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Ministério

Donini fala
da nomeação

· de Krause
Para o presidente da Associação

· Comercial e Indústrial, empresário
Vicente Doníní, à indagação

· generalizada pela escola do deputado
pernambucano Gustavo Krause para

· O'Ininjstério da Economia, Fazenda e·

,Administração é até certo ponto
· compreensível "Não só pelo nome

escolhído, mas, principalmente, pela
procedência do indícado", pois
Pernambucano não tem tradição
gerencial e força econômica.

'

"No entanto, os primeiros' sinais
.dão conta de que caberá ao ministro .

"

dO Planejamento, Pau}� aad��
conceber as Iesfràtégias .eoonôniiêaS.
··E aoministro da economia, compete

· executá-Ias", continua Donini.
. SegundoDoníní, não se pode perder

,:as esperanças: "O que a nação deseja
· é de que não haja retrocesso nesta
· dolorosa, mas' necessária caminhada

·

para a modernidade de nossa

comunidade. E o presidente Itamar
· Franco, precisa indicar de forma clara

.

qual o caminho a seguir", completa.

'.Muito chope
':e_ alegria na
Schützenfest
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Cobertura.completa
das eleições/92

1 i I \
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o Correio do Povo publica
um caderno especial com
informações e resultados das

eleições/92. Conta com
detalhes o escandaloso
assalto praticado por Ito
Konell e Ivo Patres Konell e

mais quatro capangas ao,
carro que trazia a tiragem do

CP da semana passada. E, .

publica a relação dos eleitos

pela inicrorregião da Amvali,
entre outros assuntos.
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Pete'bista confirmou nas urnas favoritismo depesqursas

grandc goverllo
ITi�(P, �ano
€OPIADORAS BALANÇAS

VENDAS E ASSISTÊNCIA
(04731' 72-2988

Durval Vasel (PTB) é o novo prefeito eleito de Jaraguá do Sul

As previsões das pesquisas
se concretizaram, Durval
Vasel já

é

o novo prefeito
eleito de Jaraguá do Sul. Ele
venceu com vantagem de
6.196votossobre seu

concorrente, Adernar
Frederico Duwe. A derrota
de seu candidato à sucessão
já era admitida às doze horas
de domingo pelo prefeito Ivo
Konell (PMDB) que, como
sempre, acabou culpando a

imprensa.'
.

Vasel' promete uma grande
administração, "melhor ainda
do que"'ã que-fizemos
anteriormente". E diz que
venceu a melhor proposta,
aquela que veio diretamente
da vontade popular. A
derrota de Duwe foi

explicada de forma simples
pelo petebista: "Não adianta -

fazer obras e dar pontapés.no
povõ", iroriizou o prefeitO'
eleito. I
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'A razão 'da'vitôria:,

"

o motivo da derrota

.. �'A História, de .nossa gente.não pode-fieàr ,<. I , ,

, .

só na saudade"; O Passado so �importânte
se o seu tempo foi bem empregado

., ; • j

Barão de ltapocú ,

aos cargospor uma escolha pura e si
do povo que é em síntese' o Municq,;.,
Estado, a Nação. São empregados do

'

sãoservidoresda romunidade. São
atravésdo voto,para administraremos
públiciJ8. RecebemonIenadaspehdes.eIrI/II.
de suas tarefas. OrdelUliJos estespogt/8
seu empregador, pelo seupatrão,pelo

Quando os homens que se angaÍIUI
politica cllegarem a entenderper/eh
a sua posição e a SIUl missão, a p
po/íIica,tomará ouJro rumoepcmama

finalmente, o seu legítimo Illgar,
parlicipante de real destaque nos tI,
da Comunidade, no ,seu 4esenvolv�
Setl etguimento,seja estaumMu"icipio,

,

Estado ou a Nação num todo.
'

Em Jaraguá do Sul, llmeeu e IIenc«í
mai«popular, omaismodesta, aquele llIIf
nillela a todo$, sem vaidluJe, sempreptt' .

sem 1IUlI'F'tJgdncia. Aquele t/ue reabM,*
servir, semmesmo esperai" ser servido.

Infelizesforam os homens doPMDB de

Jaraguá do Sul ao adotarem a expressão
"Força DemocráticÍz"para a sua coligação
com outrosporlidos. I"'elizesporque, ''Força''
é termo impróprio e inadequado quando se
traia di! politica. Porque ''força'' não se

côàiluna com "Democracia"e'Osdois termos
tematésignificodoSanlagônicos,o quequer
dizer: são termos a1lfônimos. Força, quer
dizer, Poder.Mas, raramente é opoder que
está com a rtizão.Força édomínio. Governo
exercüW pela:força quer dizer, governo de

imposição, demandoabsoluJo, detiranis.É
ariJiJráTio e impopular.

A vitória daforça - quandoela consegue
IIencer - é comumente uma IIiJ6ria eJimem,
passIlgeira, oca e sem contelúlo. Enquanto
qUe, a IIit6ria da razão, da intelJg2ncia, é
consistente, épert!1f!l, é duradóura.

Se analisarmos, de cqbeça fria, Sem
'

preferências, chegamos a concblSÚo de que
.os candú/otos à Prefeitura de Jartiguá do

Sul, pe1o,PMDB, Duwe e Schuster, até que
poderiamproporcionarUm bomperíodo de
governopaia a nossa comunidade. Porém,
em campanha" oomeIera!n eITfJ6 imperdoáveis.
SemantiIIeram sempre no alto timpalanqUes,

sempre num níllelmais elellado, sem descer

aopovo,semse igualaràmassa.Mas. Oerro
maiorfoi, sem dúvida, comar com o apoio, ,

com a participação do Prefeito Ivo KoneU,
um típico ditodor, vaidoso na sua condição
demando, do fHJf!er, impopular, inv�rs/dil
politicámentefalando.

Não queremos com Isto, dizer que Ivo
KoneUnãorealizouumaboaadininistração.
Pelo conttário, foi um período de boas

realJzllfÕesparalaraguá dõSuLÉ que este

homem, coníoPolitico, não t�m hobilülade,
não tem carisma.Ek é antipático, nqrvoSD,
mal-humorado e, com tais prerrogatillas,
não soube nem sabe conquiStar ninguém;
nem mesmo os pr6prios servidores da

municipalülade, ,�ecialmente os mais

humildes, quesãoaníaioria esãoaforÇa do
1I0Io.Malidar, impor, exigir, griIiir, amea{tll;
não leIIam a nada. São gestos não Ioulláveis
para um prefeito- que precisa siiber e

compreelUlera suarealposição, oseu lugar,
cargo qlle desempenha.

,Prefeitos, ,governadores, presidentl!s,
vereadores, deputa.dos, sent1tlores, sãopessoa
comonár, como todomundo e�sãoafçtu/a$

HÁ 50 ANOS ,;' ..

- - Em 1942, o navio brasileiro ''Rio
Branco" viajava pela Nova Orleans

transportando produtos brasileiros

para as Nações Unidas quando'
localizou nas proximidades da Ilha
de São Vicente, a"g()()() metros, um
subamarino nazista. O imediato
M�OeI' OliVeira deu alarme e os

artilheiros de nossamarinha de guerra
entraram em ação. Após o nono tiro
notaram que a-torre do submäríno e

t o periscópio começaram a submergir
I ,Ientamerimt�. Dado o sinal SOS para
I a localidadedeBardadá;, pouco depo�

aviões do exército amerícano :

sobrevoavam o local, assinalando
manchas de óleo sobre o mar. O
Ministério <ia Marinha divulgava a

'importante nota do navio brasileiro

que afundouUm submarino do "eixo",
- - Alexandre'Herkenhoff, parente
da escritora joinvillense Elly

, HerkenlíolI;eraDlÖtomta doEngerihQ
Rau Ltda., desta cidadee, aoexamin.ar
uma arma· em sua residência e esta

caindo, detonou, atingindo à altura
da coxa, pérfurandooórgãogenital e
loeaíízando-se nas costas, De�va,
vitlva a sra. MartaHerkenhoff.

. PlII'rIbénS,DruvalVasel,�Gr,
ParabénS, Vereadores ekiJós!
O Povo vos saúda e espéra muito

vocês!

HÁ40ANOS

representantes num Congresso dos
Munidpios, com a' presença do
Presidente da República,

'

- - O cantor FRANCISCO ALVES
falecia em condições trágicas e, antes
do "cantor das multidões" baixar à .

sepultura, D. Perpétua pedia najustiça
a abertura do inventário, dizendo
herdeira da fortuna deixada. Alegava
a viúva que Gasara em 1929 e '5 dias

,

depois "Chico" dela se separou para
nunca mas voltar e não houve désquiié
do casal. História de uma flor chamada

amor-perfeito.

- - Em 1952, noticiava-se os
-

mélhorámentos mandados fazer na '

Es'taçáo Rodoviária, onde um
I .

restaurante atendia com eficiência e
'coforto os passageiros dos Ônibus.
que'al1 faziam parada.
', - O prefeito Artur Müller viajava
para o Rio de Janeiro e passava o

cargo para odr.Ney Franco, preso daI

t I Câmara. NoRio o pref. tomava parte
na reunião da Confederação das

I Associações Rurais, em 10- 10-52,
seguindo depois para São Vicente
Santos-SP onde se reuniam os

,-

Reminiscências

.Jaraguâ em

tempo de 1938
A foto mostra os bons tempos de 54

anos atrás. Era em 1938 que se tomava

este flagrante histórico que mostra como
era a vila, recem sarda de um governo
eleito legitimamente - LEOPOLDO
AUGUSTO GERÉNT para entrar no

período de exceção - Getulio Vargas,
nomeando intervertot o DR. NEREU
RAMOS e este nomeando o .:FEN .

IEÓNIDAS CABRALHERBS1ER para
administrár o município emancipado em

1934.

Porque 19381
. Pela edição 889, do "Correio.do Povo",
de 19-06-31, o semanário aparecia sob a

direção de HONORATO 'TOMELIN,
estabelecido na Av. Independência, no

.

prédio (je Artur Müller e, comprando o '

jornal, na edição 890,de 03-07-37, mudava
sé para aPres. Ep. Pessoa, onde hoje Ivo
Zanluca tem o escritório de despachante.
Já em 18-06-38, na'ediçãb935, em notá de
última página, o sr. Honorató Tomelin·

aparecia como"propriet,ário do jornal e.,
comunicavaque a redação ficava na ruaD.
Pedro II, esquina da Av. Independência
(hoje o edificio dos "éorreios'') e as oficinas
permaneciam na PresoEp. Pessoa, ao lado
da casa comercial deANTONIO TOBIAS,
pai de Jalile e só a partir da ed.946, de 03·
09-38, a redação e óficilias estavàmna A,v.

, ;; '--Indepélfdênciae,apartirdwed.951,de08-
10-38, ficava naAv.GçtulioVargas, época
em que, diante do ESTADO NOVO

.

mudava-se a' den€J!llinaÇã�)'déstavia 'pública, c'
possivelmente sem outorga legislativa paf1l",
fazê-lo.

-

,,.'r -'',0'
A estação férrea já estava emendada,

já existia o engenho de arroz, um pedaçO
da Plataforma 7 de Setembro, um conjunto
de G!S3S,que seriam mora!lias de ferroviários
e algumas Construções espalhadas daquele
lado dos trilhos. Do lado direito, visto da .

torre da Igreja.E,vangélica, lá nos fundos a

HÁ30ANOS
. + .

� - Bm 1962, a imprensa comentava

os acontecimetos sociais: em Jaraguä,
t o aniversário de Otto Schneider,

presidente de honra do Diretório

Municipal da' União Democrática
Nacional - UDN e, de Corupã,:

, recentemente emancipada, um cartão
do hoje ComendadorAlvim Seidel e
de' sua esposa 'Hella Fuck Seidel,
oomunic:aiídoó.llãscimento da RQSita.
Ab! Como passa,o tempo!

- - Casavam-se nesse ano: 'Nilson
Baggentoss e Cordi Brandenburg;

. Nilton Papp e Ines Scheuer, Gerhard
Splitter e Herta Elfrieda Janssen;
Wilfrido Bühr e NitaMillnitz; Dionfsio
Tambosi e Diva Miria Dalcanale;
EoúÚo Ruedfger e Brigita Seil; Guido
Franke e' Edith Lemke; Carlos
Biernaskí e Esira Borges de Lima;

- Gen�ié da Silva e Jrmgard KOCh
VoelZ eGermanoPollnoweCélia da '

Maia Fernandes.

Rios do No.rte e patrocrnio da prefeit
aberta peio Ten Leonidäsbióral He
'presente o dr. A1tamiro. <lJuimarães,
da Fazenda do E$tado, representandO
dr. NereuRamos, que s� i1chava acam
As inscrições eram feitas pelo sr. Ai

'

Hàllke'�éd:"9"52reJa1àguáerir20nside
'o 10. produtor ,de queijos, seguido
Blumenau e Ri0 do Sul e. a

.

realizava-se.no eampodo Ge.rmâni�
-

'Marchitex) e estavam inscritos os seg ..
expositores: A1vino Hadlich, Am

Schmitt,AngeloRubini,Artef.deTeci
Jaraguá S/A, Bruno Mahnke, .Bem
Gll!boo,�reithaupt& GÜI",a,eckçr&,H
Bertoldó'Hort,Chiodirii frmãos, Em ,

l::esSmarin; Fteder.iéo ViêrliêllêÍ:; Fred
.

Moeller, Germano ,Lehr, Gosch I
Guilhermê ScÍlmidt,.Mejnricli,JÜtte,
Benz, João Karger, João Emmendoe

JorgeWe�.LeopoldoGrub�l·,e(), ,

Blaese, LuIZ Kienen; MaxEggM,Malt!
Irmãos,MaxHiendlmayer,Mey&Za
Paulo Neitzel, Reinoldo BUlZke, Rod
Huffenucssler, Schlup & Behling, Wal.
.Màrquardt, ProchnoweWilhelm W
.Hansa construía um pavilhão próprio,
'Fritz vo� Jamguá - LO/92 '

casa dos Nebelung, fiI)lI) do quadr6 urbano,
de acordo com a Lei ° 5$, de 06-09-37,
sancionada, pelo prefeito Leopoldo A
Gerent. Â casa a que aludimos acima,
onde se lê claramente CORREIO DO
POVO. Ainda não existia a praça, 'nem a

rodoviária. Na esquina o prédio de Aitur
Müller, com a firma ArturMüller & Cia.,
onde se imprimia até então o semanário

Correio do Povo" uma edificaqão de

Benjamin StulZ€r pa!Sivelmentejá comprada
pela firma BFeithaupt & Cia; e na-esquina
a casa comercial desta. Do outro lado da
Rua ceI. Emmo Carlos Jourdan, 'a
construção de Bernardö Mayer que
pÜsteriormentç se.tt:al)�fonnaria no Bar:
Catarinense, as'êdificações' de Leopoldo
Janssen, dêPauloWúndérlich, seguida·de
Rtcardo Gruenwaldt;'a casa de Oswaldo
Buch e pa!1e do telhado da casa de J.oaql,lim
Fernandes, cf�.�< 3.690, do ';ÇP";_de 23-
05-92. Demais 'edificações as constantes

,.da pág. 238, dó,2°Livro de Jaraguá.
Naquele ano, em'15-11-1928, segundo

a ed. 956, de 12-11-38, realizava a 2a.

