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jOindicato quer aumento de 36,67%�arço e 4.0% em abril

Vestuaristas vão negocieras
antecipações demarço eabril

'I

I

. Alimentação
- Banana émal
consumidano/
Brasil 'hoje I

I (

A d d· �I.
pesar e ser o segun

O�I,.uorpaís produtor de banana, no fasil
o fruto não faz parte do ,bito
alimentar da populaçã. O
consumo médio percapto por ano
é de 2,5 quilos, enquanto que na

Alemanha cada cidadão co� em

média 25,5 quilos/ano. Págva 4.

Comunicado

Dólar

Parale·lo

Compra €r$23.5oo,00
Venda Cr$24.1oo,00
Comercial

compra"""""""·I,� .. Cr$21.745,20
Venda.. ; Cr$21.745,20

.

'�'----------

TRD
Acumulado 95,95974832
Taxamensal. , 26,05%

UFIR

TftXadiária,,� , ..Cr$13.27i,78

Taxam44· .. · ·Cr$12.161,36

CUS er
I '-

Valormédi Cr$ 5.076.205,00

Vari�dOl, ês 25,23%

S�lario mi, �o-
Mêsdemarço... "Cr$IJ09.4oo,00
----------\__-------

��,
'VARIG

Cargas e Passagens
Fone 71-0091- Fax 71-0363·

o Sindicato" dos
Trabalhadores nas Indústrias do
Vestuário <Je Jaraguá do 'Sul,
encaminhou proposta, ao
Sindicato Patronal, buscando a

negociação de ántecipações
.

salariaispara os meses demarço
e abril. Osdirigentesdo sindicato
dos trabalhadores; estãopedindo
urn reajuste de 36,67% no mês
de março e' 40% em abril.

O vice-presidentedo sindicato
dos vestuaristas, Gildo Alves,

. disse que a entidade acredita

"que mais uma vez

conseguiremos conquistar este

pelito, pois trata-se de urna justa
reivindicação e sempre
obtivemos êxito frente aos

empresários, que deverão ser

flexíveis". Página 5

Polêmica

Hertel quer
anexação de
.três bairros

Schroeder - o prefeito de

Schroder, Hilmar Hertel, quer
propor uma discussão ampla a

respeito da situação de três
localidades próximas ao seu

município. Duas delas pertencem à

Jaraguádo Sul eumaà Joinville, Ele
quer que estes bairros sejam
anexados à shhroeder. O prefeito

'JDurval vssel disse quenão recebeu
nhuma comunicação oficial e

nao comenta o assunto, Página 3

IDâ\RPE®VJ4J ,.,..do

IIIh DA MALHA

Porte pago
DR/se -ISR
5'8 -161/81

Falo: Sidney Leandro/Loss

Processos cíveis ')

Judiciário apura.
trabalhos' de 92
Página5 ..

Futebol

GEJmantém

7aposição
nocertame

O Juventus venceu' a sua

segunda partida segúida no

campeonato., Ao todo a equipe
jaraguaense ganhou três jogos em

seis partidas e soma 6 pontos na

classificação geral do, certame.
Quarta-feira o "Moleque
Travesso" goleou o Inter de Lages
por 3 K O no João Marcatto e

reanimou a torcida que começa a

acreditarmaisnaequipe. Domingo
ojogoécontraoTubarão, lá.

-

Página 15

Segurança

Vasel quer a

instalação de
delegacia já
Técnicos da Secretaria de

Segurança pública, reuniram-se
com o prefeito Durval Vasel, na
quarta-feira (10) para dar

prosseguimento ao compromisso
firmado pelo secretário Sidney
Pacheco, de construção dos

prédios do presídio e das novas

delegacias. O custo global da obra
está avaliado em Cr$ 20/ bilhões.

Página 16

malhas '" -.-'

malwee
IND BRAS

FONE (0473) 72-3200
TELEX 474 - 519

FAX (0473) 72-0304

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



MA História de nossa gente não pode ficar
só na saudade". O Pfl�bedo só é iniPOdrtante CI.

se o 'seu tempo OI m emprega o

�."

--
HÁ73ANOS

- Em 1921, a Empresa Palmital:
"Colônia Hercílio Luz", nas planícies
dos rios Cubatio, Pirabeiraba e Três
Barras, ligava COOl Joinville. Vendia
lotes e juntava-se num porto sobre o

rio Palmital, COOl navegação própria
para São Francisco. As informações
podiain ser obtidas em Jaraguá com

o sr. Stephano Bállock.

- Fixava-se em Jaraguá, vindo de São
Paulo, o dr. Pedro Gelas Filho,·
médico, e tinha seu consultório
permanente na Pharmacia Central,
antiga "Hromatka", cujo titular,
também delegado de polícia for
assassinado e depois adquirida por J
Valente Gonçalves, aí na atual rua 3
- Mal. Floriano Peixoto.

HÁ70ANOS
- Em 1923, no dia 11-02-23, tinha
lugar uma reunião sobre·a construção
da ponte sobre o rio Jaraguá, ligando
este distrito de Jaraguá-Mun. de
Joinvillé ao Município de Paraty.
Usava da palavra o dr. Cesar de Souza
para expor os motivos e da boa
vontade do governo, de vir ao

encontro da aspiração do povo. A

ponte seria de madeira, contribuindo
o povo com 5:000$000 e o governo
-com o restante. A subscrição tinha .

lugar: dr. Cesar Pereira de Souzadava
300S000, Leopoldo Janssen 200S,
Venâncio Porto, José Müller, Fritz

V,?gel, Miguel Graf, dava 100S cada,

A. Mielke & Cia SOS, Leopoldo
Piske 200S, Guilherme Friedei 100S,
José T. Ribeiro ·100S, Clemente
Schmitz 100S, Augusto Bellllng
100$, Domingos Sanson SOS, Harald
Madsen SOS, Silvino Piazera 100S,
W. {lreithaupt, Guilherme Behling
100S, cada, Ernesto Dom, Eduardo
Mielke, SOS, Emílio Behling .100S,
Jacob Freiberger SOS, Theodoro
Keske lOS, Adolfo Kassner lOS,
Paulo Stein 20S, José Emmendöfrer
100S, José Baader lOS, Paulo. Theis
lOS, Carlos Friedel 100S e Max

Eggert 20S, somando
Rs.2:S200$OOO. 50% do caminho...

...
HÁ50ANOS

- Em 1943, ajustava núpcias no

começo de março, com a srta.

Onélia, filha do sr. JoséGaya, Coletor
Estadual local, o jomalista Cherubin
Schwartz, filho de Carlos. Schwartz,
do "Jornal de Joinville".

- Nestor Luz, então agente fiscal de
consumo em Mafra, visitava a

redação, do CORREIO DO POVO,
acompanhado de seu cunhado, Paulo

.

Wemer, industrial em Rio do Sul,
mantendo longa palestra com o

diretror Honorato Tomelin.

- A Defesa Militar do Brasil instituía
ó cadastro profissional, e a Divisão
de Estatística Militar, Departamento,
de Estatística, acabava de sujeitar ao
registro obrigatório todos os

médicos, farmacêuticos,
veterinários, dentistas, telegrafistas,
rádio-amadores, rádio telegrafistas,
mecânicos, motoristas e aviadores
existentes em Santa Catarina .. Tais

profissionais tinham o prazo de 5 a

lO de abril para preenchimento de

_ fichas, sob pena de severas (veja só!)
penalidades aos infratores.

ßÂI0ANOS
- Em 1983, em começos de março os

.

jaraguaenses recebiam as imagens da
Bandeirantes pela TV Cultura," de
Florianópolis, então integrantes da
Rede de Comunicação Eldorado,
.Canal 7.
- Schroeder ganhava entre 2 a 8-03-
83 uma agência do Besc que iria
juntar-se ao Banco Itaú, já existente.
- Guaramirim, pelo pref José Prefeito
de Aguiar, encaminhava pedido ao

dep. fedo Nelson Morro, de auxilio ao

Hospital Municipal "Santo
Antonio".
- O pastor Bruno Theo François,
proveniente de Cruz Alta-RS, já
perfeitamente integrado em seu novo

campo de trabalho, assumia a Igreja
Evangélica Luterana de Corupá e já
conduzia o rebanho do Senhor,
naquele, município, ex-distrito de

Jaraguá do Sul.

Alta Tecnologia
em matérias-primas
para alimentos

Fone: (0473) 71-2277 - Jaraguá do Sul- SC

DaasRodas
. lncIastrIaI

se bem pesquisado, criticava-se A.C. dizendo \e, em dezembro de 1935
onde fosse possível. Mais tarde, sim, visitava a vila de Jaraguá para conhecer
depois de 8 meses de circulação de A a região de colonização alemã em Santa

NAÇÃO, (época dificil, pois estávamos Catarina - o Herzong (Duque) Adolf
em plena guerra mundial) fIZ um memo- Friedrich von Mecklenburg. Ele e

rial e o apresentei ao Curt Hering, de sua comitiva�m saudados oficialmente
saudosa memória, que sem minha pelo Pastor Hermes Waidner, como

autorização o enviou a Chateaubriand e representante do Consulado Alemão c

para surpresa minha, lá pelo mês de abril do N.S.D.A.P.,

�sr.
Amhold Gosch,

oumaio de 1944, CurtHering,Gil Fausto, visitava a Escola PI.
.

mã e oCoI. São Luiz
Alfredo Campos e Max Amaral -esta e, em seguida Su'\� Alteza visitava a --4.
comitiva chegou até a redação para me

. Fábrica de Essênciast'ó sr. Hufenuessler,
"Prezado Fritz von Jaraguá - apresentar A.C. que. vinha a Blumeneu "a única no País (sie), Do Sport Clube

Apresso-me dirigir ao novel articulista e para fundar um jornal, pois este havia Germania recebia umam foto de sua

históriador emérito esta carta para adquirido a impressora do Der quadrade esportes. Depois de um lanche
- comentar o que se segue: na edição de 06- Urwaldsbote, e como eu havia entregue nó Hotel Wensersky, também Conhecido

02-93, do CORREIODO POVO, queme a Curt Hering o dito memorial, achou ele algum tempo por Hotel Comércio, na

pertenceu durante o período de 1937 a - Assis Chateaubriand - se incorporasse .atual Mal. Deodoro, 136, com a presença
1943, estampa no antepenúltimo tópico ANAÇÃO àrededosDiáriosAssociados, de grande massa popular, Sua Alteza c-

a letra g - "assistiu as manobras de Assis e assim, pelo mês de setembro do mesmo continuava viagem à Õ1umenau. No
Chateaubriand Bandeira de Mello, ano, a incorporação aconteceu. Era isto, programa. do

Hfl�ZOg
von

fundando em Blumenau o jornal "A meucaroFritzvonJaraguáquemeobriga Mecklenburg estava \ nda alcançar (._.INAÇÃO" com o semanário CORREIO a dizer. Grato, o Honorato Tomelin". Buenos Aires e de lá sul) )do pela costa
,

DO POVO. "O que se passou foi o Mais tarde, quando já estávamos no pacífica até o

hemiSf�en.,
Norte".

seguinte: naquela ocasião tive a honra de cafezinho, Tomelin me puxa pelo braço Está, pois, atendida, solicitação do
fundar A NAÇÃO e não tive a a um canto e diz: "Schmõckel, aumente jornalista Honorato

TOrI
,I;lin, hoje sócio

participação de nenhuma personagem, - mais um pouco as homenagens que os honorário da Adjori- •

eu fui o único e o primeiro. É tanto que, Hufenuessler prestaram ao seu patriarca, Fritz von Jaragu 03/93

P-------------------------------------------------------------------------------------��
-

CORREIO DO rovo /f"
Fundado em 19 de maio de 1919 - Diretor Geral: Eugênio Victor Schmöckel, Jom. DRT/SC 7:?:f-"t. Empr. n" 20 - Diretor

AdmJnistrativo: Francisco Alves- Repórter Regíonal: Marcial Murara - Rcportér: Yvonne�ú. Gonçalves (DRT/SC 219)
,�

.

ração e publicidade: Av. Mal Deodoro, 122, l° andar - CEP 89251-709'?txa Postal19 - CEP89251-970-
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PorJosé Castilho Pinto

Ec;»: humanos
quec}teg�mundojá meio

alie'1�s �umarcadospor umdeftlno infausto que os

conduzem para a

marglnalidade, ao passo que
�
outros aqui aportam bafejai/os
por uma auréola de luz que os

levam a só fazerem bem à

hl!manidai/e, razãoporque são
sempre lembrados.

