
Grànde desfile na "

.

formação de novos manequins
O desfile dos formandos 60 Curso Profissionalizante para

Manequim � Modelo Fotográfico, promovido por Irma .Mar
quardt e AtI, fOI um sucesso. Com direção e coreografia de

Felipe da Costa, o desfile teve a participação especial da equipe
de maneqUIns que acompanham a exclusivíssima LUIza Brunet

pelo Brasil. Foi o "New Look Fashion", na boate Caesar's Club.
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�Partidos debatemas coligações
Jaraguá do Sul, 25/11 a 02/12/89

s representantes dos presidenciáveis do PRN, Fernando Collor

Ode Mello,.e da Frente Brasil Popular, Luís Inácio Lula da Silva,
em Jaraguá do Sul, já iniciar.am os contatos para intensificarem

as campanhas ao segundo turno das eleições. E, enquanto o

candidato do PT recebe o apoio irrestrito do movimento sindical
da cidade, às"empresários, na suamaioria, já decidiram que Q "menos
radical" ainda é Q, ex-governador de Alagoas. Adesivos e cédulas
eleitorais de Collor chegam a Jaraguá nesta se�ana para serem
distribuidos pelos militantes. O PT promete novas visitas a portões

-

de fábricas e pant/etagens. .' .
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Guaramirim em festa:
"��Viloiias-ao 'Amizade

Guaramirim fez a

festa na tarde do último
dia 19,quando a Socie
dade Esportiva e Re
creativa Amizade con

quistou o campeonatoda
2� Divisão e o bicampeo
nato de Aspiranres da
Liga Jaraguaense de Fu
tebol. As equipes se

apresentaram commuito
equilíbrio e os títulos so
mente foram definidos
após o tempo regula
mentar. O grande herói
daquele domingo foi o
goleiro Sandro, da equi
pe aspirante do Amiza-

-. de, que defendeu dois
-

pênaltis da decisão ga-
rantindo o troféu para o

seu time e tomando-se o

goleiro menos vazado da
temporada. Esta final foi
um pouco tumultuada e

teve um jogador do João
Pessoa e outro do clube
guaramirense expulsos.
O outro jogo entre Ami
zade e· Paraná manteve
a disciplina.

Página 7 A"iizade marxa gol somente na prorrogação
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___----------�----Opinião

Quando esta edição esti
ver circulando já devem estar
concluídas as apurações das
urnas que colheram os votos
de 80 milhões de brasileiros.
Ocentenário da Proclamação
da República foi tégiamente
comemorado com o movimen
to junto das urnas, em meio
de muita liberdade e de res

peito à opinião do eleitor.
Foram emocionantes os

lances dos dois candidatos que
disputavam a segunda vaga
para o segundo turno. Uma
gangorra que mexeu com a

opinião pública quando a apu
ração já alcançava 95% do
eleítorade.

.

Se quase 20 milhões de
eleitores acharam que a solu-

Editorial

XV de Novembro: Dia do voto

II
II

II
I
I

çäo seria Collor para os cru
ciantes problemas que os bra
sileiros enfrentam presente
mente, outros quase.60 acham
que não é por esse caminho
que se chegaraalcançar essa
aspiração. Ficou bem claro
que ás propostas dos demais
candidatos foram as que me

lhor projetaram o perfil so
nhado pelo povo brasileiro.

Ainda está bem presente
o quadro de indefinição do
atual governo e o desejo de
acabar com tudo aquilo que
oprime e infelicita os seus ha
bitantes, com abusos de toda
a ordem, sem encontrar um
defensor dos seus legítimos in
teressados e necessidades.

A Igualdade é mera pala-

vra de efeito, a miséria cam

peia solta, os idosos são des
respeitados, a corrupção ain
da não foi reprimida, o nepo
tismo é palavra de chacota, a
reforma agrária ainda não
saiu do papel, ninguém maís
tem vergonha na cara para a

prática de atos de seriedade...
Poderíamos desfilar um

rosário de problemas que afli
gem as populações sofridas,
sempre proteladas e nunca re
solvidas. Certos segmentos da
sociedade ainda pensam na

aplicação do chavão enganoso
da promessa. Chegou a hora
da verdade. O grande vence

dor foi o povo brasileiro. Que
se acautelem os zombeteiros
de aldeia.

" Política de avanço para o Leste- final
Robert Gabor *

Bonn - A Alemanha Orien
taI está se reafirmando como uma
potência européia influente e co

mo' a nação mais importante da
Europa Central. Desta vez, seu

poder não émilitar, mas sim eco

nômico, A Europa Ocidental pa
rece resignada ao predomínio
econômico alemão em uma Euro
pa que está começando a correr
subitamente até a unidade econô
mica. O ressurgimento alemão
parece destinado a assumir o pa
pel flue pôde ter tido em 1914 e
1930 - o de ter sido capaz de
controlar sua arrogância. A eco

nomia da Alemanha Ocidental
nunca foimelhor e mais saudável.
Corno primeiro exportador de
bens de capital do mundo, des
fruta na atualidade a posição má
xima de exportador com um au
mento em suas inversões comer
ciais nacionais. O problemático
índice de desemprego no país,
neste ano, desceu à taxa de 7,2%.
A produção industrial continua
aumentando e o emprego da ea-

I
I
I
!
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pacidade de trabalho alcançou O'
máximo de 88% em 15 anos. O
excedente comercial da Alema
nha Ocidentaralcançou o recorde
de 71 bilhões de dólares em 1988,
e o deste ano não deve diferenciar
muito. Calcula-se um aumento de
5% nas exportações em 1989.

