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Plebiscito
L

_ O Secretário de Segurança dissequ'�horias dependem de parceria

"Empresário'
fala sobre a

consulta
o Presidente da Fiese, duranVa
sua visita à Jaraguá do Sul, falou
sobre a votação do plebiscito. Ele
se diz indeciso sobre -o sistema de

governo e criticou os movimentos

separatistas. "ágina 3

ß.Estatística . �.
Rodoviária
apresenta

#

os numeros
o Administrador da Rodoviária,
Edson MUller, apresentou um

levantamento apontando o fluxo
de passageiros constatado nos

meses de janeiro e fevereirodeste
ano. Página 5
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Colar
Paral�lo
Compra :.Cr$22.500,OO
Venda Cr$22.700,OO

. Turismo

Compra l·/... .. Cr$22.000,OO
Venda Cr$22.6S0,OO
Comercial

Compra Cr$20.681,30
Venda Cr$20.681,40

TR
Ta.xamensaL 26,OS%

Salãriom�nimo
Março Cr$1.7Q8.70S,OO

cargas e Passagen'
Fone 71-0091- Fax 71-0363

.

Pacheco apresent
..

Sidney Pacheco, chegando na Prcfeitura,ontem à tarde

. Futebol �

o Juventus perdeu para o

Araranguá,ontem,por I xO. O jogo
aconteceu no campo,de adversário
e a equipe do técnico Picolé que
não conseguiu marcar, apesar de
ter várias oportunidades, acabou

sofrendo um gol a os 15 minutos da

segunda etapa. Dunga ex-

-Juventus, foi quem marcou para o

Araranguá. O próximo jogo do

Moleque Travesso, é domingo
contra o Brusque. Página 15
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.Nova Cadeia Pública

.Nova Delegacia de Polícia
• Criação do IML
• Criação da Delegacia da Mulher
• Implantação do l�o BPM_

Esses foram os principais
compromissos assumidos pelo
SecretáriodeSegurançaPública
do Estado de Santa Catarina,
Sidney Pacheco, em sua visita,
ontem à Jaraguá do Sul. Ele se

reuniu com autoridades locais,
além do Prefeito Municipal
Durval Vasel e o Deputado,
Udo Wagner.
No encontro de ontem o

Secretário se comprometeu
também a contemplar Jaraguá

Dia 8 de março
homenageia
as mulheres
Página7

Senai

do Sul, C0111 mais viaturas,
armamento, e na medida do

possível, com o aumento do
efetivo. Ele também anunciou

que serão resolvidos os

problemas de comunicação.do
COPOM, que sofreu avarias
com os últimos temporais.

Sidney Pacheco também se

reuinu com empresários do

município, na sede da

Associação Comercial.
Página 16

Cultura e laser.
I

• I·

Dicas da noite
e de bons filmes
Página8

Moreira Douat, veio à Jaraguá do
Sul, para receber a doação feita

pelo Grupo Weg. O custo dos

equipamentos que compõem a

bancada é de Cr$ 180 milhões.

FONE (0473)72-3200
T.ELEX 474- 519

FAX (0473) 72-0304

Juventusperde 3a Douat veio receber

partida nó estadualdoação de bancada
o Senai de Jaraguá do Sul, recebeu
na quinta-feira a doação de uma

bancada de eletrônica que será
utulizada na formação de alunos
dos cursos de eletricista instalador
industrial e de eletrônica básica. O
Presidente da Fiese, Osvaldo' Página4Cl· .. ·
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SÓ na saudade". O Passado só é.;impor:tánté:;:
se o seu tempo foi bem empregado (li
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HÁ 73ANOS

- Em 1921. o dr. Arno l\larquardt.
dentista diplomado.. dava consultas
diárias, a partir de 10-04-221.
defronte à Tipogralia e Papelaria do
CORREIODOPOVO, naruaCoronel
Emílio Carlos Jourdan.
- A "Schützenverein .Jaraguá" fazia
reunião seguida de baile na Salão de
Gennano Enke, defronte do seu

"stand" de tiro, 'na Estrada Nova,
atual Pres, Epit. Pessoa, promitiva
sede social própria, doada por Bem

Grubba,
- Rudolf Kausch, do Hotel Brasil
anunciava. no jardim do sr. Jordan, o
serviço dc churrasco e concerto'
musical, além dc .bebidas geladas,
chopp. etc.

HÁ70ANOS
, ..

- Em 1923, João Raymundo,
negociante. vendia'e trocava farinha
de milho no seu estabelecimento
'onde hoje é o começo da ma Rio
ßran(õo'.
- Henrique Piazera, ex- 'Intendente,
era constituído' procurador de
Venâncio da Silva Porto e

comunicava à Praça para que
dewdores Iizessem seus pagamentos
e credores upresentassem os débitos,
no dia 03-03-23: às 9hs., no Cartório'
de Paz.
O prof." llcilll'Íl'h GefTel1 vinha dia

01-02-23, d.: B1umenau para iniciar
suas atividades de professor na Escola
Evangélica e a impreJ}sa dava as suas

boas vindas.
- O Tribunal Correcional do Distrito
de Jaraguá, realizava uma sessão no

dia09-03-23, sendojulgadoeacusado
l\lberto ,Pincegher, condenado a I
ano e 2 meses de prisão. Servia de

promotor "ad-hoc" o sr. Artur
Müller. Era condenado à revelia por
que não se apresentou, nem atendeu
ao edital. Presidia a sessão do juri o
sr. Walter Breithaupt.

HÁ50ANOS
- Em 1943, em presença do ministro
brasileiroem Estocolmo, sr. Sebastião
Sanlpaio, era lançado ao mar, o novo

vapor "Brazilia", de 7.430 toneladas,
da Linha Johnson. A filha doministro,
Liccete batizou o navio, falando
durante o almoço oferecido'pela
empresa, o progenitor, coni respeito
às relações comerciais sueco

brasileiras,mantidas apesar da guerra,
através do porto de Gotenburgo.
- A enlpresa de Transportes Frenzel

S/A, desta praça, publicava balanço,
encerrado em 31/1211942, assinado
por Adão Sant'Ana, presidente,
Eugênio Siedschlag, gerente e Fran
cisco Fischer jor., guarda-livros
diplomado.

- A Associação Atlética Brasil (ex
Sport Club Brasil) iniciava uma série
de jogos com a Sociedade Desportiva
D. Pedro II, de Hansa, em disputa da'
Taça "Rodolfo Fischer".

HÁI0ANOS
- Em 1983, o historiador Apolinário
Ternes, num coquetel reunia

personalidades de todo o Estado para
lançar o livro "Histór.ia de HA
Notícia", em que retratava os

principais fatos ocorridos nos 60
anOs daquele diÍírio joinvillense, que
acompanhou, também a vida do
distrito de Jaraguá, desde 1923 e, por
vezes até oposto ao ideário do jornal
CORREIO DO POVO.

- Manequinha apresentava mani
festo para dizer que "carnaval, neste
tempos bicudos, é só prá quem tenl

o sanlba nas veias". AssÍllI mesmo,

graças ao idelaismo, a Escola de
Samba "Unidos da Brasília",
comandada por Leocádia Osmar

Rodrigues (Fio) e Manuel Rosa

(Manequinha), a comandar a Escola
deSamba "Jaraguá",quejáfoi "Estrela ®

d'Alva e já foi "Bloco da Catarina".
Manequinha, assim meSlllo saiu para
a Marechal com uma bateria de 12

componentes e igual'número de

passitas, para dar presença no

camaval de 1983. Como não podia
deixar de ser, apareceu com uma

faixa em que se lia: "Escola de
Samba Protegidos do Vasei" -

colaboração da Ratinho Esportes.

Alta TecnOlogia
em matérias-primas
para alimentos

.Folle: (0473) 71-2277 -Jaraguá do Sul- SC
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CORREIO DO POVO

A estrutura da segurança

pública tle Jaragmí doSillpode .\'I!T

ctll,.vitler�'J.j.tlifraca, par« IItItl.tli:.er, illefici'Jfl'!:A culpa, porsua I'e:
II ;�r:.�e'" t,lribllítla àvpessoas

..JéiÍH)/I.fÚI'ei�pelapreslt,çtltl de
,

serviço uqu! lia cidade. A grand«
caus« dest«qllatlrtl nefasto, deveser
implltatla aoenonnedescaso tlil
Governo ti"Estado como a qlle.'ie
paf.fa em Jaragllú tlll Sul:

Tej,m.� repre.fielltalltes tia"'NiOtl,
qlleporcertofa:em seguid«s ape/mi
para que ""S.fU cidadeseja,
merecedora ('I)/IW é, t,temlMaem
...en:..pleittlse rl!1·;,lIlicaçIJe....
Entretanta 110"podemoscontinuar

rna I

. \
\ '

para .�ollldlll}ur egerir\-lIil" q;ie
é ,Ie sua competência eJ" para
reulizar obras qlle "eles tt IIi1" sõo
cupäze» defazer.

''''''--
'

apenasger, 'i�'i1.'1 riqlle:tL� e

ellgllrtlamltl tI. -ofres e.vltltl"ai.{ sem
ajusta contrapãrtidu:

I'tIT isso a impll.�içOtl, qlltlllltl ao
melhoramento tlt'.� condições tia
segurançapública em Jarllg"ú ,III
S"I, deveserproporei""alaos
apelo» eleitoraisfeilll.�I"!/II.{
governante.... ·. ·1/ItI/JIIltl{'tlo,
principalmente �/,.. eleitores, tem de

"marcar "e", !õII'f.{ment«.... qllem .wl"

aspessoas qlle.'i,Ssabe",pedir, f,af
1111momento tle retribuir; cont
-lrablll/111 ptITqlle t� Jill/,eiro lI"il. é
deles .1!...qllecem�efa:'2-IO. '

Todo« II."p"ütiCO.fi f"e.feJi:.e",
administrudores.pensam file
J'lragllú ti" Sill, é bem dtltaJa Je
recursos eqlle a "'"I1;cipalidade
tem condições tleseralllo-

.

suficiente. "Atépot[eser", IIIOS

.'fqllialéI't;tleser {lb.�e"·atl,, "'"
estnd, feit" através depe.�qlli�a� do

Ibope, qlle conclui o seguitue: "A
maioria tim.glll'erllallte.fi - fller
.ft!jallll'refeil",� 'IIIglll'ertla,I,lTes
,110" (·tm.�eglle", atillgir 500ô de
seusplanos Jegtll'!!TI/tI,ptITqlle
-durante tImallJall1 111m10m (I

tlireci,malllellttl tle:mafiações,
illjlllellciatltl.fpelape.f.fllaf qlle I'dtl
buscarajlllianosgabilleles,
;mt,gilla/l(l"queaf:ri", estaria", II"
cuminhocerto", Épreci�" t[estacar
que tIproprio Ibope aptlllta qlle o

\"'í
merodeJ,es.wlaf qlleb'''fcam

ajll,la, representa 1% Jap"p"hlçdll
Va� cMatles.

A vila do distrito
de Jaraguáde 1925

Oswaldo ßeims aguardou para a

posteridade de um postal que mostra o

centro da então insipiente vila. vista do
alto do Morro Stein, atual AADB.

J.jlraguá era ponto estratégico
ferroviário. o que levou o sr. Rudolf
Hufenuessler a se estabelecer aqui. no

final deste ano de 1925.
Se ,de um lado era positivo, de outro

preocupava as autoridades' as recentes

revoltas do Rio Grande do Sul. em 1923
. e a eclosão da revolta paulista de 1924.
deixando uma expectativa de subversão,
A população local e a iJilprensa
estranhavam a atitude da São Paulo-Rio
Grande das medidas preventivas, pois, as
pontes eram guardadas por vigias, dia e

nooite, o que revelava que qualquer coisa
estava para acontecer. (CP. ed. 260, p.
1, 03-05-1924).

'

,

O ceI. Duval, dizendo-se representar
o quartel general das forças em operação
em SC e PR, vinha à Jaraguá, em

companhia do dr. marinho Lobo,
Superintendente Ivlunicipal de Joinville,
para requisitar no distrito (2") atendido
pelo Intendente Artur Müller. levmldo 2
caminhões daqui, I de Wilhelm Weege
e 1 de Carlos Papendieck, tendo os

militares assinado o recebimento dos

veículos, que seriam indenizados
'oportunmnente, confornle art. 20, da lei
nO 4.263, de 14-01-1921 (CP, ed. 285).
O ato provocou reações na vila distrital
e a imprensa escrevia isso. Eis que,
subitamente, eram devolvidos os dOIS
veículos. mediante tenno. Artur Müller
recebia do Ten CeI. Duval o seguinte
telegrama: "l\·luito prazer agradeço
serviços prestados Capitão Barcellos

requisições feitas como comunica esse

oficial chegado ontem de Joinville ".

(CP, ed. 288).
A mobilização do exército também

atingia SC, emborá a prontidão fosse

Reminiscências

relaxada. Falava-se de deserções. Gcsa
Rodolfo Fischer, IiIho de Francisco,
apresentara-se como voluntário no 13°
B.C. e não tinha mais notícias suas,

chegando.se a propalar que tinha seguido
para enfrentar (\8 revoltosos," prontos
para invadir o ex-contetndo. O intendente
Artur Müller intervinha e dias depois um
telegrama, assÍnado 'pelo G.:n. Rondon,
desfazia os boatos. diz.:ndo que o Cabo

Rodolpho do 13° B.C. gozava de boa
saúde. Os caud,ijhos Fabrício Vieira e

Paim, organizavam quadrilhas de
salteadores e já invadiam o município de

Canlpos Novos e para lá seguia um

batalhão para garantia da ordem naquela
região. (CP. ed. 297). Felizmente, em

maio de 1925. Gesa Rodolfo Fischer.

sargento do 13" B.C., do.:fensllf da

legalidade, fazia lima ligeira'visita à casa

dos pais (CP. ed. 313. p. 4. 09-05-25).