EXPOSIÇÃO AGRO-PECUÁRIA
INDUSTRIAL DE JARAGUÁ,
promOvida pela Socied;ldede LâvouraTlts

HÁ20ANOS Y"

-

-, Em 1972; � Justiça Eleitoli3l
numerava os candidatos para o pleito
de 15-11-1972: para prefeite,> -

EUGê'NÍO STREBE no. 1;
OCfAVIANO TlSSI nO 2; RUm
FRANKE n03eAMIDFSMARTINS
n04.
- - Frei Arélio Stulzer escrevia OS

AZt).!}-,?S, Pt\� ,P.E�Sgl!IS�",
lemprando prdblemas da vinda dé ;

,

JOURDAN, o naVio, a naturalização,'
,Q-.9'�IPC1Il�.Q,.i�u�, !jl!l<j���es I\.j>
que' queimaram, destruiram, e
extraviãram valiosos documentOs em

Araquari, Joinville, Floriaoopolis,lnst.
Histórico Brasileiro, Bibliotécas,
arquivos públicos, cartórios, alguns
achados sabe onde? No Múseu
Imperial,de Petrópolis! Pobre história
quando p!'eCfia de repu1içóes públicas
de todas as naturezas.
- - A administraçãoMayerJSçhmöckel
encaminhava à Câmara projeto de

lei�úêsec'onVerteunaLeino368;'de
13-09-72, que dispunha sobre

par�lttJ?l�.!l,t9tP.$lti�p.!tQSf�i$'pªr.a
com a Fazenda Municipal, que iam
de 8 3'35 'p'restaçóes mensais.

\
•

,

- �Ein 1982, o prefeito Sigold Schünke
envidava esforços ê conseguia mil
luminárias à mercúrio que eram

instaladas em 'l59 ruas de':Taraguá,
incluindops bairrosde Barra doRio
Cerro, Nereu Ramos e' outras

.

localidades do interior do município.
A SAMAE,..por sua vez implantava
em diversas ruas da cidade 16.400
metros de rede de abastecimento,
beneficiando971 residênciaS, d� quais

150 pertencentes ao conjunto
habitacional de Tres Rios do Sul.

Inf.Qrmava, também, o prefeito
municipal/que estavam sendo iniciados '

os trabalhes de terraplenagem,
drénagem, obràs de ar,te e

pavimentação da SC-301 (atual BR-
280), ligando Jaraguá à Schróeder
até a ponte da divisa dos dois Expediénte .

, Fundado �m ,lO demaio de 19l9 - Diretor: Eugênio Victor Schmöckel,
(DRTtSC729)-Redação: SílviaGiese - Repórter: YvonneAS.·GonçaIves(DRT/SC 219) - eoe"nador.
Comercial: ráulo Tavernard - Corretor: JaimeBlank - Reclaçãó,Admisnistraçãoe publicidadeAv .

. Mal. DéodOfo dâPons�, 122, IO.andar;CEP 89251-700/CaiXà Postal19 - 89251-970': Jaraguá do
.

Sul F"0ne(0473) 72�3363. Diagramação: Jaime de Borba (DRT/SC 32) ..Composição a laser e

Fotolito: CORREIO DO POVO. Impre!)são: Diário Catarinense. Arte Final: Arialves Laus;
Com,posição: Dadon DecleverSon. Associado a Adjori e Abnljori -' Os artigos assinados não
refletem á opinião do Jornal. Circula namicrorregião da Amvalfe emmais 93 cidades do Estado,
País e Extedor.
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Alta Tecnologia
em matérias-primas
para alimentos

'Fone: (0473) 72-22-77 -Jaraguádo Sul- SC
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jaraguá em Foco

Sérgio Peron

Do Prefeito eleito em

Florianópolis, Sérgio Grando do

PT:
- "Política sefaz com a cabeça e

não com o flgado". Recado na

medida para Jaraguâ do SuL
, ACULPAI

(.) atualprefeito de Jaraguá do
Sul culpou as emissoras de rádio e

o Jornal Correio do Povo pela
derrota de seu candidato.

Deve ser o eco da consciência,
cobrandº�oafalta de respeitopara
,�o_ma iJ?Íprensa lisre, quenunca se
submeteu àssuas vaidades emando.

, ACULPAifl
Já no' início das

-

apurações
quando lJ,lr�al, Vasel, abria
vantagem ,.à frente na- contagem
do� votos; Pi' candidato Ademar.
Duwe achegou-se a um .colega
jornalista' e lascou:

.

- Vocês sabem quemperdeu esta

eleição e eu nãoprecisodizerquem -

é...
ACULPAlll

Protagonistasdas agressões, do
baixo nívelde campanha eleitoral,
preocupados em denegrir, num total

desrespeito a tudo e a todos, duas
essoas, (ao menos

essumidamente) contribuíram
aratamente para derrocada do

_

'MDBnestas eleições em Jaraguá
Sul; nos seguintespercentuais:
30% coube ao apresentador de

rádio no horário eleitoral gratuito
a coligação FORÇA
iEMOCRÁTICA, Gilvan França,
e não contente em. agredir os .

nâiâatos daAliançapara Uma
ova Jaraguá, passou a agredir
tros colegas jomalistas que
sessoravam Vasel.

.

70% coube aoPrefeito IvoKonell
r vários motivos: perseguição,
eaças, agressões. Expeliu o seu
nopor todos osporos, contra

.

e todos; apontode ser repudiado
los funcionários municipais e

äários do PMDB.
Todas as manobras efetuadas
Ta o controle do PMDB em

aTaguá do Sulforam semeaduras
terrenos fértil.
A colheita foi namedida exata
leis de causa a efeito/ação' e
-

. Nãopode colherfloresquem
ta espinhos. (Inclua-sea leida

.

a).
De Durval Vasel sobre sua

"Foi a resposta dö povo, que
aceita a

� ditadura e quer
nças. O ser humano carrega

seu íntimo o direito sagrado de
livre".

de convocados, nem precisaram
trabalhar, pois em minutos a

brigada interna dominou
.

o

incêndio, que consumiu apenas
.parte do teto do prédio.

diversos
catarinenses.

municípios

Equlpesmostrarn trabalhos para melhorar produtividad

Senai faz torneio de qualidad
o Senai - Departamento

Regional deSanta Catarina e a

Fiese - Federação das Indústrias'
do Estado de Santa Catarina, As equipes apresentaram
realizaram ontem (9), o II projetos de melhorias,
Torneio Catarinense de desenvolvidos por funcionários'
Equipes de Qualidade e de empresas, que visam
Produtividade. O encontro melhorarem os índices de
reuniu equipes selecionadas e qualídade e produtividade, as

premiadas em, torneios' condições do ambiente de

municipais e' 'regionais' em .trabalho e a competitividade,
ADVB

Congresso de
.

Marketing do
Cone Sul
A Associação dos Dirigentes de

Vendas no Brasil - regional Santa
Catarina promove de 4 a 6 de novembro
o 10Congresso deMarketing do Cone
Sul, noCentreo Integrado deCultura;
em Florianópolis.

Palestrantes de renome

internacional integram o rol de

conferencistas, entre eles Henry
Kissinger, ex-secretário de Estado e

assiatente do presidente dos Estados
Unidos para Assuntos Estratégicos,
'Nícholas Negro- ponte: fundador e

diretor do Laboratório de Mídia de
Massachutsetts Institute de

Teehnology: Herman Alberto Büchi,
ex-ministro da economia do Chile.

Entre os temas da programação
constam: A Globalização do Planeta,
As relações Comerciais no Cone Sul;

., O Cone Sul e o Bloco Panamericano;
.

Design e Marcas; Estratégias para
Conquista .de Mercados'Globais; A
Visão e o Desafio dos Blocos
Bconômicos do Henisfério Norte e

Estratégias Econômicas na Integração
do Cone Sul, ,<;" r- ","

Ovalorindividualdeinscriçãoé de
US$200até 15/9,OS$25Qde 16a30/
9 e US$ 300 a partir de 01/9/92.
Informações ADVB Santa Catarina,
fone (0482) 24-5258.

Anuncie no

CP
Classificados

é gratis
II' Fone:

72�3363

das indústrias.
Participaram cerca de 10

equipes. O júri selecionou os

melhores trabalhos, analisando'
aspectos como criatividade,
benefícios sociais, qualidade,
produtividade e economia.

Três equipes seriam
classificadas' e premiadas. A
melhof'vai' repF'êsê'rHaf'sänta

Catarina na disputa do Prêmio
CNI da Qualidade, Troféu
Albano Franco.

Representando Jaraguá do

Sul, perticipou uma equipe da
MonfortS/A, vencedorada la.
Mostra Jaraguaense de
Qualidade e Produtividade, que
foi realizada Q,O último dia 29
de setembro, no Senai.

Foto: FB Center

Malwee

Fogo atingiu teto e trouxe poucos prejuízos à empresa

Incêndio no setor de tecelagem
-

Um incêndio de pequenas
proporções atingiuparte do setor
de tecelagem da;!v1alwee Malhas,
no início da tarde de segunda
feira (5). O fogo causou prejuízos
de pequena monta, segundo
informa o diretor Raul Driessen,
e foi totalmente debelado em .

menos de 15 minutos pela brigada completamente normalizado em

interna de combate a incêndio: poucas horas. Os bombeiros apesar

A causa do fogo foi um curto
circuito nas instalações elétricas
de um dos prédios da empresa. O
precesso produtivo não .sofreu
interrupções, sendo

Contratada pavimentação' de rodovia
O Governo do Estado firmou

durante ato no PaláCio Santa Catarina,
contratos com as quatro empreiteiras
vencedoras da concorrência para .a

restauração� rod� estaduais, com
financiamento do Banco Mundial

(Bird). O governador Vilson Kleinübing
antecipou-se à assinatura do contrato
internacional, que deverá acontecer

em novembro, e já iniciou o programa
de recuperação das estradas, cuja

3 a 15Z
" DE DESCONTO.
SÓ DEPENDE DA
)

'SUA PONTARIA.
Válido de 7 a 30 de Outubro/92

primeirafaseestáorçadaemUS$19,1
milhões. O valor total do programa,
em negociação com o Bird, chega a

US$ 94milbéies, prevendo a reabilitação
de mais de 1400 km de rodovias
estaduais até 1996, sendo US$ 48,6
milhões recursos internacionais.

As empreiteiras contratadas são a

Gava, Lß, Barros, Malucelli e Carpizza.
A partir deste final de semana terão
início as obras de restauração da SC-

470 (rodovia Jorge LárerdaY; sc�1a
e 413 (rodovia Guilherme Jensen
Blumenau-Guaramirim); SC-486

(rodovia Antonio Heil Brusque-BR
101);' SC-444 (acesso Criciúma-BR
101) e SC-480 (acesso Chapecó-BR
282).

Todos estes trechos rodoviários

correspondem a uma extensão de 140;2
km.O governador garantiu que, muitos
destes trechos, fiscalizará pessoalmente.

Venha ser rei durante a Schützenfest na Moretti.
Na compra de qualquer peça, acessório, ou nos

serviços de oficina, além dos descontos normais,
você tem o direito de atirar no Alvo da Economia'

Moretti. E ganhar um desconto adicional
de 3 a 15%. Só depende de sua pontaria.

Venha ser o Rei da Economia na Moretti, Jordan.
Mas não perca tempo, Está prornoçäeé valida

apenas de 7 a ,30 de outubro de 92.

Moretti, Jordan & Cia. Ltda.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Schützenfest deve atrair 200 mil pessoas e.m tüdias

" ':

Schützenfest, ou Festa do Tiro

que começou ontem. Hoje a partir
das 17h haverá distnbuiçãogratuita

i' de chope nas principais avenidas
da cidade. Bandinhas típicas serão
vistas pela cidade anunciando
através da música alemã o início
da mais "autêntica festa das

tradições germânicas de Santa
Catarina" e omais esperado evento
de Jaraguá do Sul.

De ontem atéo dia 19-sãodez
dias de festa - haverá bailes diários
nos dois pavilhões do Parque
Municipal de Eventos. A Banda
alemã Original Mottener foi

Jaraguá do Sul A novamente contratada, junto-com
representação simbólica da Busca mais 15 bandas locais.AOriginal
doRei-ritualquemarcaasecular Mottener anima o baile de

tradição da prática doTiro - é um abertura, .a partir da meia noite
-dos pontos mais interessantes4a ..;Pavilhão�f��e apresentam-

. programação de abertura da IV ." semaís 8 vezes até Q final da Festa.

Começa a festa dos atiradores

�. �-- ...

Dr. Walter Batista Falcone
. I; .

,

, II
insinamentos
"

,

I�
Destas eleições podemos

. rar alguns ensinamentos.O
I, to de fazer obras, o que é

,i[brigação de. todo

,frritlIlistrador publico, não .,<

Ignifica obrigatoriamenteque
I povo ficou satisfeito. Tem
mbémde saberadministrar

: que foi feito. Procurando

F.mpre o caminho da

I�Plomacia
e do diálogo. A

, ruculência funcionava apenas

Ips vinte anos em que se

,eguiram a 1964, época de

i�tadura mlíltar, Época que
oram ceifadas inúmeras

�: l(leranças, que hoje começam
"despontar. Época que não

! xistía a liberdade de
! i I ;;nprensa. Até nossa imprensa

1!,lpi atingida, em nível

! !,.I l�unicipal, quando ,teve.
sua

·1 �er�de abalada d: forma .

:' uestíonävel. ;>.

Coligações mal f�itas.,Qu ",," Okt berfi t·'o es '"
-

eítas às, pressas, sem·
. -.,

autarem-se nos regimentos A GIObosat
trgais, deu no que deu, O
Mundo candidato mais _;.

otado individualmente, não
ssume a Câmara. Os

�9badinhos perderam � .

I�r-dem aqueles que não
1 i litô�'rafàlh\\sa'bef -as' regras

,\

I! I '16 jogo.Nuncavão ser árbitroS;! Isim gandulas deste jogo.
� i I Aos vereadores cabem

II ivestígar devidamente as

j i liversas denúncias de desvios
IFverbas. Temos que passar
osso município a limpo. Esta

f
a principal função do
reador. Temos que acabar
om as influências dos

!
I grados" ae terceiro e quarto

�
I

scalão, que só fazem os

rojetos andarem, quando'
i ,pcebem produtos típicos da

! egíão. Isto é uma forma de

'I brrupção ativa. Se usarmos

�hssa
energia, não só para

mbatermos a corrupção
da deCollor),mas também

I nalizä-la para a educação,
, emocracia sairá vitoriosa
I o país passará ao primeiro
umdo.

