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Plebiscito
não é claro

àpopulação
No dia 21 de abril a nação vai

votar pará escolher a forma e o

sistema político que serão
adotados no Brasil. As

campanhas publicitárias
divulgadas pela televisão estão
voltadas somente para o que
interessa aos defensores de cada
um dos sistemas ..A maioria da

população ainda não tem

consciência do que representa o
plebiscito e o que será votado.
Nesta edição você. encontrará
esclarecimentos sobre as formas
e sistemas de governo, que serão
votadosem21 deabril.oobjetivo
é dirimir as dúvidas e clarear a
mente da população. O jornal
CORREIO DO POVO, publiea

-

este artigo, para atender à

solicitação de várias pessoas que
buscam maiores informações.
Página 3

Trabalhadbres
semcondições.
de segurança
A construção civil de Jaraguá

- do Sul, apresenta sérios problemas
de segurança e desrespeito ao

código de obras da prefeitura.
Tanto. o Sindicato

-

dos

Trabalhadores, quanto a

Associação dos Engenheiros a

-Arquitetos são unânimes em

apontar as falhas de segurança. O
secretário de Planejamento do

município, Octaviano Pamplona
classifica como péssimo o nível de
segurança na construção civil de
Ja raguá do Sul e informa que
serão realizadas fiscalizações para
conscientizar as pessoas da
necessidade de observação do

-

código de obras. Página 7

Manifestação interdita o ce� da cidade

Juventude se revolta
contra criminalidade

Milßifestantes conßitaram-secomPM

Cerca de 50 pessoas, entre

amigos, vizinhos e parentes de
Júlio Cesar Behling, 21, que foi
baleado e-ficou tetraplégico, no
dia 11, fizeramumamanífestação
exigindo providências das

';- autoridades paramelhoraronível
de segurança em Jaraguá do Sul.
O protesto interditou o trânsito
no centro da cidade e atraiu a

atenção das pessoas que
passavam pelo centro da cidade é
no sábado (20). APolícia.Militar

.
desviou o trânsito, no início da
avo Mal. Deodoro, onde se

concentravam os manifestantes.
Eles então retornaram pela
avenida e tentaram fechar o

desvio. Houve discussão entre

PM e manifestantes. Líderes do
movimento lamentaram a pouca
participação da população e

reclamaram da falta apoio da
classe política do município ao

movimentoque "buscaamelhoria
da qualidade de _ vida do povo
jaraguaense", ressaltaram. O
jovembaleado, que faziaparteda
seleção de basquete de Jaraguá
do Sul, ficou tetraplégico, com
os dois tiros que recebeu - um na

. medula óssea e outro na espinha.
Página 5

Produtores de leite soe -organizam
Os produtores de leite tipoB da

região, fundaram a Associação dos
Produtores de Leite Tipo B, para
pressionar a empresa que absorve
toda a produção regional, a Gumz
Irmãos de JaraguádoSul, em busca
de melhoria do preço pago ao

produtor. Logo após a criação da

ass�iação, já foi realizada uma

reunião com os empresários que
concordaramem aumentaropreço,

.

de 37 para50%do valor doproduto
final, No suplemento agrícola do

jornal -o Estado de São Paulo", da

,. _\�
.

Oalgodilllm�avkil. / �Q' '\
�--......��

quarta-feira (24), foi divulgado o

custo de produção do leite do tipo
B - de acordo com a planilha de
custo de produção do Centro
Nacional de Pesquisa de Gado de
leite(CNPGL) - que já é de Cr$
5.044,42 por litro. Página 4
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Valmor,só emprestado

Negociação
de jogador

mistério
Muito mistério e confusão

envolveu o caso da contratação do
jogador Valmor, pelo Juventus
junto ao Coritiba. A diretoria do

"Moleque Travesso" entrou com

um pedido de esclarecimento, na
CBF, para saber qual era a situação
do atleta no clube, durante o ano

passado. "Com as informações
que nos . serão fornecidas,
poderemos saber o que
aconteceu", declarou o vice

presidente do clube, Alcir Pradi.
Valmor foi negociado com o time

paranaense em fevereiro do ano

passado, mas o passe, segundo o

que diz a CBF, ainda pertence ao

Coritiba. O ex-diretorde futebol do
Juventus, Ângelo Magucci,
apresentou documentos através
da Imprensa na semana passada,
nos quais ele comprova a compra
do passe do jogador. Essa

informação é contestada pela
diretoria do clube jaraguaense que
para deixar Valmor em condições
de jogo nesta temporada, teve de
contratá-lo por empréstimo até 31
de agosto deste ano e desembolsar
mais Cr$ 18 milhões pelo acerto.

Página 15.
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HÁ 73ANDS

- 'Em 1921, Angelo La Porta e Mauoel

Visconti, constituiam uma flrma para a

exploração da Loteria do Estada.

- O superintendente dr. M�ri�ho de Souza
Lobo, nomeava em substituição aos srs.

Avelino dos Santos c Curt Vasel, que
pediam exoneração de seus cargos de
Intendente do Distrito de Hansa e Fiscal
de Jaraguä, respectivamente, João Jantz á

VicnorRosenberg, que tomavam posso.
- Moradores de Rio' Serro, em nome da

Liga dos Lavntdort'S, requeriam redução
nos impostosdeestradascmelhoria destas.
O CõnselhoMunicipal a toque de caixa,
aprovava em -reunião especial.
requerimentodeCesarPereíradeSouza,
pedindo concessão por 30 anos. para
diversos serviços na cidade. como

canalização de rios é sanidade.

HÁ 70ANOS

- Em 1923, a Escola Feminina (federal),
com a aposentadoria de Aurélia Waltet,
vagava na .sede do distrito, ficando sem

aula os alunos cujos pais não podiam
pagar mensalidades nos outros colégios
locais (Jaraguá e S. Luiz).

- "A Nótícia" editava o seu primeiro
número, na cidade de Joinville, impresso
na Tipografia de Otto Böhm & Cla c o

CORREIO DO POVO saudava o

aparecimento daquele semanário.
.. - O negócio de fanuácia devia render

muito, pois.Hafermann&Ciae a Farmácia

Horst, lis2as. cõas-fcirasdavamconsultas
grátis aos pobres e a última dava todos os
dias. O dr. Alberico Roth associava-se li

primeira. '

,

Era II guerra entre asfannácias de Jaraguá
e consultas rolavam a vontade.

ßÁ50ANOS
- Em1943, aDelegaciaAuxiliardePolícia
de Jaraguá, à vista da determinação da

Delegacia Regional de Joinville, levava
ao' conhecimento de quem .pudesse
interessar. que a partir de 6 de março e

duranteos diasde carnaval, nenhumsúdito
dos países do eixo poderia sai!' em público
(sic). Não eraperniitido o uso demáscaras
e caract�rizações que diticultassem a

identificação por parte da policia bem
como �ra proibido o uso de lança-per
fum<:s em recintos fe�l18dos. os bailes

públicos continuavam proibidos. S�ildo

detidas e processadas as pessoas que
infringissem tais determinações.
- O Presidente da República, assinava
decretoestabelecendonovas normas sobre
o recolhimento compulsório para
aquisição das obl'ig!lçõcs de guerra pelos
segurados dos Institutos e Caixas de

Aposentadorias,<) Pensões.. apartirdejulho,
o equivalente a 3'% incidentes sobre o

salário de contribuição. resalvadas as

isençôcs previstas nos decretos.anterior.:s.
Já se 'identifieava quem "marchava" para
osacrilicioda guerraque ninguémqueria ...

HÂI0ANOS
,

- Em 1983, lideeia Innã Maria Joselina
Sllllzer a irmã-de-caridad'e. da

Congregação Fraciscana "Míssionárialle
jI;.Jaria Auxiliadora",'nascida em Jaraguá
em04-0 1-1902, filha de Benjamin Stulzer
eHemlúlía e inllã deFreuAurélioStulzer.
autor do 10 livro'de Jaraguá.

- Aimprensa local indagavaNeo-nazistas
eDl Jriraguá do Sul? face artigo assinado
pelojornalistaClaudio Abramo, n'AFolha

de São Paulo, infomlando que uma

emissora de televisão france,sa, havia
entrevistado fanáticos e ex-nazistas

domicilia,dos em cidades da América do
Sul e em pequeno lugarejo no Estado de
SantaCatarina.Comoacerta aItüra falava '

de Ria do Sul, Presidente Getúlio, são
Bento do Sul, Jaraguá do Sul, Joinville e

Blumenall', o CORREIO DO POVO

reptava-o a provar... o que não aconteceu

até agora.

'Alta Tecnolo�ia
em matérias-primas
para alimentos

Fone: (0473) 71-2277 - J�raguá do Sul":' SC
•
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Fi.: m�lU�s de dois
meses para a realização do'

plebiscito que vai definir aforma
de governo e o regime político.
que serão adotadosno Brasilnas

prôximos anos, ainda há lima

grande desinformaçãoporparte
,la população sobre as formas e

os regimes políticos. Por sua ,'ez

a classepolítica, quedeveria estar
preocupada em esclarecer estas

questões, somente procura
apontar aquilo que lhes é
interessante.

tentando :"omr qlle é melhor

que o outro. () ''jogo'' da mídia,
torna simples, a complexa face
da questão.

Na verdade o povo escolherá,
entre dum/formas de governo:
Monarquia oll República. E
entre dois regimes ou sistemas

políticos: Parlamentarismo e
Presidencialismo. A Monarquia,
como-forma degoverno,podeser
absoluta ou purlamentarista
(casoda Inglaterral.A Repéblica
pode ser parlamentarista (caso
tia França) Oll presidencialista
(caso tios EUA e tio Brasil,
atualmente).
Dada a complexidade

c

tio
assunto - que não é tão simples
quanto parece -, os espaços na
televisão deveriam ser melhor
utilizatlos e voltado« a elucidação

Reminiscências

tias dúvidas que pairam �a.Ç
mentes confusas e cansadas doi
brasileiros. Isso tudo, para não
corrermos o risco de fazer a

escolha errada e passar por un

longo tempo de arrependlmentç
. AI,el!a:�,a títUl.o.tl,e Ílrform#�;;\:,. ,-Iq Brasiljâ experimentou os� \
rêgimes politicos, 'desd�, a

proelamação 'tia relmblica.b
,

1961. com a renúncia tio, �
presidente Jónio Quadros,}oi
aprovada a Emenda
Constitucional n" -I, de 02/09161,
instituindo (I reglme \
Parlamentarista. E em 06/01/63,
decidiu-se, através \ de 11m

plebiscito, voltar ao reglme
presidencialista. Naquele'
momento, tia história política
nacional; oPrimeiroMinistrofi}im
Fancredo Neves.

'

W

o Centenário
de Rudoph
Hufenuessler (2)

A foto que ilustrou a reminiscência
anterior não deu, como de costume. .a
sua descrição, o que foi notado por
leitoresque, agora, querem saber, porque.
Com a devida licença do ilustre

homenageado e de seus descendentes,
cumprimos o dever de esclarecer que a

ilustração fora liberada pela Duas Rodas
Industrial, do seumuseuhistôrico, quando
a matéria já estava composta e a imagem
não se circunscrevia apenas ao impoluto
homenageado e o Intervertor Federal
do Estado.

Do: qualquer forma, válido o retomo

ao assunto, eis que retrata um grupo das
mais destacadas personalidades que se

.jeuníem no "laboratório" improvisado,
em 04-10-41. A poeira do tempo já
apagou vários nomes, mas tratando-se
da tantas vezes tranferida inauguração
do Paço Municipal. aqui estiveram

hóspedes oficiais domunicípioe deixando
o seu discuFso de jaraguaense nascida

(02;.Q8-lg84) neste Sertão.
Na solenidade de inauguração, além

_

de visitantes de to�os os municípios.
aqui compareciam o Interventor Fed
eral, o 10 Bispo Diocesano de Joinville,
D. Pio de Freitas. o dL Amo Pedro
Hoeschl, então juiz de itajaí e futuro

desembargador, o juiz da Comarca. dr.

TIliago Ribeiro Pontes, autor que em

1942, lançava "Camentários ao CQd,igo
Penal Brasileiro", prefeitos. intendentes
eoscomandantesdos 13", 14"e 15°B.C.

Na foto. em primeiro plano. da E

para a D, o homenageado Ru(jolf
Hufenuessler no centro o Dr. Nereu de
Olivdra Ramos e Hans Jordan. Bem no

lad'O D (notem) aparece parte de um

militar, que' seda o recentemente

promovido Ton. CeI. Rodolpho Augusto
Jourdan. Comandante do 15° Batalhão
de Caçadores de Curitiba, filho do
fundador de Jaraguá e futuro General de
Exército. Bem aos fundos, na porta,
'aparece apenas a cabeça de um notável
colaboradGr de RH. o sr. Axel Boss.

