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Suborno

Empresários
e políticos
envolvidos
o empresário Rui Pereira,
sócio-proprietário da

construtoraConspar, de Itajaí,
recebeu dinheiro de um

empresário local pelas
denúncias que fez contra VaseL
Temos provas em fita gravada,
que Rui Pereira deveria
receber Cr$ 60 milhões pelos
.documentos. Contudo, Cr$
IImilhões foram ÁlvaroRoo,
presidente do PMDB local,
que intermediou a negociação.
A fita apresentada como prova
pela Força Democrática está

deturpada e não corresponde
exatamente à original, que
lemos em nosso poder.
Página 06

Favorecimento

Ação popular
contra Konell
e seu filho
Foi ajuizada no Fórum de

Jaraguä do Sul uma ação
popular contra a prefeitura,
envolvendo o prefeito Ivo
KoneU e seu filho, Alencar
Giovani Konell, através de
carta convite, o que
contraria princípios da

moralidade, previstos na

Constituição�
\

Prefeitura

'Pontes superfaturadas
A administração Ivo Konell!
Adernar Duwe pagou Cr$ 588
milhões a mais do que valem
as construções das pontes da
rua Reinoldo Rau e Ilha da

Figueira. A denúncia de

-superfaturamento foi feira na
\

Câmara de Vereadores, pelo
vereador Balduíno Raulino,
que se baseou em dados de
custos de obras semelhantes
feitas pelo DER. Balduíno
também questionou o fato de
ser sempre a construtora

J

Mama quem vence a

concorrência para construção
de pontes nomunicío. Com o

dinheiro pago a mais daria

para construir mais creches,
escolas ou postos de saúde
nos bairros.

RIO SUL
72-0091

AnoLXXIV N� 3709 Cr$ 1.500,00

Duas comarcas centralizam os votos da microrregião

Eleições: Vasel tem a

preferência do eleitorado
r

Muito mais do que uma obrigação, o voto é um

direito de cada cidadão que deve ser exercido,
com consciência e responsabilidade. Está em

jogo muito mais do que o siinples
comprometimento com determinado candidato

em troca de favores.

Amvali - Um total de 82.030 eleitores estão aptos
a votar nos cinco municípios do Vale do Itapocu
nestas eleições de 3 de outubro de 92. Somente em
.Jaraguä do Sul e Corupá, que representam a 17a.·
Zona 57.791 deverão depositar seus votos, ou

justificados junto as 312 seções instaladas.
As apurações serão realizadas no Ginásio do Sesi,
em jaraguá do Sul, onde serão contabilizados os

\ votos da 17a. zona eleitoral. Os trabalhos serão

agilizados com a instalação de 13 micro

computadores. Jaraguá doSul tem 50.354votantes,
espalhados em 184 seções. Corupá tem 7.437
eleitores em 29 urnas. Os primeiros votos devem
ser abertos já às 17h30min. do dia 3, segundo
informa o juiz eleitoral, doutor Ricardo Roesler.
Massaranduba tem este ano 8.062 eleitores,
Schroeder 3.392, Guaramirim 11.875. As apurações
dos votos de Schroeder, Guaramirim e

Massaranduba serão feitas no Parque Municipal
de Exposições de Guaramirim, onde é sediada a

60a. zona eleitoral que contabilizará 24.239 votos.

FONE (0473)72-3200
TELEX 474 - 519

FAX J(0473) 72--0304
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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

Barão de Itapoeú

HÁ50ANOS
Em 1942, entrava-se na em do cruzeiro,
a nova moeda que substituia o mil
réis. Assim: Rs. $010 equivalia a Cr$
0,01; Rs.$l00 a Cr$ 0,10; Rs. 1$000
a Cr$ 1,00; Rs 10$000 aCr$ 10,00;
Rs. 100$000 a Cr$ 100,00; Rs.
1:000$000 a Cr$ 1.000,00; Rs.
10:000$00 a Cr$ 10.000,00; Rs.
100:000$000 a Cr$ 100.000,00 e Rs.
1.000:000$000 a Cr$ 1.000.000,00.

Reclamava-secontraa interferência
nas transmissões de rádio. Dizia-se
que raras eram as noites, quando se

procurava escutar a Hora do Brasil,
as tranmíssões eram perturbadas por
ruidos absurdos, intolerantes de

motores, motores para bombas,
máquinas de costura, não se

encontrando como alcançar uma

recepção capaz. Finalizava a nota

para afirmar que um aparelho de
rádioera para sedeleitare não para
sentir estremeções (?) de nervos

causadas por motivos que não se

[ustiflcam, É que havia suspeita de
que tais ruídos.eram feita;de propösíto
pelos quinta-colunas. Vejam só!

HÁ40ANOS
- Em 1952, o pref. Artur Müller,
assinava Portaria no. 40, concedendo
1Odias de licença para tratamento de
saúde, sem vencimentos, aROlAND
L.G. JANSSEN, ocupante do cargo
de escriturário, padrão O.
- A UD divulgava a tabela do

campeonatoda 2·�ivisão para o ano

1952: _gua Verde, 15 de Novembro,
Botafogo,Avaí, Ipíranga.em torneio
início marcado para 28de setembro.
- O Correio do Povo aparecia neste
ano com uma página editada em Ifngua
alemã, redigida pelo sr. Joesting,
quando ainda trabalhava na Indústria
de calçados Gosch Irmãos S/A

HÁ30ANOS
- Em 1%2, o Senado da República
aprovava por 33 votos contra 14, o
prqeto de lei que instituía a gratiflcação
natalina, chamado 13° Mês, para os

trabalhadores de todo o Brasil.
- O Rotary Club de Jaraguá do Sul
divulgava o decálogo AMIGO DA
CIDADE: 1 - Não jogue nada nas

ruas; 2 - Não pixe a sua cidade; 3 -

Nãomaltrate os jardins e as árvores;
4 - Não jogue lixo ou restos em

logradouros públicos ou terrenos

baldios; 5 - não transforme as ruas

em serventias de cachorro; 6 -

Mantenha limpa a calçada de sua

casa; 7 - Coopere com a autoridade

pública para a limpeza da cidade; 8-
Coloque à porta de sua sorveteria,
casa de frutas ou quitanda um

recipiente para cascas, copinhos ou
lixo; 9 - Oriente outras pessoas no

cumprimento deste Decálogo e 10-

Coopere para fazer de sua cidade
uma cidade limpa e agradável.

HÁ20ANOS �

- Em 1972, o representante do Vale
do Itapocu, dep. Octacflio Pedro
Ramos, seguia para Fortaleza, Estado
do Ceará, para participar do 6°
CONGRESSO BRASILEIRO DE
ASSEMBLÉIAS LEGISLATIVAS.
- O governadorColomboSaIIesvisitava
Jaraguá e inaugurava a creche
Constanza Piazera, com

hasteamento das bandeiras pelo
Governador, dr. Alcides dos Santos

Aguiar, Juiz de Direito e prefeito
Hans Gerhard Mayer, seguido de
discurso do dr. Mário Tavares. Seguia
se a inauguração da Rua 13 (BRe
280, hoje Adélia Fischer_, de acesso
à ponte Abdon Batista e discurso
do vice prefeito Eugênio Victor
Schmöckel. As 13 horas era oferecido
ao governador e comitiva um banquete
noPavilllãoArturMüDer, no Parque
Agro-Pecuário Ministro João

Cleophas, a que comparecia o alto

mundo administrativo, empresarial,
político e social do município, de
total prestigiamento ao acontecimento
tão importante
- E.V.Schmöckel escrevia COLONOS
CATARINENSES PARA A

AMA2;ÔNIA, de alereta para uma
.

iniciativa do INCRA, que pretendia
selecionar a; bons, lembrando a; pau-
de-arara que partiam para o Sul e

que, desiludidos canaã estão
retomando. Assim aconteceria com

os colonos selecionados na povoação
da Amazônia, o que considerava uma
orientação injusta que povoa
despovoando. Qualquer dia teríamos
que anunciar na Amazônia que
precisamos de braços para trabalhar
no Sul, em Santa Catarina, que
absorveu a; que ficavam para trabalhar
na indústria-Aliciando colonos trocava
6 pormeia dllzia ... Como vice-prefeito
sentia-se no dever de chamara atenção.

HÁI0ANOS'
- Em 1982, Paulo Roberto e Cesar

AugustoArenhardt, autores do projeto
do CENTRO DE CULTURA
JARAGUÁ DO SUL, divulgavam
carta aberta à população, a idéia de
um CENTRO DE CULTURA - face
a constatação de que parece que a

cultura anda um pouco esquecida.

A idéia tinha o apoio da Prefeitura

Municipal de Jaraguá do Sul. Deve
ter criado raízes, pois, anteriormente,
entre 1970 a 1973, na Adm. Mayer/
Schmöckel revigorou-se a biblioteca,
o arquivo histórico municipal e o

museu, todos em pleno
funcionamento.

� Duas RodaI Alta Tecnologia

_� industrial em matérias-primas
para alimentos

Fone:o(0473) 72-2277 -Jaraguá do Sul-Se
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Prefeito, imprensa, comunidade

Roupa suja se lava em casa
- Odito,muitoantigo, talvesquese
aplique em muitos casos, mais

propriamente no seio do lar, da
família e, às vezes, até numa

empresa. Porém, na imprensa,
quando esta realmente cumpre o

seu verdadeiropapelde informar,
de esclarecer, de tornarpública a
verdade sem tendências, a roupa
suja vai mesmo é para a

lavanderia, aberta e sem reservas;
onde todos podem vê-Ia sem

embalagens e sem subteifúgios.

O CORREIO DO POVO não
temporhábito, nemporprincípio,
calar-se diante dos erros e

desgovernos do prefeito. Nem tem

se humilhado e sesujeitado ao seu

Reminiscências

PJ demandatário absoluto, como cima para baixo, porque MS, o
se fosse ek o kgítimo dono da povo, a comunidade, não lhe�
verdade, OI senhor de toda a o tal direito quando o alçamos ao
comunidade, no modo de ver as cargo que ocupa.
coisas, queécorretoecondizcoma O servidormunicipal comrun,
verdade natural; Prefeito é um o empregado da Prefeitura,
servidor da cO,munidade, 'um desempenha sua função sob o

empregado do povo; uma pessoa C01IUllIdo da administraçõo da a&I
capaz que a gente contrata pelo do povo, ou seja, do secretário da
voto,para administrara casa do Odministração. O Prefeito não �
povo,fazendo-:a com honestidade na realidade, o chefe do servidor
ediscemimemoesendomuito bem públicomunicipal; nempodeestQr
pagopam ;sro.Apartirdomomento em si a decisão de admiti-lo, de
em que esse admnistrador começa 1IIIl1Ilê-1o ou de demiti-lo. Ble ali
a enc#rer;;se de vaidade e a tormar estáparaadministraromunicípio
ares de dono da Prefeitura e e suprir a comunidade das coisos
senhor dopovo, está na hora de queaprópria comunidadeprecis4
cortar-lhe as asas para que não para vivermelhor. OPrefeito qiue
voe tão a1Jo;para queentenda que admite, mantém ou demite
sua poSição está nivelada a todas I funcionários, está usurpando Up!tl
asdemaispessoasdacomunidade; função que não 1Jre compre, um

paraquenãosearvoreaolhardem direito que não lhe é ourtogado.

A micro-história
da rua do Imperador

tatos com Jaraguá para onde voltaria
novamente e foi um dos mais for-

tes comerciantes da praça.
Se na Revolução Federalista os

maragatos poupavam as vacas

apreendidas na Barra do RioCerro por
sua intervenção, aal 15 anos, a Revolução
de 1930 com suas tropas alí acampadas,
requisitavam mantimentos que nunca

foram pagos, provocando seu colapso.
Quanto a Reinoldo Rau, este chegou

em 1918 e foi um dos capitalistas
de grande projeção, que não só

ampliou as atividades do antecessor como
passou a outras atividades 'comerciais,
com relêvo na sociedade local, que
mudou-se, depois, para a Rua Domin�os
da Nova e, em 1943 seguia para Curitiba.
A casa a que aludimos ficava onde hoje
está a residência da sra. Dr. Alexander
otsa. Pois, a foto mostra um

acontecimento pitoresco daqueles
primeiros tempos: e rua em estado
deplorável que até um Ford bigode
encalhou, sob os olhares dos curiosos
nos trabalhos de salvamento. Nos
funda; o prédio de ANTONIO 1OBIAS,
pai de Jalile, que também mantinha

florescente comércio. Hoje a rua a;tenta
um bom calçamento e (')morar daquela
via é calmo e tranqüio.

