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-PM é preso.

por atentado
ao pudor
o soldado da Polícia Militar,

. Saulo Adriano dos Santos, 23 anos,
:gue servia à 3a Companhia da

.

políciaMili tar, em Schroeder, foi
preso . no início da semana e

indiciado em inquérito por
atentado ao pudor. Ele seduzia
meninos escoteiros, de7 a 11 anos

:ße idade. que integravam o grupo
'ilel..obinhos Escoteiros Jacoritaba,
:de Jaraguá do Sul. Página 16

Marisol ganha
prêmio Lojista

. versão 119.92
A Marisol indústria do

VestÚário ganhou o prêmioMérito
Lojista versão 1992, concedido pela
Confederação dosLojistas de São
Páiílo. Entre os. critérios contou
pontos os ítens qualídade e

. pontualidade nas entregas. Esta é
quinta vez que a empresa

jaragwleilse conquista este prêmio.
Página 07

Praia Grande, em São Francisco do Sul, já apresentava movimentação no domingo passado

São Francisco, Barra Velha e Cachoeiras são destaques

Região norte 'começo
a receber turistas

antecipavam indícios de
um verão quente e

cheio .de turistas.

Os rios e praias da
região começam a

receber turistas com o .

calor antecipado da

primavera. N� quinta-'
feira, às 14 horas, o
termômetro do centro
da cidade já marcava

40° graus. No final de
semana passada os rios
e praias da região

verão, o movimento já
era grande noúltimo
final de semana, como
informa o prefeito
Ernesto F. Blunk.

.

São Francisco do Sul,
com suas belas e

múltlipas praias é uma
das regiões mais
procuradas. Segundo a

Secretaria de Turismo,

neste ano o número de
veranista deve dobrar

chegando a 200 mil.

Barra Velha e

Piçarras também são

balneários muito

procurados e devem

-juntos receber mais de..

30_O mil veranistas na
temporada. Página 16

A infra-estrutura dos
locais de veraneios

começa a ser

intensificada. Na Rota
das Cachoeiras, que
chega a receber 300

pessoas ao dia no

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

se o seu jempo foi bem empregado

Barão de Itapocú

HÁ50ANOS
- - Em �942, 3 de novembro, transcorria
o primeiro centenário de fundação da .

Congregaçãoda "Divina Providência",
em 1842. Em Jaraguá a sua atuação no
campo de ensino já vinha se processando
há vinte anos, desde a instalação do

antigo colégio "São Luiz", que agora
está sob a orientação dos Irmãos'
Maristas. Em comemoraçãoda data as

Irmãs da Divina Providência mandavam
rezar solene missa.

•

-, Parajulgaro réu lIDOWAGIHOLZ.
o escrivão Ney Franco, atendendo a

despacho do juiz dr. Tiago Ribeiro

Pontes, mandava publicar EDITAL
DE JURI, com a nominata das sorteadas

seguintes: LeopoldoMahnke, Honorato
Stinghen, Frederico Moeller, João
Tossini, José Ersching, EugenioWolf,
Reinoldo Rau, Anselmo Rocha, Max
Eggert, Victor Nagel, Martim Stahl,
Vergílio Rubini, Paulo Sohn, Emilio
Silva, AffonsoMey, Bernardino H. da

Silva, Ernesto Czerniewicz, Guilherme
Jantsch, Adolfo Emmendoerfer, Luiz
Kienen e Julio Pedri.

HÄ40ANOS
- - Em 1952, o vereador Kurt Hillbrecht
assumia a presidência da Cãmara de

Vereadores, enquanto perdurasse a

ausência de Ney Franco, respondendo
pela chefia do executivo, dujo prefeito
ArturMüller, encontrava-se a serviço
do cargo no Rio de Janeiro e Santos
SP.

- - O Praeses Ferdinand Schlünzen e

sua famflia, regressavam de uma

Convenção deHannover (Alemanha).
Naquele conclave o ilustre pastor da
Comunidade Evarigélica Luterana de

Jaraguá do Sul, desde 1907, era distiguido
com o título de doutor honoris causa,

por uma Universidade Norte Americana.
- - Na primeira rodada do Campeonato
da la. Divisão da UD, o Baepcndí
derrotava o Estrela por 3xl. Os quadros:
BAEPENDÍ - Eduardo, Zepi e Otacílio;
Velho,WaltereMario; Teté,Elizardo,
-Taranto, Oswaldinho e Nestor;
ESll�ELA - Valério, Carlinhos e

Alcides; Tercílio, Getúlio e Dias; Osni,
Guilherme,Michel,JanuárioeOsmar.
Na arbitragem funcionava o sr. Rolando

Dornbusch, com boa atuação.

HÁ30ANOS
--Em 1962,oplanodeajudadQprograma
denominado de ALIANÇA PARA O
PROGRESSO era aplicado para os

municípios de Jaraguä, Corupä e.

Guaram í

rim, além de outras

comunidades catarinenses. Entre o

Brasil e os E.U.A. eram assinados

importantes acordos, fazendo parte
como entidades interessadas a Agência
do Desenvolvimento Internacional, a
Fundação do Serviço Especial de Saúde
Pública e o Governo do Estado. O

semanário "Correio do Povo"saudava
a vinda desses benefícios (160.000
doläres) para reaparelhamento do

serviço de água nesses municípios e

dizia "si alguém quisesse dar-sé ao luxo
de examinar a água que tomamos todos
os dias, haveriam de cair durinho pra
trás. A água, apesar de pouca, está

cada vez mais contamínda. Salve os
dólares americanos; Transforme os

dólares em água borbulhante e saudável.
E a água transformarä a nossa gente,
que produzirámais e cada vezmelhor",
Pouca gente sabe desse episódio da

ajuda americana e que nos Iez partir
para o desenvolvimento, livre de bilhões
de germes de todos os tipos, aos quais
resistíamos heróicamente todos os dias.

ESTE SISTEMA DE
ABASTECIMENTO FO I

INAUGURADO EM 07-11-70, NA

ADMINISTRAÇÃO MA Y E R X

S C II M ÖC K E L, sem alrde, sem
faixa e out doors para se eternizarem

na memória do P O V O. Amaneira de

administrar era outra, sem busca de

reconhecimentos pessoais. A prova esta
aí: 3° parque fabril diversificado do

Estado, Aleluia!

1ÍÁ20ANOS
,

- - Em 1972, a FIESC visitava Jaraguä
do Sul, presidida pelo dr. Bernardo

Wolfgang Werner, em visita ao local
ondeseria construídoo CENTRODE
TREINAMENTO, "COOl almoço no

Itajara e o centro das atenções

convergiam ao prefeito Hans Gerhard
Mayer, ao vice Eugênio Victor

Schmöckel, ao presidente da Câmara,
prof. Eugênio Strebe e ao

Superintendente do SESI em Santa

Catarina, sr. Oswaldo Nunes.

HÁI0ANOS
'- - Em 1982, em 4 de outubro, na
presença do Gov. Henrique Córdova e

autoridades, no Palácio Cruz e Souza,
era lançado o livro TEMAS

CATARINENSES,deautoria do prof.
dr. DANTE MARTORANO. Lá

estavam retratadas pessoas conhecidas
do nosso meio, do médico e do

romancista OSWALDO
RODRIGUES CABRAL, o DR.
ALFREDO ZIMMER, preso do Rotary

Local e promotor de justiça e futuro
DESEMBARGADOR catarinense, no
RS e o diretor dot'Correlo do Povo"
como o BARÃO DE ITAPOCU "não

pelos brasões nascidos da' "guerra, das
lutas e das armas" ou pelos que
adquiriram baronatos pelo casamento,
pelo poder econômico e até pela trapaça
- uma luta conquistada na raça e no

peito, na
:

longa e permanente
comunicação com sua gente". Êta
Martorano, cabra da peste!

Alta Tecnologia
em matérias-primas
para alimentos

Fone: (0473) 72:.2277 -Taraguâ do Sul- SC

Ulysses e Severo
UlyssesGuimarãesmorre no eauo

momento em queagrandepaixão de
,

sua vida, a política, volta a enfrentar
um período de descrédito aos olhos
da opiniãopública.Eleem o arquétipo
dessa estirpe às vezesmal vista. De
seus 76anosde vida,passou 45anos
exercendo mandatos' eleitorais,
primeiro como deputado estadual
em São Paulo e, depois, como

deputado federal:
Se todos ospolíticosfossem como

Ulysses, é possivel que os eleitores
não estivessem tão desencantados..
Não que, morto, ele deva ser

trunformado em homem semmácula.
Tinha todososdefeitos equalidades
do político, mas não se pode dizer
que tenha se aproveitado da vida

pública para auferir vantagens

pessoais, ao contrário da imagem
comumente à sua atividade.

Esta não éa única nem aprincipal
das qualidades de Ulysses. Sua luta
pelo restabelecimento da democracia
foi incansável, desde que se lançou
anticandidatona sucessão do

general Ernesto 'Geiser, em 1974,
até se transformar em Sr. Diretas

, como comandante da grande
campanhapelasDiretas-Já, em 84.

