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Impeachment

Voto vale
18 bi por
deputado
o presidente' Collor e o pre

sidente do Banco dó Brasil, Lafaiete
C,outinho, estão oferecendo, com re

eursos do BB, Cr$ 18 bilhões para
cada deputado federal que votar

contra o impeachment. A infor

mação foi passada quarta-feira à ta

rde pela Executiva Nacional dos

Funcionários do BB para o Sindicato
dosBancários de Alagoas. Bancários
e políticos iniciaram ontem mesmo

uma movímentação de Lafaiete
Coutinho e de Álvaro Mendonça da
Presidência da Caixa Econômica
Fede- ral, na tentativa de interrom

per a dilapidação do dinheiro público
na guerra do impeachment..

Crime

Tribunal
manda citar
Ivo Konell
o Tribunal de Justiça, acolhendo as

razões expendidas pelos advogadosjara
guaenses, aceitou a queixa crime, man
dando processar o DR. IVO KONELL.
Como se sabe, o prefeito goza do di
reito de foro especial, de modo que
coubeaosdois causídicosdirigirao1RI
BUNAI... DE JUSTIÇA DO ESTADO
DESANTACATARINA, a petiçâo em
que solicitam a reparação de danos às
suas reputações de homens cultores do
direito, que servem à comunidade e não

podem assim serem atingidos levian
amente por quem quer que seja.
O feito foi distribuído à 2" CAMARA

CRIMINAL, que determinoua expe
dição de carta de ordem para a CI

TAçÃo DO PREFEITO IVO

KONELL, no processo criminal quevai
respender.
Segundo sew recorda a QUEIXA
CRIME CON1RA IVO KONELL é

consequência do fatode ele terchamado
o DR. SÁVIO MURILO'PIAZERA
DE AZEVEDO e DR. MURILLO
BARRETODEAZEVEDO,deladró
es d o s dinheiros públicos,o
queconfigura crimea que; agora, vai re
SPOnder.

Maiores detalhes serão fornecidos na

Próxima edição.

Schützenfest

Festa alemã
quer ainda

.

mais sucesso
A IV Schützenfest foi lançada ofi

cialmente ontem para a imprensa,
representantes das sociedades de tiro e

convidados especiais. Os organizadores
esperam aumentar o sucesso da festa

nesta ano, atraindo um público de 150.

mil pessoas.
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Amaioria das empresas não tem sequer computador

Indústrias de Jaraguá não

investem em informatização
Apenas um reduzido número de
indústrias de Iaraguâ do Sul, usa
computadores em suas atividades. A

constatação está no resultado do
Censo Industrial, divulgadopelaAcijs
há quase duas semanas. Segundo o
relatório apenas 12,50% das 576
indústrias cadastradaspossuem
micro-computadores e 2,95% compu
tadores demédio ou grandeporte. Os-
índices são considerados baixíssimos

pelo coordenador do censo, Gilmar
Moretti. A evolução tecnolôgica parece
não ter repercutido ainda nas cabeças
da maioria dos empresáriosjara
guaenses. Apesar disso, amaiorparte
deles nem pensa em novos inves
timentos. Reflexo da crise econômica

. epolítica que assola a Nação brasil
eira, explica opresidente da Acijs,
empresário VicenteDonini.

Informatização chegou apenas nas grandes empresas. Nível de escolaridade
dos trabalhadores é bastante baixo

�rano
COPIADORAS BALANÇAS
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(0473) 72-2988

Página 03

FONE (0473)72":3200
TELEX 474 - 519

FAX (0473) 72-0304

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



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

se o seu tempo foi bem empregado

Barão de ltapocú

HÁ 50ANOS
- Em 1942, GetúlioVargas dentro de
sua mobilização econômica, decre
tavamoratória feriado bancário, sus
pendendo em todo território' da

República, pelo prazo de 8 dias, con
tados do vencimento, a exigibidade
de obrigações resultantes de letras
de câmbio,notas promissórias ou,

outros títulos comerciais, dividas

hipotecárias e pignoratícias e os pro
testos, recursos em garantia, executi
vos para cobranças de impostos fed
erais, estaduais e municipais.
- O bispo diocesano, D.Pio de Fre-

itas realizava visita pastoral à Jara
guá, com recepção em frente ao

Palácio Municipal e saudação do sr.

Mário Tavares, seguindo em procis
são até a Igreja Matriz. Na manhã

seguinte realizava-se missa com ser

mão pelo visitante e à tarde início do
sacramento do crisma.

- Ernesto Lessmann comunica que
sua ferraria fabricava ferramentas

agrícolas e ségas rotativas para ara

dos, na Mal. Deodoro, 183, atual
Galeria Dom Francisco.

HÁ40ANOS
- Em 1952, neste ano fundava-se em
Jaraguá um Rotary Club, pelos pa
drinhos de Joinville, pertencendo ao
Distrito 120deR.L, compreendendo
os estados so Paraná e Santa Catar
ina. Não sabe porque, mas

começavam circular pela cidade
sobre esta nova entidade de pres
tação de serviços, girando sobre se

era secreta, se poderia ser frequen
tada por cristãos e o levantamento de

suspeitas quanto às suas verdadeiras
finalidades de servir, como ideal pri
mordial. O episódio envolveu
D.Daniel Hostin, bispode Lagesque
fez circular um escrito.com o título

QUEM NÃO ESTÁ COMIGO
ESTÁCONTRAMIM. Em seguida,
Pe. Geraldo Fernandes C.M.P. (Das
Vozes de Petrópolis- maio/junho

de 1948) de página inteira e mais um

terço - A PEDIDO - divulga pelo
Correio do Povo, ed.no, 1704, de
10-08-52, p.4/5 - CARTA A UM

ROTARIANO, examinando as fi
nalidades do Rotary e conclue:

Conheço e louvo as atividades
beneficientes dos Rotarianos, ams

porque nós católicos havemos de
abandonar as nossas obras de cari

dade, exercidas por amor de Deus,
para dar o nosso apoio a obras de

filantropia fundada em motivos pu
ramente humanos ? Felizmente o

Rotary é reconhecido univer
salmente e não constitue nenhum

perigo para a religião católica ou

qualquer outro credo que tenha por
objetivoa compreensâo e a pazentre
os homens.

HÁ30ANOS
- Em 1962, o problema da energia
elétrica era levantado na região
norte/nordeste de Santa Catarina e a
Assoe, Com.e Ind. de Joinville re

cebia um Grupo de Trabalho pelo
Ministro Tancredo Neves, a que
comparecia toda a regiâo com seus

representantes, deputados federais
Lauro Carneiro de Loyola, Aroldo
Carvalho, Antonio Carlos Konder
Reis eWilmarDias.A representação
jaraguaense se compunha de A1-
tomártio Bauer, da Tecelagem
Bauer, Roberto Lessmann, da

Ind.Calçados Gosch Irmãos S/A..

Lourenço Gressinger, represen
tando a AssociaçãoRural de JARA
GUÁ Dt> SUL, o vereador Victor
Bauerediretor daTorrefaçãoBauer
S/A. e Nelson Driessen, diretor da
Bebidas Max Wilhelm S/A. -De sal
ientar que um número bemmaior de

pessoas estavam previstas para se

fazer presente ao conclave, mas que
não puderam comparecer, em vista
de seus afazeres particulares. Assim
mesmo, a representação estava à
altura da tradição jaraguaense, fal
ando em seu nome o sr. Nelson
Driessen.

HÁ20ANOS
- Em 1972, o pref. Hans Mayer san
cionava as leis no. 3�9 a 362, denomi
nando as ruas 61 de Exped.Antonio
Carlos Ferreira; 158 de Francisco

Zacarias Lenzi; 159 de Carlos Fritz
Vogel e 165 deJoãoKlein, a primeira
no centro da cidade, na Vila Lenzí,
no Jaraguá Esquerdo e Vila Lenzi,

HÁ 10ANOS
- Em 1982, Márcio Menegotti

Schünke eMônica Schmidt casavam
e recebiam um mundão de gente im
'portante, inclusive o futuro governa
dorEspiridiãoAmimHelou Filhoe a

imprensa cumprimentavao casal e as
famílias Schänke eSchmidt pela ma
neira bem de receber os con

vidados.

- Falecia em Rio Negro, o cidadão
honorário daquela cidade paraense,

aos 102 anos e exatos 5 meses, o sr.

CHRISTIANO BUCH, brusquense
de nascimento e o mais VELHO
LEITOR CO CORREIO DO

,

POVO, sendo o seu sepultamento
acompanhado pelo Prof. Emílio da
Silva e do colaborador e jornalista
José Castilho Pinto, os quais usavam
da palavra para externar o pesar da
família jaraguaense. O seu passa
mento dava-se na residência de seu

filho Eugênio Buch.

A independênciaquequeremos

Alta Tecnologia
em matérias-primas
para alimentos

Fone: (0473) 72-2277 - Jaraguâ do Sul - SC
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odia sete de setembro de 1992
certamente ficará na h4tória do

povo brasileiro. A data, ao con

tráriodamesmicedosoutrosanos,
foimarcadapormanifestações que
pediam ética política.Num mom

ento em que o caos parece arrai
gado nos mais diversos âmbitos
das instituições nacionais, nada

mais propício. O povo nas ruas

deu demonstração inequívoca de

patriotismo, de exercício pleno de
cidadania de amor a pátria tão u

surpada pelos que só pensam em

bebefic.: ,

A voz do povo, não repercutiu
como deveria nos meios de im

prensa, especialmente no império
global, que se limitou a mostrar

lances porcos dos múltlipos pro
testos que varreram a Nação. O

Reminiscências

monopólio do senhor Roberio
Marinho preferiUmostrar o deiflle
oficial de Brasília, que não muda

, nunca,em deuimento da mais/orte
manifestaçãopopular. As vaias que
Collor recebeu quando apresen_
tado ao palanque oficial do Pia
nakoforam citadas apenassuper
ficialmentepela Globo. Felizmente,
porém, existem outros órgãos de
imprensa,menoscomprometidose
mais honestos com seu público.

estabeleceu o Novo Hotel, ainda

operando.
A terceira rua é a dr. Pedro

Franken, hoje, que sai dos Cor
reios e dá na Pres.Epit.Pessoa. Por
cima da rodoviária vê-se a casa da
Vva.Horst, e nomesmo sentido, um
pouco adiante uma casa que foi
construída por Felipe Frenzel, que
foi adaptada porArtueMüller, onde
morou até quando construiu a re

sidência na rua que leva o seu nome,

hoje já demolida. Esta casa foi ado

quirida por João OctavianoMüllere
hoje pertence a Leopoldo Enke, que
a demoliu e construiu outra.

No canto direito vê-se a rua

Pres.Epit.Pessoa. Quem sobe vê a

casa da sra.Vva.Paula Doubrawa

Wieie, o sobrado de Procópio
Pereira Lima. Depois vem a casa de
Emanuel Ehlers, atual res. Do sr.

Waldemiro Mazurechen, a casa

onde morava Leopoldo Mey e Ar

tur, a casa de Friedrich Henscbel,
hoje deOttomarKaesemodel, a casa

de Artur Breithaupt, Oscar Dorn
busch e bem adiante a casa de Ber
nardoGrubba. Do lado esquerdoda
Rua 4vê-se ainda, nos fundos, a casa

de Anton Zahler, hoje propriedade
de Pedro Kopeaki e a casa dos boje
herdeiros de Bruno Paulo oscar

�ahnke.
Fitz von Jaraguá - 09/92.
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Passamos, em seguida para a

outra rua paralela, hoje a rua Artur
Müller. Bem no lado esquerdo vê-se
a praça do Expedicionário, uma

parte da Rodoviária antiga, a edífí

cação deJoaquím Piazera eo Grupo
Escolar Abdon Batista. Do lado

Otília Tiegs, que serviu durante
muito tempo como república dos
solteiros e a parte superior da Casa
de Saúde do dr. Fritz Weiss, que foi
.comprado por Carlos Weege, que a

alugou para no prédio se instalar a
Prefeitura Municipal até que lá se

.'

Jaraguá do Sul, 12 a 18 de setembro de 1992

A foto que ilustra esta remin
iscência data de 1952 e foi tirada da
torre da Igreja Evangélica Luterana.
Ela mostra o Jaraguá que era o

centro porque tanto a estrada de
ferro mantinha as duas estações - a

velha, na então Avenida Inde

pendêrí�ia, hoje Getúlio Vargas,
corrida nova, que ficava na mesma

via, com frente para a Praça Tte. Le
onidas Cabral Herbster, hoje a Praça
do Expedicionário, de onde saem as

'

ruas Artur Müller, então Pe. Dr. outro as instalações da Rádio Jara
Pedro Franken e a Rua Pe. Dr. guá ZYP-9� No anexo, desde 1923
Franken que, então, era a D. Pedro estava alf estabelecido o jornal Cor
II, que ficou no esquecimento. reio do Povo, do qual era diretor

O desenvolvimento da cidade Artur Müller que também tinha pa
modificou bastante esta área central pelaria e comércio variado, sob a

de Jaraguá do Sul. razão deArut Müller & Cia. - Já nos

Em primeiro plano fica a Rua anos de 1948, parte dequele anexo

Cel.Emflio Carlos Jourdan e, do lado era estúdio da radio, com radio
de cá aparece a casa do sr. Leopoldo teatro e, posteriormente se trans

Janssen e, no espaço vazio ficava a formou em auditório daquela rádio.
serraria do mesmo sr. Janssen e, em Em seguida o prédio onde estava o

1930 durante a revolução serviu de Banco INCa e, na parte de cima

abrigo para as tropas que vinha até moravam os gerentes da Max

Jaraguáeque,daquivoltaramdepois Meoldola, Winfried Hasse, Oswald
para Curitiba. Vinha, em seguida o Heusi e Aldo Andriani. Em seguida
Hotel Central que já foi demolido vinha o sobrado de Wilhelm

para ceder novas construções e, bem Raduenz, onde se estabelecia a Casa
no lado direito da foto, apenas o tel- Real, de José Albus.
hado do famoso salão Buhr, que foi
bar, restaurante, teatro e cinema e

ponto obrigatório de frequência da

classe social da época.Do ou tro lado,
na mesma sequência, o antigo Hotel
Brasil, já reformado porMaxFiedler,
sobrado em que ele próprio e D.
Fritzi moravam, durante o tempo
que tiveram o Bar Cartarinense, que de cá dessa via vê-se ainda a casa de

compraram de Procópio Pereira.
Lima - o Copinho. Lá também

moraram, entre outros Werner

Stange, o Opa Verch e o promotor
dr. Prfamo Ferreira do Amaral. Na

parte de baixo, a alfaiataria de Olíbio
Müller e de Donini, de UD) lado e, de

_EX_PE_D_IEN_T_E-----CORREIO_
I[> c:» ..C»"�

Centro do

Jaraguá de 1952
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Indústrias locais não acompanharam evolução tecnológica
É baixo o nível de informação

Jaraguá do Sul- As indústrias
locais em sua grande maioria,
não acompanharam a evolução
tecnológica. Dos 576 estabeleci
mentos industriais, cadastrados
em censo elaborado pela Acíjs
(Associação Comercial e Indus
rríal de Jaraguá do Sul), apenas
7� (ou seja, 12,50%) possuem
.micro-co�putadores � um �im
itado número de 17 estabeleci

mentos têm computadores de

médio oulgrande porte (o que
corresponde a 2,95%).

o índice é considerado

baixíssimopelo coordenador
do Censo Industrial de Jaraguá
db Sul,GilmarMoretti, um dos
idealizadores deste projeto pi
oneiro noEstado, que foi divul
gado na semana passada emostra

Ea.turamento

o perfil industrial da cidade de
_.

forma detalhada. O trabalho de
censo durou seis meses, entre

compilações e apuração de

dados, e foi executado por
pesquisadores de nível univer

sitário, especialmente treinados
para a função. .