A Alemanha Ocidental está,
mais uma vez, caminhando para
uma política de "Drange Nach
Osten", (avanço para o Leste).
Este país está acumulando gran
des somas de dinheiro e não seria
exagero dizer o dinheiro será usa
do para restabelecer o que costu
mava ser sua esfera de interesse
na Europa Oriental. "E nossa ta
refa pressionarmos a Europa
Oriental", disse um alto funcio
nário governamental. Uma Ale
manha Ocidental com 60 milhões
de habitantes, com uma força de
trabalho disciplinado e eficiente,
diante de uma maquinaria indus
trial que representa a última pala
vra em tecnologia poderia, de
imediato, dominar os mercados
da Europa Oriental, A mudança
de matéria-prima poderia forne
cermáquinas, ferramentas e bens
de consumo, para os quais há uma

inesgotável demanda. O Chance
ler Helmut Kohl disse através da
rádio da Alemanha Ocidental
que "queremos dar ajuda à Euro
paOriental para que, por sua vez,
possa nos ajudar". Isto significa,
porexemplo, empresas conjun
tas. As firmas alemãs devem-se
unir às polonesas e húngaras, ele
var a produção e garantí-la finan
ceiramente". A Alemanha Oci
dental, ao contrário dos EUA, fa
la em termos de grandes inver
sões. Um funcionário da Alema
nha Ocidental caracterizou as

ofertas do presidente dos EUA,
George Bush, à Polônia e a Hun

gria de "mesquinhas". A Alema
nha - disse - fará muito mais.
Nada poderá ilustrar melhor isto
que a diferença entre a viagem
de Bush à Polônia e à Hungria
e o que fará Kohl no futuro próxi
mo, Os norte-americanos fizeram
uma visita. Já quando forem os

alemães, estes serão objetivos.

* Robert Gabor é gerente de reda

ção da Interco Press e colaborador
da Agência Planalto.
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VOTO
CONSCIEN"FE

Por que votar para mudar a polí-
tica nacional?· .

Por que eleger LULA ou COL-
LOR?

.

Estamos diante de uma façanha
nunca antes vivida por nós brasileiros.
O poder de voto dado pelo nova Repú
blica, foi uma conquista das forças po
líticas que estão LUTANDO no cená
rio nacional por mudanças profundas
na vida dos brasileiros. E e este tipo
de POLITICO 9ue devemos colocar
no poder. Alguem que trabalhe pelo
povo que está sofrendo, passando.fo
me e sendo atropelado pela GANAN
CIA dos empresários. Omomento po
lítico nos deixa bem claro a direção
que este país, através do seu POVO,
poderá toma!'. Podemos escolher en
tre "Ver" os grandes CARTEIS cres
cerem, manter estamá distribuição de
renda e a pobreza do POVO; ou en

tão, "VIVER" um projeto de desen
volvimento que estabeleça uma. me
lhor distribuição de tenda, através do
fortalecimento das estruturas nacio
nais sejam industriais ou agrícolas. O

CJ.ue importa é que temos que nos dire
cionar para a resolução do maior pro
blema existente no Brasil, que é a fo
me e a miséria, Não podemos conti
nuar imaginando que partidos preocu
pados com os verdadeiros problemas
brasileiros são radicais, e partidos con
servadores sustentados e manipulados
por grandes CARTEIS irão promover
as mudanças exigidas pela Nação; mu
danças estas inevitáveis para a entrada
de novos investimentos no País, pois
qual é ? empresári!, qu� vai. inv��tir
num Pais que tem mveis inflacionãrios
altíssimos, baixo nível técnico e gran
des conturbações sociais provocadas

. pela inescrupulosa fome que vive o po
vo brasileiro.

FERNANDOSCHROEDER
Aluno do 3� ano de ECONOMIA da

FURJ

ERRATA - Por um lamentável
�uívoco o C.eterno do Correio do
Povo, Impresso em off-set, na se
mana passada, saiu com o número
3.566, quando na verdade deveria
ter acompanhado o número cons
tante no Caderno Linotipo, Edição
3.565.
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Diretórios planejam a nova
tase da campanha eleitoral

As negociações partidá
rias estão em compasso de es

pera em Jaraguá do Sul. Mes
mo com ideologias e posições
próprias, os representantes do
Partido da Reconstrução Na
cional e da Frente Brasil Popu
lar aguardam as decisões das
convenções nacionais. "Va
mos convidar pessoas 9ue vo

taram em partidos de direita",
planeja o presidente do PRN,
vereador José Ramos de Car
valho. "A Frente deve ampliar
suas alianças com o ,DT ,

PCB, PSDB e setores progres
sistas do PMDB", deseja o,

presidente municipal do Parti
CIo dos Trabalhadores, Luiz
Hirschen.

Ramos tem praticamente
certeza de que "a maioria dos
empresários jaraguaenses não
vão apoiar um partido de es

querda", que ele considera
"sem estrutura para governar
o País". Por isso, o presidente
municipal do PRN acredita
que o partido vença "com uma

margem superior a 28% no se

gundo turno das eleições presi
denciais". Para 1990, Ramos
pretende transformar o PRN
"num partido forte, com estru
tura, Um dos maiores partidos
do futuro, que já não é o me

nor".
Adesivos, cédulas eleito

rais e santinhos fazem parte do
material publicitário que deve
chegar na próxima semana a

Jaraguá do Sul, para ser utili
zado na campanha de rua do

Luti: "um candidato de proveta"

Partido da Reconstrução Na

cionaI, "com a participação de
moças, crianças e um intenso
trabalho' nos bairros e casas da
cidade", conforme planeja Ra
mos. Para ISSO, Ramos está
realizando uma série de reu

niões com simpatizantes do
partido, convidando r,ara "ar
regaçarem as mangas' .

Frente - Collor -de Mello é
"um candidato de proveta fa
bricado pela mídia eletrônica
que esta se aproveitando da
despolitização do povo para
chegar à presidência pelo opor
tunismo", na opinião do presi
dente do Partido dos Trabalha
dores, Luiz Hirschez. Nesta se

gunda etapa do pleito, "Luti"
espera que os partidos não fa
çam "acordinhos e troca de

Ramos: "um partido sem estrutu
ra"

cartos, mas se coliguem em ci
ma de um programa definido.

