveira (gerente comercial), Fernanda (secretâria),
Amarildo Ponticelli (técnico), Maria Ap" de Souza

(colaboradora), José Wodzynski (diretor
proprietário), Aryberto LéO' _Bartucheck (diretor
proprietário) e Waldemir Luiz Freiberger (diretor
proprietário);

OO:00às5:00- Vírus99;5:00às7:30
- Expresso Brasil (Sertanejo Classe

"A");7:30às8:00-StudioAtualidades
(informativo); 8:00 às 10:00 - Alto

Astral; 10:00 às 12:00 Tele Studio;..
12:00 às 13:00 - SoftLine; 13:00 às
18:00 - Música e informação; 18:00
às 19:QO-SucessosdaStudio; 19:00
às 20:00 - A voz do Brasil; 20:00 à
24:00 - Studio byNight.

- ... r".

..,.

O médico ginecologista, Dr.
Antonio Beleza, de Jaraguá do Sul,
observa que "a grande vantagem

-

deste exame é que ele detecta a lesão,
ainda na fase inicial, em que a doença
pode -ser totalmente curada".

Segundo ele, se todas as 6 mil
mulheres em idade fértil de

Guaramirim, fizessem anualmente
este exame, a doença poderia ser

eliminada por completo, "ou seja,
nunca haveria um caso de câncer

profundo na cidade, entre estas

mulheres", acrescentou.

O médico lembra que a melhor
faixaetáriapara seprevenirdocâncer
colpocitológico (no cólo dóútero), é
entre os 18 e 28 anos, "mas amulher

que já iniciou a sua atividade sexual
e que toma comprimidos, já deve
fazero exame, anualmente, tenha-ela
qualquer idade", alerta.

]at:aguá do Sul, ,12 fi, l� de fev�jl'() .de 1,9,93,-,Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Pordiversas vezes

afirnuunosqueashorasvagas
da nossa função.públida
federalforamocupadas não
só comojornalismomas
tambémcom a radiodifusão, e
assim é que pordozeanos

fomoscomentaristaesportivo,
sendo três naZYC-7Rádio
SociedadeCatarinense, de
Joaçaba, e nove na ZVP-9 a
nossavelhakádio Jaraguá,
desta cidade. Nessas duas

i

. emissorascriamose
comandamosoprograma
"NoMundodosEsportes"
que, comobem indicao título,
ocupava-se não só do

futebol,masdevárias
modalidadesesportivas,
inclusiveoboxeque na
juventudepraticamos como
pugilistaamadorem.Rio
Negro eCuritiba arte pela
aindahoje somosum
apaixonado. Eé com esta

bagagemdedoze anos como

comentaristaesportivo que
vamos comentaro que dias
atrás fizeramcom asnossas

� atletasdobasquete,
HortênciaeMarta, ne-ginásio
AlbertoJordano, em

Dâdos-biográfi(jos e
'profissionais

DR. JORGE CAMARGO
INCHAUSTE,43anos,casado,nasceu
emLaPaz, aos26/1O/49, casou-se com
TEREZA· aos 30/12/72, em

COCHABAMBA (Bolívia)
Nasceram três filhos: LUCIANO,

18 anos; LEONARDO, IS anos;

Õ BERNARDO,12anos;ANAFLÁVIA,
.

S anos, filha do coração.
Dereligiãocatólica. Participantedo

maús, Movimento de Irmãos e
ovimentosde solidariedade.

25 ANOSDE BRASIL!
Formou-se emMedicina aos 13/12/

74 na UFSC - Florianópolis - SC

Especializou-se em Cirurgia Geral
(7Sn6)eemMedicmadoTrabalho(88),
emßlumenaú-Sõ.

Amavaamúsica,oesporteeaalegria
de viver!

'

Até logo, Amigo!
JOR�E,amigoécoisapm seguardar,

debaixo de sete chaves, dentro do

coraçãol..
É seu velório,muita gente chegando

para umúltimoalô!Abraçam a comadre
!)\ Tereza e o pessoal.... O velório está

apenas começando...
Alguémmedizqueas floricuhnrasde

Jaraguá terminaram oestoquedeflores,
, Pudera, amigo, em 20 anos que

acompanhodespedidas, nunca vi tantas

Homenagem póstuma
flores como em sua última despedida.

É preicos buscar rosas, muito mais
rosas para quem está no céu, deve estar
exigindo que se cante "o importante é a
rosa" ou "fica sempre um pouco de

perfume, nasmãos que oferecem rosas,
nasmãos que sabem ser generosas".

Leio numa fita junto a tun buquê de
rosas: "De hermanosde corazón Irma y
Renê", Existem "los hermanos de la

TELE�ASSINATU:RA,
� DO

��

CORREIO ,JM
""'DO POVO

Ligue agora mesmo

e receba em casa o melhor jornal
<.

.....
•

. semanár!o do norte catarinense e d.e
quebra concorra a uma passagem

aérea de ida e volta, pela Varig para
qua I quer c idade do B ras i I.

Jesus:"Eu vim para que todos que
tenham vida, e vida de sobra!"
(JoãolO,lO).

•

Ousado e alegre, você soube ser

incansável plantonista da vida de teus
irmãos. Lembro no dia em que nos

conhecemos. Enasexta-feiraànoite,em
Agosto de 79, na Capital do Paraná.
Você e a Tereza estavam junto à uma -

centena de pessoas na sala de retiro.

Preguei-lhewnapeça,lembra?Vocêea
Tereza não esperavam que aquele

Você deixou um dia a Bolívia para cabeludo, vestidodemotoqueiro, violão
viverestadimensão- perenteladecoração. nas costas, fazendo caretas, sacando

Será por aí então, amigo, os rumos do músicas anos 60, com sabor bem
MundodoNovoReinodaFraternidade? revolucionário.algumasem "Portunhol"

Chegaram inúmeros botões de rosas fosse padre .. e por êausa da adoção de
para tuas mãos generosas e ágeis que Flávia, dezanosmais tarde, seria padre
pararam trágica e prematuramente e compadre de vocês.
segundocálculoshumanos, dealinhavar Aquela sexta-feira inesquecível, vos
e costurar tecendo vidas. trouxe de volta para Cristo e pará a

Umrosárioentrelaça teusdedos. Eles comunidade. Ocasal passouaperturbar
trazem fortes calos laterais, testemunhas ..,.-toda a desordem estabelecida contra a

insofismáveis de tuas ousadias rápidase vida.

seguras na defesa da vida.
'

As pessoas dizem: "Meus pêsames!
Tua ousadia que afastou e até Mas você, gostava mais da "Paz de

desconcertoua irmãmortequando vinha Cristo", como quem diz "até logo"!

ron� a vida de tantos irmãos. "Esteja onde estiver, qualquer dia
especialmente osmais fracos e pobres. amigo, a gente volta a se encontrar. ..

"

Tua incisão certeira e carismática fazia Realmente a palavra pêsames. não
Cristo continuar repetindo-lhes: retrata teujeitöcristão de viver. Estavas
"Levanta e anda!" aqui.masdavasaentender quenãoeras

Agora o rosário nasmãos e o bisturi daqui. Parecias de pasagem por aqui.
no hospital: Rosário e bisturi, tem Mas era indispensável partilhar. O
binômiocompenheiro.resumem bemo que sentias, apreciavasouaprendias. Da
teu ideal de servidor feliz. Antigo, última piada ou gozação às montanhas
continuaste em tua pessoa a missão de de teupaíscarebeldia alcgrcestampadas

teimosamente nas roupas de teu povo;
tudo aquilo sempre nos fazer curtir .'

também A toda hora nos juntavas a

tiracolo com a Tereza e as crianças e

quanto mais loucuras, imprevisto e

surpresas, melhor. Não te assuatavas

com nadal
Por não reparar em dinheiro e

segurança, fostesroubado emplena fila
decinema. EstávamosemCochabamba,
e lá se foi nosso sonho de seguir viagem
até La Paz e ao Santuário de Nustra
Seãora de Copacabana, Agora já estás
com Ela, reza por nós.

Loucuras no teu país. A viagem foi
emplenaditaduramilitar.GeneralGarcia
J'Jeza, toque de recolher, juventude'
manietada, universidade com portões
cadeados.jardins comomatagal. Nada
meescondeste.Oquechuaquealmoçava
folhadecoca paraenganarafome. Fomos
ao teatro. Dançamos e cantamos a fome
de liberdade. Por trás das baionetas e

tanques de guerra os ideais estavam
acesos. na terra dita do tráfico há Wll

povodrogadopela sedede liberdadeque
as autoridades a chamar ao CHE de
"SantoErnestoda Figueira" .

No meio deste povo te drogavas
também, tua "droga" erasegnirumgrande
ideal dequem vemparaservir à vida, ser
.�ixollado servidor do povo, em

qualquer fronteira, serpassador de ideal
de vida.jamais raficante damorte.

QUt�O te dizer "até logo, amigo:",
para qu, assim seja ruais verdadeira e

coerente tuadespedida. Mas, amigo, não
J

sangre" e "hermanos de corazón",

vás preocupado com a Tereza, os
.

meninos, Luciano na Faculdade, o Leo
que ficou de plantão na megalópole
paulista nos 25 dias de tua agonia, o
Bernardo e a Flavinha que mais que
todos, esperavam teu reencontro. Teus

pais,DomCesareSra Juana.aincansável
Chiaro, tua irmã.

Osmomentosfinaisde teuestaraqui
resumiram tudo o que eles precisavam
meditar para deixar partir. Alguém
sonhouque viverias 33 diasde sofrimento
comparados aos 33 anos terrenos de

. Cristo. Defato, tuaagoniadurou39dias,
dos quais 33 sem lucidez aparente. Foi'
tempo suficiente para teus filhos darem
salto qualitativo de responsabilidade, o
que dói, faz crescer!