A foto desta Reminiscência Illostra
-

os bisnetos. antes do descerramento da,

plac,a comemoratiVa. que cumprem um

compenetrado trabalho de plantio de
árvores assinaladora da data, os

seguidores de seus pais.: avós,
Muitas foram aS emoções de Rudolf

Hufenuessler em Jaraguá: a) em 1935.
(cd.1072!41) é inch,ído fundad\)r do
Bosp. S. José. jUJlto com Pc. Alb. Jacolls.
Czeniiewicz. Ferreira. Piazera, 1\.[ay,
Sonnenhohl. Kcllerlllann, Breithaupt.
Rau. Ellllllendörler, A.. Müller, Grubba.
SchIllitt � Í3a'lIo�k;' Li) acompanhava a

visita do l\Iinsitro Húngaro, dr. Nicolau
de Harty Jnr. à Jaraguá. com o cônsul. dr.
'Lojas Blogar; c) assistia a despedida.de
José Albus do Bar Catapnense e a posse
de Procópio Pereira Lima Jr.; d)
contribuía para II campanha do
CORREIO DO POVO, para colocação

f,.

:j\�y,,;

da henn)�)e Emílio Carlos Jordan, na

Praça Angelo Piazera, encomendada ao

artista Fritz Alt; e) participou da

recepção ao dr. Thiago Ribeiro Pontes,
juiz da Comarca de Jaraguä; f) via
aliviado a retirada de 1.523 firmas
sulameri,canas da Lista Negra dos

americanos, apenas 1 de SC; g) assistia
as manobras de Assis Chateaubriand
Bandeira de Mello, fundando em

Blumenau o jornal A Nação, com

semanário CORREIO DO POVO; h) a,

cons�rução da rede, telefônica
subterrânea el)! Jaraguá, entre a estação
e a Prefeitura, de Juan Ganzo Fernandes:
da Cin Telefônica Catarinense; i) o

intercâmbio com o Dr. Carlos Gomes de
Oliveira, operoso presidente do Instituto

Na!lional .do Mate; j) estreitar contatos
com Max Meldola, gerente do Banco

Agrícola e G:onlercial de Blumenau, filial
de .Iaraguá c. finalmente, ouvir (ele
f.1láva bem o portuguê,s) as palavras bem
postas clo Dr, Maria Ta:vares. por ocasião
da inauguração do Paço Municipal. Haja
Coraçãol

CORREIO DO POVO

FI·itz von Jaraguá - 02/93

\

Fundado em 19 de maio de :1'919 - Dh·étol·Gel'al: Eugênio Victor Sclmlöckel, Jom. DRT/SC 729. Dir. Empr. nO 20 -'Diretor
Adnúnistraf.ivo: Francisco Alves - RepóI1cI' Regionnl: l\larcial Murara - Reportér: Yvonne A S. Gonçalves (DRT/SC 219)
Redação, administração e publicidade: Av. Ivlal Deodoro. 122, 10 andar - CEP 89251-700/Caixa Postal 19 - CEP89251-970 -

Jaraguá do Sul- Fone (0473) 72-3363 - Fax (0473) 71-0363" Diagramação: Jaime de Borba DRT/SC 32 - Composição: Darlon
Do:c1everson e Adriano 'Trentini - Comprosição a Inser e fotolito: CORREIO DO POVO - Arte fma): Árialves Laus - Fotolitos:
Cesar Junckes - Impressão: Jomal de Santa Catarina. A�sociado a Adjori e Abrajori. Os artigos assinados não refletem a opmião
dojornal. Circula na microregião da Anwali e ellllllais 93 cidades do Estado, País e ElI.1erior .

Jaraguá do Sul, 26 de fevereiro a 04 de março de 1993

Aos leigos, o que separesenta
parece ser uma disputa entre três
lados. ,Os monarquistas, os

parlamentarlstas e os

presidencialistas, cada IIni
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\ CÕJ7lS�U lta plebíséftarl§��'era'� 'errra
,

. )

Monarquia ouflepública,
..

Eis a questão
Eugênio Victor Schmôckel vigorar no país"

E o momento .em que o eleitor,
livremente, escolherá o quemelhor

lhe convier c a minoria deverá

sujeitar-se ti maioria.'

Nodia li de abri I os eleitores serão

chamados a se. decidir quanto a

forma e o sistema de governo que
deve vigorar no

�aís,
É a

Monarquia
Constituição da República

I'
.

lfedet:ativadOBraSil�feestásendO
�egundo' tradicional definição:

atendida pelo Ato da.: Disposições
'Estado em que

\
o soberano e

\
I

monarca./Forma de ge,lVemo ..
na

, �onstituCoionais TI,'a sitórias, em ('
. qual o po�e� supr�mo e exercido)

.

seu alt. 2 , a saber, .

por um monarca". O Império
"Art.rNoDia7dtsetcmbrode brasileiro durou dc 1822 a 1889,

I
1993 (modeficadopara21-O-I-93) comD'Pedro I e D. PedroII,coma
oEleitoradoDefinirá;Atra"és de . primeiraConstituinteem 12-11-1823,

Plebiscito,AForma(RcpúbUcaou O II Reinado foi uma fase

governado poucos "meses,

S,lo:US 49 anos dc reinado.

República
Definido: "Organização política dc

umEstado com vista a servir á coisa

publica, ao interesse comum.

Sistema de governo em que um ou

vários indivíduos eleitos pelo povo
exercemopoder supremopor tempo
determinado" .. Proclamada em 15-

11-1889, por Manuel Deodoro da

Fonseca até os dias de hoje, com
Itamar. Franco, depois do

"impeachment"de Collor. É� se

voltou a falar com insistência para
reformular o sistema de governo

presidencialista, que casou todosMonarquia Constitucional) e o

Sistema\ ele,' lGoverrio
,

,/

(.Parlamentarismo \ ou

Presidencialismo) q�� devem

importante para a fonsolidação das
instituições n&�io�ais, D.Pedro II,
formando 36 g�\ernos ( ou

ministériOS)difctlenr' tendo alguns não é a forma que faz a Nação. É o

Presidencialista ou Parlamentarista

\

)

Tendo em vista as disposições
do Atos das Disposições
ConstitucionaisTransitórias, a que
nos referimos no texto acima, onde
se define o que é Monarquia e

.

Repúplica, o eleitor, no dia 21-04-
1993, namesma cédula vai ter que
definir que tipo de/istema de

govemo deseja para República
Federativa do Brasil, se esta for a

preferida pelamaioria.

Presidencialismo
É o sistema de govemo que

temos atualmente, previsto na

Constituição de 198R Durante o

início da República - diz a história
- buscou-se em vão através do

Partido Federalista implantar o

Parlamentarismo . Republicano
impedido pelo caudilhismo velado
que foi, o Presidencialismo da
Primeira República, culminando

.ccómGetúlio Vargas. OPodermuito
mais pessoal deste Presidente

levou ao auge o Presidencialismo,
donde o seu fracasso, por esquecer
ou ignorar o dos Estados Unides
da América, o único que funciona

bem porque se trata do menos

Presidencialista dos

Presidencialismos, com efetiva
divisão de Poderes e necessidade
demaioria presidencial no Senado
até para aprovação dos seus

principais assessores. Quem
acompanhou o caso Collor o seu

lamentável desenlace, saberá fazer
a distinção.

Parlámentarisme
Como se vê não é de hoje que

se fala em paralamentarismo. Uns
poucos combatem o sistema,
porque interessados estão em

ocupar em 1994 a cadeira

p�encial tão cobiçada. O

Parlamentarismo.em suasdiversas

manifestações, é em nossos dias o

tipo mais corrente de governo

esses, dissabores' que vocês já
conhecem. Vale lembrar, fmalmente,

democrático constitucional.
Fundamentalmente, o "governo
parlamentarista é a intenção de

esclarecer entre dois detentores

do poder, entre si separados e

independentes, quais sejam, a

assembléia e o governo, um

equilíbrio tal que nenhum possa

ganhar ascendência sobre o outro.

Nesse dualismo os dois detentores
do poder compartem as funções.
Os membros de govemo são, ao

menos, na sua maioria, membros
do Congresso Nacional, em cujo
nome se exerce o Poder. O Poder

Executivo é exercido pelo
Presidente da República e pelo
Primeiro- Ministro e seu Conselho
de Ministros. Só não vota em

parlarnentarismo aquele que quer
ser Presidente no estilo de hoje!

\
.

." Eugênio Victor Schmõckel �

professor, economista.jomalista
e diretor do CP

Animai� chegam em março

Comunidade

ABCCRMfazdoação de
animais para polícia

,Jaraguádo$ul- AAssociação
Brasileira de Criadores de Cavalo
da Raça Mangalarga(ABéCRM),
através do Núcleo de Santa

Catarina, representado pelo seu

Presidente, Roberto Breithaupt.
manteve contato, em Joinville; com
oa comandantes, ' do 8°

BPM(Batalhão da PolíciaMilitar),
coronel Lourival de Souza e co

Policiamento do Litoral, coronel
Nelson, momento em que foi feita
a promessa de doação de 5 cavalos
da raça mangalarga, para a polícia

.

montada de Joinville.

Segundo Breithaupt. estes

animais foram conseguidos junto
a ABCCRM, através dos maiores
criadores do Estado de São Paulo.
"Com isso o Nuclco de Santa

Catarina. espera ajudar a polícia,já
que havia a carência de animais

para que se inicie o trabalho de

patrulhamento em Joinville".
declarou ele.

Os cavalos deverão chegar a

Joinville, ainda no mês de março.

QuandosefaladeReminiscências

Afoto queestampamos acimaé a repetiçãodaqueconstou dacoluna
denomeacima,contendo defeitos,àpág.2,0que se lamenta.Outrossim,'
os leitores poderão acompanhar a descrição desta foto, nas

Reminiscências de hoje, que foi objeto de solicitação dos habituais
leitores deste semanário.Obrigado!

7

UM CARRO SEDUTOR

VENHA CONHECER DE PERTO
NA MORElll, JORDAN

Jãraguá do Sul, 26 de fevereiro a 04 de março de 1993
" .",
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AssociaçãoJá conseguiu met-hoFes preços

Éoficializada a união
deprodutores de leiteFundos de Previdência

CI governo vai mudar a legislação sobre a previdência
complementarpública eprivadapara impedir desvios na aplicação
dos recursos, principalmente nas estatais.

"Estamospreocupados basicamente com três ítens que queremos
mudar na legislação dos fundos: aumento da fiscalização para
evitar irregularidades, o estímulo para que os fundos possam
crescer e ajudar a poupança nacional, e o estabelecimento de.
limites na participação do setor público nas carteiras, na relação
entre o patrocinador e os participantes", afirma Antônio Britto.
Ministro de Previdência _ Social

Entre as estatais, há muitas distorções no uso dos recursos dos

fundos de pensão. Já as multinacionaispatrocinaram aprevidência
privada dosfuncionários sem que eles depositem um só centavo.em
carteira.

Praticamente todos os principais fundos do país estão sendo

investigados. Sete estão sob intervenção e seis em liquidação
extrajudicial.

_1J
xdâraguá do Sul- Cerca de 26

produtores de leite tipo B, de

Pomerode, São Bento do Sul, Rio
Negrinho, Itajaí, Gaspar e Jaraguá
do Sul, criaram no dia 18 (sexta
feira), a Associação Regional-des
Produtores de Leite do Tipo B

(Arproleite), O principal objetivo
da associação é elevar o preço

pago aos produtores pelas
empresas, O primeiro presidente é

Nelson Rimer de Pomerode - que
também é vice-prefeito do

município.
A produção de toda essa região

é absorvida pela empresa de

Jaraguá do Sul, Gumz Irmãos SIA,
que éuma das únicas que processa
e comercializa o leite tipo B no

Estado - além dela somente a

Lactoplasa de Lages, também

processa ó leite tipo B em Santa

Catarina. Em Jaraguá do Sul,
existem seis _produtores do leite

tipo B, conforme informou o

presidente do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Jaraguá
do Sul,Hilberto Klazke,

Segundo ele, os produtores
reunidos nesrta associação, já
promoveram um encontro com os

diretoresdaempresaGumz Irmãos,
eexigiramópagamento de 60% do

valor final do produto, ou sej a Cr$
5.928 - empreçosdodia 20102 - por
cada litro.

A empresa negociou com os.
produtores e chegou a 50% do

preço final (Cr$ 4.940,00), com o

compromisso de aumentar 2,5%
emmarçoe2,5% emabril,chegando
a 55% . A proposta foi aceita pelos

39 mil litros - 1.300 por dia. 'iA
previsão é de que até omês demaio
a produção diária chegue a 3.500
litros em média", estimou o líder

àgrícola. A produção dest, ano,
.

segundo esses dados, deve

superar a 780 mil litros. O m�rprodutor do município é Alfr�o
Drews.

Segundo o sindicato rural a

diferença do lej't� tipoB para () tipo !f/l
C, está nos cuidados que oprodutor \
deve ter no trato com o gado e os

investimentos leitos. "O produtor
deve possuir silos para armazenar

o trato (ração), colhido no verão,
para alimentar os animais no

inverno; tem de haver um piso
especial no local onde os animais
são banhados antes da ordenha;
devem . possuir ordenhadeiras
automáticas; e por último o

produtor tem de adquirir
refrigeradores para manter o leite
resfriado enquanto armazenado",
descreveu Fritzke.

'

produtores que estavam

recebendo 37% (Cr$ 3.655,W) - o

preço rnais baixo dos últimos 20

anos, segundo Fritzke.