Otimista, o presidente
municipal do PT ainda festeja
"o fato inédito nestes 100 anos
de República, que pela primei
ra vez tem um candidato mo

derno, prestes a �egar ao po
de!". Luti analisa que a pró
pno Rede Globo não desejava
Lula na disputa - "prova disso
é a divulgação de seu nome

sempre em terceiro nas pesqui-
- sas' , exemplifica - e adianta
que daqui pra frente "a direita
vai centrar fogo, de cabo a ra

bo, esquentando a eleição pra
valer". Quanto aos futuros de
bates na televisão, Luti con
clui: "Eles vão mostrar quem"
é quem. Vamos apresentar ao
povo o outro lado do caçador
de marajás".

.

CORREIO_,-
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"Uma batalha entre a
direita e a esquerda"

.
"O se.gundo turno das

eleições presidenciais será uma
batalha campal entre as forças
da direita e da esquerda", pre
vê o presidente ao Sindicato

, dos Trabalhadores na Indús
tria Metalúrgica, Luiz Carlos
Busana, que considera o candi
dato do PRN, FernandoCollor
de Mello, "uma farsa criada
pela mídia, que tenta aparecer
como centro-esquerda e social
.democracia, mas não vai cOQ
seguir enganar o povo". Na
prõximà convenção do Partido
dos Trabahadores, sem data
definida, o presidente do Sin
dicato dosMetalúrgicos vai de
fender sua proposta de que "as
coligações com outros partidos
tenham como princípio a sub
missão ao pro�rama da FrenteBrasil Popular'.

Dentro dessa avaliação,
Busana recusa o apoio público
do governador PedroTvo Cam
pos ao candidato Luiz Inácio
Lula da Silva. "Se ele quiser
votar no Lula, que o faça, mas
sou contrário à sua presença
nos palanques, porque isso só
viria prejudicar o Partido".
Quanto à desejada adesão do
senadorMario Covas e setores
do PSDB à Frente Brasil Popu-

Busana exige submissão à Frente

lar, o sindicalista avalia que "o
partido tem se demonstrado
progressista". De qualquer
f0!IDa, Busana faz questão de
fnzar novamente: "Existem
�ontos importantes que o Par
tido dos Trabalhadores não
abre mão, como o não-paga
mento da dívida externa e a
Reforma Agrária já. Basta que
os partidos coligados se subme
tam a esse programa".

"Collor e Sarney são

farinha do mesmo saco"
"Coller e Sarney são farinha

do mesmo saco e o slogan 'Caça
dor de Marajás' é uma palhaçada.

Quanto ao Lula, não concordo
com o princípio básico de estatiza
ção". Estes dois motivos são sufi-

d b
cientes para que o presidente mu

e ate na televisão, onde Col- nicipal do Partido Democrático
lor de Mello-vai ter que apare- Tra�alhista (PDT), Altair Augus
cer, divulgar as suas propostas, to Pieper, revele sua definição pa
que até agora têm se resumido ra a votação ao segundo turno das
em sentar o pau no Governo eleições presidenciais: "Vou anu

Sarney". Rossi concluiu que o lar meu voto". Ele disse inclusive
nível de éonscientização do po- que já conversou com diversos

J10 exigemudanças: "Qualquer companheiros de partido e rece

um dos dois candidatos que as- b:u a !nform�ção de que "muitos
.

d
nao vao apoiar "Lula e a Frente

sumir o po er em 90 saberá das Brasil Popular, porque o radica
responsabilidades e fiscaliza- lismo do PT não se afina com Leo-
ção sobre seu governo". , nel Brizola".

"Insatisfação expressa no voto"
Os milhões de votos atri

buidos à Frente Brasil Popular
e aos representantes da esquer
da, no Brasil, "são fruto da in
satisfação de um povo que an

seta por mudanças", na visão
do presidente do Sindicato dos
Trabalhadores na Indústria da
Alimentação, Antônio Rossi.

Surpreso com oresultado posi
tivo - "ainda nem deu tempo

para respirar direito", disse -
Rossi também considerou mui
to importante "a definição de
forças da esquerda e da direita
para este segundo turno' das
eleições presidenciais",

"Que Lula saia vencedor"
é a sua pretensão declarada,
embora ele ressalte que ainda
émuito cedo para qualquer de
cisão. "Temos que esperar o

Surpreso com a expressiva
votação de Collor de Mello em Ja
raguá do Sul, Pieper confessa que
o PDT esperava maior votação no
município, "ficando em segundo
lugar e, no mínimo, com cinco mil
votos". Ele ressalta o intenso tra
balho dos militantes do partido,
q�e tentaram se organizar ao má
xrmo, e que agoranão são abriga
dos a acatar a decisão do PDT na

futura convenção, "simplesmente
porque o nosso candidato já ferdeu". O presidente municipa do
PDT analisa que para Brizola ven
cer no segundo turno faltou ape
nas uma "melhor votação no Esta
dc do Paraná"

..
A pouca recepti

vidade do candidato pedetista no

Nordeste era esperada �or Pieper
- "lá era barra pesada'.

Morettí, Jordan & Cia. Ltda.

't-, •

','TEST- DR'IVE" DEL - REY 90
Com novo motor 1.8 e novo câmbio de 5 velocidades.