Até Flavinha já nos explica que seu
Espíritoestá com Jesus. Elanospergunta
porque tantas flores ... E a gente. tenta

explicarqueéporqueamorco�amorse
paga...

A Tereza, teu amor, aprendeu cedo
que não eras só da família. Tinhasumpé
em casa e outro na comunidade.

Repasso-te em oração, o telefonema
da Tereza, a um dos seus filhos:

- "Filho, quem ama, também deixa

partir!"
Na oração vai um último pedido a

você para que o transmita ao Senhor:
" Saudade de ti em Cristo 'de

transíormccm compromí ssopara nossa
via'

Até logo, JORGE!
Do amigo, Padre JAeI

Agressão selvagem
Ir Por José Castilho Pinto Campinas-SP, quando na

disputaentreLeiteMoça e a

PontePreta, incidente que
classificamoscomo agressão
selvagem igual aessas que
diariamentemulheres casadas
aosmilharesvêm sofrendo
por parte de seusmaridos,
atos que devem ser

denunciadosepunidos com
rigor.
E se aviolência contra

esssaduasatletas tivesse
partidodeumelemento
feminino, dizemos, deuma
jogadoraou torcedora da
Ponte Preta, já era de se

lamentarmuito.Mas acontece

quea selvageriapartiu de
marmanjos, dehomens
metidosa "machões" (será
que sãomesmo?), o que
agravao feitionegativo desse
tristefato. Achamosquejá

.

basta aviolência que
assistimos no futebol, havendo
necessidade deumapunição
rigorosaaos "machões" que
agrediramaHortência e a
'Marta que, como tantos
outros atletas são expoentes,
contituemverdadeiros
patrimôniosesportivosdo
Brasil e do quemuito nos
orgulhamos.

Jaraguá do Sul, 12 a 18 de fevereiro de ,1993!.
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Bel Fábio Ma�
I t I ( t' lo

MarschnerMáyer_
Dia 11 do correnie, em Curitiba,
realizou-se a cerimônia deformatura

. dos novos bacharéis da UFPR

(UniversidadeFederaldoParaná), 110
TealroGuaira.
Denireosformandosem direitohonra
nos destacar o jovem Fábio Max
Marchner Mayer, filh,O do contador

Ruperi Mayer e Nilce Franco
Marsdtner Mflyer,

. residentes lia

cidade paranaense de Rio Branco do
Sul, 1X'ra ondeojaraguaensemudou
sefa� muitos anos e de cuja cidade é

cidqdãa honorário pelos assinalado.s
serviços

-

prestados no

desenodoimentoda cidadedocalcáreo.
Vêmo-Io afinal, vitorioso, triunjante
após uma conquista lídimafeita pelo
seu valor, de um título deBacharelem

.

Ciências Jurídicas e Sociais, apto,
portanto, para a advocacia, para a

defesa das leis, em
.

benefício da
sociedade e para o bem da Pátria.

Aoagradecermosagentilezn doéonvite
ao nosso constante leitor em terras

paranaenses, a família não perde os

seus vínculos com a gente barriga-
. verde, de sorte que nos honra

cumprimentar o novo bacharel, seus
pais e irmão, assim como a grande
família Doering-Mayer que
certamente se sentirá recompensada
pelos ésforços do .4r. Fábio M. M.
Mayer e almejam prosperidade e

vitórias.

...

Cine Jaraguá
Programação para este fmal de
semana e até o dia 18/02 (quinta-

.' feira)
Sexta -12/02 - 20:15-

Mudança de Hábito (Comédia)
Sábado -13/02-
20: 15 - Mudança de Hábito
22:30 - FilmePornô - Censo 18 anos

Domingo -14/02-
20: 15 - Mudança de Hábito
Segunda - 15/02
Sem programação
Terça � 16/02 -

20: 15 - Mudança de Hábito
Quarta-17/02-
20: 15 - Mudança de Hábito
Quinta - 18/02 -

20:l5-FilmePomô

�D�RPE
, _,� .....çÃoIII!J DA MALHA

�
-MODAS

CALÇADOS PARA
TODAA FAMíLIA

Av. Mal Deodoro, 183
Fone: 72-3585

ßeßer.4
CALCADOS

Av. Mal. Deodoro, 3J9
Fone: 72-3985
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Dupla aprovação
A jovem Annemarie Janssen, pode comemorar em duplicidade o seus sucesso

no vestibular deste alio. Ela passou para jornalismo, pela Acafe em Itajai e:
.

_ para Serviço Sociaipela Universidade Federal de Santa Catarina,
ii ,T -

Flor;'w(4pôlis. Parei:�"qzi�'d[íTtfaJ,ôo se definiu, por qual das duas vai..
,

optar." \

'\ .

OjovemAssisMarcielKretzer,colougrauemDireito

peiaFURB deBlumenau,noúltimodia raEleéfalho
deErroleMarianaKretzer.Émais umjaragua�nse
habilitadoaoexercíciodaadvocacia.

Quem também completa mais um aniversârlo
no dia 15 (segunda-feira), é o amigo Eurides
Berci: Ele recebe os cumprimentos da espose e
filhos, na datafestiva.

r--------------------------------- --� 'It�.'

'I' '

BabySlar
Os corredores da Globo viveram
instantes de muita agitação com a

chegada da pequena menina Josilaine
da Silva, que foi gravar as suas

primeiras participações na novela De
Corpo e Alma.Atores e criosos

queriam a todo custo, dar uma

brincaE1&a com a mais nova "Baby
Star "da TV brasileira.Para desecanto
de todos a tranquila "Jô ", nem deu
trela à galera.Fechou os zolhinhos e

tirou uma soneca com a mãe pustiça.
No have money
pela terceira vez a TV Manchete está

exibindo anovelaDonaBeija,mas até
agora nenhum dos atores que
participaramdas gravações receberam
um centavo pela reprise, embora

estejam todos garantides por
contrato.E agora a novela deve ser

exportada para a França e Estados'
Unidos.Será que vem as verdinhas???

Gino vira travesti
O�timo "das filhinhas" de Dona
Armênia (Aracy Balabaniã) volta ao

Brasil, por exigência dos irmãos Gera
e Gerson. Na chegada ele quase mata
"o mamãe da coração". Trajando um

Tailleur, frasqueirinha, salto alto e

outros acessórios que cairiammelhor
numa lady.Mas temcoelhonestemato.

-. .' �'r\..... "

Cinema
.

Quem gostou do Tootsie - a comédia

românticaeraqueDustinhloffmannse '

vestia de mulher para conseguir um
papel numa telenovela - vai adorarMr.
Doubtfire. Na nova comédia Rodin
Williams é quem aparece travestido.
A história é a seguinte: ele perde a

custódia dos filhos para a mulher e

secretamente se transforma numa

empregadapara ficarperto de prole. O
diretor será omesmo Chris Columbus .

dos magahits da série Esqueceram de
Mim.

MudançadeHábito
No Cine Jaraguá..estréia hoje, às
20h15min o mais novo sucesso de

Woopy Golberg. A divertida comédia
em que ela vira freira e revoluciona o
convento. Vale conferir. Esperamos
que mandem ingressos para nós..

��
HANNOVER

. AJaraguáTurismoAgênciadeViagens programouumpacoteespecialrpar�
osempresários quequiseremvisitaraFeiradeHannovernaAlemanha.Preço
especiaIdapassagemUSS1.000.CompreasuapassagemnaJaraguáTurismo
avá aFeiradeHannoverpelaVarig.Liguejá.

VERÃO EMOÇlO

i

II

I'

�IODA SEMPRE
Para homens e mulheres de bom gosto

Avenida Getúlio Vargas, 55

A gatinha Jeane de Amorln Busana, filha do casal Luiz
Carlos {Jeanete de Amorln) Busana, completou seus 15

anos, no dia 09. Ela recebeu um grupo de amigos em sua

casa;par« comemorar a data.
.

J1Jvó Olga"

No úItimodia 11,completou
mais umaniversário,Lurdes
Lemke,esposa doempresário

-

Dorival Lemke, de
Guaramirim. Lurdes, o

marido e as tres filhas do

casal, festejaram a data,
juntamente com amigos e

de�miliares.

No dia O de abril a Sociedade Esportiva
e Recreativa Vieiranse de Jaraguá do Sul,
estará comemorando o seu jubileu de

ouro(50 anos de fundação), e para tanto a

diretoria, através do Departamento Social,
prepâ10u� série de eventos

.

.

comemorativos à.data.
A abertura das festividades, acontece no

dia 20 deste mês com um torneio de tiro
envolvendo associados e seus dependentes,
nas categorias masculino e feminino.
A Sociedade também irá realizar

promoções de carnaval, tanto para adultos

como, ambSipara as crianças, nos dias 19,
21, (1111 '2U .

N�a. e 07 de março, está

programado um torneio de snooker, com
valiosa premiação
Já n.o dia 13/03, duas promoções abertas

ao público em geral. Trata-se de um

bingão e de um torneio de bocha.
Os dias 19 e 20 de março são reservados

para o torneio de duplas de Bolão Bola 16·

e nos dias 27 e 27 o torneio de Bolão Bola
23.
Também na primeira quinzena de março

terá início o torneio interno para associados
e seusjilh�as seguintes m�d�lidades:

.

