
o Grêmio Esportivo Juventus faz a

sua estréia na Taça Cidade de

Lages, jogando amanhã a tarde, às
15h 30min, no Estádio João Mar

catto, contra a Chapecoense. O tre

inador Itamar Belasaíma terá mui- Ano LXXIV

POmPlGO
DWSC

-ISR 51 ... 161/11

Futebol

,. Juventus
•

Joga com a

Chapecoense

tos problemas para escalar sua

equipe. Os jogadores Jorge Luís e

. Barbosa cumprem suspensão au

tomática.O goleiro Neto foi julgado
esta semana pelo TJD da FCF e foi

punidocom a suspensão de 140dias.
Além disso, 'Itamar não poderá con
tar com Tobi, Biguaçú e

Robertinho, todos entregues ao

DM. Paulo Matos-foi liberado, mas
está sem condições de jogo. Pág, 11

Konell
ficou'

indignado
o Prefeito Ivo Konell não se

conteve ao saber que um de seus

colaboradores, Sr. Raimundo

Fagundes, funcionário há 9 anos
emeio da Prefeitura de Jaraguá
do Sul, é simpatizante à candi
datura Vasel.

Pág. 13

Ca�

51 bilhões

para quem
•

apoiar
Está aberta no Congresso a

temporada de caça ao APOIO.
Até o último dia 16, o minis

tro�,a Ação �ocial,e. coordena
dor político do governo,Ricardo'
Fiuza, assinou convênios no valor
de Cr$ 51 bilhões. O presidente
Fernando Collor participa pes
soalmente das negociações com
parlamentares

,.

Vôlei ' , , < ( , , ' , j i , ç,
-- �«�.�fCII II t I.

Equipede Jaraguá
enfrenta Chapecó
Aequipe da DME/Kohlbach terá
mais um difícil compromisso na
noitede hoje (20h), em Chapecó,
contia o Clube Rêcreatívo

Chapecoense, . pelas semifinais
doestadual femininoadulto. Na

partida de estréia, a equipe do

técnicoManga teve enormes di
ficuldades para vencer ao Clube
31 de Julho, de Joinville, por 3
setes a 2. A partida somente foi
decidida no "tie break", depois
.das jaraguaenses estarem per
dendo por 2 a 1.

" RIO SUL
.1'

hiunlD �ano
COPIADORAS BALANÇAS

VENDAS E ASSISTr,NCIA
10473) 72-298

72-0091

N° 3.707 Jaraguá do Sul, 19 a 25 de setembro de 1992 Cr$1.500,OO

Pesquisa confirma
liderança de Vasel
Pesquisa Perfil!A .

Notícia confirma a

liderança de DUR

'(AL VASEL (Ali
ança para a Nova

Jaraguá), na "cor
rida", pela Prefeitura
de Jaraguá, com 44%

das preferencias.
Adernar Duwe (Força
Democrática) ficou.
em segundo lugar
com 35,8% das

in tenções de voto. ,

Segundo a pesquisa,
�II � l�

80% dos jara-
gua�nses irão às

urnas e votarão em

seus candidatos.

-- --'�

Oalgodi\lllxt�a vda r ��'\ "\

�:----<..: �� malwee
.

FONE (0473) 72-3200
TELEX 474 - 519

FAX (0473)7�304

INO BRAS

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

se o seu tempo foi bem empregado
Você que é eleitor

sacreditada face a grave crise

política e institucional que ora

esconde o País. E os poucos que
ainda assistem�horário do TRE,
o fazem por zombaria, ou seja, .

com�'gozação à cidadãos-candi

datD« até bem intencionados mos
sem odevido respaldopartidário e
tradiçãopolitica e, principalmente,
falhos do desejado nível cultural

para desempenhar o maiuJato no
.

caso de serem eleitos. E quanto a

este particular da cultura.a ui··
gência para o candidato a cargo
eletivo devia ir muito mais longe
que a simples alfabetização,
abrangendo o 20 grau completo,
isto é, do ginásio de cinco anos e

mais o cien!íflCO de dois anos con

forme no meu tempo de estudante
em Rio Negro e Curitiba, reve

lando notar, ainda, que havia o

exame de admissãopara o ingresso
José Castilho Pinto

Ö horárioeleitoralgratuito nas
emissoras de rádio e televisão vem
tendo pouca audiência, em parte
porqueos eleitores nãomais acredi
tam nas promessas de véspera de

. eleiçãoqueraramentesãocumpri
daspeloscarfP,idatos, eoutro tanto
visto que um contingente ele
vadíssimo de políticos já com o

crédito abalado por esse mesmo

descumprimento, fICOU mais de-

Barão de Itapocú

HÁSOANOS
- - Em 1942, o dr.Waldemiro Ma
zurechen tranferia seu consultório e

residência da RuaMal. Deodoro da
Fonseca para a Rua Mal. Floriano
Peixoto, no.152, nestacidade, a Casa .

'de Saúde qile dUrante 'longos 'anos J

I
'
serviu a sua clientela até a demo

I lição, para dar lugarao Bradesco, na
cabeceira da ponte Abdon Batista.
- - O Departamento' de Imprensa e

I Propaganda comunicava que sub-
marinos afundavam nodia 27-09-42,
a 48 milhas da costa do Pará, os

navios'Lage" e"Os6rio", do Loide
'

Brasileiro, deslocando o primeiro
5.373 toneladas brutas e o segundo
2.730, morrendo um tripulante,
enquanto que no navio "Lage" es

tavam desaparecidos um tripulante,
.

Ö téfceir'o:.ilnáquini�ta -ä '0" cM,o •.

foguista.
- - O sr, Simon Sonnenreich divul

gava pelo "Correio do Povo" e apre
sentava o Inspetor Manoel Calixto
Oliveira, da Companhia Pan Ameri
cana de Minérios Industriais, que
vin�a colocar ações daquela em

presa.

Reminiscências

A venda do Vasel
no Itapocu

I I

HÁ40ANOS Esta foto foi obtida por reprodução
da página 369, do livro DONA

FRANCISCA, HANSA UND
BLUMENAU, de .autoria de R.

Gerhard, todo escritoem letrasgóti
cas (CP, ed. '3.602, p. 08), con-

. tando os prim6rçlic;>s de Hansa, fun
dada em 1897. Ó autor indeniifica a

fotografia como sendo a VENDA
VONVASELAM ITAPOCÚ. BE
SITZER GEORG
CZERNIEWITZ (venda de Vasel
no Itapocü. Proprietário Georg
Czerniewitz). -

Pode parecer estranho-a inclusão

desta foto no grupo da Coloni
zadoraHamburguesa, que fundou a

atual Corupä, foi o 30. distrito do

município de Joinville e, depois,
passo4 a formar o 20. distrito do

município de Jaraguá do Sul.
Acontece que Georg Czerniewitz

também participou do episódio da

fundação do hoje município de

CORUPÁ, pois, entre 1897 e 1899

Igoabriam urna casa de comércio, o
casal Ehrhard e estes vendiam o

negócio para Czerniewitz. (HANSA
HUMBOLDT ontem, hoje
CORUPÁ, de Kormann e Gerhard

Herrmann, p, 37). A foto é do es

tabelecimento do lado esquerdo do
rio Itapocu, no local onde será con

struida a sede da SCAR, nesta

cidade.
.

Este comerciante também tinha
comércio entre Joinville e São

Bento, de sorte que um· homem

forte, conhecido por V A S E L

notabilizava-se em toda a região -

como negociante -, embora se re

conhecesse a propriedade daquele a

quem se deu o nome da Rua 14,
daquele bairro, em sua &0 -

.

menagem.
Frei Aurélio Stulzer, certa vez, en

trevistou tURT VASEL, estes

mesmos Vàsel, seus descendentes

que'militaram � ainda militam nas

várias áreas comércio; da

-; - Em·1952, realizava-se a boda de
ouro de Max Doering e Ana Piske

Doering. Max era nascido na A1e-

, I manha, eil) 1879 e veio para o Brasil,
I I emmaio de 1881, fixaiicío:se no'ínte
rior de Blumenau. Em 09-08-1902

I casou-se em Indayal com Ana Piske,
nascida em 20-08-1883. Em_ 1915
fixaram residência em Jaraguá, na
Estrada Itapocu. Tiveram 11 filhos:

Clara, Maria, Ana, Elsa, Willy, Leo
poldo, Lídia, Selma Bertoldo, Wal-

demar e Teonilá,

- - A SociedadeEsportiva "Ipiranga"
tinha nova diretoria: pres.honra -

Rodolfo Hufenuessler; pres.Carlos
Hardt Jr.;vice Ewaldo H. Boss.Io.
secr. Donald Straut; Zo.secr. José.

Schmitz; 20. Tes. Floriano Frei-'
berger; dir.social Cílio -

Nicolini;
dir.social Waldemar

Mohr.dir.esportivo José Atanásio e

guarda-esporte Max Lange.

HÁ30ANOS
- -Em 1962, anunciava-se parabreve

I a nova sede do IT4JAAA TÊNIS
CLUBE e, apesar dós tropeços Ii

nanceíros, os serviços de aca

'bamento estavam sendo atacado.

se confirmasse. ou não o recebi
mento de auxilio por parte do Mu
nicípio ao sr. ALBERT

GNEWUCH, operário acidentado
em 1937; no peri6do do pref, Leo
poldo August Gerent, quando tra

balhava na abertura de estradas,
sendovftima de queda de barreira na

Estrada Tres Rios, na altura da pro
priedade de FritzEngelmann, sendo
hospitalizado e, inválido não rece

bera qualquerandenízação , depois
da saída do mencionado prefeito.

indústria e da política e, mesmo,

porque, por vezes em campo opos
tos, nunca perderam a cabeça por
causa de paixões.
CURT VASEL - dizia Stulzer -

guarda fielmente o retrato do Jara

guá primitivo. No Rancho da Imi

gração, no Itapocuzinho, para onde
seguiram seus pais, vindos direta
mente da Alemanha, nasceu em 18-
03-1890. Cursou a escola alemã, no
Itapocu; onde foram professores
seu pai Carl Vasel, Klugmann,
Werner von Rudolf, Hochhmann,
Fischer e von Kadner. Em 1902
mudou-se para o lado esquerdo do
rio Itapocu, próximo de Georg
Czerniewitz, de cujo negócio ad

quirido anos antes de VictorRosen- .

berg, seu pai era gerente, nascendo
daí a nota no livro acima men

cionado como VENDA DO
VASEL
VASEL pai, dizia Curt, seu filho,
antes desse período,. trabalhou na

primeira balsa que fazia a ligação
entre as duas margens do rio Ita

pocu, onde hoje está a ponte Ab
don Batista. Primitivamente a

travessia. era.feita por uma canoa

por ele pilotada e foi muitas vezes o
seu passageiro o engenheiro Anto
nioGibrat que o gratificava com um

tostão extra, que era dinheiro,
CARLOS VASEL era, pois, um

homem polivalente. Dedicava-se ao
magistério e como professor não só
ensinava o be-a-bä ao seu filho Curt
como aos filhos daqueles pioneiros
que adentraram pela mata, cumpria
o seu dever de canoeiro e balseiro e

tinha ainda suas atenções voltadas
para as operaçõesmercantis que ex
ercita na ausência de seu patrão,
conduzindo-as com zêlo e

seriedade. E tamanha foi a in
fluência nos negócios que os que
vinham vender seus produtos e

comprar as mercadorias para satis-
. fazer as necessidades de alimen

tação, vestuário e a compra de im

plementos agrfcolas para melhorar
as suas atividades agrfcolas e pasto
ris, que passavam a negociar com
ele, como se dono fosse.
O velho CARLOS VASEL lem
brava-se de como tudo corria com o

"Estabelecimento Jaraguä", os seus
problemas, a revolução dos federal
istas - Maragatos e picapaus - se de

gladiando por seus ideais. Na ser

raria de Jôurdan, CARLOS
VASEL via "um monstrode circular
e o engenho de cana, que passavam,
depois ao CONDE dEU. Lá per
maneciam depois da abolição dos

escravos, os Rosas, os Boaventura,
etc-Ainda hoje lutam os Vase I Pot
está terra.

Fritz von Jaraguä - 09/92.

'- - O vereador E.V.Schmöeckel
apresentava requerimento na forma
regimental, solicitando à Mêsa a

expedição de oãcios beneméritoe
I honorários doCAB, como forma de
reconhecimento público o exemplo
[dedesportistas.Outrossim, requeria
I

HÁ20ANOS
[, - Em 1972, aARENA escolhia seus

I
bndidatos. Depois de malograrem
as tratativas de uma única chapa,
partiu-se para a eleição, apresen-
tando-se 4 chapas para prefeito e

.více, respectivamente Eugênio
Strebe/JoäoLúcioda Costa, Octavi

I ano Tisse/A1berto Moretti, Rudi

Franke/Francisco Modrock e Ro-

,land Dornbusch/Orlando Bernar

�ino da Silva. Apurada a votação, a

[rimeira
recebia 10votos, a segunda

terceira 9, cada e a quarta, 8, dispu
ando as três primeiras. Para
ereadotes eram indicados candida
os para a eleição de 15 de Novem

bro de 1972 - José Carlos Neves, Fi-

delis Carlos Hruschka, Belarmino
Garcia, Haroldo Ristow, Affonso
Franzner, Albino Wehrmeister.
José Alberto Klitzke, Waldemar

Rocha, Heinz Bartel .e Eugênio .