A rua é de mão ünica, no sentido
Ep. Pessoa para a Get, Vargas e, no
lado B encontramos as propriedades
do dr. MarIo de Sousa, dr. Osny Cubas
DAquino, Dolores Berri, Hermes
Krueger, dra. Maria de Lourdes Pu2fiese,
a sapataria de Leopoldo Laercio Enke,
a propr. de Leopoldo Estefano Enke,
LojaModasMil, Luiz Luchini Fo., Loja
Lux,Pedro Schmitz,Modas UH, herdeiItl
de Roberto Horst, herdeiros de Alfredo
Meier (SaIzmeier) e o Correios, no
lado E, na esquina, a antiga casa comercial
de Germano Ehmke Fo., depois Max
Fiedler (Fritzi), Silvino Baratto, Walter
Weller, Móveis Usados Veloso, a

residência de LuizmarStinghen, a padaria
Viergutz e a antiga Rodoviária, ao lado
da Praça do Expedicionário.

Uma rua que tem o fascfnio de €Ontar
uma interessante história, onde o grande
.ausente é o Imperador.

Fritz von Jaraguá - 10/92

Esta foto foi cedida por Beims, um
cidadão blumenauense que deveria
merecer o título de jaraguaense
honorário.

Ela data de 1920 quando era um

pequeno centro , com negócio de
Reinoldo Rau, jornal do Correio do
Povo e cartório de Venâncio da Silva
Porto. Tudo reunido naquela parte do
lugarejo.

Antes desse tempo a rua teria se

chamado - CEcíLIA (CP, ed. 23, p.
1, 07-m-1920). Depoisela homenageava
um J1IOI18I'Ol-D.PEDRO II-o Imperador
doBrasil. Finalmente passou a chamar
se de Pe. Dr. Pedro Franken - o 1°
Vigário de Jaraguá. QuandoArturMüller
faleceu em 1957, a municipalidade
estendeu de homenagear este ilustre
homem público e, deram o seu nome à
rua que era de Franken, que passou
para a rua D. Pedro II e este foi
solenemente esquecido.

Todavia sobrou a história desta rua
que vamos resumir.

Tudo começou com Benjamin
Stulzer, o tirolês da província do Trento,
que se estabelecia em RodeioXII. Vindo
a falecer, Benjamin Filho, a mãe e irmãos
vinham à Jaraguá antes da revolução
federalista, comprando uma colônia e a
colheita era vendida pro Stein. Na quase
virada do século trabalhou na venda da
Colônia Jaraguá, de Pecher & Cia. -

Estabeleceu-se em P090 dAnta,
empreitando trechos da via Jaraguá e

venda de lenha para alimentar as

locomotivas.
Possuía bom patrimônio e no seu

salão de baile montava negócio de se-

cos e molhados, armarinhos e

fazendas, que vendeu para Reinoldo
Rau que viera de Brusque para aqui se
estabelecer.

No semanário JARAGUÁ"
ZEITUNG, ed. 23, de 07-02-1920, ele!
vendia por preço de ocasião carroça,
cavalos, areiamento, móveis, camas,
mesas, armários, vendendo também, a
casa e o invêntário de sua casa comercial.

I Mudava-se em abril paraOuroVerde,
atual Canoinhas, sem perder con-

/
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Amvali e em mais 93 cidades do Estado, do País e do Exterior.

Jaraguá do Sul, 03 a 09 de outubro de 1992
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Superfaturammento

1972a 1977.
O PDS concorre ainda com

16 candidatos a vereança. O

prefeito crê que o partido ocupará
pelo menos cinco das nove vagas
para o Legislativo.

O colégio eleitoral de
Schroeder é estimado em 4.400
votos. cidade pertence a Comarca
de Gua- ramirim, onde
acontecerão as apurações no

Parque Municipal de Exposições.

Administração pagou

mais do que valiam

duas obras de pontes
o prefeito Ivo Konell pagou

mais do que valia a construção
das pontes da ruaReinaldoRau
e do Bairro Ilha da Figueira. A
denúncia de superfaturamento
foi feita na semana passada, na
Câmara de Vereadores, pelo
vereador Balduíno Raulino.
Raulino comprovou que
conforme dados de custos de
obras idênticas fornecidos pelo
Departamento Estadual de

Estradas de Rodagem (DER),
.as obras deveriam custar Cr$ 588
milhões (em valores de julho) a
menos do que a prefeitura, na
gestão atual, disse que pagou.

A ponte da Ilha da Figueira
tem 3.122 metros quadrados e

deveria custar US$ 1.248.000,00,

Jaraguá do Sul - Foi ajuizada
ao Fórum de Jaraguá do Sul uma
açao popular contra a Prefeitura

Municipal de Jaraguá do Sul,
envolvendo o prefeito Ivo Konell e
seu filho Alencar Giovani Konell.

/

mas a prefeitura desembolsou
US$ 1.300.000,00, ou seja US$
52mildólaresamais.Jáaponte.
da rua Reinaldo Rau,
recentementem inaugurada com
muita pompa e até transmissão
ao vivo pela televisão, deveria
custar US$ 840, milhões, a

prfeítura, porém, pagouUS$ 874
milhões, ou seja US$ 34 mil a
mais.

É estranho que uma

admínístração, comandada por
Ivo Konell eAdemarDuwe, que
se diz tão autera e correta, não
saiba os valores do custo de obras
como estas, ou não tenha, ao
menos tentado se informar com
os órgãos competentes.Ou será
que existe outromotivo por trás
do superfaturamento.

Mais estranho ainda é que as

obras de construção de pontes
no município acabem sendo

sempre feitas pela empresa: a

construtoraMama, deCuritiba,
que até pouco tempo era

representada em Jaraguádo Sul
pelo vereador A1miro Antunes
de Farias Filho (O Peca), líder
do'PMDB na CâmaraMunicipal
e um dos defensores do prefeito
Ivo Konell e de seu vice, Adernar
Frederico Duwe.

Quem perde é a

mnunicipalidade, pois com estes

Cr$ 588 milhões pagos a mais

somen}-e pelas construções destas
duas pontes,muitas outras coisas
poderiam ser feitas como, escolas,
creches e postos de saúde nos

bairros.

Ademar piske:"venceremos a eleição"

Piske está certo
da vitória de
.seu candidato

Schroeder - o prefeito
Ademar Piske está convicto de
seu candidato à sucessão nas

eleições de 3 de outubro. A

afírmaçãofoi feita na terça-feira
(15) pela manhã. Piske disse ter
certeza de que o povo reconduzirá
à prefeitura Ludgero Tepasse,
atual candidato do PDS que
concorre em chapa pura Tepassé
já foi prefeito de Schroeder por
duas gestões, de 1965 a 1970ede

Segundo a ação, baseada no
artigo 37, caput da Constituição
Federal que diz: A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DIRETA, INDIRETAOU

FUNDACIONAL, DE
QUALQUER DOS PODERES
DAUNIÃO, DOS ESTADOS,
DO DIS1RITO FEDERAL E
DOS MUNICíPIOS
OBEDECER AOS
PRINCíPIOS-DA
LEGALIDADE
IMPESSOALIDADE,
MORALIDADE
PUBLICIDADE: E TAMBÉM...

A ação diz ainda que na data de .
_

� de Abril de 1992 a Prefeitura Prefeito compra pneus para a municipalidade da empresa do seu próprio filho
araguá do Sul, 03 a 09 de outubro de 1992

Mamata:Konellfavorece o filho
Municipal adquiriu da Empresa
ROZZACO COMÉRCIO DE
PNEUS LIDA, através de carta
convite no. 118/92, mercadorias no
valor de Cr$ 28.818.428,00 (Vinte
e oito milhões, oitocentos e dezoito
mil autrocentos e vinte e oito

cruzeiros), conforme nota fiscal no.
0759 sendo que a referida empresa
tem como um dos sócios
ALENCAR GIOVANNI

KONNEL, filho do atual prefeito.
A ação denuncia o

favorecimento do filho do prefeito
e por vias indiretas o próprio
prefeito, o que contraria a

Constituição Federal.
Entre as provas solicitadas na

ação está a requisição à Prefeitura

Municipal do processo de licitação,
ganho pela firma do filho do
PrefeitoMunicipal, além de que se

condenados deverão devolver aos
cofre públicos os valores
devidamente corrigidos.

03Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



MATUTANDO
Egon L.Jagnow

Venda seu voto

para um
I

"Collor"

Fala-sequeo impeachmentdo
presidente Collorfoiwn autêntico
exercício de democracia e que o
Brasil deu provas de sua

maturidade democrátrica.
Sou daopinião quenão temos

taJ1/aS razõespara comemaor: Isto
'

porque a necessidade' de um

processo de impeachment revela
que a democracia não está too
saudável, vigorosa e sólida como
se pensa.

E vejaporquê.Acontece que o
nosso atualsistema eleitoral ainda

possibilita a ascenção, de uma

maneira bem fácil, de maus

politcos, através de meios espúrios
e condenáveis.

Euma dasformasde ascender
politicamente, muito usada, é a

troca do votopor algumfavor ou
por favorecimentospolíticos.É a

assim chamadacomprade votas'.

E, apesar de condenadopor lei, o
abuso do poder econômico nas

campanhas eleitorais é visível Se

fosse possível contabilizar o que
realmente égasto nas campanhas
eleitorais, na maioria dos casos,

ultrapassa, em muito, o valor
declarado pelos partidos no

Tribunal Eleitoral E onde boa

parte deste dinheiro é gasto? Na
compra de votos certamente.

Ou não será assim? Se não

for, alguémpode dizer-meporque
centenas emilhares de saibro, brita
e areia, tubos e outras coisasmaisa
pontilham a paisagem,
principalmente dos bairros,
justamente emtempos eleitorais?
Será que caem como maná do
céu?

Enquanto este quadro de

compra e venda de votos

perdurar, enquanto o eleitor se

prestar como objeto num jogo
politico de interesses espúrios de

pessoas ou grupos, a nossa

democracia não será nem suadâvel
e, muito menos estável

Não deve-se também esquecer
que o compromisso do político
para conosco não édefazeralgwna
coisapor nós, enquanto candidato,
mas depois de eleito. Comopoderei
exigir algwna coisa dewnpolítico,

,

depois de eleito, separa ele vendi
meu voto? O compromisso dele

para comigo já foi cumprido.
Se pretendermos varrer a

corrupçãopolítica destepaís, não
ésó afastando o Collordogoverno,
mas é não vendendo o nosso voto

a candidato algum e não votando
em que se sabe que usa este

expediente. Não nos esqueçamos
disso na hora de votar. Não
vendamos o nosso voto a um

Collor e Cia: Ltda.

Mande seu recado paraoVovô.
Marido ou Namorado
Preço promodonal: Cr$ 5.000,00
- Ligue Já: 72-3363:
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Petistas vão em busca .de votos na boca de urna

PT acredita em

bons resultados

na eleição
oPartido dosTrabalhadores

não contabilizou os votos que
deve faturar neste 3 de outubro.
Mas esperamos bons resultados
- diz o secretário - geral Luiz
Hirchen - acrescentando que a

eleição de qualquer número de
veradores já será urna vitória para
o partido. Estamos sentindo
umabosaceitaçãodoeleitorado
nas portas de fábricas, nas casas
e nas ruas e vamos caçar votos
até a última hora, dizHirchen,
adiantando um trabalho cirrado
na boca de urna.

Cerca de 300 filiados integram
o PTem Jaraguá doSlll.Adireção
do partido os liberou para votar
em qualquer um dos candidatos
à prefeitura, já que o PT não

concorre com candiatura própria.
Aescolhavaida consciência de
cada um - diz o secretário-geral,
complementando que a

agremiação é totalmente
contrária aos votos brancos e

nulos.

Sã�planosdos candidatosdo
PT, caso eleitos: defender sempre

Schroeder

os interesses do bem comum;
ser representante de toda a

sociedade jaraguaense; atuar em
tempo integral como vereador,
discutir junto à comunidade;
democratizar a Câmara de

Veradores, incentivando a

presença da comunidade nas

reuniões; e acompanhar e

fiscalizar os ptojetos aprovados,
priorizando os projetos
populares.

São candidatos ao legislativo
peloPT:

13.620 - Antonio Odorizzi
Neto (Neto)

13.644 - Arnaldo Lemke

(Mandim)
13.602 - Erwino Neguerbom
13.699 - Espedito Pauli
13.622 - Henrieta S.E Pu1ceno
13.619 - Jobes de Brito
13.640 - José Osvaldo Alves

(Zé Preto)
13.610 - Jesuino Pereira dos

Santos (Marajá)
13.613 - Luiz Hirchen (Luti)
13.601 - Riolando Petry

(Alemão)

Hertel diz que o
,

povo quer mudança
Pela coligação PFL,
PRN e PMDB concorre

à prefeitura de
Schroeder nestas eleiões
o candidato Hilmar
Rubens Hertel, 28 anos,
vereador na atual

legislatura.Certo da

vitória, Hertel diz que
durante a campanha
constatou que o apelo
popular pede mudança
na administração
municipal.

construção de novas

pontes ligando o centro

aos bairros, incentivo ao

esporte e ao incremento.
da economia, melhoria
no setor de saúde,
regulamentação e

fiscalização no serviço de
transporte,
desenvolvimento do
setor educacional e
busca de soluções para
problemas como os da

enef!�ia elétrica, água e

saneamento.