Preço ainda baixo
"Nos anos de 87 e 88, nossos

produtores chegavam a receber
até 70% do preço tinal e de lá pra
cá o preço vem caindo até chegar
no que estava sendo praticado.
Por isso a reunião dos produtores
.para buscar' a negociação com a

empresa", declarou Fritzke.

Hilberto di_sse ainda que a

empresa alegou não poder pagar
mais em função da queda na

demanda proporcionada pelo firn
do programa do leite, do Governo

-

Federal, que absorvia 30% da

produção da empresa.

Produção em crescimento
De acordo com informações do

presidente do sindicato rural, a

produção de leite tipoB de Jaraguá
do Sul, atingiu em janeiro o total de

A moeda do Rio'
.

o prefeito do Rio de Janeiro, CésarMaia, anunciou durante os

desfiles das escolas de samba, que 'irá criar em março, uma nova

moeda para o Rio, "que será conversível, com paridade com o

dólar". M�ia disse que a moeda será um título de circulação geral
e resgatqvel com o poder de substituir outros títulos municipais e

quepoderá serutilizada, porexemplo, Hopagamento daspt;1ssagens
do metrô, tributos e contas do município.

SegundoMaia, quem tiver a nova moeda, não sofrerá os. efeitos
da inflação no pagamento de contas do município. Empresas fazem silêncio

Nenhum dos diretores da Gumz o ano de 92. *
Irmãos S/A, quis falar sobre o Os sindicatos rurais de Jaraguá

'

assunto, relacionado ao preço do Sul e Massaranduba, não tem
pago ao produtor de leite do tipo informaç��s precisas sobre a

B. Também não quiseram se produção Q leite Tipo C, o mais
\

manifestar sobre a yroduçãO e consumido�Iproduzido em toda a

demanda do leite Tipo C, durante região. Estima-se que o número de
o ano de 92.

.....__

produtores e a produção sejam
A Cooperativa Central muitomaiores que do leite TipoB.

Catarinense de Laticínios de Itajaí, Os líderes agrícolas dizem apenas
afirmou que não tem condições de que o preço praticado pela
fornecer informações sobre a empresas é muito pequeno e está

produção de Leite Tipo C, durante prejudicando os produtores.

Prêmio Nacional de Qualidade
A-Fulldação para o Prêmio Nacional de Qualidade" está com

inscrições abertas até o dia 12 de marçopara a segunda edição do
Prêmio Nacional da Qualidade 93.

Idealizada nos moldes norte-americanos, a Fundação engloba
_39 grandes empresas brasileiras.

Interessados 110 manual de critétios, podem ligar para (Oll)
227-5216.

NTCxECT

A Nl'C, que reúne os transportadores de carga está ciriticando
a ECT (Empresa de Correios e Telégrafos).

A entidade está divulgando lima extensa documentação,
revelando que a ECT -não está devidamentre registrada como

empresa transportadora de cargas noMinistério dos Transportes.
Segundoa NTC, mesmo sem atender um requisito legal e sem

pagar os mesmos impostos, a estatal está se especializando 110

transporte de carga industrial e transporta até automóvel.

Esse assunto ainda vai dar muito pano prá manga... ( I

-.._-'- �VÁRiaVídeo- CD

Uma pequena empresa britânica conseguiu comprnntr na

superflcie de um CD (compaet disc) nornal de 12cm de diâmetro

informações suficientes paro tocar um filme inteiro, com trilha
sonora em SOIll estereo-fônico (2 canais).

_

O novoCD de "dupla densidade" custará e mesma coisa que 11m

CD simples. E só precisará de um adaptadorpara permitir que os

televisores atuais possam "tocàr" os vldeos-Cl)s em cores, de duas
horas e 15 minutos de duração.

O novo sistemafoi descoberto porJonathan Halliday, da Nim
bus, e está estarrecendo suas gigantes concorrentes japonesas.
04'

. .,_I!. ,

\

AproveiteasTarifqsPromocionaisde férias para�
todo o território nacional com 35°kdedesconto _

à vista ou financiados em até 10 vezes.

Ligue (0473) 71-0091
e Boa Viagem!

J.arh� do S'�1,.�6 de fevereiro a 04 de março.de' 1993 '
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População se revoltaeontra o'aúrrrentoda- crímlnalidade em Jaraqúá
\

Jaraguá do Sul-' Cerca de 50
pessoas, entre amigos, familiares
e vizinhos da família de Júlio
CézarBehling, 21, quefoi baleado
pormarginais na sexta-feira (11 )
e ficou tetrapréligo; realizaram
umamanifestaçãopelas avenidas
pr.incipais de Jaraguá do Sul no
sábado (20), para protestar

J contra a falta de s�gurança no

município. \
"-

Os manifestantes se reuniram
em frente aDelegacia de Policia,
de onde saíram em passeata até

a Prefeitura Municipal. Com
faixas e cartazes eles gritavam
por "justíça" e mais segurança

para a comunidade. Quando o

grupo chegou a prefeitura, havia
se formado um longo
congestionamento e o trânsito
ficou interrompido.

Eles exigiam a presença do

prefeito muriicipal, para que ele
.

desse uma resposta às suas

reivindicações.APolícia Militar
não apareceu para disperçar o
movimento naquele local, mas

Alerta

Manifestantes percorrerram as prl cipais ruas do centro

bloqueou a Av. Marechal
Deodoro da Fonceca em seu

início e desviou o trânsito pela
RuaExpedicionárioGumercindo
da Silva e aos poucos a Av.
Marechal foi ficando vazia.

Os manifestante então,
voltaram e tentaram interditar
o trecho por onde estava sendo
desviado a trânsito. Após uma

rápida discussão com o Tenente
Drachinscki da PM, eIes
concordaram em permitir que o

�
tráfego fosse desviãdo

normalmente, mas ficaram com

as faixas estendidas para que as

pessoas pudessem ver o

protesto.
O movimento só foi

dispersado ao meio dia, mas os

líderes prometeram voltar neste
sábado (27), pois não se

consideraram respeitados pelas
autoridades do município, que
não se fizeram presentes para
ouvir os populares.

razão qUé motivou os

ifestantes, em sua maioria

jovens, foi a invasão à casa de Júlio
César Behling (21 ), que mora com

os pais, próximo do Hospital c

Maternidade Jaraguá. Na sexta

lcira( 11), trêshomensencapusados
invadiram a casa 110 momento em

que Vigando (pai de Júlio), abria a

porta para a esposa entrar.

Sem que se saiba, ainda, as

intensões dos marginais ou, o que
tenha acontecido dentro da casa, o

resultado foi pelo menos três

disparos, sendo que, dois deles

atingiram Júlio- uma bala na

espinha e outra na medula óssea
-, deixando-o tetraplégico.

O terceiro disparo era

direcionado contra a irmãmais nova
de Júlio, que foi salva peJo pai
Vigando. que serviu-lhe de escudo.
Vigando está em observação no

hospital São José de Joinville, já
fora de perigo e poderá receber alta
nos próximos dias. Júlio permance
na UII do mesmo hospital.

Amadrastade Júlio' e esposa de

Esposa de Vigando, Luciani (ao
céntrn),

-

acompanhou It'

manifestação com a filha, que foi
salva pelo pai

Vigando, Luciani, acompanhou a

manisfestação ao lado dos filhos
menores, um deles, .;menina que
foi salva pelo pai. Até agora'
nenhum progresso 'houve nas

investigações da Polícia Civil.

� .

Classe política não apoiou

oJara uá .do Sul, 26 de fevereiro a 04 demarço�93

A participação da classe

política de Jaraguá do Sul, na

manifestação foi muito pequena. O
. vereadorPaulo Floriani, foi o único
que acompanhou a movimentaçào
desde o início, Depois apareceram
os vereadores Evandro Tomazini e
José Carlos Neves, mas todos

acompanharam a distância.

O deputado Udo Wagner, foi
até o local da conceritração dos
manifestantes - na Delegacia de

polícia -, de onde partiu a passeata.
Ele concedeu ementrevista àRádio

Jaraguá AM e falou dos pedidos e

solicitações que tem feito para a

criaçãodemaisdistritosem Jaraguá
do Sul, mas logo depois não foi
mais visto.

O mais infeliz foi o vereador

Vigando Meyer, Ele foi até os

manifestantes - quase no final do
movimento -, dizer que "acho que
é justa a reivindicação de vocês ,

inclusive já está na minha agenda
e vou levantar numa das próximas
'assembléias' nossas, mas agora
vocês poderiam colaborar e liberar
o trânsito".
Uma das manifestantes reagiu

imediatamente e disse: "O senhor
não será mais candidato não é ?".

Nenhuma autoridade ligada a

prefeituramunicipal se fez presente
à manifestação. Júlio integrava a

seleção de basquetebol da Divisão
Municipal deEsportes (DME),mas
os dirigente s também não

compareceram para prestar'
solidariedade ao atleta, que não

poderá rnais praticar o esporte.

p

Povo va{.às ruaspedir segurança
UCrime revoltou a juventude

���:�!oS�S não escolh�:l�����
determinado. Assim pode ser que um dia pode acontecer com

definidas as pessoas que eles essa crueldade". Ela também

participaram da manifestação." disparou contra as autoridades,
Trata-se de um movimento que dizendo que "o nosso problema é

busca a melhoria da qualidade de de representativamente. Jaraguá
vida das pessoas de nossa cidade, do Sul não tem representantes
pena que a população não acordou . capazes de fazer com que nossa

para a necessidade de mais
' cidade seja lembrada à nível

.

segurança em Jaraguá do Sul, por estadual",

que hoje foi comJúlio.mas amanhã Entre a raiva, decepção e

pode ser com qualquer um", inconformismo ela disse que
desabafou uma das líderes do "temos de recuperar o direito a

movimento, Guiomara Steinbach, justiça, educação, alem demoral de

se referindo ao número de pessoas Jaraguá do Sul, valores que foram

queparticiparamdarnanisfestação. jogados no lixo".
o

.

I EI a disse quej áestámarcada um
Guiomara lembra que. "Júlio Guiomara: "falta de nova manisfestaçào para sábado

tinha muitos- amigos, mas agora representatividade" dia27.

Transforme o seu BANI-iEIRC) num ambiente V.I.P.
Visite a ?1t/l'1<'1tJ'1t - Z>� &z,� e conheça as melhor�s

soluções em revestimentos cerâmicos, meleis e louça� sanit�s. Solidte um pré-orçamento pelo

telefone: 714411 ou venha cG,ohecer pessoalmente nossas instalações: R. Rein�ldo Rau,787 ..r_,...,,,

iMt··. --=:::--.-.
-
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\(arig a.plica na

Meio.ambiente

preservação- Na Alemanha é assim

, Navegar doMardo Norte ao Negro J.
e I)' & 1-'

.

di I "d" � ..

I I I -I .

d '111" d
/

csquisa cerneu. I\U ga na e �nas muito lrcqucntac a c a pe o cana em oito a ez rm ioes Ci

Revista Scala, alemã, edição 11- Ba"ltf.a.:. toneladas ano".

12/92, nos idiomas português
brasileiro, o que ocorre na área dc

na"egaçãoßá a nota: "Navegar
atra\'9.s, da Europa, desde o,Mar do

•• J>�e até o Mar Negro, 'numa .

investimentos-ri-i �e 3.500 km é o sonho

. feito possível pelo Canal RC!1o-
,

Mcno-Danúbio.

alvo de

A Varig vem desenvolvendo,
ao longo dos anos, vários projetos
voltados para a preservação do
meio ambiente, a exemplo da
crescente tendência que se

observa nas companhias
internacionais. Essafilosofia traz
um duplo benefício para a

empresa, pois além de contribuir
para a melhoria da qualidade de

vida, propicia e reverte os

recursos gerados com a venda
de material para reciclegem em

empreendimentos de interesse
dos próprios funcionários.

A coleta seletiva de lixoé uma
das campanhas recentes, com

grande. sucesso devido à

participação direta do
funcionário. É ele quem faz a

separação do material no,ato de

jogá-lo fora e o coloca em cestas

ou latões, diferenciados por
etiquetas adesivas com as cores

adotadas como padrão
internacional.

Somente no ano passado, em
suas instalações no Rio de Ja

neiro, a Varig recolheu 614
toneladas de papel e papelão,
equivalentes à. preservação de
12.300 árvores, 178 toneladas
de vidro, 1 07 "1onelad�s de

madeira, 212 toneladas demetais,
50 toneladas de plástico e 54mil

./

toneladas de óleo usado e

sêlventes. A venda desta.sucata
parareciclagemresultoú EmUS$
113.000.

A Varig tem iúmeros outros

projetos, alguns deles já
implantados, que demonstram a

suapreocupação com a ecologia,
dentre os quais destai./se a

Sonia Beatriz Henn
advogada

atenção.

estação de tratamento do esgoto
sanitário e industrial da Área
Industrial-Rio, que processa
dirar iamente um volume de
1.100 mctros cúbicos. Nos
planos da empresa, está a

instalação de um bio-gerador de
gás, com o aproveitamento de
todo o lixo orgânico proveniente
da produção de alimentos.