Venha sentir a emoção de dirigir o Del-Rey 1.8 naMoretti/Jordan e concorra
a um Videocàssete Philco Hitachi PVC 4000.
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ÓTICA
HERTEL

• Laboratório ótico
.

especializado.
• Há mals de 50 anos atendendo.

v0c4.
• Precisão e qllalldade.
Av. Getúlio Vargas, 15
Fone 72-1889

A CKAT Produções Artísticas
comemorou seu primeiro
aniversário em grande estilo,
realizando o desfile 'New Look
Fashion' - com apresentação
de roupas da Moda Fause/-,
no último dia 18, na boate
Caesar's Club. O espetáculo,
que teve direção e coreografia
de Felipe da Costa, contou com
a participação dos 20

.

formandos do Curso
Profissionalizante para
Manequim e Modelo .

Fotográfico promovido pela
CKAT. Também a equipe

.

exclusiva que desfila a coleção·
Luiza Brunet, by Lumiere,
composta por profissionais de
Jaraguá do Sul, Joinville e
Curitiba, contribuiu para o
brilho desse show de alto nível,
multo aplaudido por um
público de aproximadamente
700 pessoas.

A manequim p;'()fissional Daniela
Ramos de J()inville,f() c()nvidada es
pecialdos ()rganizadorespara o des
file da Modas Fausel

LANCHONETE
II

2IRMÃOS
Rua João Marcatto, 31

��--����--��-�--,·"�------�eRJtEJ2--�
ARecreativ� Lux (Arlux)

promove todas as

quartas e sextas-feiras
bailões, com música ao vivo.
O proprietário da
Confecções Lux e presidente
da Arlux, Ingo Lux, convida
a todos para participarem
destes eventos, na sede da
agremiação, localizada a rua

João Januário Ayroso, n�
.

115.

Aboate Caesar's Club /

. . mudará âe nome a partir
de janeiro do próximo ano,
passando a se chamar
Ma"OiJuech, escolhido pelo

.

úblico na noite de 18 de
vembro. O novoproprietário
sta casa noturna, Sérgio
is Cunha (Serginho),
omete para 1990 grandes
udanças também no visual�
e.

As manequins da equipe de Luiza Brunet - Luciane, Alessandr« eJosiane
- estiveram também no coquetel de aniversário da CKAT, no restaurante
do Hotek Itajara. Com elas, o coreógrafo Felipe dil Costa (de óculos)
e os proprietários da empresa promotora de eventos art(sticos Ati 'e Irmo
Marquardt.

Lanches
da semana
residências das'senhoras

Norma Ewald e Regina
Dellagustina.

encerramento do Lanche das
Primas e Comadres na
residência da senhora

de/traude Bauer Gumz, com
motivos natalinos e amiga

secreta.

I

Oradialista Yalério entregou um prêmio de NCz$ 2 mil - oferecido
pela direção dil boate - a Alaor Pellin, que foi sorteado entre os

participantes do concurso de sugestões para o novo nome da casa noturna.
Ele também ganhou uma dßs cinco carteirinhas distribuidils entre os con

correntes, que dilrãó direito a ingresso gratuito durante todo o ano de
1990, na Marraquech.

Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas
(OASE)

.

Grupo 5� Feirinas

Bazar e CaféBeneficiente no Salão da C?munidade
Evangélica Centro ---:-, às 15 horas do dia 30/11/89.

NCz$ 10,00
Bazar funcionará a partir das 9 horas.

II

II

Fabíola
Demarchi foi
umadas
manequins
que estreou
nas

passarelas
com o desfile
"New'Look
Fashion", .

promovido
pela CKAT
Produç6es
Artlstlcas,
na boate
Csesar's
Club. Com
ela, outros 19
formandos
desfI/aram
mostrando
peças da

, MOda Fause/.
Todos
demonstra
ram muita
segurança e
profissiona
lismo.

AThe Golden Mesh, loja
recentemente

inaugurada na Galeria Dom
Francisco, oferece aos

jaraguaenses as melhores
marcas em malhas do Rio,
São Paulo e Santa Catarina.
Sua proprietária, Raquel
Cabral, promete muitas
novidades para o próximo
mês. Vale a pena conferir.

Asociedade Cultura
Artística promove três

importantes mostras no
proximo dia 28, a partir das
20h30min. Trata-se da II
Coletiva dos Artistas
Jaraguaenses, do 5�Encontro
de Ärtê em Porcelana e da .

Exposição Máscaras de
Teatro, que permanecerá em
exposição na sede da SCAR
ate o dia 3 de dezembro, das
15h às 21 horas. Dezenas de
artistas locais estarão
participando da promoção,
que homenageia.o poeta
Lindolf Bell e tem como

madrinhas ARa Lúcia
Marcatto e Rosani
Casagrande Breithaupt.

Asenhora Rosana Vailatti
foi a ganhadora do

tapete premiado em razão do .

Bazar realizado nos dias 10
e 11 deste mês, pela
Associação de Pais e

Amiiosdos Excepcionais (APAE e

Grupo de Mães. Rosana oi
premiada com o número 320.
O Bazar foi sucesso total.

li

Jóias, relógios, pulseiras,
anéis, alianças, prataria,
artigos em ouro e tudo o

mais para presentes na

Relojoaria
Avenida

Marechal Deodoro 443 e

Getúlio Vargas n� 9 -
-

Nofinal do desfileforam apresentados os 20formandos do CursoProfissio
nalizante para Manequim e Modelo Fotográfico, da CKAT que tiveram
ótimo desempenho na passarela

Os manequins
foram
perfeitos na
execução da
coreografia
que
apresentou os

. artigos de
.verãa da
Fausel

1smar Lombtvdi�
coma

mamomda, na
noite do desfile,
naboateCaesar's
Club

I!

Loja

Mamãe Coruja
li

A melhor opção em

artigos infanto-juvenis;
bebê e gestante.
Rua Barão do Rio

Branco,168
Fone 72-1788 - Jaragoá

do Sul-SC.

Uma jóia ninguém
esquece

.�� II

Jóias, relógios,
óculos de sol e
presentes.

Rua Marechal Floriano
n� 29 -Fone 72-1911.