Hilmar Hertel é filiado
ao 'PFL e presidente da
Câmara de Vereadores,
seu candidato a vice é

Gregório Alois
Tietz(PMDB).

Luti, secretário geral do partido

PSDB quer
fazer dois ou
três vereadores

Célio Bayer, presidente

São candidatospelo
_PSDB:
Vicente Caropreso
Célio Bayer
Sflvio Celeste

Sérgio Póvoas
Rubens Carvalho

(Rubäo)
GilmarSamapim
João Luiz de Souza
Edemiro Patemolli
Guida Schmidt

Jorge Gilberto Verbiniuma.

Nos planos de governo, o
candidato ressalta, a
gratuidade no serviço de

pavimentação,
ampliaçao da coleta de

lixo, valorização do
funcionalismo municipal,

Jaraguá do Sul. 03 a 09 de outubro de 199Z

Tucanos

Concorrendo com 10

candidatos, o PSDB
pretende elegerpelo
menos dois Vereadores
da Cãmara, ou três
como sobra, devido aos

nossos candidatos serem

pessoas novas e com

bom conceito na

comunidade, como diz
opresidente dopartido,
Célio Bayer.

A aceitação dos nomes
apresentadospelo
PSDBpara concorrerem

ao Legislativo, está
muito boa, diz Célio
Bayer, acrescentando
que domodo geral os
candidatos representam
certa comunidade. E é
nestas comunidades que
os candidatos irão atuar
em trabalho de boca de
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Duwe: eleição se ganha com time de lideranças
Candidato diz que ganha com folga

Dr.WalterBatista Falcon�

Eleições
credibilidade. Estamos maís de

quatro pontos à frente do outro
candidato e vamos confirmar
nossa vitória nas urnas, em 3 de

outubro, juntamente com a

eleição da maioria na Câmara

Municipal, entre os nossos 75
candidatos a vereador, coligados
à "Força Democrätríca", assegura
Adernar Duwe.

JaraguádoSul- Os candidatos
a prefeito e vice pela "Força
Democrática" (PMDB/PFL/
PDC), com apoio do PSDB e do

PDT), AdernarDuwe e Werner

Schuster, devem vencer as

eleições municipais jaraguaenses
com urna diferença de pelomenos
cinco mil votos, conforme as

previsões feitas pelo próprio
candidato a prefeito. Adernar
Duwe coloca como ponto
fundamental de sua campanha
conseguida pelos candidatos a

vereador, durante esta campanha
eleitoral. "São verdadeiros líderes
comunitários. Eleição se ganha
comum grande time de lideranças

.

representativas"; reforça.

Mas os comícios realizados

pelos candidatos da Força
Democrática - foram 40 comícios

quemobilizaram uma média de
20 mil pessoas -também podem
ser consideradas "termômetros"
nesta campanha, ressalta Adernar
Duwe.

às candidaturas da Força
Democrátrica.

Em recente pesquisa realizada
pelo Instituto de Pesquisas
Sociais da Fundação
Universidade de Blumenau

(FURB), os candidatos Adernar
Duwe e Werner Schuster

aparecem à frente na preferência
do eleitorado jaraguaense, com

42% das intenções de voto,
enquanto o adversário Durval

Vasel, daAliança por umaNova
Jaraguä (PTB/PDS/PL), figura
atrás, com 37%. Conforme o

levantamento, o número de
indecisos caiu para 13% e os

votos em branco representaram
8% do eleitorado entrevistado.
"Nossas pesquisas têm

Sábado tem eleições.
Após árduo trabalho dos
numerosas candidatos. Dois
concorrem aprefeitura, 140
asquinze vagasda Câmara
Legislatiua, onívelético da
campanha ficoumaculado,
pois a ganância por um

cargo público é
incomensurável.
Muitasperguntasficaram

sem respostas (vide artigo
da semana passada).
Todavia perguntas que
representammuito, tivessem
sido esclarecidas
devidamente. Tomamos
conhecimento de pressões
feitas por candidatos em

cima do eleitor/funcionário,
com ameaças veladas em

alguns casos e bem claras
emoutros. "Ouvotanomeu
candidato ou perde o

emprego". É triste, mas

comprovei este fato. É o

poderda força edo dinheiro.
Lembro que é impossível
saber em-quem você votou.
Nãoanule seu voto, nem

o invalide, pois assim você

poderá beneficiar o mau

político, que se locupletará
com este ato. Criticar os

políticosnão resolve, temos
que participar, pois assim

pode-semudar este quadro
de "conupitite aguda" que
assola opaís.
Briguem, exijam,

discordem, não se dêmpor
vencido. Mas exijam
principalmente um bom
nível de EDUCAÇÃO e

SAÚDE. Assim foi nos

países desenvolvidos,
passando para super
desenvolvidos. Com

educação emprimeiro lugar,
andando ao lado da saúde.
Não

Conheça OS candidatos da "Força"
PMDB
15.633 • Adalberto Frankowiak
15.623· Alberto Taranto Jr.
15.606 . Aleides Bachmann

PDT
12.288· Ataide Peres Camacho
12.624· Albano Aldrovandi
12.601 • Djalmo Bittencourt
12.640· Fernando Iepsen
12.655 • Luiz José Stighen
12.699· Neldo Milton Steckling
12.605· Nelson Renato Stinghen
12.612· Paulo Fernando Terme
12.692· Rudiberto Gaedke

12,602· Valei Cardoso

15.626· Amo Grutzmacher
15.609 . Aroldo Stein
15.610 • Afonso Rosá
15.602 • Darci Budal Arins
15.'622· Durval Borba Neto
15.625 . Flavio Manfredo Hornburg
15.605 • Gilberto Luiz Klein
15.639· Heins Teilacker
15.616· Hélio Luiz Heineck
15.602· Jair Alquini
15.620 • Jaime Sidnei Gielow
15.635 • José Antonio Schmitt
15.634· José Boaventura
15.632· João Mario Rodrigues
15.618· Luiz Alberto Oeschler
15.627· Luiz Volpi
15.630 • Marilze Y. D. Marquardt
15.607 . Maria Catarina de Souza
15.637· Marino Verdi Lenzi
15.643· Pedro A. Garcia
15.615 • Reno Schwarz
15.629· Roberto Braz Nunes
15.640 . Rosinei Brück
15.642· Rudolfo Gesser
15.608· Valdemiro Drews
15.636· Valmor Vieira

PDC
17.699 . Arildo Fodi
17.622· Conrado Hansen
17.611 • Mareio Gonçalves
17.633· Mario Wischral Sobrinho
17.688 • MaximinianoAlexandre da Luz
17.666· Moaeir Antonio Bertoldi

PFL
25.666· Altevir A. Fogaça Jr.
25.655 . Antonio Berns
25.690 . Augusto Guilherme Mueller
25.649· Bertolino Pellense
25.680 • Geraldo Werninghaus
25.645 • Gilmar Antonio Menel
25.602 • Ivo Formigari
25.610· Jorge Panstein
25.637 . José Tancon
25.603 . Julio C. da Silva Santana
25.644 . Nanei Solange Zimmermann
25.678 • Nilo Sim
25.6;20 . Paulo R. Emmendoerfer
25.659 . Regina Potapoff
25.605 • Reinaldo Oldenburg
25.601 • Rolando Eger
25.625 �Rubem Fonseca Flexa
.25.640· Ruy Dorval Lessmann
25.630 • Sebastião Krause
25.699 • Waldemar Schroeder

Todos OS bairros da cidade
foram visitados por Adernar

Duwe, Werner .Schuster, pelo
prefeito Ivo Konell, e por todos
os combativos candidatos a

vereador, na maior coligação já
registradana história política de
Jaraguá do Sul. O ex-governador.

. CasildoMaldaner, os senadores
Dirceu Carneiro (PSDB) e

Nelson Wedekin (PDT)
manifestaram publicamente nos
comícios o apoio incondicional Duwe, candidato da "Forçá"

Balduíno quer uma

votação inteligente
político que aí está, tenhamos a

certeza de que isto só acontecerá

pelo VOTO, pela escolha
consciente de candidatos dois

quais você não tenha que se

envergonhar no futuro.
Aos jovens, recomendo que

não omitam, que participem, que
votem com consciência.

Aos professores que, como
eu, acreditam na educação, que
sabem que á saída é através dela,
peço que participem sem medo,
não aceitando qualquer tipo de

pressão.. Está na hora de
acabarmos com isto. Temos
muita força juntos, unidos,

Queremos, juntamente com

Durval Vasel, representá-los.
Nosso compromisso é com as

causas da educação, cultura, lazer
e esportes. Quero continuar

participando com a mesma

dignidade que sempre pautou
minha vida profissional e familiar.
Por isso ofereço meu nome à

consideração.
Baltíuíno Raulino - P T B -

14.605

Depois de longa caminhada,
aproxima-se 03 de outubro. É
momento de reflexão, da escolha
de nossos representantes à
CâmaraMunicipal e à Prefeitura.

Vivemosummomentodificil
denossa históriae nãopodemos
fechar os olhos aos desmandos.
A classe política está
desacreditada.

Mas também é verdade que
só nós podemos mudar este

quadro. Por isso, algumas
considerações:

pensem que
quantidade seja o ideal. O
que vale é a qualidade. De
nossosprofessores, denossos
médicos, de nossos

profissionais liberais, de
nossospolíticos. Para estes
a quantidade éprioridade.
Pois representam número
âe votos.A qualidade vem
em segundoplano.

Votem com segurança e

tranqüilidade. O votoésua
arma contra ospolíticosde
última hora. Detalhe,

- Não troque, nem venda seu
voto. Não existe dinheiro queconsulta paga pelo INPS
possa comprar a honra das

Cr$ 3.950,00. "Êta
pessoas, a liberdade, a

saudizinhaf' consciência. Seja firme!
Dr. Walter Batista - Se temos clareza de que é

Falcone preciso mudar o triste cenário

It. Jaraguá do Sul, 03 a 09 de outubro de 1992

- Não votar ou anular o voto,

protestando, não é uma atitude

inteligente. É negar-se a assumir

responsabilídade, Todos perdem
com esta atitude. O voto é uma
arma poderosa, tem poder de
decisão.

Balduino Raulino, candidato a vereador
os·Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Iaraguâ em Foco

Sérgio Peron

Durante o ana de 1989 cerca de
30% das vencimentos de
determi1ll1llo vereador emJaraguá
doSul/oram depositadosna conta
no. 5351-9 em nome de WO

KONELL, conta BESC.
Tenho recibos dos dep6siJos.
Na semana que vem/açomatéria
completa. Ou alguém quer me

contestar??

Foi pedido na última sessão da
Cãmara uma Comissão de

Inquéritopara investigar denúncia
de superfaturamento naspontes
construidas em Jaraguâ do
Sul Existem dadossuficientes: os
jornais do Estado publicaram
como sendo palavras do prefeito
deque as obras custaram 3,5, 4,60
e até48 bilhões de cruzeiros (Diário
Catarinense).
Afinal de contas quantofoipago??
Alguém explica??

Oprograma CADEIANACIONAL
da redede Televisão OM, abordou
o CIlSO dofuncionário daPrefeitura
Municipal de Jaraguá do Sul,
Raimundo Fagundes. O

apresentador, Alborgheti tinha à
mão um exemplar do Correio do
Povo. SolJou cobras e lagartospra
cima doPre/eiJo, indignado com a

atitude do "ditador"jaraguaense.
Será queo "alcaide" vai responder
??

I

IvoKonen, meruinso como sempre
(aliás já escrevi que o cidadão
acredita nas próprias .mentiras)
disse que haviapedido desculpas
ao servidor e que já estava tudo
bem. Se não me trai a memória
em horário eleitoral gratuito do
dia 25/09 (não tenho certeza da

data).
Outra mentira. O servidor

ameaçado demortejá não estava
mais emJaraguá do Sul;pois seus
familiares temiam por sua vida,
wn.a vez que havia recebido nova

ameaça demorte.
No sábado à noite, dia 26/9 eis

quenumcomícionosalão Vitôria
na Ilha da Figueira surge
Raimundo Fagundes. Não

-

só
desmentiu tudo como afirmou que
ameaças é bem próprio do
DITADOR.