Bo tIf'd7Canastra, Dommo, General,
Snooker e Truco:

-,
:

.\ ·i"

A entrega das premiações deste torneios

internos, acontecerá no dia 17 de março,
durante obaile de aniversário da sociedade,
com ingresso totalmente gratuito aos

associados. As inscrições são gratuitas e

podem ser feitas na secretaria ou com o

( João - ecônomo da bocha. liJ
A'diretoria conclama os associados a

participarem destas promoções.

Verão é tempo de se

"lambuzar com o melhor
sorvete destas paragens

Marechal Deodoro,819

FAX 72·0363

�;IZARD
�f CONVERSATION

'Quemfa[ala bem"

2{ua Ptes. 'Epiuicio Pessoa, 820

Faça,,,,,"
assinatura (lo
CORREJO·DO

POVO e receba eilt
cada edição a mais
bonita HISTÓRIA
DE JARAGU."Í e

região.

/

09· . ',' :' 'I. �

/

Nestefinal de semana, colagrau em

Direito, pela Universidade daRegião de
Blumenau, MargritMarquardt, esposa do
advogado OsniMüller Júnior. Elajá vem

atuando, ao lado do marido, em Jaraguá
do Sul.

A querida Olga Lúcia deSouza
Chiodini, esposa do·secr�tário de
Educação, Cultura, Esporte e

Turismo de Guaramirim, Esmeraldo
Chiodini, trocou de idade no dia 06.

Dr. Edson
'�arios Schulz

Rua ReinoldoRau,-632
Fone: 72·1599

..

A conquista é compartilhadapelosfilhos
do casal. Parabéns

NiverDepois de muitos anos dedicados à
.

educação, comoprofessora, Olga
não dá atenção à aposentadoria e

.

continua colaborando,
prestativamente, com a comunidade

guaramirense.

Na faculdade
Quem tambémconquistou
umavaganaUniversidade,
foi a jovem Alessandra
K1ein.daSilva Elavai cursar

Farmácia, na Federal do
Paraná Muito sucessopara
ela

Foi assim que aconteceu
com o casalRoque e Ivanir
Buzzu. Os dois foram
aprovados no vestibular

Acafe/93. Alá \tiscurso
político; eles são do

Um é pouco. dois é legal.
pensamento:
chegaremos lá"

"Juntos

o pequenoLeonardoFelipe, volta a'
ser destaque em nossa coluna

mirim, desta semana..Espaço agora
para comentar aanimadíssima festa,
no melhor estilo havaiano,
programada pelos país, Idaélcio e

Rosangela Maiochi. Realmente
uma festa muito bonita.
Cada uma das lembrancinhas, era
acompanhada desta foto.

Vídeo Endoscopia Digestiva -

�(est�o e intestinos)
1IIlIIJUIttUnografia Geral

(Ecografia) li

Gastroenterologia
Rua Jorge Czemiewicz, 84 -

Fpne 72-1109
Convênio com Unimed •

Banco do Brasil - CEF - IPESC

..

_ S�11�JLBolsa
",Telefones
COMPRA·VENDE·ALUGA

RuaWalterBreithaupt, 92 (defronJe ao
.

BeiraRio Clube de Campo)
Fone (0473) 12-2598
Jaragu4 doSul- SC

jaraguä do Sul, U"";.'is de fevereiro de 1993
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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LOTEAMENTOS

Meia-água - em alvenaria, no bairro
Tifa daMosca
Sala Comercial- Rua Bernardo Dornbusch,
1172, cl 80m2

Apartamento)- Rua Egídio Otaviano, cl 02
dorm. e demais deps.(lateral da rua José

Emmendoerfer)

Apartamento - Sobre o Unibanco, cl 3

dorm., e demais deps.
Salas cOJlerciais - 2 na rua Leopoldo'
Mâhnke, 46, cl25m2 e 35m2
Sala comercial - rua Roberto Seidel,
emCorupá .

Apartamento - BairroÁguaVerde,c/3 dorm.,
e demais deps. (pr6x. Posto Marcolla
Casademadeira-Rua25 deJulho, 1389,c/2
dorm., e deinais deps.

Casa - Terreno- Rua da Faculdade
Terreno - Loteamento Marquardt
Terreno - cl 700m2, próx. a Faculdade
Apartamento-Ed. Jaraguá, cl3 dorn. edemais deps.-,

Casa de alvenaria- Rua Arduino Pradi, cl
176m2, terreno 12x32
Casademadeira- cl 101m2, terrenoc/ 14x33
Casa alvenaria - Lateral da ruaAmazonas, cl 90m2 (centro)

CRECI 0914 - J

VENDE
Casa alvenaria - cl 260m2, terreno cl
350m2, ruaAntonioTeixeiraJr.
Casa alvenaria - cl 140m2, terreno cl
420m2"ruaAlfredo C. Mayer
Casaalvenaria - cl 130m2, Loteamento
VilaRomana
Casa alvenaria - cl 140m2, rua Onélia
Horst, VilaLenzi
Apartamento - cl 250m2, Ed. Athenas

.

(mobiliado, c/2garagens)
.

Apartamento - cl 86m2, Ed. Maguilu
Apartamento - cl 135m2, Ed. Maguilu
(parte financiada)
Apartamento - cl 154m2, Ed. Mariana
Cristina
Apartamento - cl 120m2, Ed.Menegotti
(si garagem)
Terreno - cl 1739m2, Loteamento da .

Barra
Terreno - cl 760m2, ruaPe. Franken (cl
casa antiga)
Terreno - cl 652,50rn2 (l4,50x45), rua .

EmmaZiemann (pr6x. PontedoGrubba)
Terreno - cl406m2 (I4x29). ruaArgen- .

tina
�.

SalaComercial-cl40m2,Ed.Menegotti,
10 andar.

ALUGA
Telefone - Cómerial e residencial
SalaComercial- ruaDomin...,os daNova,
aoladodaHM
Sala comerciai - rua Ren oldo Rau, 10
andar.

]araguá do Sul, 12 a 18 de l�vereiro de; 1993 '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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pala Comodoro 4p - prata 88

MonzaSUE 4p - vermelho 87

OpalaComodoro - cinza 84

OpalaComodoro - cinza 82

GoIGL-prata 91

SantanaCL 4p - cinza : 85

OpalaComodoro - marron, � 76

ChevetteSL:' bordo 79

HP·
Monza SL2.0 EFI - azulmet... ... 92

Chevette Junior - azul met... ...... 92

Monza SL2pEFI - bordô 92

UnoMille- bege , 91

GoICL-verdemet... 91

GolCl.vcinzamet,.. 89

Monza SLiE - preto 88

GoI CL � begemet.. .. � 87

Uno S - branco 88

Monza SUE - vermelho 86

Gol LS - branco 86

EscortL-azulmet.. : 85
VoyagcLS- dourado 84

Voyage lixport.dp-azul. 83

EscortXR3 - branco 85

ombi-bcgc 79 Motos
\.t;"w I ; \ 1� 1

HP H
End.Resid. Automóveis

Fenes:72-0499 _ 72-0378 - Av. Mal. Deodoro, 158Run Goa rami .. im. S/N Rua Reinoldo Rau. 4.33 Caixa Postal, 412.
Foíu.·:0473-72 1003 Defronte a Lukisa Av. Marechal Deodoro, 930 _ Fone: (0473) 71-1777

I-.B_a_i......r_O_\_'i_la_·_N_o_\'_�l. __.__F_o_ll_e/_F_a_x_:<_0_4_7_3_>_72_-_1_3_53____J-L,__J_a_ra_9_u_á_d_O_S_U_1-_S_;.c_. L-J_a_r_a_g_u_á_(_I_O_S_U_1_-_S_C_ ___,I_'_�_;'_;i_"_'; "F .;!
- -

-i) Il (�

Menegotti Veículos
ABRA O OLHO! CARRO USADO E_ RE\t'ISADO SÓ�:-\ i\'lENEGOTTl \'EíCULOS .

.h. '1411. Deodoro, 930 - Fone: 72-0.t9<)
j

Fusca 1300-azuL : 72

CI))õcclll l.vbranco.. ..... . .....83

Corcel ll LDO-cin/JI.. 82

l InoSX - vermelho ... .........85

'Mofos
IH-I xo- branca : ')(l

CG-125 - vermelha XX

Agrulc l-Xc amnrcla
· 92

/\graIcE-prcta.................. 91

DT-I XO-pl;cta... .. .... . .XX

SPÉZIA
Automóveis
End.Coml.
RlUl Joinville, S/N
Fone: (0473) 71-903�

Fusca J300-prata 76

�

Todav 125-azuL 91
.

.

C13X-750 - branca/cinza 89

TI)R-180 - branca $9

C13X-750 - branca-vem. 87

CI 3-450 TR -azul.; , X7

CG-125-bnmca 82

cc ;-125 - vermelha. ... ... .... .. ..... 78

RX -125 - vermelha X2

Today 125 - prata. . i{�

XI.X-125 -prcta. '. ..XX

_ .X,Oi

Menegotti
Kombi - branca 83

Gol Cll.8- bege 91

Pl:êmioCS 1.6-vermelho 90

Gol CL - branco 88

Goi CL 1.6-branco 91

Gol CL - branco 88

GoIGL-branco : 90

Gol S - branco 86

VoyageCL-azul.. : 89

Parati CL - bege �)

Parati CL - azul : 89

ParatiCl, L8-bege 90

Parati LS - cinza 86

PampaGl, 1.84x2-verde · 90
EscortXR3 -vermelho 91 .

-PampaL-azul... 86

Verona LX - vermelho 90 Voyage S - verde 86

SaveiroCL - branca 92

.

MORETTI
GJORDAN ci
elA lTDA.