Gasehe. Dizia a imprensa que"com a

votação convencional perde-se em

Jaraguá do Sul, a fórmula de uma

unificação dos partidos rivais que
daria aos ex-udenístas o direito de

apontar o prefeito e os ex-pedessis
tas, o vice, além de concorrerem as

duas ex-facções com 8 candidatos à

vereança, para iniciar uma vida nova
no município. Quem sabe, durante
-ou depois do centenário, tenhamos
aprendido a lição. Parece que não!

I
�

! HÃIÖÁ.NOS .,.'.. '.�

I
- Em 1982, a Bandinha AUiura, TRADICIONALISTA

formada por músicos genuínos da RlNENSE.

ferra, deRio Cerro II, era convidada -

: A Junta Comercial instalava um

I'
participava na Paraíba, da Festa posto nesta cidade, com a finalidade
as Nações, dando-sé o embarque de agilizar autenticações de livros e

a véspera, por via aérea. A registros que devem ser apreciadas

I
andinha era formada por músicos pela JUCESC. A decisão tomada

emanescentes da BANDA LIRA pelogoverno doestadovinhabenefi-

li AAURORA que durante muitos ciar diretamente 'toda a micror-

nos animou os festivais dochopp da região polarizada por Jaraguä do

uanabara, através do CENTRO Sul.

CATA-

.....EX_PE_DIE_NT_·E CORREIO_ ..

., c:» ...C» 'V C»
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fUla.Tec:no.logi�
em'mâlérias�primas

para alimentos

Fone: (0473) 72-2277 - Jaraguá do Sul - SC
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Para a Conatec foi montado exposição de seus produtos
I'

Wegfaz convenção de
.

. , ..

assistentes técnicos
.I ,

A Weg realizou a Lla,

Convenção Nacional de As
sistentes

.

Técnicos, no

períodode14a Iôde stem
bro, em Jaraguá do Sul. Na
abertura, o Presidente,
Executivo, Décio da Silva,
enfatizou a importância de

uma eficiente rede de as-

sistência técnica de motores
elétricos no Brasil.

O evento reuniu os 309
assistentes técnicos de todo

o.país, que participaram de
vários acontecimentos,'
como visita às fábricas e

seminários técnicos en
volvendo assuntos diversos;

Especialmente para a Co
natec foi montado uma ex

posição com os produtos
da Weg além de uma loja
modelo de revenda, no

Ginásio de Esportes da

Arweg. Nö Parque Fabril
foi construída uma oficina
modelo.

Chapecó:ganha ·terceira colocação

Donini diz que
.

-

Jaraguá continua
no terceiro lugar

;.

Jaraguá do Sul - A posi,ção que gerou uma ociosidade média
, dQ'r�rceiro maior movimento de 3�%, Além-disso; os ;preçps
econômico do Estado vai per- atualmente praticados no mer

manecer com Jaraguä do Sul. A . cado situam-se em torno de 25%

opinião é do presidente da As- abaixo dos vigentes há dois anos,
sociação Comercial e Indústrial, comparados em dólar norte

empresário Vicente Donini, que americano. Continuando sua

contesta as previsões do prefeito análise, Donini disse que çon
deChapecó,Milton Sandar, que , siderados estes dois fenômenos,
recentemente anunciou uma Jaraguä conta com forre pote!"
eminente troca de posição com cial para fazer crescer seu

Chapecó ocupando a terceira . movimento econômico. Basta

posição em arrecadação e Jara- que haja a retomada do desen

guá do Sul caindo para a quarta volvimento, garante ele.

colocação.
.

Donini. argumentou que
Sander apoia-se na tese de pre
valência do atual quadro
econômico. A base da econo--

Chapec6 está fortemente
sustentada na produção Agrícola,
com safras crescentes e dis

ponibilidades de linhas de crédi
tos e também uma sólida pro
dução agroindustrial, que opera

,

com capacidade total. Já Jara

guá dó' Sul tem suá economia
fortemente apoiada nos setores

de bens de capital (metalúrgico,
máquinas e equipamentos eletro
eletrônico) e no ramo têxtil,
predominantemente vestuarista,
sensivelmente afetados pela crise

<.

Mesmo com o atual quadro
!ecessivo, os dados disponívei
indicam que no período consid
erado Jaraguá do Sul apresen
tou crescimento econômico de

345%, enquanto Chapecó cres

ceu 327%. Isto nods faz crer

queo nosso atualíndice de 4,1%
de participação no bolo tributário
estadual elevado para 4,2 ou 4,3
tendência que depende, também,
da performance de todos os

demais municípios catarinenses,
completa o presidente da ACIJS
(Associação Comercial e Indus
trial de Jaraguá do Sul) e do
CEJAS (Centro Empresarial d
Jaraguá do Sul), empresãri
Vicente Donini.

� CHIODINI

Empreendimentos Imobtliârios
Av. Mal. Deodoro, 1452 fone (0473) 72-0172

-

Apto Triplex tI 315m2' - Ed. Jacob Emmendoerfer
Casa de Alvenaria cl 160m2 - Ilha da Figueira
Casa de Alvenaria sI acabamento-c/ 280m2�- Vila Rau
Terrenos em Sehroeder cl 525m2 - 717m2
Terreno Rua Roberto Ziemann cl 1.800m2
Terrenos Rua João J. Ayroso (Jguä Esquerdo) e/1.117,50m2
Terreno Ilha da Figueira cl 450m2 - 330m2
Chácara em Nereu Ramos e/20.000m2 - casa semi-acabada de 80m2

VENDE:

----------------�--�I
I,

r--------------------------------------------------.lJ

,CARMEM ESTÁ MORTA! I
MAIS Vlv1 CRIME SEM SOLUÇÃO??? I

�..r! �IAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Barão do Rio Branco e

Terminal Rodoviário.

Veja oque a

=;

Barão
Vídeo-Locadora
Banca Tabacaria

pode oferecer a.' você:

� ,

r FILMES: O melhor acervo em

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 r

, . (EUA,Alemanha,Inglaterra,
França,etc...)

.

'I

TABACARlA: Cigarros, charutos, cachim
bos, cigarrilhas, além de
{tUI/U\ du» tncllu nc»

.

í I1'1)( c.! t't! ( '/11 '

. 'Banca Tabacaria
Video Locadora

'" .

ELETROLAR
Comercial de Peças Ltda

.

Posto Autorizado
Arno, Walíta, Britânia; Eletrolux, Suggar, Fischer, Layer,
Nardeli, Lorenzetti, Faet, Makíta, Fame e Black Decker.
Compra e venda de máquinas de costura, peças, aparelhos,
agulhas e assistência em geral. Peças e acessórios para

todos �letrodomésticos.·
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nO 1.309

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

II

. SPÉZIA & elA. LTOA.
.

Serrat'ia e Serviços de Trator
Madeiras para construeão-e serviços de
trator com profissionäis especializados.

R. João J. Ayroso, 772 - Jaraguá
. Esquerdo

.

fone: 72-0300 ... Jaraguá do Sul- SC

provas), o Centro de Tre
inamento de V60 Simu

lado, o Catering (onde a

VARIGprepara suas

refeições de bordo) e o
moderno setor de in- .

formática, que mereceu
elogios de todos os inte
grantes da comitiva .

Recepcionadapelo sr.

Joaquim Santos, vice-pre-
sidente Executivo e Fi
nanceiro da VARIG, a

comitiva (foto) conheceu
as instalações de

manutenção (oficinas,
hangares, banco de

formação do Grupo Bem-vindo
de AA., de Blumenau, o pri
meiro do Estado. Alcoólicos
Anônimos chegavam. à Santa
Catarina. Os companheiros
alugaràin uma sala' e começaram
a luta. Foi preciso muita garra,
muito trabalho, sacrifícios in
contestáveis. Mas o Poder Su

períor estava presente e dava

suporte àquele pequeno grupo
de recém-chegados. Alguns deles

, jámorreram. Mas a companheira
que foi buscar Alcoólicos Anôni
mos nos Estados Unidos con

tinuá viva. Hoje conta mais de
um quarto de século de so

briedade contínua.

Santa Catarina tem hoje um
AA; vibrantre e bem estrutu

rado. Conta. com 128 grupos,
commais de 2.500 companheiros

II IBEF VIS.ITA A VARIG.' .

Alcoólicos Anônimos em S.Catarina
ativos nas reuniões. Tem cen

tral de serviços, duas intergru
pais, comitê de área, com 13
distritos afiliados e serviço de

informação,ao público. Em 1984
sediou a VIII Convenção
Nacional deAA e aVIII Con
ferêncía de Serviços Gerais.

NaquelaConferência tomou
posse a primeira Junta de

Custódios, incluindo-se três
custódios classeA, não-alcoóli
cos: Dr. José Nicoleo Viotti,
General Olympio Sá "Tavares e

Professor Joaquim Luglio.
As comemorações em Santa

Catarina ocorrerão nos días 26
e 27 de setembro, em Blume

nau, durante a realização do xm
Encontro Catarínense deAA,
Al-Anon e Ala-Teen. Estão con
vidados todos os membros, de
AA Do Brasil.

Uma comitiva do IBEF -

Instituto Brasileiro de Exe-
cutivos Financeiros, de
São Paulo, tendo à frente
seupresidente Waldir Luiz

Correa, visitou as insta

lações do Complexo In
dustrial e Operacional da
VARIG no Rio.

Completou em 30 de agosto
última o seu jubileu de pratade
Alcoólicos Anônimos, onde

desponta uma mulher como

pioneira nas terras dos barriga
verdes.

TUBOSSANTA
HELENA LTDA..

Divisão de concreto (tubos e artefatos de
concreto).

R. Joinville. 1.016 - Fone: 72-1101
Divisão de Plásticos (tubos de PVC - eletrodutosl

linha esgoto - tubos de ÍX>lietilenô'mangutJira
preta).

R.Bernardo Dornbusch, 858 - Fone: 72-3025
Escrit6rio Geral

R. Ce/. Procópio Gomes. � - Fone: 72.(J(JfJ8

.E, para assinalar tão extraor
.

dinärio feito a revista que de -

dica espaços a tão benemérita

organização, como se segue:

Estamos em 1967.lmaginem
se as dificuldades de locomoção
entre Blumenau e São Paulo;

. carência de boas estradas e alto
custo das passagens aéreas.
Melhorseria trazer Alcoólicos
Anônimos paraBlumenau. Mais
um companheiro inicia. o pro
grama de recuperação em Al
coólicos Anônimos, em 30 de

agosto de 1967.' Aquela data
histórica marcava, também, a

FUNILARIA
JARAGUÁ .LTOA•

'Ctdhu eAq_cedorSom.
R. FelipeSc'-illl. 279 - Fone:

.

72-6448

J",.,1I4 .,SIIl-SC
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TODAS AS PESSOAS tÊM: .'

-

,

ALGUM PRODUTO/SERVIÇO

1.
i \

.

- �

PARA'OFERECER. E VOCE?
.

- {
..

CP CLASSIFICADOS

É GRÁTIS t
,.. ." "" ,

. -

-

E ISSO ME'SMO, O SEU ANÚNCIO
,.

-

INDIVIDUAL ( 3 cm. x 4,5 cm. ) É DE GRAÇA. APROVEITE.

LIGUE PARA 72-3363 OU .

VENHA PESSOALMENTEAO
--

.

NOSSO BALCAO ·DE
CLASSIFICADOS.

( >

" ""

"E»'C>' C>"C>'

CLASSIFICADOS
BALCÃO: AV. MARECHAL DEODORÇ), 122, '12 ANDÀR, .

CENTRO - JARAGUÁ DO SUL/se

Jàraguá do Sul, 19 a 2S de setembro de 1992
.
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ÁREA 52.000,00 M2
I

�
� .

Anexo a Faculdade

VENDE-SE terreno de

1.212,31 m2 na Marechal

Deodóro, com 26,00 m de
"L ,i-- ._, frente 'L,

.'

"

LOTES FINANCIADOS
possuimos diversos lotes

para sua escolha.

CHÁCARA

Completamente formada
com casa 100m2 de alve-
narla para

todas
maIs casa

chacreiro, lagoas
concretadas terreno

14.000m2 -. Ilha da Figueira
a 5km do Centro

1
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I
I
I
I
1
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I
I
1
I
L

I

I
I
I

I
I

1!lr
I

I
I
r

I
I
I
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I

-- _ -- -- -- -- ... J I
Duas Rodas Industrial L���

oi extraviada a carteira do Conselho Regional de Conta
bilidade, regisfro n° 736, pertencente ao Sr. Rudolph�
Francisco Hufenuessler. Contatos pélo fone 72-2277

-- .....

PROCLAMAS 'DE' CASAMENTO
1.4:01.1. fll'�I.1 ,u.'.nh·.lIlhd d,' t .Im'" \t.mlrir: ,. FI� •• ".mln� -MARGOr AIlÉLlA GRUBIlA L�;IIMA."'S, oncial du ;>"jli,ll'u

Civil do lo. I>istrito da Comarca de JoragulÍ do Sul, I·:""du de

San:... Catarln», ßrasil, faz salJt.'r 'Inr- ('ompl1rt""I."I"'"'' em t:arl"rin
u:ihindu os dnrumentns -(.�i�id(ls pt'lu I f·i,�, fim lh: M' halulihu'(om

.