Pesquisas I:

Interessante.
Paraopessoalque estánaFORCA,
aspesquisas que apontamDurval
Vasel como lider na preferência
de eleitorado.
No entanto quando esta mesma

-

pesquisa aponta dados da

administração atual os dados da
administração atual; os dados são
verldicos e até comentados.
Não é interesante ????

Pesquisa 11

Peemedebistas já admitem a

derrota. Também não é para
menos. Repeteco das últimas

pesquisas emJaraguá doSul Jomal
de Santa Catarina: Durval Vasel
50,6% - Ademar Duwe 30,8%.
Jornal A Notícia: Durval Vasel
47,1% -AdemarDuwe 36,6%. E
agora José ???

06

Aliança prevê vitória com vantagem de 5 a 8 mil voto

Vasel: uma eleição garantida
Segundo todas as pesquisas

divulgadas na imprensa
estadual, como da Perfil e
Ideco (Blumenau), a eleição
em Jaraguä do Sul está
confirmada a favor do
candidato Durval Vasel, da
Aliança Para a Nova Jaraguá
(PTB/PDS/PL).
Tirando uma média dos

números percentuais, chega
se a um resultado aproximado
satisfatório, indicando uma

diferençapróVasel, levando
se em conta o universo
eleitoral de Jaraguá (50 mil

eleitores), de cerca de 5 aoito
mil votos, num cálculo
modesto.
A própria comparação das

concentrações populares nos
derradeiros comícios (de 2.000
a 4.000 pessoas) é um indício

singular, para a assessoria e

para o candidato Durval VaseL

Acampanha
O candidato-Durval Vasel

achou a campanha. dos
adversários, nos comícios e

nos programas do TRE,
pautada por difamações,
calúnias e acusações
infundadas, atingindo a sua

honra pessoal. Mas isto,
segundo disse, não se abalou
em aenhum momento, pois
os efeitos não foram sentidos

Suborno

As denúncias contra o deputado
Durval Vasel, feitas pelos seus

opositores da Força Democrática
foram obtidas através de suborno

feito ao s6cio-proprietário da empresa
Construtora e Incorporadora Constar.
de Itajaf,Rui Pereira, que é também
vereador naquele municfpio pelo e
mesmo partido de Ademar Duwe e
Ivo Konell, o PMDB. Rui recebeu
Cr$ 60 milhões pelo favor.

O Correio do Povo tem em seu

poder a fita original gravada em

conversa ocoriida entreRui Pereira,
Álvaro Rasá (presidente do PMDB
de Jaraguá do Sul) e dois empresária;
da cidade, entre eles um que é

candidato a vereador.
Na fita original a conversa não.

aoonteceu exatamente da fonna como

aparece no processo movido pela
Força Democrátrica, onde só foram
expostas frases amontoadas, com

cortes e deturpações.
Como exemplos, podemos citar

que aparecem por diversas vezes

outros nomes, que, supostamente,
teriam recebido dinheiro das obras
contratadas. Entre eles os de

Pesquisas apontam preferência do eleitorado pelo candidato Durval Vasel

nomeiodo povo e as decisões
estão sendo buscadas na esfera

judicial.
A briga judicial e as

denúncias

espalhafantosamente jogadas
na imprensa, para Vasel e seus
assessores, comportou apenas
um sinal de falta de objetivos
por parte dos adversários -

sem argumeritos e sem

condições de formular um

combate com base em

propostas e idéias.
Nos debates com entidades

e pro-fissionais liberais, VaseI
conquis-tou a confiança e fez
valer a exce-Iente estruturação
do seu Plano de Metas,
abrangente e sólido em termos

obra absurda ou inexeqüível
O resultado
A algumas horas de se

começar a apuração, o

candidato Durval Vasel faz
uma previsão mais otimista
do que os levantamentos das

pesquisas. Para ele, a

diferença a seu favor vai

surpreender.

dizer que tu está disposto a ir pra
rádio. Só pra assustar. Mas isto nunal

vai pra rádio. E Rui Pereira,
acreditou, e chegou a dizer é bom
só ter uma conversa em alto nfvel.
Senão eu vou trabalhar em prefeitura
aonde?, questiona.

Ao contrário do prometido, o
assunto foi a público em denúncia
da Força Democrática. No fim, quem
tem culpa maior nesta história, e a

justiça deveráprovar isto, éo própriO
Rui Pereira que costuma subornar
as pessoas em troca de obras e g�ta
também de receber subornos de�

_
os lados, como está provado.

Eta brasilzinho !

Declaração PEREIRA, pagável em Jaraguá do Sul

(SC), se destinou exclusivamente ao

pagamento de Fornecedores de materiaí!
deConstrução da empresa acima ciueII,
residentes em Jaraguá, tendo em vista

que a mesma COnstruiu vários préd�
escolares para a Prefeitura Munici�
no período de 1987/88.
Declaro, outrossim, que a

ordem�fJcumprida nos objetivos destinada,
tendo, portanto, nenhuma reclamaçãO

.

fazer.

ITAJAf (SC), 26 maiode 1988.

Empresário pagou por denúncia

Eu, abaixo assinado, brasileiro, casado,
residente na cidade de ITAJAÍ (SC),
sócio-gerente da empresa CONSPAR
Construtoran e Incorporadora Ltda., com
sedeem Itajaf (SC),DECLARO a quem
interessar possa, para todos os efeitos e
fins, que a Ordem de Pagamento por

. Cheque n? 87/694, emitido pelo BESC
de Itajaf (SC), em 08/09/87, no valor de
Cr$ 664.000,00 (Seiscentos e quarenta e

quatromilameiros),afiM>rdeDURVAL
VASEL.tomadoroSr.RUIANTÓNIO Rui Antonio Pereira M

Jaraguá do Sul, 03 a 09 de outubro de 19'1<

Ademar BrázWinter (ou deverämos
chamardePedroCollor) quemoveu
a ação contra Durval Vasel.

Só, que, de forma oportunista;
na traascrição de trechos da conversa
que aparecem no referido processo,
o advogado da Força Democrática,
provavelmente orientado, mudouo
nome de Winter para Guenther,
tentando certamente confundir a

opinião pública e fazê-Ia pensar que
a referência seria ao candidato Alfredo

Guenther, que entretanto, nunca

trabalhou na prefeitura, o que era o
caso de Winter, que liberava todos
as cheques de pagamento.

Segundo a gravação, até o PMDB
recebiadinheiro da construtora.Rui

Pereira, em um trecho da conversa

diz:5% iaparaopartido, eumesmo
assinei as recibos em nome do

partido....
Denúncia valeu 60 milhões
O sócio-proprietáriodaConspar,

Rui Pereira, deveria receber daquele
empresário que participou da

conversa, Cr$ 60 milhões por uma
fita gravada e peJa rupia de um cheque
administrativo.

ficou acertado que Cr$ 40 milhões
ficaria com Rui Pereira e Cr$ 20
milhões com Rasá (Temos a fita
deste enoontro também, o quemostra
o carater das envolvidos).

Em trocadomaterialcedido,Rui
Pereira recebeu a promessa sublime
de que as acusações nunca iriam a

público através da imprensa. O

empresário dizia: Pode confiar é só
olhar nosmeus olhas. Pode honrar a
minha pessoa e Rasá concordava.
O empresáriocontinuava sövarnos
usar isto para uma reunião com o

alemão. Vamos falar para ele e cair
fora. Vamos dizer que te pagamos
300 mil dólares pelos documentos e

tesoureiros na época: Ivo Konell, Só, que em encontro anterior com
Aristides Panstein e até mesmo de. opresidentedoPMDBlocaI,Á1varo
Winter, que é irmão do vereador Rasá, que intermediou as transações,
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PARA VEREADOR
PAULO

FLORIANI
PDS N211630

� VÄSEL
VICEVOTE 14 GUENTHER

m ALiANCA PARA NOVA JARAGUA

PARA VEREADOR ALDO ADOLAR MAUL

MAUL
PDS·N211650
ALIANÇA MRA NOVA JARAGUA

Nascido em Blumenau, 49 anos, ca
sado com a Ora. Isab91Maul (d9ntls
ta), possui 05 filhos: H9fmann, Erlca,
Elk9, W9m9f 9 William. FarmacIJuti
co-bioqulmlco, professor, administra
dor d9 empresas. Ex-Chefe d9 Gabi
nete da Seaetarla d9 Educaçlo,
Cultura 9 Desportos do Estado de
Santa Catarina, Ex-Direfor do Ensino
Profissionalizante Cooperativado. Foi
�tArio e Presid9nte de Comlsslo
Ex9cutiva Municipal do PDS d9 Jara
gUil do Sul. Em 1988 concorreu ao

cargo d9 VIC9-Prefeito pelo PDS. Ex
militar da Aeromfutica, defensor ativo
da d9mocrBCia, da Iivr9 iniciativs,' da
Educaç4o, Saúde 9 Saneamento.

VASEL/GUENTHER

PARA VEREADOR

VEREADOR
VOTE EM GENTE NOSSA

RA'MOS
PDS N21.1601

SAUDE..
EDUCAÇAO
SEGURAN.cA
HA BI TAÇA"O

I' '

� VÃSEL
VICEVOTE 14 GUUTHER

m ALIANÇAMY NOVA JARAQUA

UNIÃO POR CORUPÃ

VEREADOR

ALBINO
WEHRMEISTER
PDS N2 1'1620
VASEL - GUENTHER
ALIANÇA MRA NOVA JARAGUA

, IPF
O TRABALHO CONTINUA

PARA PREFEITO'
JOSÉ N.MÜLLER

VEREADOR
ALiANCA PARA NOVA JARAGuA

VICE
LUIZ CIEPLV

VEREADOR
ALIANÇA MRA NOVA JARAGUA

VEREADOR
GllMA'R

MENEL�
PFL - N2 25.645

, i' .

PARA VEREADOR
JORGE REIS

((RE I))
PTB' N2 14620

ESPORTE
CALÇAME�TO
EDUC�ÇAO

SAUDE

� vÄSEL

JOSE o.
PIERMANN

PTB • N2 14655
VASEL - GUENTHER

LOURDES

PUGLIESE

__� -fll

VICEVOTE 14 GUENTHER
m ALIANÇA MAA NoVA JAAAGUA

PARA VEREADORA

PL - N° 22699

MARIA DE
,

.

PARA VEREADOR

Ij I

pARA VEREADOR

·.FOGACA·I
NQ25.666

.

OUWE - SCHUSTER
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Filha de Paulo Roberto e Tânia

Klug, a gatinha Mainara Elisa

Klug, completa no próximo dia
S_,seus 16 anos, uma idade que
certamente ficará marcada na

trajetória de sua existência,
devido às descobertas que ela

traz.OCorreio do Povo deseja à
gatinha muitas felicidades

iD�RPE
\ _,� "ERAÇÃOfIIIJ DA MALHA

ßel3e".
CALCADOS

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

CALÇADOS PARA
TODAA FAM'UA

Av. MaL Deodoro, 183
Fone: 72-3585

REVELAÇÃO JOVEM
NOME:Adriana Manes
SONHO: Que as pessoas se

conscientizem que o mundo

precisa de "UNIÃO'� pois somente
unidos conseguiremos ummundo
mais justo e harmonioso
PLANO:Após concluiro 'JOgrau,

,

pretendo me dedicar à área de

criação, talvezpublicidade.
ÍDOLO: Jesus Cristo
SEX-SYMBOL: Jason Priestley
PARECER POLÍTICO: Vejo a

política como umgrandejogo de
interesses, no qual os políticos
esquecem dos que lhes depositaram
um voto de confiança. Espero
que o momento atual sirva para
o amadurecimento da democracia.

o Rotary do Distrito 465-0

Fjta é uma reunião do Rotary Club de

Florianópolis Leste, tendo como

presidente Olívio F. Nascimento. No

instante, de pé, o protocolo João
E.AMoritz faz a saudação aos visitantes
dos Rotary Clubs Florianópolis (Jaime
Unhares Filho eAquillesAmauryCordova
Santos), do Estreito (Wilmar Henrique
Becker) e Cachoeirinha-Râ (Hugo
Ricalde). Vêem-se ainda: Ruy Carraveta,
Alfred Heilmann, Jarbas de Oliveira

Gomes, JoséJ. Rosa eAlforisSchneider.
Na mesa principal, o secretário Julio
Emílio Moeller e, de pé Max Joseph
Reus Strenzel. Sua meta para 92/93: A

Festa da Esperança.

Fazendo seu
"debu", no
próximo dia 31, a
ninfeta Betina
Unterstell,filha

,

de Carlos (Clara)
Unterstell, de
Porto União.

a Semana

Dia 3/10 - Vianir bona, Serena V

Yorgas,WalterArnold, Adernar B
Wilmar Luiz Bortolini, Haroldo N
Fábio

-

A -Schaldach, Marlice

Steffens, em Massaranduba; Aldo
Bortolini, Teresinha Corrêa Blank,
Stein, Jaime Glatz, Flávia Tarn
Maria Odete Gramm Blank e O

.