A toto 41fe estampa mos da a exata
ell.1ensão da vila. No primeiro plano o

Rio Itapocá e à margem dele, depois dos
arvoredos a recém construída estação da

Empresa de Eletricidade Jaraguá
Ltda. da qual era cotista majoritário
Eduardo Kelleml8lU1 e, ao lado 'desta a

resid ia de Kellermann, a antiga
resid' Jl do fundador de Jaraguá - Eng.
Emílio arios Jourdan. Do outro lado da
rua vê-se o prédio de SaUlnger & aa,
hoje o edificion Jaraguá. Na rua José

Bonifácio; hoje Prof. Esthéria Lenzi
Friendrich, vê-se a éasa de Emílio Stein
e a Escola Jaraguá. Acima de�sa rua

paralela, e�tá a rua Cei. Emílio Carlos
Jourdml, os fundos do salão de Georg
Buhr, Hotel Central e a serraria de

Leopoldo Jan�eri e o prédio em

constmção deste; situado na Avenida-4
Independência, atual Getúlio Vargas. No
outro lado da mellcionada rua, o prédio
do Hotel Brasil e o ,anexo, onde o

CORREIO DO POVO se estabeleceria
em janeiro de 1926. Na Avenida
Independência aparece ainda a antiga
Estação da Estada de Ferro São Paulo
Rio Grande, Ramal São Francisco.
Diversas cassa espalhadas completanl o

"

quadro ��b�no. Noti)iava-se. ,ainda a
_

grande vltona do 13° a.c., de rrotand�
os rebeldes em Catanduvas que se

'

renderam' com o lançamento de granadas
nas trincheiras. (CP, ,.ed. 31l11925).
Fritz von Jaragub - OJ/9j
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Líderdos dizpresários
fala sobre plebise
Jaraguá do Sul" o presidente

da Fiese (Federação das Indústrias
do Estado de Santa Catarina),
Oswaldo Moreira Deuaí, se disse
indeciso quanto ao sistema de

governo que vái escolher em 21 de
abril. "Não me considero

informado, suficientemente, sobre
os objetivos deste

pebliscitl)'
É

preciso que se decida sobre 1

sistema eleitoral para e

tenhamos representação
quantitativa no congresso",
destacou ele.

Douat também declarou que é

preciso que haja

PltidOScomposições claras e, e os

candidatos fixem compr issos
com seus partidos, pa que
tenhamos instituições fOI s".

Ele apresentou sua posição
quanto ao sistema parlamentarista
de governo, apontando que "só
será um sistema viável, se a lei
eleitoral for mudada e se institua
o votodistrital. Acredito que assim'
poderá se ter um desempenho
adequado, sempre respeitando
uma divisão equitativa". Ele
também falou sobre o

'presidencialismo, para o qual
destacou que "se a

�ei
boa o

candidato será bom. sar das

situações que enfren os nos

últimos tempos, pela ensão do

Brasil, o sistema ain a pode ser

considerado bom, por que dá

condições dos representantes dos
Estados e volto a destacar a

necessidade de uma equitativa".
O empresário não descartou a

forma monárquica de governo.

Douat,indcéiso

"Acho que uma monarquia
parlamentarista pode ser

interessante. Já que, se fosse

república parlarnentarista, o

presidente seria apenas Chefe de

Estado, por que não um rei que
vem deuma linhagem, épreparado
para assumir a função e tudomais",
observou Douat. Ele disse que
não acredita que os gastos de umja
família real sejam muito grandes,
"acho que a' família real gastaria

menos que muito presidente por
aí".

Oswaldo Douat, demonstrou
se repulsivo ao movimento

separatista do sul. "É um absurdo.
Temos de manter à unidade
nacional a qualquer preço.

Para isso teria de haver um

pebliscito Nacional para decidir.
No momento não é a solução. Ela
está no campo político que precisa

; de uma representação igualitária,

Anuncie no CP Classificados
E bom para o seu negócio.
É bom para você
Ligue 72.-3363
(e não se esqueça de aumentar seu estoque)

CORREIO
DOPOVO

Nem grande, nempequeno.
Apenas um Jornal

Quando se fala' de
Monarquia eRepública
t

Quande a Constituição Federal dc - Podem.
.

88 assegurou gratuidade na livre É hoje assente entre os historiadores

vulgação dessas formas e' sistemas. que o marechal Deodoro' somente na

através dos meios de comunicação ·de tarde do dia 15 de novembro aceitou a

massa cessionários de serviço público. deposição do Imperador. e o tez n

certamente não queria o que iloje se vê. contragosto, instato pelos líderes

COI
.

,iciário querendo intervertir para rcpublieauos,Quanten seu irmãoHermes
acabar c

'

abusos e o oportunismo que comandava as tropas na Bahia

pamdenlrpnrnlivreesçolíufdo�eleitores. relutou muito em aceitar a mudança do
regime, só o reconhecendo: a 18 de

Leopoldo Bibiano
.

r há mais de nov.embro. após n partida da Família

ano. distribuiu à imprens � o Imperial para o exílio.
.

.

REVIVENDO O BRASIL-lMPL��t;�S�e�el�ltr�e�s�a����:��Concluía que a. revolta militar não era Repu e

'

,

smilitares a conversa

contra o Imperador. dominanteere derrubaroMinistério de
Ouro Preto e não a Monarquia. Na
reunião que houve 110 Clube Militar, na
noite do dia 9. na mesma hora em que a

Monarquia sc deliciava no baile da Ilha

Fiscal, cm momento nenhum se colocou
a necessidade de proclamara República.
até Benjamim Constant não usou a

palavra república.
A intenção de Deodoro, ao pôr-se à

frente das tropas amotinadas, na manhã
de IS de novembro, não era derrubar a

Monarquia, era tão- somente derrubar o
Ministério chefiado pelo Visconde de
Ouro Preto. contra o qual o exército

alegava sérios agravos, Tanto que,

penetrar no Quartel General, em que
estava instalado o Governo, bradou não
viva a República de legenda, mas sim

viva Sua Majestade, o Imperador.
O marechal demitiu o Ministério e

afirmou que Ouro Preto e Cândido de .

Oliveira, ministro da Justiça, ficariam
presos até serem deportados para a

Europa. ,E concluiu:
- Quanto ao Imperador, tem aminha

dedicação, sou eu seu amigo, devo-lhe
favores. Seus direitos serão respeitados
e .garantidos. .

Disse também que encaminharia uma

lista de nomes do novo Ministério a D.
Pedro II. de república,' nada falou".
O Partido Republicano era uma

insignificante minoria.

Dizia ele: "O marechal Deodoro
escreveu duns cartas ao seu sobrinho
Clodoaldoda Fonceca, da EscolaMilitar,
em 1.887 e 1888, nas quais afirma:

República? Seria coisa impossível,
verdadeira desgraça. República no

Brasil e desgraça completa é a,mesma

coisa.
Pouco depois, o mesmo homem

proclamou n República... .

No dia 4 de novembro, graças a um

pedido de seu sobrinho, tenente

Clodoaldo da Fonceca, Deodoro-recebeu
em sua casa um grupo de oficiais, a .

marechal, que padecia de dispnéia ( falta
de ar) devido à sua arterioesclerose, os
atendeu na cama. Os militares lhe
disseram que oVisconde de Ouro preto
pretendia reorganizar aGuardáNacional
um corpo militar formado por homens
ricos no interior do País- e fortalecer a
Polícia no Rio, para contrapô-las ao

Exército. Deodoro comentou:
- Só mesmo mudando a forma de

governo.
Os jovens oficiais ficaram surpresos

comocomentário domarechal, eo capitão
Antonio Menna Barreto. arriscou uma

pergunta:
Podemos agir afoitamente ne sentido

de congraçarmos mais elementos?
Deodoro respondeu como quem dá uma

benção:

�
106 APARTAMENTOS E SUiT.ES,

( COM FRIGOBAR, TELEFONE, AR éONDICIONADO,'
.

TV A CORES).
SALAS DE CONVENÇÕES E CONFER�NCIAS.

Restaurante panorâmico com cozinha internacional
e.todo o conforto de um Hotel. quatro estrelas.

****

HOTS. seAt4SO

Av. Getúlio Vargas, 52-S. -
r Centro

-

. Chapecó' Santa Catarina
Fone/Fax: (0497) 22-4444

.

Telex: 492.28Sj

UM CARRO SEDUTOR
VO E·SCORT GHIA

VENHA
NAM
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Ilusão e Irrealismo
De nada adianta afirmar que o Brasil tem pressa, que os pobres

não aguentam mais. Isso todos nós sabemos. Opovo brasileira não �,
pode mais aceitar ser iludido.

O governo Itamar revelou à sociedade brasileira seu total

despreparo para lidar com economia. Nomeou pela 3'Vez em

apenas 5 meses de gestão, mais 11m ministro da Fazenda: Elise
Rezende, 11m engenheiro de 64 anos que parücipou ativan _' em

vários governos militares.
-

Eliseu entende tanto de inflação quanto Hadd, : de construção.
Alas Itamar optou pela pressa do engenheic Ixando a calma do
economista de lado.

:_;.-'t��)'[3'j'�';"''''''�� líos na idéia daprevisibilidade
para adquirir credtbilidadê. Chega de ameaças ao mercado. Basta,
,de amadorismos e improvisações. O pape/ do governo não é

somente combater a inflação e gradualmente elevar o nlvel de
atividade. E também preparar as bases para 11/1/ novo modelo de

desenvolvimento, voltado para a competição e a competitividade,
para o domínio de tecnologias e para o investimento maciço em

capital humano.
'

Itamar está completamente perdido 110 Planalto. Eliseu quer

"penetrar na engenharia genética dos números". ß i/ária.

Regimes & Sistemas
Está 110 aro carnavaldoplebiscito. Opovo estásendo literalmente

bombardeado pelo ôba-ôba dos monarquistas, o ziriguidum das
presidencialistas e o remexe-mexe dos parlamentaristas. O espaço
reservado 110S veículos de comunicação eletrônica (emissoras de
rádio e TV) está sendo muito mal utilizado.

'

A publicidade que envolve- o plebiscito de 21 de abril, com

raríssimas excessõespredispõe o telespectadorououvinteaconsumir'
um regime ou sistema de governo COIlIO a 11m produto qualquer de ,

utilidade doméstica. Um bombril.
Opovo brasileiro necessita de informações esclarecedoraspara

votar com consciência e responsabilidade. O carnavaljá acabou.

Compulsório já
A Central Brasileira de Notícias (CBNj e o Instituto de Defesa

do Consumidor (IDEC) começaram esta semana uma campanha
para devolução imediata do empréstimo compulsório, cobrado
entre julho de 86 e outubro de 88, na compra de velculos e

combustíveis. O prazo para devolver era dezembro de 89,

Segundo o ldec, a campanha consiste no envio de 2 cartas, uma
ao presidente Itamar Franco e outra ao deputado federal no qual
interessado votou. Quem quiserparticipar pode retirar as cartas,
gratuitamente; no Idee (rua Turiassu, 702 - Perdizes) ou na CBN

(rua das Palmeiras, 3J5 - Sta Cecilia), lia capital paulista.
Aumentos da semana

'

J - Canoas - Forde Volkswagen (Autolatina) alimentaram 26,7%
todos os seus modelos.

2 - Passagens aéreas - Transbrasil e Vasp reajustaram suas

tarifas em �2,3% e a Varig, em 22,5%.
3 - Leite - O litro do leite.B sofreu reajustemédio de 13,6%. O do

.

leite C, teve "alimento de 16,6%.
'

,

4 - Ce/vejas e refrigerantes - A Coca-Cola divulgou os seguintes
pencentuais de aumento: 13%para a cerveja e chope Kaiser e 30%
para o refrigerante.
04 .•

Sena; recebeu doação t
eletrônica

r

area

AproveiteasTarifasPromocionaisde férias /ara·
todoo territórionacional com 35°�de ,de ronto
à vista ou flnonclcdos em até 10 vez

LigU&40;473) 71-0091
e Boa Viagem!
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�/
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"", tuí. do Sul- Com a presença

ffi'présários,dirigentes de sindicatos
patronais e doe integrantes da nova

diretoriadoSenai emSantaCatarina, o
presidente da Fiese (Federação das
Indústrias do Estado de Santa

Catarina), Oswaldo Moreira Douat,
recebeu, em nome do Centro de
Treinamento do Senai em Jaraguá do
Sul,umequipamentodoadopeloGrupo
Weg, queserá util izado na formaçãode
alunos.

<Irata-se ·de uma bancada de
eletrotécnica industrial, avaliada em

Cr$ 180milhões, que será utilizada na
fonnação de 58 almlos dos cursos de
�cista instalador industrial e

eletrônica básica. Naoportunidade de
entrega do equipamento, um dos

professores do Senai, fez uma

demonstração do funcionamento do

equipamento.
Abancada consta deum sistema de

treinamento para o controle de
velocidade de motores de Corrente
Contínua (CC); um sistema de
treinamento para controle de
velocidade de motores de Corrente

Altemada (CA); e um sistema de
treinamento de automação com

ControladoresLógicosProgramáveis
(CLP).