Apesar do baixonível de in
formatízação, as empresas, de
modo geral, não pensam em in

vestir, pelo não brevemente. Das
576 indústrias cadastradas no

Censo, somente 94 responderam
sim a este quesito, 466 descar
taram a expansão dos negócios.
Para o presidente da Associação
Comercial e Industrial de Jara

guá do Sul, empresário Vicente
Donini, isto é mais um reflexo
da Crise econômica e política
nacional.

Soma considerada razoável
ofaturamento das indústriasjara
guaenses decaiu nos últimos três
anos. Mesmo assimpode ser con
siderável razoável se avaliarmos ..

a conjuntura nacional.

Em 1991, 176indústrias (30,56%
40 total) faturaram até US$ 20
mil, 49estabelecimintos (15,17%)
comercializaram entre US$ 2QOO1
a US$ 50mil, 31 entre US$ 50.001
aUS$l00mil; 49 empresasfatu-

Salários

raram entre US$100.001 a US$
500 mil, 16 empresas somaram
entre US$ 500.001 a US$ 1 mi -

lhão, 30 indústrias alcançaram
faturamento de US$1.000,OOl a
US$ 50 milhões e 3 empresas
apenasultrapassaram esta soma

ficando na faixa de US$ 100
milhões a US$ 200milhões. Um
totalde 117estabelecimentos in
dustriaisnão responderam a esta

pergunta.

"Média éde 3 a 5 minímos
As indústrias de Jaraguá do

Sql empregam 27.757 trabal

hadores. Deste total, 18.933
pessoas (68,21% dos emprega
dQs} recebem de três a cinco
salários mínimos, 1508 trabal

.b.âdores recebem apenas um

salário mínimo (5,43%), 6.413

Çasa própria

recebem de um a três salários
mínimos e apenas 750 têm em

folha, pagamento superior a cinco
salários mínimos. Um total de

123 pequenas empresas que

empregam 135 trabalhadores não

responderam a esta pergunta.

55% dos trabalhadores têm

e melhor Carro Usado da região.
MONZA SL/EMARROM METÁLICO/89 PARATI GL 1.8 VERDE METÁLICO/92
ESCORTL, CINZA METÁLICO/89 PARATIGL 1.8 VERMELHOMETÁLICO/92
ELBA CS 1.5 BEGE/86 QUANTUM CL, VERMELHO/91

[f"')l�' �l

Amaioria dos trabalhadores
jaraguaenses possuem casa

própria, conforme demonstrou
o Censo Industrial. Isto se deve

principalmente aos programas
de"moradias que algumas gran-

des empresas desenvolveram há

alguns anos e a união entre

empresariado e poder público
.

"-

que resultou na Cohajas (Com-
panhia de Habitação de Jara

guá do Sul).

Nível de escolaridade dos trabalhadores e empresários também é baíxo

CENSO INDUSTRIAL DE JARAGUÁDO SUL

Associação Comercial Industrial de Jaraguä do Sul
1· RAMO DEATIVIDADE
.•..•••._ ••••............•.....••••..........••.••.••- •..•••••.... ATIVIDADE-·····_·_·············_···············QUANT··· -% ••

AGROPECUÁRIA 3 0,52
IND.DEP.PROD.MINERAIS NÃO METÁLICOS 21 3,65
INDlJSTRIA METALÚRGICA 42 7,29
INDySTRIAMECÁNICA 29 5,03 .

INDUSTRIA DO MATERIAL ELÉTRICO E DE COMUNICAÇÃO 17 2,95
INDUSTRIA MATERIAL TRANSPORTE 5 0,87
INDUSTRIAMADEIRA 47 8,16
INDUSTRIA DOMOBILIÁRIO. 37 6,42
INDUSTRIA DE PAPEL, PAPELÃO E CELULOSE 5 0,87
INDUSTRIADEBORRACHA 3 0,52-
INDUSTRIADE COURO, PELES E ASSEMELHADOS 3 ·0,52
INDUSTRIAQUíMICA 8 1,39
INDUSTRIA DE PRODUTOS DEMATERIAL PLÁSTICOS 3 ·0,52
INDUSTRIA rtxnL

.

44 7,64
INDUSTRIA DO VEST.,ARTEF. DETECIDOS DE VIAGEM 195 33,85-
INDUSTRIADEPRODUTOSALIMENTARES 73 12,67
INDUSTRIA DE BEBIDAS 3 0,52
INDUSTRIADEFUMO 1 0,17
INDUSTRIA EDITORIAL GRÁFICA 9 1,56
INDUSTRIADIVERSAS 15 2,60
INDUSTRIA DE CALÇADOS 4 0,69
INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO 7 1,22
HOLDING·CONTROLADORAS·DEPARTICõES SOCIETÁRIAS 1 0,17
€OOPERATIVAS 1 0,17.

TOTAL DE EMPRESAS 576

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 158
Fone 72-1777 - Jaraguá do Sul - SC

. Jàl'aguá do S�I, 12 a 18 de setembro de 1992 03
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L ÁREA 52.000,00 M2_

Anexo a Faculdade

Consumo caiu e afetou a produção

Juriti: tradição em conserva

VENDE-SE terreno de

1.212,31 m- na Marechal

Deodoro, com 26,00 m de
frente

LOTES FINANCIADOS

possuimos diversos lotes
para sua eseolha.

TERRENO de 1.960,00
m2 Na Rua Marina

Frutuoso,

Foi extraviada a carteira do Conselho Regional de Conta
bilidade, registro n° 736, pertencente ao Sr. Rudolph
Francisco Hufenuessler, Contatos pelo fone 72-2277 '

Empreendi�r1!0s Imobiliarios Mar(;att() r

I
I
I
I
I
I

L ' J

Av, Mal. Deodoro, 1179

Compra eVende
.,.,.aia

72·1136

04

Duas Rodas Industrial Ltda.

Previdência inicia revisão de benefícios

Guaramirim é conhecida
como a Capital Estadual da
Conserva.Não é paramenos,
a cidade tem cerca dé 5 gran
des empresas do ramo e

inúmeras outras de fundo de

quintal. Uma das maiores e

mais conhecidas é a Juriti

que existe há pouco
- mais de 30 anos.

A Juriti conserva palmito,
pepino, cebolinha, champig
non, beterraba e mostarda.
Tradicionalmente a maior
fonte de renda, o palmito, este
ano, porém, esta com o con

sumo em franca queda. No
ano passado foram embala
dos algo em torno de 1 mil
hão e 500 mil vidros de

palmito, este ano a pro
dução deve chegar a

apenas 850 mil vidros.
Os motivos apontados por
Eloi SotcrCorrêa Neto, pro
prietario da empresa, para a

expressiva queda na produção

Com objetivo de regularizar, até
o final do ano, a situação dos 4,3
milhões benefícios rurais exis
tentes em todo o território

nacional, a Previdência Social

pretende identificar todos os

beneficiários e cancelar os pa
gamentos indevidos que foram
concedidos de forma irregular.

A fase de identificação dos bene
fícios terá início em setembro,
com o pagamento do mês de

agosto, com os segurados que
receberam seus benefícios
através do Banco
do Brasil.

Em outubro e novembro será a

vez dos segurados que recebem
em outros bancos. Os que tem

bene- fício de final1 a 5 deverão
dirigir-se ao Banco do Brasil no
períodó de 1 a30deoutubroeos
de final6 a O no período'de 01 a

30 de' novembo.

Nas localidades onde não hou
ver agência do Banco do Brasil o

beneficiário deverá dirigir-se a de 4,3 milhões de benefícios ruraiI
uma agência dos Correios e em todo o Pais. O Estado de

Telégrafos. Minas Gerais tem o maior
número de aposentados rurais,

No mês seguinte esses segura- cerca de 520 mil, com custo de
dos voltarão a receber os ben- Cr$ 127 bilhões.
eíícíos em seus bancos de origem. �o Estado da Bahiavem
Quem não comparecer dentro emseguidacom514milaposen·
dos prazos estipulados terão tadorias no valor de Cr$ 125
seu benefício suspenso. bilhões. O Estado de São Paulo
A Previdência Social dispensou ocupa o terceiro lugar com 380
um trilhão de cruzeiros durante mil aposentados que recebemo
o mês de julho com o pagamento montante de Cr$ 93 bilhões.

Sobe arrecadação de ICMS

do palmno .".:. : ',._;�o do

produto no mercado, que está
cotado a aproximadamente
cr$ 15 mil J) vidro, a crise
econômica que reconhece os
conservados como produtos
supérfulos e, também, à falta
de projetos de plantio de

palmitos, planta que já foi con
siderada símbolo da mata

,
atlântica e se espalhava em

grande quantidade de São
Paulo ao Rio Grande do Sul.

AJuriti tem quatro áreas desti
nadas à proje,são de replan
tio, três no Estado - que so

mam'2.220 alqueires e uma

no Paraná com 1.000

alqueires. A produção, con
tudo, não é suficiente e grande
partedoproduto écomprado
de produtores do Paraná (es
tado que incentiva projetos
de replantio de palmito).
A falta de infraestrutura para
uma vigilância e eficiente ao

Aarrecadação do ICMS de agosto
na região da Amvali subiu 9,93%

. -

em relação a julho de 92. E isto

que se observa com os números
,

do r�tomo do imposto que chega
nesta primeira semana de setem
bro para as prefeituras da região.

abate do palmito é criticada
pro Eloi Soter, que diz ser
este um dos principais moti.
vos para a quase extinção de
palmitais antivos. O Mane�
sustentado da produção ées.
timuladapelo proprietárioé
Juriti, qúe informa executar
trabalho do tipo em projetos
da empresa. A Juriti informa
que está procurando propn
etários de áreas nativas, in.
teressados na preservação de
suas propriedades e na par.
ticipação de lucros da pro
dução de palmitos. A Juriti
executa o replantio emantém
a área 'sob vigilânca
e m c o n t � a p a r t i da,

Faturarilent
Em 1992 à Jutiti deve faturar
aproximadamente US$ 1
milhão e 800 mil. Além do
mercado nacional, a empresa
abastece também o Japão ea

Espanha.

Jaraguä do Sul lidera com um

retomo de Cr$ 2.704.046.675,92,
em seguida vem Guaramirim com

Cr$ 332.753.543,13. Massaran·
duba recebe Cr$ 235.262.735,43,
Schroeder Cr$ 200.562.868,03,
Corupá Cr$ 190.952.764,15 e

Barra Velha Cr$ 107.603.593,94·

eONSTRUTORA BEMAPI L'TOA.

Construções industriais
Residências e instalações em geral
Estações de tratamento de efluentes

Rua João 1 Âyroso, 521 - Jaraguá Esquerdo
Fone: (0473) 72-2019 - Jaraguá do Sul - SC

Jaraguä do Sul, 12 a 18 de setembro de [99%
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ESTADO DE SANTA
CATARINA

SECRETARIA DE

SEGURANÇA
PÜBUCA
POLÍCIA MILITAR
80.BPM
3a.CPM

o Comando da 3a Com

panhia de Polícia Mili

tar, encarregado do
policiamento Ostensivo
de Trânsito, divulga a

relação dos veículos no
tificados por Infração de
Trânsito, refetente ao

mês de agosto de 1992.
VEÍCULOS NOTIFI
CADOS NO GRUPO I
JK4545 -

VEÍCULOS NOTIFI
CADOSNOGRUPO II
lU 131 * - QS 0305 - JK
1943-JK3118-JU 4747
- SH 8686 - JK 6004
VEÍCULOS NOTIFI
CADOS NO GRUPO
III
QK 675* - DD 0172 -

BS 1664 - JZ 3295 - WX
4011 - BS 6946
VEÍCULOS NOTIFI
CADOS NO GRUPO IV

QK 659* - JZ 0007 - JK
0567 - BS 3713 - QS 4094
- IZ 3800 - GN 4252
VEÍCULOS NOTIFI
CADOS EM DIVER
SOSGRUPOS
IZ 3506 - AR 1108 - JS
5564 - SH 381 *

OBSERVAÇÃO: N, pla
cas precedidasde (*) as
teriscos, referem-se a

motocicletas, motonetas
e similares e similares.

Quartel em Jaraguá do
Sul, 03 de setembro de
1992.

Rogério Luiz Kumiehn -.