Exemp[os decriaturas assim,
temo-los de sobejo tanto aqui
no Brasil como no exterior e
nos mals diversos ramos de
atividade. E hoje, e por isto

o centenário de

Rudolph
Hufenuessler (3)
o retomo às homenagens a Rudolph

Hufenuessler pelo seu centenárío de
nascimento se deve ao 2° Encontro da

Adjori-SC, em Chapecó.
Reunidos os jomais do Interior, ali

eram expostas suas edições.de que' não
faltou o CORREIO DO POVO.

'O jornalista Honorato Tomelln,
jaraguaense do bairro de Rio do Cerro,
diretor-proprietário do 'CP, de 1937 a

1943, como sempre leu ávidamente as

notícias da terra, já que reside em
.. Blumenau.

E fez suas observações.
A foto que registrou a visita do

Intervertor Nereu Ramos, nela aparece
um visitante de colete. Este é o secretário
da Fazenda de SC,ProtógenesGuimarães
e, atrás dele, apenas aparecendo parte da

cabeça, o próprio Honorato, que tudo
assistia na ocasião.

E:mais. Rápido como só ele, beirando
os 80 anos, às 9:45 hs. de 27-02-93, no
salão de convenções do Hotel Bertaso,
em plena AGO, me passa à carta por ele
firmada:

�)

Reminiscências

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



o sem reforma
ép

.

ecipitaçãopolítica

VERÃO EMOQÃO

MODA I SEMPRE

) P�a homens e mulheres de bom gosto
Avenida Getúlio Vargas, 55

Plebiscito

Hertel.pede
anexaçãod
três bairros

o Brasil é um pais que busca o.

u lugar ao. sol. Lugar ao. sol em

odos os setores, tanto. econômico
como político, tanto. social como
cultural. Para isso, é modismo no.

Brasil a procura incessante de no
vas experiências. Opovo é acobaia
das novasexperiências. Também é

umaformadeaprendizagem, porém
com conseqüências danosas para
toda a sociedade. Até na educação.
do. povo o. governo faz

experiências. Não. seria melhor o.

educar de acordo com a realidade
existente em cada Estado,
Município, Bairro, ao. invés de se

gastar fortunas com projetos
faraônicos.

Scbroeder - O prefeito.
pal de Schroeder, Hilmar
informou no início. desta semana

que quer ouvir a comunidade dos
bairros São João e João Pessoa, de
Jaraguá do. Sul e Ito.upavarçú de

Joinville, bemcomo as CâIJaras de
Vereadores e Prefeituras destes

dois municípios, para debater a

anexação, por Schroeder, destes
três bairros. "Não queremos, de
forma alguma, entrar em coriflito
com os municípios limítrofes
envolvidos na questão, . as sim

dialogar e .encontrar solu es que
atendam sobretudo, aos i eresses

do povo", declarou Hert

Também. na política vem

ocorrendo experiências mal

programadas, a exemplo. do. que
ocorre neste momento, plebiscito.
para a escolha do sistema de

governo (Presidencialismo. ou

Parlamentarismo) e da forma de

governo (República ou
Monarquia). Inverteu-se a ordem
dos fatores, pois o primeiro passo.
para a realização do plebiscito. é a

real necéssidade da aprovação. da
reforma eleitoral e partidária, e

somente apósessa reforma realizar
o plebiscito. Não há estabilidade

política, nemclimapara'ãi-ealização.

Segundo Hertel est assuntos

"são cada vezmais dis tidospela
sociedade. Esta polê ca já dura"
décadas \ sem que' ém tome

alguma providência ou dê os

primeiros passos", Para o prefeito
deSchroederestál,.çadoodesafio.
e

.

a questão é polêmica. "Mas
servirá pars.resolver uma dúvida

antiga e ao.

fí�estreitar �s ,la?o.s
que unem os mumcipros
envolvidos", alizou.

Já o prefeito Durval Vasel de

Jaraguá do Sul, disse que ainda
desconhece o teor desta discussão.
ou da pro osta que o prefeito

\
vizinho te Jl fazer, mas desde já \
observou: não há a menor chance
deabrirm mãodenossoterritório,
inicialme

Jaraguá do Sul- O presidente
O povo. está 'da Câmara de Vereadores de

,

_
s questões Jaraguá do Sul, vereador Luiz

mais essenciais par a sua Zonta, avalia como posrtivo o.

sobrevivência.quaissejamcomida, trabalho. realizado. até aqui, pelo.
véstuário, moradia, educação, Legislative Municipal. "Percebo.

saúde, inflação. Até politicamente que
. o.�o.sso.svereado.re� �êm

não. é o. momento oportuno, po.is realizado .

trabalho. seno.",
os novos prefeitos que assumiram declarou Zo.n',: O "ritmo. de

em janeiro. estão. preocupados em trabalho, segundo. ele, é normal, e
organizar seu governo, e não. é ressaltou a importância dos

prioritário neste momento o. de- projetos, de origem no Executivo,
bate sobre o. plebiscito de 21 de votades até agora.

.

abril.Melhor seria seeste plebiscito.
fosse realizado. no segundo.
semestre deste ano, após uma

reforma eleitoral e partidária.
Mais uma vez os inte�es

políticos de alguns o.po.rt�as,
que necessitam aparecer namídia
levou a aprovação. da antecipação.
do plebiscito que representa=«.
momento uma "plecipitação
política" que poderá custar sérios

prejuízos tanto de ordem política
como. econômica e social para o.

.

nosso País. Queremos sim, que o.

Brasil, amadureça em todos os

sentidos,
.
porém, de forma

ordenada, coerente, consciente, e

não. de forma interesseira, visando.
a satisfazer o. "ego" de :

detenninadas castas políticas, que
deveriam sepreocuparemprimeiro.
lugar dar condições de
sobrevivência ao. povo, para que

.

este alcance a cidadania, e po.ssa
assim ao. menos saber o que é

presidencialismo,

CARRO SEDUTOR

•.Legislativo

Zonta: Câmara realiza
trabalho com seriedede

respeito. ao. bem da comunidade e

sempre que isso. acontece temos

de estar conscientes de 'nossa

responsabilidade", afirmou o.

presidente da Câmara. Quanto. ao.

comportamento dos vereadores de
oposição ao. governo, Zonta
salientou que há um grande espaço.
para discussão. de projetos e

indicações e neste aspecto os

ve;ea�� ..<!o.abMDB .eatão
cumß'f�iff�'Ö"" a sua parte,
demonstrando . um bom
entendimento. com as demais

"São assuntos que dizem bancadas.

EstadodeSantaCatarina
PrefeituraMunicipal deJaraguá doSul- SC

LEIN° 1.657/93
Reconhece despesas de exercícios anteriores. "

O PREFEITO MUNICIPAL DE jARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições
que lhe são conferidas,

FAZ SABER a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal
aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art 10 - Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado ,a reconhecer

despesas do exercício de 1992, constantes da relação àriexa-que faz parte
integrante desta, na importância de Cr$ 4.954,937,00 (Quatro milhões,
novecentos Cl cinquenta e quatrc mil, novecentos e trinta e sete cruzeiros),

Art, 20 - As despesas decorrentes 'do artigo anterior correrão por conta das

dotações orçamentárias próprias, constantes do Orçamento vigente.
Art. 3° - Esta Lei entra, em vigor na data de sua publicação; revogadas as

disposições em contrário..
.

Jaraguá do Sul, 02 de março de 1993.

Durval Vasel Adolar Jark
Prifeito Municipal Secretário de Finanças

Com. Ind. Brei1haupt SIA 002459-27083-27084
-27980 e 140607

4.389.937,00

Carepar - Com. de Peças pl
.

eículos Ltda. 001285 e 001295 565,000,00

****

HOTEL 8&Af4SO
106 APARTAMENTOS E SUíTES,

( COM FRIGOBAR, TELEFONE, AR CONDICIONADO,
TV A CORES).

SALAS DE CONVENÇÕES E CONFER�NCIAS.
Restaurante panorâmico com cozinha internacional
e.toäo o conforto de um Hotel quatro estrelas.

Av, Getúlio Vargas. 52-5 Centro
Chapecó '. Santa Catarina

Fone/Fax: (0497) 22·4444 Telex: 492,289

�.

"���OVO.ES·CORl GHIA

2�higtiá'do'S1ÍI, Ij deln�t(ô de 1'993 03
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Os 15Mandamentos de Eliseu
Na última terça-feira, oministro da Fazenda, Eliseu resende

apresentou ao Senado Federal os quinzepontosprogamáticos
da sua administração:
1- Retomada seletiva do crescimento econômico.

2- Tesouro gastará-o que arrecadar.

3- Não serão adotadas medidas compulsórias. .�
4-

.

Juros em níveis reais. /;-.
5: Política Cambial ajustada para inçenttvar :xportações.
6- Renegociação da dívida externa continua como está.

7- Reesti'1if'ilta;;;:��f.1�i;.4sco e simplificação Tributária.

8- Privatização ampliada.
9- Gastos da administração diretq terão controle rígido.
10- Tarifaspúblicas reajustadas manterão valor real.
11- Discussão com o Congresso sobre dívida pública.
12- Continuação daabertura comercial.

13- Programa para setores desfavoráveis.'
*14- Reformafiscal só com reforma constitucionat.

15- Separação das contas do Banco 'Central e do Tesouro.

Estes quinze princípios da política econômica do engenheiro
Eliseu Resende não são novidade.
-

Se nos reportarmos ao dia 2 de outubro do ano passado
quando Itamar Franco assumiu inteirinamente aPresidência,

. observaremos que estes quinze ítens pouco acrescentaram aos

treze divulgadosnaqueleperíodo. Não há absolutamente nada
de original.

Os compromissos de austeridade fiscal e de juros acima da
inflação como formas de conter a alta de preços, aparecem
reunidos no 2° ítem da lista de outubropassado. A mensagem
é

bastante clara: Oministro Eliseu atenderá como puder ao
presidente Itamar, mas não cometerá a "bobice" de

superbaratear nossa já pobre moeda.

Q acerto entre União, Estados eMunicípios é um trabalho

quejá tinha sido iniciadopelo ex-ministro Paulo Haddad. Era
�

.

a prévia do programa de estabilização econômica. O restante

é promessa de não intervir nos mercados, não confiscar
aplicações, não abandonar a renegociação da dívida externa e

não conter as tarifas públicaspara frear a inflação. Nada de

novo mesmo.