A ROUPA INFANTIL

FORMAMos NOSSA REPUTAÇÃO
FABRICANDO ÓTIMAS MALHAS

Mal... Malhasltda. .. BerthaWeege,_ 1.250 Jaragá doSul·S.C. fone·IM73/72·3-

Página 04 e 05Jaraguá do Sul� de 25/11 a 02/12/89

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Atacado e varejo.
OS empresários indicaram, na reunião de 20 de

novembro da Ac/js, o nome do diretor de Controle
da WeSl S/A, Alidor Lueders, para representar a classe
junto a Comissão Organizante da Constituinte
Municipal. Eledeverá elaboraralgumas sugestões que
empresariado local deseja que conste na LeiOrgánica
de Jaraguá, a pedido dos vereadores responsáveis
pela sua elaboração. A presidente da Comissão
Organizante, Marilze Marquardt, que a intenção é df
consultar todos os segmentos da comunidade.

nPrefeito Ivo Konell
Vprorrogou para mais 120
dias o prazo de validade da
concessão de serviços à
Empresa de Transportes
Coletivos da cidade,
Canarinho. Sendo assim, em
fevereiro do próximo ano, vai
ser aberta uma nova

Concorrência Pública para
empresas interessadas na
execução desses serviços.

Já estão praticamente
concluidas mais duas

ampliações em escolas
m,unicipais de 1: grau. No bairro
JaraguIJ Esquerdo, a Escola
Cristina Marcatto recebeu mais
quatro salas de aula, onde
deverão estudar cerca de 200
crianças, enquanto na Escola
Renato Pradi foram construúlas
mais duas salas. Ainda está em

fase de construção as duas salas
de aula para ampliação da

.
Escola Municipal Rod()lfo
Dornbusch, na Vila Lalau. Até
1990 o município contará com

23 estabelecimentos de ensino.
.

nPrefeito Ivo Konell deve
Vviajar tia próxima, semana
a Florianópolis para realizar
visitas ao DETER, na
Secretaria dos Transportes,
onde vai receber o projeto da
nova Rodoviária. Também
aproveita para ter uma' .

audiência com o governador
Pedro Ivo, com quem deve
tratar assuntos sobre o

asfaltamento da via de

contorno, em Iaraguâ do Sul.

ns servidores da Prefeitura
UMunicipal de
Massaranduba deverão receber
a partir de dezembro -.no
salário a ser pago em janeiro de
1990 -, um reajuste -de 40% a

50%. Naprimeirafaixa sàlàrial,
o prefeito Dávio Leu incluiu os

funcionários que atualmente
recebem NC'lJi 1.200,00. Os que
percebem abaixo desse valar
terão direito a um aumento de
50%.

A proposta orçamentária da
KPrefeitura Municipal de
Massaranduba para o ano de
1990 foi aprovada no início
deste mês e teve uma despesa
fixada em NCz$ 35 milhões.
Desse total, NCz$ 1,1 milhão
vão para o podá legislativo;
NCz$ 1,4 para o gabinete do
prefeito; NCz$ 3,1 milhões
serão destinados ao
departamento de
Administração; e NCz$ 480mil
vão para o departamento de
Finanças da Prefeitura. Os
departamentos de Estradas,
Obras e Serviços Urbanos e da
Educação, Cultura e Esporte
receberão, juntos, NCz$ 19,1
milhões, enquanto a área da
saúde e bem-estar social fica
comNCz$ 2,6 milhões. O
prefeito Dávio Leu ainda
estimou uma despesa de

- NCz$ 7 milhões como reserva

de contingência.
.

SEMASTER
ALARMES PREDIAIS

CONDEMA!ATENÇÃOPARA OPROGRESSIVO
ANIQUILAMENTO .QA ESTRUTURA AMBIEN
TAL NA MATA ATLANTICA DE SANTA LUZIA

GilmarMoretti é candidato
,

,

apresidente daAcijs em 90
o presidente da Acijs

(Associação Comercial e In
dustrial de Jaraguá do Sul),
Siegolf Schünke, está indican
do o nome do empresário do

I

comércioGilmarMoretti, para
assumir seu cargo na gestão de
1990. Moretti disse ter ficado
feliz com sua indicação e ga
rantiu que manterá o bom de
sempenho da entidade em de-

.

fesa dos interesses do empresa
riado jaraguaense.

Schünke adiantou. que a

eleição ocorrerá somente em

fevereiro do próximo ano, mas
não deverá haver oposição ao Moretti será candidato na Acijs

Empresários se
.

negam a apolar
Frente Popular

Para a maioria dos empresá
rios jaraguaense o nome apropria
do para assumir a Presidência da

Rep-ública seria o de Guilherme
Afif Domingos. Mas diante das
opções que se apresentam paFa o

segundo turno, a unanimidade
não é a favor de Collor, mas contra
Lúla. Para o presidente da Asso
ciação Comercial e Industrial de
Jaraguá do Sul (Acijs), Siegolf
Schjinke, por exemplo, garantiu:
"Não votarei no Lula". Ele tam
bém admitiu que o candidato do
PRN não é o ideal e que aparante
mente as propostas de todos os

partidos em relação a política eco

nômica para o Brasil são boas.rnas
observou que "o problema é eles'
porem em prática". O ex-presi
(lente da Federaçao Catarinense
dos Diretores Lojistas, Udo Wag
ner, compartilha da opinião de
Schünke e espera que Collor se

eleito estimule a concorrência.
"Quanto maior a concorrência,
melhor os produtos e os serviços",
argumentou. Wagner, como os

demais empresários, considera o

candidato da Frente Brasil Popu
lar muito radical e todos temem
uma onda incontrolável de greves,
no caso de Lula vencer as eleições.
Outro receio de alguns empresá
rios de Jaraguä é � interferência
do governo do partido dos Traba
lhadores na propriedade privada.

nome que indicou. Estive na

presidência da Acijs durante
dois anos. Agora é a vez de
um representante do comércio
assumir"; disse Schünke, ex
plicando que o presidente pode
ser reeleito'apenas uma vez -

ele está exercendo a função por
dois anos consecutivos. Moret
ti esclareceu que o normal da
sucessão é de ser apresentado
apenas um candidato, pois a

entidade sempre foimuito uni
da e seus associados evitam in
troduzir uma disputa política.
"Isto somente enfraqueceria
nossa classe", argumentou.