10. Ten.PM Cmt nt 3a.!
80.BPM
Sérgio Luiz de Oliveira -

Cap.PM Cmt da 3a.180.
BPM

ORAÇÃOA.
SANTACLARA

Fazer 3 pedidos sendo 1
.

de negócio e 2 impossíveis.
Rezar 9 dias, 9AveMar
ias, que mesmo sem fé
será atendido.
Rezar com uma vela ac

esa e no 9" Dia deixar
queimaraté o fim. Publi
carno 9". Dia.Agmdece:
N.E.

PROCLAMAS DE CASAMENTO

MARGOTADÉLIAGRUBBA LEHMANN, Oficial do RegistroCivil do
10. Distritoda Comarca deJaraguá do Sul,Estado de Santa Catarina, Brasil, faz
saberque compareceram emCartório exibindo os documentosexigidos pela leí,
a fim de se habilitarem para casar, os seguintes:

Edital no. 18.426 de 01-09-1992
ANTONIO RIBEIRO E MARIA HELENA DE ALMEIDA
Ele, brasileiro, solteiro, pedreiro, natural de Bom Sucesso, Paraná, domicili

ado e residente em TresRios doNorte, nesta cidade, filho deAparecidoRibeiro
e Anaira Candida Ribeiro -

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural deParaná doOeste, Paraná, domicili
ada e residente em Tres Rios do Norte, nesta cidade, filha de JoãoRaimundo de
Almeida e Maria Francisca de Almeida -

EDITAL No. 18.427 de 02-09-1992
GILNEI ANDRÉ Sl.UMINSKI E NADYA CRISTINA GOTTARDI
Ele, brasileiro, solteiro, analista de sistemas, natural de Corupá, neste Es-

tado, domiviliado e residente na Rua OUoHilbrecht, em Corupä, nesteEstado,
filho de João Sluminski e Regina Siuminski -

Ela, brasileira, solteira., terapeuta ocupacional, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente na Rua Waldemar Rau, 280, nesta cidade, filha de
Edmundo Gottardi e Marlene Roters Gottardi -

EDITAL No. 18.428 de 02-09-1992
JAIR JOSÉ MAESTRI E MARL

_

SCHÜNKE
Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de escritório, natural de Jaraguá do Sul,

domiciliado e residente na Rua Ferdinando Pradi, 23, nesta cidade, filho de

Angelo Maestri e Irene Dombeck Maestri -

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de escritório, natural de Jaraguá do Sul;"
domiciliada e residente na Rua Sergipe, 53, em Ilha da Figueira, nesta cidade,
filha de Rolando Schünke e Herta Schünke -

EDITAL No. 18.429 de 02-09-1992
.

CARLOS SCHMITZ E ANA CRISTINA HORNBURG
Ele, brasileiro, soltéiro, músico, natural deJaraguá do Sul, domiciliado e re

sidente na Rua José TheodoroRibeiro, em Ilha da Figueira, nesta cidade, filho
de Arno Schmitz e Armela Schmitz -

Ela, brasileira, solteira, secretária, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e

residente na Rua José Emmendoerfer, 1692, nesta cidade,fiIha de Alvino

Hornburg e Judite Hornburg-
E para que chegue ao conhecimento de todos, mandei passsar o presente

Edital, que será publicado pela imprensa e em Cartório, onde será afixado
durante 15 dias.

II

EDITAL

AUREAMüLLER GRNBBA
Tabelião e Oficial de Títulos da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa.
Catarina, na forma da Lei etc.
Faz saber a todos quando este edital virem que se acham nestecartório para
Protestos os Títulos contra:

BERTINUS BAR LIDA-Rua Exp. Osvaldo Kanzler, 205 - SCHROE

DER;
CONF. LEVI-Rua Alberto Klitzke, s/no. - NESTA;
CONF. COM. LE JEAN LIDA-ME-Rua José Bauer, 310 - NESTA;
ERIBERTO SCHMIDT-Rua Carlos Schmitz - NESTA;
HILDEBRANDO FARIAS DEARAUJO-Rua Santa Catarina - NESTA;
LELA ARTESANATOS INF. LIDA-Rua João Planinscheck, 1663

NESTA;
MARCO ANTONIO DA SILVA-Rua Paraná, 295 - NESTA;
NADIR LEITE-Rua Campo Alegre, 64 - NESTA

E, comoos ditosdevedores não foram encontradosouserecusaram a aceitar
a devida intimação, faz por intermédio do presente edital, para que os

mesmos compareçam neste Cartório na Rua ArturMüller, 78, no prazo da

Lei, a fim de liquidar o seu débito, ou então dar razão porque não o fez, sob
a pena de serem os referidos protestados na forma. da Lei, etc.

RM/Jaraguá do Sul, 08/09/1992.
AUREAMÜLLER GRUBBA - tabeliã e Oficial de Protesto de Títulos.

�_C_H_IO_D_IN_I_
Empreendimentos Imobiliâríos

Av. Mal. Deodoro, 14S2 fone (0473) 72-0]72

VENDE:

Sala comercial com 65,,2 - Ed. Florença
Sala comercial CO'Tl 70,,2 (térreo) - Rua Joinville
Aptos. 1 quarto CO'Tl 70m2 - Ed. Florença
Apto. 2 quartos CO'Tl 130m2 - Ed. Florença
Apto. 2 quartos com 72,,2 - Rua Egrdio V. de Souza (financiado)
Casa alvenaria com 120m2, terreno 260m2 - Rua João J. Ayroso
Casa e" Schroeder CO" 48'Tl2, terreno 450,,2
Casa alvenaria sem acaba"ento CO" 240,,2 - pr6x. Ind. Reunidas
Terreno em Schroeder CO'l'l 525m2
Terreno e'Tl Schroeder CO'Tl 717,,2
Terreno Vila Rau CO'Tl casa semi-acabada de 70m2
Terreno Rua Preso Epitácio Pessoa com1.galj?ão de 640m2
Terreno Rua Roberto Zie'Tlann com 2.0;.(5m2

Jaraguá do Sul, 12 a 18 de setembro de 1992 os

EDITAL N. 96192
CITAÇÃO DE: ROSA MARIA SAMPAIO
O DOUTOR HAMILTON MUSSI CORRÊA, JUIZ DE DIREITO DESIGSAI)() DA
TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLicA, FALÊNCIA E CONCORDATAS DA

COMARCA DE CURITIBA CAPITAL DO ESTADO I)() PARANÁ
FAZ SABER:

Aos que o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, expedido dos autos de
NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA No. 10.201, movida por ENEDINA

DRANKA KIEFFER e FREDERICO KIEFFER centra ROSA MARIA SAMPAIO E

CIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CURITIBA - COHAB-CT; rol apresentado o re-

quenlment« de seguinte teor:
.

REQUERIMENTO: Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Vara de Registros Públicos do
Comarca deCuritiba. ENEDINADRANKA KIEFFER, administradora hospitalar, por
tadora da C.1. No. 5.000.905.835·RS e do C.P.F. No. 148.869.440-00 e si marido Dr.
FREDERICO KIEFFER, médico, portador da C.I. No. 6.000.905.759-RS e do C.P.F.
No. 000.979.420-49, ambos brasileiros, residentes e domiciliados na Av. Caí no. 55,
bairro Cristal, na cidade de Porto Alegre.RS, por seu procurador e advogado inrra

assinado (instrumento de mandato anexo - doe.I), cujo endereço encontra-se grarado
no roda-pé desta, vem respeitosamente à presença de V.Exa., para propor Açi'o de
Nulidade de Escritura Pública de Compra eVenda, pelos motivos de rato e de direito a

seguir aduzidos: 1 - Os requerentes sA'o legítimos proprietários dos lotes de terrenos

urbanos n.s 1 e 2 da quadra 34, da Planta Vila Pinheiros, bairro Caplo Razo, M. De
Curitiba,medindo em conjunto 31hn (trintametros) derrente para a RuaAtRio Brunettí

(antiga rua 10), por 34,51hn (trinta e quatro metros e cinquenta centímetros) de rrente
para a atual RuaWaldemh'o Pereira, havidos por adjudicaçlo nos autos de Inventário
n. 1895/67 da Comarca de S.José dos Pinhais, Espólio de André Dranke, conforme ,

transcrlçA'o n, 9.417 do livro 3-G da 80. Clrcurnscrlçil'o do Registro de Imóveis de

Curitiba; Título anterior n, 17.893 do livro 3·F da 3a. CircunscrlçA'o de Curitiba (does.
2 ao 7) 2 - Recentemente, ao solicitarem certidão atualizada no n. 8. Or;icio de Registro
de Imóveis (does. 8,9 e 10), roram surpreendidos pela constataçlo de que tais imóveis,
sem os requerentes rossem os vendedores, em data de 12/11/90, tinham sido alienados

para ROSA MARIA SAMPAIO através da escritura pública rorjada, lavrada no 5.
Tabeli&o Alrredo Braz, desta Capital, às ns. 302 do livro 569-NA, conforme se vê nas

cópias anexas (does, 11, 12 e 13). 2.A. Decorridos apenas 45 dias da ralsa transaç1ro,
Rosa Maria Sampaio, pela escritura pública lavrada às ns. 156 do livro 363-N no 9.

Offcio de Notas (TabeliA'o Motta) desta Capital, em 28{12/90, vendeu os referidos
terrenos la RAJASTHAN PARTICIPAÇÖES DE IMpVEIS LIDA. Firma es

tabelecida em Curitiba, à rua Carmelo Rangel, n, 730, Tel. 243-7227. 2.B. - Esta última

por sua vez, pela escritura pública lavrada às ns. 197v. Do livro 371.N, em 13/09/91, no
mesmo9. TabelíâoMotta, deCuritiba,DOOU os doislotes de terrenoem questl'o à CIA.

DE HABITAÇÃO POPULAR DE CURITIBA· COHAB·CT, sediada nesta Capital à
Rua Capitlo Souza Franco n. 13. 2.C.• Todas estas transações encontram-se registra
das conrormeR-I, R·2 e R.3,junto às matrículas n.S 68.854 e 68.855 do 8. Registro de
Imóveis da Capital, abertas a partir da ralsa venda relatada no ítem 2 supra. 3 • Os

requerentes já tentaram localizar a ralsa compradora ROSAMARIA SAMPAIO na

cidade de Jaraguá do Sul.SC, em diligência particular; todavia, a procura resultou

Inútil, já que o endereço constante da escritura do 9. Tabelill'o Motta - Rua Pedro

Schmidt, n.�2, inexiste naquela cidade; tal rato leva a se suporque o nome Rosa Maria

Sampaio também deve ser naso, bem como toda a documentaç'o apresentada ao

TabelifoMota, para a lavra da escrhura de venda dos Imóves à Orma Indicada no ítem

2.A. 4-A transaç'o relatada no nem 2 supra, como aOnal restará comprovado, ocorreu
mediante ralsiOcação total a partir das assinaturas, cédulas de identidade e C.P.F.,
apresentados ao.5. Tabelíâo Alrredo Braz, e de cujas Ochas cadastrais alr conrecciona·
das (doe.La) se extraem os dados que Ioram atribuídos aos legítimos proprietários, mas
que em nada condizem com a realidade ao serem comparados com os documentos

verdadeiros (doe.Lê), se nto vejamos: DADOS FALSOS: Nomes - Enendlna Dranka
KIEFFER. Naturalidade Jaraguá do Sul - SC. Data Nase, 18{1l/40. Residência Rua
Blumenau, 100.

Lages-SC Doc. Ident, • 8IR1.435.767-SC CP.F. - 401.543.199·53. Nome
Frederido KlEFFER. Naturalidade· Lages - sc. ProOssll'o • Dentista. Data Nasci·
mento. 25/12/35. Residência - Rua Blumenau, 100 • Lages - SC Doc.ldenL 8{.968.736-
SC CP.F. - 401.543.199·53. Pai- Carlos KlEFFER.Mle-Maria KlEFFER. • DADOS
VERDADEIROS: Nome-Enendlda Dranke KIEFER. Naturalidade SlI'o José dos Pln·
hals. PR. Data. Nasc. 29{04/27. Residência. Av. Caí, 55 Porto Alegre-RS. Doc. IdentI.
5·000.905.835-RS. C.P.F. 148.869.440-00; Nome Frederldo KIEFER. Naturalidade.
Lapa·PR.ProOsdo,Médico,Data Nase. 02!12/17. ResidênciaAv. Caf, 55 PortoAlegre
RS. Doe.Ident, 6.000.905.759.RS. C.P.F. 000.979.420-49. Pai. Guilherme KIEFER.
MieAlmkindaStinglln KIEFER, 5-Que assim sendo, silo nulos os atos de tranrerincla
dos referidos Imóveis, e como tal deverão ser declarados em coníormldade com os arts.
145 e 146 do Código Civil brasileiro, retomado aos seuslegítlmos donos,já que nunca
os alienaram, e vinham pagando normalmente os impostos municipais (IPTU) através
de preposto, inclusive os relativos a 1992, como legitimo detentores da propriedade
pleno, e do que razem provajuntando os comprovantes em anexo (does 16a 19). 6 - Ante
o exposto requerem seja a presente recebida em todos os seus termos, determinando·
se a citação dos réus abaixo nominados para que se respondam, querendo, os termos
desta açllo, no prazo legal, sob pena de revelia: • Rosa Maria Sampaio, brasileira,
solteira, do lar,CI. n.19/R.K.375.486-SC, C.P.F. n. 615.691.438- 20, com endereço (In.
existente) à rua Pedro Schmldt, 822 na cidade de Jaraguá do Sul.SC, mediante edita.
• Rajaslhan Participações e Incorporações de Imóveisltda., pess08juridlca Inscrita no
CGC n. 79.724.46010001-93, na pessoa de seu representante legal, e com endereço à
Rua Carmelo Rangel, 730 Tel. 243-7227, em Curitiba•• Cia. DeHabitação Popularde
Curltiba-Cohab-CT, na pessoa de seu representante legal, com Inscrlçlo no CGC n.