E o Presidente Itamar quer um plano de Eliseu contrá �
inflação antes do Plebiscito. Oh, my God !!! \_

Restituições do IR
Desde terça-feira ( 9 ), estão disponíveis para saque nos

bancos os cheques do oitavo lote de restituições do Imposto'
deRenda do ano-base de 1991 entregue em 1992. Ocontribuinte

que nãoprecisar desse dinheiro de imediato deve aguardar até
o dia 10parafazero saque,paraobterum valormaisatualizado.

É que os cheques estão expressos em Ufir (unidadeFiscal de
Referências), que no dia 10 deverá ter correção em torno de
25%. No dia 12 de abril, a Receita Federal deverá liberar a

último lote de restituições do IR do ano-base 1991.

Vase 1 Imobiliária

Centro COlllercial Carlos Frederico Vasel:
RHWall.rMarqlHlrdt,623-.ala 7-'0••:(0473)720153
Protocolo.o 074891/8-78, Jaraguá do S.I-SC

--.:...- -

.'

Alemães saboreiam- 25,5 quilos/ano
. <, .' '-. "-

,� .. , .

Banana: nutritivu mas
. ,\� \ \_ ,\

mll)t6pouco 'consumidaj:.' \�
I

. �
Jaraguá doSul-Apesar de ser nutrientes, foi uma das com�'as dietas com baixe colesterol, além

o segundo produtor mundial de preferidas pelos alemães orien�is de ter efeito regulador sobre o

banana, atrás' da Índia, o Brasil quando atravessaram as frontein 's intestino grosso" A\nutl'icionista
ocupa uma fatia inferior a I% das com aAlemanhaOcidentalem 198�\ lembra que a fruta não deve ser

exportaçãormmdiaisfestimadasem Segundo a nutricionista Janet\!( consumida enqpanto ainda verde.

quase 10 milhões de toneladas Medina, de Jaraguá do Sul, a ba-�' ,

'

anuais). Entretanto o consumo nana é uma fruta de alto valor 'fI Alguns produtores de nossa

interno é considerado baixo. Em nutritivo. É muito rica em )\gião, apontam a falta de um

São Paulo, segundo estudos' da carbohidratos (açúcar) e sais t}.\�.lho de markering apurado
Associação dos Bananicultores de minerais, principalmente cálcio, so. 'e o produto, como causa do

Registro, o consumo per capito fósforo e feITO. Também contém bau consumo, Segundo eles a

anual, é estimado em 2,5 quilos. vitaminas A, BI, B2 e C. pop�ação não é concientizada
Janete observa que a fruta é sobl' \ o valor do fruto como

fácil de ser ingerida, "é a I a fruta nutIi�te e seria, importante que
oferecida aos bebês, sob a forma este � \balho fosse feito. Já teriam
de papinha. Como quase não até sl\ gam: "Coma banana. Ba
contém gorduras é indicada nas nana é saúde",

, /,
\

Por sua vez na Alemanha, cada
p;:'�a saboreia, em média 25,S
quilos de banana, por ano. Não é à
toa que a banana, fruta rica em

Varigfaz revisão de lfoeing,

Divulgação
Dentro do programa de

prestação de serviços de

manutenção de aviões, motores .

e acessórios para outras
empresas, domésticas e

internacionais, a Varig concluiu
em 30 dias a revisão de um

Boeing 727-200, da Aerolíneas

Argentinas, em suas oficinas do
Centro de Manutenção de Porto

Alegre.
0$ técnicos da empresa

fizeram o serviço de acordo com
as especificações estabelecidas

pela Boeing e as solicitações
especiais da Aerolíneas

Argentinas que incluíram, entre
outros aspectos, recuperação de

componentes, inspeção e revisão
estruturais e dos sistemas, e

revisão das cabines de comando
e de passageiros.

OVice-presidenteTécnicoda
Varig, engenheiro Carlos Willy
Engels e o Diretor Regional em
Porto Alegre, Simão Guilhem,

" entregaram a aeronave revisada
ao representante da Aerolíneas

Argentinas na capital gaúcha.,
Waltaviano Godoy.

Momentodaentregadaaeronave no aagardaempresaemPerto

Alegr� t

Dr. Edson CariQs
Schulz : \

Vídeo Endoscopia Digestiva (estômago e

intestinos)
Ultrassonografia Geral (ecografia)

Gastroenterologia
Rua Jorge Czernietoicz, 84 Fone 72-11

Convênio com Unimed - Banco do Brasil - ( 'F -

,

[PESe,

Aluga
Sala comercial
Sánson
Salacomercial-Rua Joã'l- . Ayroso
Sala comercial pZua José
Emmendoerfer If'<

-.
.

1 telefone '(/'P"'
,

.

.,;

(7""

Vende
Casa de alvenaria - c] 125m2 - Vila Nova.
Terreno - e] 450m2 - Vila Nova.
Terreno - cl l056m2 - Vila Nova.
Terreno - cl 48.200m2 - Rua Walter

Marquardt
02 churrascarias equipadas - Centro

-raruncau",� Confeitaria - Rua Walter

Marquardt.
.,

Chácara - cl 1.000.000��olha.
ß4 .,,>, _.--- àraguá do Sul, 13 de março de 1993
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Olho Clínico
Dr. Walter Falcone

-,

JI
/

/
Dl/e o I'arlamentarismoémelhor

que
-

o Prestdenctalismo não/tenho
dúvida, COI/tudo .se as/ elites
quisessem lima real melhora do
sistema de governo, teríamos que
fazer=mudanças no sistema
partidário, 1/0 sistema eleitoral no
sistemafederatlvo esutismudanças
nojudtciário. alltesWoplebiscito de
21 de abril.

/

PLE/JISCITO

'Não sabemos que tipo de
Parlamentrismo será implantado.
A eleição será por valo popular
direto ouporvoto dos deputados (e
os senadores)? O Senado
continuaria a existir? Poderia ser

dissolvido, ialcomo aCâmaraFed
eral? Senado e Câmar.
participariam da eleição pa
primeiro-ministro?Esteseria ele
por voto secreto Oll aherto? m

que poderes e funções ficari o

presidente? Haveria, v e

presidente? Quem teria o pod. de
convocarnovaseleiçõestoprm ro

ministro ou o presidem O
primeiro-ministro seria+ um

deputado ou senador?

Não temosfidelidadepartidária.
Votosembrancopesamnoquocterue
eleitoral. .As

e/eições�sãoobrigatórias ,(ideal seri os

candidatos conquistare os

eleitores, quesedirigiriam asurnas

espontaneamente). Não existe um

patamar de gastos durante a

campanha eleitoral (na Inglaterra
as eleiçõesparlamentares, o valor
máximo gasto em campanha é de
US$ J 2 mil). Para elegermos
atua/mente um Presidente da
República' (em que se

aproximadamente US$ 2 b
para isto recorre-se aos

econômicos, ficando apre
eleito de "raho preso".

Na propaganda eleit

tempo. de TV é irrisório ara os

pequenos partidos. Prio ndo os
grandes, que atrav

"caciques", indicam em uem IIÓS
devemos votar, ou seja, o tendo
opçãodeescolha.votamosnomenos
ruim

Na" Monarqui ocorre a

separação entre o 'stado, que é

permanente' e o vemo que e

transitório. ORein IIgoverna, ele é
o "Quarto Poder" O Rei é o Chefe
de Estado. OPri iro-Ministro é o

� chefe de GOl' o. O Rei é um

moderador e árbitro neutro;
isento, cotoca o acima das lutas
partidárias eda tnfluênctadegrupos
econômicos.ljão pensa liapróxima
eleição, comdtodasospolíticos. Ele
é um estadista, pensa na próxima
geração. O Ret exerce o Poder
Moderador, ue naRepúbltca, vem
sendo indevidamente
desempenh o pelas forças arma
das, dtravé : egalpese insurreições.
OReiéofie 'a balançae ofiscaldo
povojunto Governo.

Independência damuJheré oque rnais causa separações

M ··fs Jemil ações cíveis em 92
pass o, ingressaram na 2" Vara
da omarca de Jaraguá do Sul,
I 47 processos cíveis c leitos da
f enda. A maior pane é de ações
versas - ordens de despejo
ondignações, rescições de

cotratos de locação, na maioria.
Cerca de 20% de todos os

processos, são de ações de

separação e divórcío - ao todo 132
só na 2" vara. Durante ö mesmo
período foram propalatas 560

sentenças, das quais 430 pelo Juiz
Ricardo José Roesler, a partir de

íz o fator que
'mais influencia na sc 'ação dos
casais de Jaraguá do Sul, é a

independência da mulher, Em

segundo lugar vem o uso abusivo
da bebida, na maior pelos homens.
E em terceiro lugar a infidelidade
conjugal. "A separações
acontecem em maior número nos

casais de classe média e alta, onde
amulherjátemmais independência

,

emrelação aohomem. Nasfamílias
de classe baixa" é comum e

podemos supor que as mulheres

40°/Ó em abril

Vestuaristas querem

negociar antecipação
Jaraguá do, Sul - o Sindicato

dos Trabalhadores nas Indústrias
do Vestuário de Jaraguá do Sul,
encaminhou correspondência ao

Sindicato Patronal, no sentido de
abrir negociações sobre as

antecipações de março e abril.

Segundo o presidente do Sindicato
Lauro Siebert, a intenção é

conquistar um reajuste de 36,67% ,

para todas as faixas salariais, em
marçoenão apenas até seis salários

mínimos, como prevê o governo,

"Também vamos reivindicar,
junto à classe patronal, uma

antecipação para abril, na ordem
de 40% e assim efetuarmos o

fechamento do quadrimestre, já
prevendo a negociação coletiva

da categoria' que tem data base em
'maio" declarou Siebert. Outra

solicitação dos trabalhadores é

quanto ao salário normativo (piso)
de março e abril. "Queremos um

pisodeCr$4.000.000,00pm·aestes ,

dOIS meses", destacou ele.

Eleição em abril

. Nos dias 15 e 16 de abril o
sindicato estará realizando a

eleição da nova diretoria. Cerca de
8 mil trabalhadores sindicalizados
estão habilitados a votar nos

municípios que compõem a base
territorial do sindicato. Neste ano

os aposentados também terão

direito à voto. Hoje acaba o prazo
para inscrição de chapas para a

eleição.

Verão é tempo de se lambuzar com
o melhor sorvete destasparagens

Marechal Deodoro,819

Osão submissas aos seus maridos",
declarou o dr, Roesler.

Os dcrnai s processos vão

desde inventários e juizado de

pequenas causas até execuções
(cobrança de dívidas) e cartas

precató�riundas de outras

comarcas., �
O JLl1Z da 2a \�ara, RIcardo Jose

Roesler, que também acumula a

função de Juiz Eleitoral, declarou
que os trabalhos, do Fórum de

Jaraguá do Sul, transcorram

normalmente, apesar das grandes
dificuldades enfrentadas pelo

poder judiciário, "Temos uma
,

grande falta dc pessoal qualificado
para o trabalho (cerca dc 501%), e
atualmente dependemos de
funcionários da prefeitura, scm os

quais a justiça da comarca, estaria
mvib ializudos. Ele também
ressaltou que á magisuaturn
estadual permanece operando
graças a vocação, motivação e

abnega_ç..w.1.. _ge.&\lda um dos
:

ma�t��:f,ois a compensação
financeira, não se equivale a esses

preceitos; inerentes aos juízes de
Santa Catarina.