-r-,.;;.,l;,<

sil)o .,UI·:RING I'; 1':I.IZ�;n: MARIA I iA ''''o \

fiJt', brasileiro, viúvo, industriário, natural -de .Jnrn�Ué' do Sul,
domiciliado f' residf'nte.na RUIt fo't"�ipe Schmid t, �.t\. nesta ddudt"
nlho de Leopoldo Oot'rmg e II'RI" 'IIIlmsk� U""i"�
Ela,. brasileira, solteira, vendedora, natural di' Tres Passos, Rio
(;rllDdt' do Sul, domiciliada e residente na Av. l'rincip"I, Ja,.
dinól,,,li,, VI,·duondra. Pamm;, nlha de Ivo llansen e Jur..ma
Nnl·l. flaUM'li

I-:IIIT.·\1 -;" IK..I31IW.�U'l,'JL

�OIWRT(lI."'S TR"·I'I'r.m\(·1 :.'., i : I-

I-:I)ITAI. Sn. I K.�_I', IJE 0'1 .�I'I!

AROU)(I I ·\(·IW F T \\1 \ \1 \I� \ \Il 'UFIR \

Eil', hra!til,'iro, !tolh·ku. h;�:nil'u em dl'lritnka. nuturul ti" JunH.:u.1
du Sul. dumil'iliadu ,'n'!tid,'nh' na Kua l.uil (;un/.. .,a)!a \�ru"I. "'n.
"m�laragmí EMllU.or;..lfI. ",'!lot., d(latl,', tilho del lcin-, I nulu' t' R.o,,'nu
:I.i,·,(·I,HUh,· .

Ela, brasileira, soltetrn, (t·ld'oni!'tta. natural dtO Jaragu., ti" Sul.
domicilinda e rt"sidt'ntt na Rua 'I h·nricllU" '1arqunnh. Mt., 1H'�tn

-cidade, filh .. dr Albin.. :\f..reira e ('Inlildl' \lu re·i ru ·

I':�)ITAII So. 18.4411, I>I� 09/119j92

Ele, hrasileiru, solteiro, vendedor, natural de .JnruJ;tml do Sul.
domiciliado e residente na 'Ru" 25 de Julho, 21140, em Vil .. :\11\'11.
nesta cid.,dc IiIho Jos� Sehastião Kamer e L.·"rrida 1"'11')' Kamer .

Ela, brasileira, solteira, secretária, natural de (juai'nmirim, n,'sl'·
F.st..do, domiciliada e residente na Rua Athnnaslo Rosa, 115, "m
'Guaramirim, neste Estado, Iilha de lsmárlo Frrila� e I.idia To·

, ",���elli Freitag-
EDITAL No. 18.441 DE 10109/92

DOUGLAS PETER GIELOW E ROSANI SCHULZ

Ele, brasileiro, solteiro, comerciário, natural de Maripá, Paraná,
domiciliado e residente na Rua Luis Burlltolini, 488, em Jaraguá·
Esquerdo, nest.. cidade, nlho de AdilsonGielow eAdelaide lsabela
Gielow-

Ela, brasileira, solteira, secretária, natural de Novo Santa Rosa,
Paraná, domiciliada e residente na Rua Loiz Burtolini, 488, em
Jaraguã-Esquerdo, nest.. cidade, mha de Heldo Schulz .e Nelci
'SClíúlz - .)

EDITAL No. 18.442 DE 10109/92

MAtJCIR DALPIAZ EAMELlA KIENELT

Ele, brasileiro, solteiro, tecello, natural de Jaraguá do Sul, domi-'
ciliado e residente na' Rua Oscar Schneider, 889, em Estrada

Garibaldi, nest.. cidade, mho de Gelindio Dalplaz e Rit.. Dalpiaz -

Ela, brasileira, solteira, industriário, natural de Guaramirim,
neste Est..do, domiciliada e residente na. Rua Oscar Schneider,
889, em Estrada Garibaldi, nest.. cidade, nlha de Eugênio José
Kienelt e Edith Harmel Kienelt -

EDITAL No. 18.443 DE 11/09/92

RICARDO PAUPITZ�OBRINHO EVAUDlLÉIAPINTER

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de escritório, natural de Guaíra;
Paraná, domiciliado e residente na Rua Guilherme Weege, 449;'
nest.. cidade, mho de Heinz Paupitz e Sibila Müller Paupitz -

Ela, brasileim, solteira, operadora de comput..dor, natural de

Compó, neste Est..do,domicUiada e residente na Rua Emil Burow,
163,nest..cidade, nlba de Milio Pinter ê'Elisabete Steinmacher
Pinter -

.

EDITALNo: 18.444 DE 11/09/92

RILDO JOSÉ PEREIRA ESIL� LETlCIA MACHADO

Ele, brasileiro, solteiro, técnico eletrônico, natural de Jaraguá do
Sul, domiciliado e residente na RuaVictor Rosemberg, 60, emVila
Len'zi,mho de Heleodoro José Pereira e Romilda Piccoll Pereira -

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Palotina, Paraná, domi
ciliada e residente naRuaPadreHoráci01226. emVila Lenzi, nest..cidade, mha de Lauro Machado e Irene nês Machado -

EDITAL No. 18.44S DE 1l/09/92

JAIR DA SILVA E MARlCLEIA APARECIDA ZANELLA

Ele, brasileiro, solteiro, marceneiro, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliado e residellte na Rua Gustavo Gumz, 313.1.em Rio Cêrm
II, nesla cidade,mho deAmaroda Silva eCelestinal"elens da Silva

Ela, brasileira, solteira, operadora de máquina, natural de'Jara
guá do Sul�omicillada e residente na Rua IIa�u Hansa, 83001
em Nereu KOmos, nesla cidade, ntha de Willy Zanella e Ceceia
Olivia' Zanella -

EDITAL No. 18.446 DE 15/09/92

ELVIS DE FREITAS E FATIMA DASILVA

Ele, brasileiro, solteiro, industriário, natural de Vila Nova - Imb.i,
tuba, nesteEslado�domiciliado e residente na RuaVictor Rosem
_berg, 482, neala cidade, ntho de Dulciro Freitas e Zelia Urgila de
Freitas -

Ela, brnsileira, solteira, secretária, �'�tural de Jaraguá d'; Sul,
domiciliada e residente na Run Victor Rosemberg.482, nesta
cidade, nlha de Sônia 'Maria do.Silva -

1· ,,' I
.�..

•
.

�
r'· ('.-

E para que chegue ao conhec'ime_nto de lodô� manilei passar o

presellte l!ÀIilal, que será publicado pela imprens.. e em Cartório,
onde será afixado durante IS dias.

.' . __ . �_._ .._-_... -----_._....-----------.._--------�---------.

1':1", brasileiro, �olt(>irnt metalurgêco, nnturnl de Verê, Puram.,
domidlilldo '0 resjdente l'm Esrrada 1'"0\'11, nesta cidade, lilho de
� abian;, '1'1'''1'1' e Zflia Maria Trapp
I']a, hrHSilt"irn, sonesrn, lluxiliur de "scrihirio, natural deMucipá,
I\tnm.', domiC"iliãl<la (& fl'sidt"nl(& nu Rua 509, nn. 20.5, em (Jarra do
Kilt (',·rrn.llt'!'tlil d!J;!d('"filhn dtt fi:o.ri "'Vif to (�ndldn KurtzWolf
";1)11 ,\1 !\u. 11I.4.1llm 08/091"!

VAI.FRI·:UO .lOS I;: KRI.;(J'I'Z�·gl.l) I,: ROSEMAR
(;(I'I'KI>II<:CIIT

CONSTRUTORA BEMAPI LTOA.

Rua Joäo J. Ãyroso, 521 - Jaraguá Esquerdo
Fone: (0473) 72-2019 � Jaraguá do Sul- SC

. Constnlções industriais
f!.esid_ências e instalações em geral
Estaçoes de tratamento de efluentes

�:I," brasilelro, solteiro, pedreiro, natural de Massaranduba,
neste Estudo, domiciliado e residente no Rua 403, lote 88, São
l.ui," nesta cidade,filho deAugusto Kreut ..reld e Ida Kreutzfeld -

Ela, brasilf'ira, solteira, costureira, natural deGuaramirim, neste
F.slado, domiciliada e residente na Rua 403, lote 88, São Luiz,
nesta cidade, filha de Milton Gutknecht " Renilda Walz
Gutknt'cht·

.

1�I)ITAI. No. 18.433 OI� 09/09/92

NIU,Ü NERII.ANGE�: MARIZA VAl'lilSUITA

'�It", brasill"irn, �olt("ir:o, mntôrista, natural til' Rio do Sul, nesle
1':51...do, domiciliudo e residente na .Run Guanabara, 402, nesta
ddad,', filho de Egon Lange e HenriéUe Langt' •

rIo, i-rnsileira, solteira, do lar, naturál de Witmarsum, neste
I�t..do, dom'ciliada e resident" na Run Guanabara, 402, nesla
cidade,.filhn d(' Mario Wilson Vansuila ,. Rosa Vansuilo .

E()JTAL Nu.18.434 DE 09/09/92

A,'1TONIO JOÃO IWPELATO E IRANI BU1'rENDORF

Elr, brasileiro, solteiro, operário, natural de Rio dos Cedros,
neste Estadu, domiciliado r residente em Alto Garibaldi, nesla
cidade, nlho ile JoáoRopelatll e Ida Ropelato -

Elo, brasileira, solteira, operária, nat�r,,1 de JarogulÍ do Sul,
domiciliado e residente emGaribaldi, nt'sla cidade, nlha de Egon
ßuUendorr e Rosalia BuUendorr -

.

EDITAI, No. l8.435 DE 09/09/92

DOLIMAR ROSNIACH E CECILIA INES REINERIT

Ele, brasileiro, solteiro, pedreiro, nntural dI' JoragulÍ do Sul,
domiciliado e residente no Rua Bmsque,191, emVila Nova.!..nesla
cidadc, filho de Bernardo Rosnioch e Cotharino Leithold Kosni-
�h-. .

Ela, brasileira. solteira, costureiro, natural deGuoramlriml neste
Eslado, domiciliada e residente na Rua José Theodoro Ribeiro,
M'!:laeR'el��':tt� Figueira, nesla cidade, nlha de José Reinertt e

EDITAL No. 18.436 DE 09/09/92

ALFREDO LEONARDO DEOLIVEIRAE MARGARETE FOD!

Ele, brasileiro, solt.eiro, Industriário, natural de Compá, neste Es
lado� do.mieiliado e residente na Rua Dona Antonio, 183, nesla
cidade, mho de A1rredo Loiz de Oliveira e Inge de Oliveira -

Ela, brasileira, solteira, industriária, natural de Jaraguá doSul,
domiciliada e residente na Rua Dona Antonla, 183, liesla cidade,
mha de Nelson Fodi e Dolores Fodi -

.

EDITAI, No. 18.437 DE 09/09/92

ERAI,DO JOSÉ KOMAN ECLEUSA MARTINS

Ele, brasileiro, solteiro, melalúrgico, natural de Irineópolis, neste
Eslado, domiciliado e residente em Tres Rios do Norte, nesla
cidade, filho de Sylvestre Koman e Emilio Komon -

Ela, brasileira, solteiro, operlÍria, natuml de Salto do Lontra, Par
anlÍ, domiciliada e reSidente em Tres Rios do Norte) nesla cidade,
filha de A1vino Martins e Reinilda Schmoller Morbns -

..

EIlITAL No. 18.438 DE 09/09/92

LEONrwo iR�5ITAS�:MAat! ii'ELENA MANFRIN'

Elt", brasileiro, solteiro, pedreiro, natural de Arnp�re, Paraná,
domiciliado e residente na Rua Podre Alberto Jacúbs, 169, emVila
Lenzi, nesta cidade, nlho d. Raul Freitas e Irma Maria Freitas'-
I:Jln, hrnsill'ira, solteira, ,'<"ndedura, nuturál de Tolt�dOt Paro""á,
domiciliada e resid"nto na Ru" Padri' ·\If, .. r •• ..Jar,,!,", 169. pm'Vila

Jaraguá dp Sul, 19 a 25 de setembro de 1992
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Dr.Walter'Batista Falcon�

Monopólio x universitáriosAuditoria
Embora prezem pela dignidade,

nossos hospitais sofreram auditoria
há poucas semanas. Como não tin
ham motivos, os auditores se apega
ram apicuinhas.De umameanira es

tulta; tentaram denegrir a imagem de
nossos bons hospitais. Lembramos

que os hospitais pertencem à
comunidade e não ao INAMPS. Este

sim, trata a saúde deforma arbritâria;
não s6 com os ridiculos valorespago
aos profissionaisda área, aos hospi
tais, como adota medidas inconsti

tucionais.

do transporte pará a faculdade ter, proiatndo a, empresa CQ�
era de aproximadamente 22% corrente (SULBRASIL), de

quando hoje é de aprox. 47%. prestar seus serviços nessa linha.
Foram 25% com a prática da O fim da novela,

é

que pas
concorrência, isto ainda, sem samos �ovamente a ter apenas
considerar a diferença de 2 crédi- uma empresa para nosso trans

tos a menos. porte, o que vai acarretar nova-
, Não há,dúvidas que, a' <;<>n(-, / .m�,lt�t�s la,!!!��os com nos�
.. corrêncía, desde que praticada sos estudos.
dentro dos padrões damoralí- Gostaríamos através deste
dade e Lealdade, é um fatorsadio, texto, cientificar a comunidade

que não só traz benefícíos aos jaraguaensedenossoproblema,
consumidores OÜ usuários, como e juntamentejpedímos seu apoio,
também às próprias empresas, já .que este caso é primordial

, que se esforçam amelhorar sua para a melhoria da cultura de

competítividade e desen- nossos cidadãos.

volvimento.