Os _ técnicos da empresa
também estudam a substituição
de produtos químicos.poluentes
por �lternativos não agressivos
ou de menor impacto ambiental.
Os restos dos combustíveis
utilizados nos aviões, usinas,
caminhões e automóveis são
coletados e vendidos para
reciclagem, numa média de
4:�OO litros por mês.

Na renovação de sua frota
fica ·patente a procupação da

empresa com a preservação do
meio ambiente. A Varig tem

adquirido aviões que consomem

menos combustível e com menor

índice de ruídos, evitando a

poluição do ar e. a sonora.

A empresa é uma das poucas
no País que investe na

conservação de áreas verdes. As
suas instalações no Rio de Ja

neiro, São Paulo C em Porto

Alegre dispõem de áreas com

diversas espécies de árvores e
.

plantas, que também são
utilizadas para o lazer dos
funcionários. Na Área Indus
trial-Rio foi criado um pequeno
horto de plantas ornamentais e

plantou-se duas,mil mudas de
árvores. Ainda ífste ano, serão
plantadas outras duasmilmudas.
no mesmo local.

'. 1/ '.
comuruca O seu.novo endereço comercial:

Av.Mal Deodorö t!la Fonseca, 97 - Ed. Diner -

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

_ ... �,""
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CORREI09_óPOVO,queamulhér abl�'i�m a maioria das mulheres
vinha fazendo presença destacada só cinco ocupações lhes eram

em todos os tamos da atividade permitidas, a saber: empregada
humana, inclusive na astronáutica. doméstica, parteira, professora,

erli:nneira e telefonista.

o time da Studio Programação atual

o canal alemão, de 171

quilômetros de comprimento e 15
metros de largura, une o sistema de
navegação fluvial da Europa. Para
isso foram retificados' 51 km do

Altmühl, um riacho especialmente
atrativo que atravessa Ulna região

Homenagem

Os órgãos de comunicação vêm

destacando a indicação para o

primeiro escalão governamental, de'
Yeda Crusius e Luiza Erundina, a
primeira para Ministra do

Planejamento e a segunda para
.

Ministra da Secretaria de

Administração. E o evento merece

mesmo destaque, pois são as

mulheres mostrando que possuem,
tanto quanto os homens, qualidades
suficientespara bemdesempenharem
missões as mais importantes.

Mas este velho "rabiscador" de

jornais, que há 50 anos vem

escrevendo assiduamente para a

imprensa dos estados desta região
sul doPaís já afumava, em 1967, em

\
\

Durante anos ii tio, os ecologistas
lutaram contra a construção-do ca

nal pelo vale do Altmüht. Por isso,

8astaru�-se aqui 65 milhões de
marcos �prol. da ec�).log18,
construindo braços, Ilhas e biótopos,
Controverso é o valer econômico do

canal. Está concebido para o

escoamento de 18 milhões de
toneladas porano,mas os problemas
financeiros dos países da Europa
Oriental têm um eleito redutivo no

volume de mercadorias a' serem

transportadas. Os entendidos
calculam o volume de transporte

Nesse escrito, divulgadohá 26 anos,
eu dizia que a mulher da atualidade
era I'\lais culta e sociável, mais

independente e também mais bonita

que a;Sua irmã de 50 anos atrás que
ainda usava vestidos pesadões e que
ianr até abaixo dos joelhos; que

raramente saia sozinha de casa e se o
tà?Aa era só .por grande necessidade;
dificilmente falavacomoutrohomem

que rlão fosse o seumarido, parente
aehJgado, noivoounamorado finne;
anditenunca se afastavade casasem
estar acompanhada por familiares e
o mesmo sucedia quando viajava. E

Di! o que pensar quando'
volvemos os olhos para os nossos

riosque estão cada vezmais poluidos
por produtores egoístas. E quando
pensamos em transportar com

rapidez asmercadorias, que sãotodas
levadas em caminhão, hasta cair um
bueiro na I3R-1O I que ela fica
interditada e as estradas vicinais

entopem até o gogó, deixando
nervosos os turistas e revoltados os

que tem horário de transportc a

garantir. Enquanto isso nossos rios
e as ferrovias vão muito bem (mal),
obrigado!

. //

Agora, e�l 1993 e nas

proximidades de um novo milênio,
não é possível/fazer-lhe, no tocante

dasprofissões, uma comparaçâoentre
� mulher dc tempos idos e a de hoje
quando tempos milhões delas

médicas, dentistas, engenheiras,
advogadas, cientistas e até
astronáutas como a russa Valentina
Tereskovae�orteamericanaMarshaIvins.�. .

.

1

Palmas, pois, para asmulheres na
passagem do seu dia internacional,
comemorado sempre em 8 de março.

Marcelo Luiz (produtor e locutor), Mayra Guimarães
(locutora e contato), ValérioGorges/locutorecontato),
Paulo Femandes (locutor e coordenador), Sidenei

.

Adriano(programador),Edvaldotjocutor),AlbinoFlores
(locutor),OdairBerti (locutoreapresentadordoStudio

.

Atualidades), Tim Francisco (repórter e redator),
.

Lindolfo (contato),ElianeSilveira (gerente comercial),
Femanda (secretária), Amarildo Ponticelli (técnico),
Maria Ap" de Souza (colaboradora), José Wodzynski
"(diretorproprietário),ArybertoLéoBartucheck (diretor
proprietário) e Waldemir Luiz Freiberger (diretor
proprietário ).

00:00 às 5:00 - Vírus 99; 5:00.às 1:--]0
- Expresso Brasil (Sertanejo Classe

"A"); 7 :30 às 8 :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
19:00 - Sucessos da Studio; 19:00 às
20:00 - A voz do Brasil; 20:00 à 24:00
- Studio byNight.

Comunicado

---- o....r:...."
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Não se sabe sequej.quantas pessoas trabalham na construção civil

Trabalhadores não. têm segurança
.

ri'
; e
Jaraguá doSul - A construção frios".

civil de Jaraguá do' Sul, enfrenta Já o presidente da Associação
uma grave crise. Não se trata do dos Engenheiros e Arquitetos,
nível,de desemprego ou de.baixos Florisval Enke, diz que existem 3

índices da demanda' de trabalho, tipos de empresas que atuam na

_
pelo I �êontrário...Hoje "jsã� construção civil na cidade. "O
f construidesçern média l4;.A3m-. primeiro são as construtoras,

por mês, entre edificações legalmente estabelecidas, que são
residenciais, comerciais e a minoria - devem existir 5 OÚ 6; o-

irídustriais, A crise é estrutural, A segundo são as empreiteiras de
maior parte dos empregados não mão-de-obra, que nem sempre são
possui registro e a falta de legalizadas, empregam entre 10 a

segurança. nas obras ameaça a
15 funcionários e executam todo

�)'. integridade dos trabalhadores, tipo de serviço; o terceiro eÚltimo
além do constante desrespeito ao. são os trabalhadores
código de obras do município,
regulamentado pela lei 1.184/88.

Nem o Sindicato dos
"Irabalhadores da Construção e

do Mobiliário, nem a Associação
dos Engenheiros e Arquitetos,
sabem definironúmero de pessoas
empregadas na construção civil
da cidade. O sindicato, segundo o
presidente, IngoKaiser, estima que
200

.

trabalhadores,
aproximadamente, estejam
legalmente registrados, "mas um

númer0900lomaiorsedizautônomo
sem que se possa comprovar esta

afinnação". Kaiserdeclaraque80%
dos trabalhadores que executam

D obras em Jaraguá do Sul, "são

denominades como autônomos,
que representam a grandemaioria,
cerca de 500 ao todo".

Segurança
.

Tanto o sindicato quanto a

associação .são unânimes em

afirmar que os níveis de segurança
na construção civil são
baixíssimos. "O sindicato tem

procurado fazer . um
.

questionamento completo sobre
os aspectos de segurança e em

alguns casos e conseguimos
progressos como a colocação de

extintores de incêndio nas obras e

São construídos 14.243m2 entre áreas residenciais, comerciais e industriais em todo omuníeípío

de portões de feno, para impedir o
acesso de pessoas estranhas ao

.
trabalho", declarou Kaiser.

Florisval Enke, por sua vez,
declara que "até cinto' de
segurança, deveria ser usado em

alguns casos, mas isso não

P=��L�ário .qualidad���!���i�:
da Prefeitura de Jaraguá do Sul, de conscientizar, empresas e

O taviano Pamplona, classifica empregados, sobre a necessidade
como "péssima" a qualidade da da observação do Código de obras

segurança na construção civil do do município. "Inclusive quem
município. Ele disse que "não são contrata as obras, precisa saber o
cumpridas as. normas básicas e que pode ou não ser feito",
issodeveriaserlevadomaisasério, ressaltou. Mas Pamplona não
não só pela prefeitura, mas pelos descartou a hipótese de, após esse

.. �emais órgãos competentes, como trabalho de conscientização, fazer-
Ministério doTrabalho, Sindicato, -secumprira lei, .

comacobrançade
-etc .. ,

II

multas, estabelecidas. no próprio
código de obras

Pamplona declarou que "existe
noCódigo de Obras doMunicípio,

-- a lei 1.184/88, que em seu artigo
243, define as normas sobre os

-cutaados que se deve ter na

:.._ execução de uma construção".

DI -cApesar disso, o secretário afirma'
.

_ que amaioria desses cuidados não
- são observados.

Otaviano Pamplona

.

O secretário do Planejamento,
informou que ainda neste primeiro
semestre, deverá se iniciar uma

As infrações mais comuns,
observadas atualmenhte são obras
sem andaimes, sem tapumes -

parede de madeirá que evita que
materiais caiam sobre os pedestres
-, materiais jogados na rua ou em
frente às calçadas, desrespeitando
os pedestres,

acontece" Ele observa que
equipamentos como capacetes e

sapatões não são usados' por
recusa dos próprios trabalhadores.
"Na montagem de um galpão pré
moldado, é comum vermos

empregados se equilibrarem sobre
.

.

as colunas, e isso não quer dizer

que as empresas não possuem QS

equipamentos necessários e

exigidos por lei. Na maioria dos
casos, são os trabalhadores que se

recusam. a usá-los", denuncia o

engenheiro.

Formação de adultos

Secretaria institui o
,

-

supletivof,!ndamental
Jaraguá do Sul - Em 1989 a

Secretaria de Educação do

município, iniciou o projeto de

alfabetização e educação básica

para adultos. Em 91 ampliou-se o
trabalho com a formação básica

parií adultos, estruturada em duas'
fases.ide acordo �m o-Decreto
Municipal n° 2.480/92 - a primeira

Illde um ano, para la e 28 séries e a

segunda, também de um ano, para
38 e 48 séries.

criou o Supletivo Fundamental de
58 a 8a séries, com avaliaçãone,
processo. O sistema funciona�
envolvimento da Secretaria'Mu
nicipal de Educação e a iniciativa

privada.
-,

Hojeestãornatriculádosemtodo
.
o programa 759 alunos e o projeto
busca resolver o problema.
detectado no censomunicipal, que
apontou a existência de 3,2% de

analfabetos, 22,3% de semi
analfabetos e 61,4% de pessoas
que não concluíram o curso funda
mental no município.

Neste ano, o Conselho Estadual
de Educação aprovou o parecer nO
300/92 e a secretaria municipal,

- Registros de Firmas - Escrituração F,iscal e Contábil - Assessoria
Administrativa e Contábil � Contratos de Compra e Venda e Locação'

.

. Confie estes serviços à .

.
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Olho Clínico
Dr. Walter FaJcone

Menos veneno 110prato

." receptividade à palestra doDr.
Gert Fischer tem /lOS

surpreendido. Todos aqueles (/11<'
receberam convite ficaram
sensibilizados. Temos recebido

apoioestimávelda imprensafalada
e rescrita, para este assunto tão
necessário a nossa saúde e do

planeta terra.
Em cal/tato pessoal qlle
mantivemos com Dr.fischer.nos

Q
foi repassado detalhes de milita.

importância para oI/assa

comunidadee região. Existegrande
possibilidade de termos 11m

laboratório bromatológico
análise de alimentos- em nossa

cidade. Seria financiado pela
Alemanha através do GTZ
Deutsche Gesellschaft fur
Techn ische Zusammenarbeit.
Temos qlle trabalhar em cima do
uso edoabusodos agrotóxicos. O
uso inadequadodosagrotoxicos e
aplicação de agrotoxicos
inadequados é uma realidade..
Origina-se pela insuficiência de
assistência técnica.pela qualidade
dos produtos em desacordo com

. asespecificações epela existência
de um mercadoilegal, que causam
a contaminação dos produto:
agricolasedomeioambiente. com
consequentesprejuízos aos seres
vivos e para aeconomia COnlO um

todo.
A AMJS acredita /UI importância
de 11m laboratório 'destanatureza,
onde faríamos a medicina ideal,
,que éaMEDlCINAPREf.-ENTn-:.J.
Para tanto teríamos qlle ter uma

contrapartida municipal. Pois a

partirdomomento que tenhamos
áreaflsica e limaplantafisica do
laboratório, a contribuição dar

.

se-á basicamente através da

colocação deperitos � vindos da
Alemanha - fornecimento de

equipamentes e material de
laboratório e da realização de

estágio de treinamento para
técnicosbrasileiros.
Como resultados espera-se: a)
obter infra-estrutura e

equipamentos modernizados; b)
terumaequipe técnicaqualificada;
c) obter lima most ragen;
significa tivadeprodutosagrícolas
ec/osagrotóxicos comercializados;
d) executarasanálise laboratonais
respeitando padrões
intentacionatsdequalidadeparaa
fiscalização e o monitoramento;
e)praticarum intercâmbio técnico

cientifico com outras instituições
do ramo.f) divulgaras resultados
daspesquisaspara a sociedae; g)
projeção de nossa cidade emicro

regiãoem nível estadual.
'Não percam dia 2/3/93, 110

auditoriodo'Sindícatodo Vestuário
a palestra do engenheiro
agrônomo Dr. Gert.Fischer. Será
às20:00horas e conta com oapoio

.

do CPL. Esta aberta ao público
emgeral.Apôs apalestra teremos

debate com a platéia. tema,

CONTAMINAÇAOALIMENTARI
AGROTÓXICOS.
08

c .