Tr�nsforme O seu BANI�EIR() num ambiente V.I.P.

?1t/l�1()'1t - ZJ� &ZJ��lte�
��"

�oluçö'�� revestimentos cerâmicos,

telefone:� 1 ou venha con��e.ssoalmente nossas instalações:
--,.,,_ J?'

... ",f

Jaraguá-d-o
....·

-S-ul-,-1
....

3
....

d-e-m-a-r-ç-o
....

d-e
....

1-9-93
....

!------�-·�='.,�;?"'""
.......------------------------............,_-----------....--
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CooperativaAgricolaMista ItajaraLtda
AssembléiaGeralOrdinária
Edital de Convocação

De acordo com o art. 25 40 Estatuto Social ficam convocados os senhores
associados, em pleno gozo de seus direitos, para a Assembléia Geral Ordinária,
a ser realizada no dia 20 de março de 1993, no Salão Silo João, sito a estrada
Itapocuzinho, sin° mJaraguá do Sul - SC. Em primeira convocação com no

mínimo 2/3 (dois terços) de seus associados as 07h., em segunda convocação com
no mínimo da metade mais um de seus associadosas 8hs., em terceira e última
convocação, com a presença de no mínimo 1-0 (dez) associados, as 911., no qual
havendo número legal, será discutidâ' a seguinte:

'

ORDEM DO DIA
1 - Prestação de Contas das Consultas de Administração e Fiscal, Pelo reletório
da Diretoria, Parecer do Conselho Fiscal,

.

Balanço Geral com demonstração do
exercício;
2 - Destrinar o saldo do exercício;

,

3 - Deliberar sobre a incorporação da Correção Monetária do capital ao capital;
4 - Eleição do Conselho Fiscal;
5 - Fixação do Pró-Labore ao presidente e cédula de presença as reuniões;
6 - Autorizar financiamento de custeio para fornecimento de insumos e sementes
aos sócios;
7 - Autorizar a' operar com terceiros;
8 - Autorizar a' aplicar parcelas do FATES;
9 - Aprovar à adesão ao Projeto de Autogestão, coordenada pela OCESC;
10 - Assuntos Gerais.
Aviso - Para efeito de cálculo de "quoniin" a Cooperativa é composta por 207
associados. Outrossim, avisamos aos associados, que documentos relativos ao

exercício de 1992, referidos no art. 50; ítem I, letra "F" do Estatuto Social,
encontram-se a disposição na sde da Cooperativa,

Jaraguá do-Sul (SC), 10 de março de 1993.
Hilherto Fritzke

Presidente

Sônia Beatriz Henn

$ Advogada
Av, Mal. Deodoro da Fonseca, 97

10 andar - sala 02
Fone 71-6410

e conheça as me'lhores
<>

Solicite um pré.;.orçame':lto pelo
R. Reinoldo Rau,787
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Coluna Botário
Intercâmbio

o programa de intercâmbio de grupos de estudos da Fundação
Rotária OGE) está entre as diversasa atividades de intercâmbio 01,
educacional através das quais vínculos de amizade são estabelecidos. \l

O intercâmbio de grupos de estudos começou em 1965 e oferece
a profissionais e executivos não rotarianos a oportunidade de viajar
.a outros países e observar os costumes e vocações de seus anfitriões.
Dois distritos rotários em diferentes países selecionam uma equipe de
quatro participantes liderados por um rotariano. Os �ipantes
devem' estar empregados por pelo menos dois an�'ê devem ter

conduta exemplar em suas profissões. Cada grupo passa de quatro a

seis semanas fazendo turismo no país do outro grupo, visitando
, instituições gg,\Tern,�tais e, culturais, escolas e pontos de 'interesse
turístico e históri��Rfém�(os do grupo também passam ao menos

5 dias observando o exercício de seupróprio ramo profissional no país
anfitrião.

.

Os rotarianos providenciam alojamento e refeição para o grupo
visitante, oferecendo um ambiente ideal para que osvisitantes possam
familiarizar-se com os costumes locais.

Os grupos "pilotos" deIGE estabeleceram alguns dos primeiros
contatos que culminaram coma fundação dos primeirosRotary Clubs
da Europa Oriental e na antiga União Soviética. Estes intercâmbios
pilotos têmocorridoentreGrã-BretanhaeRepúblicadaGeórgia;Brasil'
e a então Tcheco-Eslováquia; Austrália com Hungria e a antiga
Iugoslávia; Estados Unidos e a Polônia; Estados Unidos e Austrália
com Estônia/Rússia.

Este ano, 87 por cento dos distritos estão participando do programa
doiGE.

Nosso clube tem partipado ativamente dos programas de
intercâmbio de grupos de estudos e intercâmbiode jovens. Estamos
hápraticamente 7meses nanossa cidade com ajovem canadaenseErin
Kuenemanm hospedada em casa do companheiro Aristides Panstein
(foto comos pais em visita aoBrasil em reunião festiva donosso clube)
e mandamos para os EUA a jovem jaraguaense Andreia Bonato pára
um período de 1 ano, onde deve estudar em escolas americanas e

conviver com os costumes daquele povo.
Estaremos recebendo na nossa cidade durante o 'mês de abril, um

grupo JGE da Inglaterra e, devemos enviar para o mesmo país em

setembro a professora Marlize Klemann, intercambista selecionada
dentro da nossa comunidade.

C�
C ENTER SURGER
�cw

Lanches elaborados com o carinho
,

de quem entende do assunto
Av. Mal Deodoro, 819

06
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Professor dß idiomas Luiz Povóas �
Nas bodas de ouro do c� 1"" •

'

Silvestre' (Hilda Horst) Stoinski, '1.'
ouvimos da sra. Vil�acedo
P?voas, viúva d��oso Manoel
Póvoas FO �fíetona de um de
seus i�qu: ficou longe da
família por muitos anos. A foto
mostra ele contemplando a

Bridgetower, a ponte das' torres
sobre o rio Tâmisa.
Muito ligado ab pai: com

problemas existenciais, passou a

viver na Inglaterra. Humilde e

modesto fez de tudo para, '

sobreviver, trabalhandona limpeza 8 anos (1984- i 991), morando em

de jardins, cultivador de flores, casasdefamíliaseemalberguesdo
pintor de paredes, graçon, muitas colégio,
vezes só com um sanduíche para. Além da Inglaterra, esteve 6

quebrar o jejum. . meses na Itáliä, em Náp?Ies, 4
Por sete vezes caiu e por sete me_sesemLion,naFrançae1meses

v�s levantou estudando línguas .

na Espanha, em Barcelona, Foi até
-o-'(nglês, francês, italiano e Israel e morou num Bibut's,

.

espanhol que, agora transmite aos ganhando trocados para semanter

alunos do nosso parque fabril o . e foi até a Índia.
que vivenciou em Canterbury, por Luis Rogério Póvoas é o seu

-

-Çi;ência-�o--e-;te�ior
�

.; .: �
--

6)

Posse será no dia 26/04

"�\�me, 'que tem por objetivo dar
a \�? pára o desenvolvimento desta
te '�com aquilo que aprendeu na

E /6,. �

Ira.
�\te moço, segundo sua

prog

�nitora,
apenas quer um lugar

ao s'ipara se tornar útil à
coleti \�dade. Daí porque esta nota

de ap lesentação para todos que
querem uma oportunidade de
vencer na vida.

/

. � ..
.

AdjorilSC temnova diretoria

o time da Stu
Marcelo Luiz (produtor,e.locutrr),Ma�GEIães(locutoraecontato),ValenoGorges(locutore ntato),
Paulo Fernandes

(locutOj�
coordenador) Sidenei

�ano(programador),Ed dö(locuter), oFlores

, (locutor);OdairBerti (locutoí e apresenta :rdoStudio

AtualidalJes), Tim Francisco (repórt We redator), ,.

Lindolfo�contato),ElianeSilveira (g�tecomerCial),
.Femandajsecretéria), Amarild�nticelli (técnico),
Maria Ap· de Souza (cOlabo�tlõra), JoséWodzynski
(diretorproprietário), dtoI#>Bartucheck{diretor
proprietário) e War

"

Luiz Freiberger (diretor
proprietário);

r

/"

Tomará posse em 26-04-93, em

Florianópolis, por, ocasião da

inauguração da sede da entidade, do Edif.
Manhattan, a seguinte diretoria,. com

mandato de 1993-1995:
Presidente: 'Darcy Schultz (reeleito

pela 4' vez, jornais "Tribuna do Oeste"
e "Folha do Oeste", de Palmitos e S.

Miguel do Oeste; 1° secr. Auvary J.
Monteiro (O Líder - Blumenau); 2° secr,
Luis Carlos Goedert (O Regional - S�
Amaro da Imperatriz); lOtes. Ângelo'
Schulka (Folha do Planalto - Canoinhas);
2° teso Clécio Dal Piaz (O Jornal
Concórcia - Concórdia).

VICe-presidentes Regionais:
Região Sul " Nazareno S. de Souza

(Notisul Braço do Norte);
Região Oeste - Rogério de Oliveria

(Folha do Alto Irani - Xanxerê);

Re�o Norte - Jaime Bardin (Jornal
.do Vale - Guaramirim);

Região do Vale do Itajai - José L
D. de Souza (Jornal de Indaial);

Região Grande Florianópolis -

Eugênio Victor Schmõckel (CORREIO
DO POVO - Jaraguá do Sul).

Conselho FifcaJ: efetivos - Ademir
M. Borges - ( O Vale - Joaçaba); Jezieb"

Giseie
Francener
Garota
Studio92

Machado - (O Falcão - Abelardo Luz) e
Omar Nascimento Pacheco - (Ó Ex

presso - Imbituba). Suplentes - Miguel'
Ângelo bbi - (Folha do Oeste'- S�o
Miguel Oeste); Luiz Carlos Tonini -

( O Gu Y - Xaxim); Ênio Azevedo -

(O Tem - Capinzal) e Altair Bitencourt
- (Tribu Criciumense - Criciuma).

Comi de Éticà e Fifca/izaçtfQ:
Vieda - (Diário da Mànhã -

gério de Oliveira - Folha

Darcy Schultz - (Tribuna
do Oeste e

\ ha do Oeste) -.
Parabéns a s eleitos e felicitações na

gestão 1993-1995.
' '
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Matutando
Egon L. Jagnow

Apósalgum tempodeausência
involuntáriadesta coluna, estamos
retornando.Aosqueajá conhecem
sabem do que se trata. Aos outros
gostaria deapresentá-la, dizendo
qu_ese tratadeumacolunaonde, de
formasimples eobjetiva, aexemplo
do matuto, seprocura analisar e
discutirasmaisdiversosassuntos
do nosso dis-a-dia, como, por
exemplo,a
Negligência médica
Éumassuntoque, volta emeia,

ocupaosespaçosnosnotivciârios
de rádio, TV e jornais. Pessoas
acusandomédicosdenegligência
no atendimento de pacientes e

médicosdizendoquefizeramoqu
devia serfeito.

Também aqui em Jara
houvediversos casosassim. Cas

porexemplo, em quemomento u

algumas horas antes, pes
estiveramnumconsultóriomé

para, aseguir, serematingida
um infarto de miocárdio o

derrame cerebralfulminant .