Sempre que se mencionar a

transição do autoritarismo para a

democracia, o nome de Ulysses estará
a ela associada. Também estará

ligado à Constuuiçãa de 1988 - ele

quepresidiu o QJn1J1Y!SSO constiaume
e batizou a carta de Constituição
cidada.

Mas talvez omaior elogio que se

. Reminiscências

MUNICIPAL. Finalmente, o homenageado
fazia um homenageado discurso de

agradecimento e de despedida, 'pois, dentro
. de dias deveria visjar para a França, a

serviço da Congregação Marista. O segundo
grande acontecimento era a formatura da

primeira turma de ginasianos, que convidava
o governador Irirneu Bornhausen para
paraninfo. No dia aprazado, em companhia
do deputado estaduäl dr. Luis de Souza, o
governador catarinense comparecia à
formatura e os demais homenageados, o
Irmão ErnestoJosé, IrmãoMario, coletor
federal A1tino Pereira, inspetorfederal e
os Irmãos Evaristo p'lo e Leão Magno.

.

Um a um eram chamados os jovens
. que concluíram o curso ginasial: ACYLINO
DE SOUZA FILHO, ADOLPI-IO

MAHFUD, ALNOBERTO HINSCHING,
AMIDES MARTINS, ARNO OLINGER,
AROLDO MILTON HUTfL, DAURO
.RAMOS STAZACK, ELIZARDO

LEUTPRECI-IT, FELIPE BUBLITZ,
FLÁVIO GERHARD AE. LESSMANN,
HANS EGON BUROW, HÉLIO
SPROTTEMOREIRA, HORMÍNIO W.

'

BEZERRA, HONORIO DEMARCHI,
ILTON STEINv,RAEBER, JAIR J.

RUSCHKA, JOÃO E. DOS SANTOS

possa fazer é dizer que
Guimarães teve uma pa"
política, e entregou-se intei
a ela. Só essa entrega constrói
públicos, que, como todos
humanos, estão sujeitos a .

acertar. A história dirá que'
acertou mais do que errou.

19Üalmente, Severo Gof1ltS,
vezesministro deEstado e

da República, será lembrailtJ
coerência com que sempre defi
seusprincípios nacionaüstas �

, semprepolêmicos - epela lisUil
quepautou sua passagempe
pública e empresarial bras'

Texto extraído do Jornal ã

São Paulo de 13/10/92.

Os primeiros
ginasianos do S. Luís

É preciso reconhecer-se que Jaraguá
do Sul tinha renome no campo educacional,
com boas escolas que ainda hoje preparam
os jovens para enfrentar uma variada gama
de cursos superiores, naquele tempo o

niternato também contava ponto, tanto

quemuitas famílias da região, assim como

de Curitiba e de Florianópolis matriculavam
os seus filhas no São Luís, e hoje relembram
com umaponta de saudade os tempos de
interno. Esses formandos viriam mais tarde
tergrande influência na própria comunidade
e fora dela, numa demonstração de que o

ensino aquipraticado (no caso osMaristas),
levava-os 'a alçar vôos mais altos em suas

vidas. Em 1952 - HÁ 40 ANOS - o então

Ginásio São Luís era palco de dois marcantes
fatos que repercutiam intensamente na

região: o primeiro, a homenagem ao Irmão
Ernesto José e o segundo, a formatura da

primeira turma de ginasianos.
Com a conclusão do estabelecimento

iniciava-se ummovimento na cidade, com
o objetivo de homenagear aquele a quem
foi confiada a missão de construir a parte
física da escola e listas corriam ou ficavam
à disposição na redação do "Correio do

Povo", na Rádio Jaraguá e no Ginásio.
OJuizdeDireitoda Comarca.dr.João

Marcondes de Matos, o Prefeito Artur

Müller, o Presidente da Câmara,vereador
Ney Franco, o Tabelião Mario Tavares, os
.advogados Arquimedes Dantas e Murillo
Barreto de Azevedo, o industrial Rudi

Emmendoerfer, o Fiscal da Fazenda

Estadual, Eduardo Vinnond, o-vereador
Mario Nicolini e o representante comercial
Theodoro I-linsching, aderiam ao

movimento. ("CP", ed. 1718/19/23)
No dia 8, com as autoridades e

representantes das classes sociais,
inaugurava-se o retrato do homenageado

,

no Salão Nobre, discursando o Inspetor
Aleixo Dellagiustina. No banquete falavam
o Tab. Mario Tavares e o dr. Arquimedes
Dantas saudava o sr. FAUSTINORUBiNI,
outro batalhador da construção do ginásio.
Durante o banquete tocava a BANDA

CABRAL, JOSÉ MANN, J

RIBEIRO, LÉLIO RB
MARCELINO ZANELLA,
MARCONDES DE MA
NORBERTO DOERING, OR
B. DA SILVA OSNY TAL
ROBERTO LESSMANN, SES
NEY NUNES, VICTOR
WALTER E. GOSCH, lVES F. P
e IVO SCHIOCHET, este último
da turma.

O então governador lrineu
proferia longo discurso que,
importância, foi reproduzido e�1 ullll

do semanário jaraguaense na
.

1723, de 24-12-1952 .

Ao correr dos nomes vamos
com pessoas como o sr. Adolpho
no exercício da Escrevania Judicial,
Martins que, pelo centenário de

fOI candidato a prefeito, vencendoe
prefeito Eugênio Strebe, mas d

pelo somatório das sublegen
Octaviano Tissi e Rudi Franke,

("CP", ed. 2710, capa, de 18,Jl
Elizardo Leutprecht, farmacêuti
Steingraeber, ex-pref. de Corupá�
Kleine, eleito pref./92 de Guara

Fritz von Jaraguá - 10/92

Expediente
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Comercial: Paulo Tavernard - Corretor: JaimeBlank - Redação, Administração e publícídade ô''

Mal. Deodoro da Fonseca, 122, lO.andar, CEP 89251-700/Caixa Postal19- 89251-970-Jaraguá do

Sul F,one(0473) 72-3363. Diagramação: Jaime de Borba (DRT/SC 32). Composição a lasere
Fotolito: CORREIO DO POVO. Impressão: Diário Catarinense. Arte Final: Arialves LaUSt
Composição: Darion Decleverson. Associado a Adjori e Abrajori - Os artigos assinados nãO
refletem a opinião do Jornal. Circula namicrorregião da Amvali e em mais 93 cidades do Estado.
País e Exterior.

.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



que os clubes passavam por
sérias dificuldades financeiras
e, até mesmo começavam a

perder a tradição do Tiro. A
Schützenfest reúne hoje nada
menos de 26 Sociedades, com
total de 5.312 atiradores.

Praticado a in-ício para defesa, tiro passou a ser esporte' .

Schützenfest resgata tradição
Jaraguá do Sul - A

. Schützenfest representa o

resgaste de 'uma tradição
milenar, que sempre
preservou as características
culturais do povo alemão. Na

.

Alemanha medieval, os
atiradores se defendiam dos
senhores feudais ou até
mesmo usavam-da destreza
do tiro para se proteger de
possíveis saques. Paralelo a

isso, organizavam
competições de tiro, reunidos
em grandes
confraternizações. Toda essa

tradição foi trazida pelos
imigrantes alemães, quando
chegaram a Santa Catarina.

A data de 6 de março de
1906 marca o surgimento da

primeira Sociedade de Tiro
ao Alvo do Vale do Itapocu;

Foto: LC. Chaves

esta devecrescer 5%
a mais do que em 91
Jaraguá do Sul - A IV
hützenfest deve apresentar
crescimento de público 5%
íor em relação a do ano

. sSado, o que significa peloli enos sete mil visitantes a .

is, conforme previsão do
retário de Cultura, Esporte
Turismo, presidente da

.

miSSão Central
rganizadora, Leonel Pradi
oriani. Ele. se diz surpreso
m o grande movimento de

ristas, "muitos deles vindos

Brusque, Joinville,
.

lumenau, onde já acontecem
tras festas", considerando
efluxo um "atestado de
Illpetência e organização da

.

tado Tiro".'
três dias de festa foram

registradas as presenças de
51. 750 pessoas, que
consumiram 19.2681itros de

'chope e dispararam nada
menos de 19.261 tiros, nas
modalidades de Carabina 22,
Chumbinho e Flexinha - a

participação .dos jovens e

crianças (idades entre os 7 e 14

anos) tem sido o destaque nos

estandes de tiro no Parque
Municipal de Eventos
"Agropecuário". Paralela às

competições entre o público
visitante, também acontecem
as disputas entre as sociedades
de Caça e Tiro - 26 no total -

para que ao final sejam
aclamadas oRei, a Rainha do

Tiro, nesta Schützenfest.
As apresenta ões de

Grupos de Danças Folclóricas
prosseguiram no coreto do

Parque de Eventos, atraindo
grande público. Mas o

"quente" da Festa do Tiro se

concentra nos bailes, em cada
um dos pavilhões, onde se .

apresentam Bandas regionais
do mais alto nível, como a

"Aurora", "Baden Blu",
"Cruzeiro", "Verde Vale",
"Harmonia", "Alvorada",
"Manchester", "Mira Mar", "Os
Verticais", "Os Vilanenses" e
"Bavaria". Entretanto, a
animação sc ;, ,i-,'" ,cada

·"show" da B.iflJ.1 vlcmã

"Original Mottener" com 14
.

componentes e um ritmo

contagianie. A IV Schützenfest
rosse ue até () dia 1

o Salão Boa Esperança, onde
começaram a se reunir os

imigrantes. As festas foram se

disseminando, a Busca do Rei
se fortalecendo, até
chegarmos no dia 18 de

março de 1989, quando foi
criada a Associação dos
Clubes e Sociedades de Caça
e Tiro do Vale do Itapocu,
exatamente no momento em

Na mira

Todo esse pessoal deve
participar dos dois desfiles
previstos -cdia 11 e dia 18), na
rua Walter Marquardt.