Toda ve.z que falamos, ou
ouvimos falar emMonopólio,
logosão formadas uma série de
idéias em tomo do assunt�. Mas,
por mais que destoem as idéias

diferéntes, a maioria nos dá a

certeza de que seja algo nocivo
ao consumidor, que sem ontra

alternatíva, é obrigado a fazei
uso deste serviço. Além desta

idéia, é comum pensar em

monopólio como sendo algo em
dimensões grandes, quando na

verdade é aí que nos engana
mos.

vamos nos utilizar de compara-
, -tivos monetários para exempli
ficar o que ocorre quando do

bom uso da concorrência.

Quando comeceia cursar a fac
uldade, a pouco mais de um ano

atrás, pagava a quantia de

32.689,68 por minha mensali

dade; que era.rde·2Q' créditos"

(valor utilizado como referência),
e 25.500,00 pelo tr.ansporte.
Naquele tempo, a Empresa
Canarinho era a única a trans

portar alunos na linha Jaraguä/
Blumenau.

Hoje, existemduas empresas
fazendo esta linha, eminhamen
salidade é 377.499,99, por 20

créditos, enquanto que pelo
transporte pago apenas
201.000,00. Simplificando' esse
raeíocínio, enquanto anti

gamente a diferença do preço

AR'esolução283de30/8/91 éuma
delas. Nãopode oprevidenciário op
tarporacomodaçõeshospitalares sú
periores as enlennarias. Se assim fi
casse, arcará com todas as despesas
hospitalares, laboratonais, radio16gi-

'

cas, médicas, fisioterapéuticas; etc. É
um verdadeiro absurdo, princi
palmente sabendo-se dos desvios de
verbas da Saúde, para aAção Social;
com finspoluicos escusos.

O monopólio a que me re

firo, é que uma empresa de Ôni
bus da cidade, faz com QS uníver
sitários daqui, que depois do seu

expediente normal de trabalho,
embarcam em seus Ônibus para

.

outr.as cidades para estudar.'
Para facilitar a compreensão,

Em nomedos alunos deJaro
guá e Região que estudam na

Furb.

DenisWander Hohl

Infelizmente o que acontece

hoje é muito diferente disso. A
linha pertence à Catarínense, que
dá concessão de uso á Canar

inho, quejpor sua vez, entrou
- Estudante do 30 Sem. De

com um. processo junto ao De- Economia.

EstaResolução 283 doPresidente
doINAMPS, segundojuristadaAMB,

. numparecerdelS laudas, relata. Por
tarias editadasporministro de estado
não podem ser revogadas por uma
resolução dopresidente do INAMPS,
aswsim sendo permanece em vigor a
Ponaria 2837 de 27/4/82, que dá livre
arbitrio aos previdenciário escolher

acomodações de padrão superior
(quarto, apto) as da INAMPS, desde
que arquem com a diferença do

sobrepreço das instalaçõesutilizadase
a complementação dos honorários
médicos.

Empresa investe Cr$ 1 bi EXposição de jornais da

em estação de tratamento imprensa catarinense
A Resolução 283 éprejudicial ao

paciente,pois têm.que arcarcom a to

talidade das despesas. Os hospitais,
que vem d número de suas acomo

dações superiores, com tndice menor
de ocupação. Osmédicos que sentem
napele, àdificuldadequemesmo con
tribuindo com aprevidência, tem que
arcar sozinhos com as despesas de
saúde.\t Iamentâvél: ORi0611andedo,
Sul nqo dá a minima para a Reso

lução !2s3 e nempor isso o I�AMPS
descredenciou nenhilWi'líôsj;(iliL' "" ",I

Na tard� de 4 de setembro de

1992, reaíízou-se a solenidade de

inauguração de uma exposição de

jornais' da imprensa catarinense,
aberto até o dia 30 do mês.' Ela é
decorrente de parte' do programa
comemorativo dos 96 anos de e

xistência do INSTITUTO
HISTÓRICO E GEOGRÁFICO
DE SANTACATARINA - IHGSC.

A Energe/Nutrímental está in
vestindo US$ 200 mil dólares -

aproximadamente Cr$ 1 bilhão, nas
obras de sua estação de tratamento
de efluentes, que deverão ser con

cluidas em outubro. O sistema fun
cionará por processo biológico que
degradará os residuos orgânicos da
empresa, em Guaramírim, produz

,.c,proteína texturizada de soja, farinha
pré-cozida de milho, farinha de

trigo, massas alimentícias e benefi
cia e parboliza arroz.

Com projeto da Intech, de Flori
anópolis (empresa especializada em
projetos ambientais) as obras, sob
execução da Sul Brasil de Blume-

.nau, iniciaram em julho deste ano.

O sistema terá cinco tanques: de

equalização, neutralização,
aeração, decantador secundário e

leito de secagem.
Os resíduos orgânicos - que an

tes eram despejados diretamente
no rio Itapocuzinho - serão então .

degradados e se transformaräo em

lodo ativado mque pode até servir

,>
de adubo para plantações. !\,té aqui
todo resíduo vai para o rio, o

processo de degradação então

acontece na água e rouba muito

oxigênio do rio. Estamos in
vestindo' no meio ambiente e

seguindo determinação da Fatma
dentro do programa de Recu

peraçãoAmbiental da Bacia doRio
Itapocu, lembra o gerente admin
istrativo Luiz Carlos Pereira.

Aempresa
A Nutrimental foi por muitos

anos a maior arrecadadora de im
.

postos de Guaramirim. Hoje perde
somente para a Weg Química.

O faturamento da empresa em

'1991 foi de US$ 15 milhões. Este
ano deve cair para US$ 13 milhões,
devido especialmente a queda na

encomenda de merenda escolar"
um dos pricipais filões de lucro da

empresa.
A situação econômica inibiu

também o mercado consumidor in
dustrial, acrescenta Luiz Carlos

Pereira. Porém, a empresa tem pla
nos de .ampfíar suas exportações
que hoje vão para o Egito, Aus
trália, Nova Zelândia, Chile, Uru-

:,; guai, Portugal e Espanha e respon
dem por 20% do faturamento

global da empresa.

Dia 24 destemês, aAMIS, dando
prosseguimento assuas ações ciendfi
cas, terá palestra sobre Antibioti

coterapia; ministradapelosDrs. Mar
celino Vieira e Carlos Silva.

. A exíbiçâo dos jornais, realiza-se
nos amplos salões do Palácio Cruz e
Souza, antigo Palácio do Governo,
na PraçaXVdeNovembro, em flori
anópolis, onde se acha instalado atu
almente o MUSEU HISTÓRICO.
DOESTADO.

Dr. Waltt;/'Batista Falcone..

Móveis Weber Com a conclusão do 10 ENCON
TRo CATARINENSE DE MI

CRO-HfSTÓRIA, de 1 a 3 de setem

bro, teve continuidade com a ex

posição de jornais, om CICLO DE
ESTUDOS f�TARINENSr:S - A
IMPRENSAE�SANTA CATAR

INA, palestras que se estenderão até

18-11-92, e da qual fará parte nosso

diretor.

Momento em' que era de

satada afita, sob os

f!.!hares doprof. Walter

Piezza, a sra.dra.Mari4
Batista Nercolini e o nosso
diretor.

j

Fábrica e Loja'
Armäros Embutidos - Móveis
806medida - CozinhasAmarica
nas - Moveis emGeral.

,
,

771>077 -;: 730� - Guaramirim
-sc

.

VARIG @ÇARGO
COLETA 'E E,NTREGA

DOMICILIO
.. '

FONE72-0091Jaraguä e Joinville
i

li
I'
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REVELAÇÃO JOVEM

�, .

. Parabenizamos a Dra. Hildemar
Meneguzzi Ramospela sua recente
promoção profissional. Hildemar
foi alçada ao cargo dejuiza titular
dOfórum dePlJmerode.Atéhápouco
exerciaafunçãodejuizasubstituta
(la comarca de Jaraguá do Sul.
Votos de sucessos em suas novas

atribuições.

�Dh\RPE
Jj, ".RAçAo

.!II!J DA MALHA

(

,NOME:Adriana Fernandes
ÍDOLO: B01Zf! J(ox, U2

. SEXSIMBOL :Marcelo Negrão
PLANO: Construir um futuro que me

proporcione realização pessoal pros- .

seguindo assim carreira' de modelo e

continuar estudando para tentar. uma

faculdade demedicina.
SONHO: Aprender mais e sempre, pois
nenhum conhecimento é inútil. Sabe
doria não' ocupa espaço, na verdade'
melhor.

.

PARECER POLÍTICO: A poluica per
deu lodos os seus va lores reais e cedeu às

trapaças, ao enriquecimento próprio de

poucosprivilégiados.
A nósjovem resta a espectativa do resgate
destes valores para que haja uma nova .

ideologia politica. 1"

NÍVER

ßel3er.4
CALCADOS

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

�
-�AS

CALÇADOS PARA,
TODAA FAMiuA

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

. ,

Completou seu p�eiro aninho no

último dia 15, a princesinha Mariana
Gonçalves Silva, filha de

Herivelto(Carla) Silva. O auê infantil
acontece hoje (sábado) na Recreativa
Dalmar, onde Mariana recebe seus

amipinh�s. Parabéns a você.

Quem está colhendo mais uma flor
nojardim dasua viela, no dia dehoje.
(/9), é a sra. Cacilda Blank. A Dna. A loirinha sorridente Flávia Lais
Cacilda é mãe elo nosso colega do . Schewinsk Gumz, completa sua 3a.
CP. Jaime Blank: À ela, os nossos primavera no próximo dia 23. Fe

parabéns e o desejo de muitas Ie- licidades à "little gírl" filha do casal
licidades. Pablo (llisabeth) Gumz.

�IZA
I_{ESTAURANTE E PETISQUEIRA

BYMONJOLO Dnll. Dária

Completoumais umano defeliz
existência, no dia8desetembro,

I a.Sra, Däría M. Chaves, esposa
do Sr. Antonio e mãe de nosso

amigo e ecônomo do Restau
rante Gredal, Osnildo Chaves.

ADna.Dária, os parabéns desta
coluna.

Agora você, vai poder
r' confortavelmente à d ..

deliciosos pratos quenta,
congelados da cozinhas,
Monjolo. Informações

. 72-2861.

-BEBÊA BORDO .

No úliimo dia 9, às 8:15h
Konder Bornhausen, nasc
Sandri e daDra. PaolaHe
Pradi (pais da dra.Paokú.
aos clãs Pradi e Sandri.

.no Hospital e Maternidade Marieta
p,adi Sandri, filho do Dr.Paulo A,

nelaprimogênito deAntonio (Evani)
'corujando" o new baby. Felicidades

Turma da Macia

Composta por 60 inte
"Turma da.Macia" parti
SER Marisol. A turma

confraternização, inte
ao João Carlos.

os funcionários da Marisol, a
. sábado(19) da ,6a. Gincana da

lema: "Momentos de alegria,
izade". Um abraço ao Ideraldo e

Comemorou 90 anos de

Leuprecht. Junto a seus

s .

ANIVERSARIANTES

DA SEMANA

Dia 19$ - Eugênio José da Silva,
Margarida Uber Ribeiro, em
Joinville; Ivana Behrens,
Fabrício Bittencourt Luciano,
Cristiane Vegini, Hélio Mário .

Wolf, Wally W. Henn.
Dia 20/9 - Honorato Tomelin,
em Blumenau; Lourenço Er

schíng, Mari- lena Cópi,
Amazida da Cunha Jacobi,
Bianca Andréa Socreppa, Heínz
Püttjer e Ana Cláudia Seifert.
Dia 2119 - Max e Haroldo Sch

neider, em Itajaí; Alfredo
GustavoHorst, em Florinópo
lís; Meraci Rubini, Leocádia
Pedri Demarchi, Marli Reck,
Alexander .Marcel Dunker,
Lídia Maas Volkmann e Paulo
Albus.
Dia 2219 - OUvia Paterno Do

ering,AriWolski, OsnyWack

erhagen, Lourdes Zanghelíni,
Renato Guilherme Stulzer,
Viviane Lazzaris,Luiz Antonio
Darem, Iara Blank,· Pe. João
Heidemann e Juarez Müller.
Dia 2319 - Ottomar Gaia, em

Restaurante Gredal

Os jaraguaenses e aqueles que
nos visitam, tem no Restaurante

Gredal, à Rua JoinviJIe, um ótimo
localparasedeliciar umgostoso
marreco assado. O amigo Osnildo
e sua equipe estão esperando
porvocês.

,';'·,�1frL-Bolsa
deTelefones
COMPRA - VENDE - ALUGA

\
.