I Ao prefeito eleito nossas

11 pngratulações públicas.
olocamos a AMJS à sua

fPosiçãO nas ações de saúde,
perando que tenha sucesso

ir escollra do seu secretariado.

�mbro que governos de amigos
�e parentes, são composições
"eficientes e fadadas ao

�ucesso. Ahistória eetá cheia
& exemplos deste fato. Que
[a iluminado, nesta difícil

refa, o que tenho como

rtiva. •

�i

O prêmio oferecido pela
Globosat, O kit, tem uma antena 12 de outubro
parabölíca, um receptor/
decodifícador e a instalação
gratuita de todo o equípamento.
Vale para qualquer cidade
brasileira. O ven�w":, terª- o De 05 à 09 de out�brp Lojas e
privilégio de dispor, em sua casa, Supermercados Breithaupt e
do mais moderno sistema de TV -

.

por assinatura do Brasil, a Bretzke Ind. de Alimentos estão

Globosat.
.

promovendo a Semana da Criança,

No domingo os bailes começamy passado atraiu nada menos que
partir das 11 horas da manhã com .

25 mil pessoas.
a apresentação de 8 bandas Para os praticantes do Tiro ao

diferentes. alvo haverá competições diárias
Além dos bailes, que durante a tanto para ompüblíco visitante

festa do ano passado registrou como para os atiradores das

público de até 20 mil pessoas - os Sociedades -que participam das
desfiles de rua fazem parte das disputas oficiais. Este ano serão

principais atrações da Festa e usadas' armas importadas da

representam as características Alemanha, domesmo nível técnico
culturais da Schützenfest. Todas das usadas nas Olimpíadas de
as, 26 Sociedades de Caça e 'Firo Barcelona. Estas armas foram
da Região do Itapocu participam compradas pela Prefeitura
dos desfiles, 9_ue acontecem nos

-

Municipal e entregues às
diasllel8deoutubro,naAvem1la Sociedades em regime de
Walter Marquardt até o Parque comodato por seis anos. Mas a

Municipal de Eventos. No grande novidade nesta ·área é a

primeiro dia 13 Sociedades e no implantação do Tiro Juvenil,
segundo a outras 13. Todas as destinado a crianças de 8 a 12
características culturais dos anos. A iniciativa agradou
Imigrantes são demostradas principalmenteos paísatiradores
durante os desfiles,· que ano �'cOm/filhos· nesta fáiza de Idade.

.

, ,
. ';�. -

Filme e guloseimas ao menor 1._

em conjunto Com as escolas
.

municipais é' esràduaís do

município de J�guá do Sul. Es�
sendo exibido "o filme A Gata .

Borralheira e ao término, cada

criança recebe 1 Pão Doce,
produção própria dos

Supermercados Breithaupt e 1

êopo de Milk 'Shake da'Bretzke
Alimentos.

'> .

premia-boas
.

mensagens.
'A partirdesteano a mensagens

'

mais criativas elaboradas para a

Oktoberfest serão premiadas: Num
estande de 70 metros quadrados,
montado no Pavilhão "A" da Proeb,
a Globosat receberá cupons para
a promoção=Leve oMundo para
a Casa". Diariamente, uma

comissão avaliará as frases maís
criativas e originais. O premiado
do dia receberá uma camiseta com
sua fraseparasair exibindo-apela
festa, e concorrerá, nofínal, junto
com os outros escolhidos, a um

kit Globosat, no valor de 2.400
dólares.

Brindes para as crianças
Massaranduba - Com total

apoio .do Prefeito Davio Leu, o
, Departamento de Educação do

Município está desenvolvendo
durante esta semana, dedicada às

crianças, uma'. semana toda

es.pecial. Todas as -Escolas do
!":' _". ,.. -f' T ,.._,

. �:

Município, estaduais,municipais
e municipalizadas estão envol
vidas receberão lanches, balas,
refrigerantes e brindes, estes

através de- sorteio, doados pela
Prefeitura Municipal.

II·
-

� SPÉZIA & elA. LTDA.:
. S"lirrafi_ e Serviços. de Trator
Madeiras para construção e serviços de
trator com prqfissionais especializados.

R. João J. Ayroso, 772 - Jaraguá
esquerdo

Fone: 72 -0300 - Jariguá do $ul- SC ',.

SANTA MARTA
CON,SrRUTORA,INCORPORA·DORA E- IMOBILIAR-IA LTDA.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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HAPPY
HOUR,
[ By Paulo Tavemard II_�.. _

INXS
Se a Alemanha produziu Hitler, por que a Austrália do

MidnightOil e do BabyAnimaIs não poderia nos trazer uma
,excresçência como os INXS?Chegou ao Brasil, via'Polígram
o 15° dísco 40 INXS, "WeJeome to Whenever YO\J>r, Are", É
um compêndio com pitadas domelhordo'pop, nas estruturas
dos anos 70.

'

O disco começa com "Questions" , que nos traz citações de
Led Zeppelin, e muita percussão marroquina. Vem a Za.
faixa, "Beav,en Sent", séria candidata às paradas internacionais,
príncipalmente pelos ,"riffs" copiados do U2.'Na 3a.' faixa,
"Comqnication",o INXS'mostra, implicitamente, o toque do
Jpy Division. "c,' i •

- i

Mas não desista. "Taste it" traz abatida dosSoup Dragons;
"Not Enough Time" (a que toca atualmente na Studio Fni) .

resgata os velhos temposdaMotown e asguitarras rítmicasde
Carlos Alomar; "An Around" dá um pulinho no tempo e

lembra 'o som de Seattle da década passada. Há também
baladas de doze compassos, como "Beautíful Girl", que nos
remete a Elvis Presley e Johnny Rivers.

'

Chega, por fim, a colagem dos atributos de Liverpool e
IManchester (Inglaterraj.J'WhishingWen" e "Back on Line"
trazem a polifonia do Echo and The Bunnymen.. "Strage
Desire" é pura dance musíc, No final chega "Man andWomen",
uma "babinha"que vai embalarmuitos namoros e casos mal
resolvidos.

O vocalista Michael Hutchence canta em quase todas I:l$,
faixas, fazendo uso (e abuso) de "vocoders" e "pitch control",

.

processos tecnológicos para metalizar a voz.
Apesar de todas as citações, o novo trabalho do INXS

convence. Gostei!

Ion Secada
Um cubano nas paradas

" Oamtor�,.compositorç·HbanoJonSecadadeixouaposição
de backíng-vocal no grupo Miami Sound Machine. Com a

bênção e a participação de Glória Estefan, o cantor lança seu
primeiro disco-solo que leva seu nome. Secada imigrou de

.

Cubapara os EUAquando tinha oito anos de idade, mas não
é exatamente o que chamaríamos de um representante da
música de seu país natal.
A "latinidad" só aparecenas letras em castelhano de "Otro

DiaMas Sin Verte" a"AíÍgeiil e: no ritmo caribenho 'poiuilhado
por um violão flameneo em "Times Heals", uma dasmelhores
faixas do disco, assim como "JustAnotherDay", seu atual hit,

'

Dono de uma voz elástica e suave, Secada é forte candidato a

�2.��r, se tpe�egujr esJa mesi'nft.lqma nos próximos trabalhos.
Confira.

'

Entre no seleto mundo dos grandes negácios
PRODUZA-SE NO

Moda Sempre
Av. Cêtúlio Vargas, 55

1 • 1 , II , � � w ) ., -, '.! ' 1 ., , ., -1 , 1 11 r p"

,�' ô4, � �'\�'�� 1'1t\'\- .. ';"·
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As origensda.festa .' I

Não é preciso dizerda

importância da colonização
germdnica em Santa Catarina
'é do fato de muitos traços
culturais dessepovo terem sido
conservados. Nesse cenário
vem crescendo a nossa

Schützenfest.
A origem do manejo de .

armas, que resultou na

tradicional festa, remonta a

Idade Média com suas

corporaçõesde atiradores. Tais
grupos eram encarregados da
proteção das cidades e de

manutenção da ordem social.
Dai a necessidade do treino
do tiro e o concominanie
surgimento de competições.
Ao lado do novo esporte
surgiamfestas que envolviam
toda a população.

Como aparecimentode
exércitos organizados e

regulares, essesgruposforam
perdendo o seu aspecto
guerreiro. Fica, no entanto, o; .

gosto pela arte do tiro, o .

sentimentopatriota, o caráter
de recreação:

"Schützenfest' - sociedade
de atiradores, fincam raizes,
e a tradição tão antiga nos

chega com a imigração. A
festa alemã - "Schützenfest" -

encontrou terreno para sua

manutenção e incremento em
Santa Catarina. O melhor

atiradorera aclamado "Rei".
Em Jaraguá do Sul; a

pri"1lJirq ..J,{Jçi�4,a:4.e (d� ,,Tirp
surgiuem ôdemarço de1906
mno antigo Salão Boa

Esperança, nossa festa do tiro
torna corpo desde 18demarço
âe 1989, coma fundação da
Associação das Sociedades
de Caça e Tiro do Vale do

Itapocu. Representa d
reatamento com as mais

legítimas tradições alemãs e

. integra opovo localemnome
da alegria.

ELOGIOS

deolhosazuisfazem afestdã
cafátér, usando belfssimos traj(!$.
tipicos,:,O melhtn;.tr,Qje tfpico
é confeccionado commuitos
metros de alegria.

GRANDERAINHA
ChrestaDanker, Rainha

da 3a. Schützenfest, passafaixa
no sábado, 10.. Dona fie
simpatia e' simplicidade, a.

representante da Sociedade
RecreativaAmizade cumpriu.
corretamente com suas

atribuições.
ESPECTATWA

A nova decoração dos As26Sociedadesesperam
pavilhões e da Rua Walter ansiosaspelo anúnciodanova
Marquardt; bem cairia �ö;-'; R�inha�!
melhoramentos feitos' no : REG]STRE--SE·"·

f·

ParqueMunicipal deEventos. Toda a real simpc,zªª. de
Cadã vezmelhor.

;>'\J

Ciaudia Walz; Garota Simpatia
ECLÉTICO da Schützenfest 91. Alegria

Não só de loiras e loiras expontãnea.

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

e copo Sundae
*Recepções em geral.

I "

Marechal Deodoro,8l9
• '::' i .Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A pequeninaDaniella
Tavyane da Silva, completa no
próximo dia 12 seu 1° aninho de
vida. Daniella éfilha de [safas
Louro da Silva.Àpequerruchinha
nossosparabéns!

iDl\RPE
1. 'H.'�!II!J DA MALHA

;""'_'

BeBer.4
CALCADOS

�v.�al.�oro,319
,

Fone: 72-3985

�
-itAODAS

f c

CALÇADOS PARA
TODA A FAMiLIA '

Av. Mal Deodoro, 183
Fone: 72-3585

NOME: Leila Raquel Scheuer.
SONHO: O fim de toda e qualquer
centralização em beneftcio
absolutamentepróprio.
PLANO: Obter uma boa formação
para uma carreira bem sucedida.
/DOLO:Minhamãe. ,

SEX-SYMBOL:Michey Rourke.
PAJl.ECER POLitICO:'" Que os

governantespensassemmais em fazer,
merecer o voto de confiança que lhes

foi depositado.

REVELAÇÃO JOVEM

FONE 72-2689
Av.Marechal Deodoro,601
Jaragüá do Sul·SC

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

freezers e muito mais.
Venham nos fazer uma visita.

,Venham conferir

, Geison ROber;Ö'SQhäffer,
completou no último dia 7,
seus 11 anos de idade, filho de
Wilson Roberto (Beatriz)
Schäffer. Parabéns e
felicidades!

Nosso amígo
FélixArtur

Helm, completa
no próximo. di,a
12 (segunda
feira), seus 19
anos de idade.

,

Seus amigos de
A Comercial,
Varig e Correio
do Povo,
desejem-lhe
sucessos e

felicidades mil.

RESTAURANTE E PETISQUEIRA

"ZINHO BATISTA'" ,.,

".-\

XIIIConbuca
Desde 1973 osmembros da

famUia Buchmmua de Campo
Akgf'e se reúnem em convenÇÕli
Neste ano oXIIIConbuca

(Convenção Nacional dos
Buchmmua de CampoAlegre)
acontece ef1l Jaraguá do Su� ondt

,

residem osdesoendentes de HalT]
Cristiano Buchmann. A numerosa

familiajá tem raizes em vários
estados do pais, mas sempre qUI
convocada ateniIe ao chamado ti
reúne em algum local ond« mora
atualmente uma dasfamílias

Dia lO/lO - Asta Watzko, Rose
Yeixeira, em Joinville; Edit Sc

'

Luiza Bortolini, em Lapa (P
Norberto Kreutzfeld, Alfrio Rue

'

SandroMarcelo Kanzler, Flávio M
Maria GOnçalves Chiodini (Ita),
Lombardi e Zeferino Kuklinski.
Dia li/lO - Lindolfo Schmidt,
Horst Andersen, em Curitiba;
Henn, Marly Bartel, '1tene Stu
Edilson Torinelli

' '!Guilher
, Wackerhagen, Carolina Rosa Lu

_, 'I<Brl!ß,na,gCJ:Hel�na§�hmit��,��,

e 1Xha C. Beyer do'Nascimento,
Cascavel (PR).
Dia 12/10 -Hilberto Kàiser, W
Strebe, Vivian Mendonça, ValberV
Mascarenhas, em São Paulo; F'
Staroski, Marcelo LuísRozza, M,'

Dr. Edson Carlos Sohulz
':, !,

II ," "l; '-. .'

. j .

Vf(,leo EndoscopiqDigestiva (Es{qmago e]ntestj!J!?$),
Ultrassonografla gtral (Ecogi'ajia) Gastroenterologa:

Ruo Jorge ezernlewlcz, 84 - Fone: 724109 t,
• Convinlo com Unlmed - Banco do Bt'asll - Caixa Econômica

Federal e II'ESC.

EspeCializoJo �;tÍ frutos domar
"

�:"
Aberto diariamente para a/moço e janta

QUa/ta e Sexta: SOPA DEPEIXE
Novo endereço: Rua Preso Epitácio Pessoa, 279 esqui
na com a Cel. Emflio C. Jordan - Jaraguá do Sul -

SC

lt

.E' fM':'I�Xt:�tJ'Lt.t.
fi)(i)�OO Mkl 'Av.Marechal DeodorO,6Ch '-,

L""W�LWD�Jils FONE 72-2689 Jaraguá do ser-se

A melhorforma depremiar
Bom desempenho, qualidade eprodutividade.