76.495.696/0001-36, e sediada ii Rua CapltSo Souza Franco n.13, em Curltlba- PR.
Pede também a notiOcação popular de Curitiba. Cohab-CT, para que abstenha-se de
fazer qualquer uso ou transação dos Imóveis sub-judice objetos desta açllo, sob pena de
responder por perdas e danos. Pedem, ainda, a Intimação do 5. Tabelião Alrredo Braz
e do 9. Tabelião Motta, de Curitiba, para ciência, da presente e averbação à margem,
abstendo-se de fornecer cópias, translados ou certidões das escrituras enumeradas no
ítem 2 desta e lavradas em seu respectivos oficios, só o razendo mediante expressa
menção desta, de igual modo, o 8. Oficio de Registro de Imóveis de Curitiba, para que
proceda a averbação junto às Matrículas 68.854 e 68.855, da propositura desta ação,
para os Iíns de direito. Ao Onal, eídatos, notlílcados, e intimados os Interessados, bem
como o ilustre Representante do M. Público, seja a açílo julgada procedente, bemo
como, sejam declarados nulos e Inválidos os atos objetos desta ação, especialmente a

escritura pública falsamente outorgada ii suposta compradora Rosa Maria Sampaio,
bem como das escrituras das escrituras das alienações subseqäentetes e respectivos
registro, para que voltem ao estado anterion, ou se já, para o nome de seus legítimos
proprietários, ENENDINA DRANKA KIEFER e si marido FREDERICO KIEFER,
averbando-se ainda nas matrículas respectivas os seus verdadeiros dados pessoais e

documentais de identificação, e condenando .. se os réus 80 ressarcimento de todas 8S

despesas incorridas, inclusive as custas processuais, despesas judiciais e honorários
advocatícios, e demais, de estilo. Protestam ainda, pela apresentação de todos os tipos
de provas em direito admitidas, em especial a documental, testemunhal e pericial, além
de depoimento pessoal, para comprovação do alegado. Atribuiu-se à causa o valor de

Cr$l.OOO.OOO,OO N.T.P. E D. Ctba., abril/n. (a)Wilson KJapuch • Advogado.
DESPACHO: Cite-se. Em, 8{julho/n. (a) Hamilton Mussi Corrêa. Juiz de Direito De·
signado.

.

E para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém de ruturo possa alegar
ignorância, pa..ou-se o presente Editai que será publicado e oOxado na rorma da lei.
Dado e passado nesta cidade de Curitiba, Capital do Estado do Paraná, aos dezesseis
dias domêsdejulho do ano de mil novecentos e noventa e dois. E IlU AnuarMiguel Abib
- Escrivão, que o mandel datilografar, conrerl e subscrevi.E Hamilton Mu..1 Corrêa·
Juiz de Direito
Designado.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



INSTITUTO HISTÓRICO
E GEOGRÁFICO DE S. CATARINA

FALECIMENTOS

(8:30hs.) de 7 de setembro o sr, Nelson
Zanghelini, filho deTheodoro Zanghe.
lini e de Melaine, de saudosa memória.
Como se sabe, este jovem, cheio de
entusiásmo, lançou-se nas atividades
comerciais, quando a sua útil vida foi
cortada brutalmente num acidente de
trânsito, no bairro das Mercês, em

Curitiba, em 10·03·1970, deixando-oj
condição de vida vegetativa, sem possí.
biladade de retorno a uma vida normal.
Seus pais dedicaram toda a sua vida na

preservação do ente querido. Sua mãe
faz um ano que faleceu. Os moradores
de Nereu Ramos, parentes, conhecidos
e amigos acorreram ao seu guarda.
mento e foram sentidas e bonitas as

palavras do Pe. ALoísio Boeing por
ocasião da missa de corpo presente. O
seu sepultamento deu-se para o Ce.
mitério Municipallocal.

·'Z:�·l·'.
'
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96 Anos de Existência \

o IHGSC comemorou no dia 7
de setembro o seu 96° ano de
existência. Para assinalar o sig
nificado da data iniciou o seu

presidente - Prof.Walter Piazza
- uma série de eventos que de
verão prolongar-se até 18 de
novembro do corrente ano.

auditório do Palácio Cruz e

Sousa, às 17 horas de todas as

4as.-feiras, a saber: 09-09-92 -

JALÍ MEIRINHO - Retro

specto Geral da Imprensa Catar
inense; 16-09-92 - EUGÊNIO
VICTORSCHMÖECKEL-A
imprensa de Jaraguä do Sul e do
Vale do Itapocu; 23-09-92 -

SUELY V. PETRY - A im

prensa de Blumenau; 30-09-92
- VANDERLEY ROUVER -

No vale do Tíjucas: política de

imprensa prensa políticos; 07-
10-92 - ÉDSON D VILA - A

imprensa de Itajaí; 14- 10-92 -

LÉLIA PEREIRA DA SILVA
NUNES - A imprensa de Tu

barao; - MARIA BATISTA
NERCOLINI - A imprensa de
Curitibanos: 28-10-92
NÉLVIO PEULO DUTRA
SANTOS - A imprensa de São
Joaquim; 04-11-92 - MARIA
ELITA ALVES SOARES - A

imprensa de São Bento do Sul;
11-11- 92 - DARCYSCHULTZ
- Os jornais do interiore 18-09-
92 - ACY CABRAL TEIVE -

A implantação da radiofonia
em Florianópolis.

as partes do Estado de Santa

Catarina, participação de pro
fessores e estudantes, convidados,
sócios do Instituto e apoio Pró
Reitoria de Cultura e Extensão
UFSC. Anotamos entre os

palestrantes o Prof. MARCOS
VINICIUS DE ALMEIDA
SAÚL, que falou sobreMicro
história: a teoria e a problemática
do investigador; Prof. MARIA
TERESINHA SOBIERANKI
BARRETO, A micro-história
catarinense e Prof. MARIA
ELITA SOARES ALVES,
Como, fazer uma história mu

nicipal.

De 1 ° �. 4 de setembro de 1992
realizou-se o 1° ENCONTRO
CATARINENSE DEMICRO
HISTÓRIA, amplamente divul
gada entre osmeios intelectuais
do Estado, no Museu Histórico
de Santa Catarina, instalado no
Palácio Cruz e Souza, na Praça
XV de Novembro, em Flori

anópolis.

Além do país, Theodoro, inditoso
jovem deixa a irmandade - Maurí,
Wilson, Valquíria eVanilda.

FRANCISCO BERTOLDI - Faleceu
dia 06·08-92, em Timb6, o venerando
Francisco Bertoldi, com a idade de 101
anos, 9 meses e 27 dias. Ele era filho de
Beniamino eMaria Bertoldi e era viúvo
de Rosa Bertoldi, filha de Pedro e

Fiorentina Campestrini. Trabalhou

longos anos em Jaraguä e Corupä e, um

pouco antes da morte retornou para o
seu lugar de nascimento. Em vida foi

destaque da Semana do MEN
SAGEIRO DE JARAGUÁ Jara

guä-Bote, no. 39, no dia em que com
pletou 100 anos, nesta região, ocorrido
em 10-10-1990. Deixa 8 fllhos-Hilário,
Mário, Anselmo, Alfante, Lino, Maria
e Adele- 41 netos e 75 bisnetos. Um de
seus netos calculou em dias o que viveu
nesta terra: 37.190.

PEDROMILANEZ-Faleceudia081·
08·92, em Criciüma, o muito estimado
rotariano Pedro Milanez, governador
do Distrito 58-59 e um dos mais ativos
membros do rotarianismo brasileiro.
Deixou exemplos de vida para a grande
família do Distrito 4650.

Oportunamente daremos o re

sumo do extraordinário 10 En

contro, já tendo sido fixada a
sede do 2° Encontro, no ano de

1993, em Joaçaba, visando a

interiorização da micro-história
de Santa Catarina.

Coma presença de representan
tes da Secretaria da Educação
do Estado e da UFSC e outras

entidades culturais, deu-se a eber
tura pelo Prof. Dr. Walter Pi

azza, presidente IHGSC, muito
concorrido, realizando-se nos

períodosmatutino evespertino,
às 9:00h. E 14:30h., palestras e

Sessões de Comunicações, com
frequência de inscritos de todas

Este semanário associa-se aos sen

timentos de pesar desses farniliares.

Para coroar e fechar com chave
de ouro esse movimento
altamente salutar para a cultura

catarinense, segue-se um Ciclo
de Palestras, que aconteceu no

VEREADOR
ALIANÇA Pl\RA NOVA JARAGUA

NELSON ZANGHELINI - Com 44
anos de idade faleceu na manhã

PARA VEREADOR ALDO ADOLAR MAUL

S Á V 10 Nascido em Blumenau, 49 anos, ca
sado com a Dra. Isabel Maul (dentis
ta), possui 05 filhos: Hermann, Erlca,
Elke, Werner e William. FarmacIJuti
co-bloqurmlco, professor, administra
dor de empresas. Ex-Chefe de GabI
nete da Seaetarla de Educaç60,
Cultura e Desportos do Estado de
Santa Catarina, Ex-Diretor do Ensino
Profissionalizante Cooperativado. Foi
Secretário e Presidente da Comlsslio
Executiva Municipal do PDS de Jara
gud cb Sul. Em 1988 conco"(i(J 8{)

cargo de Vlce-Prefelto pelo PDS. Ex
militar da Aerondutica, defensor ativo
da democracia, da livre Inleiativa, da
EducaçAo, Saúde e Saneamento.

MURILLO
.,.

Para vereador

Elejaum

JOSE o.
PIERMANN
PTa· N2 14655
VASEL· GUENTHER

representante

MAUL
PDS·N211650
ALIANÇA PARA NOVA JARAGUA

à sua altura

VASEL/GUENTHER

� VÃSEL
VOTE 14 !jjOliSUENTHER
m ALIANÇA MRA NOVA JARAGUA

PARA VEREADORA

PL-Nº22620
MARIA DE

LOtlRDESCHEQUES-OURO CANCELADOS

PUGLIESEOs cheques-ouro do Banco do Brasil da série X-44S 316663
'a X-44S 316666 emitidos durante a presente semana por
José Castilho Pinto, que apresentam rasura ou alteração
quanto aos seus valores em cruzeiros, ficam Inteiramente
cancelados conforme comunicação já feita no Banco do Brasil
local.

ALIANÇA PARA

NOVAJARAGUÁ
PARA VEREADOR

FOGAÇA·
NQ25.666
DUWE - SCHUSTER

Jaraguá do Sul, 11 de setembro de 1992.
José Castilho Pinto PL - N° 22699li
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HAPPY
HOUR

LULU SANTOS
Ritmos e Distorções

Há algunsanosatrás, KeithRicharddefiniu a boa canção como sendo aquela que
funciona bem mesmo quando executada apenaspor violão e voz. Nopop nacional,
LULUSANTOS é quem mais compõe músicas que se adaptam a este conceito. A

ênfase na elaboração dasmelodias vem sustentando uma carreira quejá dura 15

anos e chega agora ao décimo disco ainda comjölego: "MONDOCANE', traz Lulu
apostando numa sonoridade mais suja. Para isso distorceu o som da guitarra e

aumentou opesoda seção rítmica a cargoda bateria rápida eprecisa de Christian
OyensedotimbrerobustodobaixodeDécioCrispin.Essa novaconfiguraçãosonora
não descaracterizou amelodicidade de Lulu, o quefaz com que ospops dançantes
um vício e Foi mal sejam bem ao gosto das fãs. Esse eu recome- ndo pela
originolidade de Lulu Santos. Clap, Clap, Clap...

CROSBY, STILLS, NASH & YOUNG -

o Retorno da cultura hippie

Uma obra-prima do folkrock- e da cultura hippie dos anos 60 e 70 - está

voltando às lojas em versão CD. O segundo álbum do quarteto norte-americano
Crosby, Stills, Nasb & Young, 4WAYSTREET, marca aomesmo tempo o apogeu
eameteóricaâissoluçãodogrupoformado em 1968.Era o quena êpocase chamava
desupergrupo:David Crosby (ex-Byrâs}, GrahamNash [ex-Hollies], StephenStills
e Neil Young (ambos ex-Buffalo Springfield), todos cantores, compositores e

�iolinistas. Gravandoao vivo durante uma turnê dogrupopelosEUA (no verão de
70),0prápriorepertóriode4 WayStreetjá evidenciava asquatropersonalldades.
Crosby (Triad, TheLee Shore) erapuramelancolia;Nasn (Teacb YourChil-
dren) o idealista romântico; Stills (Love The One Yuore With) destilavamais
otimismo; e Young [Ohio} carregava nos toques políticos. Altamente recomen

dadopelo colunista.

SHJV{ICE

Um Sorriso nas paradas

Ela diz que começou a cantar commenos de 1 ano. Hoje com 19 anos elaflgura
nos maiores charts da música internacional. Ela é Shanice Wilson, ou somente

SHANICE.Recentementefoi lançado noBrasilseu segundoálbum - InnerChlld
• que traz o hit ILove Your Smile e muitas outras ótimas canções.

':.Inopassado conheciNaradaMichelWaiden eassinei comaMotown.Em tres

meses idealizamos, produzimos e lançamos Inner Chilâ, meu novo LP. 010.

single lançado, Com You Dance, chegou a ocupar oprimeiro lugar da parada
RIIytliim & Blues da Billboard, e I love Your Smileficou várias semanas no 1°

l-ugar destemesmo chart e, espantosamente chegou ao 2".lugar naparada POP e

1° lugar na Top 200".

Shanice diz também que está louca de vontade de vir aoBrasil e espera, para
limito breve.fazer umas apresentações no Rio e em São Paulo.

KEEP SMILING !