Marquardt Wolf.
,

Dia 4/10 - Paulina Franzner, Wi

Meier, Gilda Wagner, em Guara
•.

Gustavo e Daniel Schmitz Menê
Rocha.
Dia 5/10 - Evalina Schwartz, Airton
Schiochet, Jeferson Luiz Beleti,
Modro Püttjer, Silvia R Narloch, S

.

Winter,'Márcia Müller Muniz e

Meli Volkmann.
Dia 6/10 - Fidélia Ponticelli, Adal
Siefert e Dalva Maria Rubini.
Dia 7/10 - Bertoldo Neitzel,
Butsohardt, Bruno Behling, M

'

FIScher, Lúcia Marquardt Pommer
'

Ernesto Torinelli, Maria Clécia Ch'
Darem e Giovani Junkes. Será realizada amanhã
Dia 8/10"Frida Thiem, Irene Zie (domingo), às 9 horas, na
Udo Rawietsch, Danilo Balsanelli,' Paróquia Silo Sebastião, a la.
Cristina Gomes, César Moacyr S'

comunhão de RAFAEL
Alsina Priebe e Christhian Fran" IrTENEN
Bruch.

"'. ,filho Cläudto

Dia 9/10 - Yola�da Morbis Engel_ (Carmem) Kienen.

,

Elmo Lemke,Wilma Gerent, em As Felicidades!

); Anderson Dorval Raduenz, em

pá; Adelino Volkrnann, Joel Dias,
Florinópolis, Carlos moreira, em

,

'lle e Ingeburg Marquardt Hasse,

\

DES TAQUE EMPRESARIAL
NOME: GilmarAntonio Moretti

UMIIJE4hNomalprreNJdearm:luJrrimentoamo�hllmnõ:,wútil
ao outro, ou sejo na atividade empresarial ou comunitária
UMCONSELHO: Temos que acreditar em nóssa capacidade
de realizações, sabendo administrar os "talentos" recebidos
.e multiplicá-los das mais diversas maneiras.
UMA RECEITA DE SUCESSO: Sensibilidade para
percebermos a razão de nossa existência e aproveitarmos
as oportunidades que surgem;
Bom sensopara realizarmos a escolha certa; Flexibilidade

para compreender () ser humano na sua individualidade e

limitações; Muito trabalho: agora é só misturar tudo, sem
I

medo de exgerar no trabalho.

102 anos da "Nona" Luiza
No próximo dia 5 do coreente a

"nona", LUIZA LONGO
FIAMONCINI deve completar
102 e 3 meses de idade, residindo
no bairro deNova Brasília, onde
mora com seu filho de criação
HENRIQUE VIEIRAe de sua

esposa MARIA PLORIANI
VIEIRA.

Ela nasceu em 05-10-1890 em

, Rio dos Cedros, filha de João

Longo e Maria Bona Longo,
naturais da Áustria e era casada
com Germapo Fiamoncini, que
faleceu em 13-03-1990, aos 98
anos de idade.
À "nona" Luiza os cumprimentos
desta folha.

�IZARD
RESTAURANTE E PETISQUEIRA

01 CONVERSATION

INSTITUTO DE IDIOMAS
QUEM FEZ FALA BEM

Fone: 72-0294

Especializado em frutos do mar
Aberto diariamentepara almoço e jama

QlIat1a e Sexta: SOPA DEPEIXE
,

Novo endereço: Rua Pres. Epitácio Pessoa, 279 esqui
na com a Cei. Emüio C. Jordan - Jaraguá do Sul -

SC

II

II
II
I'

FONE 72-2689

Av. Marechal Deodoro,601
Jaraguá doSul· SC

08

i ,,!,��mr@F!llr DA"�"
.. '-1:--' DU...,.

deTelefones
COMPRA - VENDJj: - ALUGA

Rua WalterBreithaupt, 92 (defronte ao
BeiraRio Clube de Campo)
Fone (0473) 72-2598
Jaragu4 do Sul - SC

RESTAURANTE SAMUARA
Buffet completo com mais de 25 pratos

O preço é cobrado por quilo
(paga o que consome)

Servimos almoço e janta
Rua Mal. Floriano Peixoto, 79

em frente a Marrakech

II
II

II

I,

II

Herdeiro
o ,lar do casal amigo Agostinho
(Rosernary Dalcanalli) Klinkeski está
engalanado desde o dia 24 de

setembro, com o nascimento do

garotinho Guilherme Augusto.
Parabéns aos papais corujas e

felicidades ao novo herdeiro.

JACKSON JAGELSKI, filho de
Armino e Goreti Jagelski tomará a

primeira comunhão dia 11 do

coerente, em cerimônia às 8 horas,
na Igreja São Judas Tadeu.
A recepção realízàr-se-á às 11 :30hs,
no salão em frente à Gruta de Rio

Molha. Felicitações ao Jackson!

CLíNICA
VETERINÁRIA

Dê o que hã
demelhorpara
seus animais

VIDA

Atendimento clmico, cimrgico,
intemamento, raio X, vacinas,
hospedagem, petshop, banho,

tosa, carinho e proteção.

Rua luiz Klenen,127 (ao lado PInk '

and Blue)
I Fone (recados) 7l-OJ91 e 71·1430

II
II

li

MMicos Veterinabios

ADeUse B. Lebmann
CRMV2-1l2S

Maudcio Lebmann
CRMV21l26

Bettina Goscb
CRMV2 -1389

Rua Reinaldo Rau,632
Fone: 72·1599

Modo depreparar' , ,

oa80ese e peIto de frartgo, corte em cublnhoe e tempere com o &al, hnlio " manlerona a gosto.
Frite em 1 colher .de manteiga e 1 colhêr de 61eo o frango, at6 dourar•

Acrescente na panela o arroz 16 lavado, 4 dcaras de 6gua e sal. Tampe a panela e cozinhe em togo brando. Sirva

alnds quente.
�e Quiser. enfeite o' prato com chelro·verde picado.

Dê "Prêmio Plus"
" Sempre um prato 'especlal'com a

,

. QU"alld�de do arroz Urbano eitl(tUrbano.
'\ _.

_-

v.'':: .-._

Dr. Edson Carlos Schulz

Video Endoscopia Digestiva (Estômago e Intestinos)
Uhrassonografia geral (Ecografia) Gastroenterologie

Rua Jorge Czemiewicz, 84 - Fone: 72·1109'
• C�nvênio com Unimed - Banco do Brasil - Caixa Eeonômlta

•
Federal e II)ESC.

{Ir

11ft tM':EE:=�otlT�.

�fi)�OOfl�l. Av.Marechal Deodoro,601
.

.:=::o:W===�=WJ===LJ=\IijJ:o:::!::'=[�= FONE 72-2689 Jaraguá do sersc

A melhorforma depremiar
Bom desempenho, qualidade eprodutividàde:

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

freezers e muito mais.
.

Venham nos fazer uma visita,
Venham conferir

"ZINHO BATISTA"
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CP Classificados

Chevette SL - prata - 90

Chevy 500 SL - branca - 87
Monza SUE - vermelho met. - 87
Monza SUE - ouro met. '- 85
Caravan Comodoro - cinza met. -

83
Chevette L - verde met. - 80
Del ReyGL - azul met. - 85
Corcel II - bege - 83
Passat Village - branco - 84
Gol LS - vermelho - 82

Voyage LS - cinza - 82
Fusca 1500 - vermelho - 73
Escort L - branco - 84

t [',d, Com!
r�lJd JO! f,'J!i ;1' .... /q

�'-JIH' I.C',1·,).�� ';t 21}yQ
)-.-.) ',iii .�.t' "ql!'� (10 �..

: - se

� ri d. h ( � I�i

Rlj�l GtJ�II(\i-,l·;I,ll

rOld U;�-,',n ::10('-:
g.l! � r q V i i (; r"-J o I,; ,1

HP
Automóveis
Fone: 0473 - 721353

Uno Mille - prata - G - 92

ApolloGLS cl ar - prata - G - 91
Escort GL - cinza met. - A - 89
Uno l.5R - vermelho - A - 87
Monza SUE - preto - A - 87

Comodoro cl ar - dourado - A -

87
Escort XR3 - vermelho - A - 87
0-20 cl ar - marron - D - 86
Santana CG - preto - A - 86
Santana GS - bege met. - A - 85
Monza Hatch - marron meto -A-
82 \

Gol S - branco - G - 81
Motos
CBX - 750 - azul - 90
XL - 1:::5 - preta - 88
RX -125 - prata - 82
Bote infláveI3,50mt.

Menegolti Velculos 5 A

Fe.... : ,,... - 'I2-GIJI - c.I•• '..r.I, 412
A.o ..,.hel.,..,.,. - -Ie
com.:........,..._..__ :_

Uoo'_� VOLIIIWAOIM

Parati GI - vermelha - 90
Parati LS - azul - 86
Parati LS - verde - 83

Voyage GL - vermelho - 89
Voyage CL - cinza - 89
GolCL - branco - 89·
Gol LS - branco - 86
Gol LS - vermelho - 86
Gol GL - verde - 90

Apollo GL - prata - 91
Del Rey GL - prata - 86
Escort GL - verde - 88
EscortGl, - verde - 89
Escort L - cinza - 91
Chevette SL - branco - 88
Saveiro GL - azul- 90

Apollo GLS - azul- 91
Monza SUE - verde - 84

Voyage LS - verde - 82

Voyage LS - bege - 86
OFERTAS
Escort XR3 - cinzametálico - 89

(ar cond, vidors eltr.) Cr$
59.000.000,00
SantanaGLS 1.8 - branco - 87 (4
portas, álcool) Cr$
45.000.000,00]

r.:.
� Menegotti Velculos S.A

Fon.. : 72-Ot11 - 724378 - c.I.. 'ou.l. 412
Av. M.fech.IDIodoto.I3O - ,,_SUl - SC
CGCMF:".431.IIMIiI01.•-��:�

UM_ 0.101..1, VOL�SWAGEM

Cizeski
Automóveis

Ltda.
Rua Joinville, 1878 -

fones: 72-0022 - 72-0063 -

72-0373 - 72-0301

Volvo NL 340 - branco - 90 -

Intercooler engatado - Cons.
Volvo N 10 Turbo - branco - 88 -

engatado
Mercedes Benz 608 - azul - 82 e

83
Ford F-4000 - branco e dourado-
83e85

Vollcswagen 7.90 - vermelho - 88
0-20 Custom S cabine dupla - 88
Pampa L - prata - 89
Fiat Fiorino - branco - 89

Chevy 500 SL - preta - 89
VeronaGLX 1.8 - branco - 92
Chevette SL - branco - 88
Kombi STD - branca - 87
Kombi Furgão - branca - 82 e 83
EscortGL - preto - 87
Escort L - verde - 86
Uno CS Top - prata -·89
Uno S - azul- 88
Belina L - marron - 86
Gol GT 1.8 - preto - 86
Parati S - branca - 84 e 86

Opala Diplomata - branco - 86
Santana CD - azul- 85
Fusca 1600 - branco - 85
Fusca 1600 - cinza - 84
Belina - cinza - 82
Passat Surf - cinza - 81
Fiat 147 - branco - 80 a 86

I

Automóveis s.a.

JAVEL
Jaraguá
Veiculas,
Peçase
Serviços Ltda.
Rua Joio Zapella, 214 -

fone 72-2111

Veículos Novos

Tempra Ouro - branco real - G -

OK

Tempra Ouro - vermo perolizado
G-OK

Tempra Prata - vermo perolizado -

G-OK

Tempra Prata - branco real - G -

OK

Tempra Prata - azul gurundi - G
OK

Tempra Prata - cinza argento - G
-OK
Elba Weekend I.E. - branco real
G-OK
Prêmio 811.6 Táxi - branco real
G-OK
Uno CSL 1.6 4p.- vermo granada
-G-OK
Fiorino. - branco real - G - OK
Fiorino - branco real- A - OK

Pick-np - cinza argento - A - OK
Veículos Usados
Prêmio C8L - vermelho - A - 90
Prêmio CSL - verde - A - 90
Prêmio CSL - cinza - A - 88
Prêmio S - branco - A - 87
Prêmio S - cinza - A - 90
ElbaWeekend - cinza - G - 91

Uno CS - branco - A - 92
Uno Mille - branco - G - 91
Monza SUE - cinza A - 88
Monza SUE - cinza - A - 86
Escort XR3 1.8 cl ar - branco - G
-89
Gol- cinza - G - 83
Saveiro - azul � G - 89

Menegotti Veículos
ABRA o OLHO! CARRO USAD'O E REVISADO Só NA 'MENEGOTTI VEÍCULOS.