"

• ... 1' :-'( '" ';\( ''''', '� '
•..,'(.;' ...«"�,;'.w.".�," ..w.",'W, ".w, ".w, _'r/,' • ....,

). II II '}-(f
.. joolll .jool.� JM.f

..
);;'f

.. IHOt ).1"•• ';'_'. ,,...� � 'K'I �'. ,.._. )'1.' x

Dê "Prêmio Plus"

o, CONVERSATION

. INSTITUTO DE IDIOMAS
QUEM FEZ FALÁ BEM

Fone: 72-0294

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



'Políticos
.roubam
.

edição do CP
o desrespeito a democracia, à

liberdade de imprensa e o caráter

ditatorial lião são exclusividade

apenas do prefeito Ivo Konell,
parece ser uma peculiaridade de
família. Isto ficou provado mais

uma vez demonstrando no dia da
véspera da eleição (sexta-feira.Z)
quando dois carros, um dirigido'
pelo irmão do prefeito, Ito Konell,
e outro pelo filho do prefeito Ivo i

Patres Konell, que acompanhados
por 4 capangas interceptaram o

carró do.diretor-administrativo do
correio do Povo e roubaram. os
10 mil exempíares recém-saídos
d�um,agráfica.em Florianópolis.
A intenção era esconder dopovo
as falcatruas cometidas. pela
admínístração atual. Más denada
adiantou, no.säbado outraedíção ,

. quentinha saiu as ruas, as edições .

se esgotaram em poucas horas.

Página02

Recorde

Campanha
elevou vendas
dejornais

Amvali

Na página 4.
a relação
dos novos
.eleitos

. ,

Alfredo Guenther, o novo vice-prefeito

Este semanário circulou com duas

edições, a última de setembro e a

primeira de outubro, que atingiram
10.000 exemplares, cada, o que
constitue um novo recorde de

�
.

.

vendagem 1]avidado "mais antigo", ao Durval.Vasel, prefeito eleito

longo dos seus 73 anos de existência.
.

M__ esgotaram-V I' � ·t�J;=." .ase e o pre en o
de 2 do corrente, em Guaramirim, .

retirando do veículo, sob ameaça, todos
os esempíares, que foram localizados

I· d J
rno dia 05, jogados na beira do rio, na

.

t
.

_

ê=5��= e el _

o e
_ araglla

Esqueceram-se os assaítantes de
,

levar também o filme da ediçao que,
.

assim, permitiu rodar uma nova edição,
que circulou ainda em tempo de os

leitore,s tornarem conhecimento da&,
OCórrências na Prefeitura e que
concorreu para conscientizar os

eleitores, ,que decretaram a derrota
do candidato apoiado pelo prefeito
municipal.

.

.

pronunciamento à PTB). Hoje a aliança que" ÜioÍlÍZou ele.
.ímprensa na tarde de formamos é a mais

,
. ....,Prefeitura falida

domingo (.4), quando os poderosa do município"
resultados parciais da completa. Durval Vasel criticou

eleição já lhe davam Criticando os ataques também os gastos -

vantagem de mais de 5 mil violentos que recebeu de segundo ele -abusivos que
votos, mostrando que sua seus adversários durante seus adversários da Força i

vitória era irreversível. toda a campanha, Vasel Democrática fizeram no

Pa:ra Vasel, a campanha disse que apesar de tudo, o decorrer da campanha.
em Jaraguá do Sul foi a povo foi inteligente e "Temos a impressão de

mais importante de Santa' soube escolher. "Deu um que vamos receber a
ff, 7 Catarina, levando-se em TIm à ditadura que oatual' prefeitura num caos

" amos f�zer uma consideração os problemas (lqmiqistr,,�por Implantou". financeiro nunca visto

grande administração, que ocoreram no SegundoVasel está _

<>: l! antes. Porque oque esta

melhor ainda .do que a que município. "Cheguei a ser ditadura foi a principal administração gastou na
fizemos anteriormente ". A expurgado do partido que responsável pela derrota campanha foi uma coisa

garantia é donovo prefeito, aqui fundei (o PMDB) , fui de seu concorrente."Não inédita. Investiu tudo o

eleito de Jaraguá do Sul, iiijustiçadoe tive que adianta fazer obras e dar que tinha e o que não
nllTV�1 V�"'�f':t e:m� �p�le�o�e=T�um_n,ll.\]J·Q;.1;MlJ'ncln:.J(..n__ _..J:1lll:l1!;l.ni!.fiLllLO...lI3Ol�I!...i

'

l:lll.n.:a.:.:." ___.L
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Acordandode um pesadelo
I

ii A eleição deste 3 de outubro que não tem rabo preso e são

IIi1 Ieixou uma grande lição, que pessoas de bem.
i:' Ileverá, ser observada, para os Quem não quer nada com a

:![i.ltuturos admínistradores desta imprensa PESSOA BOA NÃO

'1.I,erra.
É, já disse um refrão popular.

I' .• Falar emPOVO não quer dizer, Existem três maneiras de um

;1
• iecessaríamente, precisar de um seguro suicídio1° - meter-se em

',jlirigente que o conduza, jogo de azar; 2° .: meter-se com
!�pecialmente quando se quer o mulheres e 3° - meter-se com a

!�UMOAOANO 2000. OPOVO imprensa, brigando com ela é,
íão quer a tutela de títeres, seguramente a mais eficiente...

rtesquinhos,recalcadosecomares, NÃO É, DR. IVO PONTES ?!
lítatoríaís a impingir à massa urna Durante 3 anos o "maís antigo"
i,�lsaimagemdeliderança.Quese ficou a pão e água, precisamente

I, ';uidem os bajuladores" da sócomolíquido,quêoirriquieto,
II i

I ��opulação, porque ficou provado desastrado e desequilíbrado
,<

:tue quebram a cara no meio do prefeito tentou corrigir com um
,

.amínho, já não existem mais lugar ACORDO DE CAVALHEIROS
'i :>ara chavões, tais como aquele a 60 dias da eleição, quando já

I',:. r= diz que o POVO precisa de todas as portas' estavam
i i ;�úsica, foguete e chicote. � virtualmente fechadas.A gravação
i' '. A intimidação de humildes do Fagundes provou o caráter que
, I" '.:�'

neíonäríos, sUbm.e,tendo. -se,
aos foi a tônica do pesadelo que se

.Ill aisÍ'�pug���tes��xam��co�.? abateu sobre JA�AGUÁ.
i ·e o ser humano é ulna ·00188'* 'OBRAS NÃO GANHAM,!
h,��ca�vel"tambémjá t,eyeasu.a ELEIÇÕES, mas servem para

; ez, Hoje.qualquer administrador outros interesses que o POVO,

I :la fanearia poderá ser pllhado felizmentecompreendeu, dando
·

:lOr ummodesto gravador, pondo- lhe o merecido troco da pessoa

'I! .:Iàd.escobert,.gemsuas�inte'nÇõ�� despreparada para o exercício da
,

I:
Cuidadp�m os que sejaetam função pública.

'

'1 :Ie serem os donos da ver�de, ,
Para que a OOfiluni9ade, não

�1�rSDB '

lto e Ivo Konell comandam1., '�Caropreso1'1," .

'I' :�,] C
·

f: ffaz crítica
,'1

assa to aocarroao orreto
�

,

:10 partidoJ '

'

'II ()PSDB não conseguiu eleger
!knhum vereador para à 'futura

l'iFgiSlàtura, apesar de ter feito o

!.étimo candidato mais votado: o
�ínédico Vicente Caropreso, que
I)bteve 998 votos e só não se elegeu
I!)orque faltaram 12 votos para a '

• I
,I,egenda.
I'

II: Caropreso disse, na segunda-

�'"
ira, que o resultado da eleição
ílorou a desorganízação do

artído, e a falta çl�,YlPr,a�.� . .f:,
�nilitância de seus quadros.

I
I Precsamos.reorganízar Q partido,
Ilolocar nele pessoas .

que se

I mpenhem, que tenham interesse
.

!lmpolftiCá e não estejam aí apenàs
· !ara encher lingüiça"; críticõu.
i!!:

"
.

'i

IE"
Segundo o médico, a

I' pugnação da chapaII I,' roporcional da. Força Dem�
'I. rática também prejudicou, "Se

.... f'•.
·.
ívessemos saído sozinhos;

I nçaríamos mais nomes e teríamos
·
,nais chance", disse ele. Damesrna

i i I' rma, Vicente Caropreso ,criticou·.
;llf não aceitação do PDT a uma

�lrroposta inicial de coligação com
I SDB e o PT. "Somando 'Os votos

as três 'legendas juntos
eríamos elegerdois vereadores,
mo provam os números firiais.
elizmente desde o início o PDT

� recusou a coligar; !irmando
I 'nclusive em ata a sua

! íontrariedade a uma aliança com

Sexta-feira, dia: 02 de outubro, às
21:40hs. Local: BR-28O, contorno de
Guaramirim.

O automôvel Verona, branco, de
propriedade dos diretores do Correio
do Povo, dirigido pelo Diretor

Administrativo, FranciscoAlves e que
sefazia acompanharpelosfUncionários
Laus e Jaime,procedia deFlorianópolis,
das Oficinas Griífiças do Diário

Catarinense, onde a últiinâedição iíavia
sido impressa. Ui na Br-iSO,
proximidades da WEG QUÍMICA,
Francisco notou que estava sendo

seguido de perto por um automóvel
Monza, branco e que insistentemente í

partia para cima de sue carro. Antes
do Posto da' Poltcia Rodoviária"
Francisco viu-se forçado a entrar em

Guaramirim; sempre seguido e

acompanhadopeloMonza. Francisco
tentol,uJri/ll4;;l9.G�tW7í!OOdf?"qp,gsflfl,t,o
logo�.aoPostoPçi/iciaJ, mos, npque!e

acessofoi interceptadoporum veículo
FiatElba que aumentou aindamais a

perseguição, tentando mesmo jogar o
Verona para fora da pista. Na altura
do trevo, Franciscopela viu-seforçado
a retornaraGuaramirim, mas, logo na
frente foi ultrapassado pela Elba que

'

atravessou e estacionou emplena rua,
impedindo sua passagem. Enquanto
isso, oMonza encostava na traseira se '

seu carro. " ir Franciso Alves reconheceu, entre

"r . os'assalJantes;,em/1Úlnel;O ck.4,aspes�-Os assaltantes iàírâdt de imediato de ItoKonen, IvoPatres Konel/, Thiago'de seus carros e de armas em punho.
i

(dono da Churrascaria Costelão) e
Frani:isco tentou defendei'�se e conseguiu umfuncionário dáPrefeitura que ChicofugiremdireçãoàDelegaciadePolicia desconhece, mas,poderá reconhecê-lode Guaramirim; para buscar auxilio.

facibnente. "

EnqUanto isso, os outros dois ocupantes , , ..

,safram do carro do Cp, sob ameaças Está para se confirmar os 'nomes
dos'assaltantes que se apossaram do' dos legftimos donos dos v,eícutos
veículo. Em seguidaforam bandeados' envolvidos no assalto ao CP, mas, de
para os carros dos perseguidores, os principio: sabe-se que fóram carros
10.OÓÓexemplares do Correio doPovo. cedidospor garagens de vendas desta"

FràndSeoAlves rero1iióúrdJidopara:r cidade.

arque com os prejuízos causados
ao bom público, impõe-se nestes

próximos 90 dias, uma devassa
nos gastos publicitários,
mencionando onde foram parar
para a imprensamanter-se calada
submissamente. Que sejam revistas

concorrências, tornadas de preços,
"acertos", que não tem documento

comprobatório, papel que cabe à
cÂMARA MUNICIPAL, DE
VEREADORES, aos quais pesa
a responsabilidade de apurar os
desmandos, trazendo-os ao

conhecimento' do público e·

punindo quem abusou do múnus

público, pondo-o na CADEIA,
queéolugarondemerecemestar.
Aproveitem os srs.

VEREADORES a lição de

BRASíLIA. para não serem

execrados peloPOVO que quer a
VERDADE JÁ

'

"

O respeito ao próximo também
deve; , �f' 1(:rêVisadö�>g Que não

apareçam .maís pessoas
encarregadas, falandoem GRUPO
DA PESADA como se todos

estivessem à mercê de pessoas,
poderosas que se escondem no"
anonimato paraperpetrar atos, que
vão desde a intimidação até, as .

sanções econômicas e as executam

sem pestanejar. Pessoas de

responsabilídade queASSINAM
EM BRANCO para satisfazer

caprichos de títeres' que
eventualmente ocupam cargos
públicos. UMA VERGONHA
SENHORES! Enquanto se

projeta para o ano 20TO, retrocede
se aos tempos feudais onde impera
o chicote que rebenta nas costas

de seus vassalos.
Que se respeitem as pessoas e

as instituições. Nada de botar a

mão em cima das coisas, como se

estivessem "na casa da sogra".
Voltemos aos tempos da

civilização, onde impera a

LIBERDADE, onde se tomam

decisões pelo consenso e não
necessitem do referendo de uma
só pessoa. Vamos repensar a lição

j;\ .-i:. n
de 3 de outubro, histöríca,
adveJtindo os que não a aceitam.
N:�aOSellpesiBb�5iosder.a,.n·asua,
contribuição para varrer as
mesquinharias que se perpetram
diariamente entre nós. '

ESTAMOS ACORDANDO
DE UM PESADELO: .

., Agora é-ãesarmar os ânimos,
sentar ao redor da mesa e começar

o local, mas, os assaltantes já haviam

se evadido, deixando uns poucos
exemplares da edição, mas, deixando
também (talvezpor ignorãnciaoupor
falta de atençõo) osfotoliJos daspáginas
daquela edição, o quepermitiu fazer
se semperda de tempo uma novd tirdgein;
destafeitaaquimesmo, emJaraguá do
SuL

'Apuração correu tranqüila
Ao todo 212pessoas, entre

escrutinadores, fiscais e

ß�legados departidos,
trabalharam nas apurações das
�leições deJaraguá do Su� Na;:' ,

"dpinião do juiz, Ricardo Roesler,
os trabalhos foram desenvOlvidos
de fomta excelente, "com mu�!a'
colaboração e espírit.o,público".

Os trãbalhos de apuraçãO" .

inicialmenteprevistospara serem

concluídos em,48 horas,
acabaram em poucomais de 24
horas. Primeiramente foram
abertos os votos da vizinha

(dia 3) a acabou às 20h30rizins

daquele diä. Depois iniciou a

abertura dos votos de Jaraguá do
Sul. A escrutinaçãoparou às
1hlpmiJ}s da madrugada de
domingo, recomeçando às 8
horas da manhã. deste,dia e se

estendendo até às 17 horas.

Apesar da rivalidade acirrada
na campanha, nenhum pedido de

impugnação de votos foi
'

registrado até até a tarde de
segunda-feira (5), quando
encerrou-se opraiopard isto.

também, sendo que a Polícia
Militar registrou ape.11cas umcaso
deprisãode duaspessoas que
faziam boca de urna a menos de
100metros de uma seçãq na Ilha
da Figueira e quando foram
abordadospor PMs desacataram
os soldados. Eles foram
encaminhados ao quartel da
corporação.