Entre no seleto mundo dos grandes negócios

PRODUZA-SENO

Moda Sempre
Av. Getúlio Vargas, 55

Jaraguá do Sul, 12 a 18 de setembro de 1992

Aproximadamente 1300pes
soas conferiram a Etapa Iara

guá do Garota Stúdio. Trinta e

uma candidatas nopalco, gente
bonitapor todos os lados da Mar
rakech. Dinâmica e correta, a

apresentação inicial das candi
datas revelou treze classificadas.
Estas, em sua coreografia espe
cial, homenagearam o mito

Marylin Monroe. O juri, com

postopor Gilvan França (repre
sentando o prefeito municipal),
Maira Guimarães, BrigiteFreib
erger, Sergio Kuchgenbecker e Cali;
apontou trêsfinalistas. São elas:
Claudia Alves Pereira, Alair
Gilmara Francener (que também
ganhou o Garota Efektus 92) e

Garota Efektus: a beleza e simpatia das vencedoras

ALTA
FREQÜÊNCIA

GAROTA

EFEKTUS92

Com casa superlotada, opalco
da beleza foi, sem dúvida, o Bo
tafogo. Foram 14 candidatas con

correndo ao cobiçado tuulo. Alair
Gilmara Francener, Rudenes

Corezolla e Rosemari Eggert
levaram os três primeiros luga
res.Altíssimonívelnapassarela,
altíssimoastraldagalera. Valeu!

GAROTA

STÚDIO

Marlene Grabowski. A noitada

foi longe. Dia 26 de setembro

próximo, noAloísioKoslopp, em
Massarnduba, tem mais.:

RAINH-l.DA

OLÍMPIADA SESIAN4.

Outro disputadissimo evento

dofinal de semana (dia 12). Muita
espectativa com relação à

vencedora. É esperar, pata \'cr !

GAROTA PEPS]

Éapromoçäoquedeve levara
juventude para a Sociedade
Schroeder II/, com a equipe Su

persom, sábado próximo, 12.

BeLíssimas candidatas buscam o

título. Agende.

MOVIDASÁBELEZA

Parece que ainda são os con

cursos de beleza que garantem
boa ,movimentação nas pro
moções das casas noturnas da

região. Alguém duvida ?

SCHÜNTZENFEST

Imprensa e convidados com

parecem nesta sexta (II) para o
lançamento oficial da festa. Na
oportunidade, as 26 representan
tes das diversas sociedades que
participam do grandioso evento

do mês de outubro fazem sua

apresentação. Uma delas será a

nova Rainha da Schützenfest !
Vzva!

PARA SEUBOMGOSTO

O Espaço Cultura/do Banco
do Brasil oferece, até dia 18 de

setembro, a oportunidade de

apreciar o belo trabalho de Rosi
Darius. Porque o essencial nem

sempre é invisível aos olhos.

CENTER
SOM

C D's, DISCOS, FI TAS

Sorvetes em embalagens
de 1 a 10 litros ou em mono-porções
Por encomenda: bolos, tortas geladas

e copo Sundae
*Recepções em geral

Marechal Deodoro,819

Big Promoção de Aniversário

PROMOLASER
CD's a partir de Cr$ 39.500,00
PROMODISCO
LP's a partir de Cr$ 13.500,00
PROMOTAPE
Fitas a partir de Cr$ 9.500,00
CENTERSOM
Marechal Deodoro, 406

07
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Ruy Lessmann

o atuante advogado

Ruy Lessmann

concorrendo a uma

vaga na Câmara de

Vereadores de

Jaraguá do Sul.

�D�RPE
J�6 .•..AçAo11111 •• MALMA

ße6eli4
CALCAOOS

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

�
-W1QDAS

CALÇADOS PARA
TODA A FAMíLIA

Av.Mal Deodoro, 183
Fone: 72-3585

REVELAÇÃO JOVEM
NOME: JERUSA RUB/N/
PRAD/

SONHO: Gostaria que o homem
visse que o preconceito não deve

impedi-lo de ser feliz.
PLANO: Ser muito criativa den
tro de minha arte de ser e de viver.

ÍDOLO: James Dean.

SEX - SYMBOL: Victor Fasano.

PARECER POLÍTICO: Que o
povo tenha dignidade em votar

em pessoas honestas e patriotas,
para que nós, jovens, possamos
ter no futuro o Brasil que espera
mos.

A FEIJOADA BENEFICENTEDA APAE

�ZA
. RESTAURANTE.E PETISQUEIRA

Muito conconida a feijoada
beneficente organizada pela
APAE local, no Pavilhão
A, do Parque
Agropecuário Ministro
João Cleophas, no dia 22
deagosto último.Opovo, os
pais e autoridadesprestigi-
aram a iniciativa da enti
dade que tão assinalados

serviçospresta aos exepcio
nais. Belo gesto de solida
riedade humana.

01 CONVERSATION
"ZINHO BATISTA"

Video Endoscopia Digestiva (Estômago e Intestinos)
Ultrassonografia geral (Ecograjia) GastroellferolOf)o.

FONE 72-2689
Av.Marechal Deodoro,601
Jaraguá doSul·SC

Toda Linha Arno e Faet
Fogões, lavadoras, secadoras, refrigeradores,

freezers e muito mais.
Venham-nos fazer uma visita.

Venham conferir

08

Agatinha
Alessandra
Gonçalves,
completa
seus 15

anosno

próximo
dÜl16.
ParaAles
sandra
votos defe
licidades!

DESTAQUE EMPRESARIAL
NOME: Eduardo Ferreira Horn

\
.

'ODE
UERGER

No dÜl23-08-92 transco
BUERGER.Para come
grata efeméride com um

Afotomostra o aniversà
.

dosfiUws lrineu e ReniúJa,
e dos netosAndras e Jlivialf.
Parabéns ao nosso constarlll

24), ao lado desua esposaAnita,
Beatriz Schm-ckelBuerger

IDEAL: O homem comum se adapta ao mundo, o homem [ora do ('n""In'

persiste em fazer o mundo adaptar-se a ele, portanto, o sucesso depenae aos

homens [ora do comum.

CONSELHO: Procurar agir em todas as atividades sempre com procedimen
tos éticos. Acreditar: nas pessoas. As empresas devem cada vez maisprocurar
o total comprometimento dos seus colaboradores com ela e com objetivos a

serem perseguidos. :Só assim poderão superar os desafios, as incertezas
e as turbulências que inevitalmente surgirá o no seu caminho,

RECEITA DE SUCESSO: Escolha algum lugar e alguma hora para pensar
algunsminutos todos os dias. Fazendo isso aquilo quegosta com uma visão de

longoprazo. As grandes obras demoram anos serem construidas. A visão de

longo prazo, dá às pessoas e às empresas o Oxigênio necessário para
continuar lutando e a coragem para superar os obstáculos do dia-a-dia.

ANIVERSARIANTES
DA SEMANA

1219 - Inácio Lernke, Elói Wasch,
Denise Seick, em Serra Pelada (ES);
Heike Schommartz, Wally Voigt
(Muschi) e Tusnelda Bürger.Dia 13/
9 - I1seMey Duarte, em Joinville; Al
exandre Costa, Noêmia da Cunha

Jacobi, íris Powlowski, em Blume

nau; Alfredinho Sckiba, em Curi

tiba; Ivone K. Marti e Wolfgang
Schroeder.

Dia 1619 - Hilário Krüger, Inês J.

Pisetta, Valcy Maria Caglioni e

DórisMarcellino Fischer, em Guar
amirim.
Dia 1719 - Ivone Reiner Andregotti,
Vitório Glowatzki, HercIides de

Almeida, em Lapa (PR); Ivan
Jackson Baumer, em Joinville; Sie
golf Vicot, Moacyr de Pinho Spin
doia, em São Paulo; NájeleCristiane
Tajes, em Poços de Calda (MG);
Maira Helena Pereira, Jeferson e

João Carlos Vasel, Darlene Laffin,
em Blumenau e Patricia Furlan
Hille.
Dia 18/9 - Helmuth Beyer, Cacilda
de Medeiros Teixeira, em Joinville;
David Moreira, Waldemar Bartei,
Afonso Grosskopf, em' Joinville;
Dither Bachmann e Sandra
Orzenkoski, em Gua- ramirim.

Dia 1419 - Rudolf Ehlert, Hugo
Horst, Sivonei Tarcisio Gretter, Lio
Tironi, Eno Maas e Terezinha
Chiodini Silva.

Dia 1519 - Wilson Luz, em Curitiba;
Waldemar Gumz, Yolanda Pradi
Lenzi, Ana Weiler, Bertoldo Pan

stein,Rogério José VaÚatti, Ricardo
Burow, Flávia de Araújo e Waldo

Hornburg.

Parabéns à Patrícia Beltramini Poffo que aniver
sariou no último dia 10. Felicidades!

A nossa amiga Beatriz Furlan Hille, votos de mui
tas felicidades pela passagem da data de seu

aniversário no último dia 10.

Completou mais um ano de vida no último dia 8 a

simpática Ester Kochella, proprietária da Vidraçaria
Joel. A você Ester nossos parabéns!

'a' 5�ffP.LBolsa
deTelefones
COMPRA - VENDE - ALUGA

Rua WalterBreithaupt. 92 (defronJe ao
Beira Rio Clube de Campo)
Fone(0473) 72-2598

. Jaragu4 doSul- SC

glnte nossa

Jaraguá do Sul

Rua Mal. Deodoro, 28
Fone: (0473) 72"()346 / 72-0866

NoAmizade
O grande agito deste
s�bado será na So
cIedade Amizade, com
o famoso conjunto O
Atuais. Esta é mais
u.ma promoção da so
cIedade dos grandes
bailes. Vá e divirta-se.

CLíNICA
VETERINÁRIA

Dioquehá
demelhorpara
seus animais

ZQQ
�.
VIDA

Atendimento clinico, cirúrgico,
internamento, mio X, vacinas,
hospedagem, petshop, banho,

tosa, carinho e proteção.Ani�ersarià no próximo dia 14 o com

petente empresário Sr. Aguinaldo
Spézia, diretor da empresa Spézia &
Cio Ltda, Ao Sr. Aguipaldo nossos sin

ceros cumprimentos.

INSTITUTO DE IDIOMAS .

QUEM FEZ FAIA BEM
Agora com promoção Wizard e Dalcelis

Fones: 72-0294 e 72-3166

Especializado em frutos do mar
Abc/to diariamente paro almoço e janta

Quana e Sexta: SOPA DE PEIXE
Novo endereço: Rua Preso Epitácio Pessoa, 279 esqui
na com a CeI. Emüio C. Jordan - Jaraguá do Sul -

SC

Dr. Edson Carlos Schul

Rua Jorge Czernlewlcz, 84 - Fone: 72-1109L
• Convênio com Unimed - Banco do 'Brasil - Caixa Econõrnkl

Federal e IPESe. .

RESTAURANTE
SAMUARA

A partir deste domingo os jara
guaenses terão uma nova opção em res

taurante. Trata-se do Restaurante
Samuara que estará abrindo suas por
tas de segunda à domingo. Vá conferir,
é alí na Mal. Floriano Peixoto, 79, em
frente à Boate Marrakech, em cima da

Farrnaschulz.

Rua Lutz Kleften,1l7 (110 !lido PInk
IUId BIH)

Fone (ncaclos) 7l-039Z e 72-1<130

M&lic08 VeteriD4riOl

AneUse B.• Lehmann
CRMV2-112S

Maurício Lehmann
CRMV21126

Bet�ina Gosch
CRMV2-1389

II

. ,.

IIEt �":II:��:��O�\TJ.
fi)fi)�f;V;-lfl{(;hl Av.Marechal O.OdorO,601
_V_W-===�==LUJ_LJ\:jJ_�.....[�== FONE 72-2689 Jaragu" do Sul·se

A melhor forma depremiar'
Bom desempenho, qualidade eprodutividade.

Dê "Prêmio Plus"

VARIG
Jaraguá 'e Joinville

COLETA E ENTREGA
DOMiCíliO

Rua Reinaldo Rau,632
Fone: 72·1599

FONE 72-0091

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



LOCAÇÃÓ
SAlA COMERCIAL na Rua Bernardo Dornbusch n. 1172, com
80,00m2 Cr$ 800.000,00

. -- SALA COMERCIAL: na Rua Roberto Seidel em Corupá.'

Aptõ"em Cima do Unibanco, Av. Getulio Vargas, 49 c/03
dorm., sala, cozinha, banheiro. ..

APTOS NO ED. JOANA CI02 dorm. + dependência de empre
gada
02 banheiros, garagem, portão eletrônico.
Cr$ 680.000,00 e 700.000,00 -

mo na avo Getúlio Vargas, 49, com 3 dorm.,sala, cozinha,
banheiro e área de serviço
APTO na rua Pastor Alberto Schneider, nO 1187 apto 1 com 2

dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem.
APTO na AV.MaI.Deo-

doro da Fonseca n"28-com 01 dorm.sala, cozinha, banheiro.

VENDAS

LOCAÇOES

LOTEAMENTOS

CASA DE:MADEIRA na rua ErichAben n. 85 c/03 dormitórios,
sala, cozinha, banheiro. Cr$ 350.000,00
CASA DE ALVENARIA na rua Irmão Leandro, 99 cl 01

-

dormitõrio, sala, cozinha, banheiro, e garagem. CASA DE
MADEIRA na rua Joâo Planinscheck, 827 fundos, cl 02

dormitórios, sala, cozinha e banheiro. Cr$ 300.000,00
07 CASAS GEMINADAS na rua Alfredo Funke, 76 cl 02

dormitórios, sala, cozinha, banheiro, luz individual.
Cr$ 3,50.000,00
APTO EM NEREU RAMOS na rua Albino Zanghelini,168 cl 02
dormitórios, sala, cozinha ebanheiro,
Cr$ 300.000,QO
CASA DEMADEIRA na rua Leopoldo Janssen, 251 fundos c/02
dormitórios, sala, cozinha e banheiro.
APTO EM NEREU RAMOS na ruaAlbino Zanghelini, 168 apto
03 cl 3 dormitórios, sala, cozinha, e banheiro, Cr$ 500.000,00

VENDAS
:;ASAi'v1fSTA c/l apto. na Rua João Grubba, pr6x. Weg II.

. -::'f>.3A MISTA na Rua Adolpho A. A. Ziemann, $Jng•
CASA DE ALVENARIA na Rua Roberto Ziemann.

CHÁCARA c/50.000.00m2 em Guaramirim c/150m de frente s/asfalto

CHÁCARA em NEREU RAMOS c/145.000.00m2 c/casa de 160m2.
- TERRENO 13,50 x 38 na Rua Nicolau Schmitz.