Av. Mal. Deodoro, 930 - Fone: 72-0499

10 Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CP
MIMECAQ
Automóveis Ltda.

MATRIZ

Santana GLS 4 portas 88 A
Branco 65.000.000,00
Fiat Uno CS cl vidro eltr. 90 G
Azul 45.000.000,00
Parati LS 82 G Branca

35.000.000,00
Gol CL 1.6 88 A Branco

37.000.000,00
Chevette CL 1.6 85 A Branco

25.000.000,00
Chevette 85 A Branco

25.000.000,00
Fiat Fiorino 87 A Branco

17.000.000,00
Brasília 80 G Bege

12.000.000,00
Passat 80 G Verde

12.000.000,00
Saveiro 84 A Branca

18.000.000,00
GoI LS 82 G Verde

18.000.000,00
Escort L Série Especial 89 A
Preto 50.000.000,00
ColO Carroçaria madeira 72 G
Vernelha 11.000.000,00
1).10 Carroçariamadeira 82
Branca 45.000.000,00
Volkswagen 6.90 Carroçaria 86
Branco 65.000.000,00
Chevrolet Toco/carroçaria 77
Vermelho 22.000.000,00
M.B. 1929 cavalinho 85
Branco

-

150.000.000,00
M.B. 1519 c/ carreta c. seca 75
Vermelho 85.000.000,00
M.B. 1113 Truck 73
Vermelho 60.000.000,00

LIGUE PARA 72-3363 OU
'VENHA PESSOALMENTEAO
NOSSO BALCÃO DE
CLASSIFICADOS.

Classificados

Meu nome é Rafael
Alexandre Schumacher,
tenho 11 anos.Sou
estudante do Cal. Est.
Professor Heleodoro

Borges, e estou cursando
a Sa.
Para quem não conhece
omeu pai, o nome dele é
Mário Schumacher,
candidato a vereador pela
Aliança para a Nova

Jaraguá
Vote Mário, vote certo,

n" 11.645

OPORTUNIDADE
Vende-se ótimo lote na Rua Jorge Lacerda Fone: 72-0733

PARA VEREADOR
NELSON TRIBESS -

((MEIO))
PDS N211644

� 'lÄSEl

SAÚDE
ACOSTAMENTO-ASFALTO

TELEFONE PÚBLICO
ESGOTOS

VOTE 14 GUENTIIEI
m ALIANÇA MIA 110M ."AIUA

JAVEL

A Weg está admitindo

Assistente jurídico
Requisitos: Graduação em Direito e experiência
na área trabalhista.

Oferecemos: Benefrcios de uma empresa de gran
de porte e oportunidade de desenvolvimento pes
soal.

Os interessados deverão comparecer e/ou enviar
curriculum vitae para Weg S.A. Rua Joinville, 3000
89256-900 Jaraguá do Sul, SC

Aceitamos cartas de crédito, Melhor preço em veículos
novos e usados. Atendimento especializado e oficina.

Pensou

Ligue -

FIAT-

9(0473) 72-2111
Rua João Zapella,
214 - fone 72-2111

, 'laraguá do Sul, 03 a 09 de outubro de 1992 11Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



VENDAS

LOCAÇOES

LOTEAMENTOS

LOCAÇÃO VENDAS
CASA MISTA - cl I apto na Rua João Grubba, pröx à Weg II
CASAMISTA - Rua Adolfo A.A. Ziemana, s/no _

APARTAMENTO - Ed. Jaraguá, cl 3 dorm.
CHÁCARA c/SO.Opo.OOm2 em Guaramlrlm c/150m de frente s/aJfalto

CHÁCARA em NEREU RAMOS c/145.000.00m2 c/casa de 160m2�
TERRENO 13,50 x 38 na Rua Nicolau Schmitz.
CASA - Rua Campo Alegre, 148
CASA - Rua Arvelino Borba
CASA - TERRENO - Rua da Faculdade
TERRENO - Pr6x. Faculdade, cl 700m2
CASA - Rua 25 de Julho, Vila Nova.

SALACOMERCIAL - em Barra Velha - SC
APARTAMENTO - Av. Mal.Deodoro, 364, em cima Farmácia Kury,
cl 2 dorm.,sal, cozinha, Bwc e garagem + dep. de empregada.
APARTAMENTO - Ed. Jaraguá, c/2 dorm. + dep. De empregada
APARTAMENTO - Rua Rio Branco, 760, cl sala, 3 dorm., cosinha,
Bwc.

I
CASA DEALVENARIA - Rua 322, s/n. - Ilha da Figueira, c/3donn.,
sala, cozinha, Bfw. Peóx. à Tranportadora LB.

_ ..

SALA COMERCIAL - Rua Bernardo Dornbusch, cl 80m2
SALA COMERCIAL - Rua Roberto Seidel - Corupá

APARTAMENTO - Av. Getulio Vargas (Sobre o

Unibanco), cl3 donn., sala, cozinha, bwc
APARTAMENTO - Rua Albino Zanghelini - N. Ramos, cl
3 donn., sala, cozinha, bwc
CASA DE MADEIRA - Rua Luiz Sarti - Nereu Ramos, cl
3 donn., sala, cozinha, bwc e garagem
CASA DE MADEIRA - Loteamento Verbinen, cl3 donn.,
sala, cozinha, bwc e lavanderia

.

07 CASAS GEMINADAS - Rua Alfredo Funke, cl 2 donn.,
sala, cozinha, bwc, pröx, Supermercado Barth

CRECI 0914 - J

VENDE

TERRENO - com 471m2, Rua Antonio C.
Ferreira
TERRENO - com 2.500m2 com uma

casa de madeira, Rua Heinrique
Marquardt
TERRENO - com 506m2, Rua Walter
Marquardt
CASA DE ALVENARIA - com f20m2,
terreno com 420m2, Rua João Marcatto
CASA DE ALVENARIA - com 128m2,
terreno com 900m2, Rua Francisco
Hruschka
APARTAMENTO - com 86m2, 2
dormitórios, no Ed. Maguillú
CASA DE ALVENARIA - com 149m2,
terreno com 420m2, RuaAlfredo Carlos
Mayer.
CASA DE MADEIRA - com 148m2,
terreno cl 450m2, RuaWalterMarquardt.
APARTAMENTO - com 220m2, Ed.
Carvalho (2 garagens)
tAPARTAMENTO - com 100m2, Ed. Jacó
Emmendoerfer.

ALUGA

SALA COMERCIAL - Rua Bernardo
Dornbusch.
SALA COMERCIAL - Ilha da Figueira.
APARTAMENTO - com 3 dorm. + dep.
de empregada - Ed. Menegotti
KITTINET - com 1 dorm., próx. a Weg II
SALAS COMERCIAIS EM VÁRIOS
PONTOS DA CIDADE

Rua José Emmendoerfer
Rua Bernardo Dorn

;: busch Ilha da Figueira
Rua !����Ie, �/lOOm2i

.. -

Jaraguá do Sul, 03 a 09 de outubro de 1992
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ÁREA 52.000,00 M2
Anexo a Faculdade

VENDE-SE terreno de

1.212,31 m2 na Marechal

Deodoro, com 26,00 m de
frente

LOTES FINANCIADOS

possuimos diversos lotes
para sua escolha.

CHÁCARA

Completamente formada
com casa 100m2 de alve-

.

narra mais casa

chacreiro, lagoas
concretadas terreno

14.000m2 - Ilha da Figueira
a 5km do Centro

para
todas

J

Empreendimentos Imobiliarios Marcatto

Av. Mal. Deodoro. 1179

Compra eVende
,.,.
...

72·1136
I
I
I'

L J

EDITAL N° 18.459 DE 22-09-92
VALDECIR BASSANI EALIDIA GELSLEISlITER
Ele, brasileiro, solteiro, metalúrgico. natural de Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente emRibeirãoMolha, nesta cidade, filhode
Mário Bassani e Iracema Junkes Bassani -

Ela, brasileira, solteira,metalúrgi�, natural de Barra Velha, neste
Estado, domiciliada e residente na Rua Eleto Stinghen, 40, em
Barra do Rio Cerro, nesta cidade, filha de Izidoro Gelsleishter e
Lucia Kuczkowski Gelsleishter -

MARGOT ADÉLIA GRUBBA LEHMANN, OOclal do Registro
Civil do lo, Dlstrl�o da Comarca de JaraguR do Sul, Estado de
Santa Catarina, Brasil, faz saber que compar""eram em cartório
exibindo os documentos exigidos pela Lei, a Om de se habilitarem
para casar, os,segulntes:

EDITAL N° 18.455DE 21-09-92
VANDERLEI LUIZ DOS SANTOS E RITA LOBASKI
Ele, brasileiro, solteiro, mecânico, natural de Rio doOeste, neste
Estado, domiciliadoe residente na Rua Bernardo Dornbusch, 719,
nesta cidade, filho de Amoldo Crescêncio dos Santos e Ana
Crescêncio dos Santos -

Ela, brasileira, soltei,ra, industriária, natural de Massaranduba,
nesteEstado,domiciliada e residentenaRuaBernardoDornbusch,
719, nesta cidade, filha deAntonio Lobaski e Wadislava Lobaski

EDITALN° 18.456 DE 21-09-92
MOACIR DA CONCEIÇÃO E FRANCISCA ZENIR DOS
SANTOS DA SILVA
Ele, brasileiro, solteiro, natural de Joinville, nesteEstado, domiciliado
e residente em Ilha da Figueira, nesta cidade, filho de Maria
Romana da Conceição -

Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Capitão Leonidas
Marques, Paraná, domiciliada e residente em Ilha da Figueira,
nesta cidade, filha deArlindo Viega daSilva e Julia Bueno daSilva

EDITAL N° 18.457 DE 21-09-92

Cópia recebida do Cartório de Corupá, neste Estado -

GERSON PErRI PEREIRA EMARLENE KEISER
Ele, brasileiro, solteiro, natural deJaraguã do Sul, domiciliado e

residente na Rua Presidente Costa e Silva, 180, em Vila Lenzi,
nesta cidade, filho de Anselmo Pereira e Tereza Petri Pereira -

Ela, brasileira, solteira, natural deCorupá, neste Estado, domiciliada
e residente em Estrada Isabel, em Corupã, neste Estado, filha de
Ewald Keiser e Elfi Keiser -

\
EDITAL N° 18.458 DE 22-09-92
NARCISOWINKLER E NOEL! KOCH
Ele, brasileiro, solteiro, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e

residente em Rio da Luz II, nesta cidade, filho de RenoWinkler e
Isolde HomburgWinkler -

Ba, brasileira, solteira, operária, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada
e residente em Rio da Luz II, nesta cidade, filha de Gustavo Koch
e Laura HornburgKoch -

PROCLAMAS DE CASAMENTO

DECRETO N°. 772/92
DÁVIO LEU, Prefeito Municipal de Massaranduba, 'Estado de
Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
Legislaçãoem vigore de acordocom a lei no. 427191 de 13/12191,

DECREfA:
ABERTURA DECRÉDITOS SUPLEMENTARES
Art. 1. - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de crS
55.000.000,00 (Cinquenta e cincomilhões de cruzeiros), conforme
abaixo. especificado:
0200 - GABINEfE DO PREFEITO
0201 - Gabinete do Prefeito
0201.03.07.021.2002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito
0201 - 3.2.3.2 - Outros Serviços e Encargos - CrSl0.000.000,OO
0500 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS,OBRAS ESERV.
URBÂNos
0501 - Serviço de Obras e Coord. SeIV. Urbanos
0501.16.88.5321.006 - Contrução do Terminal Rodoviário
0501 - 4.1.1.0 - Obras e Instalações - crS 5.000.000,00
0502 - Serviços de Estradas de Rodagem
050216.88.534.2009 - Conservação de Estradas·Municipais
0502 - 3.1.20 - Material de Consumo - crS 30.000.000,00
0700 - DEPARTAMENTO DESAÚDEEBEM ESTAR

JUízo DE DIREITO DA COMARCA DE JARAGUÁ DO
SUL-SC
EDITAL DE CITAÇÃO
ODOUfORRICARDOJOSÉROESLER,JUIZDE.DIREITO
DA2a.VARADAOOMARCADEJARAGUÁDOSUI..ESfADO
DE SANTA CATARINA, NA FORMA DA LEI, ErC...

FAZ SABER a todos quantos o presente edital de citação, com o

prazo de vinte (20) vias, virem ou dele conhecimento tiverem e

interessar possa, que por parte deURBANOAGROINDUSIRIAL'
LIDA, através do seu bastante procuradorDr. ReinoldoMurara,
foi requerida a açãodeUSUCAPIÃo no. 4.606191, para aquisição
de seguinte imóvel: UM TERRENO de forma irregular, sem

benfeitorias, com área de 266,10m2, situado nesta cidade, à rua no.