Acaresc propõe a criação
de Conselho do Meio Rural

Uma comissão da Acaresc, li
derada pelo supervisor regional da
entidade, o engenheiro agrônomo
José Adernar, participou da sessão
organizante da Câmara Munici
pal, em 20 de novembro, quando
apresentou sugestões a serem ana

lisadas e incluídas no capítulo da
Lei Orgânica que trata sobre o

meio rural. Uma delas é à criação
de um Conselho de Desenvolvi
mento do Meio Rural, que ficaria
encarregado de elaborar o Plano
Agropecuário da cidade. Este es

tudo teria uma ampla abrangên
cia, elaborando toda uma infra-es
trutura para os agricultores, desde
lazer até transporte.

Adernar explicou que outra

atribuição deste Conselho - 'Lue
deveria ter força política para m

fluir junto ao prefeito - seria um
programa integrado visando a pre
servação do meio ambiente. O en

genheiro agrônomo enfatizou que'
é necessário um maior controle na

venda e uso de agrotóxicos, pois
muitos deles provocam câncer nos
agricultores, além depolufrem os

rios e ribeirões. A Acaresc deverá
encaminhar uma lista formal de
sugestões à Comissão Organizan
te, que aguarda também a mani
festação de outras entidades liga
das a este segmento da comuni
dade.

CD:L promove eleição inédita
Os jaraguaenses irão nova

mente às urnas entre os dias 1�
e 20 de dezembro, para escolhe
rem a vitrine mais bem produzida
para o Natal/89. A idéia original
é do Clube de'Diretores Lojistas,
que vai distribuir 60 urnas na

maioria das lojas associadas ao

Serviço de Proteção ao Crédito,
na cidade, "para que o consumi
dor conheça as vitrines e vote na

melhor" , segundo o presidente do
CDL, José Ramos de Carvalho.

As cédulas padronizadas te-

rão nome e endereço dos clientes
votantes, porque todos partíeípam
do grandé sorteio 'de um premio
de NCz$ 1.000,00 na sede da As
sociação Comercial de Jaraguá do
Sul (ACIJS). Todas as cédulas fi
carão com os chefes de lojas da

'

cidade, que terá o cuidado de não
permitir que o eleitor vote duas
vezes - Caso isso aconteça, o vo
tante estarä automaticamente eli
minado da competição, adiantou
Ramos, idealizador da promoção,
"inédita até no Brasil", conforme
imagina.

.

CaravanDiplomata.Amaior potênciB�ina o espaÇo.

90,A DECADÁCHEVRCUT

ASUAMEUfOR MARCA.

Jaraguá do Sul, de 25/11 a .02/:'12789
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Amizade ganhadois títulos
em tarde do goleiro Sandro
A tarde do último dia IS

de novembro foi de festa para
a Sociedade Esportiva Recreá
tiva Amizade, que conquistou
dois títulos pela Liga Jaragua
rense de Futebol: tornou-se bi
campeã na categoria de Aspi
rantes ao derrotar o João Pes
soa nos pênaltis e venceu pela
primeira vez o campeonato da
2� Divisão ganhando do Para
ná por 1 x O na prorrogação.
As duas finais foram realizadas
em Guaramirim, no estádio do
Amizade.

Em partida bastante equi
librada entre Amizade e Para
ná, que encerrou o tempo re

gulamentar empatado sem

abertura do marcador, a defi
nição do título aconteceu so

mente aos 6 minutos do primei
ro tempo da prorrogação, com
um gol de Júnior para a equipe
guaramirense. Com este gof o
ponta esquerda do Amizade
somou 15 e ganhou o troféu
de goleador do campeonato,

enquanto que seu companhei
ro de time, Osvaldo, foi o go
leiro menos vazado, tendo so

frido 11 gols. O bom andamen
to do jogo esteve sob a respon
sabilidade do árbitro Simão B.
Marcelino, auxiliado por Jua
rez Carvalho e Eugênio Mar
celino.

HERÓi
Já o grande herói na deci

são dosAspirantes foi o goleiro
Sandro, do Amizade, que de
fendeu dois pênaltis e garantiu
o título para sua equipe, além
do troféu de goleiro menos va

zado, com apenas sete gols. Es
ta partida esteve um pouco tu

multuada, terminando o tem

po regulamentar empatado em
2 x 2 - .com gols de Carlos
e Antônio para o Amizade e

para o João Pessoa Valmor e
Chico -, com a expulsão do
zagueiro Juarez do João Pes
soa. Ele ganhou cartão verme
lho ao cometer uma falta vio
lenta dentro da área: um pê-

nalti que Valmor do time gua
ramirense chutou para fora.

Na prorrogaçao houve um
novo empate em 1 xl, gols
de Gerson (João Pessoa) e

Marcelino (Amizade), além da
expulsão do jogador Alécio,
do clube de Guaramirim. A de
cisão teve que ir mesmo para
a série de penalidades máxi
mas, com Sandro defendendo
dois (Renaldo e Gilmar) dos
quatro chutes do João Pessoa,
Jairo chutou para fora, sendo
convertido apenas a cobrança
de Marsom. Os jogadores An
tônio, Romeo e Marcelino
converteram os três pênaltis
para o Amizade. O goleador
dos Aspirantes foi Chico, do
João Pessoa, que somou 14

gols no campeonato. O trio de
àrbitragem teve Tibério Stui,
auxiliado por Valmor Ckos e

Egon Erdemann, que anula
ram um gol do Amizade, no
segundo tempo da prorroga
ção.