O presidente da Fiese, Oswaldo
Moreira Douat, agradeceu a doação
feitapelaempresajaraguaense, edisse
dos projetos do Senai para este ano.

"Estamos inaugurando uma nova fase
do Senai, em que ele vai deixar de ser
ummero fornecedordemão-de-obra,
para tornar-se um centro de
desenvolvimento tecnológico, ondeos
nossos alunos também terão a

complementação da base escolar,
desenvolvendo ainda mais o seu

potencial", destacou Douat.

VARIG

·,V �<
--------�----�

Ja.·a, ,..�·d� Sul, 05 a 11 de março de 1993

Vendas crescera
Durante a visita da última

quarta-feira (03), o presidente da

Fiese, Oswaldo Moreira Douat,
falou sobre a situação da economia
do Estado, apresentando
,informações levantadas pela
entidade durante o ano de 92. Ele
criticou também a,saídadoMinistro
Adadah e disse que isso cria um

clima de instabilidade opaís diante
dos organismos internacionais.

'Segundo Douat a economia

catarinense, apesar de ter uma

queda no nível de emprego, da
ordem de 1,5% o número de horas
trabalhadas teremsido 3,4%menor,
ainda pode observar Um

crescimento' nas vendas de 6%,
'durante o ano passado. "Outro

aspecto que podemos destacar é

--�

6%em92
que no ano passado tivemos um

aproveitamento de 82% de nossa
'

capacidade instalada e apesar de
toda a instabilidade, por que
passou e passa o Brasil, podemos
dizer que houve um ganho de

competitividade'', ressaltou ele.
Douat lamentou a saída do

Ministro da Fazenda, Paulo
Adadah, afirmando que "isso cria
um

Cli�de
incerteza para os

organis s intemacionais, que já
consegu " entender a posição do

País, fre e aos compromissos
negociações feitas. É o segundo
Ministro que deixa o comando da
economia, só noGoverno Itamar, e
o pior é que em lugar de Um

economista destacou-se um

engenheiro para o cargo".

l
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Quase cem mií pessoas pasàiN�ni "ela i'roädVláítä' nos últimos meses

Crhce
•

0-
Dr. Walter Falcone

Alternativas aos pesticidas

Foi bem prestigiada a palestra do

Dr. Gert Fischer. realizada terça
feira. passada. Nos relatou a.

importánci« de 11/10 1/0.1'

envenenarmos, I/em aos 1/0.1'.1'0.1'

filhos. Pois todos 0.1' alimentos que

ingerimos contém 0.1' ditos

pesticidas. é 1/111 assunto '/lIe nos

preocupa. As nutltlnacionais dos

venenos, ql/e só se preocupam com

o lucro de seus acionistas, e //l10

com' a saúde daspessoas. são seus

países de origem impedidas de .

produzirem determinados tipos de
praguicidas. que seloproduzidos em
1/0.1'.1'0 país sem o menor

COI/trol'\O uso indiscriminado e abusi
dos agrotàxicos. além de aca ar

com a saúde do ser humano, está
acabando com o .1'0/0. pois uma

moléculade agrotôxicoficndurante
quarenta 1II10S contanünando. No
ano de 1940 existiam sete

ij.e/osresistel.
ttesaos agrotóxicos. ho este

númerodtega aôôô ttposde l etos .

resistentes. Ou seja os agrot icos

"';0melhoram em nada a vi I lia

lavoura em que são estemünados.
Temos 2.800 tntoxicados por alio.
nonossopaís. Nôoexisteestatlsücas
de morte 110 país por agrotáxtcos.

Não. temos pessoas se pós
graduando em agrotóxicos.' Todas
as 'fIlulheres têm resíduos de DDT
110 leite materno sem exeção. As
intosícaçõesagudasporagrotóxicos
são óbvias e de fácil diagnostico.
Porém as intoxicações crõnicas é

que são preocupantes. As

multtnactonats dos v enos

escapam dos processos ], iciais

exatamente pelo longo p =0 dos

efeltosdeletériosdosagr; xicos, e

pelas pesquisas serem d. cientes.

Em 1972 ogovemo nnlltardeutodo
O' tipo de incentivos às
multtnacionais dos venenos. O

próprio banco federal, o BaI/CO do

Brasil, naquela época para dar

financiamento para a agrtculmra.
ficava o agricultor .obrigado a

compr�� 30% d4 empréstimo em

agrotôxtcos. ,
A situação é muitíssimo grave.
Nossas maçãs levam de 17 a 25
banhos Oll pulverizações com

agrotôxicos. Iremos batalharjunto
das diversas entidades p9"_licas e

municipais. para termos o apoio
logísticoeassimcoseguirmos trazer
para

1I0S�cidade
o laboratôrto

dê análise alimentosftnanciados
pelo goven alemão. ..

.laraguá do Sul - O Terminal
Rodoviário dc Jaruguá do Sul,
registrou ummovimentode98.683

pessoas, que saíram, chegaram ou

transitaram pela cidade nos dois

pnmeiros meses deste ano. A

média diária de passageirios neste
período, foide I.G72e)nl08ônibüs.

De acordo com o administrador
do terminal, Edson Müller, o fluxo
de passageiros na rodoviária,
aumentou em 10 mil pessoas, de

maiode92-primeiromêsemqueo
levantamento fei leito -, à janeiro
deste ano, "Apesar deste aumento

expressive, não houve aumento

do número de önibus, ao contrário,
foi reduzido".

o fluxo de passageiros
No mês dc fevereiro, o fluxo de

pessoas foi mcnc
.

que em janeiro
e Müller destaca '. so se deu

,.
O administrador do Terminal

. Rodoviário também informou que
em fevereiro. Ioi realizado um

trabalho em conjunto com a

Secretaria de Indústria, Comércio
e Turismo, para se detectar quais
são os objetivos que trazem as

pessoas ao município. "É um

trabalho que ainda está sendo
desenvolvido e em breve teremos

informações mais precisas para
apresentar li opinião pública",
ressaltou Edson 'Müller.

Foto: Divulgaçlo'

Fluxo de passageiros do terminal é crescente
�

Estrutura apresenta várias falhas
I Jaraguá do Sul- o
administrador do Terminal
Rodoviário de Jaraguá do Sul,
apresentou um relatório
descrevendo os principais
aspectos deste setor do serviço,
noqualaponta asmedidas iniciais

que adotou, tão logo assumiu o

cargo em 23 de janeiro .. Dentre
elas destacam-se a mudança no

quadro de horário de trabalho e a

colocação de uma caixa de coleta
de sugestões ou críticas à

prestação do serviço.
"Sentimos uma sobrecarga de

trabalho nos funcionários do ter
minal, tornando-os insatisfeitos e
desanimados, e desta maneira
adotamos um sistema de turnos

de trabalho com escalas de folga",
informou o administrador.

Segundo ele o trabalho agora é
realizado em três turnos de seis
horas diárias, seis dias por
semana.

A caixa de coleta, de acordo
com Müller, já apresentou
resultados positivos "inclusive
com algumas sugestões "que já
foram providenciadas e outras

serão assim que tivermos

condições".

Melhoramentos

A estrutura do terminal tem

algumas necessidades. segundo o
que apontou o relatório do

administrador, Edson Müller.
"Necessitamos de um auxiliar
administrativo. urgentemente,
para cumprimento de tarefas

específicas, carecemos de um

Nota de Falecimento

número telefônicopróprio, pois é
uma .solicuação constante de
usuários- hoje o terminal atende

pelo telefone da Prefeitura 71-
. 0988, através do ramal 269-; a
cozinha não tem fogão, geladeira
nempiaeosfuncionários solicitam.
isso para poderem esquentar suas
refeições; tudo sem contar a falta
de móveis para as repartições
inerentes à administração",
destacou Müller.

De acordo com Edson. já
iniciaram-se obrasde recuperação
das canchas de acesso às

platafbrmas que, apesar de terem
sido reformadas em dezembro
passado, não tiveram um

adequado reforço do solo e

como são alvos de grande peso,
as lajotas não suportamo tráfego:
O sistema de drenagem também

.

está sendo recuperado por ser
deficiente.

ASra. ElisabethaWolfPiazera,viúvade AffonsoPiazera,
faleceuno diaOl103/93, às 13hOSmin, aos 88 anos. Era
filhadepioneiros que colonizaram aregião deGaribaldi e
seus descendentes são figuras de destaquena sociedade
local.O sepultamento aconteceunodia.Oê/Oâ, às lOh, no
Cemitério Municipal do centro. Este jornal apresenta
pêsames aos enlutados.

Quadro demonstrativo
F/lIXo de passageiros no TRJS

Mês Saída Cheaada em trânsito média/dia total
Jan. 16.601 23.105 15.521 2.401 55.422
Fev. 14.420 16.016 12.805 1.545 43.261

• Fome: Administroção do Terminal

Sônia Beatriz Henn

$ Advogada
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 97

10 andar - sala 02
Fone 71-6410

•

Tl"an�fol"me o seu BANHEIRO num ambiente

:,�te 0, ?ltr/íe'ltJ'1t.- Z'� &.Z'�
solu�'o '"

em

telefon€:

\, V.I.P.
e conheça as melhores

revestimentos cerâmicos, meleis �"S'?* lianit�. Solicite um pré-orçcmenjo pelo
411 ouvenha conhecer pes;o'almente nossas instalações: R. Reinoldü Rau,787 �""""_....

_
e ..
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Carta a um {ilho quepartiuo

Localização das mesas devotos do

Município de Corupá
I' Seção- Prefeitura :\Iuniel'al de Corupâ
Prcsidento-Inlanda :\I"ri" Bcrti
I ('I mesário .. I Ians Raiter
2° mesário- I Ianelorc Rutsatz
1° secretário- Marisc Antoniavicz
2° secretário- Joäo Manoel dc :\Iiras

Sup.lente- Gilberto Linzmcycr
2' Seção Prefeitura Municipal de Corupa
Presidente- Leonidcs Edison Hernaccki
1° mesário- Bortololli
2° mesário- Raquel alvos de Siqueira
10secretário- Roscli de Melo Bosse

2° secretário- Roberto Weege
Suplente- Dirce Nass

���r.:zaRamos
Presidente- 1\ lare,õTlêí, ..

1·mesário- Jaquelini Sabino
2· mesário- laneide Teubcr
lasecr.:tário- Augustinho Ludwinski

. 2° secretário- David Winter

suplente- Celso Fussil

4· Seção-1Colégio Estadual Tere7.a Ramos
Presidente- Dileusa Antonowicz
10mesário- Carla Beatriz Stelànhak
2° mesário- Gerson Ilomnann
l°secretário- (jilherto Pezzato
2"seeretário- Gilnei André S(uminski

Suplente- Doraci Rutsatz
5' Seção- Colégio Estadual Tereza Ramos
Presidente- Hildegard Josefina Gonçalves
·1· mesário- lan.:te de Aguiar
2·mesário- Gláucio Gilmar Hermann·
1 ° secretário- l\'lônica Stratmann
2° secretário- Alexandre Roberto Bel.:ti

Suplente-fsael Krazewski·
6' Seção- Colégio estadual tereza Ramos

Presidente- Luiz José de Oliveira Cercai.

1° mesário- Leonir CI.:ia Demarehi
2° mesário- Jeane Cristiane Kramer

1 ° sccretário- Maréia Schewinski
2·secretário- lvana Marisa Schlinski

Suplente- Rosimeriramos de Lima

7' Seçio- Colégio Estadual Tereza Ramos
Presidente- Marilene GreUer
1· mesário- Marilene Elisabeth Perkoski
2· mesário- Giovana Koslowski
1 ° SllCretário- Mario Frankowiak
2° secretário- Paulo Martini

Suplente- Mauricio Baron
S' Seção- Colégio Estadual Tereza Ramos
Presidente- Ronaldo Kohls
1· mesário- Rita Behling
2· mesário- Rita Pankewicz
1° secretário- Rogério Teixeira de Azevedo

2·secretário- RolfBoddenberg
Suplente- Rose Henriete llaulTe
9' Seçio- Escola Estadual Francisco Mees
Presidente- Rose maria Darossi
l° mesário- Mareio Moaci( Eichstädt
2· mesário- Osmar Poener
l·secretário- Magali Kiste
2· secretário- Antônio Ademilson Fossile

Suplente- Rogério Adilson Gessner

10"�ão- Salão Guarani
Presidente- Paulo Gerbard Gessner
I· mesário- Bemadete Krazewski
2° mesário- Ingelore Gessner
1 ° secretário- Genisse Klabunde
2· secretário- Ademir Bianchini

Supl.:nte- Ad.:mar Tiegs
11' Seção- Escola Estadual Pedra D'Amolar
Presidente- Ingelore Rutsatz
1° mesário- Gerson Wolf
2° mesário- Norma Mateei
2· mesário- Maria Eleia ganske
10secretário- Maria Elena Ganske
2·secretário- david Seil

Suplente- Ademar jacir Bassani
13' Seção- Salão Soares .