TERRENO c/7.500,OQm2 na Rua Roberto Ziemann.
TERRENO clesquina na Rua AntOnio Carlos Ferreira.
TELEFONE DO PLANO DE EXPANSÃO.

CRECI 0914 • J

VENDE
APARTAMENTO
EDIFICIO
GARD NIA-
'2 quartos

CASA DE ALVENARIA com 90m2, ter
reno 300m2, na COAB.
APARTAMENTO - com bJ m2 -Ed. Schio
chet - Rua Barão do Rio Brancó
TERRENO - com 250Um2 - Rua Hen

r ique Marquardt - Prox. à Grutta

CASA DE ALVENARIA çl 70m2, ter. CI
600m2, Loteamento Hruschka.
CASADEALVENARIA cl 260m2, ter. cl
350m2,Rua Ant. Teixeira Jr.
CASADEALVENARIA cl 128m2, ter. cl
1500m2, Rua Francisco Hruschka.
2 APARTAMENTOS cl 85m2, Ed. Ami
zade (parte financiada).
APARTAMENTO c/150m2, Ed. Carlos
Spezia.APARTAMENTO cl 86m2, Ed. Ma
guilú

TERRENO VILA
RAU - C/450,00m2
Lot Liodoro Rodrigues
Cr$ 13.000.000,00 - até
31108192

ALUGA

ALUGA-SE SALAS COMERCIAIS EM
VARIOS PONTOS DA CIDADE

área construída
+ terreno c/750,00m2
Jaraguá Esquerdo
Cr$ 1Q5 milhiEes -

-

Rua Castelo Branco
Cr$ 35 milhães

ao lado da

Jaraguä do Sul, 12 a 18 de setembro d� 1991,
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



-
Jaime Blank

pinta de Campeão
o vôlei feminino adulto

deJaraguä inicia na noite deste
sábado (20h), a sua partici
pação nas finais do campe
onato estadual. O adversário

é o Clube 31 de Julho, de
Joinville. Só a vítöríaestä nos

planos .do técnico Manga e

das atletas, que estão numa

fase exelente e pintam como

uma das favoritas ao título de

campeão. É preciso, no en

tanto, que o público jara
guaense ao Artur'Müller e
dê o seu incentivo.

Jamguá do Sul não obteve

classiticação na fase micror
regional co Campeonato
MolequeBom de Bola.Ven-

ceu a Itapoá por S a O e em

patou com Joinville em O a O.

Perdeu nos pênaltis e foi eli

minado.

O xadrez masculino de Jara

guá, que estará nos Jasc de

Joinville, esteve participando
de 5 a 7 de setembro, 'em
Matinhos (PR), do Campe
enato Brasileiro Adulto. A

performance dos enxadristas
jaraguaenses foi boa

�

A equipe de vÔlei da DMF)
São Luís/Dalcelis participou
no último tinal de semana,
em Blumenau, do Campe
onato Estadual Infanto Ju
Vt!nil.Mesmo perdendo para
oBluvolei por 3 a O, a equípe
do� JoãoCarIoúutpre- ,

cht está c1assiticada para a

fase seguinte da competição.
A última etapa do Troféu
Governador do Estado de
Atletismo será nos dias 10, 11
e 12 de outubro, na pista da

PURJ, em Joinville, Será
também a última opor
tunidade pata os atletas
onerem o índice dos Jasc.

Qs jogadores Teco eRubinho
estio senHo dispensados pela
diretória do Juventus, por
deftciência técnica. Após os

30 dias de férias que lhe fo
ram concedidas, eles serão
chamados para fazer o a

certo tinal.

DESPACHANTE
ellO

�1IIII1os, hnsàtndl� negativl�'
• obrIgablllo. tauL

� Jorge 1Jcerdí, 1&1· Fone: 72-2779

Juventus faz má campanha e resolve dispensar
,

O Octogonal é o objetivo maior
Jaraguá do Sul - o Juventus

encerrou a sua participação na

Taça Cidade de Brusque em

patando em um gol com o

Figueirense, na tarde do último

domingo no estádio JoãoMarcatto.
Os gold foram marcados no pri
meiro tempo através de Barbosa,
aos 32minutas - cobrando pênalti,
para o Juventus. O Figueirense
empatou o jogo aos 38 minutos,
num gol olímpico em cobrança de
escanteio por intermédio do maia

Wagner. A renda foi de Cr$
10.861.000,00 para 900 pagantes.
O jogo foi bastante tumultuado, é
que o árbitro Antonio Rogério
Osório expulsou os jogadores

10 Divisão

Alvorada e

Amizade
vencenlO
,2° turno

Jaraguá do Sul - Ao vencer o

Amizade por 1 a 0, no último dom
ingo, a equipe do Alvorada sagrou
se campeã do segundo turno do

Campeonato de Amadores da la.
Dívisão da DF, conquistando o

troféu Casa dos Esportes, ofere
cido pelo desportista Arno Beber.
Com a derrota, o Amizade ficou em
segundo lugar. As duas equipes
juntam-se agora com o Cruz de
Malta e o João Pessoa - campeão e

vice do primeiro turno, para as dis

putas da fase semifinal da compe
tição, que começa neste sábado, às
15h., com estes jogos: João Pessoa x
Alvorada (no estsdio João Lúcio da
Costa) e Amizade x Cruz de Malta
(no estádio Henrique Bernardi, em
Guaramirim).

Pelo campeonato de aspirantes,
João Pessoa e Amizade empataram
sem abertura de contagem. Este re
sultado deu ao Amizade de Guar

amirim, o tftulo de campeão do

segundo turno.Afase semifinal,que
terá também a participação do Ali
ança e do Pinheiros - campeão evice
do primeiro turno, começa neste

domingo, com dois jogos do campo
Aliança.

SEGUNDONA
O Campeonato de Amadores da

2a. Divisão teve a realização da

quarta rodada no último domingo.
Os resultados foram estes:

Titulares: Vitória 1 x 1 Ponte
Preta e Flamen�o 1 x 3 XV de

Novembro; .

Aspirantes: Vitória- O x 1 Ponte

Preta e Flamengo O x O XV de

Novembro. A próxima rodada - 5a.
do turno, marca para este domingo,
os seguintes jogos: Vitória x

Flamengo e Ponte Preta x Cosmos.

Folga o XV de Novembro.

Jorge Lufs e Barbosa (Juventus) e
Pedrinho (Figueirense) e ainda dis
tribuiu muitos cartões amarelos. '

O tricolor jaraguaense termi
nou esta fase em quinto lugar no
grupo B e em décimo primeiro
ana classificação geral, com 10

pontos. Muito irritado após o jogo,
o terinador Itamar Belasalma disse

que o Juventus não é a casa da

caridade, referindo-se a péssima
exíbiçäo de alguns jogadores. Logo
em seguida reuniu-se com os de-

mais membros da comissão

técnica, departamento de futebol e
o Aristides Panstein, quando de-

cidiram pela dispensa domeia Teca
e do ponteiro Rubinho, alegando
deficiência técnica.

O treinadorjuventino não poderá
contar com o meia Jorge Lufs e o

centroavante Barbosa - expulsos no
jogo contra o Figueirense, para o

jogo inaugural da Taça Cidade de
Lages, conta a Chapecoense, no
próximo día 20 de setembro no

JoãoMarcatto. Em contrapartida
ZItamar espera pela liberaçâo de

Mozer, Biguaçú, Roberetinho e

Paulo Matos, todos entregues ao

DM. O zagueiro Léo, que fez sua

estréia contra o Figueirense e o lat-
'

eral FábioRenato, contratado junto

Joguinhos

Iaraguâ jâ
conhece adversários
Jaraguá doSul- Omunicípio

de Jaraguá do Sul participará
em Blumenau, no período de 23
a28desetembro, dos Joguinhos
Abertos Regionais Leste-Norte.
Para tanto, o chefe da Divisão

Municipal de Esportes, Hercílío
Mendonça da Rosa, participou
no día 3 de setembro, naquela
cidade, do Congresso Técnico,
que definiu as chaves e os ad
versários de Jaraguá do Sul nessa
competição. Estarão presentes
asmodalidadesdeatletismo (mi
f), basquetebol (m/f), futebol de
salão, tênis de mesa (m/f), vo
leibol (m/f) e Ítadrez (m/í),

O basquetebol (m) está na

chave A com Porto União e

Indaial. O basquetebol (f) está
na chave A comMafra e São

Bento doSul No futebol de salão,
Jaraguá terá como adversários
Indaial e Joinville. O tênis de
mesa (m) está na chave C

juntamente com Balneário

Camboriú, Rio Negrinho e

Camboriú. Já o tênis demesa (f)
terá Joinville, Gaspar e Indaial
como adversários. O voleibol (m)
faz parte da chaveC; comMafra
e Balneário Camboriú, enquanto
o voleibol (f) está incluso na

chave D, com São Bento do
Sul e Gaspar,

ao Brasil de Pelotas, já estão devida
mente integrados ao elenco. Além

disso, ele terá a sua disposição os

juniores Ronaldo, Robson, Alcir e
Flávio. A diretoria ainda está inter
essada na contratação de um go
leiro, uma vez que Peçanha está
com uma séria lesão no joelho e

Neto deve sofrer pena no jul-'
gamento do dia 15, no Tribunal da
FCF.

A missão da equipe na Taça
Cidade de Lages é ganhar pelo
menos 50 porcento dos 28 pontos
que estarão em jogo, para estar

entre aquelas que disputarão o oc

togonal cruzado final.

"Peladão"

Muitos gols
na rodada
de abertura

Jaraguá doSul- Uma rodada
de muitos gols, marcou a aber
tura do XCampeonatoMunici
pal deFutebol deSalão - o Pela-
dão, no último sábado à tarde

no ginásio de esportes Artur
Müller. Em jogos, foram assi
nalados 43 gols numa média de
5,3 por partida.A rodada inicial

registrou os seguintes resulta
dos: OficinaMecânica Krüger 2
x 2 Compusys; Metalúrgica
Menegotti 4 x 3 Barcelona,
Rolínhos Ox 3 Marcatto Imóveis,
Auto Escola Sinal Verde/Lan
chonete O Canal4 xl Coisar
ada, Box Car 1 x 7 Persianas

Barrabaxo, Arweg 2 x 3 Malhas
San Remo, Brasil Novo F.C. 4 x
1 Braverde e Mateus Mat.de

Construção 4 x 2 Chatuba.
A competição prossegue neste

sábado, a partir das 14h, com à
realízaçãoda 2a. rorada. São estes
os jogos: Estoril/Inst. Osvaldo x
Coisarada, Marcatto Imóveis x
Auto Escola Sinal Verde/Lan
chonete O Canal, Santo Anto
nio x Malhas San Remo, Per
sianas Barrabaxo xArweg, Figuei
rão Mat. Construçãox Chatuba
e Braverde x Mateus Mat. De

Construção.

Móveis Weber
Fábrica e Loja
Arináros Embutidos - Móveis
sobmedida - CozinhasAmarica
nas - Moveis em Geral.

77-0077 - 730238 - Guaramirim
-SC

SANTA MARTA
. CONSTRUTORA, INCORPORADORA· E IMOBILIARIA LTDA.

I

PROJETOs, CONSTRUÇÃO.OECORAÇÃO,VENOAS OE TERRENOS, CASAS E APARTAMENTOS rua Reinolclo Rau, 541-Fon.:72 3282

. Jaraguá do Sul, 12 a 18 de setembro de 1992 11
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Deputado UdoWagner
Conseguemaís de 3 Bilhões
para aRegião em Agosto

I

GUARAMIRIM - Para o corpo de Bombeiros Voluntários o Deputado Udo Wagner obteve uma ajuda financeira de Cr$ 4.420.000,00, em
quatro parcelas de Cr$1.105.000,00 reajustadas mensalmente pela TRD.

RIO NEGRINHO - O Colégio Cenecista São José foi contemplado com um cheque de Cr$ 73 milhões, para sua reforma tendo em vista
ter sido atingido pelas últimas enchentes.

CAMPO ALEGRE - Para a reforma do Colégio Estadual Nelson Regis em Campo Alegre o Deputado através da Secretaria da Educa"
ção, interveio para liberar Cr$ 55 milhões.Para E. B. Argemiro Gonçalves convênio de Cr$10 milhões para reformá.

SÃO FRANCISCO DO SUL - Finalmente para o municrpiode São Fräncisco do Sul, o parlamentar pedessista também conseguiu a assi
natura de dois convênios expressivos. Um no valor de Cr$ 370 milhões para a reforma do Hospital de Caridade. Um outro, para a constru
ção de dois postos de saúde no valor de Cr$ 60 milhões já foi assinado e entregue os recursos de Cr$ 20 milhões·referentes à primeira
parcela.

.

.

'

FLORIANÓPOLIS - O Deputado Estadual Udo Wagner (PDS) obteve em agosto para os municfpios de sua região eleitoral, nada menos
do que Cr$ 3.280.640.000,00 em recursos para serem aplicados em obras de retormes de escolas, construção de pontes e de salas de aiJo
Ia, para manutenção de Corpo de Bombeiros Voluntários e de hospitais entre outros. Os esforços do parlamentar, desde sua' posse na
Assembléia Legislativa estão senelo recompensados, uma vez que o Governador Vilson Kleinubing têm se sensibilizado pelas reivindicä
çóes das quais é portador, e destaca também a atenção especial dada à região pelos Secretários da Educação, Cultura e Desporto Paulo
Bauer, da Saúde Dr. João Ghizzo Filho, e dos Transportes Dr. Paulo Gouvêia da Costa.