Sabe-se que o médico não é
nenhum milagreiro, nem super
homem, e que contra amorte não
há remédio. Contudo,

afrequ�An�iacom que acontecem casos SIm,

faza gente seperguntar: co que
seriedade o médico encarou o

estado de saúde ou dar/uele
paciente? ,

Amedicina, osermédico,�mau
ver, é algo da mais : alta

responsabilidade,poisse lida com
vidashumanas. E, como res ltado
doprocedimentomédico, ue a

vida, muitas vezes, pen rada

apenas por um fio, po ser

perpetuada ou acabar.
As' frequentes notí

negligência médica,
denegrira imagemde t
médicaonde, diga-sec
háprofissionaismuito scientes

que também são atin idos, traz
outraagravantemuitoperversa: a
não confiança das pessoas no

médico.
Por outro Ia : a opinião

pública não receb .até agora, a
devidasatisfaçã omrelaçãoaos
fatos de neglig cio levantados.

Acreditoquea eciedademerece
asdevidasex cações.

Além d mais, para a

preservação imagemdaprópriá
classemédi ,osfatos devem ser

elucidados: 'efendido quem não

teveculpae unidoquemagiucom
negligêne a. Isto também
resstabelee iaaprimeiracondição
para um boa terapêutica do

pacienten édico.
Pense isso, até a próxima

semana.

Cburrascaria
Pa��nello
RuaJoinville

�

Tel(0473)72�3
Estacioname,nto c�erto.

- Verduras e saladas
- Quentes {ô variedades]
- Frios (3 variedades}
* Língua ao molho
- Peixe (1 va,.,�ie�_��a::lI�=-_""
- Sobre ' (8 variedades)
A

.

amos pgto antecipado.

guá doSul-Dentro do \

ade franquiadaTelesc,
já cionandoonovopostode

ndimento telefônico, em

aguá do Sul, para o uso do
úblico em geral e que é
autorizado pela estatal.
Localiza-se na rua Exp.

último
final de semanao posto passou
a atender aos sábados,
domingos e feriados, nos

seguintes horários: de 8 às 12

horas, e das 14 às 18 horas. De

aos
. domingos

o:egundaàsexta-feiraohorário
é o seguinte: das 7h30min às
21h30min.

por fax, Novidades são

esperadas para es próximos
meses, como telefone azul e
sistemas automáticos para
cálculo do custo das ligações.
Vale lembrar que os valores
cobrados são regulados pela
Telesc.

Os serviços prestados pelo
posto �desde, ligações
interurbanas�internacionais,

.

até transmissão de mensagens

Esclarecimento
Afimde reestabelecerjustiça
à divulgação de nomes de

pessoas que compraram
carros para táxi com

financiamento prvivilegiado
e os venderam a terceiros,
solicitamos reparar a

divulgação no seguinte:
a) O sr. Ivo Guido Ronchi
não é um dos taxistas que
praticaram· irregularidades.
Ele está absoiutamente em

dia com suas obrigações.
b) O sr. Rolando Schultz,
que vendeu realmente o táxi
financiado, o fez de forma

legal e admitida pela Caixa
Econômica -Federal. Ele o

vendeu a um colega de

profissão, o quealeipermite,
estando portanto também
isento de responsabilidädes
legais.
Informou a Assessoria de

Imprensa da PMJS

---------------------------------------------------------------------------���.��.:���---��--------------

Ed. Isabelle
Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira

4 aptos por andar (�m2
cada)
Vistapanorâmica,
piscina, play-ground,
churrasqueiras, salão de
jogos, salão de festas, 2
elevadores, água quente,
antenaparabólica,
portões eletrônicos.
* Financiamento

.

garantido pela CEF em

até 20·anos

*Poupança
superfacilitadapela
Construtora&

lncorporadoraJaraguá

CONSTRUTORA EINCORPORABORA
.JARAGUA lTDA.

RuaCei. BernardoGrubba, 246 - Fone (0473) 72-0014 -71 - 0347

Nota de
.

Agradecimento
A família enlutada de JÚLIO
CÉSAR BEHLING, ainda
consternados por seu

falecimento, agrecer à todos os
parentes eamigosqueenviaram
flores, coroas, bem como

solidariedade e palavras de
conforto.
Outrossim, convidama todos a

participar do culto que será
realizado no domingo (14), na
Igreja Evangélica Luterana

Centro, às 9 horas.

A qualidade
e o requinte
da metro

quadrado
mais
econômico

. de Jaraguá
do Sul.

Rodízio de carnes
Buffet
Especial para

comemorações,
casamentos &

confraternizações em
geral

vuriedades no espeto corrido

é)
07Jaraguá do Sul, 13:demarço de It93 . :

.•Mj;.'·
_
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_
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IDicas de leitura]
Paratii - AmyrKlink

Quinhentos anos depois que os

europeuse suascaravelas chegaram
à América, um brasileiro relata a

expedição que o levou a passarum
ano na Antártica, dos quais seis

meses imobilizado no gelo, em

companhia apenas de pingüins e

leõesmarinhos. Para realizar esse

sonho, no finzl de V�.:�*�rtw no

veleiroParatiiparaurnaviagemque
iria durar 22 meses. Navegando
solitário por mais de 50 mil

quilômetros, alcançou não apenas
o continente gelado do Sul, mas
também asgeleiras dopoloNorte.
E trouxenabagagemdoispunhados
de pedrinhas um' da Antártica e

outro do Ártico.
Am)"TKlink:émesmoumbrasileiro

notável. Como poucos, sabe viver

experiências incomuns, como

cnizaroAt1ânticoembarcoaremo
- travessia relatadaem outro livro
seu: Cem dias entre céu e mar.

EsteverecentementeemSãoFran

cisco-SC, .onde doou um de seus

barcos para o Museu do Mar.

Nasuaopinião,àmelhorformade,
viajar, é estar preparado para os

imprevistos e enfrentá-los sem se

deixardominarpelomedo.Omedo
exíste,mas cada pessoa tem uma

reação diferente diante dele. Para
Aniyr.omedoéumestímuloqueo
leva a enfrentar novos desafios.

Mar.git Wagner

iDARPE
_,�, .....çAo!II!J DA MALHA

"

�
-W1ODAS

CA(.ÇADOS PARA
TODA A FAMfuA

Av. MaL Deodoro, 183
Fone: 72-3585

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

08

Apartirdesta semana estaremos
'enfocando os lançamentos e

superlançamentos de filmes em
v�eo. Também serão
comentados filmes que tem,

grande circulação em Jaraguá
do- Sul. Para isso contaremos
com, a colaboração e

conhecimento do amigo Julico
da Hobby Tape. Com todo seu

"know how" ele vai nos contar <.:l
o que está abafando, nas

'locadoras.
'

Tw�ntieth Century Fox Presents

nicialmente ele nos mandou �
im "release" do super \.::
mçamento "M�dicineMan - o

I
, randéirodaSelva''''umiilme

hgido por John Mc'Tiermann
(' esmo que dirigiu Duro de

tar) e é estrelado por Sean

Connery (de Os Intocáveis e

Hillander), Lorraineßracco (de
Os BonsCoinpanheiros), e até
J<té Wilker (de Dona Beija e

se�s dois Maridos). Ahistória
sepassanaAmazônia e próximo
den _ uma descoberta

su�preendente, o dr. Robert te

Campbell (Sean Connery), um
cientista brilhante e que adota
mét-odos pouco ortodoxos, se

infi tra nas profundezas da'
fio sta. Nessa trilha,' o '

pe uisador acaba por �
en lver-se em uma fánfástica

a. Umfihneinesquecível
ários surpreéndentesde
beleza.

EM CARJAZSÓ
NESTA SEMANA

I

I1�Hß
.

_"�.._,J,,- -i)e CiVUQ/
y ;;.

f

J,!;'
c Rua Preso Epiti:!e�t!!!�!.!�l . ' .Nataçãopara tqdás as
Fone - 72-1862 �� .:Ä d. d: L(.'

" '),��!1 es urante/9runo inteiro.
-� ij

Sexta - 12/03
20:15 -EsqueceramdeMimII
-Perdido emNova Iorque
Sábado - 13/03
20:15 -EsqueceramdeMim II

BandaAlemã

Nodia 30demarçochega a Jaraguá
do Sul uma banda alemã, vinda da
cidade de Nürenberg (sul da

Alemanha). Os integrantes ela
banda permanecerão 11 dias na
regrao, quando farão

apresentações em Jaraguá do Sul,
Schroeder e Corupá, O objetivo da
visita é oportunizar o resgate da
cultura alemã. Mais informações
estaremos publicando em

reportagem especial sobre o

assunto. Por sinal vale ressaltar

que a visita se tomou possível, (j
graças, ao apoio das prefeituras
dos três municípios, bem como da

empresa Malwee.

loST IH "lW YORK

Programação
22:00 - FilmePomô - 18 MOS

Domingo - 14/03
20: 15 - EsqueceramdeMimII
Segunda - Sem programação
Terça - 16/03

20: 15 - Esqueceram deMim II

Quarta - 17/03,
20:15 -EsqueceramdeMimII

, Quinta - 17/03
20:13 - FilmePomô

GarotaMarisoV93
No próximo dia 24 de abril a
Sede Esportiva e Recreativa
Marisol estarárealizändomais

I" Torneio de laço
A patronagern do Piquete
Augusto Demarchi, estará
realizando nos dias 20 e 21 de

LORRAINE BRACCO
/ i,
I

��
�.,:..tt;...tl
�

um concurso Garota março, o 10 Torneio de Laço de
Marisol.Um dos destaques do Jaraguá do Sul. A promoção é do
concurso, além de belíssimas Piquete, que tem como patrão,
gatas, éo bailequeseráanimado . Dorival Spézia e acontece na

pelo versátil e competente sede campestre do CTG Laço
conjunto POP BAND de Jaraguaense, localizado em

Joinville.Aversão93doGarota Nereu Ramos. Os patrões do
Marisol acontece na sede so- CTG, Augusto Demarchi Júnior
cial da Sociedade, Esportiva e e seu irmão Giovani, convidam
RecreativaVieirense. já estão todos aparticipar, alémdas várias -

asseguradas as presenças das provas nos dias de competição,
torcidas das várias filiais da do baile dia 20,.às 23 horas, na
empresa que terão Sociedade Vieirense.. com a

representantes inscritas. animação de Os,Campeiros.

@?m��
ESCOLA DE NATÄ(ÃO

'

..

Q;

Jar�guá do Sul, 13 de março de 1993
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No último dia 10, trocou de i de CassildaMenegotti Schüncke. Na foto,
.

c ao lado do marido Sigolf Se .üncke, relembra em um dos momentes da
recente viagem que fizeram ao exterior.

'I
O charme J Ana Paula Bonilauri, 17 anos, uma das mais novas

calouras dOI rso deOdoatología daPUCdeCuritiba. É filhadeLuiz
Carlos (Est )Bonilauri. ___

,
.

de�;:
. COMm. VENDE· AL�GA I

Rua WalterBreithlJupt, 92 (defronte ao
BeiraRio Clube iil.çampp)
\ Fone (0473) 72�5�/i

'

Jaragu4 do Sul- SC ..

j

--:;:-_ .......- - _;;;._ -;_�

o N

orW\C\�oes

A gatinha Nivea GoedeI1, que troca de idade no próximo dia 15

(segunda-feira). .

COlUNA\ MiRiM
Hoje 12 demarço, ogarotill/to
Giol'DII; Cani, completq 8 anos
de idade: Ele éflUID deAlcides
José (Marly) Cani:

Completou seu 10aniversário
,tOdia lOdemarço, apequena
Aline Picoli Minei, filha .de
Marcos (Rose Picoli) MineL
A festa será neste sábado na
residência dospais.