Presidente- Angela Ralhunde Tiegs
1 °mesário-GildeteAparecidaHoffinannAlexi
2° m.:sário- .Evanilda Krüger
1° secretário- Claudinei Beier
2· secretário- Jairo Rocha

Suplente- Ademir Kelser
- 14" Seçilo- Escola Municipal Barão do Rio
Branco
Presidente- Ironilde Machado Dias
1° mesário- Eliane'Heiden
2· mesário- Ingo Fi�her
1· secretário- Pedro Gozer Neto
2· secretário- Almida Fischer

Suplente- Osni MUlbauer
IS' Seção- Escola Municipallsabel Alto Sul
Presidente- Carlos Roberto da Silva

06

1'- mcsári» .. {'l0w Werner

2" mesário- :-'1�1I'�(JS Beira
1�' secretário- l.acrtc Krüger
2" secretário- Soreya Odila Seil

Suplente- :\lansa Mokwa
I (j' -Seção- Escol .. Mun, Engclbert Occhsler
Presidente- Dirceu Aluisio Pedrelli

I a mesário- Irene Wintrich
20 mesário- Salcte Ceppli

_ �
I" secretário- Janote Maria�ski
20 secretário- ..\.fdo Menel"

Suplente- Ademir .I
.

Wintrich
17' Seção- Es' ._ 1\lunicipal Lauro Müller
Presid . .:leonora Bchnke
a
__,;.".io -l\larlene Scheibe]

}.a ;nes;írio - Amarildo Gessner
I a secretário - Adolar Behnke
20 secretario> Edibert Sehulz

Suplente - Arlindo.-\. Fossile
1 Ij' Seção - Esc. Isolada ltapocu-Hansa
Presidente - Rosane Adler Buschle
I a mesário - Sonia Karsten

2° mesário - Ronaldo Krüger
1 ° secretário - Regiane Nocli Demathe
20 secretário - Dagoberto Lourival Krüger
Suplente - Mauro Paulo Tarnanini
19' Seção - Esc. Es!. Fraderico Viebrantz
Presid.:nte - Marivalda Fachini
1 a mcsáriõ - Everaldo Kamchen
20 mesário" Renilda Marquardt
1° secr.:tário - Paulo.Fachini
20 secretário - Evaldo Marquardt
SUl,lente - Oswaldo Vosgerau
20' Seção. - Esc. Moo. Lauro .C. de Loyola
Presidente - Lauro Stoerbel
1 a mesário - Reinaldo. Belitzki
2° mesário - Elivaldo Furtado
I· secretário - Nelso Furtado
2° secretário - Paulo Siqueira· .

Suplente - Juarez Siqueira
21' Seçao - Esc. Mun. Ano Bom

Pre\i.dente - Osmar Paulo Muller
1· mesário - Dagmar Schulze
2' tn.:sário - Indiane Dias
I a secretário - Francisco Burger
20 secretário - Marcia Sandra Beseke

Suplente - Johnni Braunsburger
22'Seção - UnidadeSanitárioPostode Saúde
Pr.:sidente - Lane A. Krobol \Veidner
I a mesário - Renati Kiaikowski
2· mesário - l\Iaricleia dos Santos
la secretário - Frank Voltolini
2° secretário - Débora Farias

SUl,lente - Mara Schulze
c

23' Seção - Esc. Bás. S30 José (agregara a

2· mCsário - Paulo Cesar Gonçalves
1· secretário - Alaercio Fontana
2· secretário - Mima Wendorf

Suplenle - Adilson Fernando Muller
24' Seçilo - Esc. Reunidas JoséPasqualini
Presidente - Beatriz Maria Maurer

l° mesário - Bemadele Olska
2· mesário - Elisangela G. Vicente
1 ° secretário - Nilta Marquardl
2° secretário - Ingrid Roseli Krüger
Suplente - Dolores Darei Parey
25 Seção - Esc. Reu. Mun. Aluisio C. de
Oliveira
Presidente - Camen Severien
l° mesário - PedroJair AnlolÍowski
2° mesário - Adolfo Hauffe
1· secrelário - Mareio Steffens

.

2" secretário - Aurilene Adriana de Alencar
O)

Suplente - Aslriane Spechl
26' Seção -Esc. Reu. Mun. Aluisio C. de_
Oliveira
Presidente - Cristiane Pauli Mandic
1° mesário - Roseli Wallraud Melchert
2° mesário - Paulina Martini Iltner
1· secretário - Luciano Quost Borges
2' secretário - Alido Tamanini Junior

Suplente - Adernar Erdrnann
166' Seçilo - CoI. Es!. Teresa Ramos
Presidente - AdernarMachado
I· mesário - Cleize Pereira
2· mesário - Cdair Fabiano Bosse
l° secretário - Sandro Walfrido Schulz
2° secretário - Claudia Maria Bier

Suplente - Marilene Ponalh
214' Seção - Esc. Bás. São José
Presidente - Maria Elena do Nascimento
l° mesário - Jean carlos Chilomer
2·mesário - Isone Schapiesky
1 ° secretário � Claudemir Augusto Gessner

2° secretário - SolangeM' Gonçalves
Suplente - Valeir Friendrich

%'

Querido filho
l lojc fazem noventa dias que você foi
embora. que voe': passou dessa para
outra dimensão. da qualoser vivo ainda
não conhece

Saudoso filho, depois que você partiu.
cada segup�.oow.�. passa mais aumenta a

saudade e '�á�lcia que nos separa,
A tua ....>{i' lá de casa provocou um

.a io muito grande entre nossos

corações. Levastes contigo um pedaço
dc cada um de nós.

Todos choramos e sentimos muito tua

'fnlta. Nosses olhos. no início eram

molhados de\'Iágrima�. agora secaram e

tomaram esturricados feito um deserto.
TeU pai chora e está desnorteado qual

. um goleiro na hora do gol, tua mãe

fechou-se com medo de falar. oPabIo
secou-se inlemamenle. o Ricardo chora
e procura nos teus cademos e rascunhos
umn explicação para tun morte tão.
repentina.

o leu clleiro ainda paira no quarto onde
domlias e alí, no chão ou pendurados,
e� teus objétos pessoais e materiais de
a'li1ã. A pasta da Furb ainda está intacta,
com todos os bilhetes e recados

juntamente CDm 't. livrD� que tantos

gostavas dc estudar\
Olho para tua cama- e ainda vejo-o
estirado dormindo ou se fazendo dormir.
com preguiça dc levantar. Lembras-te

do dia cm qUI) eu ameacei colocar na

vitrola. um disco dó Roberto Carlos a

.
todo volume, sc caso não saias da cama'!

E por estas e outras que mais falta tu

fazes entre nós. E daquela vez que

passaste a noite inteira com teus colegas
correndo em voltá da casa jogando lama
IIIn no outro'! Lembras-te'!

Eras só amor c só felicidade. eu sou

suspeito em Ialar., mas teus colegas 'que
os digam pois todos te amavam e a Iodos
fazes muita falia.

Um exemplo desse amor íoi revelado no

dln do teu velório. Quantas pessoas:
jO\'ems. velhos. crianças traziam flores
c chornvam de tristtlza. Os teus colegas
d.: aulas lá da Furb. vitlram em peso
d.:monstrar. com gestos de p.;:zar e

humildade. o quanto eras important<:
entr<: eles. O pessoal do PT. lIluilo
choraram e ficaram desorientados. pois
sabiam qUe <lstava indo embora 11111 grande
amigo. um grande político.

Trem "Pendolino" na curva

Segundo a Revista Scala, do

setorPesquisa& Técnica, impressa
na Alemanha, referindo-se à

ferrovia declara que, f1mesmo em

trajetos de muitas curvas, o

chamado "Pendolino", pode rodar
à velocidade de 160 Km/h;
nemhuma curva é fechada demais

para de. Um comendo especial
coloca os vagões numa posição
inclinada até 8%, compensando
assim a força �ntrífuga dentro da
curva.

No trajeto sinuoso entre Nu

remberg, Beyreuth eHofé onde os

passageiros verificam a velocidade

que ele desenvolve nas curvas.

o time da Stutaio
Marcelo Luiz (produtor e locutor), Mayra Guimarães
(locutoraecontato),ValérioGorges(locu;ltr.ontato),Paulo Fernandes (locutor e coOrdenadoli, Sidenei

Adriano(programador),Edvaldo(locutor), inoFlores

(locutor),OdairBerti (locutor eapresei!l
ordoStudio

Atualidades), Tim Francisco (repg r e redator), ...

Lindolf<>(contato),ElianeSilveir 11
!�ntecomercial),

Femanda (secretária), Amaril "
i_ onticelli (técnico),

Maria Ap· de Souza (cola _"ddora), José Wodzynski
(diretorproprietári.o),A _

JertoLéoBartucheck (diretor
proprietário) e W .�mir Luiz Freiberger (diretor
proprietário). ,/'

r

Outrora o trem regional precisava
de mais de oitenta minutos para
superá-lo; o "Pendolino" faz o

mesmo trajeto em menos de uma

hora. Até o final do ano (11/92)
estarão trafegando vinte desses

rápidos versáteis. O "Pendolino" é
tàbricado por urp consórcio, do

qual fazem parte a empresa alemã
Siemens e amontadora italiana Fiat
Fen-oviaria. Ferroviaria também

participou no desenvolvimento do
trem super-rápido sueco X 2000,
que supera as curvas com omesmo

sistema.

Quando será queoBrasilpoderá
contar com esse equipamento nas

fen-ovias brasileiras?

Alair

Fral1cener,
Garota
Studio 92

Jetfi, meu filho. ás \"CZe� fico comraiva
de mim mesmo por não ter tido o poder
dc impedir tun morte, Sinto ilão ter

brigado -COllI 'a morte c expulsado-a
daquele ho spital para que a vida

prevalecesse sobre teu corpo.
Fui covarde em não ter tomado teu lugar.
pois muito mais sonhos linhas Pjlt'a
viver.

Mas não tive cste poder, aliás nenhum
ser humano teria, pois assim está escrito
e assim Cnsto lillou "morres para um

hOIll<)III. mas cm meu nome. viverás pura
o I'ai".

Filho. perdoa-me por estar chorando
estc choro agonizante rasga-rue e corroo

IIt,) o 'infinuo do meu ser. Choro muitas

vezes de felicidade por ter criado 11111
.

filho. como você. Um HUIO que só me

encheu dc prazer, que não deixou 11111 só

t�linhO
de dcsgoslo.

.

FI··
'."

limo-tl) e at,) os meus últimos dias
ire ,ae amar. Enquanto uma só gola d.:

snng�e correndo lUIS minhas veias não
vou c:sllUecer llUe fui o pai mais leliz do
nlundo.

Bci.ió� do teu JUlj.
et••,

ib�7Ati)Carlos
. �� Fiedler
Notícias de Curitiba dão conta de que
um J1lembro de estinuida família

jaraguaense faleceu na madrugada,
0,30 hs da 3a-feira de camaval, dia 23
de fevereiro de 1993, o sr. Fritz
Carlos Fiedler, conhecido como ATI
entre amigos e familiares, vítima de

parada cardíaca, ele representante
comercial na capital paranaense. O
ilustre ell.1Ínto é filho dos saudosos
Max Fiedler e Fritzi Vogel Fiedler,
muita ligados ao CORREIO DO
POVO do passado e innãode Ronaldo
Fiedler,. residente em Curitiba e Max

Fiedle�Fi.lhO'
despachante nesta

cidade.
Ati Fie t deixa Leoni Schirley
Bordin, lhos e netos e foi dado à
sepultura � Cemitério Evangélico
do Alto da 'Iória, naCidade Sorriso.
Esta folha apresenPi pêsames aos

enlutados.
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escruo em jornais ou

/manchetes.
.

/
o, / .

Aquelas que nem para
seus o/aridos podem

.

destilar .

Aquelas que amamentam
seusfilhos e apascentam
osfilhos dos outros e

àquelas que aquecem em.

seu colo os corpos
carentes de afeto e

calO�.Também àquelas que, hoi
olham de cima a pobrezi .

a

seus pés, bem como

àquelas que têm seu.k pIs
�:;�:��. na miséria l'Mulheres esbeltas de

o corpo e pobres de al. ,

mulheres elegantes de
espírito e maltratadas de

�, corpo.

'o

Mulheres que choram

pelosfilhos que morreram
e mulheres que lamentam

pela perda dos filhos

/
i

pura fora.. Procure manifestar
a todos a '�1() interior
vibra em você, atra ·'és de Sf!US
atos e de suas palavri
compreensão e otimismo.

Seja vocêmesma sua própria
luz, iluminando a todos com
suas palavras de conforto e

incentivo, com seu sorriso de

vivos.

Mulheres de cm' negra e

alma branca e mulheres de
cor branca e alma

empedernida.
Mulheresfamosas e

mulheres anônimas ...
,

Só para mulheres que
geram a vida, que
cultivam o amar; que'
'Zell! f!) -

e-«
'-L)-º""';� o ,�-

entusiasmo e de

encorajamento, com seu

�emplo defé e otimismo.

.Alnda que haja pedras a
ferirem seus pés. A todo
instante continuefirme a sua

.

caminhada em busca do seu,
ideal.

A SECRETARIA.MUNICI
PAL ])EBEM ESTARSO

CIAL, através desua
. Secretária MARIA LUIZA

VASEL, parabeniza toda('I
mulher Jaraguaensepela
passagem do seu dla.

emoção, os sentimentos

m_ais nobres nos corações
de muitos que esqueceram
que afeto e mulher são
sinônimos na sintonia do

AMOR, que governa e é

mola da felicidade
humana..