Escort L - cinzamet.. 88

Del Rey L - azul met.. ..........88

Del ReyGhia - vermelho 88

Versailles Ghia - marrom.....92

Pampa 1.8 L - prata : 90

Gál CL - branco 90

'MIMECAR
MonzaSLIE 1.�-a�r ;.;.8�
MonzaSLiE 2.0 - prata 87

MonzaSLIE 1.8-cinza 86

SantanaCL 1.8 - verde ; 88

EscortL-prata 89

KadettSL 1.8-cinza 90
.

SaveiroCL - prata ..

:�
92

GolBX - branco 86

DelReyGL - dourado 86

Uno S - vermelho 85

Chevette SL - bege 85

Passar-cinza 81

Corcel IlL -cinza 83

Corcel II L - begc 79

Fusca 1300-branco 81

Fusca 1300L-hege 83

Caminhões
M.B. 1316 toco car. - verm 76

M.B.1524cavmccân-branc 86

M.B.1113 trukchassis-vcrm 75

M.13.1519tococay.-azul., 76

M.B. I 929cl!\'. meco - branco 83

M.B. 1313trb/hid/rcJ -amar 7S

Carreta tanquc-prcta..; . .......79
.

F-4()()() chassi» - cinza ... . 91

. X2

Santana CS -verde , :85

Chevette SL 1.6 - branco 89

Prêmio CS I .3 - branco : 86

lJno S - branco 91

Belina II L - verde 86

Escort L - azul.. 89

VcronaLX-azuL 89

Saveiro CI L - preta 91

UnoCS-azul. 88

Vminnt-bcgc 79

. F-I 000 - vermelha ....

I Motos'
XI'x-250 R -prcta 86

"

I I

+sr--.-_-... �-.-,.,:------_.
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JÃVEL

Veículos Novos

Tcmpra Pratq2p ....... .. ..... r(>'tl

Te111]1ra Prata 2p ....... ...... azul

)l]haWcekcnd Zp Ili, ......branco.

I JnoC'I1.4p ...... cl11Za
; .�;< .' �

lJnoCSI.4p ...... azul

Uno l.(ll(. ... ........azul

Pick-up l.X l.(l .. . ....preto

Fiorino 1.5. ......... .......branco

Veículos Usados

TcmpraOuro 4p - cmzu n
\

SantanaGLS - cinza 91

UnoMilleBrio - branco 91

.) :.;.1:'i�"\."':�.�. ,J to
(

- I r011110 S - cinza 90

Uno l.Slc-cinza 88.

Monza SL I 8 sedan -verm .. , .....89

EH,aS 1.6-\'el111 91

BelinaGL - dourada 86

Belina II GL - dourada 84

Fusca 1.3 - begc 82

PrêmioSL4p-verdemet... ..... :' .. 89.
I

I
UnoMille - eil1ZlI , 92

.

.

Piek-up- bege , 9l

Piek-up- braneo 9l

Jaraguá Veículos, Peças
e Serviços Ltd�.
Rua João Zapella, 214
Fone72-2111

Pensou FIAT ligue
9 (0473) 72-2111

f! It f.. t,,· Oi \ \ \ \,

{ I (,: � t " ' t -'f: •

C tI {;:

, ,
• j t , I • 'I t �-, .. I ,- I ' f I • i I '

I""

assi ica
72 3363

, f j_

Fax 71 0363

Terreno - Rua João J. Ayroso, cl
522m2, frente c] 19m �asa de
madeira
Terreno - Rua Carlos Oeschler
(estrada Ilha da Figueira) c] 13.832m2
Terreno - 15x30 na lateral da avo Mal"
Deodoro (atrás do Zonta)
Terreno - Loteamento Ana Paula II, c]
476m2, Jguó Esquerdo

VENDE

I
I
I
I
I Lotes Financiados:. Loteàmentos:,I

I - Ana Paula II
I
I
I
I
I
I
I
I

- São Cristóvão
- Jardim Azaleias - Condomínio Classe
'lAll

Empreendimentos bnobiliarios Marcatto

Av. Mal. Deodoro. 1179

Compra eVende
...
...

72·1136

PROCLAMAS DE CASAMENT·O

I" Distrito da Comarca de: ,Ja;':lguú do �ul.

l
IC'';ldcnk cm I'cdrcir.t I�IO Ilr'lIlell. Ilc'."Lt 1

Iêiddde:. filho ,JO,IO f\hlde,lllIo Junckcs e:

i\ddia TedJJ;.I)uljl;;ke,; -

'

lxtado dc Santu Catarin.r.Hrasil.fuzsabcr lla. brasilcun, solteira. opcr.ma.nnuuul dc
que comparcccrum cm curtório exibindo Jaragua do Sul, donuciliada c residente cm
os documentos exigidos pela lci. a tim ele I 'cdreuu Rio I lranco.ne:sta cidade. li lha dc
xc habilttareln pura casar. (» seguintes 1-.J'\'IIlO I kmoJ 'crcira cMana 11cÍl"1Ia Pennr;1
EDITALN" 18.651 DEII2-112-93 EDITALNi'16.656DE05-02-93

Cóp in rcccb idu do Ca rt ó

r in dc OSVALDÓ BERNARDINO E ANKL

Cuurumirim, ncste Estlldo TERESINIIA ANI>RICII

NOEL GONÇALVES E IVETE l-:Ie.brasileiro.soltcím,tol1leiro.llatlll'alde',
DOURILDE MARTINS ,Iporii, Paraná, domiciliudo e rcsidcntcna

.

! :Je, brasi leim. �olt�i�·(l..estall1l.)a���lr.n:I�:�� h'

rua I,)21:��ng�)� l}oS',I. :lI1.llhll..,d:l�;!.����ij���:., I '

1'111 detages,'jíeste''1�sttttJo, don)lCllwdo J íkshrdclade, flll!ode(,elaldo IklnaJtllIloe
.

residente em I �strada Nova. nesta cidade. Esperança Maria llcruardino-
filho dc Henrique -&ii\'eira Gonçalves e Fia, brasileira, sol tcira , costureira, natural
Santina SalctcGonçalves - dcMassaranduba.ncstc I �slado, domiciliada
Ela, brasileira, solteira, industriúria.natural e residente na rua José Theodoro Ribeiro.
dc Doutor Pedrinho, ncstc Estado, ."l.X4I, em Ilha da Figueira, nesta cidade.
domiciliada crcsidcntccm BR-2S0, Km55, filha dc DanuzioAndrich eAmcliaAltini
cm Guaramirim, ncstc Estado, lilha ele EDrTAL N° 18.657 DE 05-02-93
Aristides Martins e Francisca Machado - SIDNEI MOACI.R DOS SANTOS E

.

EDrTALN"18.652DE02-02-93 ROSANEAPARECIDARIBEIRO
IVAN BORCHARDT E HANI LORI I Je, brasileiro, solteiro. opcrario.natural dc
KONELL Juraguá do Sul, donuciliudo c residente lia
Ele, brasileiro, solteiro, motorista.natural ruaAntonio I scmardoSclunidt, cm Ilha da
dc Pomcrodc, ncstc Estado; domiciliado e Figueira.nesta cidadc.filho dc Manoel dos
residellteemRioCerrol,nestaçidmle,filho Santos Filho e Dorothéa dos Santos-

I

1
,I
I

1
1
1
I
1
I
I
I
I

�
I
I dcEugenio Borchardt c lmgard Borchardt- Ela, brasileira, solteira, do lar.riatural dc

1 Ela, brasileira, solteira, natural dcMaripá, Curitiba, Paraná, domiciliada cresidcntc na
.

1.)ll ,Panmá;donuciliadaeresidenteemRioCelTo rilltAntonio Bcnmrdo SdlJl1i�I'r;l:mllh'a da'
I, nesta cidade, filha dc Valdir Konell e Figueira, nesta cidade, filha dc Catarina

,I I. Raulina Karsten Konell- Ribeiro- I
EDITALN° 18.653.I>E iI2-02-93 EDITALN° 18.6581>[ 05-02-93 '

IVO URBANSKI E LUZIA CÉSARAUGUSTOPEREIRALRROZA I

�1�����:��O!tciro,lavrador,natllral�: �1�:r���:(�S���'��nimcme]etrôniça, ·1
Jaraguá do Sul. domicíliado ercsidcnte em natural d6 Pclotus, RIQ Grande .do Sul,
Estrada Garibaldi, nesta cidade, filho de domiciliado e rcsi,Jl!nte na rua Angeh>

. Leopoldo Urbanski e Josefa Gombowski - Tancon, 205, Ilha da Figueira, nesta cidade,
Ela, bra,sileira, solteira, doméstica, natural filho de AlltflfO JUVel'l.il

Lamml qJolanua
ele Jaraguá do Sul, domiciliada e residente Pereira La�za -

emEstradaGaribaldi, nesta cidaele,lilha de Ela, brasileira, solteira, au,iliar ele vendas,
SilvinoLcskowiczeMariaFodi Leskowicz natural de Jaraguit do Sul, domiciliada I.!

EDITALN° 18.56.4 DE 03-02�93 residente na rua Angelo Tançon, 205, em
PEDRO VALMOR ZANCHIN E illmdaFigueim,nCSL.1Ciuade,lilhaeleAllönso
REJANEFENNER Borck e Luzi Tietz Borck -

Ele, brasileiro, solteiro, operitrio,natural de EDITALN° 18.659 DE 05-02-93

LeôllielÍts Marques, Paraná, domiciliado e GEROIDHACKBARTHEVALQUiRIA
residente na ma Frida Pizke Kruger, 295, EICHENBERGER

em Barra do RioCerro, nesta cidaele, filho Ele, brasileiro, solteiro, n)otorista, natural
eleCarlosZlUlchineDozolumFurilliZandun de Pomeroele, neste Estado, domiciliado e

, '

residente em Três Rios do Norte, nesta
delade, filho de Conrad Haekbarth e

Gertmdes Hackbarth -

( ,Ela) brasileira, solteira, doméstica,natural.,
deJaraguádoSul,domiciliadaeresidentena Irua Alberto Stos Dumont, 509, em Vila

-LaÍmI, nesta cidade, 1iIha de Walfrcdo

EichenbergereLidia VaselEichenberger-
E, para quç chege ao t.:OllhcClllll:nto do;:
todos, mandei passar o presente edital,
que serit publiçado pda imprensa e 1.!111

cartório, onde será afixadodurante 15 dias.