./

Cultura e'Lazer

p.I

o Cinc Jaraguá está exibindo o·
filme

. "Coração de Trovão"

(Thundcrhcart), comValKilmer, Sam
Shcpard c GtahamGreene. Um filme
de muita ação, no melhor estilo do
diretor Michel Aptcd. Uma ótima

opção. Considerado bom pela crítica.

Programação
Sexta - 26/02 -

20: 15 - Coração de Trovão - 14 anos

Sábado - 27/02-
20: 15 - Coração de Trovão

.

22:00 - filme Pornô

Domingo - 28/02
20:25 - Coração de Trovão

Segunda - Sem programação
Terça - fi2/03
20: 15 - COFaçã? de Trovão
Quarta - 03/.,3
20: 15 - Coração de Trovão

Curso de
Teatro eMímica

A Scar está commatrículas abertas

para os cursos de: Teatro Infanto
Juvenil e Mímica para jovens e

adultos, com a professora Sandra. O
principal objetivo 'do curso é
desenvolvérá sensibilidade artística
doaluno.

BandaNúcleo S�'
-

noGargam�
(

(í

iDh\RPE
_,�..... 'çi.IIIIJ DA MALHA

A galera do Gargamel Lanches, comemora um

ano de trabalho duro. Foram 365 dias voltados
à satisfação dos amigos frequentadorçs
assíduos. Muitas promoções agitaräm as noites
da cidade, sempre com o bom gostai e a marca

registrada Gargamel. E para comemorar a data,
nada melhor que mais um "big" promoção. Por
ISso o jovem empresário Luiz, traz para brindar
o público, o show da banda Núcleo Sul de
Joinville. Vai �er neste doÍningo dia 28 a partir

_ das 20 horas. É, imperdível.
Jara� Sul, 26 de fevereiro a 04 de março. de 1993

DE
NoCine

,

\

Jaraguá
.

\
-_.__._,--

CALÇADOS PARA
.

TODA A FAMjLlA .

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

[3e'13el1�;
CALCADOS

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

-_ -1.,.-

Banda Núcleo. Sul, sucesso na região_
I
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orW\C\�oes
Aniversariantes da

Semana

Dia 26/02
Sra.Darli daCosta,Ursula KrauseRadünz
- Joinville, Marisa Pavanello Spézia, (
SolangeDoster,CarmemSilvaSchioehet,
Irene Eger, lngrid Fischer, Ema Trapp e

Gelásio Campestrini
Dia 27102

Sra. ElísaBraga, Elsa KoehlerVieira.Érica
Reif Horts, Beno Fischer, Rosa Ribeiro

KocheUa, LeönidaKniss,EliAlcioli, Jaime
de Barros - Blumenau, Claudina
Zimmermann Mendonça, Lúcia Chaves,
Verônica Jagelski Pavanello,Maria Luísa
Roumeliottis, Giovana Patricia
Kazmierski e Rosa Luis Rossio _ C·

Guaramirim,
Dia 28/02

Sra. Fritzi Fredler, Martinho José I�l.
lngrid Radünz Hornburg, Fernanda
Emmendorfer, Iris Meira Krause Bartel.
Cláudio Mafezzoli.c-Tercza Lennert

Franceski.Ivete Cecília /Franceski,
Antônio R. dos Santos, Adelina Laube,

.

Ema K.Marschall e VitorinoPelles.
Dia01/03 /
Victor Bernardes Emmendoerfer.Osôrio
José Sehrener - Curitiba, Ronivaldo

Hoffmann. Alfredo Blanck, Edson
Orlando C. Müller, Waldemur Ruck,
Janete Gramkow - Rondônia. Leonisia
Cisz Losi, Fabiani Kitzb�rgere AnaMaria
Rozza.
Dia02/03

Sra. Marize Liane Marschall

Schultz,WaldirWarhoflig - Curitiba. João
Giroia , Pedro Bäumle. Wilson Sclunitz.
Iara Ba llock Vargas. Wauder Luis"

Buzzi,VilmarMauricio Liekfeld.Gunther
Ewald Boss, Evandro Pereira, Julio
Manske e os gêmeos Ivonete e Ivonei
Schulz.
Dia03/03
Sr.Ernesto Silva, Cláudio Kamm, -

Curitiba.Oldeir DalRi, Anésia Bortolini
DalRi. Lucimar Fusi, Beatriz Mehler

Bancr,Andréia Jaqueline Prodöhl,Naiade
Piske, Aline Rozza e Kátia Aparecida
Bonini.

.

ma 04/03 /
Sr. Carlos Rutzen, BcnicioRogtio Pedri,
Marcia Mara Horst Fontes, Lenize
Marcatto, Loni Hornburg. Ivo Ristow

Júnior. Simone Tcrezinha Sehwortz e

Estela Berenice Stinghen.

A Secretaria de Esporte e

Lazer de Jaraguá do Sul,
divulgou o resultado do.
desfile de rua dos blocos

carnavalescos que
participaram da promoção
deste ano, O bloco

campeão deste ano foi, o

Em Cima da Hora. O

segundo colocado é

Bafinho e em terceiro Se

Segura.
Nos salões os bailes de
carnaval agitaram as noites

e os blocos movimentaram e

alegraram a brincade&'a
com suas fantasias e a

grande disposição nos

cinco dias de folia. Destacamos a beleza e graciosidade, da gataÂngelaBfttencourt.que enchem os olhos de qualquer um

formandos em

Administraçãadelimpresas
Aline
A pequena Aline Engicht, completou
seus dois anos de idade, no dia I 9. Os
irmãos Jonas e Camila, juntamente
com os paisBertoldo (Eliane) Engicht,
comemoraram a data.

CO\UNI\
MiRiM

o Centro de Ensino Superior da
FERJ (Fundação Educacional da
Região de Jaraguá do Sul),
anunciapara o dia 13 de março a
solenidade de-formatura doCurso
de Administração de Empresas,
qlle acontece na Comunidade.São
Judas Tadeu. apartirdas 20horas
e 30 minutos. Haverá culto
ecumênico e co/ação de grau dos

formandos.

A encantadora gatinha dafoto acima, é Fabiani Kltzberger,
quecompleta 5anosdeidadenestedia ]Odemarço.A data será

festejada na casa tios avôs Hardulno e Hilda Franceschi: A
mãe de Fabianl, Dulcell Franceschl é quem programou-a

comemoração.

VERÃO EMOQÃO Verão é tempo de se

melhor
Dr. Edson

Carlos Sch�lzVídeo Endoscopia Digestiva
(estômago e intestinos)
Ultrassonografie Geral

(Ecografia)
Castroenterologia

Rua Jorge Czerniewícz, 84 -

Fone 72-1109
Convênio com Unimed -

Banco do Brasil - CEF -IPESC

lambuzar com
sorvete destas'

o

paragens

�IODA SE�II)nE
Para homens e mulheres de bom gosto

Avenida Getúlio Vargas, 55
Marechal Deodoro,819

�
. .

_ ��-�_2éBolsa
deTelefónes
COMPRA-VENDE-ALUGA

Rua Walter Breithaupt. 92 (defronte ao
Beirá Rio Clube de Campo)
Fone (0473) 72-2598
Jaragu4 do Sul - SC

c o MAS)o

Para quem deseja voar álto
Rua Preso Epitácio Pessoa, 820
Fone (0473) 72-0294 -Jguá do Sul

Rua Reinoldo Rau,632
Fone: 72·1599

Jaraguá do Sul, 26 de fevereiro a 04 de março 09
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Larlmóveis
LOTEAMENTOSAv. Mal. Déodoro,141

Terreno - dc 16x501l1, no Lot, Mcurer, próx. ao Juvcntus
Terreno - do 14x2�m no Lot. Vila Romana, bairro Vila Non
Terreno - c/ 700m�, prox. a Faculdade
Terrenos - Loteamento Marquardt
Casa de alvenaria - na rua Arduíno Pradi, cl126m� c terreno de 12x32
Casade alvenaria - próx, aoí-lospital J.g.uá, c/ 140m2eteiTenocI700m�, c/Jümde frente
Apartamentos - Ed. Jguá cl 3 dormitórios (grandes)
Apartamento - próx. ii Weg I, c/ 130m�

OFERTA ESPECIAL
Chácara - cl 80.000m2, em Shroeder I, a -l Zkrn do centro de

Jaraguá, com 3 casas de alvenaria, 6 lagoas cl peixe, 3 cavalos

manga larga, I O cabeças de gado, criação de ovelhas, codornas e

tipos de aves variadas, há também o cultivo de árvores frutíferas
variadas e milhares de pés de palmito.

VENDAS

CRECI 0914 - J

l{6;NDE

Casa alvenaria - cl 140m2, terreno cl

420m2, ruaAlfredoC. Mayef
Casa alvenaria - cl 130m2, Loteamento
VilaRomana

Apartamento-e/250m2,Ed.Athenasúnobiliâdo, _

2 garagens)
Apartamento - d 120m2, Ed. Menegotti
(si garagem)
Terreno - cl 1739m2, Loteamento da
Barra
Terrena - c/760m2, ruaPe. Franken (cl
casa antiga)
Terreno - cl 652,50m2 (14,50x45), rua'
EmmaZiemann (próx. PontedoGrubba)
Apartamento - c/120m2, Ed. Menegotti
Apartamento-c/ 144m2,Ed. B doRioBraneo
Terreno - c/600m2, rua João PieoIli

220m2
terreno de 3-36 m2 Presidente

Ep. Pessoa
US$ 100.000,00

Apartamento- cl194m2,Ed..Carvalho(1 garagem
, c/ parte financiada) I

Apartamento - cl 135m2, Ed. Eldorado (parte
financiada)
Minkhácara - c/ I casarnista, terrenocl4.496m2,
ruaAleixo Dellagiustina

\

é
ALUGA

Telefone - Comerial e residencial
Salã comerçial- cl 70m2, rua Bernardo
Dornbusch, depois dá entrada do Bapendi
Sala comercial - rua Reinoldo Rau, 10
andar.

�� J4'�
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/� assi jlCa os
F�x (0473) 71-0363 �_� (0463) 72.;.3363

Menegotti Veículos
ABRA o OLHO! CARRO USADO E REVISADO SÓ NA MENEGOTTI VEÍCULOS.

/ .

/
.

Spézlo
Gol GL 1.8 branco 89

Opala Comodoro 4p - cinza met...88

Monza SUE vermelho met... 87

Chevette SE azul metálico 87

Passat GTS Pointer preto 9�X 87

SantanaGS 4 portas cinzamJl 85

Uno CS bege 85

OpalaComodoro cinzamet... 84

Opala Comodoro 4 p azul met :83

Corcel II L cor branca 83

Del Rey série Prata cor branca 82

Opala Comodoro cinza metálico. 82

Passat LS bege 80

Passat LS cinza 80

Kombi bege , 70

Corcel L branco .. 76

Fusca I 300 L ', branca 72

Motos'· /}.
Agrale EX (Endure) s2ff. amarela

Agrale E ( Endure) 81... preta
DT 180 azul... 90

CG 125 vermelha. 88

SPÉZIA
<,Automóveis

End.Coml.

�uUoinvill�, S/N\
Kn�: (0473) 71-9032

Epd.Resid.RJa Guaramirim, S/N
Fone:0473-72 1003..�- ,

, Bairro Vila Nova

BP
F-IOOO SS- cinza met... 89

Monza Sl Zp EFI-bordô 92

UnoMille - bege 91

Gol CL - yerde met., 9 I

Goi CL -cinza met... 89

Moíu.a SUE - preto .. 88

GOL CL - begemct... 87

Uno 8 - branco 88

Monza SUE - vermelho 86
/

-

Gol L8 - branco , 86

Escort L- azul met... 85

Fusca 1300 - prata 76

Escort L bege met... 84

Motos

Today 125-azul... 91

CBX - 750 - branca/cinza 89
TDR - 180 - branca 89

CBX - 750 F - branca 89

CG -125 - preta 89

CG-125 -branca 87
CG-125 -vermelha 86

CG -125:branca 82

CG -125-preta 83

TI - 125-branca 80

� HP Automóveis·
Rua Pelnoldó Rau, 433
(defronte a Lukisa)

Fonejfax(0473)72-1353

Meneqottl
Kombi - branca

·

83

GolCL l.S-bege 91

PrêmioCô l.ö-vermelho 90

Gol CL- branco 89

Goi CL l.ö-branco 91

Gol 8 - branco 1rJ'"

VoyageCL-azul. 89

SaveiroGL - cinza 91

ParatiCL 1.8 - bege 90

ParatiCL 1.8 - branca · 92

ParatiGL- verde 90

ParatiLS -CUlZU•.•.......••.•••.........86

ParatiS-branca 84

SantanaCD- branco 85

SantanaCL - azul. 87

QuantumCL - branca 90

Chevette SL 1.6 - branco 89

UnoCS-azul 89

Belina II L - verde �6

EscortGL-preto : 89

EscortL-azul. : 89

lr\=JI
.. Menegotti Verculos 5 A

• •

Fone 72-0499 - 72-0378
Caixa postal 412

Av. Mal. Deodoro, 930
Jaraguá do Sul - sc

MORETTI,
JOR'DAN &
elA LTDA.