Épreciso dizer. pqra
essasmaravilhosas
mulheres que o nosso
mundo é menos-mundo
sem elas, a nossa vida tem

menos vida, menos
elegância e menos beleza,
sem apresença da
delicadeza e do carinho
de cada mulher.

Esta�de Santa Catarina
PoderJudiciário

C arcadeJaraguádoSul
Edital N° 01/92

O Doutor Ricardo José Roesler, Juiz de Direito da 28 Vara da Comarca
de Jaraguá do'Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas

atribuições legais.
RESOLVE tomar público o resultado resumido dos trabalhos judiciais
realizados durante o ano de 1992, a seguir:
PROCESSOSCÍYEISE EFEITOSDAFAZENDAREGISTRADOS

j"
. EAUTUAD�SJões Cíveis diversas 32O

Exeeutívos fiscais••�••: �•••.•••.••.•.••••••••.•195
Inventários 50
JuizadoEleitoral 27

3- Audiênéias Realizadas �••••••183
4- Pessoas Ouvidas•••.•.•.•••••••••••••••••••••.••••••••••••.••••••••;•• 251

PROCESSOSCRIMINAISTRAMITANDOEMREGIME

EXCEÇÃO-MMJUIZSUBSTIrUTODR.MARCIORENÊROCHA,
REGISTRADOSEAUTUADÔS:

a) Processo Crime, 141

b) InquéritosPoliciais :..•••..•••••••••••••••234
c) Cartas Precatórias 200
TOTAL

d) Sentenças Proferidas 173

e) Audiências Realizadas 284

t) Pessoas Ouvidas 492
TOTALGERAL DA 2"VARA 1.622

Que o colorido do brilho
dos olhos, que a energia
do afeto infinitoe que a
beleza da graçafeminina
sejam eternamente

lembradas como uma

memória inesquecível no
coração da humanidade,
que esqueceu de dar a
devida importância

.

àquelas que geram a vida
na terra.

Execuções 114

Epara O conhecimento geral resolve passar o presente
edital' que deverá ser publicado na imprensa local. com cópia ao

Ministério Público, OAB e a categoria Geral. da Justiça.
, i)

Separação /Divórcio••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••� 132
Cartas Precatórias !•••••••••.••••••••••••••••••�••209

Jaraguá do Sul, 25 de fevereiro de 1993.
RICARDO JOSÉROESLER
Juiz de Direito

.

. !TOTA.L
1.047

�.
Sentenças ProJatadas••••••••.••••.••••••.•••••••••••••:••••••••••••560

• sendo que
.

sse total foram proferidas a partir de maio/ 92.

Esta é uma men�agem da
SecretariaMunicipql de
Educação a todas ás
mulheres, pelapassagem
do Dia Internacional da
Mulher �.. 08 de março.

egistros Je Fi'rmas - Esc�ituração fiscal e Contcibd - AssessoP'ia
Ad� istralivGI e Contábil - Contratos de Compra e Vendo e Locaç'ão

Confie estes serviços à
.

j�NIZAÇÃOJ�ONliriit!.� ,

�/\ER.C' SIC l�ffJf\
• 07Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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e

IDicas de leitura I •.
i
t .

Perfildo leitor r .."

Entre os freqüentadores
das livrarias de nossa cidade,
o estilo preferido de leitura,
há alguns anos atrás, eram os

romances. Policiais entre os

Atualmente, a crescente

preocupação com o auto

desenvolvimento, a busca do
entender certos

comportamentos do ser

humano, para então melhorá
los, desviou a atenção do leitor
para livros do tipo: Você
pode curar sua vida (Louisc
Hay) ou Umminuto paramim
(Spencer Johnson). .

A proximidade da virada
do século, � chamada Nova'
Era, despertou o interesse das
pessoas para o esoterismo,
sendo Paulo Coelho, apesar
de criticado por alguns, o.
autor preferido do momento

(O Alquimista, Brida, As

Valkírias).
MargifWagner

iDl\RPE
Jj, .....ÇÃOfIhJ DA MALHA

�-
.MODAS

CALÇADOS PARA
TODA A FAMÍLIA

Av. Mal Deodoro.Lsõ
Fone: 72-3585

l3el3eR�.·
'CALCADOS

Av. Mal. Deodoro, 319"

Fone: 7-2-3985
.

08

Twentieth Century Fox Presents

S evocêéflidecinema,
têm rieste final de semana um
bom filme para ver.

"Esqueceram de Mim � -

Perdido em Nova Iorque"
divertídissimo espetáculo que
nos trasdevoltaomeninoKevin,
interpretado por Macaulay
Culkin. Desta vez ele não fica
esquecido em casa,mas simno

aeroporto, enquanto a farnílir
vai para aFlórida.

Ele acaba embarcando para
Nova Iorque, e lá vive outra

. grande aventura, se'

encontrando dois bandidos gue
no filme anterior tentaram

LOST IN MEW YORK

A festado IOaniversáriodoGargam....�hes,��,fointais
um sucessoestonteante.A galeracompareceuemmassaparâ-t�.ar
o"niverofpoint" ,que teve o show alucinante daBandaNúcleoSul,
deJoinvm�Nof1agrante,as belas gatinhas quemovimentaram a festa.

assaltar' a sua casa. E um

confronto incrível.
Dir.: ChrisColumbus
Com: Macaulay

.

Culkin, Joe
Pesei e Daniel Stern

Programação

(

Sexta - 05/03 -

20: 15 - Esqueceram de Mim 2 - Perdido
em Nova York.

Sábado -Q06/03 -

20:15 - E�\lt:ceram de MUll 2 -Perdido
em Nova �\rk. .

22:00 - Fih\\ Pornô.

Donüngo -

"

�03
-

15:00 - EsquJ, ram de Mim 2 - Perdido
em Nova Vor .

20:15 -

Segunda - sem programaçjio
Terça - 09/03 -

20:15 -Esqueceram de Mim 2 - Perdido
em Nova York.

Qual'hl - 10/03 -

20: 15 - Esqueceram de Mim 2 - Perdido
em Nova York. í\.

Grupo de Teatro da SCAR

De acordo com o diretor do Grupo de Teatro da SCAR (Sociedade
Cultural e Artística) de Jaraguá do Sul.rGilmar Moretti, informou que
as atividades do grupo deverão reiniciar na primeira semana do

mês �e mar90. Em breve novas opções de

cUltur�.,�
Marrakech reabre hoje

Acontece nesta sexta, a reabertura o �OMINGÃO MARI�iKECH
da BoateMarrakech.junto com os queAtc1.·á início as 18:0?/hor� se s�
comunicadores da Studio FM, voce uver o seu conv te, so paga
inaugurando. sua nova iluminação, meio mgresso; e já ra este mês

. ....

como atração maior para o demarçoaM�.r chjá preparou
GALAXY, lançamento que a 3 prornoções.íl erdíveis, sexta,
Marrakech traz por primeiro a dia 12 SJ.� DA CAMISETA
níveldeßrasil.e vocêparticipando MOLJt®A. promoção CKAT,

/ na sexta, ganha ingresso para o se.·l4rdia 19, U2 ,COVER - SÃO
sábado; e a partir deste domingo, /' f(ULO-PromoçàoCLASCLUß,
a NJ�'t'akcch abre suas portas paP/�cxta dia 26, BANDA FLERTE..

Jal'ag�ó'Sul, 05 a 11 de março de 1993

..
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o casal Udo eMargit Wagn , ele o nosso Deputado Estadual com
destacada atuação na Asse

fbléia
Leglslativa, e ela passa partir

desta edição, a colaborar co este hebdomadâria, através da coluna
"Dicas de Leitura ",fato qu fUito nos honra.

COlUNA
MiRiM
o esperto garoto, Davlâ
Menslin, filho da Magali
Menslin, completa o seu,
aniversário hoje dia 5. 01/avõs Ademar (LúciJ J

Mens/1n, estão contando!',horas pura cantaT/-l�"parabéns pra você",[ao
neto muito amado.

'Dr. Edson
Carlos .Schulz
Vídeo Endoscopia Digestiva

(estômago e intestinos)
Ultrassonografia Geral

(Ecografia)
. Gastroenterologia

Rua Jorge Czerniewicz, 84 -

Fon' 72-1109

ConvêniJlcomUnimed
Banco do BrUsil - CEF - IPESC

Deflue nesta data a Boda de Ouro do distinto casal Silvestre

(Hi/da Horst) Stolnski. tradicionalfamília radicada em

Jaraguá do Sul. Em 06-03-19-13 casavam-se na Igreja Santa

Emtlta, com o Pe. Alberto Jacobs e perante o juiz de paz Erich

Blosfeld e as testemunhas Camilio Piccolli e João Saganski. O
sr. Silvestre Stoinskinasceu no morro de Guarani, em

Massaranduba. na épocaMUll. de Blumenall e pelo seu passado
de muitas lulas neste tetra. U/11 dia. foi homenageado como

Destaque da Semana do semanário Mensageiro de Jaraguâ -

.J.ARAGUA-BOTE, ed. n" 40. de 17-10-1990. p. 4; que lhe
.

deixou envaidecido e á toda (1 famma, numerosapor sinal.

Hoje. ás 19 hs. haverá uma missa em ação de graças, lia Igreja
NS.·das Graças, na Barra do Rio Cerro e os familtares,
convidados e amigos serão recebidos nas instalações da

Recreaiiva (la.Mellegottipara uma grande confraternização, é
lembrar como eram as coisas de antigamente. Parabéns ao sr.

SilvestreStolnskl e sua excelentíssima esposa Hllda.

VEIUo t:MOQlo

�IODÂ SEMPRE-
Para homens e mulheres de bom gosto

Avenidä Getúlio Vargas, 55.

Verão é tempo de se

lambuzar com o melhor
sorvete destas paragens

Marechal Deodoro,819

o

Aniversariantes da
semana

Dia 05/03
Sr. Gerouimo Tomasclli, Elisabcth
Vieira, Iris Langue Engclmann, Lúcia
Luíza Albrecht. Rogério Jackson
Radücnz, João Alves Pereira, Inês

Foch,Maria Sueli Radtke, Margarida
Schwanz, PauloCcsarWinter- Ponta

Porã, Marciclc Piccoli. Williun
Marschall. Marta Elvira Schiochet

Pclles, Anastácia Mais, Luciano
Drccksd,AchillesS.Silva.JtlllioreCilo

r()1JJ:··'_"'1��
Malllncll-IJue�'" AnaClaudiakouclu,
Elízabete.Magri,AmeiPiepereCarlos
Güths,

'

Dia 07103

Sra. Yara Springmann , EdetroudRolin

Hermann.NelsonMorbis, José Renato
dc Carvalho, Iracema Behling, Ana
Laura Rodrigues e Almir Lippinski.
Dia 08/03

Sr. Wilson Germano Albrecht. em

Schroeder; Sr. Aldo Piazcra, Sibclly
Gramkow, Sra. Elcida Liekfeld. Sra.
SchirlcyAdriana Bartel. Sr. Remaclo
Fischertfpolis), Fcmando Bittencourt
Luciano

.

Dia 09/03

Sr. Julio Carlos Ferreira, Sra.

Edeltrudes Lepinski, Sr. Marcos
Antonio Rosa, Sra. IvoneWolkmann,
Sr. Francisco França, Sra. Anastácio
Olska.Sra.WaltraudSimon.Sra.Ivonc .

Bast, Sr. VictorFreigang
Dia 10/03
Sra. Paulina Morbis, Sr. Romualdo
Henke (Ctba), Sr. Roberto Renato

Funke, Sra. Alzira Nagel, Sr. José

Nunes, Sr. NelsonPereira, Sra. Maria
L. G. Witzch Baratto, Sra. Brunilde
BossHornburg. Sra.CacildaMcncgotti,
Schünke, Sra. MariaGonçalves Voigl.
Dia 11/03

Daisy da Costa (S. Fco do Sul), Sra.
Ivete Stulzer da Silva, Sr. Marcelino
Bisoni, Sr. Renato Tomasclli, Sr.
NivaldoBauer.Sra. Ione Vieira Rosa.

RuaReinoldoRau,632
/�Fone: 72·,599

.

C I. D

.�IZARD
Para quem deseja voar alto

Rua Pre�. Epitácio PessOà, 820
Fone '(0473) 72-0294 -Jguá do Sul

)
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VENDAS

LOCAÇÕES

LOTEAMENTOS

OFERTA ESPECIAL
Chácara - cl 80.000m2, em Shroeder I, a 12km do centro de

Jaraguá, com 3 casas de alvenaria, 6 lagoas cl peixe, 3 cavalos
manga larga, 1 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.\
Terreno cl 585m2 na avo Mal Deodoro, cl ga'rpao de 700m2, cl elevador, 5
salas, 4 bwcs e cozinha

Terreno - de 16xSÖm, no Lot. Meurer, próx. ao Juvcntus
Terreno - dc 14x28m no Lot. Vila Romana, bairro Vila Nova
Terreno - c/700m�, pro:>,:. a Faculdade
Terrenos - Loteamento Marquardt
Casa de alvenaria - na rua Arduíno Pradi, c/I') 1- e terreno de 12x32
Casade alvenaria-próx. ao l-Iospital Jguáj . Om2etcITenoc/700m�,c/30mdefrente

s (grandes)

CRECI 0914 - J

\!�NDE

Casa alvenaria - cl .140012, terreno cl

420m2, ruaAlfredo C. Mayer
Casaalvenaria - cl 130m2, Loteamento
VilaRormna

Apartamento-c/250m",Ed.Athenas(mobiliado,
2 garagens)

, Apartamento - cl 120m2, Ed.Menegotti
(51 garagem)

.