Ela, brasileira, solteira, costureira, natural
de Noya Santa Rosa - Toledo, Paranit,
domiciliada eresidente npma Frida Piske

Kmgcr, 295, emBarra doRioCerro, nesta
cidade, filha de Edomar FelUler'e Dalila
Eelmer-
EDITALN° 18.655 DE 05-02-93
SEBASTIÃO JUNC�E$ E VANISSE
PEREIRA
Ele, brasileiFo, solteiro.lavrador,natural de
Guaramirim, neste Estado, domiciliado e

JAVEL nu·a João Z.ipeHa,
214 - Vone 72·21 J 1

. ,. . ,,-,........... - " .... �

Ac�_itamos cartas de'-'�I·édito. �lelh'or preç'o em veículos
novos e usados. Atendimento especializado e oficina

•

...
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"

uízo dfl C�p1al'c,� de ,J�l"3gu�,�o Sl!� - 2" Vara Cível
Edital de Citação - PI'azO: 30 dias
() doutor Ricardo .José Roesler, .Juiz de Direito da 2" Vara da-Comarca de
. Iaraguä do Su, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei, etc..

Faz saber. a todos quantos o presente edital de citação virem ou dele conhecimento

tiverem, com o prazo de trinta dias, que tramita ncste Juízo e Cartório da 2" Vara
Cível. os autos da ação de DIVÓRCIO N° 5.277/92, em <Í requerente VALDEMIRO
KAI\II\IER e 'requerida ISAURA TEREZA KAMMER, brasileira. casada, residente
e domiciliada em lugar incerto c não sabido. alegando em resumo o seguinte; que são

casados desde 26.10.1962 pelo regime da Comunhão Universal de Bens; que após
um ano dc casados a requerida abandonou o lar conjugal, estando o requerente há
29 anos separado de fato: que nãrj possuem filhos nem bens l! partilhar. E como a

requerida encontra-se �m lugar.it��rto e não sabido. mand?u o I\IM. Juiz de Direito

expedir o presente editai dc citação, ficando II mesma Cilada para comparecer na

audiência dc conciliação. instrução e julgamento, marcada para o dia '09.03.93, às

16:30 horas, nela oferecendo defesa oral ou escrita e produzindo provas, fazendo
Ihe, outrossim. a advertência de que não sendo corãestada a presente ação se

presumirão aceitos os fatos como verdadeiros. conforme alegados na petição inicial.
__

E. pura que c110gu0 ao conhecimento do lodos. 0 cm especial à rcqucnda, mandou
o �11\1. Juiz expedir o presente edital dc citação qU0 será publicado na Ionna da lci
o afixado cúria no átrio do Forum. dado e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul.
aos sete dias do mês dc dezembro dc 1')92. Eu. Sérgio A, Martins. Escrivão Designado,
o subscrevi

-�Ric{lrd() J(J.�é Roesler - .Il1i:, til' DireÍ10
_

'

EDITAL

ÁUREAMÜLLERGRUBBA.'I'úbdiiie()licialdeTitlllosdaComan:adeJaragua
do Sul. l.stado dc Santa Catarina. na forn,a da ler, etc
Faz saber a todos quanto cstc edital virem quese acham ncstc cartório pura
Protestos os Títulos centra

Adalberto Mager - Ribeirão Mlllha - Nesta:

Aigemiro Padilha Gonçalves - Rio Manso - Nesta:
Ivone Braunsburg - Ncrcu Ramos, J 12 - Nesta:

Metalúrgica Amazotti Ltda - Rua (lll), s/n'' - Nesta,

L. como os dllllS devedores I1;I\) lor.un encontrados Oll xc recusaram a aceitar a
devida intimacâ«. 1;1/ por intcrmcdio d" presente edital. pura que Os meSI1Hh

'l'olllpare�'alllncstc c.utono na ma Artnur \Jolkr. �X. no prall) da lci. a tun .lc

liquid:u' o seu debito. ou darr,I/<lO pl)rqlle nÚlH) 1;11, Sl)j, a pella .lc serem lJS

retendo- plütcstacl\)s na lonn.: ,Ia 1<:1. eil

RMN/.larapl<Í do Sul. (II) de fevereiro ,k I'NJ

ÁLJRE,.\ I\1Ü LLER GRt: BBA - Tahdi�ll' Otlcial dc Protcvtu dc TlIulO\,

DIVERSOS

VERÃO
LEMBRA At'EGRIA, LEMBRA FANTASIA, LEMBRA

FOTOGRAFlAI
VERÃO

LEMBRA MUSICAL, LfMBRA INSTRUMEN'FAl, LEMBRA

'CARNAVAL!
r
- - - - - - - -

-:-
- -

-, Guarde todos.os bons momentos de seu
I ,;, I r, '

I I verão para sempre. Fotografe.
I I Máquina,s, filmes e revelação com a

I I qualidade Fuji e o atendimento lOSS.

: : 'E faça o melhor Carnaval, com os,
I I instrumentos musicais que o MUSIC
I I, CENTER-lOSS oferece em variedade,

: SAXOFONI TENOR : qualidade e ótimas ofertas. -

I WERll MASTER em Sib I

: Cr$ 13.700._000,00 :
I 2 unidades � I
I TEMOS TODA A LINHA WERll I

, I À SUA DISPOStÇÃO. I
l__:_ J

Associação Comercial

e Industrial de Jaraguá do Sul

Assembléia Geral Ordinária

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

opresidente daAssociaçãoComerciale Indústrial deJaraguádoSul,usandoda
faculdadeque lheconferea letra !IA !I doArtigo l-t.dosßstanncsSociais.convoca
os Senhores Associados para participarem da Assembléia Geral Ordinária a

realizar-se às 18:00horasdodia 22 de fevereirode 1993,na sede social, àavenida
Getulio Vargas, 621, a fimde deliberar sobre a seguinte:

Ordem do dia r-- .

01 - Apreciação do Relatório da D�t'oria sobre as atividades desenvolvidas "

durante o exercícioadministrativo findo;
02 - Leitura, discussão e votação do Balanço Geral relativo ao exercício

f administrativo findo em 31 de dezembro de 1992; \
03 - Eleição doConselho Deliberativo e doConselho Fiscal;
04 - Assuntos de interesse geral da Associação.

Nota
1 - As chapas para eleição do Conselho Deliberativo, que é composto de 40

(quarentajmembrosedoConselhoFiscalqueéconstituídopor 3 (três)membros
efetivos e os (três) suplentes, deverão ser registradas na Secretäriadaentidade
até'às 17 horas do dia 19 de fevereiro de 1993.
2 - Nãohavendo quórum para instalação daAGO, emprimeira convocação, no
horário acima mencionado, a Assembléia Geral Ordinária realizar-se-á em

segtUldaconvocação,comqualquernfunerodeassociadospresentes,às 18h30min.,'
110 mesmo dia e local.

Jaraguá do Sul (SC), fevereiro de 1993.
Vicente DOll;";

Presidellte

VENDE-SE
TV P&B, marca Philips, 16
polegadas. Valor Cr$
2.800.000,00, semi nova. Tratar
na rua Luiz Satler, 79, na Barra.

'

CG�125

Vende-se, ano 88, motor
recondicionado. Valor Cr$ 30
milhões. Tratar fone 72�1417.

VENDE-SE

Esquina cl 870m2. ötimo ponto
comercial. Sala comercia! e

garagem na parte térrea. ötima
residência na parte superior +

uma residência e um bar. Tratar
na rua Pe. AlbertoJAcobs, esquina
cl rua Antonio Ayroso (fundos da

Weg I). Aceito pick-up F-1000 ou

F-4000 no negócio.

VENDE-SE
51 metros de laje piso, por Cr$ 69
mil o metro. Tratar na rua Erwino

Menegotti, 215 clNairou Zequinha.

TERRENO
Vende-se, cl 371 m2, em Água.
Verde, lote 41, rua 214 - Paulo
Kramer. Valor Cr$ 95 milhões .

Tratar na rua Erwino Menegotti,
215 cl Nair ou Zequinha. Aceita
se veículo no negócio.

MUSIC CENTER

L-O S S
Marechal, 286

FOlie - 71-IIIHI -Jguá tio Sul- SC

Jaraguá do Sul, 12 a 18 de fevereiro de 1993 .13
2 ;

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



(,0473).72 3363 Fax: 71' 0363,

PAMPA85· , ' ,

Vende-se, cor branca, mofor
recondicionado. Valor, Cr$ 70

milhões. Tratar fone 72-1417.

VENDE-SE
Terreno no loteamento

,Rodrigues, Vila Rau, de 15x30,
. pronto pl construir. Valor Cr$ 35

'

milhões, todo quitado. Inf. fone

72":3062, falar cl Rui ou

Passarinho.

CHÁCARA
Vende-se, na localidade de "Duas
Mamas", em Schroeder, 30
rnorgos cl água à vontade, lagoa
de peixe, casa de madeirá nova, :

toda pintada. Valor US$ 10 mil.
Aceitas-etroca porcasa em Jguâ.
lrif. fone 72-3062 cl Rui ou

Passarinho ..