Outro fato, que na opinião do
juiz eleitoralRicardo Roesler
tumúltuou e denegriu o processo
democrático foi o roubo da
edição do jornal Correio do
Povo ocorrido!l!l .vés era da

a reconstrução das nossas
verdadeiras TRADIÇQES, de
,POVO ordeiro, CULTO e
DEDICADOAO TRABALHO.
NÃO SOMOS O DONO DA

VERDADE, mas perseveramos
na busca desse desiderato. Muita
coisamudoll nà SOciedade. o ran�
desta malfadada adminístraçä,
merece reparos, urgentes.

Não é pisando nos outros,
caluniando, espezinhando e

vilipendiando pessoas e

instituições que se consegue
alcançar objetivos considerados
honestos. NÃO A
INTIMIDAÇÃO e SlMA UMA
COMPOSIÇÃO ABÉRTA E
TRANSPARENTE.

As, .eleiçöes provaram que o

prefeito não conheeía-otseu" povo'
que tanto adulou. Se soubesse,
não teria o rompante quet�
GANHARDE GOLEADA

.

A' DERROTA 'POl
ACKCHAPAN1E�

-

Hoje está solitário, sem poder
e, possivelmente sem amigos.
Frustrado edesiludido do PODER
que embriaga.

Tenho pena dele, Só isso!
EugênioVictor Schmikkef

,",
PDC

Legenda fez
derrota do 2°
mais votado
o candidato a vereador

Moacir Bertoldi foi o segundo
mais votado de Jaraguá do Sul,
com 1358 votos, ficando atrás
somente de· Geraldo'

Werninghaus, do PFL. Porém,
Bertoldi não foi eleito porque
os votos da legenda-mãe
alcançaram o' percentual

, necessário. Vale lembrar que
teve cadidato eleito com pouco
mais de 600 votos, que. no

entanto tinham a retaguarda
de um partido. forte.
:rY'ê" s 'ê' a" r ra' n do

veementemente o adjetivo de

decepcionado,Moacir Bertoldi
se qualifica como um político
feliz e realizâêloßNão sffú'�ü'tD;
vereador de direito, porém
posso me considerar uID

vereador de fato", disse ele,
acrescentando não s�
arrepender de estar num

partido 'que' considera "o

mçlhOl;:, com pessoas hQnesta5 ,

-.))1 .11 ':1C Ú .. _"-' L.

eserias".
Moacir Bertoldi, que

também é presiden:tedo PDG
(Partido Democrata Cristão)
prefere não comentar seUS

planos políticos para o futuro.

"Não posso dizer se vouou não
sair candidato na próxima, ainda
temmuito tempo, quatro anOS

ela frente eÓ§.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Plano deMetas

Prioridades do novo governo
o plano de governo da futurá

administração VaseVGuentber foi

baseado em consultas feitas à

comunidade jaraguaense por meio
de questionário. O prefeito Durva],
'Vasei explica que foram distribuídos

50 mil questíonârtos à população, dos

quais 20 mil retornaram respondidos;
,

As prioridades foram tiradas com base

nas maiores reivindicações do povo.
Muitas inovaçõesmarcamo plano de
metasda futura gestão, queoCorreio
do Povo publica as seguir:

Agricultura&Abastecimento
_ Criar e operacionalizar o sistema de
comunidades rurais organizadas
-J,wpla�n�r�h9rta�.9Pmu�itárias. ,,�,

_ Ativar o Conselho Municipal de

Desenvolvimento Agropecuário
Ampliar o feiräo de

hortifrutigrangeiros
- Dar amparo ao pequeno agricultor
naáreade financiamento, cooperação
técnica,organiiäçao"etreínãmento
- Gerar o programa troca-troca de
sementes
- Apoiar e buscar a concretização.do
programa de microbacias do BIRD
- Ampliar a patrulha cmeGaniZa�,
agrícola

'" r ,

- Dar estímulo permanente ao

programa de fomento de matrízes de

raçanoiandesa
- Dar praticidade e fundamento legal
aozoaeamento e uso do splo rural
- Estimular a formação dé condomúlios
rurais de produção e comercialização
- Promoverocombate ao borrachudo
- Discutir e viabilizar a armazenagem
de produção agrícola municipal
- Dar apóio à produção e

industrialização do leite
- Desenvolver projeto de dístribuíção
de alevinos para o incremento da

piscicultura

Desenvolvimento Eoonômico
- Criar a Secretaria de Desenvolvimento
Econômico
- Criar o programa de auxt1io à

terceirização do setor público e privado
-Busear investimentos interna cionais
para montagem da incu badara de

micro-empresa
· Discutir e estimular o turismo de

Il'eg6éioS; ecológico, cultural e'êtníco
� Ouvir sistematicamente a ACUS,
CDLeCPL
· Viabilizar a industríalização do lixo
· Desenvolver polfticas de incentivo
F�I

'

Cultura
· Reativar Fundação CulturalMuniopal
para a realização de seus objeiivos
· Destinar, no orçamento, verbas
específicas para ãaalídades'culairets;'
através de entidades e clubes que
prati�ff} atividades com esse fim ' .

- ')
- Estimular o Teatro Amador nos

educandários públicos e particulares
· Reativar a Biblioteca Municipal e
incentivar a criação de bibliotecas em
bairros, sob a tutela das APPs -

· Implantar concursos intercolegiais ,<",

SObre a história de Jaraguá do Sul
· Dar ênfase total à preservação,
sUbsidiamentó," tOlnb'Ílmento,
recuperação, apoio e estruturação do
patrimônio histórico, cultural, étnico
eartfstico de Jaraguä-do Sul ',' ;,
· Manter e ampliar a Schüntzenfest
· Estimular o fortalecimento da
atividade dos museus privados e

PÚblicos

Educação
· Ativar o Conselho Municipal de

!!ducaçaä

- Implantar o orçamentopartíeípatívo,
onde a população poderá ter contato

- Promover, periodicamente, eventos com técnicos para entendermelhor o
esportivos para avaliação e treinamento que é saneamento básico
de atleta e equipes - Integrar a comunidade/iniciativa
- CriaJ-:�a Fundação Municipal de privada/poder público municipal!·
Esporte, como' órgão. de gestão governo do Estadoe federal na definição
formativa e de valorização e de obras e políticas de saneamento
aperfeiçoamento de atletas amadores básico e controle epiderníolögico
- Ativar o Conselho Municipal de _ Criar a Secretaria doMeio-Ambiente

� fuzendo-o gestor. da..Fundaçãol.\.. _ Ampliar as redes de água e esgoto
Municipal de Esportes '

_ Executar de imediato estudos pata a
- Prestigiar e promover a equipe execuçãodeobrascontraasenchentes
profissional do JUVENTUS no município
- Construir quadras poliesportivas com - Criar, na área dos serviços públicos, .

adequada gestão de seu uso um sistema de limpeza pública que, a
- Contratar técnicos para iniciação um só tempo assegure ,a, retírada, a
esportiva separação e o tratamento do lixo
- �t�ir çentro�portivoMunicipal domiciliar, hospitalar é empresarial
- Efetivar convênios com associaçöes Redimensionar é ampüár o SAMAE
esportivas para incentivo à formação _ Gestionar junto ao BIRD e outros
de atletas órgãos financiadores de projetes
- Promover calendário de atividades específicos, para a melhoria do
de.lazer e recreação para a população saneamento bäsico
Saúde _ 'Normatizar a implantação e
- Ativar definitivamente oCQNSEIRO . operacionalização de aterros sanitários
MUNICIPAL DE SAÚDE

- Estabelecer, com prioridade, a

condição de melhoria, qualificação,
especialização e aperfeiçoamento dos
profissionais da educação
- Promover um levantamento completo
dos espaços da rede municipal e

particular, a fim de ampliar a capacidade
de ocupação ew criação de noos CUl"SOS

profissionalizantes
- Promover estudos, para o

aproveitamento máximo do período
extra-curricular dos alunos da rede

municipal
- Dar ênfase ao PLANO DE
CARREIRADO MAGISTÉRIO
,- Conveniar COm a'FERJ,:cursOs de!;
qualificação de protessores

'

e

funcionáriospúblicos
- Apoiar e cooperar para o pleno
aproveitamento e desenvolvimento da
estrutura da FERJ
- AperfçiÇ98CJl eQl!<flÇã9 nomeio ,roral,
buscando maior adequação às

necessidades básicas da população
carente agrfcola
- Redefinir os currículos para discutir
novidadescomo informática,ecologia
e trânsito dando uma visão mais
moderna e ampla aoensínô" ,

- Buscar parceria com o setor privado
para incentizar alunosmais dotados a
não abandonar a cidade
Lazer & Desporto

,- Assegurar atendimento pleno a toda
a população, com ênfase para osmais
carentes, através de postosde saúde

municipais, garantindo serviços de

médico, dentista, farmácia, ambulatório
e laboratörio ,

.

- Desenvolver' periodicamente
campanhas a projetos de prevenção
dedoenças
- Dar apoio e cooperação à Rede
Feminina de Combate ao Câncer
- Garantir a adequada qualificação da
criança rural, no que concerne aos

cuidados da saúde
- Propor apoio permanente aos

hospitais, a fim de assegurar a sua

manutenção e aquisição de

atendimento à população
- Realizar simpósios sobre saúde, e
avaliar o andamento do processo, de
todas as ações, visando viabilizar um

.

plano municipal de saúde

Ação Social
- Construir creches-modelo com

multiplicidade de funções e serviços,
desde o materno-infimtil, passando pelo
'alimentar, educacional, voccacional,
clínico,odontológico,sanitárioeSocial
- Contratar técnicos especialistas na

área social para a conscientização da

população em que se privilegie a

qualidade de vida, a vida familar, os
valores culturais, tradicionais, étnicos
e a prática desportiva, liberando O setor
da manipulação política
- Estudar o processomigratório e suas
consequências já existentes no

município, no sentido de evitar, a

;favelização, o desemprego e o

subemprego, garantíndoorganízaçãot,
.

de demanda social
- Estimular e apoiar o CONSELHO
TUTELAR DO MENOR
- Estabelecer polftica de adaptação de
deficientes e e,xepcionais ao mercãdo
de trabalho, mediante convênios
incentivados peía'lnícíatfva tmvadá -

- Construir oficina de adaptações e

�deeseepcíooas no âmbito
daAPAE

" "

.. Incentivar o programa de assistência
aos viciados

,

�, Incentivar o programa de assistência
"à terceira idade

Saneamento Básico

Habitação
- Construir nomfnimo 1000 habitações
populares; nós quatro anos da gestão,
atravésdeaporte de recursos federais,
estaduais, via COHAB e do

cooperativismo-via COHAJAS, por
mutirões comunitários, etc.
- Recuperar as unidades e conjuntos

'

residenciais, assegurando condições
mínimas de urbanização e segurança
- Definir política de núcleos
habitacionais
- Redefinir polftica de dimensionamento
dos lotes populares com implantação

I de zonas de ocupação preferencial
- Criar núcleos de desenvolvimento
social localizados nos conjuntos

, i

Ciênciã & Tecnologia
- Criação de um centro de tecnologia
de ponta para formação.de técnicos

, nasäreas têxtil,mecânica,automação,
,

alimentos eoutros,junto coma FERJ
e o setor privado
- Realizar semínäríos e congressos para
orientar e motivar as lideranças na

- Gestionar a instalação de repetidora busca e emprego de tecnologiada TV Educativa em Jaraguä do Sul
avançada

'

- Projetar a instalação da telefonia
_ Vender a idéia de qualKlade tötar'

celular rural" ,,, ..c •
•

pata aumento de eficiência; com
. Buscar a instalação de telefones desafios à comunidade, ampliando Ö

-

públicos em todas as regiões municipais intercâmbio com outros centros mais
que ainda prescindem do sistema evoluídos
-Gestíonaraampliaçãçüäcapacidade .ü, _ Amparar, procedimentos __d,e
da rédetelefönica instalada na ll111nicfpio reconversão industrial (CON�SUL) .

- Gestionar a instalação em Jaraguá ". •

do Sul de estúdio de produção e geração Desenvolvunento&Melhona
de programas de televisão das Instituições
- Garantir assistência de qualidade às

'

repetidoras de televisão

Transportes

Segurança e Trânsito
- Estruturar emanter oCONSELHO
DE DEFESA CIVIL, de forma

permanente, como forum de discussão
e fiscalização das atividades de

segurança
- Atender ao CORPO DE
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS,
construindo a sua sub-sede e um campo
de treinamento naBarra doRioCerro

,
- Promover a imediata d.escentralização
do sistema de segurança civil, com a,
construção de postos policiais nos

principais bairros
'

- Gestionar junto ao governo estadual
'

a implantação das novas 'ínstalações
da Capeia Pública e da Delegacia
Regional
- Dar consecução e objetividade ao

trabalho da Comissão Municipal de
Trânsito
- Revisar, através de estudos de

engenharia específica, o sistema de
I ,�.\ L.... I'" ,r_' { .... -;'.:1'- �I ,�� " ;.

trânsítoutbanó e perIférico
- Modernizar a sinalização de transito,
promovendo a sua massificação
- Orientaros ciclistas no uso das cidovias
na zona urbana
- Adquirir ambulância, criando um,

quadro de primeiro! socorros pará pré
atendimentos de eme�gênda, no âmbitQ
do Conselho de Defesa Civil
- Defender e apoiar a reestruturação
da Companhia de Polícia' Militar,
pugnando pela ampliação de seu efetivo,
passando pela transtormação .

em

Guamíçãô e llepôis em Batalhão
- Reavaliar e rever á localização das
lombadas no sistema viário, central e
bairros

Energia
- Gestionar junto à, CELESC e à

ELETROSUL, o aumento da

capacidade de demanda de energia
elétrica para Jaraguä do, Sul e

microrregião
- Instalar e ampliar redes elétricas no
interior domunicípio, privilegiando os
núcleos de produção rural. _

- Elabórarcampanhaseducativaspara
racionalizar O uso da energia elétrica

Comunicações

- Aumentar o número de linhas de
coletivos e assumir a política de

transporte de massa

- Estudar e projetar a construção de

pontes e pontilhões no interior do

município'
,,'

'

- Assegurar permanente conservação
e recuperação das estradas do interior
- Definir polIti� unifonne e-permanente
para os serviços de táxis, mediante
consulta direta aos profissionais da área
e seus representantes
- Incentivar o transporte para estudantes
carentes do interior domunicípio e dos
universitários ,que frequentam

o centro e para as regiões de alta
densidade de tráfego
- Reordenamentodósistema viário com
novas alternativas de tráfego pesado"
- Implantar ciclovias na zona urbana

Desenvolvimento Urbano
- FortaleceramNDEMAeCOMURB
- Promover readaptação do Plano
Diretor às nivas realidades urbanfsticas
e econômicas
- Criar e desenvolver 'um projeto
paisagfstico de, arborização e

ajardinamentoda cidade - Estabelecer
um cronograma fixö de recuperação,
dasruas
- Projetar a criação de áreas de lazer
'- Gestionar junto à Rede Ferrovíãria
Federal, a transferência dos trilhos do
centro da cidade

.