Terreno...- cl 1739012, Loteamento da
Barra
Terreno - c/760m2,ruaPe. Franken(cl
casa antiga)
Terreno - cl 652,50m2 (l4,50x45), rua
EmmaZiemann (pr6x. Ponte doGrubba)
Apartamento - c/120m2, Ed.Menegotti
Apartamento - c/144m2,Ed. B doRioBranco
Terreno - C/600m2, rua JoãoPicolli

Apartamento- c/194m2,Ed.Cmvalho(1 garagem
, c/ parte financiada)
Apartamento - c/135m2, Ed. Eldorado (parte
financiada)
Mini-chácara - cl 1 casamista, terrenoc/4.496m2,
rua Aleixo Dellagiustina

ALUGA
. Telefone - Cometia! e residencial
Sala comercial - c/70m2, rua Bernardo

.
Dornbusch, depois da entrada do Bapendi ,;J'.

""::;f'
Sala comercial- rua Reinoldo Rau, l'0'�,
andar.

rural cl

(II morgos)cl
casa nova cl 165m' cl.
galpão, em Bracinho do'

.

Norte US$ 32 mil
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assi ca os
Fax (0473) 71-0363 �e (0463) 72-3363

Spézlo
GoiCL 1.8 - branco .

Passat GTS Pointer - preto .

Chevette SE - azuL. .

Santana CS 4p - cinza .

BelinaIILDO-azul............. 3
.

OpalaComodoroap-verdc .. 83

CorcelL-branco : 83

F-lOOO-cinza {- 82

, Opala Comodoro - cinza 82

PassatTS - cinza 80

Kombi - bege 79

Fusca 1300L- branco 76

CorceILDO-branco...... . 76

Fusca 1300 - azul... 72

Motos
TNRX600-branca 90
CG� 125 - vermelha 88
ML-125 - vermelha 88

S��:�azul. !
85

Automóveis
End.Cornl.
Rua Joinville, SIN
Fone: (0413) 71-9032

End.ReSi�Rua Gua mirim, SIN
Fone:047 72 1003
Bairro Vila Nova

· HPIMonza SL 2p EFI- vinho 92

Goi CL 1.6- Verdemet... 91

UnoMille- bege 91

Escort GL- Dourado 90

Monza SLE- Grafite 82

UnoS-branco 88

GoiGL- bege met.. 87

'Monza SLE-vermelho 86

Chevy-500 Sl.-branca 87

EscortL- dourado 84

Pick'upFiat-branca 81

Fusca I500-cinzamet... 76

Motos

Today 125 azul... 91

DT- 180Zbranca 91

TRD- 180 branca 89

CBX-750 F branca 89

CG-I25branca 87

CBX- 750 branca 87

CB- 450 TR azul

DT 180 N branca 87

CG-125vermelhà 86

CG-125vermelha 85

RX- 125 preta 83

CG-125 branca 82

Monareta Dourada: 89

Menegotti
Kombi - branco 83

Prêmio CS 1.6 - vermelho..... 9Q

Gol CL - branco 89

SaveiroGL - cinza 91

Parati CL - cinza 90

HP Automóveis Fone 72-0499 - 72-0378
Rua Reinoldo Rau,433 Caixa postal412
(defronte a Lukisa) Av. Mal. Deodoro,930

Fone/fax (0473) 72-1353 - .Joroçuó do Sul - SC

Parati S - branca 84

Passat - verde 79

SantanaCD - bege 84

Santana CD - cinza 85

SantanaCL - azul... 87

Bel ina II L - verde 86

DelReyGL - prata 85

EscortGl.vazul.. 90

CheveueDL - cinza 90

EscortGhia - verde 88

Monza SUE - azul... � 87

SantanaCL-marrom 88

Marajo SL - azul 86

DelReyGL - cinza 88

UnoMille - branco 91

�
.. Menegott, Veiculas 5 A

M T11,
JORDA
elA LIDA.

Mimecar

EscoltXR3 - branco 91

. Veronal.Xvvermelho 91

VeronaGLX -verdernet, 90

DeiReyGhia - venn. pero1... 88

o

Av. Mal Deodoro, 158
Fone (0473) 71-1777
Jaraguá do Sul -. SC

Monza SUE 1.8 - azul., 89

PampaGl. 1.84x2-vcrde 90

QuantumCS-preta 86 D"IR Ghi t 90e ey la-pre 0 .

Quantum CL - azul., &8

QuantumCL - branca 90 VersaillesGhia - dourado 92

ApoloGLS - azul.. 91

UnoCS-azul. 89 PrêmioS- branco 93

Uno S - vermelho 85

Fusca 1300L-begc 83

Fusca 1200 - branco 63

Rod. BR-280 - KM 56
Fone (0473) 72-0035

o estilo do.J próximos anos.
� I® IIMenegotti Veículos I

Av. Mal. Deodoro, 930 .:Fone 71-0499
Jaragu_! d�. Sul - SC

11· fAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Veículos novos

•. -:1- ��_ __
�___.r:

1:-- .. el:',,:!\••• , .. \,I�-.. .I"XU-U"""-: �,..,....

TempraPnll,, .- � roxo
I

TempraPrata2p , azul

Tempra l'rata-lp.,.: ; verde
TempraPrata 4p azul

ElbaWeekend 2p IE branco

UnoCSL4p : cinza
.

-_
- .

UnoCSL4p azul

Uno 1.6R. : : azul

Fiorino 1.5 .branco

Veículos usados
SàntanaGLS-cinza 91

Apolo Vip - vinho 91

ParatiGL 1.8-azul... 90

PrêmioS-cinza 90

Monza Sl, 1.8-ve1melho 89

UnoS-branco 89

DeIRey-azuL : 89

UnoS - vermelho 86

BelinaGL - dourada 86

Belina II GL - dourada 84

PrêmioSL4p-verdc _.
89

UnoMille-cinza 92

147 C -branco 84

'Fusca 1.3 - branco : 82

Pick-up - branco 91

Jaraguél Veículos,
Peças e Serviços Ltda.
Rua João Zapella, 214

Fone 71-2111

12

Terrenos em Piçarras, a beira rio cl 4.185 e outro ci 420m'

(ancoradouro)
Terreno IUI Rua João J. Ayros0;I/}ß cl 522m' cl casá de madeirá

(Rota daJvlllhN t ._

Terreno defl5xrO na Rua 313 - Centenário (imediações do lonta
da Marechal)

.

-Terreno na Rua Marina Frumoso cl 1.960m'
Terreno na Rua Amazonas cl 1.720m'
Terreno na Rua 207 (Jguá Esquerdo) cl 412,50m' ç,1 casa de
madeira
Terreno na Rua Guilherme Wackerhagen (Vila Nova) cl 18,30 x

35,52 (638,28m')
Terreno na Rua Guilherme Wackerhagen cl 16x36 (572m')
Terreno no Loteamento Ana Paula II (próx escola) cl 14xS7

(796m') .

Terreno na Rua 132 cl 8.994,02m' (Loteamento Liodoro

Rodrigues) . -

Lote de esquina na Rua Roberto Ziemarm cl 675,I3m' (Loteamento
São Cristovão II) t�sas
Casa alvenaria 70m' - Rua Pedro Winter, 2-19 (lateral da Walter

Marquardt)
Casa alvenaria 100m' - Rua Rodolfo Sanson (toda murada) - (Ilha
da Figueira)
Casa alvenaria (em construção) Rua Rudolfo Lessmann cl 480m'
cl terreno de 900m'
Casa alvenaria (em construção) cl 170m' laleral da Rua 5 Prefeito
José Bauer (Rau)
Casa alvenaria cl 220m' cl terreno 600m' Rua Mal. Castelo Branco

(Schroeder)
Apartamentos·

Edificio Caetano Chiodini cl 147m' + garagem
Edificio Schiecher cl 156m' semi-mobiliado
Edífício Schiochet cl 156m'·
Lotes Financiados
Loteamento Ana Paula III (residenciais e comerciais)
Loteamento São Cristovão
Condomínio Azaléias (Empreendimento Classe A)
Loteamento Acapulco na Praia de Piçarras

Lindo Terreno
Situado aprox, a 5km do centro, cl boa água uo terreno e 2 casas

1-
excelente estado ·c! 141700m' I

-

Chácara I
I
t
I
I

Chácara no Rio Molha cl 97.975m' cl ribeirão
TerrenoComercial

Av. Mal Deodoro, cl 3.000m'

José Theodoro Ribeiro. �.K41. em Ilha da

Figueira, nesta cidade. filha Je Danuzio
Andrich 'e Amélia Altini -

(0463) 72-3363
Proclamas de casamento

)

I\largo_! Adêlia Gruhha L"'''III,,'n.
oficial do RegistroCivil do I o Distrito�1,aComarca de Jaraguá do Sul. Estado \
Santa Catarina. Brasil. faz saber qu
compareceram em cartório, exibindo os

documenlos exigidos pela lei, a tim dc sc

habilitarem para casar, os seguintes:

EDITAL N° 18.67-' m: 19-02·93
ADALßERTO CARDOSO DE
OLIVEIRA E DAISE AP' ClPRI.-\Nr
Ele. brasileiro. solteiro. industriário, natural
de Petrolândia, ncste Estado. domiciliado c
residente na rua·756, emBaITa doRioCCITO_

nesta cidade. filho de Tonilho Cardoso de
Oliveira eMaria Madalena de Oliveira -

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de ,

Salete, ncste Estado, domiciliada c residente
na rua 756, em BaITa do Rio Cerro, nesta
cidade, lilha de Clemente José Cipriani e
Cecília Eing Cipriani -

EI>ITAL N" 18.675 DE 19·02-93
DENNER RAUPP CIPRIANI E TÂNIA
MARASABEL

Ele, brasileiro, solteiro. eletricista, natural
de Sideröpolis, neste Estado, domiciliado e
residentcnaruaLeopoldoMalheiro.15.aplo
308, nesta cidade, filho de Antonio Carlos

Cipriani e Arlete Raupp Cipriani -

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

residente na rua LeopoldoMalheiro. lJi. aplo
308,nesta cidade, filha deManoel Jacó Sabel
e Ivone Klein Sabei -

EDITAL N° 18.676 DE 2"-02-93
HORTON IIRUSCHKA E
M�ISTELA SCIIMELZER
Ele, brasileiro, solteiro, industriário, natural
de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente
.na rua dos Imigrantes, 221, nesta cidade,.
filho de Fidelis Carlos Hruschka e Ingeruth
Klitzke i-Iruschka -

EDITAL N° 18.677 DE 25-02-93
GIOVANE SCHl\IITT E SOLANGE
AP' RINCOS

Ele. brasileiro, solteiro. hoteleiro, natura I de
Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na

rua M' Antónia Schmitt e Florentina l'vr
Schmitt -

Ela, brasileira, solteira; secretária.natural de
Jaraguá do Sul, domiciliada e residente ria

rua Alagoas, em Ilha da Figueira, nesta

cidade, filha de José Rincos e Ma Tereza
Rincos -

EDITAL N° 18.678 DE 26-02-93
JURANDI INÁCIO DOS SANTOS E
SANDRA AI'iDRICn
Ele, brasileiro, solteiro, comerciante, natu
ral de Alio Alegre - Espumoso, Rio Grande -

do Sul, domiciliado e residente na rua

Ernesto Lessmann, 174, Vila .talau, nesta
cid"de, tilho de Gewlio Inacio dos Santos e
Marieta Campos dos Santos -

Ela, brasi leira, natural de Massaranduba,
nesle Estado, domiciliada e re�idente na rua

��,,::�r;:�����/iZtJií!J JAVEL
Aceitamos cartas·d&cr�.dit!!:.2"elhor. p�eç� e

novos e usados� At�ndlmento�clabz��--------�����������----�--���
05 a 11 de mal'ço de 1993

EDITAL N° 18.679 DE 01-03·9J
NILSON SACHT E L1�Al\lIlt I.l '("1.-\
!\I.-\RCIII
Ele. brasileiro, solteiro. projctist», natural
'Ie Guaramirim, neste estado, donúctliado\

.sidente n,a rua Itap,;cuzinho. nesta cidade,
hodePaulo Sacht e Iolanda RuthRohweder

S 'hl-

EIl) brasileira, solteira, auxiliarde escritório,na�Jral de Rio do, Sul, neste Estado,
do iciliada c residente na rua J030 Pereira
Li • apto J, emGuaramirim, neste Estado,
IiIh c Elias Marchi e Lucia Marchi -

AL N° 18.680 DE 01-03-.93
.