Aniversariantes da
semana

Dia 12/03 - Sr. Herhmuth

Neitzel,MariloneDoring,Hilário
Rosa, Dorival Duwe, Rovino
Küster, Roger Muniz, Maria
Helena Krüger, Alaise Fátima
Papp, Darion Decleverson
Anacleto e Cristiane Mara
Fiedler Réus.

Dia 13/03 - Sr Rodrigo
Nicoluzzi, Jorge Ersching,
Augusto Gesser, Paulo Carlos

Hoeft, Waldir Gerent, Bento

Nunes,Elfonso Schramm,Amei'
Eggert, Emesto Krause, Viviam

"fi.'�.
B

.

Schrnöckét' uerger,
Francislene Mainara Rosa,
Euclides Martins, Betina
Borchardt e César FurlanHille.
Dia14/03 - Sr. Francisco

Modroch, Adalzira Azevedo,
Nelson Victor Pinto da Costa, .

Anastácia Hulzer, Rodolfo
Herbst, Ivone Voigt, Valdemir
Cesarf'ereira,Arlene Terezinha
Boss, Anália Krüger, Ines D.

Müller, Polyana Carolina de

Souza, Josiane Bast e Antônio .

Chaves.

Dia15/03 - ElianeReinner, Salin
José Dequech, Iracema Fusil,
Antônio Pedro Martim, Cássia
Behling, Marco Antônio

Roemann, Irani Manske, Jair
Pedroni, FábioMüller, Rosane
Maria Nort, Aleeste Berri e

Dulceli Bernardete Franceschi.

Dia16/03 - LuizdeSouza,Célio
Rengel, Ivo Siewert, Rudolfo
Brandt, Iraci Barg, José

Kasmirki, Daniele Luisse

Krause, Sônia Regina.
Emmerdorfer, Aristides

Panstein, Rosângela Lisete
Giacomozzi e Leonardo
Mosimann Cubas.

Dia 17/03 -Cleide Syrlene
Gonçalves, José de Ávila,
Adalberto Bertoldi, Gerson

Luerdes, Edinara Adelaide

Boss, Horlando Ponticelli e

Lourdes Anita Hinterholz. ,

Dia 18/03-Carmen Roessler

Hoefner, Yolanda Nicoluzzi
Motta,HansBeyer,WalmirJoão

Medeiros,WalmirFodi, Sandra
istow, Walthraud schmidt- .

Xavier, Itamar da Silva, Karine
Leier, Carlos Henrique
Homburg, VilmarAlveseDavid
Alves

o 1·0 MAS

Rua�Rau,632
�:72�1599 .

Para quem deseja voar alto
Rua Preso Epitácio Pessoa, 8Z0
Fone (0473) 72-0294 -Jguá do Sul

09Jaragu� do Sul, 13 de ma�ço �e,:1�93 \ Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Terreno - dc 16x)thll, 11\) Lot, Meurer, prox, HO Juventus
Terreno - dc 14x2XIllllO Lol. Vila Romana, bairro Vila Nova
Terreno - cl 700m', prox. a Faculdade
Terrenos - Loteamento Marquanlt
Ca�a de alvenaria - na nUI Arduiuo Pradi, c/126m' , eno de 12x32

.

Casa de alvenaria - pró". ao Hospital Jguá, cl I n C terreno cl 700m2, c/30m de frente

Apartamentos - Ed . Jguá cl 3 dormitóriosfgran es)
Apartamento - próx. ii Weg I, cl 130m2
Casa de alvenariu - cl 2 pisos, c/160m2, em terreno de 14,5x30m
Casa "de ah'e�:1 - d 160m2, cl terreno de 480m', pró". li Igreja S. Judas Tadeu

Oferta Especial
Chácara-c/ 80.()t)()1ll'. em Shroeder I, a 12kml centrode Jaraguá.com 3casasdealvenaria,
61agoasclpeixe, 3 cavalosmanga larga, 10 cabeça' c gado, criaçãodeovelhas, codomase tipos
deavcsvariadas, há uunbémocultivodcárvores Ih. 'eras variadusemilharesdepésdepalmito,

Locação
Casa de alvenuriu - Rua Leno Nieoluzzi, 130 - li os - c/2 donn. e dentais deps,
Casas de madeiru - Rua João Planinschcck, 827 - Idos - c/2 dorm. e demais deps.
Casa de madeiru - Rua 25 de Julho, c/2 donn., e dc ais deps.
Casa de mudeira- Rua Marcelo Barbi, 291, cl 3 don \ e demaisdeps.
Meia-água - Ti IiI da Mosca, pró". a Malwce

.

CRECI 0914 - J

'lENDE
Casadealveaaría-comzôom', terrenoc/350m2,
Rua Antonio Teixeira Jr.
Casadealvenaria-com 140m2, terrenoc/420m2,
Rua Alfredo C. Mayer .,.

Casa de alvenaria - com 140m2, Rua Onélia
Horst, em VilaLenzi.

.

Apartamento - com 230m2, Ed. Athenas
(mobiliado,2 garagens)
Apartamento - com 194m2, Ed. Carvalho (O 1

. garagem ) cl parte financiada.
Apartamento - com 135m2, Ed. Eldorado, cl
parte fmanciada

Apartamento - com 144m2, Ed. Barão do Rio
Branco
Terreno - com 1.739m2, Loteamento daBarra.
Terreno-com471m2(24,20x19,50),RuaAntonio
C.Ferreira.

Terreno-com652,50m2(14,50x45),RllilEmmà
Ziemann, próx. ponte do Grubba

.

Terreno - com 600m2, Rua João PicoUi.
Mini chácara - com O 1 casamista, terreno com
4.496,RuaAleixoDeUagiustina.
Chácara -com25.000m2, emGaribaldi.

ALUGA
Ap�rtamentO-com 14Om2,ÍlaMocklaçãoBetoni

. Sala comercial -

.

com 150m2,na Modelação
Betoni
Salacomercial- com70m2,RuaReinoldoRau,
10 andar

10

-LoteaU1e '. to
Juven__,...,�
LOTES COM ENTRAdA '+
.

FiNAsci«MEIo
VENdAS:-CHAlÉ IMObiliÁRiÀ

FONE (047�) 71 .. 1 500
RUA lEINOLDQ RAU, 61

FONES (0473) 72-1500 E 72-1390
JARAGUÁ DO SUL - SC .

.

Järáguádo.Sul,'13ldemarço de.l.9t13 _
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Fax (047

I
{}

Spézia
QuantumGL - azul .

PassatGTSPointer - preto.... 7

Chevette SI- azul.................. 7

Belina IIGL - verde 86

Belinall l.vazul. 83

CorceI.IIL
- branco {f3

OpalaComodoro4p - cinza \�3
F-lOOO-cinza 82

Kombi � bege...... 79

PassatTS-cinza 80

Fusca 1300 - azul................ .72

SantanaCâ-lp-cinza., 85.

Motos
.

TénéréXT600 - bra

SPÉZIA
Automóveis
End.Coml.
Rua Joinvil
Fone: (047

Rua Guar
one:0473
Bairro Vil

HP
.

onza SL 2p EFI- vinho 92

GoI CL 1.6-Verdemet... 91

UnoMille-bege 91

EscortGL- Dourado 90

MonzaSLE-Gr:afite 82

UnoS-branco , 88

GoIGL-begemet. 87

MonzaSLE-vermelho 86

Chevy-500SL-branca 87

Escortl.-dourado 84

Pick'upFiat- branca 81

Fusca 1500- cinzamet, 76

Motos

Today 125 azul 91

DT- 180 Zbranca 91

TRD- 180 branca 89

CBX-750 F branca 89

CG- 125 branca 87

CBX-750 branca 87

CB- 450 TR azul

DT 180 Nbranca 87

CG-125vermelha 86

CG-125vermelha 85

RX- 125 preta : � 83

CG-125 branca 82

Monareta Dourada 89

HP Automóveis
Rua Reinoldo Rau, 433

.

(defronte a tuklso)
Fonejfax(0473) 72-1353

•

Menegotti
Kombi - branca 83

GoICL 1.6 -bege 91

SantanaCL-azul... :87

Fusca 1300 - branco 79

GoICL-branco 89

GolGL - verde 90

SaveiroGL - cinza 91

ApolloGL - bege 92

Apollo Vip 1:8-verm 91

Escort - verde 88

ESC011GL - azul... 90

EscortL - azul 89

ChevetteDL-cinza 90 .

Monza SLiE - azul 86

Opalaßspecial-azul 77 .

m:II
.:. Menfl90Iti \'erwlos S A

Fone 72-0499'" 72-0378
Caixa postal 412

Av. Mal. Deodoro, 930
-daraguá do Sul - SC

Jaraguá: do Sul�.13�demarço de,h�3

o

•

ca ....�os
e

J

(0463) 72-3363

\

MO�TTI,
'JORDAN &
elA LTDA.

EscortXR3-branco 91
.

VeronaLX - vermelho 91

VeronaGLX - verdemet 90

VersaillesGhia - dourado 92

Prêmio S - branco 93

Q

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

Mimecar
MonzaSLiE - azul. 92

Monza SLiE - azul.. 89

PampaL-branca 86

CoIBX - branco 86

ParatiCl.vcinza 90 Brasilia -branca : 76

Passat - verde 79 DelReyGhia - vermo perol., 88

QuantumCS -preta 86

QuantumCL _ branca 90 DelReyGhia - preto , .,
.. 90

Uno S - verde 86

Fusca 1200 - branco �72

Brasilia-branca 79

Rod. BR-280 - KM 56

Fone(0473) 72-0035

o estilo�próximos anos.,. � c'--___ -
.

.

/" I® I Menegotti Veículos
/

11 '
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as�
Fax (0473) 7t-\03�Fone

ESCORAS ..

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

•

CARRINHO DE BEB�
Compra-se carrinho de bebê usado,
Informaçõespelo fone: 72-3363 falar
comMaria.

OFICINA DE BICICLETA
Vende-se oficina de bicicleta com

casinha de madeira 20m2. Valor

20.000.000,00 (vinte milhOes).
InformaçOes na Rua : Victor
Wittckoski 137 Bairro Ana Paula II
falar com Lareli.

o

.

GALPÃO
Procura-se um galpao para alugar de
150 a 200m2. Interr�sados ligar
para 71-8724 falarcom JuluirouAna
Maria

TITULO PATRIMONIAL
Vendotltulo patrimonialClubeÀUético
Baependi. valor Çr$, 1'.500.000,00
contato pelo fone: 71-0435.

DIARISTA
Precisa-se de diarista. Tratar pelo
fone 72-3363.

TERRENO
Vende-Se terreno de 400m2 na Ilha
da Figueira. InformaçOes pelo fone
72-3363 ou ná Rua; AJberto Santos
Dumont 421 falar com Maria oU'

Gilmar.•

COSTUREIRA
Precisa-se de

-

costureira com

experiência em máquina
o

de

·overloque. Tratar na Rua; Luis Sarti
835 Nereu Ramos.'

VEND�-SE
Vende-se' uma betoneira mesa

completa circular trado e um

cortador de ferro. Tratar na Rua:
Francisco Hruscka, 500.

AULAS DE PIANO
Aulas particulares de piano.
InformaçOes pelo fone 72-0512.

CHEVETTE/81
Vende-se Chevette/81- Branco
aicool. Valor Cr$ 42.000.00000.
Tratar na Rua: Frederico Bearg 140
ou pelo fone- 71-8054 com Edson.