Rei do Tiro da
Alemanha vem a

')1 J' J
•

•. ·1 ; )(1' ;0. '1-' r'

Jaraguá do Sul
Jaraguá do Sul - O

município recebe neste

ano a visita de ninguém
nada menos do que o "Rei
dos Reis" do Tiro, vindo
diretamente da região de

Bergischer, Alemanha. O
atirador Werner
Meierdiecks também é o

presidente da

Confederação Alemã
(Bundesköning), na gestão
1991/1993. Ele está

acompanhado de sua

esposa Uschi, além do seu

filho e esposa, e do casal
. de ordenaças Günther
Klugmann e Rena ta. Os
ordenanas são os

responsáveis pela
organização das

competições de tiro, na
"Burscheider

Schützenvereine", uma
festa que começou no ano

de 1924.

Estes seis atiradores

juntos.possuem alguns

quilos de ouro, em grandes
medalhas penduradas ab

peito. Mas o atirador
Werner Meierdiecks
sagrou-se Rei dos Reis ao

vencer outras 20
localidades que praticam o

tiro nà Alemanha, além
dos cerca de 600
atiradores de sua região,
onde acontece a Festa do
Tiro durante três dias do

ano, com as mesmas

características
da"Schützenfest"

jaraguaense. Uschi
Meierdiecks chega a
considerar que os

jaraguaenses são mais
'alemães do que na própria
Alemanha - "se contar o

que estou vendo em

Jaraguá do Sul as pessoas
não vão acreditar",
afirmou- e não esqueceu
de dizer que "o povo
jaraguaense é
extremamente simpático e

gentil" .:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



. Dr.Walter'Batista Falcon�

Conhecimentos

Mais uma vez sinta-me
sobressaltado pelas discrepâncias
monetárias que assolam o

'p i' conhecimento médico. Como

a, participante daXJomada.Carioca
I: de Urologia (10 a 12/10/92) com
I) 21 horaslaula; no Rio de Janeiro,

vejo as dificuldades que estamos

,
tendo demantermo-nos atualizados.

1'1/ Todo o evento, como depraxe,
I usava comomoeda de referência o

.,

'II dólar. Inscrição variada de US$
w 110 (sócio da SBU) a Us,J 220

(nãtJ sócios). Hospedagem em hotel
três estrelas US$ 111, por três dias.
Passagem aérea ida e volta Cr$
2.032.000,00. Refeições e

deslocamentos internos Cr$
soaooaoa

IH

�
Totalizando Cr 4.189.500,00

(U.S$ 566,f)O). Aliado a isso,
I lembremo- nos 'que enquanto

/11
iatpand do

,
'estamos parttci o evento

deixamos de atendernceso«pacientes
e naturalmenie de receber nossos

I honorários, ou seja,maisgastos, no
caso, indiretos (não computado).

Naturalmenteo que vocêaprende
e émotivadoa lere pesquisar, nos
livros e revistas não tem preço. A
SociedadeAmericana deMedicina,
alega que a cada dez anos os

, conhecimentos
•.lJI!dicQ§ fiç/Pn

'" defasados em 50%. Essas

11 observações são necessárias, pois
'os empregadores de médicos têm

: que refletirsobre isso: Daprevidência
m não se poder esperar nada. Da
"

prefeitura, alimentamos algumas
esperanças. Depositamos maiores

espaços nas empresasprivados, para
que meditem sobre o que escrevi.

,i

,� Não se datWaçam apenas com um

I� médico na empresa, para cumprir
� as determinIlções legais doMinistério
I do Trabalho. Pensem em qualidade
, e não em quantidade. Estimulem e

liberem seus empregados médicos

I (assim como os demais) a se

reciclarem. Com isso ganham seus

I cdaboradaes» a comunidade. Comvida humana não se brinca. Médú;o
[ mal.remunerado - o que começo a
a observar em nossa cidade - não

'I podefinanciarestasdespesas, além
das, que rotineiramente somos

,
obrigados a dispender.

Informo aos colegas que a a

AMJS, adquiriu três livros básicos,
I de suma importãnciano dia-a-dia.
I Tratado de Medicina Interna do,
, Harrison; Tratado deFarmacologia.
de Goodman e Gilman eDoenças

,e Infecto Parasitárias de Veronesi

':E'rrf nove meses, 5.341 pessoas atrasaram préstaçöé

Inadimplência
, .

no comercio

é de quase 92%
Jaraguá do Sul-o movimemto

no comércio caiu 4,5% de agosto
para setembro. É o que mostram
os números do SeIViço deProteção
ao Crédito (SPC), que em agosto
prestou 9.836 informações, contra
9.412 de setembro, o que
representa uma queda de 424
pedidos de consulta de um mês

para o outro.
Ototalacumuladode janeiro a

dezembro de 92 saltou para 67;125
informações, contra 67.330

prestadas no mesmo período de

1991, representando uma queda
deO,30%.

Inadimplência
De janeiro a setembro de 1992

um total de 5.341 clientes
atrasaram suas prestações no

comércio jaraguaense, acarretando
em prejuízos de Cr$ 733.003.752,00
para as lojas. A inadimplência
chega a 91,98% - diz o secretário
executivo do SPC, Celestino,

Klinkoski, ao acrescentar que
apenas 2.782 pessoas quitaram
totalmente seus débitos neste

períodos, revertendo para o

comércio uma soma total de e-s
243.283.625,00.

Consumidor compra, mas deixa de saldar seus débitos nas lojas

3 a'IS!
DE DESCONTO.

SÓ 'DEPENDE DA
,

"

SUA PONTARIA.
Válido de 7 a 30 de Ç>utubro/92 ,

Presidente do CDL

"Crise econômica -e o

PCT são reponsâveis"
Jaraguá do Sul - Para o

;

presidente do Clube dos Diretores
Lojistas, Jaime de Souza, o grande
índice de inadimplência no

comércio é causado pelo caos

econömíeo nacional e também pelo
Pcf (plano Comunitário de

Telefonia) que somente no último
mês absorveu algo em torno de
Ó$ 3 bilhões de recursos dos

jaraguaenses,
"Aeredítamos que a partir deste

mês, quando. os compradores
deverão quitar a últimas parcelas
do Pcf, a situação deva ser

'

'amenizada. Paramelhorar, porém,
só com mudanças na economia",
acrescenta.

semana a entidade enviou

sugestões diversas às lojas
associadas, quedeverão escolher,
por maioria, a melhor opção. O
presidente do CDL, no entanto, ,

adianta que o horário natalino,
deve ser mais curto do que o

praticado no ano anterior, "E que
os associados constataram tempo
ocioso em 91", garante Jaime de
Souza.

Barão do Rio Branco e

Terminal Rodoviário.

Horário Natalino
OCDLjácomeçaa planejar as

atividades do comércio para o

período de Natal. Na última

Adecoração natalina nas ruas

de Jaraguá deve ser melhorada e

renovada a partir deste ano. A

garantia é do presidente doCDL,
que informa haver um grupo de

, artistas plásticos e decoradores
atuando na elaboração de projeto
para decoração natalina. "Os

profissionais trabalharão

'gratuitamente, o CDLentraráOlm
a compra demateriais necessários",
.concluí,

Veja o que a

Barão

'ir' Vídeo Locadora
.

'

'

.. Banca Tabacaria

" j SPÉZIA & elA. LTOA.
Serraria e Serviços de Trator

Madeiras para construção e serviços de
trator com profissionais especializados, '

R. João J ..Ayroso, 772 - Jaiagui
Es...,..

tone: 72-0300 - Jaraguá do Sul- se

pode oferecer a você:

FILMES,' O melhor acervo em

lançamentos, com fitas
novas e seladas. Preserve seu .-

...-

Video-Cassete locandofitas ..

na Barão;

JORNAIS: Os mais importantes do país
.e da região;

-

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

TABACARlI1.: Cigarros, charutos, cachim
bos, cigarrilhas, além de '

,
,

fumos da melhores

procedências

Banca Tabacaria
Video "Locadora

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

Morettí, 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 promoção é valida

apenas de 7 a 30 de outubro de 92.