'
� " �

"ZINHO BATISTA"

Dr. Edson Carlos Schu

01 CONVERSATION EspeciàliulClo em frutos domar
Aberto dianamenteparo almoço e janta

Qual1a e Sexta: SOPA DEPEIXE "

INovo endereço: Rua Pres. Epitácio Pessoa, 279 esqui
na com a CeI. Emflio C. Jordan - JalTlguá do Sul -

SC

INSTITUTO DE IDIOMAS �
. QUEMFEZFALÀBEM .

Agora com promoção Wizard e DaIcelis
Fones: 72-0294 e 72-3166

Video Endoscopia Digestiva (Estômago e IntestÍlI
,

U/t/'Qssollogi'Ojia gei'al (Ecografia] Gastroenterd

�Uß Jorge Czemlewicz, 84 - Fone: 72.1109'
• Convênio com "'nlmed :.. Banco do ßI'IISU - Caixa Eco

•

Federal.e II>ESC.
.

Rua WalterBreithaup1, 92 (defronte ao
'�" BeiraRioClube de CampO)

Fone (0473) 72-2598
lQTagu4 doSul- SC

'-----,------_._--,------.-

FONE' 72-268,9
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

..

•ra --It --It MULHALL --It --It �••••II••BI� EMPaIINDlMINTOI LTDA.iiI!

fõ)1ol�f.'r.l�1 Av.Mareehai Deodoro,601
_lr'==W=�==WJ=-LJ_5:..!:::==[�== FONE 72-2689 Jaraguá do Sul,

A melhorforma depremiar .

Bom desempenho, qualidade eprodutividade.

Dê "Prêmio Plus"

ingredientes
1 peito de frango sem pele. 2 xrc. de
�!!OZ Tio Urbano. 4 xfc. de Agua. Sal.·

.

....co de limA0. Manjerona.

Itajaí; Martina Liesemberg,
Horst Stein, em SãoBento do

Sul; Aldo Voltolini, Nivaldo
Lindner,MarciaMariaHoller,
Cecília Tamawki, Durval Vasel,
Rogério Edson Krüger, Guil
herme Marcelo Zanghelini,
Pedro Franzner eMarli Terez
inha Simon.
Dia ,24/9 - Artur Ersching, Ni
valdo Adalberto Freiberger
(Bolim), Adelina Scheuer,
Cecília Zatelli, Olegário St

inghen, Deisi Maria Pereira

Bernstoff, Waltrudes Míelke,
Ruth Venske Oeschler, llza
Weiss Richter, Alzira M. Wolff,
Eduardo Alexandre Vieira.
Dalva S. da Costa e Valdcnir
Luiz Freiberger (Tuti).
Dia 25/9 - Herminia Tomaselli,
Gerhard Grützmacher. Otto
mar Kreutzfeld, Isolde da Costa

Behrens, em Guaramirim;
Rogério L. Gonçalves, Sérgio
RubensZonta,Mima Adriana
Krause, Tarcísio Fischer, em
Guaramitim e Catarina Berri.

gente nossa

Jaraguá do Sul

Rua Mal. Deodoro, 28
Fone: (0473) 72"()346 I 72.;.()866

RuaReiiloldoRau,632
Fone: 72-1599

*0 competente Iwmem público
Durval Vasel aniversaria neste

domingo (âia 23). Conio todo Ii
briano que sePTelA Vasd tem senso

de equilíbrio e de justiça. E, cer
tamente, deve -receber inúmeros
cumprimentos de amigos, correle
gionários e admiradorespempas
sagem da data. Parabéns!

Modo de pre.IIb' lIr .

.' - .

Desosse., pe'lo de frango, corte em cubInhos e tempere com o sal, lin,lo e manjerona a goslo.
Frite em 1 colher de manteiga e 1 colher de 6180 o frango, al6 dourar,
Acrescente na panela·o arroz JA lavado, 4 x!cara8 de Agua e sal. Tampe a panela e cozinhe em togo brando. Sirva
ainda quente.

-

Se quiser. enfeite o pralo com chelro·verde picado.

. �mpre um prato especial 'com a
.

,'.quahdade do arroz Urbano e ti«) U�bano.·

*0 lWSSO querido
amigo Paulo Taver

narrI, excelente comu
nicador da Studio
FMe dedicado coor
denador doDepar
tamento ComercitiJ
do Correio do Povo é
outro libriano a
aniversarilu neste dia
23 (domingo).A
simpatia e a sinceri
dade de Paulão dão

): 1lUliS brilho ao-llOSSO'
diti-a-diaproflS
sional. E, por estas e
outras, toda a equipe
do CP lhe manda

"aqUf'1e abr�" e lhe
desejamuito sucesso
emil e umafe
licidades. Dá-lhe
Pau/ão...

I
I
!
I

I
I

I

I
, I
I

CLíNICA
VETERINÁRIA

[)loqueM
de melhorptITtl
seus Q1Iimais

ZQQ
�
VIDA

Atendimento cUnico, cirúrgico,
intemamento, mioX. vacinas,
hospedagon,�tshop, banho,
tosa, corin/ro eptrJkção.

"'LIdz�-m(_...., ...
. ... ...)
F_ -(reados) 7J.eJ'-Z e 72-1...

M6Iicos Veteria4ria&

AneIise B. Lehmann
CRMV2-1l2S

Maurtio LeIunaaa
CRMV21U6

Bettina GG8Cb
CRMV2-l389

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



lil,HAPPY
·IHOUR
i' II BypauIOTa�ernardll_......... _

,

"Erótica" - assim vai se chamar seu novo älbum.Madonna também
, '.tá lançando com o fotógrafo de moda Steven Meisel, um Iívrn de
!
itos, "S.ex" no qual se submete solta às suas fantasias sexuais. E seu

,

r6ximo filme, "BodyofEvidence" (algo comoCorpo deDelito), contém
mas amorosas tão explícitas que, a não ser que os editores, façam
\uitos cortes, terá o r6tulo de película pornô. Medigam QUEM, a não
jr Madonna poderia acumular tantos projetos com, o sexo como de

omínador comum? Quem?

I
"Gosto de me exibir, e isso acontece naturalmente. Mas se isso

,Irrece um insulto, uma violên�ia,. n�o p�so fazer nada. Eu e.s�ou
'.,.!mpre prontaa

dar umas contnbmçoes plcant.es so�re qualquer t�po
� conduta ou atitude..." ",

."Faz bem aos lãs e também é benéfico aos neg6cios. Não acho que

" 'ir esse tipo de reputação faça mal a mim ou à minha carreirà".

Madonna assegura ainda que "definitivamente" gosta de sexo e

�efere relações heterossexuais (com homens) a transar Com

Iluihere�.
II

I Embora, acrescenta, tenha, "muitas fantasias sexuais acerca das

,ulheres" e gosta até de.fazer amor com elas. '

Erie CJaptà.n
·'.'kCI.�ô��::!.!.�:���:�m"km.�� ,

��Ios grandes 'bluesman norte-americanos. Viajou com Buddy Gay.
"ividiu assento com Ottis Bush. Caminhou ao lado deMuddyWatters
'lividiu com ele uma excursão (turnê) nos EUA, costa a costa, fazendo

, "esquecíveis apresentaçõesem 40 cidades. Ainda pegou carona e tocou

:, lado de 3 Reis, Freddy King,Albert King & BB King. Dele, omelhor
�: trio King, BB dlsses''Clapton é o único que me fez suar" Muitos anos
"ltes desta confissão, os inglesesjá ha�iam homenageado seu ídolo; As

�redes
dos cavernosos metrôs londrinos, os "tubes", foram carimba

s pelos grafiteiros, CLAPTON IS GOD. O apelido pegou. Era apenas
66 ejá naquela época Clapton começava a se despedir da descartável

�Iera dos ídolos pop, para virar lenda. Lenda viva.

Estamos em 1992, ano de lançamento do novo trabalho de Eric -

,JNPLÚGGED" - uma elogiada produção da MTV norte-americana,
'Ie traz MI'. Clapton com a guitarra desplugadn do amplificador, �9.s

,

,Im o "feeling" musical apuradíssimo, plugadíssimo. Vale a pena"
ilrtir. . ><,'

I �

'r'ntre no seleto mundo dos grandes negócios
PRODUZA-SE NO

Moda Sempre
Av. Getúlio Vargas, 55

, ,

GlG1G'JGlSlGl61616161

DE NOVO

Dia 26de setembro, sábado, o
concursoGarotaStudiodefine as
finalistas de Massaranduba.
Certeza de muita gente bonita !

FROM

MASSARANDUBA

Rosane Uller (vencedora de
vários certames de beleza recém

re.(ll;.zadqs e. Iaziane Bramorski
""'(Miss Jãfagua diSuP92) fázéi,í

'

parte do seleto' time das mals
arrasadoraspresençasfemininas
da região. Incontestável !

LOURÍSSIMA

Alair Francener, �f)m, seu de
vastador visual tipo les blon
dissimes levoupara casa o título
de Garota Pepsina sábado último,
'na Sociedade Schroeder III. Ela

difere, basicamente, das muitas
"

u: candidatas que por aí se encon-
tram, por um detalhe: seus belíssi
mos cabelos louros sãonaturais! '

WIR GEHN ZUM

SCHÜTZENFEST

A festa de lançamento da 4a.
versão foi das mais animadas.
Prenúncio de sucesso.

BANANEIFlAS DE

ASFALTO

Moradoresda Rodovia que leva
ao vizinho município de Schroe
der plantaram vário,s pts ä'i.

,

banana ao longoda estrada, com
o objetivo de alertarpara as ver

dadeiras crateras existentes ao

longo do trecho. De quebra, duas
faixas traziam dizeres ironizando
sobre a precária situação daquela
via, atribuindo osmaus cuidados
à atuação dos políticos eleitos

pelos votos daqueles que por ali
transitam.

CLUBE

DEMULHERES

o recente sucessodo show dos

stripers masculinos no Rari

ah, bem como a aberturade uma
casa do gênero em Balneário

Camboriú, abala umpoucomais
os alicerces das nossas conserva
doras cidades. O público femi
nino se alvoroça. Já o público
masculino...

COLHEITA

DEBANANAS

Ação conjunta doDER epre
feituras municipais buscará sanar
os problemas da via de acesso à
Schroeder. Em tempo.

ALTA
•• A

F·REQUENCIA

Num click que reúne muita
beleza e simpatia, a presença de
Everson Wodzonski entreasfãsfi-

nalistas do Garota Studio Etapa
em Jaraguá:Alair, Claudia eMar-
lene.

'

CENTER
S· O M Big Promoção de Aniversário

PROMOIASER
, 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

, j

Sorvetes em embalagens •

de 1 a 10 litros 00 em mono-porções
Por encomenda: bolos, tortas geladas

e copo Sundae
* Recepções em geral

Marechal Deodoro.Slv
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Esportivas" "

Jaime Blank

Culpado ou Inocente
A saída do diretor de futebol
do Juventus, Ângelo Margute,
não causou nenhuma sur

presa. Parä muitos; demorou
-.

acontecer. Comenta-se 'que
Margute não era benquisto
entre os jogadores e pela
maioria dos torcedores ju
ventinos. Desagradou até
mesmo membros da direto"

. ria.e da cronica esportivaJ�l.
Errou na contratação de vários
jogadores, embora tivesse o

." aval do presidente do clube.
É necessário também, reconhe-
cer os seusméritos. Enfim,
o Juventus ínícia a partir de
agora uma nova fase e só Ó

tempoxíirã se era culpado ou
inocente.

Com a saída de Ângelo Mar
gute, (j vice-presidente Aleir
PrruliJXLWla ocumuJiuafumiio
de diretor defutebol do Juve_n
tus. Aleir terá todo o respaldo
necessário por parte do pre
sidente e demais '1[Iembros da
diretoria.

OTribunaldeJustiçadaFCF
apenou o goleiro. Neto, do
Juventus, com 140 diás de

suspensão. Com isso, a dire
toria contratou o goleiro
Márcio Luís Ventura (25),
1,85, que jogava noMirassol,
do interior paulista.'
OC.C.T.ManchalRondonfoi
o 3" colocado no.Campeoiiato
Ink!restadual de Tiro, realizado
no dia 13, no Clube Cruzeiro
loinvillense. -

Acontece em Blumenau, de
23 a 29 de setembro, os Jogui
nhos Regionais Leste-Norte.
Jaraguá estará presente com
11 modalidades. A abertura
estámarcada para as 15 horas
do dia 23, no complexo espor
tivo do Sesi.

ApilotoPaoIa GlociHackbarth
particiPará neste final deSe
mana, juntamente com outros

pilotos jaraguaenses, de duas
provas do estadual de Mou'!-
lain Bike. Hoje, em Florianópo
lis e amanhã, �m llÍúJituba.
---------------�-

DESPACHANrE,
CllO

acmnlos, nnäcias, negativas,
.ro abrigatório e taxas.

b Jorge Lacerda, 169· Fone: 72-2779

� .. '. ,. '. � '. '
..... w

Taça .Çidade,de Lages
f" .,

Neto está inconformado com a pena imposta pelo TJO

Imbituba sedia

1° Divisão

.