- Fazer um projeto urbanfstico global
para Jaraguá do Sul, projetando uma

-cidade de beleza moderna e agradävel
• - Reativação do HOl'tO�t1Ol:estâl
Meio Ambiente & Recursos
Naturais
- Criar a Secretaria doMeioAmbiente
- Instituir, consolidar e manter em

conjunção coma sociedade,projefode
desenvolvimento sustentado, para uso
racional dos recursos naturais
- Depo1uir es ros, a nfveI demiaorregião,
em projeto técnico no ämbíto da'
AMVALI
- Desenvolver o CONDÉ� . _� _�

- Postular, por todos ös meios, a

reativação plena do Posto Avançado
.deDefesa dóMeioAmbiente (pACAM)

,

- Incrementar projeto de turismo

ecológico, tendö .como base o

preservacionismo -

- Buscar recursos junto a órgãos <

internacionais para preservação da
Mata Atlântica

.

- Incrementar as relações da Prefeitura
com todas as instutuíçöes e entidades
representativas da sociedade
- Ampliar a aperfeiçoar, valorizando
em todos os sentidos, Q relacionamento
com a CâmaraMunicipal, Como fórum
privilegiado de di-scussão da
comunidade _

- Programar e realizar seminários

permanentes e periódicos em bairros
e com entidades de çlasse;e
representativas,

-

para a díscussão e

equacionamento de problemas .

e

execução de obras no Município
.

- Promover a integração mícrorregional
visando o crescimento homogêneo dos
Municípios envolvidos
- Fazer funcionaro ConselhoMunicipal

I '
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Konell admitiu cedo·a,derrota······

Duwe: empobreci na campanha
i i! 1 A derrotá do candidatopeemedebista jâ era prevista desde
� li �a abertura dasprimeiras urnas, pois, em todas elas, foram

i �gis�adas marge"sfavoráveis ao candida�o.Durval Vasel,
t 'Ida Aliança por Uma Nq,v_a.(a.1:aguá. Vas�1JOlconfirmado

li I omo o novoprefeito ele1t:�om vantage��7naiS'de 6.000
i l !' otos sobre s_eu opositor. cA derrota deDuwejá era admitida

11111'11' doze horas de domingopelop,.q.ito I""KDIUIIl tpUI, como
r fi '

empre, acabou atribuindo�o fracasso à imprensa, que nada
'fl ",aisfez do que noticiar as coisas tanto ruins como boas da
�"atual administracão.

.

'. ", o

I JaraguädoSol:�dÓzelÍor'; .

<,

Mais uma vOz a íínprensa pagou
"I\de domingo (dia 4), q\l3ll(;le pouco o pato..Em entrevísta à rndio Studio

lij1lmais de metade de urnãS"tifiham ,,', 'FM, o prefeiro IvoKÖnell'displU"ou:

II sído apuradas oficialmente, o '"A culpa pela nossa derrota é das
I 'j"prefeito Ivo Konell '(PMDB) Já rádios, especíalmenreAlvís e do

1,1�,!admitia �derrota de �eu candida,to Jornal Correiodo Povo". O diretor
! ffi�àsucessao. "Duwe nao terá como do semanário Correio do Povo

:1�lirecúperar'os jnaís ,de � mil vo"tos Francisco Alves,porém contesta:
I

�Huejá o separam de VaseI", dizia "Söfízemosmostrar averdadeao

��onellem entrevísta à imprensá, povo jaraguaense, publicando que
flnfelizmente o povo não soube' também coisas ruins acontecem

Ililfeconhecer nossa admínístração", -na atual administração, enão foram
i�crescentou ele. . poucas: Infelizmente, o prefeito
n

Ivo Konell não reconhece
liberdadede imprensa. E, na sexta_

'

feira, às vésperas da eleição
mandouseu irmão, Ito Koneíj e
um.dos seus filhos interceptarem.

>r" -yO <mm> que trazia toda nossa
tiragem da semana (10- mil
exemplares) e roubaram

jornais".
O fato foi registrado

-delegacla de Polícia de
Guaramirim, cidade vizinha

.Jaraguädo Sul, onde aconteceu.
crime. Para o juiz eleitoral, Riear

.
Roesler, o ocorrido denigre

.

processo democrático e deve s

apurado.
.

.

: Já o candidato derrotado,
. -AdemarDuwe.da coligação Forçi'
Democrática (pMDB;PDc E.PF4

.

com apoio do PSD13 e do,P!?1)1i
diz que. <êmpobreceu nesta'
'campãnhä:nG�teimuíto dInheiro.

'

A. partir!Jeagora Vou mededícar:
só aos meus negócios particulares.
Tocai' a minha empresa (a ADV
representações)", conclui.

1

j . .�

Candidatos Eleitos
Prefeito Corupá!SC Prefeito

Partido' Votos
PDS/fTB/PL 24.654 54,58% Nome Partide Votos
PMDB/PDC/PFL 18.463 40,87%

. Adel!no Hauffe PMDB 3.520 52,57%
Votos Nominais: 43.117 95;45% José NorbertoMüller PDS/PFL 2;965 44,28%
Votos Brancos: 2.055 4,55% , Votos Nominais: 6.485 96,85%
Total de Votos válidos: 45.172 Votos Brancos: 211 3,15%Votos Nulos: i.392 2,99% Total de Votos válidos: 6.696
. Total Apurado: 45.564 92,67%

140- 2,ÓS%Eleitoradoe 50.246 Votos Nulos:
Total Apurado: 6.836. 92,05%

I

Eleitorado: 7.4�Partido Votos
PFL i778 Vereador
PDS/PTB/PL 1213 Nome Partido Votos
PMDB 1212 'Conrado Urbano Muller PDS/pFL 490
PDS/PTB/PL 1090 Luiz Carlos Tamanini PMDB 451
PDS/PTB/PL 1071

Albano Melchert PDS/PFL 406PDS/pTB/PL ,982
PMDB 937

; I.·'
. Herbert Arno Mohr PJ)S/PFL 317

PDS/PTB/PL 794 Pedro Alves PDS/PFL 296
PMDB 775 Antonio R. Hillbrecht ·PMDB 272
PDS/PTB/PL. 768 Paulo Miguel Schultz PDS/PFL 264
PMDB 704 EgonKuhl PMDB 263
PFL

.

809
SergioMinei. PMDB 260PDS/PTB/PL 765

PMDB 612 Antonio Vicente Tureck PMDB 247
PDS/PTB/PL 648 EliseoWedderhoff PMDB 246

Votos Brancos: 237
Votos Nulos: 1.947 Votos NiuJ�: ,., 252
Total Apurado: . 46.564 TotalApurado: 6.836

-. Eleito�d�: .

J"� 5�:246

Jaraguá do suJlSC
Nome
DUIVal Vasel
Ademar Frederico Duwe

Vereador
Nome

o GeraldoWeminghaus�
Afonso Piazera Neto
Flavio Manfredo Hontburg
WigandóMeier'
Paulo Ademir F1orjani.
Luiz Zonta

.

Pedro Anacleto Garcia
'

Valdir Bordin "

Marilze Yeda D. Maiquardt
José Ramos de �rvalho
Rudolfo Gesser
Gilmar Antonio MeÍlel

.

Rosemeire Puecini Vasel
Adalberto FrnnkOWilik .

Balduino Raulino
Votos Brancos;

"

. �

" .

. .lI.

Guaramirim/SC Prefeito

Votos nominais
Votos brancos
Total de votos válidos
Votos nulos

Total-apurado
: Eleitorado

MassarandubalSC Prefeitq
Nome Partido
OdenirDeretti PDSIPDTIPMDBIPSDß
Raimundo Zimdars PFL

.

João Carlos Martins PL

Votos
3.749
.2.772

921
7.443
144

7.587
9'�

7.6.7-9
8.045

Nome
Victor Klein'

Francisco,Schork

Votos
5.102 - 47,37%
4.752 -44,12%

Partido
P:qS;PRN
PMDa/PL/PFL

Vereador
Nome Partido Votos
Francisco Luiz de.S0uZl!,. "PMDB/PL/PFL 540
-Vaíeriano Devegili;·

.

PMDB/-PL/PFL, 481
Milson Bylaardt' PMDB/PL!PFL

"

479

Sydnei Silvio Finardi PMDB/Pi/pFL 406
Adilson André ArfJ...1Y9 .,PDS/PRN. � .

405
Ivo Ranghetti "-�'"

,

�FMDB!PL/PFL ',;:<, ..•,,:q�!L;
Valdir Gernardi PDS/pRN 373'
José Joaquim Fernandes ,.

.

PDS/PRN --:-' -311;
Lauro Frohlich -. '. ',-- PMDB/PL/PFL,'.· 357

', ..

.. Votos brancos:' , :372'
Vôtos nulos: ' 443.

,.' ; .
., Total apurador. +..

� 11.066
o I eleitorado: 11.764.

'- .

Vere@dor
Nome-.

,

Donato Petri
.

Jacob Kashirski .

Adolpho Ranghetti
Ademir Sprung
Albrecht Krancke
Giovanni S. Tonet
Evaldir Spezia
Olavio Deretti
Realdino Moser

Partido ; "

" '

pDSIPDT/PMDB/l?SDB
PFL'

" ,

PFL

PDS/PDT/PMDß/PSDß
PFL
PDS/PDT/PMDB/PSDB
PÍ)S/PDTIPMDB/PSDB'
PDS/PDT/PMDfflPSDB'
PFL

.

Votos brancos:
Votos nulos:

.

Tollt) apUrado:
Eleitorado:

49,41%
36,55%
12,14%
98,10%
1,90%

1,20%
95,45%

� o�
Votos
420
418
344 �

3�0> .

300
285
248
236
221 .'

189
1�.4

.1.679
8.045.

SchroederlSC Prefeito
Nome Partido
Hilmar Rubens Hertel PMD.BIPFJJPRN
Ludgere Tepasse ,

PDS

Vereadór 'S'; o

Nom�
Valmor Heíns Stricker
Candido Walz
Felipe Voigt
MarioKiemann
Irineu Antohio Zanella
Celso Tomaselli
.Jose M. Campetrini
Hari Zerbin

.

. Valmor Hasse

."'" J .

Votos nominais:
,

Votos brancos:
Total de votos válidos:
Votos nulos:
Total apurado:
Eleitorädo:

.0"" ,.

Partido
PDS
PDS
PDS
PRN
PRN
PDS
PFL
PDS
PRN

Votos
2.164 51,5-8%
1.803 42,93%
3.967 94,43%
233 3;5(:)%.

4.200
71 i,§6%

'4.211 97,40%
4.385

.

�--.�

Votos
,345 '.

261
192
190'
184
171
133
163
150
104
126

4.271
4.385Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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DES TA Q'UE EMPRESARIAL

NOME:SérgioRubensZaua (Presiâ daEmpresaZONI'AMA1ERIAlS
DE CONSTRUÇÃO LTDA.)
UMIDEAL: Vamos continuaro crescimento, diversificar as atividades,
'continuarcolabonmdô com a comunidade; gerando novas oprtunidades
detrabalho.
UMCONSELHO:Lutarporum ideal;Aproveitar as oportunidades
que aparecem; Nãopenar em sorte nemazar, apenas em trabalho
''pra valer".
UMARECEITADESUCESSO: Terumobjetivo, lutarporele;Muito

"

"ítrabalho;Dedicaçõointegral; Seriedade:

do clã.EmJ� do
tipopular Conbil(a de rea/b.a
segunda vez, nesta ocasião
a tutela da Darcy Luiz

".*-l1li;, que recebe osparentes
dialOde outubro, com inicio'

,

19horaspam um churrasco de
vindas e estendeafestapara

.

com uma missa da'ação
rafilS. Logo após, encontro
tipresença de uma bundinha
-

almoço e café de ,

entoo Todos osfestejos
.

centralir.ados na Sede
'va eRecreativa da Marisol.

;} c."

CLíNICA
VETERINÁRIA

Dloquth4
,demelhorpara

II: seus animais

" "

ZQ�
�.
VIDAa Semana

e Schmitz Herbst, Alexandra
, Félix Artur Henn e Rogério
er.

13/10 - Maria Stinghen, Regina
'

, Sílvio Paulo Prodöhl, em

'ba (PR); Rosängela F. Ferraza,
S. Stein, Demís GuíJíano Ritta,

Petrópolis (Rl); Flávia Regina
reMarcelo Ricardo Keiser.
00 - HíkíegardA Baratte, Anita
Clóvis Marcellino Gonçalves,
,Barg Perin e Carmen H.

Atendimento clinico, cin1rçico,
imemamento, ruio X; vacinas,
hospedagem, petshop, banho,

tosa, carinho e proteção.Completou 2 an�hos no úlJimo
âia 4 a linda menininhaMaiara
SasseScherer,jilha de Sérgio
(Marisa)Schere�Maiara
recepcionou seus amiguinhos.na
AssociaçãoRecreativaMarisol

Rua Luiz Kienen, 'U7 (_ lado PInk
andBlue),

F_ (�) 72-G3n e �1430

:�. No dia 14 de

outubro as ': ,

felicitaçÕe� s��s
todas dedlca

a belíssima
, MarleneM•
Grabowskiy.

AneUse B. Lehmann
CRMV2-1125

M8lJI'(do Lehm8DD
CRMV21126

Bettina Gosch
CRMV2-1389

Cumprimentos a

elegante Sra. carmen Henn
Kienen. Carmen aniversaria
no próximo dia 14.
Felicidades!

!,Sf10 - Tereza Stinghen, Leonor
iii, Adolfo Bartel e Dínaldo

Darem.
16/10 - Alrona Bartei, . Maria
et e Jackson LuizMüller'

_ ,_
.. ! • ., � I

I. : ,:t:e:m1'@ßlr DÄ'IL'A,'
.: A<,J.-e- DU....,.

deTelefones
COMPRA --vENDE -AWGk

Rua WalterBreithappt. 92 (t:/efrrJnIe ao
BeiraRio Clube de Campo)
Fone (0473) 72-2598
Jaragu4doSul- SC

RESTAURANTE SAMUARA
Buffet completo com mais de 25_pratos

O preço é cobradopor quilo
(paga o que consome)

Servimos almoço ejanta
Rua Mal. Floriano Peixoto. 79

em frente a Marrakech

Rua ReinolckJRau,632
Fone: 72·1599

Modo de pre�...rde f corte am cubinhO. a tampere com o &ali linlio .. man'erona a gosto.
O88O••a o pe,to rengo,

d 61 frango at6 dwrar.
do SIFr"a em·' colhar da manteiga e 1 colher e

,
ao o

d .ggu'a e 8al. Tampe a penela e COZinhe ..m ,ogo bran • rva

Acreacente na panala o arroz ,'.Iavado, 4 x,caraa a
,

ainda quente. I doJe aulaar. enf�lta o prato com chelro-va a P ca "

"""-' filia .