R
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]araguá em Foco

, Sé[gio Peron

passadas as eleições. t» repente
,todo mundo agora. é Vasel.
.: Pessoas quedurante a campanha

,

.

eleitoralsempremanifestaram
;;,:se contrários ao candidato

'"iraram 'defensoresferrenhos. Se
, viâarem até candidato é capaz

� dizer que votou VASEL. '

prefeito Ivo KoneU disse a um
• > rnalisla quearriscou a vida do

riojiOwpara tomarde tma/to
pcarro que trànsportava a edição

.

roubada do Correio do Povo.
tpreciso comentar ????
Será tnieressarueacompanharna
C{tmara . de Vereadores a

proposiçãodo veredorBalduino
Raulino:CPldasPontes. Oque
sairá ????

Segundo informações, o prefeito
Ivo KoneU teria dito que o caixa
da Prefeitura estará zerada

quando Vasel assumir.

Outraspessoasdizemqueocaixa
ii. tJ1IÍ 1I!ITIÓO e queosfuncionórios'
damunicipalidade correm o risco
de frearem sem décimo terceiro
salário e uJéo SIÚIÍrio dedezembro
e a afirmaçflo.de deixar o caixa
vazio trato-se de esconder um

fato existente.
'Algumas ruas de Jaraguâ
perderam-sé em meio a tantos

buracos.Tempara todos os tjpos
. de

.

veículos: do fusca, à
caminhões.

Qlte tal fazermos aqui uma:
BURACOFEST.
O Brasil balançou com dois
econtecimentos neste mês,
relacionados à mortes:
A do grande líder, Ulisses
Guimarães e (Jmassacre na Casa
deDetenção em São Paulo com
111 monos.
Dois fatos políticos que
desmoronam o PMDBàs vésperas
dosegundo tumoPaulistanuma
.eleição que tem de um lado a

esquerda liderada por Eduardõ
Suplicy do PT e do outro o er

guvemat/or PauloMaluJ, do PDS.
Porfalar em política:
como ficará a situação do
vereadorAdemar Bráz Winter.
Ele foi impugnado pelo TRE
(TribunalRegionalEleitoral que
manteve a sentença do Juiz
EleitoralRicardo JoséRoesler)
pois comprovadamente foi
favorecimento pela Prefeitura
Municipal.
Que tal o Sr. Presidente da
Câmara aplicara LeiOrgânica
doMunicípio,para sermais exato
o artigo 15 - I e IV e outros do

,mesmo artigo????

Justiça Eleitoral
agradece Imprensa

O dr. RICARDO JOSÉ
ROESLER, Juiz Eleitoral da 17a

.

Zona endereçou ao diretor deste
semanário para agradecer-lhe
pela destacada atenção dedicada
à Justiça Eleitoral"e que "o fato
COntribuiu para a organização e o
ucessso do Pleito".

'CP Regional
Prefeito eleito de ·Guaramirim comenta seus planos

Kleine: "vitória foi do povo "I

l '

Massaranduba - Na Capital
Catarinense do Arroz, um jovem
administrador e financista, ex
bancário, de 34 anos foi o

responsável pela queda da já
chamada "dinastia Léu/Kuklinski",
que se mantinha no poder a mais
de duas décadas. Odenir Deretti
diz ter feito "uma campanha do
tostão contra o milhão",
estruturando seus contatos corpo
a-corpo em 36 reuniões por
localidades do município e mais
de 2.500 casas. No final de uma

avalanche de quase 1000 votos,
sobre o segundo colocado,
superando inclusive a votação dos
outros dois candidatos juntos.

Apesar de ser a sua primeira
disputa eleitoral, Odenir disse:
"nunca pensei quepoderia perder
a 'eleição. Minha campanha sempre
esteve em crescimento. Nos
últimos trinta dias, eu já tinha a

certeza deminha vitória nas urnas".
Para seus correlegionários Deretti
afirmava enfaticamente que a

"diferença, 'ou será pequena ou

será grande", a segunda alternativa
. prevaleceu.

Massaranduba

Kleine, "já esperava a vitória

Através de uma quase
"astronômica" coligação, que uniu
PDS/PMDB/PDT/PSDB,Odepir
Deretti e seu vice Mário Sasse,
começaram inovando já na

elaboração do plano de governo.
Mais de 30 mastas foram
distribuídas pelo município, com
vários questionãrios a respeito de
18 ítens distintos e que após 90

,

dias resultou no plano degoverno
93/96 de Deretti e Sasse. Abaixo

segue alguns aspectos, apontados
pelo candidato eleito como mais

importantes.
Adminístração - Atendimentos

diários, na prefeitura, sem

discriminação e bimestralmente
nas principais localidades .

Agricultura - Conservação e'

alargamentos dos acessos as

propriedades rurais:
c COnstrução de barragens com

comportas, no Rio Massaranduba,
favorecendo agricultores da

localidade de Fundo Sueco e que
também eliminará enchentes na

localidade de Patrimônio.
Saúde - Funcionamento dos

Postos deSaúde por 12 horas/dia,
com presença de 2 médicos;

- Convênio com hospital para
atendimento de emergência no

Pronto-Socorro.

Educaçao - Reativação do
convênio com o Estado para o

transporte gratuito ao ensino de

1°, 2° e 3° graus.
Esporte - Promover, apoiar,

estimular e intensificar as

a tividades esportivas nas

comunidades em várias
, modalidades.

Transporte Nos acessos

Coligação garantiu vitória
- Participar na construção do

prédio da APAE, como também
auxiliar na sua manutenção
HABITAÇAO: Regularizar os

loteamentos sem registro na

Prefeitura.
INDÚSTRIAeCOMÉRCIO:

-

Incentivar a instalação d� novas

indústrias, com a finalidade, de
gerara novos empregos.
OBRAS E\SERVIÇOS

PÚBLICOS: Ampliação e

melhoria dos serviços de coleta
de lixo;

- Renovação da frota municipal
- Veículos e Máquinas;

assim que assumir o cargo. - Proporcionar a expansão do
,

A D M I N IST R A ç Ã O :' sistema de distribuição de água;
Valorização do �erviço público,.. .

-, III\I!la!lt�rdUDto ,aos poços
através de justa remuneração, artesianos, um sistema capaz de

permitíndo a evoluçao técnico- distribuir a água eficazmente.
profissional, mediante SAÚDE E BCM ESTAR
treinamentos e atos básicos com SOCIAL: Definição do

o plano de cargos e salários. atendimento médico-ambulatorial
A G R I C U L T U R A: nas unidades de saúde, como a

Implantação de uma patrulha melhor forma de estabelecer os
mecanizada vinculada à Secretaria reais objetivos do Hospital
Municipal de Agricultura. Municipal Santo Antonio;
CULTURA E TURISMO: -Manutençãodoatendimento

Incentívar as tradíçöesfolclöricas das pessoas carentes e, quando
de município, em destaque a necessário, encaminhamentos para
Schützenvereinefest. com a atendimento médico.

instalação deestands de tiro, para Para Victor Kleine estes são os

organizar compcrições, mantendo aspectos que devem merecer

a tradiçao regllmal, imediata atenção deseu governo,
EDUCAÇÃO: Concessao de entretanto ele lembra que "todas

Bolsas de Estudo (transporte ou as propostas, constantes em seu

mensalidade) para estudantes de plano de governo, merecerão a

Guaramirim que freqüentam curso atenção devida, cada qual em seu

su erior. tem o".
.

Ouaramírím - Dono de uma

grande auto-confiança e de mais
de 5.100votos (apurados em 4 de

outubro), Victor Kleine, 58 anos,
é o noyo prefeito eleito de
Guaramirim. "Nunca, durante a

campanha, pensei em perder e o
resultadoda eleição confirmou as
monhas espectatívas", assim
definiu ele o trabalho e o êxito no

pleito eleitoral.
Com a saga de nunca perder

uma eleição, em que disputou
como candidato, Victor Kleine .

foi o eleito - fato que para muitos
é até uma "milagre"- tendo a

disposição menos de vinte por
)

cento de estrutura financeira de
seus adversários, más· com "a

simplicidade e credibilidade de

um político que sempre esteve

junto do povo".
Com um plano de governo

símptes. mas que retrata tudo o

que necessita a população, Kleine
afirma que "o plano sempre deve
ser menor que o trabalho

desempenhado". Até o início do
mês de novembro ele deve começar
a formar sua equípe'de governo e

tem à intenção de conversar com
o atual prefeito, sobre a

possibilidade de montar uma

equipe de transição.
Enquanto se prepara para esssa

nova jornada, Victor'Kleine
recebeu nossa equipe de

reportagem para apontar as

prioridades imediatas do

município e, que deverá atacar,

municipais serão garantidos
alargamentos, acerturas,
conservação e macadamízação
durante todas as épocas do ano,
sem discriminação política

Saneamento - Ampliação do
abastecimento dágua;

- Incentivo e orientação a

população para o tratamento e

reciclagem do lixo e construção
de sumidouro.

Moradia - Conservaro sistema
Cohab para construção de casas

. populares;
- Construir com aterros e

serviços de terraplenagem os lotes
a serem ocupados.

Energia - Firmar convênio com
o Governo Estadual para
construçao, ampliaçao, melhoria
e elevaçao da capacidade nas redes
existentes; I- Isençao da Taxa de Duminaçao

.