CORupA - Para o municfpio de Corupá, o deputado Udo Wagner conseguiu um convênio de Cr$ 300 milhões, entr� o Governo do Esta
do e Prefeitura Municipal, para a construção de uma ponte na localidade de Ano Bom. Obteve ainda recursos da ordem de Cr$ 150 mi·
Ihões, através de um convênio para serem aplicados na conclusão do auditório e reforma dos banheiros, recuperação de quadras e muro
do Colégio Estadual Tereza Ramos. Dois novos convênios foram assinados entre o Governo e Prefeitura para construção de salas de aula.
Um no valor de Cr$ 50 milhões, para a Escola Municipal Aloisio Carvalho de Oliveira para construção de uma sala, e outro no valor de Cr$
100 milhões, para a Escola Municipal ao lado da BR-280 construir duas salas de aula. Um outro convênio resultou. em ajuda financeira pa
ra o Corpo de Bombeiros no valor total de Cr$ 4.420.000.00, em parcelas de Cr$ 1.105.000,00, de setembro a dezembro, reajustados men
salmente. Finalmente Udo Wagner também conseguiu recursos, através de um convênio entre a Secretaria dos Transportes e Prefeitura
Municipal para a construção do I1QVO Terminal Rodoviário de Corupá, num total de Cr$ 60 milhões, dos quais foram entregues Cr$ 30 mi·
Ihões.

ITAPoA - Graças ao desempenho do parlamentar pedessista, o Colégio Estadual Nereu Ramos obteve do Governo do Estado por in
termédio de um convênio, recursos de Cr$ 100 milhões, para reforma de suas instalações. Foram liberados outros Cr$ 130 milhões, para
conclusão da E. B. Itapoá. Para a construção do Mini Hospital, o Deputado Udo Wagner, conseguiu e já repassou à Prefeitura Cr$ 150 mi·
Ihões, do total de um convênio de Cr$ 300 milhões.

GARUVA - Para o municfplo de Garuva, Udo Wagner reivindicou e conseguiuaassinaturade três convênios distintos: Para a Escola Bás�
ca Carmen Seara Leite, no valor de Cr$ 70 milhões, destinados à instalação das redes elétrica e hidráulica; Cr$15 milhões, para a creche
municipal; e Cr$ 35 milhões, lppra a reforma do Estádio Municipal. Por outro lado, entregou dois cheques durante o mês de agosto. Um pa
ra a Escola Básica Tancredo Neves no valor de Cr$ 90 milhões, para o conclusão da obra, e outro de Cr$ 45 milhões, destinados à Escala
Municipal Benjamim Lopes.

,

ARAQUARf - BARRA DO SUL - O deputado Udo Wagner também foi intermediário da solicitação de obras de reforma do Colégio Es
tadual Dom Gregório Warmeling, e obteve através de um convênio com o Governo do Estado recursos da ordem de Cr$ 150 milhões.

BARRA VelHA - Um outro convênio foi assinado graças a interveniência do parlamentar entre o governo e Prefeitura de BáJTa Velha.
objetivando o término da reforma do Colégio Estadual Conselheiro Austragildo de Aguiar, no valor de Cr$ 100 milhões. Para calçamento
de ruas no Bairro Itinga já foram entregues recursos de Cr$ 106 milhões, do total conveniado de Cr$ 284 milhões.

JARAGUA DO SUL - Junto com o Deputado Durval Vasel (PTB), o deputado Udo Wagner conseguiu uma ajuda financeira para a manu

tenção de dois hospitais, totalizando Cr$ 300 milhões; Cr$ 150 milhões, para o Hospital e Maternidade Jàraguá e Cr$150 milhõefi, para
o Hospital e Maternidade São José. Para o Corpo de Bombeiros foram Cr$ 36 milhões, em quatro parcelas mensais reajustadas de acqrdo
com a TRO. Os Deputados Wagner e Vasel conseguiram sete Kit laboratórios de Ciências para três Escolas Básicas e quatro ColégiOS
cujo valor importa em Cr$ 33.950.000,00, também várias escolas receberam freezer, fogões e outros equipamentos.

SCHROEDER - O convênio mais expressivo para o municfpio foi de Cr$ 250 milhões, destinados à construção de uma ponte ao lado da
empresa Tomazzelli. Wagner entregou também um clneql!Je de Cr$ 35 milhões, para a construção de um muro na Escola Miguel Couto, e
um outro no valor de Cr$ 35 milhões, pera-a ampliação da unidade sanitária local. Para a construção do muro da Escola Básica Luiz Delf�
no foi assinado convênio de outros Cr$ 30 milhões. Um Kit laooratõdo Ciências para o Colégio Miguel Couto no valor de Cr$
4.850.000,00.
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ELEiÇÕES
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VASEL LANÇA PLANODE METAS

o candidato a prefeito de Iaraguâ do Sul daAliança para
Nova Iaraguâ, Durval Vasel, lança seu Plano de Metas no dia
12, apartir de nove emeia da manhã, na Sociedade Vieirense.

oPlano baseia-se na proposta de administraçõoparticipativa,
através da ativaçãoplena de todos os conselhos municipais e de
consultas periódicas à sociedade, através das suas represen
tações.

Como duas novidades administrativas, a criação da Secretária
,
daIndústria Comércio e Turismo e deMeio-Ambiente.

Noutroplano, o da garantia dos direitos do cidadão, Vasel ins
tituirá aAuditoria Municipal Permanente e, na área da

agricultura, construirá um Centro de Treinamentopara
Agricultores.

Há aspectos de desenvolvimento signíjicativo naspolíticas de
saúde, educação, assistência social, urbanização, ecologia, ser
viços de telefoniapública, transporte coletivo e, com toda
certeza, a pavimentação asfáltica do centro e bairros, garantia
de conservação das estradas do interior.

Preocupam Vasel a cultura e o esporte - que terão no seu

governo uma atenção toda especial, junto com o lazer.

Nos planos, a construção de um CentroMunicipal de Esport�
com toda a infraestrutura olímpica, revitalização da Fundação
Cultural e criação da Fundação Municipal de Esportes.

- -

PLANO DE A,tETAS
------------------------------ -----� - -- __-

1. Princípios -,4 Trilogia

Participiuisa

. Qualidade de Vida

. Democracia Partictpasiva

Jaraguá doSul; CitkIde - Modelo

2: Missão de Competências

a. Como prefeito, Durval Vasel.
terá comoprioridades (IS questões
macro-econômicas e macro

políticas do município.

B. A ele estará afeta tlprojeção
de Jaraguâ do Sul além de suas

fronteiras, na condiçãode grande
articulador nesta área,

2.1. CompetênciasBspecificasdo
Prefeito

a. apolítica financeira.

b. as relações com outros mu

nicípios.

c. as relações com o Estado.
1

d. as relações cJJm a.Federação.

e. as relações com plfíses
estrangeiros, emfunçãodoMer-

DURVAL'VASEL/ALFREDO GÜENmER."Aliança para a nova Jaraguá"

Principais destaques
cosul e na consecução de objeti
vos internacionais.

f. a política tributária e

orçamentária.

g. a administração geral através
das Secretarias.

3. O Vice-Prefeito

a. Alferdo Guenther se incum
birá das questões micro
econômicas e de micro-políti
cas domunicípio, como articu
lador (Ú)S ConselhosMunicipais
e do relacionamento comu

nitário.

3.1. Competências Espedficas
a. A política deprossumo.

b. Apoio às Secretarias na

- Da CâmaraMunicipal
- Das Fundações
- Das instituições representati-
vas da sociedade

r-'UNDAMENTOS

DOPLANO

o Plano de Metas de Durval
Vasel e Alfredo Guenther in
clue inovações:

1. Secretaria do Desen
volvimento Econômico

9. Criação de curso especialde
inglês, alemão e espanhol

10. Fundação Municipal de
Esportes

11. Centro Esportivo Munici
pal

12. Oficinas de adaptação e

readaptação de deficientes e

exepcionais

13. Programa da assistência a

viciados

14. Programa de assistência à
2. Secretaria do Meio Ambi- 3a. Idade
ente

, 15. Incubadora de microem-
3. Criação do cargo ou função . presas
de AuditorMunicipal Perma-
nente 16. Orçamento Participativo

execução depolíticas setoriais 4. Industrializaçäo do lixo
especificas.

5. ComunidadesRurais Organi-
Gestão Participativa zadas

.

Aparticipação da comunidade 6. Hortas Comunitárias
na administração se dará
também pela interação: 7. Conselho Municipal da

- Dos ConselhosMunicipais
Educação

8. Feirão de härti-fruti-granjeir.o
- DasAssociações de Bairros em todos os bairros

17. Construção de 1000 habi

taçõespopulares

18. Criação de núcleos de de
senvolvimento social para os

conjuntos habitacionais

19. Quadro deprimeiros socor
ros para pré-atendimento de

emergência

20. Pavimentação a asfalto de

todo o centro e recuperação do
sistema viário dos bairros, pe
riferias e interior

21. Instalação de repetidora da
TVEducativa

22. Instalação de estúdio de te

levisão

23. Redefinição da política de

transportes urbanos

24. Redifinição da política de

transportes coletivos

25. Ciclovias na zona urbana

26. Reativaçãoplena doHorto
Florestal

27. Tranferênciasdos trilhos do
centro da cidade

28. Criação de um centro de

Tecnologia de Ponta
,

29. Criação de um Centro de

Compras

30. Construção de creches insti
tucionais e modernização do

atendimento, estendendo
também àsfamílias.
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EntrevistasIaraguä em Foco
Sérgio Peron

Dando continuidade a série de entrevistas iniciadas na semana passada com candida
tos ao Legislativo que concorrem nas eleições de 03 de outubro, o Correio do Povo
enfoca nesta edição os planos dos candidatos Vicente Caropreso, médico renomado
e atuante cidadão de nossa comunidade e João Staehlin. jovem estudante na política.

Perguntaram-me o seguinte:
-É verdade que o CRUZ D1=I MALTA irá subtituir o JUVENTUS se Adernar
Duwe for eleito prefeito ??

Resposta:
-Nunca se sabe ...
Funcionários da PrefeituraMunicipal estã'o sendo ou já foram convocados para
fazerem campanha eleitoral. Alguns aceitaram, outros não. A lei proíbe, porém,
alguns que estão trabalhando assinaram pedido de férias sem data, o que quer
queentram de férias se alguém ir fundo na questão.Achecagemdeveser feita nos

seguintes moldes: nome do funcionário (que está fazendo campanha) local de
trabalho, cartão de ponto, livro ponto ou coisa parecida.
Se tudo estiver nos conformes o trabalhador deverá estar na sua repartição.
Que tal conferir, pode ser que não.
Para que não haja dúvida na firmação e como prova documental do fato,
publicamos fotodo ocrrido: o funcionárioda PrefeituraMunicipal42 tubos para
canalizar águas que correm à céu aberto no seu terreno, na rua 358 - Ilha da

Figueira. Ouvindo tanto voto livre direito de escolha, colocou na frente de
sua residência a placa do seu candidato nas próximas eleições: Durval Vasel, Não
.demorou muito o peso da perseguição.
Desfecho: O prefeito Ivo Konell mandou buscar os tubos de volta.

(Fato levantado pelo C.P. com direito à fotos, ver matéria As faces ocultas da
luta pela permanência no poder).
Verdadeira ducha de água fria nos cabos eleitorais dos partidos que formavam
a FORCA Democrática. A Impugnação imposta pelo Tribunal Regional Ele
itoral no caso dos candidatos à Câmara de Vereadores significa que os candida
tos deverão fazer no mínimo mais de 2 mil votos em cálculos superficiais (se
quiser ser leito).
Conversando com um candidato à Câmara pelo PMDB este me disse:
-Agõra, além do ânimo próprio, tenho que levantaro astral dos cabos eleitorais...
rapaz não sei não ...
Leitor da nossa coluna nos pediu e lá vei a deixa:
Cidadão tem Cr$ 20 milhões de cruzeiros (em espécie) para umaaposta nestas

eleições. Ele vota Durval Vasel.
Alguém se habilita ???
Ouvi de um político experiente sobre política em Jaraguá do Sul ne�tas eleições:-Com relação a preferência do eleitorado jaraguaense para o próximo pleito.
Para prefeito, em cada 5 votos - classe média/alta: 3 votos para Du�al Vasel - 2
votos para Adernar Duwe,
Classes com menor poder aquisitivo: em cada 5 votos - Durval Vasel 4 votos -

Adernar Duwe 1 voto.
Acrescentemos por nossa conta:
Aproveitamento dos votos para prefeito: de um total de 50 mil eleitores

(possíveis) aproveitamento de 60 a 70 % de votos considerados bons.
Para a Câmara ele Vereadores, dos mesmos 50 mil votos possíveis, um

aproveitamento de no máximo (máximo) de 50%. Alguém discorda??

Caropreso: Plano de metas elogiado
Correio do povo- O PSDB, partido ao

qual o senhor pertence, sai prejudicado
com a impugnação da chapa propor
cional da Força Democrática?

auxiliar, seja reivindicando melhorias
ou seja participando ativamente de pro.
gramas educativos. Os hospitais
necessitam de -aparelhamento radi
ológico, com urgência. Temosquedipor
de um curso de auxiliar de enfermagem
(em andamento).

Vicente Caropreso-Ao optarmos pela
coligação corríamos o risco de engolir
mosou sermos engolidos pelos candida
tos que dela faziam parte, Agora depen
demos unicamente de nosso esforço.

CP-- Como o senhor analisa o quadro
político atual de Jaraguá doSul?O nível
da campanha?
V.C.-Os candidatos a prefeito jem a

obrigação de divulgar o que querem er

ecutar após a eleição e dar menos im
portância a desavenças pessoais e até

partidárias. O nível da campanha está

lY9m. Alguns ataques ríspidos l1Ie lado.a
lado estão ocorrendo, que deve ser

normalnum pleito municipal.
'

CP- O seu plano de metas é muito elo

giado, atémesmo poradversários, quais
os pontos básicos que contam dele?

V.C.-A necessidade do vereador ser

uma peça útil à coimunidade, com ar

rojo c:.- ondependência do Executivo;
. Incentivo ao associativismo, ou seja, dar
apoio e ouvir a opinião dasass. de bair
ros, pais e mestres, etc.; Preocupações
pela qualidade de vida do jaraguaense
que em nossa opinião vem piorando, p.
ex.: déficit habitacional, prioridade no

saneamento básico, incentivo ao ensino

básico, dlstribuição de atendimento
básico e preventivo de saúde, aparel
hamneto de hospitais, através de leis

que possam sensibilizar o futuro pre
feito, seja ele da sItuação ou não.