FUSCAl81
Vende-seFusca/81-1.600 alcoolcor
cinza. valor Cr$ 50.000.000,00 ..

Tratar na Rua Frederico Bearg.14O
ou pelo fone: 71-8054 com Edson.

VENDE-SE
vende-se ou troca-se terreno
450m2 por carro em Três Rios do
Norte- Santo AntOnio. Tratar pelo
Fone 72-1506 com Vilmar.

VENDE-SE
Vende-se compressor de ar 120 HP
com motor. Tratar com Amauri na
Rua: Herberto Sasse 274- Ilha djl
Figueira. .

OPALA

Compro Opal�até ano 81, chevete,
fusca ou bra�a trafarRua Leopoldo
Jansen 353

.

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

ótimo estadotambém tratar71-0694

FUSCA
Vendo Fusca todo equipado motor
novo tratar Rua Joinvilleolateral Rua

. Henrique Fernado Germano Milke
76 13m frente DG WEG

VENDO
Vendo SP2 ano 73 ótimo estado e

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

PORTA
Vendoporta paragaragem 2.47x3.00
tratar- Rua Joäo Planicheck 897

CHÁCARA
Vendo chácara em Schroeder 5

morgons casa de alvenaria 5x13
tratarRua JOaoJanuárioAyroso4747
Mgrcearia Tubarao

VIDEO CASSETE
Vendo Video Cassete pouco uso

tratar 72-3408

BICICLETA
Vendo bicicleta ranger Afl'ica tratar
Rua Joa�uim Francisco de Paula
1092 bar do Pedroti

CHEVETE
Vendo chevete ano 80 tratar 72-
3210

DODGE
Vende-se dodge n ótimo estado
tratar Rua Amazonas 240 ou 71-
5276 -

COMPRESSOR
Vendé-se compressor de ar 120
libras com motor tratar Rua Alberto
Sasse274

MOBILETE
Vendo m'obilete 88 tratar 75-1231:1

FREEZER
Vende-se freezer 270 IIs. 72-0654

TERRRENO
Vende-se terreno em Schroeder
709m2 tratar Rua Càrlos Egert
PróximoaMarisol comMarciaou 72-
0652

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

o

·FUSCA
Vende-se Fusca ano76 bom estado
35 milhOes, 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 salao de
belezä 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 bicicieta Barra circular
desmontada e um amplificador de
som 150watztratar'Rua daAboliçao
31 t Cohab Vila rau

FUSCA
Vendo fllsca 79 valor combinar 71-
6243

VENDE-SE
Vende-se quatro janelas sasaiac
com venezianas novas tratar Rua

Richard! Piske,222

TERRENO
Vendo terreno na Rua Bemardo
Dombusch próximo a rotatória da
WEG aeeito carro no negócio tratar
71-5753

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
CompromáquinaOverloquetrata71-
1272

VENDE-SE
vendo titulo do. Vieirense tratar 72-
1083 com Ivo

XlX 250
Vendo xLX 250 86 tratar Estrada
Nova Ru� LuizPicoli 205 comOsmar

VENDE-SE
.

Vende-se casa no Jardim Ana Paula
lateral da rua Francisco Ruscka 120
tratar 72-1584

VENDO

BALANÇA
Vendo balança eletrônica KLO trata
72-3440

FUSCA
Vende-se Fusca77 ounegoceiocom
Belina II tratar Rua Dom pedro 55
Bairro Rio Hem Schroeder

VIDEO CASSETE
Vende.se Video Cassete tratar 72-
3408

CONSÓRCIO
vendoconsörciomáquinade costura
zig-zag singer com 18 prestaçOes
pagasfaltam32de+ou-500.ooo,OO
tratar com Joares no Senai

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

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

'F1000
Vendo F1000 82 tratar 72-1003

GELADEIRA
Compro geladeira Biplex tratar 72-
3873

TERRENO
Compro terreno até 35 milhOes tratar
Rua Procópio Gomes 1303

SÓJORNAIS
Assinaturas dos seguintes

jornais:
Folha de São Paulo
Estado de São Paulo

Folha Mercantil
Diário Catarinense

Jornal de Santa Catarina
Assinaturas/Anúncios

Fone 72-0887.

./

aos/

) 72-3363-

Limpac
Limpeza e

conservação Ltda.
-

.. Serviços de zeladoria
(escritórios, fábricas..

bancos, lojas, jardins, etc.)
O serviço quepara sua

organização é incômodo, é
nossa especialização •

Consulte-nos sem

['I compromisso.
Rua José Emmendocrfer, 679
Fone 72-3809 - Jguá dei Sul

LI

1
Clube de Oratória e

e

,1 Liderança
I Jaraguá do Sul

Convite
15 demarço de 1993
19:3amin.

Auditório Assoctação
smercial e Industrial de Jaraguá

tJ��ade: I I "ReuniãoAssembléialaIelndustrialdeJaraguá doSul
fgrama: I) apresentação do

o ,lendário c{e atividades do Clube
�ra o ano de 1993.
II, 2) discussão e

Im �ação das ações do Clube no

que í'�z respeto a: .

Palestras
treinamentos

APÓs�ni�:S::
�;h haverá

coquet mõém nas dependências
daACI.

Confirm s.Através dos telefones
72-066 72-0030atéàs 10horas

.

do dia 15 \ egunda-feira).
Importante: A reunião terá inicio

pontualment. .'s 19h e 30mino com

auültzaçãod. \I�etodologiaetécnica
de grupos com"{\participação ativa'
de todos os assdd'ados. .

-Oobjetivodesta\ niãoéobtersua
avaliação das at idades do clube
desde a sua fund. �ão e planejar o

,

seu futuro de man fl'a ordenada.
- Assim a suaprese' a éfundamen-
tal.

o

.A DIRETORIA

CASA
Vendo casa próximo a

tratar 72-1916
::��:_�--�����RRO

Compro carro trat
-=-..

�4
----------------�.�� -

FIAT �
Vendo Fiat Pick up 80 tratar72-0224

I

ABAJAS - Ässociação deBananíeultoresde Jara�á doSul
EDITALDECQIWgAÇlo h\
AssembléiaGeralOrdinária H .

Pelo presente edital, ficam convocados os associados da ABAlAS - para
AssembléiaGeralOrdinária, a realizar-se no dia 18 demarço de 1993', às 10
horas, com 2 terços dos sócios presentes ou 2" convocação 30minutos após
com qualquernúmero de sócios presentes, nasdependênojas do Salão25 de
Julho, para deliberar sobre a seguinte:
ORDEMDO DIA:
a - Prestação de contas no 2° semestre de 92;
b - Eleição da nova diretoria;
c - Posse da nova diretoria e assuntos diversos.

AdemarHenn

Presm(llIe
o

"Tenha uma vida sadia, coma uma bananapor dia"

�14

FUSCA
vendo Fusca 66 adaptaçäo para
1500 ótimo estado tratar Estofaria
Jaraguá
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€sportivas
511 Olimar
Neste sábado (13), às 9 hora acontece

(Olili/piada Marisol). A competição re rá atletas/funcionários
de toda a empresaMarisolS/A Indústria o Vestuário. J8medalhas
serão disputadas entre as categorias tasculino e feminino. Na
abertura serão iniciadas as competi es de dominó e bocha. A .

Olimar deve se estender até ofinal do nês de novembro, conforme
o calendário de competição, estab� cido pela direção da sede
recreativa da empresa. -

Meeting Imemacionâl
Começa a7!}anhã em Governe 01" Valadares (À'fG) o Meeting

Internacional de Vôo Livre quf, érá realizado durante o restante

do mês de março. O jaragua tse Ademir Pradi participará das

provas de paraglider cross c ntry que vão de amanhã (13) até o

dia 20. Ele viajou hoje pela anhã. Ao todo serão sete provas de

cross-country com decolag I e a soma em quilômetros das 5
melhores distâncias voadas,.m linha reta-definirá o vencedor da

competição. Força Ademir.
ti

Bietcross
Mais de 350 pilotos de todo o território nacional, participam

neste final de semana dá prova de bicicross denominadaAbertura
Nacional, em Poços de Caldas (MG). O Corinthians EC, equipe
Malwee de bicicross, est á participando com 25 pilotos nas

categorias feminino, cruis r, open e master. O embarque da

delegação será hoje (1'2/03 às 19 horas.
.

O início da competição táprevisto para amanhã (J3) à tarde
"

com as baterias seletivas, mi-finaise eliminatórias. No domingo
pela manhã acontecem a baterias finais à tarde a entrega da

premiação. Segundo o téci 'co da equipe Malwee, AdolarMoretti,
o principal objetivo é som r pontos, pois as próximas etapas do

campeonato brasileiro se o realizadas em pistas já conhecidas

pelospilotos de Jaraguá q . facilitará a boapontualidade de cada
um deles.

A equipe viaja hoje à noite em ônibus especial fretado pela
empresa Malwee, patroct adora da equipe.

I

III Festa do r.
..

Mais de duasmilpes asparticiparam da B"Festa doRemador,
promovidapelaLanch eteJoão Pessoa, no últimofinalde semana
no bairro Itapocuzinh . Houveprovas (Je ciclismo, corrida MÍstica
e, como não poderia ltar, de canoagem, entre elas as categorias
wave, turismo, espç ial e bateiras. Diversas atividades foram
desenvolvidas, com supervisão do Clube de Canoagem Kentucky,
e envolveu opúbli em geral, entre elas as brincadeiras da "Ponte
do Rio que Cai" a "Porrada ao Pescador". Os organizadores
tiveram o apoio a Skol e Prefeitura Municipal de Schroeder.

Atacante Édar é o artilheiro da equipe

oleada sobre o Inter

faz
.

o' .

escer confiança
Jaraguá doSul- Em mais um

jogo no estádio João Marcatto, o

Grêmio Esportivo Juventus

conquista a sua terceira vitória no

campeonato estadual, desta vez

pelo placar de 3xO, jogando contra

Criciúmacomomaiorgoleadorcom
cincogolsemseisjogos.Opróximo .

compromisso da equipe
jaraguaense será no domingo em

Tubarão, contra a equipe local,
que tem o mesmo número de

pontos do Juventus, mas uma

vitória a menos. Por isso a vitória é
fundamental.

pontos foi mais uma vez o

centroavanteÉderquefez oterceiro
gol do jogo e construiu toda a

jogada de segundo, anotado por
Ricardo.

'

Éder é o artilheiro do Juventus
o Internacional de Lages. Agora o com três gols e um dos principais
Moleque Travesso soma seis 'do estadual, que tem Dauri, do

10 Criciuma 10 5 4 2 O 14 8
20 Figueirense 10 6 4 2 O 9 6' Avaí O X 2 Criciúma;
30 Joinville 10 6 4 2 O 8 6 MarcílioDias O x 2
40 Araranguá 8 6 2 4 O 4 2 'Figueirense;Tubarão 2 x
50 Marcílio Dias 7 6 2 3 1 12 10 2 1Caçadorense; Joinville3 x60 Concórdia 7 6 2 3, 1 8 8 O
70 Juventus 6 6 3 O 3 7 7 O 1 Concórdia; Juventus 3 x
80 Tubarão 6 6 2 2 2 10 7 3 O Internacional
� Brusque 4 6 O 4 2 3 5 -2 Brusque O x O Araranguá
100 Chapecoense 3 5 1 3 2 7 -5 Falta ser computado o resultado do
110 Caçadorense 3 6 O 3 3 5 8 -3 jogo entreChapecoense e Joaçaba
120 Joaçaba 3 5 O 3 2 3 5 -2
130 Internacional 3 6 O 3 3 3 8 �5
14° Avaí 2 6 O 2 4 4 14 -10 Criciúmaxßrusque;

Regulamento
Tubarão xJuventus;

Araranguáxlntemacional;Naprimeira fase todos jogam contra todos, em turno e returnopara
definirosdois quadrangulares e ohexagonalda segundafase. Em caso ChapecoensexJoinville;
de igualdadeempontos, oscritériosdedesempateentreasequipes,pela JoaçabaxMarcílioDias;
ordem, nessa primeira fase, são bs seguintes: 10Maior número de AvaíxFigueirense;vitórias; ]O)Maiorsaldodegols; JO)Maiornúmerodegoisafavor; 4' CaçadorensexConcórdiaConfrontodireto: e5' Sorteio.