Pública, para quem nao possui. ., I
"São alguns, entre.os vários, ,

aspectos que serão alvo de nossa

administração, que será

certamente, feita com a partíciação
popular", finalizou o candidato
eleito..

.1 ,

Guaramirim .,

PSDB apoia
o novo'

prefeito
Guaramírím - o PSDB (partido

da Social Democracia Brasileira) de
Guaramirim, teve um papel
fundamental nas eleições municipais,
deste ano, naquele município. Menos
de um ano após ter sido criado, o
PSDB apresentou oito candidatos a

vereador e somou 589 votos. Para o

presidente do partido, Antonio Vacir
Stringari, "nossa performancepodería
ser ainda melhor se tivéssemos um

candidato a prefeito, porém podemos
afirmar que nossa missão foi cumprida,
que era a de eleger o pre�itomunicipal".

Com esse total de votos o PSDB

atingiu 5,7% dos eleitores

guaramirenses, apoiando o candidato
eleito, Victor Kleine e agora deverá

participar de. sua administração.

"Estamos a disposição do sr. Victor
Kleine por acreditarmos que ele fará
uma grande administração", sentenciou.

Segundo Stríngarí, durante a

campanha "houve uma tentativa de

denegrir algumas pessoas do nosso

partido, mas '? eleitorado soube

distinguir quem são as pessoas em

quem não se pode confiar e esta'

tentativa foi por tcrra".Antonio Stringari
afirmou ainda, que agora o partido
deve passar por uma reestruturação,
"pois novos nomes estão se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



11)1 MATUTANDO·'
lill -----------

";; Egon L.Jagnow

ii

II
. '.i Sem dúviaa; estamos vivendo

, I' um momentopolttico de transição
t I muito acentuado. Semmedo de etrar,

I épossível que estamos delineando
II
a poluica 'que há de imperar nas

I prárimas décadas. Vivemos, por isso
um momento político importante.
E, também delicado. Se soubermos
- eleitores epoliticos - geriroprcesso
de forma adequada, temos a

ii" oportunidade de darmos um salto

j II
paramelhormuitogrande. Se,porém,
insistirmos na "velha tecla", não só

I' ficaremosparados, mas
correremos

I o risco de implantarmos o caos em
NI
nossopais.

Queahora damudançachegou
ficou bem claro coma resposta que
opovo deu nas urnas. Em quase a
sua totalidade, os candidatos que
representavam a continuidade do

I governo anterior não conseguiu se

II eleger. E, mesmopvfeitosque tiveram
I

I administrações com realizações de
I muitas e grandes obras, não

conseguiramelegerseussucessores.
1i11 '

l ,--
", sto mostra, ctaramente, que o

. povo quermuitomais que obras. O
povo quer, isto sim, uma politica
voltada para o povo.Opovo quer

mi ser respeitado como indivíduos e

como verdadeirosdetentordopoder.
II O povo quer que os políticos não

[visem apenas o seu bem estar, mas

que lutem a favor do bem estar da
coletividade.

Se nas eleições anteriores bos

parte do povo mostrou descrédito

I
em relação aos políticos em geral
anulando o seu voto ou votando
em branco, desta, vez a opção foi

�I pela mudança e pela renovação.

m Resolveu-se dar crédito õqueles
políticos que não representavam a

continuidade do governo que havia,
na esperança de colocar no poder
homens que possam ajudar a

desencadear uma mudançapolítica
e, consequentemente, econômica e

social.
Opovo cansou de serenganado

I e explorado. E, de certaforma, está �

I desiludido com os políticos que
1, governamopaís, desde opresidente
I da república ao vereador.

I E, podem ter a Certeza, que esta

será uma das últimas chances que
ospolíticos terão-de,pacificamente,
operarem asmudanças tão ansiadas
pelas massaspopulares. E, se estas
não acontecerem, ujma convulsão
social tem todas as chances de

acontecer. É, por isso, que o salto

para melhor ou para a ruína estão

tãopróximas um do outro.
Só espero que os políticos,

vencedores e vencidos neste pleito,
.

tenham entendido o recado dado

As lições das urnas

nas urnas. Senão...

'li
I

Dê uma passadinha em nossas LOJAS e SUPERMERCADOS e confira de perto as nos

sas ofertas. Você vai descobrir que não precisa correr para comprar o que precisa!
Nas LOJAS BREITHAUPT você encOntra toda linha de MÓVEIS, DECORAÇÃO, ELE
TRODOMÉSTICOS, BRINQUEDOS, TECIDOS/CONFECÇÕES, PNEUS, FERRAGENS
E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com preços e condições especiais. E nos SUPER
MERCADOS BREITHAUPT além dos melhores preços você encontra uma inffnidade de

produtos "naciona,is e importados, amplo estacionamento, lanchonete e ainda uma RO
TISSERIE que oferece pratos deliciosos e econômicos.

O QUÊ VOCÊ ESTÁ ESPERANDO?

, Ernesto Blunk,
prefeito de
Corupá, enviou o

projeto de

orçamento para
1993 à Câmara de

Vereadores

CP Regional

Projeto enviado peloprefeito prevê gastos de Cr$ 36,05 bi

Câmara avalia orçamento.
Corupá - o prefeito Ernesto

Blunk enviou a Câmara de
Vereadores proposta de

orçamento para a admínístração
municipal (gestão 1993) que prevê
um montante de gastos de Cr$
36,05 bilhões.

No projeto de orçamento o

dinheiro é dividido da seguinte
forma: Gabinete do Prefeito: Cr$
750 milhões, Departamento de

Administração Cr$ 2 bilhões e

750 milhões, Câmara de
Vereadores Cr$ 1 bilhão e 390

milhões, Departamento de

Finanças Cr$ 3 bilhões, 882
milhões e500mil,Departamento __

de Agricultura, Comércio
IndústriaeTurismoCr$2bilh�
e 197 milhões; Departamentog
Educação, Cultura e Esportes a,
8 bithões e 240 milhões

.
,

Departamento de Saúde e Bem
Estar Social Cr$ 5 bilhões e 1
milhões,Departamento deOb
e SeIViços Urbanos Cr$ 12 bilhile\
190 milhões e 500 mil cruzeiros.

O orçamento foi enviado à
Câmara de Vereadores no dia 21
de setembro. O Legíslatívo tem
até o final de novembro para
analisar o projeto. O prefeito
Ernesto Felipe Blunk não acredita
em rejeição.

Fiscalização

TeE en-sina como devem

funcionar as contas
Florianópolis - O Tribunal de

Contas do Estado reunirä os novos

prefeitos, vice-prefeitos e

vereadores eleitos no último dia
03 de outubro, para debater

questões ligadas à fiscalização das
contas municipais, durante o 3°
Ciclo de Estudos eDebates sobre

Admínístração
Municipal, previsto para os

meses de-outubro e novembro.

Os novos prefeitos e vereadores,
que tomarão posse em janeiro do
ano que vern, terão a oportunidade
de esclarecer dúvidas sobre os

procedimentos que envolvem a

prestação de contas da prefeitura
e dos órgãos públicosmunicipais
junto ao Tribunal de Contas,
atribuições do órgão a das Câmaras

.

de Vereadores no exame e no

julgamento desses documentos e
o papel . dos prefeitos e dos
vereadores.

O 3° CEDAM prevê a

realização de Encontros Regionais
em seis municípios catarinenses

que funcionarão como 'pólos de

convergência das 22 microrregiões
do Estado. As datas e locais dos
encontros serão definidos nos

próximos dias.

Constituição

Debate sobre emenda
A antecipação da data do República para sansão, até o dia

Plebiscito, �e 7 de setembro para 21 de abril...
21 de abril; "atropelou" dezenas Objetivando obter do povo uma
de projetos em tramitação na manifestação formal e cabval a
Câmara, todos eles versando sobre respeito desses temas, o Deputado
a implantação do voto facultativo, Vasco Furlan (PDS/SC), colheu
dovotodistritalmistoeareeleição as 168 assinaturas (1/3) e'
de presidente, governadores e

"

apresenta0 Emenda
prefeitos. .

-

Constitucional visando incluir na
Na verdade, será muito difícil consulta plebiscitária de abril, além

para a Câmara dos Deputados das perguntas sobre a forma e o

votar esses projetos, remetê-los regíme de governo,mais as relativas
ao Senado e recbê-los de volta à implantação do voto distrital,
com emendas, votá-los e voto facultativo e reeleição, por
encaminhá-los à Presidência da uma vez, cios chefes do executivo.

Resultado da eleição da Comarca
de Barra Velha que integra a microrregião dJlAmvali..