ESC<>ItXR3 - branco 91

VeronaLX - vermelho 91

VeronaGLX - verdernet. 90

DelReyGhia - verm. perol., 88

DelkeyGhia-preto 90

Versailles Ghia - dourado 92 .

PrêmioS- branco 93

\
Av. Mal Deodoro, 1�8
Fone (0473) 71-1777

. Jaraguá do Sul - sc

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

Jaraguá do Sul, 26 de fev.e�eiro -a�04demar�..J-·
\
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\

Mimecar

\.

MonzaSL/E 1.8-azul 89
MonzasLiE 1.8-cinza 86
Santanaf'Lvverdc 88

PampaGL 1.84x2-verde , 90

PampaL-branca , 86
GolCL 1.80K-begc 93

GollOOOOK-bcge ' .. 93

GoILS-begc-86 86
GolBX - branco 86
GolCL-branco : 88
SaveiroCL-azul... 90
UnoS-vermelho 85
ChevetteL - bege 86

OpalaComodoro - verde 84
CorcelIIL-cinza 83
Corcellll.sbranco 78
CorceIL-marrom 77
Corcel-branco 83
Fusca 13oo-bege 83
Fusca 13OOL-branco 80
Fusca 13OOL-bcge .79
Fusca 13OOL-bege 78
Fusca 13OO-einza 75
Fusca 1300 - verde, 69
Fusca 1200 - branco 63
BrasiliaLS - branco 76

Brasilia-branco 79

Motos
XLX-2SOR-azul... .. , 86
CiclomotorMonark - azul : 87
CiclomotorMonark - azul 88
CiclomotorMonark - azul , .. 87

CiclomotorMobylette - verm...87

Caminhões
MB 1524eav.m�.-"ancO 86 .

MB 1519tO()Ocaç-aZlil...t 76
MB ISl8trukchassis-br 0 .. 89
F-4000-bege \ ! � 80

�
1.

" \-,

Rod. ßR-280 - KM 56

Fone(0473) 72-0035
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�SSl ica
,Fax (0473) 71'-03 ,�vrFone (0463) 72·-3363
.JAVEL
Veiculesneves
TempraPrata-lp. .. "".".,.,.vcrdc

TempraPrata 2p roxo

TempraPrata2p " , azul

Elba Weekend 2p IE branco

UnoCSL4p ,', cinza

UnoCSL4p preto

Uno 1.6R azul

Pick-upLX 1.6 preto

Fiorino I.S branco

Veículos usados

TempraOuro4p-cinza 92

UnoMille - cinza 92

SantanaGLS-cinza 91

ElbaS l.ô-vermelha , 91

Prêmio S - cinza 90

Uno.I.SR - cinza 88

MonzaSLIE lB-verm ,,89

BelinaGL - dourada 86

Belina II GL - dourada 84

PÍ'êmio SL4p - verde 89

ChevetteSL 1.6-preto , 88

147 C- branco .. " .. "" " 84

Pick-up - branco 91

AutomóVeis s.a.

. Joroguá Veículos,
Peças e Serviços Ltdo.
Rua João Zapella, 214

Fone 71-2111

Pensou FIAT LIGUE
9 (0473) 71 - 2111

• •

os
Proclamas de casamento

Margot Adêlla .Grubba ,L�hl1lalln.
,

oficial do Registro Civil-do 10Distrito da

Comarca de Jaraguá do Sul. Estado de

Santa Catarina. Brasil. faz saber que

compareceram em cartório, exibindo os

documentos exigidos pela lei, a tim dc se

habilitarem para casar, os seguintes:
EDITAL N° 18.669.DE 17-02-93
CARLOS HENRIQUE NILSEN E
MARISETE ANTUNES CIIAQVETE
Ele, brasileiro, solteiro, estampador, natu
ral de Joinville, nesteEstado,domiciliado
e residente em Tira das Moscas, nesta,
cidade, filho de Francisco Nilsen e

Ferederica Nilsen -

Ela, brasileira, solteira, balconista, natu
ral de Otacilio Costa, neste Estado,
domiciliada e residente em Titã das

Moscas, nesta cidade, filha de Cirilo
Edmundo AntunesChaqueteeMariquinha '

PereiraChaquete
EDITAL N� 18.670 DE 17-02-93

Cópia recebida do cartario de

Sc:hroeder, neste Estado.
'vALMOR CARDOSO E IRANI
ROPELATO
Ele, brasileiro. solteiro, pedreiro, natural
de Lontras, neste Estado, domiciliado e

residente em Estrada Bracinho, em

Schroeder. neste Estado. filho de José
Aníbal Cardoso e Amélia Cardoso -

Ela, brasileira, solteira, ba Iconista, natu
ral de Jaraguá do Sul, domiciliada e

residente em Estrada Santa Luzia, nesta
cidade, filha deGeraldoRopelatoeRegina
Postai Ropelato -

, EDITAL N° 18.671 DE 18-02-1993
MAURI ANTÓNIO ASSMANN E
LEONICE MARIA KOCH

Ele, brasileiro, solteiro, operador de

maquina. natural de Cêrro Largo, Rio
Grande do Sul. domiciliado e residente na

rua João piecoli. 165. apto. 102. nesta

cidade li lho de I�stc\'ão Ra imundo

Assmann e Amélia Neck Assmann -

Ela. brasileira. soltcira, secretária, natural
dc Cunha Porã, neste Estado. domiciliada
e residente na rua João Piccoli, 165. apto
102, nesta cidade, filha de Leo Adalberto
Cl Eleonor Lamb hoch -

EDITAL N° 18.672 1>1<: 18-02-93
AFONSO CORR�:A 1': ELIZETE

"I\1ARIA DOS SANTOS
Ele. brasileiro. solteiro, pedreiro, natural
dc Araquari. neste Estado. domiciliado e

residente na ruaUruguai. 63. nesta cidade.
filho de Amélia A1vina -

Ela,

bras*eira.
solteira, operária, natural

vdeGuara irim. nesteEstado. domiciliada
e .reside • na rua Uruguai, 63, nesta

cidade, filha de José Manoel dos Santos .

e lzabcl Maria Correia dos Santos -

EDITAL N° 18.673 OE 19-02-93
INGOMAR REITER E DORACI
SCHULZ
Ele. brasileiro, solteiro, soldador, natural
de Blumenau, neste Estado, domiciliado
e resisdente na rua Stanislau Ayroso, 588.
nestacidade,nestacidade,fiIhodeGerhard
Reiter e Hildegard Reiter -

Ela, brasileira, do lar, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliada e residente na rua

Antonio Stanislau Avroso, 58'8, 'nesta
cidade, filha de Hilá;io Schulz Cl Ruth
Schulz -

E. para que chegue ao conhecimento de

todos, mandei passar o presente edital,
que será pu icado pela imprensa e em

cartório, ond
'

aftxadodurante 15 dias.

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

Lei, etc.
Faz saber a todos quantos este edital virem quaseacham neste catório
para Protesto os Títulos contra:

.

Aigemiro Padilha Gonçalves - Rua Rio Manço - Nesta;
Pedro Jocenir Cristovão - Av. Getúlio Vargas, 49 - Nesta;
Rubenildo Anicete de Souza - Rua 652, casa nova lt, 06, p. 10 -

Nesta
E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram

a aceitar a devida intimação, faz Por intermédio do presente edital,
para que osmesmos compareçam neste cartóriona ruaArthurMüller,
78, no prazo da lei, a fimde Iiquidar o seu débito, oudar razão porque
não faz, sob a pena de serem os referidos protestados na forma da lei,
etc.

RMN / Jaraguá do Sul, 24 de fevereiro de 1993.
ÁUREA MÜLLER GRUBBA- Tabeliã e Oficial de Protestos de
Títulos.

JAVEL

12

Imóveis a venda
Terreno - em Piçarr�a beira do rio

(ancoradouro)
Terreno - na Rua João 1. Ayroso, 660 cl
522m2·el casa demadeira (Rota da Malha)
Terreno - na Rua Carlos Oeschler, (Estrada
Ilha da Figueira) cl 13.832m2
Terreno - 15x30 na Rua 313 .. Centenário

(imediações do Zonta da Marechal)
,

Terreno - no Loteamento Ana Paula II cl
476m2 - Jguá Esquerdo
Casa - alvenaria 70m2+ Ih águacl 36m2 - Rua
Pedro Wigter, 219 (Lateral da Rua Walter

Marquardt)
Casa - alvenaria cl 80m2 - Loteamento Ana
Paula II - Jguá Esquerdo
Casa - mista cl 100m2 cl termo de 900m2 na
Rua Onélia Horst, 597 (Vila Lenzi)
Lotes Financiados - No Loteamento Ana
Paula III (Residêneiais e Comerciais)
Lotes Financiados - No Loteamento
Cristovão
CondomíniodasAzaléias - Empreendimento
Classe "A"

.

Lotes Financiados -

Aceitamos cartas de erêdíto. Melhor' preço em veículos
novos e usados. Atendimento especializado e oficina.

Rua João Zapella,
214 - Fone 71 - 2111

..
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Comunicado
Dr. Ped� .ChujiNishimori .

Comunica aos seus clientes o "OVO número de
telefone de seu consultório

71�9409.
Atendimento das 9 às 11 horas

EstadodeSantaCatarina

PrefeituraMunicipaldeJaraguádoSul
LEIN° 1.651/93

Reajusta vencimentos do funcionalismo público municipal ativo e

inativo, servidores municipais regidos pela CLT e dos servidores do Samae.
O Prefeito MUJÚcipal de Jaraguá do Sul. no uso de suas atribuições,
Faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal

aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
.

Art. 1. - Fica concedido aos funcionários públicos municipais atiuvos e.

inativos, aos servidores municipais.. regidos peal CLT e aos servidores do
Samae um. reajuste, que terá efeito retroativo a partir. de O 1 de fevereiro de

1993, na ordem de 32% (trinta.e dois por cento) 'sobre os vencimento em

vigor no mês de janeiro de 1993.
Art 2 - As despesas decorrentes do presente Lei correrão por conta de

"-;' recursos próprios do Orçamento vigente.
.

MI. 3 - Esta lei entra em vigor, com efeito retroativo, no dia O} .de__
fevereiro de 1993, revogadas as disposições em contrário.

Jaraguá do Sul, 24 de fevereiro de 1993
Durval Vasel Ado/ar Jark

Prefeito Municipal Secretário l/e Finanças

Para .ua maior. eomodldade o
"'"
'Co_érciode.Frutas I
FRITT�SUL .

inaugura sua terceira lojade Trutas e v.erdur.as na Rua Procópio
Gomes de Oliveira,290.Venha conferir as frutas e verdu,rls mais

, fresqui�has da cidade.

. o

•

EstadodeSantaCatanna
PrefeituraMunicipal deJaraguádoSul

Decreto 2.632/93

Aprova o loteamento Gaedke
OPrefeitoMunicipal de Jaraguä doSul, no uso de suas atribuições e

nos tremos dasLeis Federal6.766/79, de 19/12/79;EstaduaI6.063/82, de
24/05/82; eMunicipais 575/75, de 25/11/75 e 614/76, de 12/05/76,

Decreta:
Art. 1 - Ficaaprovadoo loteamentoGaedke, deAffonsoGaedke, com

1O.000,00m2, 1140.756, situadono Iado ímpardarua.lü -José Theodoro
Ribeiro, bairro Ilha da Figueira, perímetro urbano, conforme plantas e
döcumentação anexas ao Proc:::;�o PMJS 1/93.

Art. 2 - O loteamento é compostode 1 (hum) lote destinado ao uso

público especial (5), contendo668,42m2; 11 lotes comerciáveis (do 1 ao
4 e do 5 ao 12), compreendendo 7.088,83ml e 2 vias. de circulação,
compreendendo entre leitos carroçáveis e passeios 2.252,75m2•

Parágrafo 1 - A ruaA passa a receber o número 799 e a B o número
800.