......d, fnlllgO HIlI pe'" 2 xrC. de
tio Urbano. 4 xrC. de Agua. Sal.de IImIo, 118n,erOll8.

Sempre um prato especial com a

qualida.de do arroz UrbarM?_e tio Urbano.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Automóveis
Menegotti Cizeski

Automóveis LtdaHP
Volvo NL intercooler
branco - 90 - cons.

Volvo N-I0 Turbo
branco -88

Scania 112HS -

branco - 87 - cons.

Mercedes 1924-,
branco -81

Mercedes 2216-
vermelho -83 - basculante

Mercedes 608 -

azul-82e8�
.

Ford F - 4000 -

dourado-85
Ford Ii � 4000 -

branco -83

Volkswagen 7.00",'"
vermelho - 88

.

Dodge700-
aziJl-78

D - 20 CustomS .�bille dupla -

azul met.-88

PampaL
cinsa - 89
Fiorino -

branco-89

Qtevy 500 SL -

pretà-891�.tI:'"
Kadett SUE
vermelho - 90
Chevette SL -

bmnco88

Opala Diplomata -

branco-Bö '

-' c.• ,Monza SUE -

branco -85
KombiSTD
'branco-87
Kombi furgão -

bege-83
KombiSTD
branco -,82

Kombi - furgão -

,

branco -82
Parati S - .'

verde -86
Parati S-
branco -84
Gol GT 1.8-

preto - 86

" Santana.Clã= "
' I(

azul- 85
Fusca 1300-

81 e83
Fusca 1600-
84em85
Escort Gl

.preto - 87
Escort L
verde -86

� Belina L.
marron -86
BelinaL
cinza - 82

Uno CS Top-
ICíf1tä".� < _.,.

Fiat 147-
branco - 86

Rua João Zapella, 88
Fone:0473-72 0301

Jaraguá do Sul.,

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

VoyageGL
vermelho - 89

VoyageCL-
ciIiza - 89
Goi CL
branco�89
GolLS -

branco -86
GolLS -

vermelho - 86
GoIGL
verde-9O

Apollo GL-

prata -91
DelR.�yGL
-prata - 86
Escort GL
verde-88
Escort GL
verde- 89

.

Escort L -

"c'

cinza - 91
Chevette SL -

branco - 88
"'Saveiro GL -

azul- 90

ApolloGLS
azul- 91

MonzaSL/E
verde - 84

VoyageLS
verde - 82

VoyageLS
bege - 86

Apollo GLS 1.8 -

prata -91- G
Saveiro GL 1.8 -

prata - 91 � G
.

Monza Classic SE -

cinza met. - 90 - G
Escort GL

cinza met. - 89 - A
Parati GLS 1.8 -

preta -88.:A
Uno 1.5R-

Santana 'GLS 4p - 87 - A,
branco - Cr$ 58.000.000,00

1 Escort XR3 --8'J.;7 A
pzeto - Cr$ 46.000.000,00
Escort XR3 - 87,- A

prata - Cr$ 48.000.000,00
Parati S - 85 - A
branca - Cr$ 40.000.000,00
Parati CL - 88 ;A' o,,;

,

branca - Cr$ 48.000.000,00
Passat LS - 86 - A
branco - Cr$ 30.000.000,00
Passat 1.8 - 83 - A
verde met. Cr$
19.000.000,00
Uno 1.5R - 89 - A

preto - Cr$ 46.000.000,00
Uno S 21x Cr 1.500.000,00-
'91

.

vermelho - 0$ 28.ooo.Q®,OO
. Spazio CL - 83 - A

grafite - Cr$ 17.000.000,00
Chevette SL/E - 84 -At·
branco - Cr$ 24.ooo�000,00
FÍat Píck-up - 85 - A
branco - Cr$ 20.000.000,00
Brasília - 80 - G

.

branca - Cr$ 13.000.000,00
. Brasília - 78 - G
azul- Cr$10.000.000,OO

; Opala -,77 - G
azul - Cr$ 12.500.000,00

. .'

Chevette SL -

prata - 90

Chevy 500 SL -

branca - 87
MonzaSL/E-
vermelho met..- 87
MonzaSLIE-
ouro met.- 85
Caravan Comodoro '"C

cinza met.- 83'
. Chevette L -

verde met. - 80
DeI ReyGL-

'
�

Corcel 11-
bege -83 ,

;

Pâssai'VIDage :' _,t,."_':"c:

branco - 84
Gol LS-

I:
' vermelho - 87

VoyageLS-

fi
cinza - 82
Fusca 1500-

i vermelho - 73

EscortL>
,I: branco - 84

I:
I;

�
� SPÉZIA

Automóveis
, End.Coml.

Ro.11 JoinviHe, SIN -,

�i Fone:0473-72 2599
.,

End.Resid�,
Rua Guaramirim, SIN
Fone:0473-721003
Bairro Vila -Nova

vermelho - 87 - A

Opala Comodoro 2p -

dowa�o\5 ªZ_�\i\.., ( i .••
'

Chevy 500-

bege- 87-0
Escort Ghia -

cinza met. - 87
Santana CG,-
preto - 86-A
Escori'oL -

.

dourado - 8() - A
Gol Plus 1.8 -

Bege met. - 86 - G
SantanaCS -

dourado � 85 - A
MonzaSi;E:

bege met. - 85 - A
Chevette SL -

vermelho - 83 - A

Motos
CBX-750 F (7000 KM) -

azul- 90,
DT-180 Z (700 KM)

branca - 91
1� RD-350 R (3900 KM) -

XL-125 -

preta - 88
RX-125 -

cinza - 82
Bote inflável - 3,60 m - 89
'"Carretinha 500Kg

azul- OK

TDR 125 - 9xCr$ 435.000,00
90 - prata - Cr$ 9.500.000,00
CG 125 - �x - Cr$ 355.000,00
90 - prata - Cr$ 7.500.000,00

OFERTAS

Escort XR3 (ar cond., vidros
elétr.) Cr$ 59.000.000,00 - 89

Santana GLS 1.8 (4p. álcool)
,Cr$ 45.000.000,00 - 87

_BP
Automóveis
Rua Reinoldo Rau, 433
Defronte 'a Lurisa
Fone:0473-72 13 53.

fRua Bernat,do \

Dornbusch, SIN
Fone:0473-72 07 59
Jaraguá do Sul

lmtI
� Menegotti Velculos S A

Fon•• 12-0411 - 12-0378 - Cei.. POIlli, 412
Av. Mlr.chl' OeadDra,I3O - doSUI - SC
COCM'....43I...",.,t••�-I_._I : .,..no

Uoo ,_ OrIoI..I. VOUIWAOEM

Menegotti . Veículos
ABRA o OLHO! CARRO USADO E REVISADO Só NA MENEGOTTI VEÍCULOS.

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

II '

Jaraguá do Sul, 10 a16 de outubro de 1\ i 1 ii'
'.
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JAVEL'

vermelho - 86 - A
OoIS

cinza - 83 - G
SaveiroCL-

azul-89rA

Jaraguá Veículos, Peças e

Serviços Ltda.
Rua João Zapella, 214 -

fone 72-2111

Pensou FIAT ligue -

9 (0473) 72-2111

-
; .�- � ,"

Santana GLS 4p -

branco - 88 - A
Unö'CSq:,<"
azul-9O-G,
Parati LS

branca - 85· ..A
Parati CL

prata - 87 - A
Chevette -

branco ,,"'85',,;;,A'
Fiorino -

branco � 87 - À
Chevy 500DL 1.6S"

preta - sí - G
Santana CD

preto - 86 -A
Verona LX 1.8 -

prata- 9O�ß
GôILS

.verde - 82 - G
Escort L S. Especial -

preto - 8�- A
C-lO Carroçada madeira

vermelha - 72 - G
D-I0 Carroçaria madeira

branca - 82'_ D

Volkswagen 6.90
carroçaria .,

branco - 86
M.B. 1519 carreta c. seca

vermelho - 75
M.B. 1929 cavâlinho

branco - 85
M.B. Truck
vermelho - 73
Brasília -

bege - 80 - G
Cam. Chevrolet toco/car -

vermelho .,. Tl - D

DIVERSOS

AGRADECIMENTO
Pedro Garcia, eleito vereador
pelo PMDB neste pleito,
agradece aos 937 eleitores que
confiaram seu ó voto, agradece
também a imprensa escrita e

falada, a todas as pessoas que
trabalharam nacampanha, bem
como o apoio recebido do seu
.partído, o PMDB.

VENDE-SE
Vendo ou troco dois terrenos
deesquina clárea de900m2 na
Tifa Bleser, contendo ainda 1

galpão pré-moldado sem

cobertura ISi2? é 5m de pé
direito, terreno todo murado

cl 10.0000 tijolos de 8 furos.
. Local ideal para supermercado
'ou indústria pela localizaçã

" privilegiada, Base do negócio
0$ 55.00:).(m,oo. Tratar cl Luiz
Antonio, na Brasfax, fone72-
1496.

OPORTUNIDADE
Vende-se ótimo lote na Rua

Jorge Lacerda, Fone 72-0733.

-1)

VENDE-SE
Terreno localizado em

Schroeder à 5 minutos- 'do
centro, com 15.000m2. Preço
Cr$ 30.000.000,00. Aceitase

contra-proposta. Interessados
entrar em contato pel�ne
72-2454 cl Antonio Demo.

,

VENDO'
ComputadorMSX 2.0 - Cr$
400.000,00;
Drive 360 KB-- os 400.000,00;
Drive 720Kß - Cr$ 550.000,00;
Tratar fone 72-2549 cl Jean.

Se você lá afim de trocar
sua geladeira, vender seu
liquidificador, co�prar

um televisor melhor, etc...
Anuncie no

,·cp
CLASSIFICADOS�

ÉGRATÍS
Liguejá :72-3363

ou venha -ao nosso balcão

publicitário, na
Av. Mal. Deodoro, 122 10 andar.

COMPRO
.
Compro bicicleta estaeíonãría,
Contatos na Academia New
Ritmus (ao lado da Milium),
Av. Getúlio Vargas, 174.

COMPRO'
'Contra-baixo em bom estado
de conservação de qualquer
marca, pago até Cr$ 600.000,00.

�Tratar 72�2549 enearr.' ",'

ABANDONODE
EMPREGO
De conformidade com o art.

482, letra I, da CLT, convidanos
'a sra. Sandra ReginaMedeiros,
portadora da Carteira
Profíssíonafn" 62661, série 005
- SC a comparecer na empresa
no prazo'de 4S horâs. o não

comparecimento caracterizará
Abandono de Emprego.
Farmácia "Vida e Saúde",Rua
Pe. Alberto Jacobs, 378 - Vila
Lenzi - Jaraguá do Sul.

BARBADA
CmCARA

Vende-se uma chácara, com
terreno de 2.500m2,' com
cachoeira, perto da Capela do
Bairro Tifa dos Ferreiras. Com
casa de madeira edificada em

60m2, a 1 Km do centro.

Barbada. 'Apenas Cr$ 20
milhões. Tratar com Sílvia 72-'

3363, das 14 às 18 horas.
.;

.'

�.
-i-c' �" .\ d'! y--' ..

STRUDELANA
MAAS
Durante toda a Schützenfest/
,92, D. Ana Maas estará
atendendo' no Box n? 15,
comercializando o seu

tradicional strudelmm a receita
'

original alemã, nos
.. sabores: ,'__

queijo,maçã, amendoim, e cöco,
Não se confunda com receitas .

incompletas. STRUDEL É,
ANAMAAS. Rua Antonio C.

Ferreira, 1153 - NovaBrasília

Jaraguá do Sul..

Rua João Zapella,
214 - fone 72-2111

Aceitamos cartas de crédito. Melhor preço em veículos

Veículos Novos
Tempre Ouro -

vermelho -,O", . "hH • ....t ,

Tempra Prata -

branco-G

Tempra Prata -

azul- G

Tempra Ouro -

branco - G
Uno çsL�1.6 -

- .

'branco- G

prêmio SL 1.6 - ..
branco-G

Elba WeeICenä LE. '1.6 -

branca-G�93," .'

Fiorino 1.5 -

branco - G - 93 .

Fiorino 1,6 -

branco -A

Píck-up-
cinza -A-93

Tempra Prata -

vermeího-G
Veículos Usados

Prêmio S
cioza-88-A
PrêmioCSL

vermelho - 90 - A
PrêmioS -

branco - 87 - A
Elba Weekend -

cinza -91-G
UnoCS

branco - 92 - A

MonzaSL/E
cinza -86-A
UnoCS -

cinza -89 - G
Uno Mille

branco - 91- G

Escort�3' ).s'�
branco - 89 - A
PrêmioCSL
verde -90-A

MonzaSL/E
cinza-88-A
UnoS-

Rod. DR 280 - KM 56
Fone (0473) 72-0154

JAVEL
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



VENDAS

LOCAÇÕES

LOTEAMENTOS

LOCAÇÃO VENDAS
CASAMISTA -c/I apto na Rua João Grubba, pró:x. à Weg II
CASAMISTA - Rua AdolfoAA Ziemann, s/n.,

'

APARTAMENTO - Ed. Jaraguá, c/ 3 donn.
CHÁCARA c/50.0.00.00m2 em Guaramirlm c/150m de frente slasfalto

CHÁCARA em NEREU RAMOS c/145.000.aom2 c/casa de 160m2•
TERRENO 13,50 x 38 na Rua Nicolau Schmitz.
,G:ASA - Rua Campo Alegre, 148
CAsA - Rua Arvelino Borba
CASA - TERRENO - Rua da Faculdade

.
'TERRENO - Pröx, Faculdade, c/700m2

. CASA - Rua 25 de Julho, Vila Nova.
',)

APARTAMENfO - Ed. Joana, C/OZdorm, dep. deempregada,
sala, cozinha e garagem - Cr$ 1.100.000,00
APARTAMENTO - Ed. Jaraguã, c/2 donn. + dep. De empregada
APARTAMENTO - Rua Rio Branco,,76lJ, cl sala, 3 donn., cosinha,
Bwc.

,

CASADEALVENARIA - RU3"322, S/n. - Ilha da'Figueira, cl3 dOlBl.,
sala, cozinhâ!&w. Peó:x. à Tranportadora LB. '

SALACOMERCIAL - Rua Bernardo Dornbusch, cl 80m2
'

SALACOMERCIAL - Rua Roberto Seidel- Corupá

APARTAMENTO - Av. Getulio Vargas (Sobre o
Unibanco), cl3 donn., sala, cozinha, bwc
APARTAMENTO - Rua Albino Zanghelini - N. Ramos, cl
3 dorm., sala, cozinha, bwc
CASA DEMADEIRA - Rua Luiz Sarti - Nereu Ramos, cl
3 dorm., sala, cozinha, bwc e garagem
CASADEMADEIRA - [;oteaJnento Verbinen, cl 3 donn.,
sala, cozinha, bwc e· lavanderia

'

CASADEALvENARIA - Rua BR 280, nO 1959-
fundos, C/ 2 dorm, sala, cozinha e garagem.

t . S iI'" 'I

CRECI 0914 - J

VENDE

/

TERRENO - com 471m2, Rua Antonio C.
Ferreira
TERRENO - com 2.5Q.Om2 com uma

casa de madeira, RuaHeinrique
Marquardt

.. TERRENO - com 506m2, Rua Walter
Marquardt
CASA DE-ALVENARIA - com 128m2,
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
CASÀ DE ALVENARIA - com 149m2,
terreno com 4ZOm2, RuaAlfredo Carlos

. Mayer.
CASA DE MADEIRA - e;om 148m2.
terreno cl450m2,RuaWalterMarquardt.
APARTAMENTO - com 220m2, Bd.