Juventus
-

estréia amanhã. contra a
-

Chapecoense

etapa do estadual
Imbituba - A quarta fase do

Campeonato Estadual de Bi
cicross "Copa ChocoLe ite", será
realizada neste domingo .(20),
na cidade de Imbituba. É a pri
meira vez que uma prova desta

natureza se realiza na região sul
doEstado.A etapa� aprincípio
estavamarcadapara a cidade de

"

Lages, foi definitivamerue exclu

ida do calendário da federação,
.: 'Uma vez que os seus dirigetues
não cumpriram com as exigências
do departamento de bicicross,
segundo informações do diretor,
Valmir Moretti.

A grande atração destaprova,

Itamartemmuitosproblemas

seráapresença dopilotoRodrigo
Weiter· campeãomundialna cate
goria Open 10 anos e demais 37
pilotosque envergaram a camisa
da seleção brasileira no último

mundial; naBahia: Entre elesestão
Alessandra Bruhns - terceira colo
cada na categoria Open 14 anos,
BárbaraBihr - sexta na categoria
Open 12 anos, Jean Diilmarco
sexto na categoria Open 12 anos
ePaola GlaciHackbath - sétima
na categori{I'18 anos acima. A

Equipe Malwee de Bicicross, de
Jaraguá do Sul, que lidera o cam
peonato com 2J)90pontos, par
ticipa com o objetivo de vencer

mais esta etapg. e garantir a lide
rança absoluta da competição.

o professor Ridenio e tam

bém não reúne condições de jogo.
A mais provável equipe para
enfrentar a Chapecoense será:

Peçanha (Márcio Ventura),
Márcio, Valmor, Léo eJoel Senê;

� kdré "sàiano 'e ÓMan" Ge-, - ,

raldo Pereira,Rubem eMarcelo
Vita.

O diretor de futebol, Alcir
Pradi informou que "com a vinda
do goleiro Márcio Ventura,
encerra-sep ciclo de contratações
para esta temporada, e paramaior
tranquilidadedos jogadores não

,

serão feitas mais dispensas". O
Juventus possui hoje um elenco
de 22 atletas profissionais e 9 ,

juniores, que poderão ser

aproveitados a qualquer mo -

mento pelo treinador Itamar.Na
reunião de segunda-feira, em que
participaram o presidente Aris
tides Panstein, o diretor de fute
bol Alcir Pradi e os jogadores,
estes fizeram um pacto entre eles
e a diretoria, no sentido de dar
tudo de si para colocar o clube
entre os que disputarão Octog
onal CruzadoFinal. Na quarta-,.

feira o Juventus joga emBrusque
e no domingo recebeoMarcílio
Dias.

Amizade e 1 Pessoa

saem na

Jaragud do Sul-A vuôna doAmizade; 1
.
a O sobre o Cruz deMalta; e a doJoão
Pessoa, 5 a O diante do Alvorada,
deixaram estas duas equipes numa

situação bastame privilegÜJda quanto a

passibilidade da disputa da la. Divisão
de Amadores daUF deste ano. Ambas
aproveitaram a oportunidade de jogar a
primeirapartida em seus dominios, ag{j..
raprecisam tão somente de um empate

na seglliido partido, que acontece no

.próximo sâ8àdo(26r Os jogos �e es

tavam inicialmente marcados para este

final de semana, foram transferidos em

virtude da inauguração do campo da

SERAliança (Rio Cêrro Ii) e dapartida
entre o Juventus e a Chapecoense, pela
Taça Cidade de Lages, domingo, no

estádio JoãoMarcatto.

Já o campeonato de aspirantes, que entra
lia sua fasesemifinal, tem aprimeirapar
tida de uma melhor de trêspontos mar-

frente
cada para este domingo (20), no novo

estádio do Aliança. Pinheiros e João
Pessoa (aspirantes)jogam/Js13h30min, e
/Js 15h5Omin jogam Aliança e Atrúzode
(tituklres). A segunapartida aconteceno
próximo sdbado(26), em local a ser de

finida pelo presidente da UF, Ralf
Mahnke. .

. SeGUN/X)NA

Com osresultados, Vitória 5, Flamengo O
e Ponte Preta 1, Cosmos 2, nos titulares,
Vitória � F/amengo O e Ponte Preta �
Cosmos O, nos aspirantes, ficaram de
finidas os semifinalistas do campeo nato
da 2a. Divisão deAmadares, no seupri
meiro turno, Assim, a primeira partida
nos titulares acontece domingO (15h),
entre VItÓria e Cosmos, enquanto nosas
pirantes,jcgamnomesmohordrio,XVde
Novembro ePonie Preta.

.", �.J.'

Jaraguá do. Sul - Depois de
uma semana bastante agitada,
que culminou com a saída do
diretor de futebol, ÂiigéloMar
gute, assumindo em seu lugar o
vice-presidente, Alcir Pradi, o

. Grêmio Esportivo Juventus volt:a'><
à sua normalidade. Foi uma,

semana de muito trabalho para
o elenco de profissionais do tri
color, que se preparou comdispo
sição para o jogo de estréia na

Taça Cidade de Lages, contra a

Chapecoense, neste domingo, às
J5h30�n, no Estádio João
Marearte

O treinador Itamar Bela

salma, no entanto, terá muitos

problemas para escalar onze

titular que enfrenta a Chapeco
ense. Itamar não poderá contar
com Jorge Luís e Barbosa que
cumprem suspensão automática,
além deNeto, que foi julgado na
última terça-feira pelo Tribunal
de Justiça da FCF e recebeu uma

• _e pena de 140 äias (J'e suspensão.
se não bastasse isso, os joga
dores Tobi, Biguaçü, Mozer e

Robertinho estão entregues ao

Dlví eforadojogone domingo.
Paulo Matos foi liberado esta

seinana para trabalhos físicos com

Bicicross

SAN"TA MARTA
CONSTRUTORA,IN'CORPORADORA E IMOBILIARIA LT'DA.

11
PRÖJETOS, CONSTRUCÄO,DECORAÇÃO,VENDAS DE TERRENOS, CASAS E APARTAMENTOS rua Reinoldo Rau, 541--Fon.:723282
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APrO na rua Pastor Alberto Schneider, nO 1187 apto 1 com 2 '

dortDitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem.
APrO na Av.Mal.Deo-

doro da Fonseca n�-com 01 dorm.sala, cozinha, banheiro.
07 CÄSAS GEMINADAS na rua Alfredo Funke, 76 cl 02-
dormitórios, sala, cozinha, banheiro, luz individual.
os 350.000,00'
APTO EM NEREU RAMOS na rua Albino Zanghelini,168 c/02
dormitórios, sala, cozinha e banheiro.
crS 300.000,00

'

APTOEMNEREU RAMOS na ruaAlbino Zanghelini, 168 apto
03 c/3 dormitórios, sala, cozinha, e banheiro, crS 500.000,00
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Larlmóveis
VENDAS

'.
LOCAÇOES

Av. Mal. Deodoro, 141 LOTEAMENTOS

LOCAÇÃO VENDAS

SAL'ÚDMERCIAL DaRuBernardo Dombusch n. 1172, com
-- 8O,OOm2CrS 800_000,00

,

SAIA COMERClAL: na Rua Roberto Seidel em Corupá
Apto eJB c:iaaa do UIÜbaBco, Av. GellllioV� 49 cl 03
donL saia. corlÜIIIa hanIIeiro..
AnOSNO,ID.JOANA ClII'.lC1ona+ depenCli!ncia deempre-
gada ,

-,

02 banheiros, gvagem, porlI'o eletr6nioo.
'

CrS 680.000,00 e 700.000,00 ,

API'O na avo Getúlio v3rps, 49, cOm 3 donn.,saia, 00zinha,'
buheiro eúea de serviço

':;ASA .vlISTA c/1 apto. na Rua Joio Grubba, pr6x. Weg IL
":;/'>.3./, MISTA na Rua AdOlpho A. A. Zlemann, sln2•
CASA DE ALVENARIA na Rua RoberbZiemann.

CHÁGARAc/50.0.00.00m2 em Guaramiim c/150m de frente slasfalto

CHÁCARA em NEREU RAMOS c/145.000.� c/caSa de 160m2.
TERRENO 13,50 x 38 na Rua Nicolau Schmilz.
TERRENO c/esquina na Rua AntOnio Carlos Ferreira.

VENDE
CASA DE ALVENARIA SEM
ACABAMENTO - Com 236m2, terreno

. com 350m2, Rua Antonio csríos Teixeira
CASA DE ALVENARIA - Com 250m2,
terreno com 915m2, Rua Onélia Horst

.

CASA DE ALVENARIA - com 1·20m2,
terreno com 420m2, Rua João Marcatto

: CASA DE ALVENARIA - com 200m2,
terreno com 800m2, em Corupâ (centro)
CASA DE ALVENARIA - com 128m2,
terreno com 900m2, Rua Francisco
Hruschka
APARTAMENTO - com 86m2, 2
dormitórios, no Ed: Maguillú
APARTAMENTO - com 188m2 - 3 dorm.
no Ed, Ana Paula
APARTAMi:NTO - com 70m2 -1 dorm.
no Ed. Riviera
TERRENO - com 2.500m2 com uma

.

casa, de madeira, Rua Heinrique
Marquardt

.

- TERRENO - com 375m2, Rua 296,
próximo ao Acaraí
TERRENO - com 471m2, Rua Antpnio C.
Ferreira '

TERRENO - com 506m2, Rua Walter
Marquardt

Residencial Maguilú
Rua Proc. Gomes
2 aptos - 1 e 2 quartos
(Com Finane. CEF)

FIGUEIRA - CASAS .

em alvenaria (novas)
áreas 180m2 e 220m2

ao Hotel

ALUGA
CAf3A DE MADEIRA - com 3 dorm.,
próx. a Faculdade
CASA DE ALVENARIA - com 2 dorm.,
pröx, ao Juventus
APARTAMENTO - com 3 dorm. + dep.
de empregada - Ed_ Menegotti
KITTINET - com 1 dorm., próx. a Weg II
SALAS COMERCIAIS EM VÁRIOS
PONTOS DA CIDADE

2
- �
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Raimundo Fagundes diz que
no último dia nove de setembro
foi surpreendido no 'seusetor de
trabalho pela chegada do pre
feito wo Konell, juntamente com

. seu irmão Ito Konell e o se

cretário de Obras, Volney Buzzi.
Eles foram ao, local de trabalho
de seu Fagundes tirar satis

fações porque alguém teria dito
no dia anterior Fagundes estava.

, .

no ParqueAgropecuário fazendo
política eõntra o candidato

Ademar Duwe.

Fagundes; contudo, garante
que foiao Parque somente levar
pintores paraexecutar reformas
no pavilhão, no qual é responsável
por este setor. Konell não aceitou
a justificativa e começou a agre

. dir verbalmente o senhor Fagun-
.r

querida Jaraguá, objetivando a
necessidadede rever a legislação
política,

.

a fim de obter maior
sinfonia entre representantes e.
representados. .

C.P. - Você representa o novo

na política. De que forma pre
tende atuar para mostrar na

prática esta nova mentalidade?

�L. - A pogula�o qu�r eleger
úm vereadomovo, � população
enovação prófunda na Câmara

Municipal, a insatisfação é geral,
pois assim podemos constatar o
descrédito da população nos

políticos que pude ser medido

pela quantidade de votos nulos
e brancos nas últimas eleições,
mas assim e namedida do possível

tui. Para a maioria das pessoas,' com os demais edis, pretendo
os políticos só pensam em seus inovar e mudar este conceito,
próprios interesses e vê o par- reestabelecendo o verdadeiro

lamentarcomoumdespachante valor do vereador.
de Luxo, alguém capaz de lhe c.P. - Quaissuas principais me-
quebrar pequenos galhos, pro- tas, caso eleito?
videnciar ou facilitar o acesso a R.L. - Resumo corno principal
equi�l\men1(,}� pÚp'I�cos <?u co-\1- . ;.'ßleta e SeIfl sombra de dúvidas

seguira instalaçãodelombadas, assim fareiserä,muito trabalho,
telefones e semáforos, etc. trabalho, trabalho, oeleitor não
Nós, se eleitos formos, defen-. sabe exatamente o papel de um
deremosdeformainequívoca,o parlarnentar:" com oadvento na

Poder Legislativo, para resgatar . nova Constituição Federal, o

o crédito junt? ao povo desta Poder Le�islativo saiu for-

.'!<
"

.

.

CORREIO
Dopava

.
,

talecido, consoante com o das
Leis Orgânicas dosMunicípios,

."

e que hoje tem poderes.
.

Neste sentido, trabalharei den
tro dos ditâmes de um vereador,
o qual cabe fazer Leis, discutir e
votar projetos de interesse geral,
fiscalizar os atos do Executivo e

.

""'"
aprovar \0 orçamento, que é a

mais ímpertante das.Leis, pois é
na lei orçamentãría que se de
finecomo conde serão gastos os
recursos públicos, dinheiro re

sultante da cobrança de impos
tos e taxas.

c.P. '- por qualpartido concorre
e por que escolheu esta sigla?
R.L..- Tenho satisfação emuita
honra em poder participar de
umpartido político, res- peitando
todas as demais siglas partídärías,
sou filiado ao Partido da Frente
Liberal (PFJ_.). Vejo a política
como Q verdadeiro papel junto
a sociedade, cujo titularidade tem
a guarida necessäria para fun
cionarcomo regulador das aspi
rações dos povos e épor isso que
escolhi o PFL, pois ele repre
senta a liberdade de expressão a
liberdade de vida, pois o libera
lismo traz em se bojo a verdadeira
uniãode nossa gente.