Bola na trave
Uma festa dentro e fora das quadras

Sob um elegante clima esportivo de competitividade e

lealdade aos companheiros adversários, findou-se no dia
11/11/89, mais um movimentado Campeonato no Beira Rio
Clube de Campo. '

Durante o período ·de 27/10 a 11/11/89, realizou-se a

1� Copa "Nutrimental" de Tênis de Ca'l:t:JJ, contando com

a participação de 103 tenistas de nossa c' e.

No dia do encerramento, a empresapatrocinadora, Ener
ge-Nutrimental, abrilhantou ainda mais a.festa, com distri
buição de troféus aos três primeiros colocados de cada Chave,
e sorteou vários prêmios aos paÍ1icipantes.

Mais uma vez, pudemos assistir uma belíssima promoção
âe empresas locais incentivando, junto da Diretoria e Profes
sores deste Clube, o esporte infanto-juvenil de nossa cidade.

Esporte é saúde, é alegria e muita amizade.

As 12 equipes classificadas
#"\para a segunda fase do 7?
Campeonato Municipal de
Futebol de Salão -

"Peladão/89" - se defrontam
novamente neste sábado (dia
25) para decidirem entre si os
seis clubes que ingressam na

terceira fase da competição, que
acontece nos dias 28 e 30, no
Ginásio Arthur Müller. O

'

presidente da Liga Jaraguaense
de Futebol de Salão, Nelson
Sjoberg, espera concluir o
Peladão no diá 8 de dezembro,

quando os vencedores
receberão os prêmios durante
solenidade festiva.
Na sexta-feira (17) se .

defrontaram as equipes do
Arco {ris 6 x 1 JaralJuá
Copapel, Estamparia Elos 4 x
5 Santo André, Nova
Esperança 3 x 2 Millium,
folgando as equipes de Santa
Luzia x San Remo, Transportes
x Esteril e Britain x Veneza, "que
jogaram na sexta à noite (24).
Quatro clubes se classificam
para a fase semifinal.

Promoção de Brinquedos para o Natal
da Linha "Bandeirante"· Tudo com 50% de desconto

PISCINAS JARAGUÂ
v.q 72-2840 c;,v
"-��GUÁ "DO sl)'-"

Oe 2_0
Por 1.320,00 Por 1.320,00

PISCINAS JARAGUÁ LTOA.

De t;S9O;OO
Por 650,00

Esta promoção é válida som e n t e a t é o d i a 28/11/89

• Artigos de Praia.
• Banheiras de Hidromassagem.
ti Piscinas.
• Móveis para jardim.) .

• Saunas e toda a linha de produtos para sua piscina.
• Purificador de água "HTH" 2,5 kg - NCz$ 99,00.

Rua Joinville, 2473 Jaraguä do sul-se
Oe 1';M,OD
Por 850,00

Jaraguá do Sul, de 25/11 a 02/12/89

Buggy Panpa -
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Anmerkungen
É cada vezmaismarcante

a presença do Ramal Mafra
São Francisco do Sul, da Rede
Ferroviária Federal, no plane
jamento do Corredor de Ex
portação para os estados de
Santa Catarina e Paraná. Sá
bado passado, às 9h30min.:
passava pela Estação de Jara
guá uma composição de 3má
quinas diesel/e 51 vagões va

zios, de São Chico à Corupá.
Dez minutos depois, outra

composição com 14 vagões,
carregados até o gargalo, saía
da Estação, rumo à São Fran
cisco. E ou não é interessante
esta notícia que passou desa
percebida da maioria dapopu
lação. O problema é que a li
nha férrea atravessa toda a ci-
"dade, de oeste a leste, Vai dar
muito o que falar!

O primeiro turno tia elei
ção para Presidente, de 15 de
novembro, encerra umagrande
lição. Demonstrou mais uma

vez que ninguém é o dono do
poder, a não seT ó povo. Quan
tia ele decide não tem quem se

gure o eleitor. Pode o detentor
do poder sacanear, mas ele vai
receber o troco, rogo adiante.
Por isso é válida a máxima de
que deves te cuidar com o que
fazes quando estiveres subindo,
por que poderá -te acontecer
exatamente aquilo quando esti
veres descendo. E o impacto,
na descida, é sempre maior.

. Portanto•..

1

[
Em que pese o relativo ba

fejo que, a estiagem deste mês

.
proporciona à administração
municipal, a rede rodoviária
está bem atendida para quem
vai à ltapocuzinho, via João
Pessoa ou pela Serrinha, assim
como para a região do Gari
baldi e continuações daí pra
frente, bem encascalhada e

'

curvas bem abertas. Qpó é ine
vitávelpara quemjá acostumou
o calçamento à paralelepípedos
e faixa asfâltica. De Rio da
Luz, aquele trecho que desvia
a rodovia de Rio Cerro, em

construção, compromete pelo
intenso movimento de veículos.
Aproveitamos a oportunidade
tia constatação, pra não dize
rem que estamos puxando o sa
co!Nemprecisamos, pelo óbvio
ululante...

.
O incêndio que irrompeu

no canteiro de obras da Rua
7, nominada de Walter Mar
quardt, perto do Fórum, onde
será construído unia nova uni
dade gigante das Lojas Brei

thaupt, serviu mais uma vez

para mostrar o quanto estão
desestruturados certos setores
da Segurança do Trabalho.
Com material inconveniente
mente usado, bastou um curto
circuito para destruir a edifica
ção da construtora e o ferra
mental que continha. Feliz
mente não houve vítimas pes
soais, o que já é um grande
consolo. De cfualquer forma'
a vigilância da representação
local do Ministério do Traba
lho deveria acompanhar o tra-

.

balho das construtoras, algu
mas de fora e nãâ-acostuma
das às que aqui exercem as

suas atividades, O nosso glo
rioso Corpo Voluntário -de
Bombeiros mais uma vez de
monstrou o seu adestramento
e, por isso, cresce de conceito
e confiabilidade entre a popu
lação. Nota lO!