VENDE-SE
Terreno de 1.400m2, em IQcal alto,
pronto pl construir uma boa casa
e plantar nos fundos várias
árvores frutíferas, Valor Cr$ 35
milhões. Aceita-se contra

proposta. Tratar 72-3062 c/ Rui.

CASA
Vende-se, em alvenaria cl2 quar
tos e demais deps., toda

acarpetada, cl 80m2, em terreno '

de 20x20, pröx, Confec. Nanete,
na Barra. ValorCr$ 110 milhões.
Tratar fone 72-3062 c/ Rui ou

Passarinho.

. VENDE-SE
Terreno de 15x30 no Loteamento
Versailles, por Cr$ 95 milhões.
Aceita-se contra-proposta. Tratar
fone 72-3062 cl Rui.

BELLSALGADOS
Uma nova opção para seus

salgados. aperitivos e festas, Rua

Joinville, 1052

PIANO
Vende-se, em bom estado,
marca AlbertGrupp. Tratar na rua
Barão do Rio Branco, 611.

VENDE-SE
Freezerde 180 L, vertical, porCr$
3.500.000,00. Tratar Eduardo
Krusch, 301, Agua Verde.

TERRENO
Vende-se, de 400m2, por Cr$ 12

milhões. Tratar cIo guarda da
-'

Luiz Kienen Bebidas.

PROCURA-SE
Casa ou apartamento pl alugar,
pl casal c/1 filho. Tratar fone 71-
0847.

TOBATAI79
Vende-se, ano 79, cl todos os

implementos, cor vermelho, por
Cr$ 65 milhões. Tratar na rua

Francisco Z. t.enzi, 419.

"

VENDE-SE �,
Televisão portátil 5 poleg_aâas,
aparelho de som 3 em 1, aparelho
desom2em 1, novos. Tratarfone
72-1255 no horário das 18 às 22
horas':

DNERSOS
BETONERA
Vende-se, de 200 L, com motor,
porCr$3milhões. Tratarfone72-
'1634.

BlClCLETÂ
Vende-se Calai Cruiser Ventura,

, por Cr$ 2 milhões, ou troca-se

porumaMon;;uk. Tratar"72-0938.

VENDE-SE

VEN�-SE
Estamparia completa, por Cr$ 32
milhões. Tratar fone 72-3085'c/
Moacir.

VENDE-SE
Guitarra vermelha em bom

estado, por Cr$ 1.500.000,00.
Tratar 72-0456 c/ Marcia, .

COMPRA-SE
Betoneira de 150 L, semi neva Casa pl tirar do local. Tratar fone
Preçoacombinar.Tratarfpne7'l,.- ,72-3021' cf:."Luiz", ou 72-8456 c/;
1634. Marcia.

VENDÉ-SE
Terreno de 35 mil fi:< cl casa de
madeira, em Ribeirão Cavalo.
Tratar no local, pr6x. à cancha de

'

bocha c/ Manoel.

VENDE-SE
,

.

i)'<\
;te

5 gatas siamesas pl Cr$ 180, t" ,�cada. Tratar 71-3955 c/ Tatl. \\ \",

Peseimismo
(In memorian)
Nossos Dias estão contados
estamos todos-envelhecendo
émais tarde do que 'imaginamos
não tem saída

Cada seg,mdo quepassa II0S leva
para·mais perto da morte
lião dá para volar atrás
estamos condenados.

Yioemo«dopóeaopô-ooltaremos
hoje aqui, amm,hã acabou-se
o esquecimento nos espera
ficaremosmortos para sempre.

Não dápara lutarcontra o temri'
passa 1W relógio " �r;..
o tempo está acabando

"

siuto "IIe tuso está acabado.

JeffersollMachado
15-11-73 -10-11-92

COMPROBAlANÇA
.

Compra-se uma balança até 15

kg pI mercearia. Tratar na rua

/f'rancisco Hruschká" 1267, Ana--------�------����-I
Paula II, tratar cl Cesar.

OPALACOMOOORo
Vende-se, ano 88.Aceita-setroca.
Tratar 72-1003.

VENDE-SE
Geladeira Prosdócimo, branca,
280 litros, c/ motor novo; Freezer
Prosd6cimo, branco, vertical, 280
litros, em 6timoestado; AqueCedor
a gás, Aquaterm, 75 íitros, ideal pl
residência deaté 160m2; Bicicleta
Cecizinha, aro 23, vermelha, pl
criança até 13 anos,

Terreno em área nobre da cidade,
livre de enchentes, na rua

LeopoldoJanssen (rua daConfec.
Carinhoso), c/552m2. Tratarfones
72-2059 e 71-6114.

TROCA-SE
Casade94m2 emBlumenau,livre
l·de enchentes" toda murada,
calçada, por um terreno em

Jaraguá. Informações na rua

EmílioSchulz, ultimo lote, rrieisa
água branca, em Jgu�-Esquerdo.
VENDE-SE

. A Baby Hotel Renar, está com

lançamentos de exclusivas
fraldas descartáveis 'em diversos
tamanhos ecores. Venda atacado
ePvarejo. Contato com Narana,
pelos fones 72-2838 ou 71-9431 .

VENDE-SE

Aparelho de som 3 em 1. Valor a
combinar. Informàçóes fones 72-
1255 c/ Nelson.

'víDEOGAME
Vende-se, marca Atari, com 10

jogos. Tratar fone 72-2748, cl
João.

ESCORTL
Vende-se, ano 87 em ótimo
'estado. Informações fone 71-
4353 c/ Eduardo.

PERSIANAS
. Vende-se 2 .persianas medindo
1 ;25 m de largura por 1,85 de

altura, corgelo. ValorCr$1 milhão.

Informações fones 71-9431. -

TROCA-SE
Carroceriade F-1000, demadeira,
por carroceria metálica original
ou compra-se.lnformações fone

72-0162, rua Jorge Lacerda, 293.

VENDE-SE
FornodemicroondasPhilco, novo
na caixa. Informações na rua ;

Alagoas, 75 (1a entrada a

esquerda, falar c/ Magali), na

Figueira ..

VENDE-SE
Vestido de noiva, manequim 42,
por Cr$ 250 mil. Tratar fone 72-
3962 ou na rua João J. Ayroso,

.

1989, c/ Elvira.

TERRENO
Vende-se, c/ 150Jm2, localizado
à beira doasfalto em Ilhota. ötimo

pl posto de vendas. Ou troca-se

po um sítioem Jaraguá. Tratarna
rua Francisco Hruschka, 1267,
Ana Paula II, c/ Cesar.

COMPRASE
. ,

Freezer horizontal. Tratarna rua

Joinville em. frente a Weg II, no .

caldo de cana.

PRECISA-SE
Costureira para overloque e

cobertura. Tratar na rua Lorenço
Kanzler, 250.

VENDE-SE
Terreno de 33x14 c/ casa mista e·

porão, cl 100m2, por Cr$ 75
milhões. Tratar pelo fone 71 '-0144
c/ Simara. ,>

CHEVETTE.�
Vende-se, modelo SL, por Cr$ 40
milhões. Tratar 72-3210.

. BRASiUA81
Vende-se, ano 81, por r$ 35
milhões. Tratar fone 72-1937.

TERRENO
Vende-se, de 700m2 c/. casa -de
6x4 demadeira, água e lliz. Tratar
na Estrada Garibaldi, Tifa da

Mosca, 5a casa ã direita, com
Braz da Silva.

.

Al.UGA-SE
Sala comercial. Tratar 72-0287.
Sita à rua João,Planinscheck.

FUSCA1500

Vénde-se, ano 75, bege, por Cr$
35 milhões. Tratar na rua José T.

Ribeiro, ou pelo fone 71-3832.

COMPRA-SE
Livros do':,20 ano Científico do

Divina. Providência. Tràtar 71-

1453 c/ Ieda.

Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul
AssembléiaGeral Extraordinária
EDITAL DE CONVOCAÇÃO' .

oPresidentedaAssociaçãoComerciale�d�al deJaraguádo S�l�usandoda
faculdadequelheconferealetra HAn doArtigo 14, dosEstatutosSociais, convoca
osSenhoresAssociadospataparticiparemdaAssembléiaGeralExtraordinária
arealizar-seãs 19horasdadia22 defevereirode J993,nasedesocial,àavenida
GetúlioVargas, 621, a fimde deliberar sobre a seguinte;

,

Ordem do dia
1 - Leitura, discussão e votação da reforma estatutária;
2 - Assuntos de interesse geral daAssociação.
Nãobavendoquónunpata instalaçãoemprimeiraconvoceção.nehorárioacima
mencionado, a Assembléia Geral Extraordinária realizar-se-á em segunda
convocação, com qualquer número de associados presentes, às 19h30min no�
mesmo diae local."

�

JaraguádoSul(SC), fevereirode 1993.
ViceI.teDOll;";
PresideJrte

VENDE-SE

Máquina de costura reta, marcá'
PhafporUS$ 300 e uma máquina
de pesponto de elástico, 12

agulhas, cl catraca, porUS$2mil.
Tratar pelo fone 72-18?7

BICICLETA
Vende--semarca Caloi Ceci, rosa,
semi nova. Preçoa combinar.

,

Tratarfone713964, clAlessandra.

VENDE-SE
Terreno ao lado da ponte da

F'igueira, 14x30, por Cr$ 100
milhões. Tratar fone 72-0383.

c
JustiçaEleitoral

Circunscrição de Santacatarina
'

Juízo-Eleitoralda 17·Zona

EDITAL N° 01/93
O Dou�orRicardo José Rocsler, Juiz Eleitoral da 17" Zona, município de

, Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições
legais: ..