.

Fone:72:�3363

Prefeito Ivo Konell "ameaça
'"

e agride servidor público
des, chamando-o de safado," tava o dedo em riste, ameaçando
vagabundo, burro e "outros lhe com demissão à partir do día
palavrões de calão tão baixo que 4 de outubro. \

-

prefiro nem falar", diz seu Fagun-
.

"Isto não é admissfvel, �çoes
d&, 'salientando que as ofensas destetipo, vindasde urnapessoa
passaram a sedirigir para toda a que diz defender

.
(ou pelo menos

sua família. "Ninguém presta de deveria) a democracian, diz seu
-vocês", dizia colérico o prefeito Fagundes, acrescentando ter

. Ivo Konell, ao mesmo tempo testemunhas da agressão/O poso
que agredia seu Fagundes com sabe escolher o que é melhor
golpes dos ombros e lhe apon- para sua cidade", conclue ele.

\
( ASSOCIADOS DA

SE.JOÃOPESS(JA
REVOLTADOS....

A SE João Pessoa que
possue ein seu quadro so
cial as mais variadas facções
políticas e religiosas e que
sempresemantevealheías
a qualquer posição política
partidária, recebendo a

, todos indistintivarnente e;
graças a. esse compor
tamento tem obtido
auxílios de tödas as admin

ístrações municipais é es

taduais sempre que solic
itadas e dos quais tem pres
tado contas a seus asso

ciados em assembléias
gerais, defronta-se agora
com uma situação
inusitada.

Ocorre que seu pre
sidente, eleito 'com respaldo
de pessoas íntegras e que
há muito labutam na so

ciedadedentro de um quase
total anonimato, passa hoje
a usar a sociedade para fins
eleitoreiros partidários, de
sconhecendo os princípios
maís elementares de urna

associação que são: abster
se de qualquer atividade
de natureza ideológica,
religiosa e político parti
dário.

É lamentävelque-uma
sociedade de passado tão

glorioso hoje venha a ser

usada por seu presidente
para conchavos políticos.

I:
I

Raimundo Fagundes, há 9
anos e meío é funcionário da
Prefeitura Munícipalde .Jara- _

guá do Sul, é mais um.dos ser
vidores marcados pelo prefeito
Ivo Konell, polítioo que nãoaeeíta
ser contrariado. Fagundes, veio
à redação do Correio do Povo
denunciar a agressão que o pre
feitoKonell lhe fezea toda a sua
família.

Correio do Povo � Por värios
anos o.senhorfoí secretário da
CâmaradeVereadores.Queex
períênciatirou deste período?
RuyLessrnann - Sou funcionário

públiéo há mais de 12 anos, junto
ao Poder Legislativo em Jara

guádoSul. Todos esses anosme
proporeíonaram in:cõíftáv"eis"e�'
de Inequívocas experiências
positivas em minha. earseíra-.
funcional e de vida, pois o pröprío
convívio do dia junto' com os

.

parlamentares e o corpo admí
nistrativo da Câmara me deram.
singular e proveitosa con

tribuição, principalmente con

siderando a elästíca atividade que
compreende o Poder Legisla
tivo.
C.P. - Corno está o Legíslativo
atual e o que poderia a este poder
ser acrescentado p{lr4melhorar
sua performance?
R.L. - o Poder Legíslatívo em

Jaraguá do Sul, não está mal,
mas poderia sofrermodifica�, .

o que ,está' mal ta �geni da
classe política, principalmente
a dos parlamentares, é a pior
possível.As pesquisas de opinião

. públiça confirmam o que todo
mundo sabe ou pelo menos in-

Assine
·e

anuncie
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PARA VEREADOR
PAULO

FLORIANI
PDS· - N2 11630

ASSIST�NCIA§OCIAL
SANEAMENTO BÁSICO

SAÚDEI EDUC,AÇÃO I ESPORTE
AGRICULTURA

� vÄSEL
VICE GUENTHER

*yy AliANCA PARA NOVA JARAGUA

PARA VEREADOR ALDO ADOLAR MAUL

MAUL
PDS·N211650
ALIANÇA PARA NOVA JARAGUA

Nascido em Blumenau, 49 anos, ca
sado com a Ora. Isabel Maul (dentis
ta), possui .05 filhos: Hsrmann, Erica,
Elke, Werner e William. Farmaofiuti-·
co-bioqurmico, professor, administra
dor de empresas. Ex-Chefe de Gabi
nete da Ssaetaria de Educaçlo,
cunura e Desf'O/1OS. do Estado de
Santa Catarina, Ex-Diretor do Ensino
Profissionalizante Cooperativado. Foi
SecretArio e Presidente da Comissío
Executiva Municipal do PDS de Jara
gutl do Sul. Em 1988 COncoffeu 80

cargo de Vice-Prefeito pelo PDS. Ex
militar da AerontllitiCã, defensor ativo
da democracia, da livre iniciativa. da
Educ8Ç8o, Saúde e Saneamento.

-

VASEL/GUENTHER

,I PARA VER'EADOR.

'V

oe

,V�REAQOR

ALBIN'O
WEHRMEISTER
PDS N211620
VASEL-GUENTHER
AlIANÇÀ PARA NOVA JARAOVA

PARA VERE,ADOR', �

JORGE- REIS

((REI ))
.

PTB N2 14620

ESPORTE
CALÇAMENTO
EDUCAÇÃO

SAÚDE

PARA VEREAOOR , I
�.. •

<>. ,. � � t t ' J

VOTE EM GENTE NOSSA

PDS

I '

�·VÃSEl
VICEVOTE 14 GUEllHER

. m ALIANÇA PARA NOVA JARAOVA

N21.1601 ..

".

SAUDE.
HlUCAÇAO
SEGURANÇA
H1IBI TII'Çß'O '

. VEREADOR·
GILMA'R

MENEL
PFL - Nº 25.645

� VASEL
-

VICE GUEllHERVOTE14
m ALIANÇA PARA NOVA JARAGUA

PARA VEREADOR

UNIÃO POR CORUPÃ
PARA PREFEITO·

JOSÉ N.MÜLLER
VICE

LUIZ CIEPLV

IPF
O TRABALHO CONTINUA

VEREADOR
ALIANÇA PARA NOVA "ARAGUA'VEREADOR I

ALIANÇA PARA NOVA JARAGUA

JOSE o.
PIERMANN

PTS - N2 14655
VASEL � GUENTHER

PARA VEREADORA

MARIA"DE

LOUR,DES

PUGLIESE

.

PL - ,N° 22699

PARA VEREADOR

FOGAÇA
.

NQ 25.666
DUWE - SCHUSTER
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Mas, por enquanto, a única

opção (de protesto. apenas) tem
sido o voto em branco ou nulo.
Mas isto éassuntopara apr6xima

;sel!1Jll1Q.AJé lá. .._......-_.--........-----------.---......-

Jaraguá do Sul, 19 a 2S �e setembro de 1992
.�.��----�----------�-----------�--------------------------------------------�

MATUTANDO
Egon L.Ja2ßow

A CORRUPÇÃO,E
OVOTO

Estamosestupefatos comas reve

lações trazidasà tonapelaCPIdo
"

caso Pc. Um verdadeiro mar de

• lama; respingan!!o atLo prrlpjo ,/

Presidente da República, foi de
scoberto. Tornaram-se conhe
cidas algumas artimanhas
usadasPara lesaros cofrespúbli
cos e favorece! algumaspessoas:
E não pensemos que já con

hecemos tudo. Para mim, isto e
'apenasaponta de um iceberg: E,
aqueles fP:lehoje acusam e inves-

tigam, amanhã poderão ser de

scobertos fazendo a mesma
.

coisa. Honestidade é uma

palavra que está prestes a sumir

.

do'dicionáriodospolíticos.

E você me pergunta: O que tem

isso g ver Ç,411t.a obrigasonedade
dovoto? '

Acabamos .. dß. ver, no caso Pe,
que a leiprotege os culpados, e�
vez dêpiint-los. E mais, leis, em
nome da modernização do país,
foram criadas para favorecer os
corruptos, enfraquecendo o�s
tada.

Além disso, a Constituição
Brasileira atual contém artiman
háspara manter nopoder os que
lá estão.Euma delaséa obrigato-
riedadédo vom. I

Numa democracia plena o voto

não é obrigatório. Nela ospolíti
cosprecisam, antes demais nada,
provar que são idôneos pãra
merecer o voto.A opção do cida
dão começa no direito de votar

ou não:

Não é o nosso caso. O povo é

obrigado, por k� a votar. É coa

gido a ir às umas. It fác-il então, •
" também coagi-lo a- 'votar em

alguém. A única arma do cida-
_ .

,,« 'iIãô 'l o"votô êm branco lrifilo..
Assim, também éfácil conseguir
se a legitimidade no poder. E é
mais fácil ainda,

.

manter-se no

poder.

E . dai, põra as falcatruas, . cor

rupções e maracutaias é umpulo
só. Opovonão temcomo se de
fender. Não tem como'banir os
maWpoluicos: Eoshonestosnão
têm como chegar lá.

Por isso, oprimeiropassopara o
aperfeiçoamento democrático
seria a não obrigatoriedade do
voto. O cidadão só vai votar, se

f!f.har Pf:e os PÇ>lfticos merecem
sM \1.010. Acompanhando esta.

medida, para uma eleição ser

vd1ida, deveria haver o com

perecimento de,pelomenos, dais
terçosdos eleitores àsumas.Ateu
queria ver as velhas raposas
politicas, corruptas e desacredit

adas, se manterem no poder;
Iriam rebolar mais que bolacha
em boca de ..velho, sem o con

seguir.

governo participativo, moderno,
franco, principalmente, capaz de
levar Jaraguádo Sul a encontrar
o melhor caminho para o pri
meiro lugar na qualidade de vida
no Brasil, díz o canmdidato na
abertura do Plano de Metas.

série de consultas populares, n
quais o povo participou respon
dendo a questionários que apon
tarn as prioridades e deram em

basamento ao Plano deGovern
da Aliança para Nova Jaraguá.

JaraguádoSul-Mais deduas
mil pessoas "compareceram ao

lançamento do Plano de Metas
do candidato Durval Vasel â pre-

-. feitura de Jatáguä.do Sul, COß-
�-

cerreute pela coligaçãoAliança
para Nova Jaraguá O ato acon

teceu no säbado (dia 12), a par-
tírdas 10horas damanhã, naSo
ciedade Vieirense..

Com o nome de Compro
missoPúblico,o documento é
um resumo árduo, mas .gratifi
cante de um trabalho em equípe,
que se uniu sob a.' bandeira da

Aliança para Nova Jaraguä,
onde todas e quasquer
divergências político partidárias
se tornaram pequenas diante da
vontade ideolögiade trazerpara
a comunidade um projeto de

Durval Vasel eAlfredo Guen
ther falaram que o Plano de

Governo é o resultado de uma

As prioridades do Plano d

Governo, de acordo com resul
tados da pesquisa são osseguin
tes:

�, ,- jtJr... : -

�j
.....

-

\. 1 _...

";'-i/

�-AllOl,é-STA A:RESPOSTA DO POVO.
-'

..

A CIDADE É VISTA REGIÃO POR REGIÃO. CADA UMA TEM SUAS PRIORIDADES.
RESPEITO À COMUNIDADE, LEALDADE AO CIDADÃO.' .

..

, v-

,�, 1,'_ ,_,.,; t� ,
. :!�\_

-- .' PRIORIDADES
REGIÃO

--.

� ,� , % 2 % 3 % 4 %
..

1 Centro Conserv.Ruas .65% Lazer 63% Transp..CoJ.
. 62% Telefone 61%

>
.

�'? Telefone
.c,

2 Barra do Rio Cerro Esg ./Saneam. 91% Transp.CbJ. ..85% 75% Energia EI. 74%
"

...__ .

3 Jaraguá Esquerdo . Telefone 86% . Educação 70% Lázer 68% Conserv.Ruas 65%

4 Rio Molha/V.Nova Saúde 68% Telefone 67% Transp.Col 65% Conserv,Ruas 64%
.,----------_-_ -

5 Ilha da Figueira Lazer 78% Conserv.Ruas 74% Telefone 73%
.

Saúde � 72%
1-- _._-_. -- -

..., � .. , I �_ �-,!li.
Telefone 66% . Transp.Col. '60% Saúde'õ N:Brasiliã/V.Lenzi ccnserv.Ruas 58% 57%

f..---,,�_.
/'

7 V.Lala,ulV.Baep�ndi Telefone 74% Saúde 69% Educação 63% Lazer 62%
--

--
8 CzerniewiczlAmizade Teletone 70% .Saúde 69% Creches 56% EsgJSaneam. 55%

9 A.Verde/V.Rau/É.Nova Telefone 81% Saúde 68% Transp.CoL 64% Creches 6�jo

10 Garibaldi Saúde 81% Telefone 80% ConsGrv.Ruas 69% EsgJSaneam. 64%

11 Rio Cerro I e II Paviment. 72% Conserv.Ruas 70% Saúde 75% Educação 62%
r

-

.