Barra Velha
Prefeito
Nome Partido Votos
Mário C. Bittencourt Colig. Força Popular 3.736
Thiago Aguiar PFL/PMDB 2.569

Brancos 784
Nulos 112

Vereador
Nome Partido Votos
João t.o. Ribeiro PMDB 428
Valter M. Zimmerman PFL 338
João Ronaldo Leite PMDB 313
Dalete Vieira PDS 241
João Francisco Reis PDS 209
Maurino Silveira PDS 208
Enildo A dos Santos PSDB 207
Maomede da Cunha PMDB 189
Almérico Silvério Borba PDS, 177

São João do Itaperiú
Prefeito
Nome Particlo Votos
JoséA Delmônego Coligo União por Itaperiu 1.428

Brancos: 498
Nulos: 50

Vereador

Nome Partido Votos
José Márcio Ramos PFL/PMDB 215
Evaldo Pauli PFL/PMDB 180
Acácio Aguiar PFL/PMDB 172
Antônio J. Rodrigues PFL/PMDB 153
Antônio Souza PFL/PMDB 147
João J. Florindo PFL/PMDB 133
Alonso J. Dalmônego PDS 126
Nilo H. F. Neto PFL/PMDB 108
Romão P. Borges PFL/PMDB 98

o Caminho da Economia.
JARAGUÄ DO SUL TEL ·(0473) 72-3800 • FAX (0473) 72-3624· GUA�AMIRIM TEL (0473) 73-0499 - FAX (0473)
73-0482· JOINVILLE TEL (0474) 25-3233. FAX (0474) 25-3452 - SAO BENTO DO SUL TEL-(0476) 33-1155
FAX (0476) 33-2470 - MAFRA TEL (0476) 42-2511 • FAX (0476) 42-2291

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jaime Blank

Perto da PI

o futebol de salão de [araguâ
· está hempróximo de disputarafinal
do campeonato da la. Divisão. As

vitórias sohre o Clube 6 de Janeiro

(8 a 1), e Clube da Colina (2 aI),.
deixaram a ADJ numa situação
privilegiada. Com 11m saldofavorável
de 8galç, contra 4 do Oube da Colina,
a equipejaraguaense tem tudopara

repetir a dose na segunda etapa das
semifinais, nos dias 23 e 25de oumbro,
em Florianópolis. Oprimeiro lugar
lhe dará a condição de decidir o

campeonato com o vencedor da chave

"t,". Campeão Oll vice, o importante
é que [araguâ do Sul tenha em 93,
novamente uma equipe na Divisão

Especial.

Neste sábado (1511), em

GlIommirim, mmos conhecer o

campeão da Primeirona jarag/laense
deste ano. Amizade Oll João Pessoa.

N() primeiro jogo, no estádio João

Lúcio, aconteceu o empale sem gols.
Com no\'o empate. a (I.t:çi�ão fica
sujei/a a prorrogação e a/é mesmo

·

as pena/idades.
r

No domingo, mesmo horário, no
el1átJio Ioõo-Lúdo, acontece a decisão
da categoria de aspirantes. João
Pessoa e Amizade s-erão os

adversários. O empate de 1 a 1, no
primeirojogo, deixou as equipes em
igllaldade de condições. Será adotado
o mesmo critério, em caso de novo

empale.

A atleta Clarice Kuhn de Souza

foi 11m dos destaques da última etapa
do Troféu Governador do Estado
de Atletismo. Ela bateu o recorde
estadual dos 100m com barreiras.
O outro ficou por conta de Gérson
José dos. Santos, que foi qprimeiro
colocado nos. 110m combarreiras.

O Grêmio Esportivo Iuventus,
·

qlle tem sua situação ainda ameaçada
� rehaimmento,joga neste domingo
(1711), no estádio Índio Condâ; contra
LIChapecoense. Napróxima quarta
feira, enfrenta o Brusque, no ''João
Marcalto". Ahel de Souza Ribeiro
foi efetivado no comando técnico.

Hoje será realizada a 5a. Etapa
da Copa Chocoleite, na cidade de

Bntsque·Sc. Na oportunidade,
estarão presentes grandes pilotos
catarinenses em busca de suas

classificações, visando a conquista
do estadual de 92.A EquipeMalwee
estarápresente visando rl conquista
dospontos necessáriospara menter
se na la. colocação, em busca do

Tetra.campeonato Estadual.
.

Anuncie no

CP
Classificados

72-3363

É a 5a. vez que a empresa é premiada

Marisol ganha o prêmio
.•

Mérito Lojista de 1992
A Marisol, uma das mais

tradicionais empresas no ramo do

vestuário, ganhou o PrêmioMérito

Lojista de ] 992 na categoria de

confecção infantil, que será

entregue no dia 10 de novembro

no Maksoud .Plaza (São Paulo).
Essa é a 5a. vez que a Marisol é

premiada pela Confederação
Nacional dos Diretores Lojistas,
que anualmente junto com os 567
Clubes Diretores Lojistas do país
fazem a análise dos melhores
fornecedores.

Esse tipo tem o objetivo de

estimular a melhoria da qualidade

Fenamalha

de atendimento das empresas
fornecedoras de proditor para os

lojistas. Depois de analisar o

desempenho de diversas empresas
num período de um ano, cerca de

1,5 milhão de lojistas do pai" votam
nos melhores parceiros de

trabalho.
A Marisol segue tendências

internacionais para desenvolver
a coleção infantil, apresentando
todos os anos muitas novidades

em modelos e estampas;
Atualmente, a Marisol con ta com
150 representantes autônomos que
trabalham em mais de 16 pontos
de venda em todo o Brasil.

Vicente Donini, vice-presidente
da Marisol

partir de axaustivas pesquisas das
tendências internacionais.

Mais de 200 expositores ocuparão
a área de cinco-mil metros quadrados
do Parque de Exposições da Festa da

Uva, em Caxias do Sul, esperando
uma visitação de 15 mil lojistas e

representantes comerciais.
"

Apesar da forte recessão e das

dificuldades enfrentadas pelo setor, a

Jovem precisa de

dinheiro para cirurgia

Indústriatêxtil vai à feira

Invenção' ',
'

Há uma grande expectativa da classe

empresarial têxtil em torno da Vedíção
da Feira Internacional da Indústria de
Malha e Vestuário - Fenamalha 92,
que será de 11 a 15 de novembro

próximo, em Caxias do Sul (RS).
Tradicional Feira de lançamentos de

moda outono-invernof93 do Bsasil, a
FenamaIha reúne indústrias de prestígio
que apresentam as coleções criadas a

Campanha

Esta jovem da foto é

"Leonete Bauer", que desde o
seu nascimento vem sofrendo
de problemas renais. Aos sete
anos de idade fez uma cirurgia
para sanaro problema, de nada
adiantou, aos 11 anos outra

cirurgia sem resultados.
Massua lutacontinuou. Nos

dois últimos anos fazia
hemodiálise três vezes por
semana. E agora aos 24 anos

conseguiu o transplante renal,
que foi realizado no dia 16 de
setembro, no Hospital Cajuru,
em Curitiba.

Para tanto solicitamos sua

colaboração expontânea para
suprir as despesas dessa cirurgia
que importa no custo total de'
10.000 dólares. Colabore, que

Deus verá o seu gesto
Depositesua COII � I :!''lição

em qualquer agência do BESC,
conta 00.3800-6

comercialização dos espaços" já
ultrapassa' os 60%. A Mérica
Promoções, empresa promotora do'

evento, está autando com o apoio do
SEBRAE no agrupamento ele

pequenas empresas que locam 'área

próxill)él� e subdividem (iJ!> estandes
em espaços menores. Esta estratégia
permite aos expositores uma redução
considerável dos custos de particípaçäo,

Mande seu recado para-o Vovô.
Marido ou Namorado

Preço promocional: Cr$ 5.000,00
- Ligue já: 72-3363.

CLASSI
CORREIO
o. <> .- c»" c»

Grupo cria
, .

maquina e

reduz custo
Um grupo de 7 funcionários

da Marisol, mais conhecido
como "Grupo Caça Fantasmas",
criaram uma máquina de
rebobinar fio de elastano, com
peças de teares da própria
empresa. Com esse invento, que
necessitou de um investimento
de 1.589 dólares, mensalmente,
a Marisol conseguiu transformar
13,2Kg de fio que eram perdidos
mensalmente, em 190 Kg de
tecido cotton-Iycra, que. se

transformamem 1.140peçasde
vestuário, Com a venda dessas

peças, a Marisol está faturando
61 milhões de cruzeiros/ano.

Sem esse equipamento, a

Mansol perdif 576�6 dólares/
mês. Isso acontecia porque a

máquina usada antes, não estava

'Iadaptada para reaproveitar os
-<

'fios dos 96 cones, levando a

Iempresa a queimar essas sobras.
I

A1�m das 60 paradas diárias que
os operadores eream obrigados
a fazer para a troca dos cones,

que chegavam ao final em

momentos . diferentes.
Atualmente existe uma

racionalização no tempo, uma
vez que os 96 cones são trocados

apenas uma vcez no dia.

o Grupo Caça Fantasmas faz
parte do Círculo de Controle
de Qualidade da empresa, uma
das ferramentas de

administração participativa que
aMarisolmantém. Essa foi uma
das maneiras encontradas para
envolver mais cada funcionário
com os problemas dentro de
seu departamento.

ELETROL�t\R
Comercial de Peças Ltda

Posto Autorizado

Arno, Walita, Britânia, Eletrolux, Suggar, Fischer, Layer,
Nardeli, Lorenzeuí, Faet, Makita, Farne c Black Decker.
Compra e venda de máquinas de costura, peças, aparelhos,
agulhas e assistênciacm geral. Peças e acessórios para

todos eletrodomésticos.