Parágrafo 2 - Todos os lotes, indistintamente, possuem linhas
limítrofes que extremam com vias públicas oficiais coincidentes com o

alinhamentopredial.
Prágrafo3 -Asparcelas S, 10,11 e 12 estãogravadascom faixa "non

aeditificandi" de 15m apartir do Rio Itapocu (margem direita).'
Art. 3 - O registro do loteamento em pauta em cartório competente

deverá ser efetuado no prazo de ·180 dias, sob pena de caducidade da

aprovação.
Art. 4· - Este! Ddc(etô"eiltrará em vigor na data de sua publicação,

retroagindo a 10/02/93, revogadas as disposições em contrário.

Jaraguá do Sul, lOde fevereiro de 1993
Durval Vasei Otal';alfoEduardoPamplona
PrefeitoMUI.icipal SecretáriOilePhlIIejamelllo

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Munillipal de
_Jaraguá do Sul

Errata:
Publicado incorretamente, na

ediçãon"3726de29dejaneiroã04
de fevereiro de 1993, o texto do

parágrafo único, do Artigo II, da
Lei Municipal n° 1.648/93,
REPLUBICAMOS o mesmo, na
sua fonna correta:
Art. 11-

Parágrafo único - Os membros

integrantes dos Conselhos
mencionados neste artigoNÃO
serão remunerados.

56 JORNAIS
Assinaturas dos seguintes

jornais:
Folha de São PaUlo
Estado de São Paulo

Folha Mercantil
DiárioCatarinense

Jornal de Santa Catarina
Assinaturas/Anúncios

Fone 72-0887.

-·-----1

IVERÃO
hEMBRA ALEGRIA, LEMBRA FANTASIA, LEMBRA

FOTOGRAFIA!
VERÃO

LEMBRA MUSI.CAL, LEMlRA INSTRU'MENTAL, LEMBRA

CARNAVAL!
r_

- - - - - -

_, Guarde todos os bons momentos de seu.

d'

I
I verão para sempre. Fotog rafe.
I Máquinas, film·es e revelação com a

: qualidade Fuji e o atendimento LOSS.

I E faça o melhor Carnaval, com os

I instrum'entos musicais que o MUSIC

BATERIA IMPORTADA I CENTER LOSS oferece em variedade, I
JAPONESA I qualidade e ótimas ofertas.

_ I' I,MAXSTONE
.- I MUSIe, CENTER IComSpeças I L O S S i

Cr$ 17.000.000,Oa.�vista) I I
I 2 unidade. / I 1

IIL Ohs�_:Não_acompanha o_spratos_'
_

!. Marechal, 286 I
_

...

�__ F_o_n.e - 71-0181 - Jguá d� S�I- s� _j

13, ;, Jaraguá do Sul, 26 de fevereiro a 04'demarço de 1
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MUCHILA
Vende-se muchüa grande do
Exército por Cr$ 400.000,00.
Tratar no Gorpo de Bombeiros,
com lvaro.

Cl.··. BICICLETA CALOI
Vende-se bicicleta. caloi . em 21
marchas - fone: 73-0306, com

Maria.

MÁQUINA
Compra-se máquina de costura
·Overlock até 3 mil pontes - fone:
72-1091, .com José.

VENDE-SE
Vende-se terreno em Barrá Velha
450 m2, próximo ao 2 trevo, valor
Cr$ 7.000.000,00. Tratar na Rua:
28 de agosto, próximo ao

Estofados 2m, falar com KrOger.

VENDE-SE
Vende-se um 3 em 1 com 2 dec,
marcaCCE parCf$ 4.000.000,00.
Tratar na .Rua 316, Mariano
Vitkoski, 131 na Vila Rau.

CASA
Vende-se casa na Cohab lote I "
quadra 9 número 436, com

garagem para 2 carros toda
murada - Aceita carro no negócio.
Tratar no Loc I.

MESA,D�� HAÇÃO
.

VendEi-se m sa de talhação de
4.4Ox1 ,GO 1- e u�a máquina de

tall�ar marta Plus 3,5 polegadas -

no 'valor de Cr$ 7.000.000,00.
Tratar ha Ru Joinville, 4521, com

)Osm��.
.

'CHEvEfT 9· /

Vende-se evette ano 79 bege
em otimo estado' - fone: 72-0654.

MAQUINA DE PICARTRATO
Vende-se máquina de picar trato
com chave e o motor, Valer Cr$
1800.000,00. Tratar na Rua: João
Doubrava Tifa da Poivora.

MÁQUINADE TRICO
Vende-se máquina de tricô Elgim
830 frontura, aceita carro de
menor valor, tratar pelo fone: 72-·
1469.

COMPRESSORDEAR
Compra-se compressor de ar de
10 pés, 220 libras. Tratar pelo
fone: 72-1392 ou 72-3663.

PULSEIRA
Vende-se pulseira d ro 1.8
quillates.valor Cr$ 800 mil. Tratar
pelo fone: 72-0027, com Eliane.

CARRO
Compra-se carro - paga-se até
Cr$ 25,000.000,00. Tratar pelo
fone: 72-0668.

CASA
Vende-se casa no loteamento
Estrada Nova - troca por carro.
Valor Cr$ 50.000.000,00. Tratar
pelo fone: 71-2955.

MOTO CG ICORCEL/75
Vende-se Moto CG/85 por Cr$'
25.ooo.ooo,ooeCt>rceI175porCr$
27.000.000,00. Tratar pelo fone:
72-2573.

.

CB400/82
Vende-se CB 400/82 cor preta.
Valor Cr$- 30.000.000,00. Aceita
se carro no negócio. Tratar na

Rua: ViGior Rosemtlerg, 870 ou

pelo fon.i!: 72-3426.

VENDE-SE
Vende-se ou troca-se moto RD2
batida ano 84 por uma gareli. Tratar
na Rua: Bernardo Dornbusch,
1001.

VENDE-SE
Vende-se cachorro

Baset(Linguiça). Tratar na Rua
Thomas Francisco de G�, 501.

MÁQUINAINDÚSTRlAl
V�nde-se máquina indústrial

lubrificaçãoAutomáca 4mil pontas.
Valor Cr$ 5.800.000,00. Tratar na
Rua: João Planincl:leck, 797 - pouco
tempo de uso.

CASA
Vende-se casa demadeira·próximo
a Rodoviária Nova. Valor Cr$
180.000.000,00.Tratarna Rua: 485,
sinO, c� Laudelino de Oliveira.

LAVAÇÃODE ROUPA
�ceita-se lavação de roupa. Tratar
/na Rua: Henrique Marquardt, 340-
próximo do Hospital Jaraguá.

PERDADEDOCUMENTOS •
JAIR I;!ARTEL, perdeu todos es

seus documentos, quem encontrou
entrar em contato com

CARROCERIAS RIEGEl.pelofone
71-0139.

.

• •

MICROONDAS
Vende-se forno, modelo Sharp,
por Cr$ 7 milhões. Vende-se
também um vídeo game por Cr$
1.200.000,00 e uma cristaleira pr
Cr$ 1.800.000,00. Tratar 71-1875
cl Luis.

TERRENO
Vende-se, em S. Elento do Sul, de
471 m2 na Serra Alta, por Cr$ 40
milhões. Tratar 71-1565 cl
Geraldina.

VENDE-SE

Compressorde 120 inilhasc/motor
e um cavalo novo. Tratar na Ilha da

.

Figueira, rua Ernesto Sasse, 270.

VENDE-SE
Cãogrande, preto. Tratar72-0319.

MOBILETTE 88

Vende-se, por CR$ 9 milhões.
Tratar 72�1238 cl Marli.

PRECISA-SE
Motorista para caminhão truk cl

pelo menos 3 anos de experiência.
Tratar na rua Henrique. Geffert,
6_25: Vila Lal�u.

CP Classificados

+�a {tão(/. /l(W'to \Q/:rfieil·Fel" O se« el'o.,f,f{téaifo: 8a,fto.
li<- ati a btl/(ea /l(Q/:r�d�/Ífr�'GRAF/'IL - 'lIlA {'AUTA

'A'IURI - D/IlAMA rA I
HOll - 8AII�DA VU I,

COR 10·
DO -POVOJ
Nem grande, Nem pequeno,

apenas um JORNAL

Vende
Terreno - cl 450m: - Vila :"ova
Terreno - cl 500m: - Schroeder
Terreno - cl 900m: - Vila :"ova

Churrascaria eq-uipada - Centro
Casa de alvenaria - cl 125m: - Centro

Terreno - rua Walter Marquardt, c] 600111: . /

COMPRA-SE
Carro paga até 18 milhões - Tratar.
na Walter Marquartd, 552 com

Nelso.

aSSl .1Ca . OS
Fax (0473) 71-V3�'b Fone (0463) 7b-6363

�------------------------�----�----------------��--
'

COMUNICADO
A AMJ-8 E OCPL convidam para
patestra sobre Contaminação
Alimentar I Agrotóxicos, proferida
pelo Dr. Gert Fischer, día: 02103 ás
20 horas no Auditório do Sind.
Trab. Ind. Do Véstuário. Aberta ao
público e principalmente ás donas
de casa.

FUSCA
Vende-Se ano 74, original com
motor O km - Tratar na lanchonete
Canecão. \

VENDE-SE
,
1.�anelas novas de ferro com grade
e veneziana de 1 x1 ,20 - 300 mil
cada - Tratar com Mario na rua

Domingps Rosa 2186.

TERRENO
Vendo terreno na Vila Lenzi - perto
Getúlio Lenzi. Tratar pelo fone: 72-
0691.

PONTOCOMERCIAL
�- .mdo ou troco ponto comercial
na Rua: JoinVllle. informações na

Rua: Joinville, 3161, comOrlandoou
Ana, Somente horário comercial.

CASA
Vendo ou troco casa de alvenaria
24�m2 terreno 2.900 m2 na lateral
da Rua JoinvHleem frente aWeg II.
Informações na Rua: joinville, 3161,
com Orlando ou Ana, somente
horário comercial.

MICROONDAS
Vendo microondas marca Sharp
novo. Valor Cr$ 7.000.000,00.
Informações pelo fone: 71-1875,
falar com Luiz ou Anelori

VIDEOGAME
Vende-se.Video Game Atari 2
controles de 4 comandos. Valor
Cr$ 1.200.000,00. Informações
pelo fone: 71-1875, falar com Luiz
ou Anelori.

CRISTALEIRA
Vende-se uma cristaleira de
fórmica - completa. Valor Cr$
1.800.000,00. Informações pelo
fone: 71-1875, com Luiz ou Anelori.

GALPÃOPRÉMOLDADOS
Vende-se Galpão Prémoldado
13x15x6.ValorCr$35.000.000,00.
Tratar pelo fone: 72-186.5.

COMPRA-5E ,
(

Compra-se 2 butijões de gás vázio.
Tratar pelo fone: 72-1571.

VENDE-SEOU TROCA-SE
Lote na praia de Perequê, em Porto
Belo, por lote em Utajaí.
Terrenosituado a 100m d� praia,
plano, cl rua calçada: Preço US$
4.500. Tratar cl D. Marai pelo fone
72-0773.

TERRENO
Vende-se terreno de 15x32 na Tifa
Schubert Valor Cr$

'30.O,'il0.000,00., Tratar na

Lanct�pnete Rock Back - Fundos

daW&IgIl.
BRASILlAI77
Vende-se Bra!>ília'77modelo 78 no
valor 'de Cr$ 32.000.000,QO.
Informações no Posto Esso -em

Corupá, com Jairo.

VENDE-SE
Máquina reta, modelo Juki. Cr$
7.500.000,00. Tratar 71-2831 cl
Victor.

Vase1 Imobiliária

Cen�ro ComerciarCarlos Frederico Vasel:(�
Rua WalterMarquardt,623-sala 7-'one:(0473)72 0153

P,otocolo n'� 074891/8-78, Jaraguá do sul-se

Aluga
Sala comercial - rua J050 J. Ayroso
Telefone ..

Jaraltuá·do Sul. 26'de fevereiro a 0-1 de março de-199.J
Ö
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NOVela (I)
Conttnuaembrulhada a novela da compra do passe do

jogador Valmor. pelo Juventus. De um lado Ângelo
Magucci, exibtndo document?s e jurando "de pé junto",
que comprou o jogador direitinho. De outro a CBF. FPF

I

e o Corttiba, afirmando que o passe pertence ao clube

parpnaense. É no meio, levando o maior "preju", o

Juventus. Até parece estória de baiano que vai para oRio
deJaneiro e compraaponteRio/Niterói, por uma bagatela.
Alguém está de gaiato nesta novela.

Novela (II)
Para tornar ainda mais empolgante o enredo desta

novela - que de ficção /fIão tem nada até agora -, o

Juventus firmou contrato'de empréstimo de Valmor. junto
ao Cortttba. até 31 de Agosto. período em que, segundo a
direção do clube. pretende-se comprar opasse dojogador.
,Juntando tudo quer dizer que o ''Moleque Travesso" vai

comprar o passe de Valmorpela 2n vez, em menos de dois
anos, sem que' ele te� saído do clube. Nem Gilberto

Braga seria capaz.de�inventar uma estória destas.

-!úlio César
E no mínimo uma falta de respeito a postura dos

dirtgentes da Divisão Municipal de Esportes (l)ME) de

Jaraguá do Sul. diante da inércia no caso ocorrido-com
o jogador de basquete da seleção da cidade, Júlio Cesar

Behling. Não interessa sefoiprestada ajuda aosfamiliares,
até porque não sabemos sefoi. Mas'alguém deveria estar

presente ao movimento. organizado por amigos, inclusive
colegas de seleção. exigindomais segurança nomunicipio.