·IAR ANTONIO SALOl\10N E
ElA DE CARVALHO

asileiro, solteiro, operário, natural de
.

do Sul, domiciliado e residente na

rua ugusto lIanemann, 378, em barra do
Rio Cerro, nesta cidade, filho de Mareelle
Salomon c Teodora Furlani Salomon -

Ela, brasileira, solteira. do lar, natural de
Ceu Azul, Paraná, domiciliada e residente
em Titã dos lIungaros, nesta cidade, filha
de ValdirLirodeC3tvalhoeLaudiaIrel)ede
Carvalho -

EDITAL N"18.681 DE 01-03-93
EJ)EMILSON L1NO DEMATTE E
ZENAIDE AI" DORGES
Ele, brasileiro, solteiro representante
comercial, natural de Jaraguá do Sul,
domi iado e residente na rua Epitácio
Pesso

-

1150, nesta cidade, filho de lino
A1var \ alte eRita Zanghelini Dematte

o

Ela, bra .1 - ira, solteira,auxiliardeescritõrio;
natural

l
Guaramirim, neste Eslado,

domicilia e residente na rua Guilherme

Weege,44 ; gesta cidade, filha deMarinho
Lauro Borges e Cecilia Getulina Correia

Borges -

EI>ITAL N° 18.. 682 DE 01·03-93
ELelO HERMENEGILDO PEREIRA
JUNIOR E KARiN EVELISE MAR-_
TINS

Ele, brasileiro. solteiro, eletricista, natural
de Florianópolis, n,\,,\e Estado, domiciliado
e residente na rua ",ur Günter, 220, a»to
102-B, Amizade, nesiVidade, filho deOsly
Hermenegildo Junior e Cipriana Pereira
Junior -

-

Ela, brasileira, solteira, auxiliar
administrative, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente na rua Arquimedes
Dantas. 123, cm Vila Lenzi, nesta cidade,
filha de Alvaro Martins e Cecilia Dernarchi
Martins -

E. para que chegue ao c(thecimento dc

(odos, mandei passar o. Wesente edital,
que será publicado pela �prensa e em

cartório, ondeserá afixado�urante 15 dias.

Rua João
I apelfa,

214 - Fo.,Â 71 - 2111

�dl(ff' ..

Keículos
e oficina.
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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 quase achamneste catório
para Protesto os Títulos contra:

'
.

Industria Textil Rasswelller Ltda- R: Proc Gomes Nesta;
lfid. Textil Rassweillcr Ltda�Proc Gomes Nesta;
Jaime Rosa c Maria Regina P Rosa-Corupá;
Luiz Augusto da Costa-R: Thomas Francisco Góes 325 Nesta;
Moizes Rabello- R: Schoereder I Nesta;
Unilojas :Móveis Eletrodomésticos Ltda- Nesta;
Alerio Strait- R: Estrada Geral Nesta.

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram
. a aceitar a devida intimação, faz. por intennédio do presente edital,
para que osmesmos compareçamneste cartóriona ruaArthurMüller,
78, no prazo da lei, a fim de liquidar o seu débito, ou dar razão porque
não faz, sob a pena de serem os referidos protestados na forma da lei,
etc.

RMN/ Jaraguá do Sul, 02 de março de 1993.
ÁUREA MÜLLER GRUBBA- Tabeliã eOficial de Protestos de
Títulos.

Limpoc
��"
conservação t.tda.
- Serviços de zeladoria
(escritórios, fábricaS;-

bancos, lojas, jardins, etc.)
O serviço qlte para sita

organização é incômodo, é
nossa especialização..
Consulte-nos senl
compromisso

Rua José Emmendocrfer, 679
Fone 72-3809 - Jguá do Sul

) SÓ JORNAIS
Assinaturas d�s seguintes

jornais:
Fol.ha de São Paulo
Estado de São Paulo

Folha Mercantil
Diário cetarnense

Jornal de SantaCatarina
Assinaturas/Anúncios

Fone 72-0887.

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL - SC

DECRETO N° 2.639/93

Revoga oDecretoN°2.587/92, de II de dezembro de 1992, que aprovou o Loteamento
HAROLDO GEORG.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, no uso de suas atribuições e,
CONSIDERANDO que o Decreto N" 2.587/92, de II de fevereiro' de 1992, que
aprovou o LoteamentoHAROLDo GEORGnão foi aceito pelaoficial do Registro de
Imóveis desta Comarca, por imprecisão do imóvel;
CONSIDERANDOqueposteriormemeaparte interessada encaminhou àquelaServentia
outro exemplar do Decreto acima referido, contendo um "em tempo" regularizador das
imperfeições apontadas; _

CONSIDERANDOque a publicação doDecretoN°2.587/92, levada a efeitono jornal
Regional, edição de 22 de dezembro de 1992, não contém referido adendo;
CONSIDERANDO que o Decreto original existente na Secretaria Geral da Prefeitura,
assim como, às fls. 148, do Livro N° 14 de Registros de atos oficiais do Município -

"DECRETOS" - aquele ato se acha transcrito se� o "em tempo";
CONSIDERANDO que diante de evidências existem dois decretos com o mesmo

número;
CONSIDERANDO que o Loteamento HAROLDO GEORG foi aprovado sem a

reserva de área verde eil) favor do Municipio, de no mínimo 400,00 m'. de acordo com
o que determiná o art. 34, paragrafo I', da Lei Municipal N° 575/75. assim como não
reserva áreas públicas no percentual de 35% (trinta e cinco por cento), cOluonne

- éstàbelece o art. 4°; parágrafo 1°. inciso IV, da Lei N" 6.766179:
CONSIDERANDO finalmente. que segundo a Súmula N· 473, do Supremo Tribunal
Federal, "a administração pode anular seus próprios atos. quando eivados de vícios que
os tomam ilegais".
DECRETA:

Art. 1° - Fica revogado o Decreto N° 2.587/92, de II de dezembro de 1992, aprovou o

Loteamento HAROLDO GEORG.
Art. 2°_ Este Decretoentra em vigorna data desua publicação, revogadas as disposições

-

em contrário.

Jaraguá do Sul. 03 de março de 1993.

�lTI.al VaselPrefeao Municipa!
José, Benedius'de Campos

Secretário Geral

TERRENO
Vendo terreno 480m2 casa madeira
100m2 tratar Rua Joinville 42'65

CASA
Vendo casa para tirar do local 20
milhOes tratar 71-1562

VENDE-SE
Ve�322m2 noAna Paula III tratar
71-4535

CASAS
Vendo 2 casas uma 6x7 e outra 7x8
RuaJoinvil1e pr6ximoda L>GdaWEG
tratar Rua José Theodoro Ribeiro
86072-1916

ACEITA-SE
Trabalhar de empregada doméstica /

ou de babá, que näo precise dormir
no emprego entrar em contato com

Gertrudes Mainka, Rua José
Theodoro Ribeiro- lateral Rua
Alvelino H. de aorba, 172 Ilha da

Figueira

MICROCOMPUTADOR
Vendo Microcomputador expert
Plus, sistema rnsx cl caixa, ma(lual"
2 cartuchos (3 jogos)

.

Valor:2.800.000,OOtratarcom Pablo
Machado Rua Francisco Hruscka
nO 1267

Bairro Jaragua Esquerdo

VENDE-SE
Vende-se 30 morgos de terra 'em

Schroeder 72-1129
.
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Fax (0473) 71
Agradecimento

"Pois que se uniu a Afim, Eu a

livrarei;
- Na tribulaçllo estarei com ela;

,

-/lei de /ivrá-ln e cobrirei de glória.
- ,._-__

'

-- ,1.0 �: - ',(inha�4 .

�(3I��j)r�
Filhos, genros e noras, netos e

bisnetos de

ElisabethaWolfPiazerà
ainda sensibilizados pelo seu

falecimento, sentem-se

profundamente agradecidos a todos
os amigos, parentes e vizinhos que
enviaram flores, coroas, telegramas
e fizeram presenças solidárias e amigas _

até a Sua última morada:
Em especial, ao Pe, Felipe, médicos
e todos quantos a acompanharam
durante seu longo tempo de
enfermidade, com serviços e

carinhosas atenções para com ela.
Outrossim, convidamos a todos para
a missa de 7· dia, que será celebrada
na Igreja Matriz de São Sebastião, no
dia 05 de março, sexta-feira, às 19

horas e 30 mino

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

VENDE-SE
Vende-se terreno Rua, Alagoas
próximo KraisTratar 72"3185.

COMPRA-SE

Compromáquina Overloquetrata7\-
1272

VENDE-SE
vendo titulo do Vieirense trata� 72-
1083 com Ivo -

XlX 250
Vendo XLX 250 86 tratar Estrada
Nova Rua Luiz Picoli 205 comOsmar

VENDE-SE
Vende-se casa no JardimAna Paula
lateral da rua Francisco Ruscka 120

.

'. tratar 72-1584

CARRO

Çompro carro tratar 72-0654

FIAT
Vendo Fiat Pick up 80 tratar72-0224

CASA
Vendo casa mista tratar 72-1347

F1000

�Vendo F10�2-1003
J GEl�A

,

�o geladeira Biplex tratar 72-
III'Já73

TERRENO

Compro terreno até 35 milhões tratar
Rua Procópio Gomes 1303

BETONEIRA

Compro Betoneira 73-0190

VENDE-SE
Vende-se terreno no loteamento
Amizade 165m2 entrada do Clube
dos Viajantes tratar 72-2527

MICROONDAS
Vendo Microondas Panasonic na

caixa tratar 72-1548 ou 71-8532

FUSCA
Vende-se.Fusca ano76 bom estado
35 milhões, Rua Marcelo Barbi 544
ou 72-1584

GOL
vende-se Gol ano 84 branco tratar

,

71�9347
�-----------------------
CASA
Vende-se casa na Vila Rau 120m2
terreno 980 m2 garagem para 2
carros tratar 72-0525

VENDE-SE
Vende-se Móveis para saíäo de
beleza tratar 71-5753

CASA
Vendo casa na Rua Joinville tratar
com Ruy 72-0525

BICICLETA
Vendo bicicleta de corrida com 15
marchas raio cromado cor laranja
tratar 71-2632

'

VENDE-SE
Vendo bicicleta Barra circular
desmontada e um amplificador de
som 150watz tratar Rua daAboliçao
311 Cohab Vila rau

FUSCA
Vendo fusca 79 valor combinar 71-
6243 .'

VENDE-SE
Vende:se quatro janelas sasazac

com venezianas novas tratar Rua
Richardt Piske,222

�---,
Centro Comercial Carlos Frederico Vasel:
RHWalterMarquardt,623-.ala 7-'o.e:(0473)72 0153
Protocolo nO 074891/8-78, Jarag.á do sul-se

ESCORAS
Vendo escoras para ccsntruçäc
usadas tratar-rua Henrique Piazeira
ao lado da oficina de TV gacho -72-
1209

MOBILETE
Vendo mobilete 88 tratar 75-1238

FREEZER
Vende-se freezer 270 IIs. 72-0654

TERRRENO
Vende-se terreno em Schroeder
709m2 tratar Rua Carlos Egert
Próximo aMarisol comMarcia ou 72-
0652

VENDO

VendopastelarianaAv. Mal De ')1'0

615_ Tratar no local ou 75-1114

BALANÇA
Vendo balança eletrônica KLO trata

72-r440
FUSCA
Vende-se Fusca IT ounegoceio com
Belina " tratar Rua Dom pedro 55
Bairro Rio Hern Schroeder

VIDEO CASSETE
Vende-se Video Cassete tratar 72-
3408

CONSÓRCIO
vendoconsórciomáquina de costura
zig-zag singer com 18 prestações
pagas faltam 32 de + ou - 500.000,00
tratar com Joares no Senai

TERRENO
Vendo Terreno 6x8 mista tratar no
Posto emmendörfer com lenke

TERRENO
Vendo terreno com casa alvenaria 4

tanque de peixe no bananal do Sul
Guaramirim valor a combinar tratar
73-0179 falar com Nestor da Silva

PORTA

Vendoporta paragaragem 2.47x3.00
tratar- Rua João Planicheck 897

VENDE-SE
Vende-se overloque 6 mil pontos
tratar 72-3276

CASA
Vendo casa pr.óximo a Malwee
tratar 72-1916

FUSCA
vendo Fusca 66 adaptação para
1500 ótimo estado tratar Estofaria
Jaraguá

T.ERRENO
, Vendo terreno na Rua Bernardo
Dornousch próximo a rotatória da .

WEG aceito carro no negócio tratar
71-5753

COMPRA-SE

Compra-se terreno até 50 milhOes
tratar 72-0805 ou na Jocar

TELEFONE
Vendo telefone tratar 72-4127

OPALA

Compro Opala até ano 81, chevete,
fusca oubrasflia tratarRua Leopoldo
Jansen 353

Xl125
Vendo XL 125 88 ótimo estado 27
mil,Km 3 dono ou faço negócio com
carro, Passat, Fusca, chevete em

á_timo estado também tratar 71-0694

FUSCA
Vendo Fusc:a todo equipado motor
novo tratar Rua, Joinville lateral Rua

Henrique Fernade Germano Milke
76 em frente DG WEG

VENDO
Vendo SP2 ano 73 ótimo estado e

vendo casa mista na lateral Rua
Joinville tratar Rua Leopoldo Jansen
353

CHÁCARA
Vendo chácara em Schroeder 5

morgons casa de alvenaria 5x13

tratarRuaJOaoJanuárioAyros04747
Mercearia Tubaräo

1"
------------------

1\1"VIDEO CASSETE

\Vendo Video Cassete pouco uso

\Iratar 72-3408 .

. �'CICLETA.