Av. Mal. õeoäoro da Fonseca, nO 1.309

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

SANTA M-ARTA
CONSTRUTORA, fN'CORPORADORA E ·IMOBILIARIA LTDA.

PRO-JETOS,CONSTRUÇÃO.OECORAÇÃO,VENDAS DE TERRENOS, CASAS E APARTAMENTOS rua Reinoldo Rau, 541-Fone:12 32 82
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



I!:�VIcrOR KERCI' ,

li Aesposa do prefeito eleito de

I ,r Guaramirim, Erci Kleine,
j J radiante com a vitória do marido

/: nas urnas, não pára de receber

flores, cartões e telegramas
�, cumprimentando o casal e

I :�pesejando felicidades nesta nova

'I' l!ijornada.
Erci e o marido

'I �:ngradecem as manifestações dos

ii ',amigos. D& coluna vão os

',I cumprimentos ao casal.
1 '

�
, "

Jean Cario PommereningI

Nasceu no dia 07-10-92. no Hosp.
I ,JOTOf7-IÓ, às 15:15hs. umrooustomenino,

, filhodeLiberto eLúciaPommerening;
I � I

• residentes no bairro Ilha da Figueira.
'I I'Quem está contente é a innãzinha

SoneideMara. Parabéns!

Na foto da direita para a

esquerda a Rainha da .

Sehützenfest/92Marli Roede�
(Soe. Esp. e Reer. Alia�ça), 1

. A"'dréia SuelIWolodasc
pnncesa J;Ul •

(Soe Reer. Alvorada) e algumas

d� �uuas candidatas ao títulos

IDl\RPE
�! 'H"�IifJJ DA MALHA

!il

CALÇADOS PARA
'rODA A FAMfLiA

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

Av. MaL Deodoro, 319
Fone: 72-3985

Dia 17/10 - Waldeburg Hinsching,
Adele B. Hermann, em Corupá;
Alfonso Nagel, Veneranda Rincaweski
Vegini, Emma BarteI, Zélia Maria

Dagostini Meiler, em Florianópolis e

Eggon João da Silva.
-

Dia 18/10 - Paula Rubini, Edna

Vemuth, em JoinviIle e Roni Elisabetlr
Scbneider.

Dia 19/10 - LourivalStein,AmoBlanck,
lIena Bartel, Valdir Luis Holler,
Fernando Roberto Keiser, Sandra R.
Imroth, Arnoldo Modro, José Dimas
Zanella e RenatoEpgênío Trapp.
Dia 20/10 - Rosália Ayraso, Edgar
Juarez Schmitt,Walmor Mannes, Hilda

, Födi Lizemberg, Herbert A1perstaedt,Em pose para a coluna, o grupo de atiradores do Clube Atlético Baependí,
que participou das competições na Schützenfest.

I R'ESTAYRANTE E PETI,SQUEJRA

/ZINHOBATISTA'
"Dr.'EdsonCarlosSchult;

Vídeo Endoscopia Digestiva
(Estômago e Intestinos)

U1trassonografia Geral (Ecografia)
.

Gastroenterologia.
Rua Jorge Czerniewicz, 84 - Fone 72-1109

,·Convênio com Unimed -

Efänco do Brasil - CEF - IPESC.

Espeacilizado em frutos do mar.

Aberto diariamente para almoço e janta-.

Quarta e Sexta: SOPA DE PEIXE
Rua mPres:Epitacio Pessoa, 279, esquina

.

com a rua CeI. Emílio C. Jordan
Jaraguá do Sul - SC

FONE 72-2689

Dê "Prêmio Plus"

•

•R' �":II::��LT�l

1ol1il�IY.lfl@.pl . Av.Marechaloeodoro,601
VW�L\AJLJ�!l!!s FONE 72-2689 Jaraguá do ser-se

-1. ",

....',.{ '.w ·)r.(''''''''··,w.<·�...., ·.Y<." y,·,.,w,··.W,·· • ...,. '.w """" ",w .'W. .... ,_ ,

.M. »: .K �', )'A..•• 0;...,', �' ')J,,' :1"', ')o<.' '''''', )',.',;" )' ,"" )"\

Todo o brilho da juventude
deAlessandra Schmöckel
Go"çalve_s,jilha deAntônio'
Gonçalves (In'Memorian) e
YvonneAlice Schmöckel
Gonçalves e, Cassiana Leila
Gonçalves,jilha Orlando
Gilberto (Leila Bogo)
Gonçalves. Ambas serão
apresentadas oficialmente à
sociedade no baile das
Debutantes do ClubeAtlético
Baependí, dia 31 próximo.

inlein,CarlosPizetta,em,
e Dia 21/10 - Lígia de

.

a, em Florianópolis;
ner, em Bela Vista do

HedwigModro, Emerson
onta Porã (MT); André

em Curitiba; Luciano
r" Zanghelím, Samuel
na MosimannCubas.

taloCássioMayer, Batista
'go Nicoluzzi, Elaine
ki e Adelino Holler.
stíäoAyroso,Rosa da

, Mauro Sckiba, em

� Hornburg, Renilda
'

Albano Stephani, José
nn, Marta Bittencourt,

fael Jonas Campestrini.
A legrepresenca na SchUtzenfest

dos integrantes do camarote d? DUAS
RODAS INDUSTRIAL (Reunidas).

À exemplo do ano passado a direção

da Duas Rodas recebe clientes
de todo

o país, que estão sendo asses�orados
pelo pessoal daAgência Vang/JaraglLá
doSuL

o, CONVERSATION

INSTITUTO DE IDIOMAS
QUEMF�ZFALABEM'.

Fone: 72-0294

Toda Linha Arno e Faet _.

Fogões, lavadoras, secadoras, refrigeradores,
freezers e muitomais.

'

Venham nos fazeruma visita.
Venham conferir'

,Av.Marechal Deodoro,601
Jaraguá do Sul·SC

"

A melhor forma depremiar
Bom desempenho; qualidade eprodutividade.

":��1rt�Bolsa' \.
Telefones

MPRA - VENDE - ALUGA

�Breithaupt. 92 (defronte Q()
UC:1IllRio Clube de CàmpO)
FOlie (0473) 72-2598
Jaragu4 doSul- sc·

�RESTAUJlANTE SAMUARA
Buffet completo com mais de 25pratos

Opreço é cobradopor quiiO
-

(paga o que consome)
Servimos almoço ejanta
Rua Mal. Floriano Peixoto, 79

em frente a Marrakech

..
,

Sempre um prato especial com a

qualidade do arroz Urbano e.tio lIrbano.

Bibliotéca Universitária da

UFSC

Nosso diretor, atendendo à solicitação tUJ

organizadora, em face de comunicação
recebida tUJ FUNDAÇÃO
CATARINENSEDECULTURA,. da
Secretaria äe Estado tUJ Educação, _

Cultura eDesporto de Santa Catarina, fez
entrega das seguintes obras: "DA TERRA
EDO COSMOS'� de JoséCastilho Pinto,
de Jaraguá do Sui,. "HANSA
HlJ.'IlBOLDTontem, hoje CORUPÁ'� de
'� VIDA DA VIDA QUEA GENTE
LEVA", deEugblio Victor Schmõckel;
comemorativo dos 40 anos de ''Ás de
Ouro", deJaraguá do SuL

Em noite de gala, o Clube
AtléticoBaependi recebe 22
meninas-moças nopróximo di
31 para apresentá-las à
sociedade no baile oficial de
Debutantes/92. Sãopatroneses
as Sras.. Rosane T. Jahnke
Vailatti e Rosani Casagrande
Breithaupt, que recebem as

debutantes em coquetel no
próximo dia 20, na residência
do casal Vailatti (Rosane e

Osmar).
No último dia 4, as

debutantes, patronesses e

comissão organizadora saíram
à passeiopor Brusque e Nova

Trento,
As vendas de mesaspara

convidados inicia napróxima
segunda-feira (19), aopreço de
Cr$ 300.000,00para associad
e Cr$ 450.000,00para não
sócios, as cadeiras custam Cr.

75.000,00para sócios e Cr$
120.000,00 não sôcios'e os
ingressos individuais
respectivamente cr$ 60mil e

Cr$1OOmil.

A foto acima mostra o instante em que o
nosso diretor fazia entrega de três volumes
de àutores regionals à organizadora -

bibliotecária IEDA MARIA DE SOUZA
SILVEIRA, para integrar as Coleções
Especiais dá referida biblioteca.
A Seção de Coleções Especiais CE é
circulante entreprofessares, alunos de
graduação, pós-graduação, servidores!
UFSC.