07 Walter Marquardt, fazendo frente com 13m na referida rua,
travessão dos fundos com 17,80m, com terras de Adilson Pedro
Mais, estremando pelo lado direito com 13,40m, com terras de
Urbano Agroindustrial Ltda., e pelo lado esquerdo com 16,OOm
com a rua 279 sem nome. DESPACHO: "RH. A requerente

- NESTA; MEIER TRANSP. LIDA - R_�rtha Weege, 3514-
NESTA; MErAL RICO IND. E COM. LIDA - R. BR 280 Km 80
- NESTA; OTAVIO DEMARCHI - REstr. Garibaldi, 3514 -

NESTA
E, como OS ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram

a aceitar a devida initimação, faz por intermédio do presente edital,
para que os mesmos compareçam neste Cartório na Rua Artur
Müller, 78, no prazo da Lei, a fim de liquidar oseu débito, ou então
dar a razão porque não o faz, sob a pena de serem os referidos

protestados na forma da Lei, etc.

EDITAL
AUREA MÜLLER GRUBBA, Tabeliã e Oficial de Títulos da
Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da
Lei etc.
Faz saber a todos quanto este edital virem que se acham neste

cartório para Protesto os Títulos contra:
ADAIR VRES - R. Afonso Barthel- NESTA; ANTONIO LUIZ
ARAUJO - R Mal. Deodoro, 1520 - NESTA; ADOLAR JOÃO
BERTOl.DI - R. Pref. José Bauer, 3tO - NESTA; BAR E
REsTAURANTE NINA LIDA - R JoinviIle, 248 - NESTA;
FLAMALHAS IND. ECOM. LIDA - R Proc. Gomes deOliveira,
1626 - NESTA; GRANJA MATHIAS - R Tifa Matbias, sInO -

NESTA; MEREJAK CONF. LIDA - R Rod. BR 280 Km 58 -

NFsrA; MErAL RICO IND. E COM. LIDA - n. BR 280 Km 80

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- SCTitulo.

RMI Jaraguá do Sul, 29/09/1992.
AUREA MÜLLER GRUBBA - Tabeliã e Oficial de Protesto de

'araguá do Sul, 03 a 09 de outubro de 1992

EDITAL N° 18.460 DE 22-09-92
JORGE LUIZ VAILATIl E DARLISETßNIA DEMARCHI
Ele, brasileiro, solteiro, almoxarife, natural de Blumenau, neste
Estado, domiciliado e residente em Santa Luzia, nesta cidade,
filho de Carlos Samuel Vailatti e Rachel Vailatti -

Ela, brasileira, solteira, telefonista, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente em Santa Luzia, nesta cidade, filha de
Urbano Demarchi e Alzira Pavanello Demarchi -

EDITAL N° 18.461 DE 25-09-92
RODNEYROBERTODALBELWAADRIANA TERESINHA
WILLER
Ele, brasileiro, solteiro, auxiliaradministrativo, natural de Xaxim,
neste Estado, domiciliado e residente na Rua Francisco Vegini,
165, nesta cidade, filho de Roberto João Dal Bello e Luzia Pahl
Dal BelIo-
Ela, brasileira, solteira, telefonista, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente na Rua Sergipe, 1770, nesta cidade, filha
de Mario Weiller e Leonora ZipfWeiller -

EDITAL N° 18.462 DE 28-09-92
ROGÉRIO VIEIRA E LEOCADIA URBANSKI
Ele, brasileiro, solteiro, torneiro, natural de Jaraguá doSul, domiciliado
e residente na Rua Francisco Hrusehka, em Jaraguá-Esquerdo,
nesta cidade, filho de Antonio Vieira e Rainilde Junckes Vieira -

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Doutor Pedrinho,neste
Estado, domiciliada e residente na Rua Francisco Hruschka, em
Jaraguã-Esquerdo, nesta cidade, filha de Vicente Urbanski e Rosália
Urbanski -

E para que chegue ao conhecimento de todos mandei passar o
.... 'lente Editai, que será publicado pela Imprensa e em Cartório,
onde será aOxado durante 15 dias.

0701 - Serviço de Saúde e Fomento Rural
0701.04.18.111.2.018 - Assitência ao Produtor Rural
0701 - 3.1.2.0 - Material de Consumo - crS 5.000.000,00
0701.13.75.428,2.019 - Manut dos SeIV. de Assist Médica
0701 - 3.1.20' - Material de Consumo - crS 3.000.000,00
0701.15.81.486.2020 - Manutenção dos Serv.de Assist Social
0701 - 3.1.3.2 - Outros SeIV. e Encargos - crS 2000.000,00
Art. 2 - Fica anulado o crédito no-valeE-4e-Gi$. 55.000.000,00
(cinquenta e cincomilhõesde cruzeiros), conforme abaÍlio especificado:
0400 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
0401 - Serviço de Contabilidade, Tesouraria e Tributação
0401.99.99.999 - Fundo de Reserva Orçamentária
0401 - 9.9.9.9 - Reserva de Contingência - crS 55.000.000,00'
Art. 3. - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua

publicação revogadas as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, EM 24 DE
SEfEMBRO DE 1992.
Dávlo Leu

Prefeito Municipal
Publicado no Expediente na data supra
Hilário Frltzke
Dir. Dept de Administração e Finanças

deverá anexar aos autos em um qiliqilídio, � memorial descritivo a

área e a guia "ART". Intime-se. Designo o dia 03.11.92 às 16:30
horas, para a audiência de Justificação, Cite-se. Notifique-se.
Cientifique-se.lntime-se na forma dos artigos 942 e 943 do CPC.
Ciente o Ministério Público. Observe-se a promoção ministerial
de folhas 14 verso. Em 09.09.92. Assinado: RicardoJosé Roesler
Juiz de Direito". E para que chegue ao conhecimento de todos os
interessados ausentes, incertos e desconhecidos, foi expedido o

presente edital que será publicado na forma da lei e afixado no

átrio do forum, corrcndoo Pf1!ZO de quinze dias (15), para contestação,
querendo a contar da sentença que justificar a' posse, sob pena de
serem tidos como verdadeiros os fatos alegados pela requerente.
Dado e passado na cidade de Jaraguá do Sul, Estado de Santa
Catarina, aos vinte dias do mês de setembro de mil, novecentos e

noventa e dois. Eu, SérgioAlbertoMartins, Escrivão designado, o
subscrevi.
RICARDO JOSÉ ROESLFJR

Juiz de Direito

CONSTRUTORA
BEMAPI LTOA.
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Estado do Iguaçu,
um crime contra

Santa Catarina
o Prof. WALlER PIAZZA acaba de liberar

o MANIFESTO DO INSTITUTO
HISTÓRICO EGEOGRÁFICO DESANTA

CATARINA, aprovado pela diretoria, em que,
como a entidade cultural mais antiga deste

Estado, diante do recrudescimento da

movimentação que um grupo de alienígenas
vem planejando há anos para a criação do
Estado do Iguaçu, .com a mutilação de

consideráveis áreas dos territórios deste Estado
e do Paraná e de suas populações, visando
mobilizar a opinião pública contra o crime de
lesa-pátria, com premeditação, crime que
representa, como facilmente se percebe, uma
das formas de corrupção quevem flagelando o
Brasil nas últimas décadas.

Segundo o documento acima mencionado,
a campanha de aliciamento de adeptos se baseia
em argumentos que não resistem sequer a uma
análise superficial, por inconsistentes e

inverídicos.
O IHGSC enumera, a seguir, aspectos de

superfície, população, Produto Interno Bruto,
Renda Per Capita, ensino de 1° e 2°. graus,
mortalidade infantil, indústria em geral, energia,
transportes eanalisa os temposdosTerritórios
de Rondônia, Iguaçu e Amapá e do notável

progresso sócio-econômico, a partir do "Acordo"
de limites com o Paraná, em 1916 e a implantação
e asfaltamento da BR-282 e a

.. Secretaria de
Estado do Oeste.

As razões alegadas se baseiam na afirmação
de que Santa Catarina (E também o Paraná)
.haviam praticamente abandonado a área.

Mas oMANIFESTO vê aträs dessa idéia de

criação de um novo Estado a preocupação de

organizar um imenso "trem-da-alegria" em

que figurarão uns duzentos cargos de alta

-reruuneração, a começar pelo governador,
vice, 3 senadores, 16 ou mais deputados federais,
20 desembargadores, 12 ou 14 conselheiros do
Tribunal de Contas, 40 deputados estaduais,
10 ou 12 secretários do Estado e, por aí a
diante.
A opinião pública de Santa Catarina está,

praticamente, alheia ao que vem ocorrendo

porque os jornais e os políticos, interessados
em não descontentarem qualquer parcela dos
leitores e eleitores, simplesmente não tratam

. docaso.Éassuntoemqueo InstitutoHistórico
e Geográfico de Santa Catarina não pode omitir
se.

. O MANIFESTO conclue que a entidade tem
muitos argumentos para conseguir inverter os
rumos queocaso está tomando e prestará, com
isto, o maior serviço e não vai permanecer
apenas na postura de observador dos

acontecimentos para depois cuidar de historiá
los, o que seria o Instituto de costas para o

futuro e tratando apenas de fatos consumados.
Finalmente, espera que as forças vivas da
sociedade catarinense se aliem a este Instituto
nesta luta!

CAROS AMIGOS
Desde o início de 84, quando me estabeleci nesta

progressista Jaraguá, pratico medicina comunitária. Já
em 85, iniciei uma trajetória política não partidária à
frente dos hospitais, no aprimoramento dos serviços
de saúde e em cargos associativos.

E foi por esta intensa participação comunitária, que
há. pouco mais de um ano fui convidado pelo Senador
Dirceu Carneiro (PSDB-SC) para fazer parte de um

partido político. Logo após, então, incentivado por
amigos, resolvi enfrentar as eleições de 92 na

qualidade de candidato a vereador pelo Partido da
Social Democracia Brasileira.

o ,PENSAMENTO DA NOSSA CANDIDATURA

A Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul necessita mais dinamismo, arrojo e independência do
Executivo. Esta é, sem dúvida, a razão maior de querer ocupar uma tribuna naquela Casa. Como
profissional liberal, na condição de médico, me sinto angustiado de ter que aceitar maciamente,
imposições colocadas muitas vezes sem maiores discussões com a sociedade. A cidade cresce. Será
necessário que o Legislativo esteja à altura desta evolução para se transformar em ponto de apoio, não
só do futuro prefeito mas da sociedade como um todo.

.

Quanto mais esta sociedade for incentivada a se organizar em associações de bairros, pais e mestres,
de aposentados, de professores, e em outras formas de associativismo, mais poderá obter resultados
com a política. Só assim terá maior poder de reinvidicação e muito mais facilmente poderá exigir
prestações de contas de seus homens públicos,insistir na legitimidade dos processos de acesso ao

poder, cobrar é denunciar o político corrupto e incompetente e assim por diante.

JARAGUÁ ESTÁ SATISFEITA?

Contudo, há certas questões que preocupam demais. A qualidade de vida do jaraguaense, por
exemplo, que vem deteriorando rapidamente. E mais:

- Há moradias suficientes?
- Há favelização?
- A criminalidade está sob controle?
- Como vai a qualidade do ensino básico?
- Nossos hospitais estão acompanhando os avanços da medicina?
- O saneamento básico está sendo prioridade?
- A contribuição da mulher para nossa sociedade é mais conhecida do que reconhecida?
- Já não é o momento de Jaraguá ter a sua Delegacia da Mulher?
- E os idosos e aposentados, como os estamos tratando?
- Temos algum parque público onde a família jaraguaense possa desfrutar as horas de lazer?
- Como vai a qualidade do transporte coletivo?
- Há legislação específica para obrigar os infratores de trânsito a executarem serviços comunitários?
- Existe apoio efetivo aos excepcionais, aos inválidos e principalmente aos acidentados de trabalho?
- Como está o nível de consumo de álcool e drogas?
- E o nosso Centro de Reabilitação Profissional, vamos lutar por ele?
- Há creches suficientes?

O PODER DO VOTO

Discuta o conteúdo desta carta com a família em casa e no trabalho, na igreja,no clube e no bar com
seus amigos e pense no valor que tem o seu voto para enfentarmos os desafios desta cidade. Por isto,
NÃO DEIXE DE VOTAR, NÃO ANULE SEU VOTO, NÃO VOTE EM BRANCO. l\1uito mais que um
exercício de cidadania, muito mais que um exercício de democracia, O SEU VOTO E UM PODEROSO
ELEMENTO DE TRANSFORMAÇÃO DA SOCIEDADE.

Esta caminhada está apenas começando e estamos abertos para receber propostas de interesse
comunitário. Assim, contamos com você. Jaraguá precisa de gente séria. Em 3 de outubro então, você já
sabe: VOTE. VOTE CONSCIENTE!