TornaPúblicoque em audiênciapública a realizar-scnodia 15 de fevereiro
dcI993,àsI4horas,nasededaempresaMonfortS/A,estàbelecidaamaErwino
Menegotti, n" 712, proceder-se-á em seus fomos, a incineração de todas as

1cédulas utilizadas no.pleito realizado no dia 03 de outubro de 1992.

E,para quechegue ao conhecimento de todosos interessados e dosparcliJos '

políticosemespecial,manda pássaro presente edital, que será afixado 110 local I)'!·de COSllUllC, às portas do CartórioEleitoral, Edifício do Forum c publicado na
imprensa local.

Dado e passado nesta cidade dc Jaraguá do, Sul, aos IIO\'C dias do Inês de
fevereiro do.ano de milnovcccntos e noventa c três (1993).
Ricardo JoséRoesler
Jui; Eleitorlll

-1-4--------.. ------------�-----------------��----�--����--�---------'=JH�·�a�gu-'�á�d�o�.��u�1��-�,1�2-a�1�8�d�e�f�ev-e�r-e�iT-o�dce-'�i99�.�rj
,-
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Jean chefiaDYE
O prefeito municipal,

Durval Vasel, definiu a

nomeação do professar
Jean Carlos Leutprecht,
para a chefia da divisão

llullicipal de esportes da

prefeitura. Vasel também'
anunciou a volta de José

, Augusto Caglione, para
coordenar o atletismo 110m

muntctpio-depoisdepassar
um tempo-foradomumcipio
-, e do professor Celço
Thomazi; para \a

,�d_:nadoria de lazer da\��isao. .

.�
Volta de Caglione

• -;.1 Ü\ ,

O jaraguaense, José

Augusto Caglione, que
estava em Chapecô, está de
volta ao município.
Renomado técnico de

atletismo, Caglione revelou
muitos nomes do atletismo
deJaraguádoSul, taiscomo,
Clarice Kuhn e sua esposa,
CornéliaOlsingerCaglione.
É um bom começo para o

esporte de Jaraguá do Sul,
no znZCIO da nova

r9zinistração.,\ I--

Jeep Raid -

dobradinha
O Jeep Club de Jaraguá

do Sul, fez o l° e 2°
\ colocadosnoS'Raid'Irilha

doRiacho, emSão.Iosé, sul
do Estado. Num percurs�
de 110km, RobertoDona(J
Júnior (piloto) e Edson
Roberto' . Schmidt

(navegador), foram os

campeões. Raulino Kreis
Júnior e Vi/mar Cattoni,
ficaram em segundo. E/es
superaram os outros 55

fJepeirosqueparticiparam
daprova.
I

scola de Judô
Após o carnaval,

recomeçam asaulas dejudô
no ginásio de esportes de
Guaramirim. A informação
é do Secretário de Esportes,
Esmeraldo Chiodtni. Quem
quiser fazer a matrícula
podeprocurar a secretaria, .

que fica anexa ao prédio
da prefeitura.

Jaraguá do 8ul- O Juventus amistosodofinaldesemanapassado,
realizouna quarta-feira (10), à noite, contra oCruz deMalta, "não Visava
um amistoso com o timedoCoritiba, resultado, apenas procurou-se
noEstádioJoãoMarcatto. Oobjetivo trabalhar o conjunto, com toque de

,

do técnico Picolé foi testar os novos bola".

jogadores e estudar a melhor OjogooontraoCoritiba,além
formaçãoda equipe, que vaidisputar, de testar o potencial da equipe,
o campeonato estadual, a partir de também serviu para 'que a torcida

domingo (14), quando enfrenta o pudesse avaliar o desempenho dos
Joinville no Estádio Ernestão, novos jogadores da equipe, contra

De acordo com o supervisor da úm time já formado e que vem

equipe, Abel de Souza Ribeiro, o disputando o campeonato

paranaense, como é o caso do
Coritiba

Masojogoacabounãosendoum
bom teste para a nova equipe do

Juventus, que apesar de vencer o
jogopor2 xO, não foio destaqueda
.,.-tida

-

-

'O mau tempo deixou o campo
em péssimas condições e não se

pode praticar um futebol de bom
nível. AlémdissootimedoCoritiba

Futebol

Jaraguádo8u1-0novotreinador
da equipe de juniores do Juventus,
já se apresentou à diretoria do clube
e comissão técnica. Simão Pedro

Satumino,paulista,ex-jogador - que
. chegou a atuar no futebol de outros
países da América Latina, como
Venezuela -, estava trabalhando
como preparador de goleiros e

auxiliar técnico na equipe do
bandeirantes de Biriguí, em São
Paulo.

'Equipe'do-Coritiba quis provocar final do jCfgo-a·ntes·dö�témpo

Juventus vence o anti-futebol

Ciclistaspercorrerão Simão Pedro é o novo

,1.500 kmpelo litoral técnico dos juniores

portou-se de maneira anti
-desportiva. Após determinado
tempo da etapa final do jogo, os
jogadores começaram a cair em

campo, alegandoproblemas fisicos,
para tentar provocar o final
antecipado da partida.

Aventura

Jaraguá do 8ul- Dois ciclistas
jaraguaenses, adeptos do estilo

Mountain Bike, Paola Glaci
Hackbarth eMarcílio P. SilvaFilho,
largaram no último dia 9, para uma
incrivel áventura que vai durar 23
dias e percorrer 1.500 quilômetros,
passando por cinco Estado,
pedalando 8 horas diárias, atingindo
de 70 a 100 quilômetros J?OT dia, .

"Trata-sedoProjetoLitoralBike,
inspirado em expenencias
anteriores, que tivemos através do
litoralcatarinense",explicaPaola.O
percurso total da viagem, prevê a

passagem por' cidades do Paraná,
São Paulo, Rio de Janeiro é Espírito
Santo, até chegaremVitória,capital
desse último Estado, "além da

passagem, já na saída, por
Guaramirim, Joinville e Garuva,
dentro de Santa Catarina", salientou
ela. De acordo com Paola, para
empreender toda essa aventura os

ciclistas terão de se submeter,

BetoMarcatto
No detalhe o jovem "Swim

mer" Alberto João Marcatto,
fazendo sucesso na temporada
com suas vigorosas braçadas
litoral afora. Beto ficou em 4°

lugar na sua categoria (14 a 18

anos),nadando nas águas tépidas
esalgadasdomardeBarraVelha,
numa competição que reuniu

experientes atletas de Santa
Catarina, São Paulo, Paraná e

Rio Grande do Sul. Parabéns ao

brilhante nadador jaraguaense.
Só a lamentar o fato de Beto

não ter patrocínio oficial cm'

Jaraguá do Sul, por isso indo

competirneste anopeladelegação
de Joinville

"

durante a viagem, "a uma rigOrosa
dieta alimentar, à base de alimentos
desidratados e muit suco", disse
elaParadormiraduplajar�
pretendeutilizarcampingsemesmo
em pátio de postos de gasolina,
"desde que ofereçam segurança, é

claro", destaca a ciclista,
demonstrando muita tranquilidade.
A bagagem dos dois não será

nada leve. Entre- tudo que eles vão

levarnaviagemestão: 4camisas, lQ
camisetas, 2agasalhos, 10bermudas
deciclismo,2capasdechuva,bonés,
máquina fotográfica, barracas, sacos
dedormir,mochilasdecicloturismo,
ferramentas, computadores de

.

bordo, lanternas, capacetes,
alimentação epassagens de retomo,
porque a volta será de ônibus.

Para todo esse material os dois
ciclistas conseguiram levantar,
entredoaçõesemmaterialedinheiro,
crS 15 milhões, em patrocínio de

empresas de Jaraguá do Sul.

. AproveiteasTarifasPromocionaisde fériaspara
todooterritórionacional com 35%dedesconto
à vista ou financiados em até 10 vezes.

Ugue (0473) 71-0091
e BoaViagem!'

Dequalquermaneira o Juventus
tem o seu primeiro compromisso
pelaCopa Santa Catarina, amanhã
em Joinville, contra o JEC.

Ele, que tem.nome de apóstolo,
chegou em Jaraguá do Sul.naúltima
térça-feira (09), e já se colocou às

disposição do técnico Picolé, para
iniciar o trabalho de preparação dos
goleiros da equipe principal, que
será a sua segunda função no clube.

Simão deve conhecer o plantéu
de jogadores da equipe juniores

.

nesta segunda-feira (15), quando
está, previamente, marcada a

reapresentação dos atletas.

ELETROLAR
Comercial de Peças Ltda ,.

Posto Autorizado
Arno. Walita, Britânia, Eletrolux, Suggar, Fischer, Layer,
Nardeli, Lorenzeui, Faet, Makíta, Famc c Black Decker.
Compra e venda de máquinas de costura, peças, aparelhos, ,

agulhas e assistência em geral. Peças e acessórios para
todos eletrodomésticos,

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nO 1.309

Fax-Fone. (0473) 72-2200
. - Jaraguä do Sul

o

SANTA MARTA
CONSTRUTORA, INCORPORADORA· E IMOBILIARIA LTOA.