Vicente Caropreso (PSDB) CP--ComoestáoPSDBhojeanívehnil-
CP-- Como representante da área da nicipal (filiados, abrangência e

saúde, o que o senhoracha que pode ser aceitação, porexemplos)?
feito para melhorar o desempenho

_ V.C.-O partido tem 320 filiadose esta
neste setor? I

será a prova de fogo perante a opinião
pública. Há dez candidatos a vereador
comum nível muito bom, e que serão,
sem dúvida, membros com voz ativa Da
Câmara de Vereadores.

V.C.-Servir a comunidade com postos
de saúde onde se presta não apenas
medicina curativa, mas principalmente
preventiva, incentivando a população a

"Trabalhador é. propulsor do progresso",
;

Benefício: maior economia lia aquI
sição dos produtos obtidos, pefu
comunidade.

b) Preservação domeio-ambiente -tra-
-

balho de conscientização comunitäria
desenvolvida pela própria comunidade
através de palestras, debates, tre

inamentos e outros recursos.

c) Lardo'Menor - que o menor desabri

gado encontre saúde e educação nas
escolas públicas e quealém disso, tenhll
um lar só seu, onde possa adqui9r
habilitação 'profissio�al nos diversos
setores industriais e comerciais.

d) Saúde - equipe móvel (para a perif-
eria) com assistência médico-dentäriae
laboratorial.

e) Incentivo à prática do esporte nos
bairros - trabalho conjugado de rep�
sentantes de bairros e seeretarias das
F·_ieituras para construção de quadras
e formação de novos atletas.

Correio do Povo: Qual a sua visão da

Jaraguá cio Sul de hoje?
João Slahelin: A mola propulsora do

progresso jaraguaense reside na força
trabalhadora de seus bairros. É lá que
centrei minha proposta/solução para os

problemas mais comuns que encontrei

junto a essas comunidades.

CP - Quais suas principais metas para o
Legislativo?
JS - A linha mestra de minha visão

poítica está na vontade participativa e

articulatória dos bairros e de seus repre
sentantes na Câmara Municipal em

consonância com o Executivo. E, isto se

tomará viável graças a visão administra
tiva democrática e principalmente
carismática de Durval Vasel.

Os meus principais objetivos são os

seguintes:
a) Horta Comunitária - através do elo:

associação de bairros (mão- de-obra) e
prefeitura (assistência) João Stahelin (PDS)
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As faces
A obstinação pelo poder já levou

muitos homens a finais trágicos ao

longo da história da humanidade.

A Roma antiga, dominada pelos
Cesares foi palco de grandes
tragédias na luta pela conquista do
poder. Os bastidores de incessan

tes batalhas eram ainda rnais

pelVersos e cruéis. Um exemplo
antigo das mostras do poder ga
nancioso foi o de Herodes (que
para proteger o Império, princi
palmente o seu) mandou matar

crianças na época, somente porque
entre os nascidos estaria um (cha
mado Jesus O Nazareno) que
mesmo antes de vir ao mundo já
era anunciado como o Rei dos

Judeus e constituía uma ameaça ao
mando. Em nome do Império
Romano quantos forammortos ??

Caminhando pela história da hu

manidade passamos por Hiro

shima, Nagasaki, Adolf Hitler,
Guerra das Malvinas, Golfo

Pérsico (Saddam Hussein - Mua

mar Kadafi) chegamos à Brasília

nasCPls do PC Farias e até do PP

(pedro Paulo) e o caso Petrobrás e
aportamos em Jaraguá do Sul,
onde por incrível que pareça, a

ganância pelo poder e suas faces

muito mais que ocultas nada deixa
a desejar para ninguém a nem

lugar algum.

Aqui podemos com certeza reviver

a frase (Até tu Brutus??) ao falar
mos de traição, vislumbrando
Herodes temeroso ao perder o

mando, constatamos Hiroshímas e
Nagasakis pelo bombardeio moral
às famílías em horário eleitoral

gratuito, percebemos as Malvinas,
(onde Argentinos foram jogados
para a morte contra os Ingleses)
apenas para uma demonstração de
ignorância pura, como hoje, alguns
partidos políticos e seus candidatos
apenas estão sendo usados, sem a

menor chance de chegarem à

Camara de Vereadores (são. os

chamados bois de piranhas),
convive-se com a ditadura (as
sumida) de AdolfHitler que sobre

VEREADOR
ALIANÇA PARA NOVA JARAGUA

ocultas da luta pela permanência no poder

Caminhões retomam tubos que a prefeitura havia dado a

morador.porque ele colocou placa de Vasel no terreno

Buraco na frente da casa de Roberto Adratt

seus ombros carrega o peso da
morte de pelo menos 6 milhöes de
Judeus, encontramos Muamar
Kadafi que financia o terrorismo
dos seus asseclascontra os oposi
tores e facilmente encontramos

. Sadam Hussein, invadindo, destru
indo, em nome do uma FORÇA
(que pensava ter) suppostamente
respaldado por pertidários Ide

ológico-interesseiro que pregam
uma Frente, onde a Democracta da
perseguiçä.o, do favoritismo, fa

vorecimento, nepotismo, por
alguns é considerada Critã.

\

existe PC Farias, não deixamos por
menos: aqui temos um Adernar
Braz Winter.

Se o PC de lá extorquiu, influen
ciou, fraudou, sonegou, etc, etc, .

aqui guardadas as devidas pro
porções (principalmente da inte

ligência e habilidade) para tal e um
panorama tão gasto, com permis
são do prefeito IvoKonell,Adernar
Braz Winter usou abusou do fa

vorecimento, ganhou dinheiro fácil
e foi condenado pela justiça ele

itoral (inelegível) e conformeartigo
da Lei Orgânica do Munícipio é

passivo de perder o mandato (com
a condenação da Justiça ou poderá
até ser por decreto do presidente
da Câmara).

Sc cm Brasflia temos uma Rosanc

Collor que dá festas para arrugas
íntimas nomeia parentes, distribui
verbas a quem bem entende, em

Jaraguá do Sul temos (guardadas
as proporções) uma primeira
dama, investida no cargo de Se

cretária do Bem Estar Social que
_.;[;;ito de negar a

funcionário da municipalidade
(não citado para não sofrer mais

pressões) a quantia de Cr$ 84 mil

cruzeiros para a compra de
medicamentos a maioria antibióti
cos para um filho acometido de

pneumonia e de quebra ameaçá-lo
de demissão caso não votasse no

seu candidato. A primeira dama do
município tem méritos?? Claro

que tem e em muitas opor
tunidades foi benévola com ralé

que lhe implorou uma caridade

com o dinheiro público, aten
de-os.

Exemplos

A perseguição não se limita as

ameaças. Fatos concretos podem ser

analisados por quem quer que seja.

Um exemplo está na foto da re

sidência da Rua Professor Stanislau

Ayroso, altura do no. 692, onde o

morador Roberto Adratt, assiste

indignado a abertura de uma cratera

na esquina de sua rua sem qualquer
sinalização e que permanece aberta,
pois não é partidário do prefeito. Na
rua Jorge Lacerda, esquina com a

Rua Reinaldo Rau, um morador

(que também não é partidário doar
ual alcaide) viu todas as árvores da
rua serem podadas menos a que fica
em frente à sua casa (veja foto)
muito embora esteja encostada noe

fios de alta tensão, telefone e etc.

Desespero Ou maldade pura, apela
se para todos os artifcios: da agressão
moral à família e a quemmais consti
tuir-se impecílio contra a per
manência no poder. É estranho (no
mínimo) ver quem ontem procla
mava a quatro ventos a bondade de

alguém e hoje falar exatamente ao

contrário.Na última eleição em Jara

guá do Sul, o então candidato à pre
feito A1tevir Fogaça dizia que o pre
feito Ivo Konell matava e depois ia
chorar no enterro, no entanto hoje,
esconde o dedo de outrora, apre-
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OPCdaqui

O que devemos a Brasnia?? Se lá

UNIÃO POR CORUPÃ
PARA PREFEITO'

JOSÉ N.MÜLLER
VICE

LUIZ CIEPLV

senta a mão supostamente lavada I.!

aponta defeitos carregados nos ad

jetivos qualificativos . Já vem UI.! tem

pos a máxima: Macaco senta no

próprio rabo e aponta o alheio.

Se em Brasília temos fantasmas com

grandes somas em contas bancárias
em Jaraguá do Sul, temos um pre
feito que paga qualquer preço por
uma placa de propaganda eleitoral
de Durval Vasel. Fatos ?? Vejamos.

Fato 01- Marcelo Nilmann residente
na Rua Irmão Leandro 234 recebeu

a proposta de Cr$ 400 mil cruzeiros

para retirar uma placa de Durval

Vasel e trocá-Ia por uma de Adernar
Duwe e de troco a ameaça de reti

rada de algumas carradas dematerial
colocado pela prefeitura para que o

morador terminasse a sua casa. O

pagamento do valor da placa foi em

umamais umade (Cr$ 200mil + Cr$
200 mil, conforme afirmações do

próprio morador).

Fato 02 - O funcionário da Prefei
tura A1cebido BaisaneIli (Bidu) re
sidente na rua 358, Ilha da Figueira,
acreditou na liberdade de voto e de
escolha e colocou na residência

�uma placa de Durval Vasel, Bidu

que havia recebido tubos da Prefei
turaMunicipal para realizar um en

canamento de água que corria céu

aberto, viu estupefato que o pre
feito cumpria a ameaça de retirar os
tubos por causa da placa de Vasel

(veja foto) fato ocorrido na manha
de 31/08/92, onde não se deu a

mínima importância ao fotógrafo
que registrava a caso.O funcionário

que efetuava a. retirada chegou a

dizer para o colega: - Não deixa não,
a casa é sua, o terreno é seu ...

Sem contar as carreatas de cami
nhões da prefeitura que levam

barro, pedras, areia, etc, etc, tudo
em nome do voto, seja domingo ou
feriado.

Temos ou não a nossa Brasília em

Santa Catarina ??

Para ter completa só falta alguém
dizer que tem aquilo roxo.

Sérgio Peron,

PARA VEREADOR
PAULO

FLORIANI
PDS N211630
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Barão do Rio Branco e

Terminal Rodoviário.

Veja o que a

Barão
Video Locadora
Banca Tabacaria

.pode oferecer a você:

FILMES: O melhor acervo em
I'

lançamentos, com fitas
novas e seladas. Preserve seu .

Video-Cassete locando fitas
na Barão;

JORNAIS: Os mais importantes do país
e da região;

REVISTAS: Nacionais e Importadas
. (EUA,Alemanha,Inglaterra,
França.etc...)

-

TABACARIA: Cigarros, charutos, cachim-
bos, cigarrilhas, além de

fumos da melhores

Banca Tabacaria
Video Locadora

ELETROLAR
Comercial de Peças Ltda

Posto Autorizado
Arno,Walita, Brítânía, Eletrolux, Suggar, Fischer, Layer,
Nardeli, Lorenzetti, Faet, Makita, Farne e Black Decker.
Compra e venda de máquinas de costura, peças, aparelhos,
agulhas e assistência em geral. Peças e acessórios para

todos eletrodomésticos.

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, "o 1.309

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

I'

II

SP�IA & .eIA. LTDA.
.

'Serraria e Serv..içqs �.Tratar
Madeiras para construção e serviços de
trator com profissionais especializados.

R. João J. Ayroso, 772 - Jnguá
. Esquwdo

Fone: 72-0300 - Jnguá do Sul- SC
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IV SCHUTZENFEST
armas têm o mesmo nível técni<Xl
egrau deprecisão das que foram
utilizadas durante as Olimpíadas
deBarcelona.Asarmas já foram
entregues às Sociedades em

regime de comodato por seis
anos. Foram adquiridas pela Pro

estritamente regional em feituraMunicipal em maio deste

função-das peculariedades da ano.

Festa doTiro. Estamos pre
vendo um público de nomáximo
120 mil pessoas devido ao ta
manho do Parque e em be
nefício damanutenção do am
biente familiar,'
ca racterística muito impor-

tante da Schützenfest realizada LANÇAMENTO
em Jaraguá do Sul, enfatiza o

' O lançamento oficial da IV

presidente da CCO. Participam Schützenfest aconteceu onteJII
da Festa do Tiro nada menos (sexta-feira) com a presença de

que 26 sociedades de Caça e membros da imprensa, repre
Tiro do Vale do Itapocu, que sentantes dos clubes de caça e

este ano terão a disposição 50 tiro e de convidados especiais.
armas importadas daAlemanha Grande número de pessoas era

-25carabinascalibre22e 25 ca- esperado ao evento, que con

rabinas de pressão, num inves- forme a tradição, foi regada a

timento de Cr$ 500milhões. As muito chope e boa música típica.
Jara2uá do Sul, 12 a 18 de setembro de 199%. "',

Segundo o presidente da

Comissão Central Organi
zadora, Leonel Pradi Floriani,
serão usadas as mesmas peças
publicitárias utilizadas na di

vulgação do ano passado, que
deverá acontecer em caráter

Outra inovação para esteano
é a competição de Tiro Juvenil,
destinada a crianças de 8 a 14

anos, além da presença de uJII

grupo de atiradores alemães.

Jaragua do Sul- Avinda da
Banda Alemã Original Mot
tener está novamente confir
mada para animar as noites da
IV Schützenfest, que se raliza
no período de 9 a 18 de ou-.

tubro,noParqueMunicipalde
Eventos. A contratação da
Banda jáestava acertada desde
o ano passado, devido ao

.enorme sucessoque aOriginal
Mottener fezna cidadedesde a

primeiravezque veio;Alémda

Original Mottener mais . 15
bandas da região serão con

tratadas pela Secretaria Mu- .

nicipal de Cultura, Esporte e

Turísmo para animar ainda mais
o maior evento turístico de

manífestação da cultura

germânica em todo o Estado
de Santa Catarina.

O lançamento oficial da festa
está programado para 11 de

setembro, no Pavilhão A do
Parque Municipal de Eventos.
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