�ndo bicicleta ranger Africa tratar

ila Joaquim Fran.cisco de Paula
, 1 I 92 bar do Pedrotí

-(N.
C'�VETE '

V��dO ohevete ano 80 tratar 72-
32110
�1,__-
DC1DGE
Vende-se dodge IT ótimo estado
tratar Rua Amazonas 240 ou 71-
5276

COMPRESSOR
. Vende-se compressor de ar 120
libras com motor tratar Rua Alberto
Sasse 274

CP Classificados
. "

1!j()l"a lieoa /l(a/t;/�a/:r Idei!
Fe!" Q se« elanifrlrlu. 8p..fta

/je, até a Jalfea /l(a/:r!I"Ó,ti/ÍKo.:
GRAIIPEI - PEIIA I PAUTA.
PAPEUR' - DlllAitlllf_
HO" - BANCA DA 'lU

CORREIO

�m��N�!S
apenas um JORNAL

---------=-.-,...;;.;....:;;
---

. +trr=»:...

!:':'!� - c/ 125m2 - Vila Nova ';Terreno - CI 450m2 - vna Nova
.

./

Terreno - c/ 1056rn2-- Vila Nova

�
,

Terreno - c/ 43,.600m2 - Rua Walter Marquardt ,.'

02 Churracarias."equipadas - Centro y
panificadoraeConfeitaria- RuaWalter IY...c(quardt,-

'//Aluga. d/
sala���rcial � Rua jeão J.�(o

�----------------------------------------------------------------------------------��, , - / .

'

'14 () ���,;':3a-I-'a-g-u�á�d�o�S-u':'"I,�O�5""a""""1""1�d"'e-m-a-l'ç-o-d..,.e__,.19....9�3
"'. �

--

Vase 1 Imobiliária '

..
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Karatê

Jaraguâ do Sul incluiu na quadro de esportes coletivos

para os Jogos Abertos, de Santa Catarina, a sua equlpe de

Karatê, masculino e.femlnlno. () técnico será o professor
Ivanlldo de Souza Pinto e os atletas se apresentarão nesta

segunda/eira às 2() It, no

set';'
-

-,
Futebo Suíço

A ADJ, estarápromoven nestefinalde semana, um
tometodefutebolsuiça. Eqt tpesquequtszeremparttcipar,
poderão inscrever-se co 'Rogério. na Proserv.

o Jaraguá Clube d. Vôo Livre e a SECEL, estarão

realizandorEtapa do mpeonatoEstadualde VôoLivre,
nestefinalde semana. n ia 6acontecemasprol/asdeCross

Cowntruy(distância pe' orrida); e no dia 7 as provas de
. J

permanência epouso. '� ,

. - Tiro ao Alvo.
No Clube Atlético Baependi..acontecem 110 sábado e

domingo, as competições do Campeonato Estadual de
Tiro ao Alvo, nas modalidades de carabina apoiada e

tirro rei. Atiradores de várias partes do Estado já
garantiram aparticipação..

mizade
A SER Amizade d Guaramirlm, montou uma equipe

muito competitiva pa defender a esquadra azurra nesta

temporada. Duas c 'tratações de Joinvllle deverão 'ser

confirmadas e apre nça do "NegoPaulino ", deAraquari
já está confirmada. s dirigentes do clube querem o quarto

\

título.

Botafogo Futebol Clube
AssLbléia Geral Edital de convocação;
PeJo lff�nte edital ficam convocados os associados

quites com suas anuidades, para a assembléia Geral a ser
realizada no dia 7 de março de 1993 às 9 horas em primeira
convocação e às 9h30min. em segunda convocação, tendo

por local a sede da sociedade, para debater e decidir sobre os
.

seguintes assuntos.
'

1- Eleição de nova diretoria;

I 2- Leitura e prestação de contas;
3- Aprovação de anuidades;

4- Assuntos diversos

Jaraguá do Sul, 15 de fevereiro de 1993.

A diretoria.

I::X-'"UVenIU'S:reZ O gOI aa vnona ao 1-\1::\;;;r
8. .

Juventusperde 3a
. ,

pa�dll no estadual
campeonato com apenas 2 fase do certame, a Chapecoense
pontos nhos e saldo negativo conseguiu a sua primeira vitória
de 4 gols. erando apenas o no campeonato, exatamente

Internacional de
'

es eo Avaí, sobre o Avaí que com dois
dáCapital. . pontos ganhos é agora o lanterna

Ava! perde mais u ....
, "",�_camp���

Nooutrojogarealizadoontem, �7fõriãiiOpolis, no
.

fechando _a quarta rodado desta Estádio da Ressacada:

Jogo de domingo é em casa,
Jaraguá do Sul - Agora o equipe para a reabilitação da

próximo compromisso do equipe
Grêmio Esportivo Juventus, é .Já a outra equipe da região o
domingo contra õ Campeão Joinville, beneficiou-se com o

Catarinense de 92. O Moleque empate do Criciuma, diante do
Travesso enfrenta o Brusque no Marcílio Dias, na quarta-feira.;
Estádio João Marcauo, dep6is pelo placar' de 2x2. O JEC
de quatro jogos consecutivos

.

conseguiuum resultadopositivo,
fora de :

casa. jogando, também na quarta, em
A derrota de ontem frente o Lages contra o Internacional,

Araranguá deixou a torcida vencendo o jogo por IxO. Com
insatisfeita, haja visto, que a isso a' equipe sobe para para
posição da equipe ficou mais segundo 110 campeonato atrás
difícil.

.

do Crieiúma, com sete pontos.
A comissão técnica e os O Joinvillejoga também neste

jogadores declararam que a domingo, em casa contra o

presença maciça de torcida é tubarão que vem de dois
importante para impulsionar a resultados positivos.

Jaraguá do Sul - O Juventus
obteve ruais um resultado

ncgati vo no Campeonato
Estadual. Até agora foram três
derrotas em quatro jogos.
Ontem a equipe de Jaraguá do

Sul, foi a Araranguá e com um

gol marcado aos 15. minutos do

segundo tempo, por Dunga - ex
Juventus -, o Moleque Travesso
levou por terra as chances de
melhorar a sua posição na

classificação.
�

Apesar da derrotá a equipe
não teve uma péssima atuação,.
O time juventino foi eficiente na

.

defensiva mas pecou no ataque,
perdendo várias oportunidades
de marcar. O técnico Picolé
considerou bom o volume de

jogo da equipe e lamentou a

marcação do gol que abalou

psicológicamente a equipe que
não conseguiu reverter o

marcador.

Com ,a derrota' a equipe de

Jaraguá do Sul, caiu para 12° na

classificação geral do

,,:,.:.':<"'_:;�::.:'-- .,' .' '>�:'-;-. :,'> ':
;"x2ldarçtllÖ:(

,-;i'·-·'.�,J�t(��Chapecó�mse;

t�t��irE�
'\·�SANTA.· MARTA
CONS INCORPO� M:MÕSILIARIA,." LTDA.

i:RRENOS, CASAS E APARTAMENTOS rua Reinoldo 'Rau, 541 - Fone: 72 32 82

Jaragu4 do Sul. 05 a 11 de márco
tt(JJ c'jj} ü" info :}!) r. ,�,} e:lli.� U

1�

� - -�,_ - - - -- - ���
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Concurso só no segundo semestre
É intenção do Prefeitopromover um concurso públicopara

regularizar o quadro. mas só poderá ser possível no segundo
semestre deste ano, depois de aprovado o Plano de Cargos=;
Salários e o Estatuto do Funcionalismo, pois não existem, hOlt!
para efeito de concurso. a relação correta de cargospara cada
carreira e o número de vagas para cada atividade.

'

Dos cerca de J. 700 funcionários atuais, aproximadamente
740 são considerados irregulares+:ss�em'�urso e

não estáveis).
, //

-

Combate ao borrqck;;âiJ
/�

.r- ::_-=.' � fóÍ..:"C1qA dia 6.úp J"'j.'�-o. apopulação das localidades
de Grota Fundã,Q'Mõrí"5v éSanta Luzia vão houvir os técnicos da
prefeitura e da Epagri sobre o combate ao' borrachudo.

A reunião estámarcadapara as nove horas da manhã, com
apresençadoSecretáriolngoRobl, daAgricultura. doSecretário
Geral daPrefeituraJosé Benedito de Campos e do viceprefeito
Alfredo Guenther.

O combate ao borrachudo sefarámedianie o emprego de um
produto chamado BTI. que é aplicado nos cursos de água com
afinalidade de matar a larva que origina o borrachudo.

Curtume notificado
oCurtumeArnoldoSchmitt, omall cheiro devesereliminado

e até o dia 4, a empresa deve colocar em operação o sistema de
tratamento de efluentes líquidos, sob pena de sofrer sanções
administrativas e jurídicas.

A empresa atendeu as solicitações imediatas. bombeando
águabruta até completaroniveldeprojeto da lagoaanaerobtca,
que não eslavafuncionando normalmente.

, ",

Escola depais do Brasil
A escola realizou 110 dia 28 de fevereiro um almoço de

, confratemização entre casais juntamente com os filhos, no

Parque Malwee. O encontro leve por objetivo promover a
integração e dar abertura aos trabalhos deste ano.

Naocasiãofoi realizada uma reunião visandoospreparativos
paro a Revisão Local que será realizadapelaprimeira vez em

Jaraguá do Sulno próximo dia 6 de março (sábado) contando
cl com aparticipação das Escolas de Pais de São Bento do Sul
e Rio Negrinho.

I

o caso dos táxis
Em matéria-publicada na edição extra do CORREIO DO

POVO relatam o caso de estelionato na compra e revenda dos
carrosnovos comosbeneflciosparaquem éproprietário de táxi,
houveum equívoco. Porum erro de informação quefoirepassada
pela Assessoria de Imprensa da Prefeitura. foi incriminado o '

funcionário daPolíciaCivil.IvoGil/doRonchi. que teriavendido
o seu veivulo novo. Na verdade o terceiro taxista envolvido na
denúncia é Roland Schul: e não Ivo. Por isso esclarecemos e

fazemos esta retificação para desvincular () 'nome ele Ivo GlIidoo
Ronchi á denúncia apresentada.

.

Só aparceriapoderá
, �

,

solucionarproblemas
'�Uá do Sul - o
secretário deSegurançaPública
do Estado de Santa Catarina,
Sidney Pacheco, garantiu a

construção da nova cadeia

pública, delegaciadacomarca,
do IML, (InstitutoMédico Le
gal), instalação da Delegacia
da Mulher e o

reestabelecimentodacondição
deDelegaciaCircunscricional
à Jaraguá do, Sul, com

abrangênciarnicrorregional. Os
--�mpromissos foramassumidos
durante a visita à Jaraguá do.
Sul, ontem à tarde, desde que a
Prefeitura arque com 50% do
custo da obra.

Pacheco propôs a parceria
com a prefeitura, em reunião
corriautoridadesrnunicipais, de
toda à região e o alto comando
das políciasMilitar e Civil do
Estado de Santa Catarina.

O prefeito Durval Vasel

apresentou uma pauta de

reivindicações ao Secretário

que envolve também a

ampliação do efetivo e o

completo reaparelhamento das
polícias Civil e Militar do

município, que vai desdemais

o Deputado Estadual, Udo
Wagner.participoudareuniãocom
o secretário Sidney Pacheco, e

declarou que caso não sejam
cumpridos os compromissos
assumidos na tarde de ontem "terei
de repassar o meu apoio ao

Governo do Estado, pois a nossa

cidade não pode mais ser

esquecida, Tenho tentado mudar
a imagem de auto-suficiência, que

viaturas até os armamentos.
Os problemas decomunicação
das polícias também foi
levantado e o secretário Sidney
Pacheco, observou que
algumas providênciasjáforam
providenciadas.
Durval Vasel também fez

uniapeloparaque secrie o 160
Batalhão daPolíciaMilitar no
município, haja visto que já
existeminstalações adequadas,
Neste aspecto o Comandante
GeraldaPolíciaMilitar,Coronel
Paulo Fagundes de Freitas,
observou que a criação do
batalhão depende da

aprovação, pela Assembléia

Jaraguá do Sul, tem JUnto aos

governantes do Estado".

Wagner disse que Jaraguá do
,

Sul é para o Estado, o que Santa
Catarina é para o Brasil". Ele foi
taxativo toda sua angústia po ver

o problema de segurança
resolvido.

Manifestantes participaram
Dois líderesdomovimento que

'.

Wagnernogabinetedoprefeito
iI
t&gislativa, da lei de
reJ>rdenamentodapolíciamilitar
'I '

di' Estado, o que pode
a&ntecer em breve.

'

'Quanto a construção da
cadeia, delegacia e IML, o·
prefeito ficou de elaborar um
estudo paraver apossibilidade

'

daprefeituraarcarcomos50%.
"Ternosdeverificarseteremos
caixa para isso", observou ele.
Após a reunião no Paço Mu

nij1pal o secretário visitou o
\ '

Q 'rtel da PM, Corpo de
Bot \beiros, Detran.Delegacia
de \(�olícia e por último'

parti\\pou deumareunião com
emprssános, na sede daAcijs.

protestou nas ruas de Jaraguá do

Sul, pela falta de segurança,
apresentaram\'uas reivindicações
ao sccretário.;)Eles pediram o

aumento de efetivo e a criação de
mais distritos policiais,' nos
principais bairros da cidade - nos

mais numeroso, Vila Lenzi, Barra.
doRio Cerro, Três Rios do N011e e
Ilha da Figueira. I

PARA CONCORRER Basta você juntar 'Cr$ 900.000,00 em

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

ii :J ;l� í i : '!l'l�j9

Você sempre sai ganhando
o

,

Wagner ameaça romper com governo

DIA 27/03/93
:z AUTOMÓVEIS FIAT'UNO MILLE

16

''.1

Jal'a�";t do Sul, OS'a II de março de 1993
� _..,/
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