CAI'f:SASSE
A ESSÊNCIA DA PU,R-EZA

Jaraguá do Sul, de 25/11 a 02/12/89
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Centenas de pessoas assistiram ao belo desfile tlas bantlas e fanfarras que representaram diversos estados

Bandas e Fanfarras de 1990
será em estádio de futebol
o VI Concurso Regional

de Bandas e Fanfarras, em
1990, deve ser realizado em um

estádio de futebol, para me

lhor acomodação do público,
e durante dois dias, conforme
pretensão da Assessoria de
Cultura, Esporte e Turismo da
Fundação Cultural, que está
sentindo a cada ano o cresci-

. mento da promoção. Centenas
de pessoas prestigiaram o des
file das bandas e fanfarras re

presentantes de Jaraguá do
Sul, do Paraná e até do Mato
Grosso, na rua Reinoldo Rau,
das 10 horas às 14 horas de do

mingo (19).

Com 111,75 pontos, a

BandaMarcial do Colégio Ma
rista Pio XII, de Ponta Grossa
(PR), sa�rou-se campeã da ca

tegoria 'Bandas Marciais",
durante o V Concurso "113
anos de Jaraguá do Sul", arre
matando o troféu transitório
do evento. Na segunda coloca
ção ficou a Banda Marcial da
Primeira Companhia de Guar
dasMirins, de Glória dos Dou
rados (Mato Grosso), com
106,6 pontos somados. E o ter
ceiro lugar coube a Banda Pre
sidente Caetano Munhoz, de
Rio Negro (PR), com 96,7
pontos. A comissão de jurados
avaliou o "tempo de desfile,
alinhamento, marcialidade e

disciplina, uniformidade ins
trumental; cadência e ritmo,
consonância e equilíbrio, me
lodia e afirmação.

Jovens de Guaramirim
discutem temas sociais

Simples" o primeiro lugar fi
cou para o Colégio Paroquial
São José, de Ponta Porã (Mato
Grosso), com 98,15 pontos,
que recebeu o troféu transitó
ne pelo segundo ano consecu

tivo de vitória no concurso. A
Escola Solar do Chapeuzinho
Vermelho, de São José (SC)
terminou em segundo lugar,
com 86,57 pontos, e o terceiro
lugar coube à Fanfarra da Ok
toberfest, de Blumenau (SC),

A subsecretaria da Casa
Civil para assuntos da

. juventude, do Governo do
Estado, estima participação
de 600 jovens no projeto
"Desperta Juventude", que
acontece neste final de
semana (25 e 26), no centro
esportivo, em Guaramlrlm,
Inédito a nível de Santa
Catarina, o projeto serã
desenvolvido em 18 etapas
- esta é a segunda -, com
o objetivo "de dar.

oportunidades aos jovens
de discutirem os problemas
e participarem das
atividades politicas e
sociais da nação", segundo
-o subsecretário, Amarlldo
Passos, que deseja quase o
impossfvel: "Que a

promoção não tenha
conotação
político-partidária, sob pena

O vereador José Ramos
de Carvalho, da Câmara de
Iaraguâ, pelas suas atitudes é
acusado de 'ser o avião que as

linhas regulares ainda não
tem, ou de que eLe é um opor
tunista, sem compromissos '

que não o� seus, que adminis
tra bem. E o grande vencedor
da primeira rodada para Pre
sidente, com 27.965 votos da
região para Cal/ar de Mel/o.
Esperamontar com as lideran-

.

ças um forte esquema para o - Bonitas as recentes mani-

segundo turno. Acontece que festações, aintla sob o calor dos
36.637 eleitores votaram em primeiros números que apon
Lula, Brizola, Afif, Maluf, tam Lula como o candidato do
Ulysses e Covas, que somados segundo turno, em dezembro
aos 504 em branco e 2.039 nu- próximo. O presidente Mesco
los, perfazem 39.180 e, em es- lotto, do PT lulista rechaça o

tes votando pra esquerda, a apoio do governadorPedro Ivo,
aLegria pode durar pouco. sob a alegação de que repre
Mas, ó céus, é claro que isto senta o PMDB conservador tia
não vai acontecer! Mas, por sociedade catarinense, com

favor, que lideranças?... quem não quer conversa, nesta
altura. Salvo se as adesões se

jam expontãneas, dizMescolot
to. Aí teemm... !

Na categoria "Fanfarras

com 82,16 pontos. Na catego
ria "Fanfarra Especial"; o co

légio Estadual Barão' de Anto
nina, de Rio Negro (PR) rece
beu o troféu transitório pela
conquista do primeiro lu�ar,
com 103,23 pontos. O Colegio
Master, de Ponta Grossa (PR)
ficou com o segundo lugar, en
quanto a Fanfarra Municipal
de Mandirituba (PR) acabou
com o terceiro lugar na catego
ria, com 98,33 pontos.

de ir po; água abaixo".
"Desperta Juventude" será
totalmente custeado pelo
SESC e Weg, no ámblto de
Guaramlrlm, e deve levar os
jovens a discutir temas
tabus, como droga, -sexo,
ecológica, cultura,
eçonom/a, saúde, educação,
agricultura, comunicação e

esporte, além de polemizar
em plenário cada l!m desses
assuntos, no sábado (25)
ainda será apresentado um

filme sobre a "questão
ecologia", cedido pelo

. consulado alemão, e um
show do cantor Frank, de
Florianópolis, para valorizar
o encontro também
acontece uma palestra com
o professor Darci de Matos,
sobre a Importáncia da
particlpaçao do jovem no

processo político.
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