Clube Atlético Baependi ClubeAtlmcoBaependl

Pelopn:sentcEdital,ficam convocadostodos osASSOCIADOS

PATRIMONIAIS do Clube Atlético Baependi, a fim de se

reunirem �m ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, em sua

Sede Social, sita à rua AugustoMielke, 466, nesta cidade, no
próximo dia 29 demarço de 1993, às 19:30 horas em primeira
convocaçãoou às20:30 horasem segunda eúltimaconvocação,
com qualquer número de associados presentes, para tratarem

da seguinte ORDEM DO DIA:

10_ Apreciação do relatório, prestação das contas da Diretoria
e parecer do Conselho Fiscal, referente ao exercício de 1992

20 - Outros assuntos de interesse da sociedade.

Jaraguá do Sul, 26 de fevereiro de 1993.

CLUBE ATLÉTICO BAEPENDI

Rainer A; Wiele

Presidente

EDITALDECONVOCAÇÃO
EDITAL

Pelo presente Edital, o CONSELHO
DELIBERATIVO no CLUBE ATLÉTICO
BAEPENDI fazsaber aos associados, que de
acordo com oEstatuto Soe ial, cap. 'eTII ítem 35,
letra Q, acham-se abertas as transcrições das
CHAPAS, que concorrerão aos cargos de
DIRETORIA do clube, conforme EDITAL de

convocação para reunião do CONSELHO, que
_-

ocorrerá em data de 29 de março de 1993,

Jaraguá do Sul, 10 demarço de 1993.
llário Bruch

Presidente Conselho Deliberativo

SANTA.·
CONSTRUTORA, INCORP�ORA

RTA
IMOBILIARIA LTDA.

PROJETOS, CONSTRUÇÃO,DECORAÇÃO,VENDAS OE TERRENOS, CASAS E APARTAMENTOS rua Reinoldo Rau,·541-Fon.:72:5 282

E
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rfJániram-s�y:om Vasel'
Dois técnicos da Secretaria de cofres estaduais. \\ Circunscricional deverá 'er de

Segurança Pública de Santa Presídio '�\ cerca de 1.200 metros quadrados,
Catarina estiveram conversando' É de 5.000 metros quadra\os a no centro ou próximo, com área'

quarta-feira (lO) com o prefeito área exigida pelo prédi� e construída de 67,6 _�metr�s
Durval Vasel, dando sequência às instalações, cuja construção terá quadrados. Trata-se de um projeto
coversações iniciadas com o 1.115,52 metros quadrados, CO�\ simplesefuncional.comdivisórias,
Secretário Sidney Pacheco sobre a capacidade para 104 presos- (5� para possibilitar adaptações de

consÍlu�ão da Cadeia públ�ca,.a c�la�), ao custo atual de Cr$ 18 �) acordo com as necessidades.

�legacfa��Comarcaea�legacla bilhões, fora o terreno. Upt dos

'\\.
.� ,

Circunscricionalde Jaraguádo Sul. locais discutidos é uma tem-a t, Comarca "

O custo global previsto para a
. �xistentenoJaraguá84:,aumcustQ . QuantoàüelegaciadeComarca,

obra fica, hoje, em Cr$ 27 bilhões. médio de Cr$ :3 bilhões, erá ser aproveitado o mesmo

Vieram ·0 diretor de A idéia, surgida na audiência, é
. I aI atual, tão logo desatívada a

�lanejamento' e o' diretor de se aproveitar parte das celas cadeialáexistente, arnpliando-se o
Operacional da SSP: para prisão-albergue e outra para prédio em mais U1Íl pavimento. A
respectivamente Victor prisão feminina. Delegacia de .Comarca precisa de
Maravalhasel.uizCarlosl'acheco, Circunscricional um mínimo de 250 metros

portando os projetos de O terreno para Delegacia quadrados de construção.
engenheiros dessas obras.

No início da audiência, o

prefeitoDurval Vasel insistiu para
a necessidade da implantação"
imediata da Delegacia
Circunscricional, independemente
da construção des prédios das

delegacias e do prefeito.
Levantou-se a possibilidade da

criação e instalação dar-se em 60

dias, prazo estipulado pelos
assessores do secretário, resolvida
a questão político-administrativa.

O prefeitoDurval Vasel admite
.

possibilidadesde negociação, num
eventual convênio, desde que: I) o
valor dos terrenos sejam
contabilizados colho participação

.

daPrefeitura; 2)haja umaconversa
dele, do secretário Sidney Pacheco

.

e do deputado Udo Wagner com o

governador, cobrando-lhe a

promessa de que'o governo do

Estado assuma o resto como parte
.

do compromisso solene assumido
no início do seu governo pelo
governador Vilson Kleinübing e

que,. afinal .de contas, o Estado
retribua aJaraguádo Sul aomissão
até agoraexistente e a arrecadação
do ICMS domunicípiopara comos

Pasold eleitopara Colégios de Secretários
Em reuinão mantida com os demals secretários de saúde drn.

região o secretário Irineu Pasold de Jaraguá do Sulfoi escolhidõ !

como presidente do Colégio de Secretários de Saúde de região
nordeste incluindo o Vale do Itapocu, cuja-sede é Jaraguá.

O secretário anunciou que, a partir da quinta-feira desta
semana, ossecretários desaúde de todososmunicípioscatarinenses
vão se encontrar em Lages para uma ampla discussão da

municipalização e buscar saídas comuns para os problemas
enfrentadospor todos na área da saúde em Santa Catarina.

Aquisição de Equipamentos
A Prefêtturabduntctpal deSchroederestá adquirindo umanova

viatura Golpara o setor de obras e solicitou também orçamento
para aquisição de ,mais um caminhão Afercedes Bens para
ampliação da frota atual. .

Continuam em ritmoacelerado, enquantoascondiçõesclimáticas
permitirem, os trabalhos de aterro e retificação de ruas e bairros
de Schroeder1. "P;r ser um bairro tãopopuloso com quase 8.000
habitantes e ter inúmeros problemas, principalmente de infra
estrutura vamos dedicar uma atenção especial àquela região
muitas vezes esquecida no passado", declarou flertei.

Propaganda publica
A prefeitura de Jaraguá do Sul através de sua Divisão de "

Fiscalização de Tributosestá aplicando alei e regulamentando o

uso e colocação de placas, faixas out-doors 'serviços de alto

falantespanfletos e tudo o que se refere àmidia comercial visual
e falada de rua.
As entidades responsáveis por esse, tipo de serviço foram

notificadaspara adotar asdevidaspç.ovidências de licenciamento
no setor competente da Prefeitura.

-

.

Osentido é disciplinaro uso de locais e nãopermitirapoluição
visual da cidade além da agressão até à segurança doscidadãos

. e a invasão de logradourospúblicos, 'com danos à conservação e

à integridade do patrimônio público.

Campanha de combate aos nematôceros
Foi realizadana última4afeiradia 03uma reunião com técnicos

daEPAGR!e SecretariaMunieipaldaSaúde (Marc�sR. Gaseho)
acompanhado do Vice-prefeito municipal vis1ndo estudar e

encontraruma soluçãopara oproblema dos inset-;;; "borrachudos"
que atingem as populações de diversos bairros de Schroeder.
"Entendemosque esteproblema deve serencerrado oquanto antes
possível".

Novafeira livre
A nova feira livre de hortijrutigranjeiros de Jaraguá do Sul

começará afuncionar no dia j8 de março, das seis às onze horas
damanhã, na ruaArthurMuller.
A nova feira livre faz parte de um dos melhores projetos de

melhor atendimento, com oferta de mais produtos de qualidade
garantida, mais espaço-econforto para os feirantes quanto mais eJ

para os consumidores.
O loçal escolhido atende a critérios de higiene e limpeza'

padronização das �ar:racas e uma dtstrtbutção equitativa dos

espaços, de acordo com as necessidades de cada um.

EDITA·
ÁúIUA MÜLLER GRUBBA,

TaC!�iã
e Oficial de Títulos da

Comarca de Jaraguá do Sul, Estado d� anta Catarina, na forma da
Lei, etc. '

.�.

. Faz sabera todos quantos esteedital

vir!
quase achamneste catório

para Protesto os Títulos centra: ,�", .

Aigemiro Padilha Gonçalves-R: Rio 4';arço Nesta;
.

Auto Mecânica Ltda- R: Jorge Lace Jla 600 Nesta;
. Com. e repr. Grossl Ltda- R: Antôn� Kaesemedel 903 Nesta;
Crismar Ind, e Com. do Vest. Ltda - R: WalterMarquardt 2222
Nesta; �.J S Transp. de Guincho Ltda ME- R: �tr. Itapocu SIn° Nesta;
Maria Faustel- R: Irma Leandro 800, tsta;
Mesch Mats de Constr Ltda - R: Anton�, Ayroso 499 Nesta;
Móveis Tironi Ltda - R: Antonio Jara�sI n° Nesta;
Marly Savignaro-R: ArturMueller 105 ��sta;Prodei Proce e Ret Alim-R: José Stulzem �:o Nesta:Serraria Wohl, Ltda-R: est, Blumenau Km �'t Nesta;Salete Gron- R: Luiz Salte 364 Nesta: J� .

Thomas Américas Ind, e Com. Ltda-R: l\!at�o Lobo 61 s 6.04
Nesta; '1\
Uniloja,Movéis e Eletród.-R: Mal Deodoro 10\ 7 Nesta;
.E, como os dites devedores não foram encontrados;\u se recusaram

a aceitar a devida intimação, faz por intermédiö_do �résente edital,
para que osmesmoscompareçamneste cartóriona rua \.rthurMüller,
78, noprazo da lei, a fim de liquidar o seu débito, ou d \razãoporque
não faz.sobapena de serem os referidos protestados \ onna da Iei,
etc.

-

RMNI Jaraguá do Sul, 02 de março de 1993.
ÁUREAMÜLLER GRUBBA- Tabeliã e.Oficial de J rotestos de
Títulos.

•
-

.
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PARA CONCORRER Basta você juntar Cr$ 900.000,00 em
tickets e netas fiscais das Lojas e Supermercados Breithaupt e
trocar por cupons. a partir do dia 23/11/92.

. .

'voCê sempre sai ganhando

DIA 27103/93

72SORTEIO
27/03/93
2 AUTOMÓVEIS

FIAT UNO MilbE OKm

2 MOTOCOMPRESSORES SCHULl
2 �ll'S FECHIIDURAS PADO
2. FORNOS TRAMONTINA
2 CARRINHOS DE MÃO

jaraguá do Sul, 13 de março de 1993
.
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