) Ninguém da DME apareceu para prestar apoio ao

. movimento. Só em Jaraguá do Sul.

)

,. ..

.,.

DãQ :do.,Campepllatb··.'�Classifíc
CI. Equipe ;,t )J". V. E. Dr< Gp': :Gc ',Sir'
1° Criciuma ,- 4 '2 Z O' 'o "6' ,3 3

2° Joinville 4 2 2 o 'O 3 'o '3
3° Figueirense 3 2 1 1 O 3 2 1

4°
'

Marcílio Dias 3 2 I I O 2 1 I

Concórdia 3 2 I 1 O 2 1 1

Araranguá 3 2 1 1 O 2' 1 1
7'" Avaí 2 2 O 2 <O 2 2 O

I'

8° Internacional 2 2 O 2 O 2 2 O

9" Caçadorense 1 2 O 1 I 3 4 -I li

Joaçaba I 2 O I I I 2 -1

Chapecoense 1 2 O I I 1, 2 -1

Brusque I 2 O I I O I -I

}3" Tubarão O 2 O O 2 2 4 -2

14° Junntus O 2 O O 2 1 5 -4

Regulamento
Naprimeira fase todos jogam contra todos. em 1111'110 e returno paI'((

definirosdois quadrangulares e ohexagonalda segundafase. Em caso

de igualdadeempontos. oscritériosdedesempate entreas equipes. pela
ordem; nessa primeira fase, são os seguintes: 10Maior número de

vitórias: 2°)Maiorsaldodegols; 3")Maiornúmero degolsafavor; 4',
Confrontodireto: e 5") Sorteio.

_

Vor- nHOTIJlUU que Jugé:lUUI e uu \.JOflllDa
- o

Contratação de Valmor
. -

-.

- • T,.

permaH(!ceemmistério
Jaraguá do Sul - tinua

indefinida a novela do
Valmor, O jogador teria sido
contràtado pelo Juventus, junto
ao Coritiba, mas para a

Confederação Brasileira de

Futebol(CBF) e a Federação
Paranaese(FPF), o passe ainda é
do Coritiba, Em função disso a

equipe de Jaraguá do Sul, acertou
o empréstimo do jogador até 31 de

agosto, para
.

que ele possa
disputar o campeonato, numa

, negociação que custou Cr$ 18
milhões.

Na quinta-feira(25), a di�a
,

doJuventus entrouna CBF, através
do advogado da Federação
Catarinense(FCF), com um pedido
de escl'arecimentos a respeito da

situação da Valmor no ano

passado e com isso, segundo o

Vice-presidente do clube, Alcir
Pradi, espera-se saber em que
condições ele estava registrado
na equipe.

O ex-diretor de futebol do

Juventus, Ângelo Margucci,

Margucci, Tentou comprovar a
compra do passe

apresentou documentos, através
da imprensa na semana passada, .

que, segundo ele, comprovam a

contratação pelo do jogador
"Moleque Travesso": "Mas isso

prova apenas que Valmor

pertencia ao Juventus durante o

ano passado e não

necessariamente, que seu passe
havia -: sido comprado", revela

.

AlcirPradi.

O Vice-presidente, disse ainda

que "quando chegarem os

documentos da CBF, teremos

condições de saber o que
realmente foi negociado e no

acaso de se confirmar que Valmor

pertence ao Coritiba;: alguém terá

,de devolver o dinheiro- que fQ�
pago, com juros e correção".

De acordo com Alcir, em

fevereiro do ano passado foi

pago um recibo de Cr$ 1,5 milhão
para a contratação de Valmor,
"neste valor podem' estar

incluídas despesas de viagem,
transferência, etc. O valor pago
pelo passe p�ece que foi Cr$ 900
mil", disse Pradi. Hoje, com

atualização esses valores atingem'
entre 15 e 20milhões de cruzeiros.

Enquanto isso não se resolve,
Valmor, que tem o passe avaliado
em Cr$ 100 milhões, assinou
contrato até fevereiro de 9�, com o

Coritiba, para que se pudesse
acertar o seu empréstimo e liberá
lo para jogar.

.

Juventus busca sua reabilitação
Jaraguá do Sul - Prossegue

neste final de semana o

Campeonato Catarinense, com a

realização da 3a rodada, O
Juventus joga na segunda-feira,

.

em .Toinville, porque o JE<; não

permitiu que o jogo fosse
realizado no sábado, em função de

que o tricolor joinvilense joga no

domingo - o time de Jaraguá do Sul
cumpre a punição de perda de
mandodecampo, determinada pela
federação. A partida é. contra a

Caçadorense e o Juventus precisa
da Vitória para se reabilitar das
duas derrotas seguidas no

campeonato.
Os jogadores Iniciarem a

preparação, já na segunda-feira (Cl
.

de carnaval e o técnico Picolé.
conta com todo o plantel - os

entraves com a documentação de

alguns jogadores já foram
solucionados pela diretoria. ,Na
terça-feira, a equipo treinou t..!111

Corupá , no campo do Dom

Pcdrc{cquipc local).

Segundo o Supervisor do
Juventus, Abel de Souza Ribeiro,
os dois primeiros jogos - contra

.lEC e Criciúma -, "Não serviram
como base para que se pudesse
fazeruma avaliação da equipe, pela
torça dos adversários e o pouco
conjunto entre os jogadores, mas
depois dos jogos contra

Caçadorense e Araranguá,
poderemos ter uma noção exata do
rendimento do grupo".

Abel disse ainda que" de

momento, não se. cogita a

contratação de nenhum' reforço
para a equipe, "Somente depois de
avaliarmos o rendimento do grupo
é que pensaremos nisso", afirmou.

ELETROLAR
Comercial de Peças Ltda

Posto Autorizado
Arno, Walita, Britânia, Eletrolux, Suggar, Fischer, Layer,
Nardeli, Lorenzeui, Fact, Makita, Famc c BlackDccker.
Compra c venda de máquinas de costura, peças, aparelhos,
agulhas e assistência em geral. Peças e acessórios para

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

Fax-Fone: (0473) 72-2200
- ;Jaraguá do Sul

,SANTA MARTA
CONSTRUTORA, INCORPORADORA c'IMOBILIARIA· LTDA.

PROJETOS, CONSTRUCÄO,OECORAÇÃO,VENOAS OE TERRENOS, CASAS E APARTAMENTOS rua·Reinoldo Rau, 541- Fone: 723282
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-'-:�ê'onselho Déliberativo reelegeu empresário

ACIJS/reltlege Donini
\ '-Durante amanisfestação no último sábado. opequenogrupo-d«

,

.'

d.pessoa mostrou a delermina.ç:ão, U(.'s lião se intimidarom com dl1 pfl. ./.ramal'S' um, man' _�.,'a:_'...
,

topresença da PlI que desviou o Irá/ego por I/II/a rua lateral a .11'.[1'
/<

_

..

,,_Mal. Deodoro e tentaram impedir que isso fosse feito. .. 1 conversa
entre manifestantes e o tenente Drachinski da PJ I, acabou se �.�. :

__-.
.

t ,(' J ii -

'I J
'

t: O,'.' a·11/'II/C).',· se �/.� Jaragua do Sul - N a que cada presidente cumpre doisransjormanao "!": atsçussao e roca ae ofensas. , , _,

alteraram em alguns instantes. �pr
,

s�gunda.-feira (22), �!!�i!a:a mandatos, para que os seus

Fotu/Sidney Leandro/Fote Loss diretorja., d-a---''A:ssocJaçao projetos e intenções possam ter
- '-eõÍtle��ialc'lndustrialdeJaraguá continuidade e se alcance psdo Sul (veja quadro abaixo), cm objetivos esperados: .

assembléia entre os associados. Na ocasião da assembléia, foi
Inicialmente foi eleito o novo apresentado pelo presidente da -c

Conselho Deliberativo, que em Acijs, um relatório em que eram
seguida, confirmou o nome de apresentados os aspectos
Vicente Donini, para dirigir por dl�stacados das ações realizadas
mais um ano, a entidade durante a g�s.tão 92/93,('empresarial de Jaraguá do Sul. Igualmente Donini destacou os

.

.pontos que mereeerão especial
atenção, durante este período
em que se manterá à frente da

Vicente Donini, reeleito naAcijs entidade.
--��--------��--�I�------------�

'. 'J)ir�tore� daAcijs - 'Ge$tãJ!março/93 a fev/94
.'

'. >//',; <>:<> '''' ',> '., ,
, '. '.",. "

.,. .� ,'" .. ..

EMFOCO
Segurança (/)

_._._:.----

1 >-- ManUcstantes
discutiram
comPM

Segurança (II)
Em dado momento da manifestação; o bloqueio da Avenida,

impedia que U'" ônibus de excurção de Belém do Pará, pudesse
passar e chegar até oNelohotel (a 10metrosdo local onde estavam
osmanifestantes). O tenenteDrachinski tentouforçar apassagem,
sem sucesso. Os turistas tiveram de descer e caminhar até o hotel.
Houve protestos dos visitantes, que não sabiam os motivos da

mantfestação.
Remédios são apreendidos
A diretoria da Vtgitância Sanitária da Secretaria de Saúde do

Estado, remeteu para Jaraguá do Sul, uma relação com 27
remédios que deverão ser retiradns de circulação, por terem,
proibida a sua comercialitação.

São eles; Bioflgado, Bola Porco doMato, Bucltvit, Cobavitál,
Defatig, Desfatigan, Dent-Bom, Enzivltal, Energivlt Vitaminado.
Encefabol, Epocler, Energisan, Ergontenor. Estomazil, Enzicoba,

• Hepatotris; Hepatopax, Hepatobil.Hepatocel, Isketan, Kava Form,
PeriatinBC, Sanguenol, Stimulex, Apetisa, Proviron e Formemory.
O secretário, Irineu Pasold, já tomou as providências para o

cumprimento da medida

2.000 Novos alunos
A secretária de Educação registrou um aumento de cerca de

2.000 novas matriculas paro o ano letivo de 93. Neste 0110 9.078
alunosforammatriculados, sendo 7.478na redemunicipal; 641 na
redemunicipalizada; e 959 noprojeto educar. Omaiornúmero de
inscrições (1. 289), sedeu nopré-escolare omenor (404), observou
se na 8Qsérie. Com o crescimento a secretaria informou que sefez

, necessáriacomratação de 50novosflmcináriosparao atendtmento.
Horário de ônibus
A Prefeitura Municipal de Guaramirim pediu - e a empresa

Viação Canarinho atendeu-, alteração de horário dos ônibus da
linha Guaramtrim/Jaraguá doSul/Guaramtrim. Agora os ônibus
saem, nos dois sentidos, a cada meia hora. Por outro lado
moradores do município dizem prejudicados, pois o ônibus agora
não circulam mais nas localidade de Caixa d'água, prejudicàndo
aquelesmoradores daquela região.

CA reeleição de Donini, já era

esperada, por se tratar de lima

atitude costumeira da Acijs, em

Contáminação
de alimentos
em discussão

Jaraguá do Sul - A Associação
Médica de Jaraguá do Sul (AMJS) é o

.

.
Centro de Profissionais Liberais (CPL),
promovem nesta terça-feira (02) uma

palestra com o Agrônomo e ecologista,
Gert Roland Fischer, de Joinville, Será
no Sindicato do Vesmário, a partir das 20
horas e o tema abordado: Contaminação
Alimentar!Agrotóxicos,

De acordo com o médico, Walter
Falcone, presidente da AMJS, que
intermediou o contato para a realização
da palestra, a ocasião será muito oportuna
para que sejam exclarecidas as dúvidas
que a população possa ter sobre o assunto.
"Também porque serão apresentadas
soluções, inclusive a possibilidade de

implantação de um laboratório de
bromatologia - análise de alimentos -,

financiado pela' Alemanha". declarou
Falcone.

Ele disse ainda que "hoje quando
chega um paciente no hospital
contaminado por agrotóxicos;
habitualmente, consulta-se o Centro de

Informações Toxicológicas, de

Florianópolis, por telefone. As

informações repassadas pelo centro, que
sãomuito (Iteis, São ex1raldas damemória
do computador. mas quem fornece as

informações para o centro, são as

próprias multinacionais que fabricam os

agrotóxicos" ,

arg!)
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PARA CONCORRER Basta você juntar Cr$ 900.000,00 em

tickets e notas fiscais das Lojas e Supermercados Breithàupt e.

trocar por cupons a partir do dia 23/11/92:

U �3 ;1 � i i : [�! 11 �
,

Você sempre sai ganhando

DIA 27103/93
2 AUTOMÓVEIS FIAT UNO MILLE

16

62SORTEIO
06/03/93

2 REFRIGERADORES CONSUL
2 MOTOBOMBAS SCHNEIDER

2 MÁQ. CORTAR GRA� TRAPP
2 FURADEIRAS BOfV ,1 HOBBY
2 KITS DE TUBOS;)TA. HELENA

(1 Prêmio para cada Série)

J?raguá do Sql, 26 de fevereiro a 04 de março de 1993
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