SAUDAÇÓES!

VICENT.E AUGUSTO CAROPRESO

Candidato a Vereador - PSOB 45666

PEDESSISTAS
PRESTIGIEM NOSSOSCOMPAREÇAM ÀS URNAS

PRECISAMOS MOSTRAR

It

It

CANDIDATOS.E

NOSSA FORÇA! Dep. Vasco FurIan - Secretário NacionalPDS.

14 Jaragua do Sul, 03 a 09 de outubro de 1991 .
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Vôlei feminino garante vaga

Joguinhos Regionais
Leste-Norte

Blumenau - Ao vencer São

Bento do Sul, Gaspar, São João
Batista, Porto União e na grande
final a Brusque, treinada pelo
professor Jean CarIo Leutprecht,
,conquistou brilhantemente a

vaga para os Joguinhos Abertos
deSanta Catarina, de 12 a 18 de

dezembro, em Concórdia. Este

é o quinto ano consecutivo que
Jaraguá conquista a vaga nos

Joguinhos Regionais. "Pelos

resultados/podemos observaro
bom trabalho que vem sendo

realizado no voleibol feminino
em nossa cidade, e o apoio que
vem sendo dado pela Prefeitura
Municipal, pelo Colégio São Luiz
e pela empresa Dalcelis",
declarou o técnico Jean Carlo.
Além do vôlei feminino,

outras duas modalidades

conseguiram sua classificação, o
vOlei masculino e o xadrez

feminino, não alcançaram
classificação, as seguintes
modalidades: basquete
masculino,3°, basquete feminino,

Só vitória interessa
aoMoleque Travesso

4., futebol de salão, 3°, xadrez
masculino, 5°, xadrez feminino,
4°etênisdemesamasculino,3°.

Jaraguá do Sul - O Grêmio

Esportivo Juventus que ocupa o
'

décimo segundo lugar úa

classificação geral do

campeonato catarinense, com 12

pontos, não pode sequer pensar
em outro resultado, senão a

vitória, no jogo deste domingo,
às 16 horas, no estádio João
marcatto, contra o Internacional
de Lages.A situação do "moleque
travesso" ficou bastante

complicada depois das duas
últimas derrotas, diante do
Marcílio Dias (2 a T) e do

O técnico Itamar Belíasalma
terá, outra vez inúmeros

problemas para arrumar a sua

equipe. Além dos vários

jogadores que continuam na

enfermaria, Itamar não poderá
contar com Barbosa e Marcelo
Vita, expulsos no jogo de
Concórdia. Jorge Luís, já cumpriu
suspensão automática e deve
retornar no jogo de amanhã
contra o líder do grupo "A", da
Taça Cidade de Lages.

Concórdia (1 a O).

ATLETISMO
,

Nas modalidades de atletismo,
a grande sensação dos Regionais
foi o jaraguaense Marcelo Lucht
(15), que bateu o recorde dos

Joguinhos Abertos, no salto em
altura, com a marca de 1,80m.
Participaram ainda, mas não
obtiveram a classificação, os

seguintes atletas: Diese de

Andrade, 5° nos 200m e 3° nos

400m, Édio Carlos de Borba, 5°
nos l.500m, Juliana Jagelski, 6°
nos 100m,Mariana Klug, 7° nos
100m. Entretanto, são grandes
as possibilidades destes atletas
virem a participar dos Joguinhos
Abertos, pelo fato dos mesmos
terem os dez melhores tempos,
nas suas especialidades, informvoo chefe daDivisãoMunicipal de
Esportes, Hercílío Mendonça ,

Rosa.

;Entre no_seleto mundo dos grandes negócios
PRODUZA-SENO

Moda Sempre
Av. Getúlio Vargas, 55

72..3363

� CHIODINI

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

VENDE:

Apto Triplex cl 315m2 - Ed. Jacob Emmendoerfer
Casa de Alvenaria cl 160m2 - Ilha da Figueira
Casa de Alvenaria si acabamento cl 280m2 - Vila Rau
Terrenos em Schroeder cl 525m2 - 717m2
Terreno Rua Roberto Ziemarm cl 1.800m2
Terrenos Rua JoãoJ. Ayroso (Jguá Esquerdo) c/1.117,50m2

'

Terreno Ilha da Figueira cl 450m2 - 330m2
Chácara em Nereu Ramos cl 20.000m2 - casa semi-acabada de 80m2
Sala Comercial cl 65m2 - Ed. Florença
Sala Comercial cl 70m2 (térreo) - Rua Joinvílle

Apto. 1 quarto cl 66m2 - Ed. Florença
.

Apto. 2 quartos cl 130m2 - Ed. Florença

CENTER
SOM

C D's. DISCOS· FI'TAS

'--__---lI'

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

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

e copo Sundae
* Recepções em geral

PIilERA
PTB N214614

Marechal Deodoro,819

PREFEfTe

VASEl
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Jaime Blank

Triste

realidade

Com um time inteiro noDM,
O' estádio JoãoMarcatto mais

parece um hospital. Se não

bastasse isso, O' Juventus e o

campeão de expulsões e cartões
amarelos. O desastre parece
inevitável, principalmente
depois das duas derrotas

consecutivas, frente aoMarcílio
Dias e o Concórdia.O sonho
de disputar O' Octogonalficou
mais distante, e é preciso
conviver agora com ofantasma
do rebaixamento que começa
a rondar0'"'IoãoMarcatto". "E
uma triste realidade, que nem,
O' torcedor emuitomenos nós,
da crônica, gostariamos de

presenciar. CDmDa esperança
éa última quemorre, torcemos

para que o "moleque travesso"
dê a volta por cima.

O judoca Adolfo Carlos

Wuff,(II) aunpeão estadualpelo
Baepenâi, foi convocado para
representarSCnoCampeonato
Brasilei.ro, em Ipatinga(MG)A
sua ida está condicionada
mediasue o patrocínio de suas
custasde viagem.Aprefeitura e

as empresas de laraguá do Sul
estiúJ intimadas.
A derrota de 3 a 2 para o

Clube31 delulho, deJoinville,
complicou a situação do vôlei
feminino de Jaraguá. Precisa
vencer todas e depender de
outros resultados. Prôximo

jogo: quarta-feira (20h), no

"ArturMüller", contra a equipe
do Bluvoleilbreitkopf, de
Blumenau.

No períodode 10 a 12 de

outubro, será disputada napista
daFUR], em loinvilk, a úIti.rna
etapado TroféuGovernadordo
EstadodeAt/etismo.É também
a última oportunidade de

obtenção de índices para os

lASCo
Amodalidade de atletismo

dosJogDS Escolares deJaraguá
do Sul terminou na terça-feira.
ND masculino, a equipe foi a
E.B. Giardini Lenzi e no

feminino, o C.E. JoséDuarte

Magalhães, de Nereu Ramos.
O Coregio São Luís, de

laraguádoSul;participade 10
a 13 d&temis, no Colégio Sasua
Maria, em Curitiba, de um

Encontro Esportivo, em

comemoração aos 500 anos de
Evangelização da América

Latina.

SANTA· MARTA
CONSTRUTORA, INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA.

PROJETOS, CONSTRUÇÃO. OECORAÇÃO,VENDAS DE TE RRENOS, CASAS E APARTAMENTOS rua Reinoldo Rau ,'541 - Fone: 72 32 8 2
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A mais autêntica festa germânica de SC tem novidade

No ano passado, a ban
musical do Sesi classificou
eil) 2° lugar no mes

campeonato, o que repr
uma grande conquista.

Schützenfest começa dia 'nove
utilizadas durante as Olfmpiadas de
Barcelona.Aprefeitura comprou 52
carabinas calibre 22 e 25 e carabinas
de pressão num infestimento
atualizado de aproximadamente Cr$
700 milhões. Estas armas foram

entregues duranteosmesesde julho
e agosto a todas as sociedades de tiro
da região (são 26), que deverão utilizá
las em regime de comodato por seis
anos. As competições de tiro este

.

ano para três

rnodalidadesiohumbinho, flechinha
e carabina 22.

A previsão este ano é que 120
mil pessoas participem da festa. Uma

peculiaridade é que a maioria dos

participantes são pessoas da região,
o que dá à festa um caráter regional
e famãíar. É claro que também passam
pelaSchützenfestmuitos turistasem
trânsito que vêm a Santa Catarina

prestigiar osmuitos eventos festivos
que acontecem no mês de outubro. '

Como pontos altos da festa o

Jaraguá do Sul - Considerada a

mais autêntica festa das tradições
germânicas de Santa Catarina, a

Schützenfest de Jaraguá do Sul inicia
na próxima sexta-feira, dia 9 e se

estende até o dia 18. Serão dez dias
de muita festa, competições de tiro,
chope e comida típica.

Neste ano, as sociedades de caça
e tiro terão a disposição 50 armas

importadas da Alemanha, domesmo
nível técnico e grau de precisão das

II
I'
I' SPÉZIA & elA. LTOA.

�errafia e Serviço$ de Trator
Madeiras para construção e serviços de
trator com profissionais especializados ..

R. João J. Ayroso, 772 - Jaraguá
Esquerdo

Fone: 72 -0300 - Jaraguá do Sul- SC
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Para vereador

Elejaum

representante

àsua altura

� VÃSEL
VOTE 14 GttljGUENTHER
m ALiAIItÇA ""RA IitOVA oIARAGU'
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secretário de 'Iursmo, Leonel Floriani
cota os desfiles de rua que serão

realizada; nos dias 1 'l e 18 de outubro.
A Banda Alemã Original Mottener

retorna este ano para animar os bailes
no pavilhão "A" e "B" do Parque
Municipal de Eventos

(Agropecuário), o intercâmbio com
a Alemanha iniciou no ano passado.

Oktoberfest

Amaior festa geimânica do Brasil,
'

a Oktoberfest deve atrair este ano
mais de 1 milhão de- participantes
aos pavilhões da Proeb, em Blumenau.
A festa inicia dia 9, às 18 horas. Oito
bandas alemãs foram contratadas para
animar o. evento. Este ano serão

realizada; oíto desfiles de rua, devendo

participarmais de 3.000 integrantes.
AOktoberfest durará 17 dias e deve
transformar bruscamente a rotina
da "loira"Blumenau,coma presença
de todo o Brasil e do Exterior.

Campeonato

Banda do Sesi ganha
título sulbrasileiro

Papelusado vira dínheíre
o Rotaract Club de Jaraguá (de outubro. As

do Sul, está desencadeando a interessadas em ajuda com

campanha de coleta de papel usado, revistas e jornais, pode
usado. A -exemplo de anos fazer contato pelo telefone n

1747 (Helfrido).

A banda musical do Centro
de Atividades do Sesi de
Jaragauá do Sul, participou
no último dia 27/09 na cidade
de São Francisco do Sul do II
Concurso Ilha de São
Francisco do Sul conquistando
o 1°lugaremmúsica,regente,
baliza e linha de frente e 2°

lugaremmúsica e regente, na
categoria infanto juvenil. Ao
todo a banda conquiatou 6
troféus e 2 medalhas.

Com 52 participantes, a

Campanha

anteriores, o objetivo da entidade
á angariar fundos, os quais serão
'revertidos através de promoções
e doações à instituições sem Q_ns
lucrativos como: Apae, Lar das
Flores, creches do município �
outras.

A campanha se estenderá por
três semanas, a partir do' seu
lançamento, que será no dia 31

banda musical do Sesi,
participará o mês de novembro
próxima em São Paulo CO

Campeonato Brasileiro de
Bandas na categoria infan�
juvenil (até 1'7 ano�
representando Santt
Catarina.

VICENTE SÓRIES

,PL-N°2263
EDUCAÇÃO E
ÁREA SOCIAL

,

VASEL - qUENTHER
m ALIANÇA PAliA NOVA JAAAGUÀ '

Licitação para

pavimentação'
Massaranduba - Ogovernadordo

Estado, Vilson Kleinubing, presente
às inaugurações da Rodoviária e da
l a. creche municipal de
Massaranduba, no último sábado (26),
anunciou asfaltamento da rodovia

Massarandubafbarra Velha. Segundo
ogovernador, já existe orçamentopara
a obra que deverá ser iniciada em

poucos meses. Kleinubing garantiu
que em breve será lançado Q edital de

licitação para a pavimentação que
propiciarámaior desenvolvimento da
região que liga os doismunicfpios.

A solução para o mistério da morte de Carmem está em

"Martini Seco"
Um espetáculo adulto divertido!

Data 26, 27 e 28 de setembro e 2, 3 e 4 de ou,tubroj92
Horário: 20:30hs
Local: Anfiteatro da SCAR [[--lI Moretti, Jordan & Cia. Ltda.
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