Carvalho (2 garagens),
tAPARTAMENTO - com 100m2, Ed, Jacó
Emmendoerfer.

ALUGA

SALA COMERCIAL - Rua Bernardo
Dornbusch.

SALA COMERCIAL - Ilha da F�.eira.
APARTAMENTO - com 3 dorm. + dep.
de empregada - Ed. Menegotti
KITIINET - com 1 dorm., pr6x. a Weg II
SALAS COMERCIAIS EM VÁRIOS
PONTOS DA CIDADE

10

, s-:

,

Jaraguá do Sul, Wa16 de outubro de 1992
'
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ÁREA 52.000,00 M2
Anexo a Faculdade

VENDE-SE terreno de
, ,

1.212,31m2 na Marechal
Deodororcorrrzö.êö m"':de

frente 'I ,,,�,
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LOTES..FINANCIAIDOS
.. .,.... .. �- .......

.

possuímos diversos lotes
para sua escolha.

CHÁCARA

Completamente . formada.
com casa 100m2 de alve-

. .

narra . mars casa para
chaereiror lagoas ('. todas=

, ,

concretadas terreno

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

,
I
I
I

I
I
I
I
I
I
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cidade, filha de João Quadros Severo e Norma Defante da
Silva -

EDITAL N° 18.467 DE 29-09-92
PAULO SÉRGIO GUERRA E MARIA ESTRELITA DA
SILVA
Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Loanda, Paraná,
domiciliado e residente em Ana Paula II� emJaraguá-&querdo,
nesta cidade, filho de Euclides Guerra e Ismenia dos Santos
Guerra -

Ele, brasileiro, solteiro, na tural de Barracão, Paranã, domiciliada
e residente na Rua Carlos Schultz, nesta cidade, filha, de
Afonso da Silva e Joaquina dos Santos Silva -

EDITALN° 18.468 DE 30-09-92
LUIS CARLOS BORBA E NADIR RANGHETTI

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de escritório, natural de
Guaràmirim, neste Estado, domiciliado e residente na Rua

Alagoas, 85,em IlhadaFigueira" nesta cidade filhodeAlfredo
João de Borba e RPSa de,Oliveira de Borba -

Ela, brasileira, solteira, auxiliar administrativa, natural de
Luís Alves, neste Estado, domiciliada e residente na Rua

Alagoas, 1,60, em Ilha da Figueira, nesta cidade, filha de
'Osvaldo Ranghetti e Luzia WinterRanghetti -

EDITAL N° 18.469 DE 30-09-92
ENELSON JOSÉ BRUCH E ELIANEMEIER
Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de escritörie, natural de Jaraguá
doSul, domiciliado e residente em RioCerro II, nesta cidade,
filho de Eno Bruch e Elvira Siewert Bruch -

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente emRioCerro II, nestacidade, filha de
WillyMeier e Edeltraut EblertMeier -

EDITAL No. 18.470 DEOI-I0-92
AMILTON ANTONIO MANOEL .fiLHO E MARLETE
MARKIEWICZ'
Ele, brasileiro, solteiro, torneiro, natural de Tubarão, neste
Estado, domiciliado e residentenaRua Alagoas, 27em Ilha da
Figueira, nesta cidade, filho de Amilton Antonio Manoel e
Antonia Stela Pires Manoel -

Ela, brasileira, solteira, bordadeira, natural deJaraguã doSul, �

domiciliada e residente na Rua Alagoas, 27, em Ilha da Figueira,
nesta cidade, filha de Wladislaw MarkieWicz eMaria Magierski
Markiewicz -

E para que chegue ao conhecimento de todos mandei passar o
presente Edital, que será publicado pela imprensa e em Cartório,
onde será alixado durante 15 dlas,

PROCLAMAS DE CASAMENTO

MARGOT ADÉLIA GRUBBA UiHMANN, Olicial do Registro
CIvil do lo. Distrito da Comarca de Jaraguó do Sul, Eswdo de
Santa Catarina, Brasil, raz saber que compareeeram em cartório
exibindo os .documentos exigidos pela Lei, a Dm de se habilitarem

para casar, os seguintes:

EDITALW. 18.643 DE 29-09--92
Cópia recebida do cartório doZl!' Subdistrito - Tucüruvi - São
Paulo-SP
MAURfCIQPEREIRADASIL'VAERUTHNÉIAALVES
Ele, brasileiro, solteiro, analista financeiro, natural dc São
Paulo, São Paulo, domiciliado e residente na Avenida Ramiz

Gaivão, 1222, Jardim Brasil, Tucuruvi, São Paulo, São Paulo
Ela, brasileira, solteira, secretária, natural deJaraguã do SÚl,
domiciliada e residente na Rua Francisco Zacarias Lenzi, 345,

, nesta cidade, filha de João Alves e JuditeAlves-
EDITAL N° 18.464 DE 29-09-92

Cópia recebida do cartório de Rio Negrinho, neste Estado
GILBERTO VENERA E LUZIA DOCARMO DACRUZ
Ele, brasileiro, solteiro, analista, natural deCorbélia, Paraná,
domiciliadoe residente naRuaCarlosSchuIz, 51,nesta cidade,
filho de Antonio Venera e Maria Laura Venera -

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural deGuaraniaçu, Paraná.
o Domiciliadae.residenleoa Rua Helena Becker,em,RioNegrinho,
neste Estado, filha de Miguel Gregório da Cruz e Cecília da
Cruz-
EOITAL N° 18.654 DE 29-09-92
VILMARCELESTINO ESELVERINAMADER
Ele, brasileiro, solteiro, mecânico, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliado.e residente na Rua Luiz Bonolia], 253, em Jaraguá
Esquerdo, nesta ci4ade, r..ho deJoséCelestino Fdhoe Elisabeth
BollaufCelestino -

Ba, brasileira; solteira, natural deMassaranduba, neste Estado,
domiciliada e residente na Rua Luiz Nortolin� 253, em Jaraguá
Esquerdo, nesta cidade, filha de Casimiro Mader e �delina
Gorges Mader -

EDITAL NO 18.466 DE29-09-92
GELÇYALVESDASILVAERaiANEMAAV.DEFtWIE
OASILVA , "'ti'. .

Ele, brasileiro, 'solteiro, vendedor, natural de Santa Tereza,
Paraná, domiciliado e residente na RuaAlbertoWagner,102,
nesta cidade, filhodeOtacilioAlvesdaSilva eDiletade Fante
da Silva-
Ela,brasileira.solteira, do lar, natural deSantaTereza,Paraná,
domiciliada e lCSidente na Rua Alberto Wagner, 102, nesta

� CHIODINI
�--_.

CONSÉtHO REGIONAL DE·

ENGENHARIA, .AR, QUITETURA
E AGRONOMIA DE SANTA
CATARINA

Empreendimentos Imobiliários
Av. Mal. Deodoro, 1452 fone (0473) 72.0172

VENDE:

Apto Triplex cl 313m2'- Ed. Jacob Emmendoerfer
Casa de Alvenaria cl 160m2 - Ilha da Figueira
Terrenos em Schroeder c/525m2 - 717m2
Terrenos Rua João J, Ayroso (Jguä Esquerdo) c/ H17,50m2
Terreno Ilha da Figueira c/450m2 - 330m2

Sala Comercial cl 65m2 - Ed. Florença
Apto, 1 quarto cl 66m2 - Ed. Florença
Apto. 2 quartosc/ 130m2 - Ed. Florença
Sala Comercial- c/102m2 (térreo) - Ed. Florença <,

)1 Sala Comel'cial.��m2 (térreo) - Ed. FlorenW
,

.

Çasa de Alvenaria � si acab.c/ 240m2 pröx. Indo Retinidas

JÚSTIÇA ELEITORAL
CIRCUNSCRIÇÁp DE SANTA CATARINA

Juízo Eleitoral dal7a. Zona
PORTARIA N· l8��l'

EDITAL'

TESTE DE SELEÇÃO
CARGO: FISCAL .

o CREA-SC, fará realizar no próximo
dia 29 de outubro de 1992, às 09:00
horas . Teste de Seleção para
provimento de 1 (uma) vaga no cargo
de FlSCAL com Lotação na Inspetoria
Regional de Jaraguá do Sul.

' ,

Maiores informações e inscrições à
Rua Arduino Pradi, no. 70 Baírra
Jarag';lá�uerdo - Jaraguä doSul -

SC Föne: 72-3694, até dia 20 de

outubro de 1992, até as 18:00 horas..

Eleitoral de Corupä, LAURACARDOSO, SIDNEIALVES ' '

VELOSO, ÇARMELITA IiI�YAMAKONF;L,JANICt'f:
MARIAANACLETIO, CONCEPCIQN s.a.MATOS,'i'
MARIA GONÇALVES VOIGT, MARCILIÓ LEGAL,:,�
FRANCISCO PINTER FILHO, SONIA MARIA"

O DOUTOR RlcÂRno JOSÉ ROESLER,:"'JUIZ DEMATIÉedemaisfuncionários,peÍosrelevantesserviçoo,
ELEITORAL DA 17a: ZONA; MUNICÍPIO .. DE _ prestados à Justiça Eleitoral quando da organização e', ,f"
JARAGUÁDOSUL,JESTADODESANTACATAIDNA;lfi'�' realizaçãodaEleiçãoMunicipald�03deoutubrodeI992.
NO USO DE SUAS�ATRIBUIÇÕES 'LEGAISv-.: <,

-

COMUNIQUE"SE ao Exm° Sr, Des: CORREGEDOR �

"'''cRESOLVE: ,L �.
' ;:;" DOTRElSC,��izDiktOrdoF:órJm!eao&moSr.Prefeito'

-

TORNAR PÚB,LÍCO.Ö VOTO DE LOUVOR À
DESTACADA E COMPETENTE ATUAÇÃO .DOS
SENHORES FUNCIONÁRIOS:

.

ADOLPHO MAHFUD, Escrivão Eleitoral, LOURDES
ANITA HINTERHOLZ, Chefe do Cartório Eleitoral;
MARILÚ MULLER ROMANQWICZ, Preparadora

Municipal de Jaraguá do Sul, para a anotação em suas

fichas funcionais.

PUBLIQUE-SE; REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
Jaraguä do Sul, 05 de outubro de 1992.
RICARDO JOSÉ ROESLER
Juiz Eleitllral da l7a. Zona

EDITAL
AUREA MÜLLER GRUBBA, Tabeliã e Oficial de Títulos da

Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da

Leietc.
Faz saber a todos quanto este edital virem que se acham neste

cartório para Protesto os Títulos contra:

-

Estofados Prisma Ltda - Rua Rod. BR 280 Km 5'9 - Guaramirim

GranjaJaraguá Ltda - Rua Jaraguazinho - Nesta

Granja Mathias Ltda - Rua Tifa Mathias - Nesta

Granja Màtbias Lida - Rua Tifa Mathias - Nesta

Helga Creações Ltda - Rua Joiaville, 2089 - Nesta

Interrogação Ind. do Vestuário Ltda - Rod.BR 502 KM'60,5 - Nesta
Mercearia do Gaucho ME - Rua 611,11- Nesta

RM/Jaraguá do Sul, 06/10i1992.Auto Mecânica Villes Ltda - Rua MJ Generoso, 57 - Nesta
Confeitaria Belplatz - Rua Rio de Janeiro, 263 - Nesta
Confeitaria Beíplatz - Rua Rio de Janeiro, 263 - Nesta
Comércio de Tecidos Pomerode Ltda - Rua BernardoDornbusch, 591
- Nesta

AUREA MÜLLER GRUBBA - Tabeliã e Oficial.de Protesto de
Titulo.

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

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

CON°STRutORA
BEMAPI LTOA.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Jaragud ':'venceu
i'j\

iti I
•

:

!::' No momento da consolidação da de padrão social, na confiança de
I i; nossa vitória na eleição daprefeitura jamais opoderpúblico representar!
i

(II e a Câmara 'Municipal de Jaraguá v rejeiçãoa seus cidadãos e cidadãs.
'

;1: do Sul, tributamos os méritos ao Gratidão aos empresários sem cujo '

'

ir '

povo emprimeiro lugar, por nos ter' apoio teríamos sofrido revéses.

.

i
I

concedido a honra suprema e inédita Gratidão aosprofissionais liberais
; de termos obtido praticamente a, e estudantes, professores e servidores, ;'

metade de todos dos votosexistentes
" ..

cujo voto honraremos com certeza.
, no'municépio.. '�".' .�}� i ,.,� i:'" "1"-:�" J:' '1' ,.;,' rv- ,,c: { iA: nossa_ equipe de assessoria, líderes '

doPL, doPTBedoPDS, a todos os
candidatos a vereador, aotnfaügável

,
.

Comitê Feminino,' vanguarda da"
nossa campanha, aosparceiros de "

confiança, de angústia' ou de

ansiedades, nosso abraço fraterno.
A cada um e a todos, um recado:
não vamos decepcioná-los.
Jaraguá do Sulestará no lugarque
merece, com melhor qualidade de

vida, para a nossa juventudepoder
encontrar seus caminhos sem

obstáculos.

,. Jaraguá do sà, 8 de outubro de 1992.
� �J' " <;i!illt I'JP;'�

Durval Vasel - Prefeito eleito
Alfredo Guenther - Vice-Prefeito eleito

Vereadores eleitos:
Manso Piazera Neto �. ,��" -Paulo Ademir Floriani

Ir Balduíno Raulino Rosemeire PucciniVasel _

José Ramos de Carvalho Valdir Bordin

Agradecemos à maravilhosa

população-urbana, dos bairros" do ,',

'I:t '

. in__te�or, trab�lhadores de todos os

'II,' I
.v !ll��lS, 'g� humddes edesesperançados

·1 I ",
•

-

''', .•
,

e àqueles com o sentimento de

mudança fixado na alma.
-

Nossapropostafoi e será sempre a
de encontrar as soluções emparceria
com toda-a sociedade, de modo a

levar Jaraguá do Sul aopadrão de
cidade-modelo de Santa Catarina,
numa,gestão de todos, sem distinção

'

Luiz Zonta Wigando Meier
Jaraguá do Sul, 10 a Iõ de outubro de 1Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