PROJETOS, CONSTRUCÃO,OECORACÃO,VENDAS DE TERRENOS, CASAS E APARTAMENTOS rua Reinoldo Rau, 541- Fone:72 3282

, 'J.,
�

15itraguá do Sul, 12 a 18 de 'fevereiro de 1993- -

•
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Obras no Poço Grande
A Secretaria déObrasdaPrefeitura deGuaramirim, executou serviços

de recuperação em cinco quilômetros da estrada que liga os bairros

Guamiranga e Poço Grande. Segundo o secretário Valdir Vick, foram
utilizadas, emdoisdiasde trabalhoda equipedasecretaria, 80carradasde
macadame na execuçãodos trabalhos. Ocustodo serviço atingiu cerca de
Cr$ 13 milhões.

Transporte de 'estudantes não será pago
A Prefeitura de Jaraguá do Sul não custeará o transporte de

estudantes universitártosquefrequentam cursosfora do município.
Segundo a Prefeitura, não há recursospara estafinalidade e há

uma clara proibição na Constituição Federal (artigos 208'e 213)
e instruções rigorosas 110 Tribunal de Contas do Estado neste

sentido.
Além disso, a situaçãofinanceira do município é delicada, tendo

em vista os débitos a serem pagos, oriundos da administração
anterior, inclusive encargosprevidenciários, com a ameaça, até, de

bloqueio das contas mensais do Fundo de Participação dos

Municípios.

Amvali não contrata
Durante a primeira reunião dos prefeitos que integram a Amvali

(Associaçãa.dosMunicípios do Vale do Itapocu), ficou determinado que
duranteosprimeirosseismésesdoano, nãoserá contratado umsecretário
.executivo para a entidade - que ocuparia um cargo político dentro da
estrutura.Porhoraficamantidoapenasosecretário que'já vematuandona

associação,Adejaimelieitz:Amedida, sugeridapeloprefeitodéciuaraminm,
VictorKleine, eoceitapelosdemais, esfriaosânimosdosváriospretendenfes
_aocargo.

Levantamento de área verdes
Um levantamento de todas as áreas verdesdomunicípio, existentes

ou projetadas, está sendo realizado pela prefeitura de Jaraguá da
Sul.

.

A finalidade é organizar o cadastro do setor e criar-se as

condiçõesparaasua implantação, dentrodoprojeto de urbanização
da cidade.
Já a construção do CentroAdministrativo (novaprefeitura), sua

discussãopassarápelá ouvida da Câmara, Associação Comercial,
Clube de Diretores Lojistas e Centro dos Profissionais Liberais,
além de. outras instituições de representação .comunítária.

A idéia é discutir-se a questão e encontrarumasolução adequada
e rápida, econômica e tecnicamente viável.

.

Manter a qualidade
Nofinal deste 111�S a Secretaria de Saúde da PrefeituraMunicipal de

Guaramirim, vai reunir todasaspessoasqueatuamnasunidadessánitárias
domunicípio. Oobjetivo: reforçareaprimorar, aindamais, a uniformidade
do atendimento àpopulação. "O importante é nãoperdermos a qualidade
�sosserviços", observaadiretoriadaDivisãodeSaúde, IvoneKinos
daLuz.Elatambémdestacaqueamaiordijiculdadeéconquistarumamaior
regularidadenademandadoatendimentona áreamédica, quehojedivide
se empicos de horário

Prefeitura regulamentou bolsas de estudos
A concessãodebolsasdeestudospelaPrefeituraMunicipalde.Iaraguá

doSulestá comsua regulamentaçãodefinida, atravésdasecretáriaRosemeire
Vasel, daEducação, atendendodeterminação doprefeito/)urval Vase/.
A regulamentaçãofoi instituida em, virtudedesua inexistência.Até 1992,

as bolsas eram concedidas aleatoriamente de modo tal que atéfilhos de

pessoas ricas estudavam nomunicípio efora dele - até em outros estados,
como oParaná - com custos totaisporconta daprefeitura.

Deagora emdiante, algunsprincípiosrigorososforam estabelecidas:as
bolsaspara terceiros somente serão concedidas em caso de necessidade
comprovada, até 50%doseu valor, apôsexamedecomissãoespecialmente
designadaporoestafinalidade.

Asbolsasparafuncionários efilhosdefuncionários daprefeitura serão
integraisporo quem ganha até quatro saláriosminimos; até dez salários
minimos e apartirde quatro, 60%; acima de dez saláriosmínimos, nada.

.�
'
..

Linhas intermunicipais
A empresa atua em linhas

intermunicipais - Guaramirim,
Massaranduba, Schroeder e

Corupá -, entreasquaisosmaiores
problemas são detectados com a

linha Jaraguá/Guaramirim.
Osusuários reclamamdo longo

intervalo entre as linhas - a cada
45 minutos -, pois ocasiona uma

longa espera. caso se perca o

ônibus. Outro aspecto
desfavorável apontado pelos que
se utilizamdo transporte coletivo,
nesta linha, refere-seà lotação dos
carros, na maioria dos horários.

Os mo�dores de Schroeder

apontam co�necessidade, o

I't'-c.. & p,,� PARA CONCORRER Basta você juntar Cr$ 900.000,00 em

�

����
tickets e netas fiscais das Lojas e Supennercados Breithaupt e

� �V
..

t(:, trocar por cupons a partir do dia 23/11/92.

� �
. a

DIA 27/03/93
� �.. '.'�. /.

2 AUTOMÓVEIS FIAI UNO,MILLE
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Você sempre sal ganhando

Sistemaé consideradobóm.comressalvas

Transporte coletivo ec

aprovadoporusuários
c

(I
l

Jaraguá do Sul - A empresa
concessionária do transporte
coletivo deJaraguádo Sul, Viação
Canarinho, movimenta por dia,

.

em .suas 45 linhas urbanas,
aproximadamente de 18 mil e 300

pessoas, totalizando cerca de 550
mil por mês. A grande maioria
destes usuários são trabalhadores
da indústria e do comércio de
cidade. A reportagem do Correio
do Povo, foi às ruas. na semana

passada para saber como a

população avalia o transporte
coletivo da cidade.

-'Quase todas as pessoas
consultadas consideram a

prestação deste serviço boa, com
algumas ressalvas. A maior parte
das queixas diz respeito ao

<i'Çlúmero de linhas' para alguns
pontos da cidade. As questões
levantadas demonstram a

necessidade da implantação de
mais linhas, em determinados

horários, pará localidades, tais

como, SantaLuzia eAlto da Serra
- entre as linhas in!erdistritais -, e
Jaraguá Esquerdo e Ilha da

Figueira - nas linhas urbanas, mas
em faixas horárias específicas.
Em linhas urbanas como da

Vila Lenzi, Barra do Rio Cerro,
Vila Rau, e outras, a freqüência,
de meia: emmeia hora, satisfaz.os
usuários. Não há queixas quanto
ao trabalho de motoristas e

cobradores, nem tão pouco das
condições dos veículos da frota

daempresa.

Queixa de usuários reflete necessidade de mais linhas

Empresa quer ampliar linhas-

aumento do numero de horários,
principalmentenapartedamanhã,

Há apenas um ônibus que vem
a Jaraguá do Sul no início da
manhã e só retorna ao meio dia.

Preço'
Ocusto do transporte coletivo é

A direção da empresa informou
quejáestãosendorealizados estudos
no sentido de ampliar o número de
linhas em todo o sistema de

TransporteColetivo.Deacordo com
o Diretor, Décio Bogo no ano

passado novas linhas foram

ampliadas - nove. no total -, para
atender as necessidades da
demanda. "No ano passado
inplantamos uma linha, que
chamamos de circular que sai do
Posto Marcola, na Vila Lenzi, e
percorre vários bairros da cidade",
declarou Décio.

Ele também informou que a

empresa implantou uma linha que
sai daBarra do Rio Cerro e vai até
a Vila Rau. "Essa linha atende aos

operários que trabalham nas
empresas do município, e a

freqüência dá-se nos horários de
entreda esaída dasempresas, desde
as 4 horas até as 22 horas",
salientou.

Segundo Bogo a empresa, que é
a única que presta este serviço na
cidade, tem um contrato com a

prefeitura municipal, que concede
o direito explorar esta atividade.

"Quando nós participamos da
concorrência público, tivemos de .

apresentar. um programa de

melhoramentos, solicitado pelo

considerado alto pelos usuários,
mas "aceitável", na opinião da
maioria, com exceção dos que
utilizam-se do sistema para
trabalhar e têmde andardeônibus
quatro vezes ao dia ,. sem ter

ascesso ao vale transporte.

executivo municipal, e nos

comprometemos a cumpri-lo,
Dentro do que nos foi solicitado,

_ podemos dizer que' as nos

iniciativas superam ao que
acordado entre as partes".

Preço
O diretor da empresa, explicou

que o cálculo que estabelece o

valor da passagem do transporte
coletivo de Jaraguá do Sul, é

baseadono IPK(IndicePassageiro
porKilômetro). "O nosso IPK é de
3 ijlssageiros, que se comparado
coiiJ o de Joinville que é de 5,
demonstra que, mesmo cobrando
mais barato a passagem - em

determinados momentos, pois o

nosso reajuste é sempre depois
deles -, o faturamento é maior que
o nosso", declarou ele.

.

Ele admitiu que para o usuário
não é barato, "mas para nós é

pouco, em função dos custos q
registramos sobre a prestação do
serviço" ,afirmou.

Além disso, segundo Décié
empresa ainda procu
proporcionar, aos funcionários,
motoristas mais especificamente,
cursos de direção preventiva,
buscando preservar a seguränr
dos passageiros.

!ii:
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5QSORTEIO
20/02/93
2 BETONEIRAS IMA
2 FOGÕES DAKO

2, SEC. ROUPA MUELLER
i. 2 PORTAS IMBUIA
2 9HUV. DUCHA CORONA

Jaraguá do Sul, 12 a 18 de fevereiro de 1993

(1 Prêmio para cada Série)
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