12 RIO da Luz. vConserv,Ruas 87% Saúde 78% Telefone 71% Transp.Col-.. 68%
-- __ o

. 13 S.l::uzia/JJ'essoa , Telefone 84% Saúde 81% Conserv.Ruas 73% EsgJSaneam. 64%,
--_._._.�._ ..

14 Nereu Ramos Conserv.Ruas 70%- Telefpne 64% Saúde 63% EsgJSaneam. 59%
-_._._----------_.--_.

15 Francisco de Pau lo Transp.Col. 85%: Conserv.Ruas 83% Paviment. .. 74% Saúde 72!Jlo
-- --

S Á VI O
MURllLO

Para vereado)"
SAÚDE

ACOSTAMENTO-ASFAlTO
TELEFONE PÚBLICO

ESGOTOS

Elejaum

representante M.PREFE1:ro : ....t2i .VASElàsua altura

VICEVOTE 14 GUEllHE
..-.
Y.W ALlA_llÇAMIA IIOVAJA."�-VÃSEL

VOTE 14 mi'CUEITNEI
m AUMça. lUA IICIVA MItIGUA

IS,

I �º1t1t�21 72-3363PL-Nº22620
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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. -Sérgio Peron

Colegas Jornalistas que parucsparam de um almoço promovido pelos partidos
PMDB< PFL e outros que fazem a FORCA Democrática disseram- me que o

'I
atual p�idente do PFL, AItevir Fogaça Junior citou-me no seguinte co

mentáno:
- Quem éSergio PeronemJaraguá doSul?? Umsujeito que anda à pé e não tem

loque
comer em casa 11 ...

� Carrego t� letras H (agä) comigo Sr, Fogaça:
"
Honesto, honrado e HOMEM.

Causou rebú a denúncia (os próprioS funcionários contaram) das tais férias
ele funcionários da prefeitura de Jaraguá do Sul com pedidos assinados em
branco (sem data).
"Tem gente chec:aDoo.
Olha a Justiça !!I

Unum semanäno localo comentáriodedeterminado colunista sobre programa
eleitoral gratuitqnasemissorasde rádio de.Jaraguã do Sul. Decadeira (17 anos)
'posso dizer: �dbis progranlãs distintos: um preo,çupatro eãi agredír às

�,I, .1
famílias,

pessoas, ,e
quejandos. Outroonde a preocupaçãoé construir,

at,é
onível

� de quem já perdeu as considerações mínimas pelo ouvido alheio.

, I '

Pelo bem da verdade: para ralar-mos de alguina coisa e necessário, no mínimo,

I' i
saber do que se fala. .

"

Mals om leitor da coluna nos pediu a deixa:
'

, I quer fazea: uma aposta cestas eleições. O cidadão tem Cr$ 20 milhões de
II

! fruzeiros e éVaseL Quem se habilita??? É sómanter contato com este eolu

uista.

, Jaraguá do Sul de Testemunha:

I Fui ameçado demorte (porváriasvezes) caso continue caso continue a escrever

I e opinar sobre política em Jaraguá do Sul. Um Tal de Juca vive ligando para o
nosso programa naRádio BrasilNovo (das 08 às 11 :OOh.) eaté p!lra aminha re

I I sidência:

.� :Pergunto: A mando de quem o valente (que se esconde atras do telefone)

'I estará razendo ameaças?? "
'

I Concluo: Não tenhomedo, assim come se nasce, morre-se.

I OSr. BerCoUno Batista, pobre, paraIítico, residente noJaraguá 84 recebe uma
I I! certa lÜuda em alimentos da PrefeituraMunicipal de Jaraguá do Sul

I
'

Foiameaçado porCecOiaKoneD,�retária do BemEstarSocial (ouseriaMal
I Estar) deq1ll's'e nãovotasseemAdemarDuwenão receberámais osalimentos.

! I A afirmação é do filho da vítima.
'

I f, Pode 1? '

, Perguntaram-me:
i I J! Se o Ademar Duwe ganhar nas eleições em Jaraguá do Sul, quem vai ser o

f I:::�:��:���t::al
11

"

I Uma coisa é ser de fato, a outra é sir de direito:
li I 'Juntar as duas é diffcel.

-

C,·71. i ,�' ',',' ,

I i r Sindicalista em Jaraguá do Sul cönteu-me que fez o segUinte desafio a um

I Pefelista que veio visitá-lo para pedir o voto:

I Apresente-mecOlDpromissode papelpassadodequeasSecretarias deÁdmini-

I stração eObras serão doPFL caso esta coligaçãoganhe a eleição que passarei
a fazer campanha.

,

'
..

Observe como resPosta:

I
Bem..••sobe como é•••.é difíciL

Significado: a mesmice vai continuar.
\

, .

'.

dois aos sábados gastará agora
Cr$ 149.600,00, ou seja quase

, 29% de seu ganho mensal,
enquanto que por lei (Consti
tuição Federal) não deveria
desembolsar mais do que 25%
do salário mínimo com trans

porte coletivo.

Em menos de quinze días as
tarifas de ônibus da empresa
Canarinho aumentaram três

vezes, com autorização da pre
feitura. Nos primeiros dias do
mês os passageiros pagavam
Cr$ 1.300,00, pouco depois as

passagens foram reajustadas
para Cr$ 1-.650,00 em seguida
Cr$ 1.700,00.
Para quem mora em locali
dades distantes a situação fica

Konell autoriza aumento
nas tarifas de ônibus

Jaraguá do Sul - o prefeito
Ivo Konell autorizou mais um

reajuste na tarifa do trans
porte coletivo urbano que
passou a ser cobrada a base de
Cr$ í.700,00 nos ônibus que
perfazem percursos do

perímetro urbano e de Cr$
.

2.500;00 nos ônibus que fazem
trajetos maís compridos como
os de Alto da Serra e de Rio
da Luz. Os novos valores pas
saram a valer desde o dia 14 de

setmbro, graças ao decreto
assinado pelo prefeito Ivo
Konell e seu secretário de Fi

nanças, Antenor Galvan.

Um trabalhador que ganha um
salário míniino e usa quatro
conduções em dias normaís e

I

\)�CELzy
, ." �

A rota da malha
----�-

Vereadores assumiram

Konell elogiou a odminmraçõoamerior
e novo prefeito reconheceu que DiG_

. ;xxIeó resolver em seus quatro arios de 10"'
vemo todos os problemas de Jaraguã, mas
RJOII'cteu se empenhar ommmoe dartudo
de si e�r o melhor �ra a com\Ulidade.

.

reho'="U::C::l=::��
'ção mUDicipaJ de Jaraguá nos tiltimos seis
anos "oomo nenhum outro".

Ivo KOBel concluiu seu 'pJl)nunciamen� '.

to agíadec:endo a toêlà.equlpe do� y\o_tomar� oomo vereador. JaK 'do PDS. os vereadores'terão"a re�nsa�
anterior, aos vereadores e à cómunidade RanJosÇarvalho(PFL).dissccomeçarpara bilidade,de realizar um trabalho ,digno e

"que c:onfirmou seu voto", reafirmando 05 15 vereadores eleitos em Jaraguã "uma honesto para bem representar o voto do

���d.:;Ca�uu���:�ja:�:; bii:.d;::t:odr:..ce;:nr:oO: r::::s! j!��la;fa�:ff���im°.,!���ed:
felizes". políticos que es@o desac�itados EC:rante atuaÇäoelodospMDvereBafdal°o"'u·o··vereador reeleito'

A posse de Ivo Konen ""mo prefeilo a �nião poibli<!à". SalienJb. que • ê nosP: Pel .,

e dos vereadores ocorreu nas deperidências otiribliCO'.8ÇcomiO""o'G8,"'e!"�unr"dosa-mo.�..!!��e..a� �� Álvaro Rosá� dizendo ser um dia "impor·,
,

do SiJidic:ato dos Trabalhado.... da Indús- derel� �••_. �� tente para Jaraguá com a posse dos verea· .

,�:.v=��:�a=v�r!n�=. ::n�!re'��,:::.�t�:'� polf. :bilia:de���=�:;:�:::!aT...:'�
das autoridades ávis e militares. altm do �disse que "os que Kham isso oonstitutiva do município". Adianto� que
�Dte ainda em excmcio da Câmara impossível ou desnecessário, apontamos a "na qualidade de fiscais do Exeaativomeni-
öeVerea�. Depé, os eereeäcres eleitos exagerada ,cpaantidlijte de votos Dulos e em cipal temos uma participação imponantc!

PrwJ����� ==:=��L�esa�='= =:;n=..o;.,:�i==:r°JonsrFL�;-. t��de&e=aÜa����1,�..�h,��
de�::��=�=�; :���p�s"e";[�ri;� :'J.,re::=�:,a��oa3:���: �u",m:�.:.:�:::.=d::!b���
foi a vontadetiamaioriaabsoluta dos eleíto- cxmvidados • CÍlamarem o prefeito Ivo KG-- fC"orPara' Luiz Zon-. que falou em' nome ��.nós.. muito depe,,ode o progre:-.so de
res jl.J'lllUCDlCS. Salientou saber da "res- neO e seu. Yioe Ademar Duwc para se cfui.. ... Jara6_
I:nsabilidadc que De:. pe$I.mas l.do aqui- f:m'" meta e fazerem seu juramento no �'

nc::���cam�. �If. ;::�:e�a��.::.w�uaI�.�., �ICM-'-DE-JARA-'-G-U-Á-�-o-pa·-'ça--·o""d<-e-m-pn:-s-as-em-,"'o-r:-'-'ria--.-P-....-.-"'us-·n--'ficar-__ -'·-a-'s-ee-r••Disse, 'IalII�. ÍJue in! realizar uma A setSio 'foi' encemufà com 1O<Ios os

'- admin�o voltada para • probidade e preseDteIi�tando o HiD� Nacional.�do ::=�!����e'!: :J:. ímpo�.tc comem.o- l:��!�:.'!':�I� ��.
�=-�:.':F:r.::P'\;":.'�=:"'�,· z::eei!r:n":..::�,:!.::� cJaZ$rag.9u7ál.e5m03.89289f.206i'edn'� SCHROEDER - O novo de "grande importância pa
Disse lcr a certeza que.suaeq� admirus. de VereadoreS. Momento einocionante: foi T.

. ,�cfeito que assumiu em ra incrementar o Programa
tTativa estar. toésa oom suas etrizes de quandofoicantadotambémoHinodeJara- �Sn��232.47J�S�2�8�1 �� ta:d:�:: J:o����:n:� :��=�rJiciai.ir;!t:=:goveKo.:.r=n'l:�:etod�:; f:;; guL Kun;U ��do com asenbora cecma presentando uma diferença início de ano. causado·peJas lha mecanizada e a aquisi
um govemo de harmonia. junto corri seu· � tem· tr& filhos: Fedra. Alencar Geovane param�.deS46%, com um' fortes�chuvas que assolaram çâo de urna máquina no va

vice e os �adores. Segundo ele. ·�ve.. e Ivo Petras. � formado em EconolDlà c sQpe�vit de 933,62.'mesmo a região nos últimos dias. lar �e dois·e meio milhões
mos um �óodo de transição, uma nova Ciências Contábeis e é também advogadQ. �m . ��o �upe:do os in· ����pi���� :!�a:�n�� �� de�f:::.a��: ��Pi���: '

�ileq��=:Sj��=::::� :�!= ��X:���:f!:.é��':t!Jr tr::: Woã:;:töESo: A Ca· danificadas. além da perda no". ". _.

za de que 05 anos que �S50u junto à admi·" secretirio de Administração, Ein�nças, cex local. que funciona na de: lavoqras de arroz. ban8--. AMVALT - NoS próximos
,nistração Vasellhe P..JOPiciou amplo coube- Saúde c Bem-estar Social na administração agência do Banco do Brasil, na.e !!specialmente a de mi- . dias será decidida a escolha
cimento dos problemas de Jaraptá. municipal anterior. .

' informou a arrecadação das lho. O prefeitoAdernar p!s- do 'povo 5eC!etário-exC'cUl!-
�mpre�s exportador�s �e ��.�� �ndo �od�. a 85S15- 'vo.Ca �m\-·�b._q n�me COf:!I'

compromisso na posse

Fac-simile da
edição deA

" Gazeta nO 850
de 13de

janeirode
19890nde
Konellelogia ti
administração
Vasel

mais difícel ainda, pois as pas
sagens sobem de acordo com a

distância, mais uma conquista
conseguída nesta gestão pela
direção da Canarinho (ver
tabela abaixo).
O último reajuste nem chegou
a ser discutido com outros
membros do colegiado. Um
diretor da Canarinho ne

gociou-o diretamente com o

prefeito Ivo Konell. O interes
sante é que não há sequer
checagem dos custos justífica
dos pela empresa para a

apresentação de novo pedido
de reajuste. A planilha de cus
tos é unilateral, apenas a
empresa tem. Quais os
critérios avaliados pelo Execu
tivo? Fica a pergunta...

VEREADORA

JUSSARA
VICENTE BÓRIES

PL-N°22630
EDUCACÃO E

.

ÁREA SOCIAL

VASEl- GUENTHER
m ALIANÇA PARA NOVA JARAGUA

Jaraguá 'do Sul, 19325 desetembro de 1992"
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