Façasua
r'strva de

passagem,
Hotel e

translado e

curta
.

intensament
stias férias.

t

Rua ReinoldoRau,632
Fone: 72-1599

VARIG:
72-0091

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



fIAPpy
If-IOUR

.Prinoe (dir.)
e integrantes
daNew
Power
Geration,
banda que o

acompanha
no 14° disco

Furioso Prince
Saiu do forno o 14° disco
o príncipe do POP
)ternacional. Há

I'o,r.oximadamente
1 mês,

'I· . .

ipnce assmau o maior

�iitrato da história' da
(ldústria fonográfica. Ele·
i'ibve embolsar US$ 100
I 'ilhões da Warner. O
irioso dessa história é que
'r talentoso baixinho

pntinua fazendo um

I abalho da maior qualidade,
,

� não cai na mesmice da
aioria. Mr. Prince, a cada'
I .•

co, vai remventando o

I mero poP,. com energia
I úría) e originalidade. E uma

��era-rock que começa coml.fince falando de Prince
�'Imo um blasfemador que
, Iredita ser obra privilegiada
l Deus. "No começo Deus

,

o mar/Mas no 7° dia ele
fez",canta em "Myname
rince". Logo em seguida
vai destruir a "blasfêmia":

[ocê poderá salvar sua cara,
'�s nao pode salvar sua

na",
I

"Tudo isso é dito com a

ria de um pregador e

�imado funkaço treme-

terra.

Para escapar . ao

mundanismo do POP, Prince
acha que tem que se fazer
música para falar aos céus,
como de próprio repete nos

shows. Em sua produção, ele
acrescenta à receita funk,
soul, rap, algumas porções
de jazz.
Quem não gosta de

enigmas vai eacontrar logo
no título do disco. Nao há

palavras. Só um símbolo - a

fusão dos signos que indicam
masculino e feminino.
Você quer saber o que

significa?
Ouça o disco.

Título e enigma do disco

Entre no seleto mundo dos grandes negocies
I

' ,

� PRODUZA:"SE NO
'

'Moda Sempre
Av. Getúlio'Vargas, 55

:rA II
�

At: I ,.�

FREQÜÊNCIA
•

MAIS DUAS
Rosemari Eggert e Tone Ferreira

da Cruz foram as duas escolhidas

para representar Massaranduba
na finalíssima do concurso Garota
Studio. Quinze foram as

concorrentes na etapa realizada
dia 26 de setembro

DOS BASTIDORES .

A belís-sima Rosemari
literalmente "arrancou" aplausos
e apupos da galera presente no

Salão Aloísio. Dona de plástica
de rosto e corpo impecáveis, ela
vai brigar fortepelo título máximo.

Façamsuas apostas!
GAROTAMAKSOM'

'

92
'

-As irmãs GiseIe e Alair
Francener levaram para casa,

respectivamente, os dois primeiros
lugares do concurso realizado dia
27 na Sociedade Vitória da Ilha
da Figueira. Débora Cristina Weiss
foi a terceira e também a Garota

•

Simpatia. O eclético público
aplaudiu!
VAMOS FESTEJAR
Boate Marrakech 'já

distribuindo os convites para a

sua festa de 3 anos. O aniversário
será comemorado dia 21 de

outubro, num repeteco da
badaladíssima festa do ano que
passou. Agende.

'

PÓS-GRADUAÇÃO
A PERJ divulgou novos prazos

de inscrição para os cursos de Pós

Graduação que terão, início em'

janeiro de 93. Você que tem

interesse e possui graduação na

Área da Educação pode inscrever
se até 30 de novembro para as

, vagas de Metodologia de Ensino
da Educação Pré-Escolar e

Metodologia de Ensino das Séries
Iniciais.

onde um encontro marcado para
um determinado horário pode
acontecer em até uma hora após,
sem grandes reclamações. Coisas
do Brasil !

NOME POPULAR
Nao duvido que já tenham

tentado registrar um bebê com o

nome de IMPEACHMENT.

ETIQUETA
PONTUALIDADE �
A pontualidade britânica já

virou lenda, mas também os suíços,
alemães, escandinavos e norte
.amer ica no consideram o

cumprimento dos horários

rotineiros e nao apreciam nada se

alguém chega atrasado a, um

compromisso. Nao como aqui,

PARABÉNS PRA
VOCE

Muito querido em seu çírculo
de amizades, o jovem Mauro
Dunzer 'Junior completa �seus

quinze anos dia 20 de outubro. A

coluna; ao lado dos pais Mauro e

Maria Terezinha registra os votos

de muitas alegrias.
.

E

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

e copo Sundae
* Recepções em geral

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



cP Entrevista

Assessor de Lerner
depolíticade Jaraguá

P e d r o

Fagundes -

Jaraguá do
Sul é um

município
privilegiado
no

.

contexto

nacional, uma
região rica, de
p o v . o

trabalhador e·
luta - que éo
grande

.

responsável
p e I o

progresso
registrado.
Podemos
dizer que a

cidade teve
Pedro Fagundes, a cabeça-pensante de Jaime Lerner, prefeito de Curitiba

b o n s

admiill<;tracbres
e administradores bons.. A

renovação começou na era de
Victor Bauer. E foi uma

renovação para melhor, pois
mesmo que se quebre a cara,
toda mudança traz progresso:
as coisas aparecem e as ruins
ficam embaixo de pedras.
Uma renovação iniciou com

Durval Vasel. Acho que ele
satisfez plenamente com o que
prometera na época. Só pecou
numa coisa: não se preocupou
emforrnar líderes para sucedê
lo. Líderes em todas as esferas,
desde lideranças novas para
auxiliá-lo, até secretários e

candidatos a sua sucessão.
Quando nao se faz isso, ocorre
o que ocorreu em Jaraguá.
Onde pessoas que eram amigas,
assessores e ex-assessores em

que se tinham confiança, ideais
e visão de competência, acabem
extrapolados por excesso de
amizade e se elegem substitutos

que nem sempre são dignos de
confiança. Nao exercem os

cargos com competência e

imparcialidade, como fez Ivo
Konell. Mas são estas bolas foras
que nos abrem uma visão maior.
Felizmente as coisas vão

mudando, é preciso que se saiba
...que de geração em geracão,

,
.

Coreio do
Povo - Como
o se nhor
analisa o

decorrer da

campanha
política em

Jaraguá do
Sul, desde os

rachas
jXJlí�atéo
resultado das
urnas?

Jaraguádo Sul
Av. Mal. Deodoro, 28

Fone (0473) 72-0346/72-0866

.um dos asesso�es políticos mais cobiçados da região Sul do País, cabeça
pensante do renomado prefeito de Curitiba, Jaime Lerner, o estrategista
político Pedro Fagundes (quena sua opinião Lerner émodelo para o país e

mundo), naturalde Iaraguá doSul e hámuitos anos radicado noParaná, dá.

\

uma entrevista exclusiva aojornalCorreio do Povo. Eie analisa o desenvolvimento
do quadro político da cidade, desde os anos 60, quando aqui era um jovem
militante de esquerda, queajudou a acabarcom a oligarquia da época eabrir

espaçospara os novos, até os dias de hoje, quando Durval Vasel é novamente
alçado à condição de prefeito-eleito.

isto acontece e é preciso alguém
capaz para sucedermo-nos.
Mas o mais importante nao é o
que Vasel deixou de fazer é o

que ele fez como prefeito.
Porque todo começo tem erros

e
é

preciso aprender com eles.
Colocou lá o senhor Ivo Konell,
que na administração pode não
ter correspondido a 100%,
porque eu teria feito muito mais
com tanto dinheiro, mas não

correspondeu no sentido de
honrar com a lealdade a quem
o fez subir. E isto é tão verdade

que quando o' povo quiz que
Durval voltasse, o elegeu
novamente. O Povo quer a

liberdade e democracia, diretos
dados ao ser humano até por
Deus e que não se podem
relegar.

Correio do Povo - Como o

senhor vê a condução deste
processo?
Pedro Fagundes - A forma
infeliz como se conduziu Ivo

. Konell fez com que nao fosse
precisomuito esforço para que
o povo disesse nao a Ivo Konell,
elegendo até um partido
desconhecido, mas que por
força das. circunstâncias se

mostrou a opção.

ajudou um pouquinho, ao

ameaçar funcionário de morte
em nome da democracia e da
liberdade e de um poder que
não pertence a ele (que um

prefeito é um mero gerente
das coisas públicas, um

funcionário do povo), se valia
do poder para ameaçar

ala

funcionários a votar n

candidato dele, isto contribui
grandemente.Aatitude de se

irmão, entre outras, de quer
impedir que um jornal como
Correio doPovo, que nao é u
jornalgrande,maséum

gra�djornal porq�e s�mpre retrato
com competência o que se p
em Jaraguá do Sul, apesar d
forma simples, mas sempre coq
profissionalismo, lideradé
principalmente por este grand
homem público e chefe d
família que é o seu Schmöcke
Querer impedir que a imprensl
seja livre e leve a verdade a�
povo, é um absurdo, o fim d�mundo. A maneira de Konelllautoritária, mal-educad

Iinfeliz, ajudou Vase!. I
"

Correío do Povo - E quanto a

Duwe?
Pedro Fagundes - Pois é, s

não bastasse isto, ele colocô�
um vice, uma pessoa honrada
uma pessoa de bem, mal
colocou um candidato a prefeitdI
que de nenhuma forma o pov
jaraguaense poderia aprova
Um cidadão que nao é cristã
no meio de um povo de

raízql'. religiosas tão

enraiz.a
das com

é o povo de Jaraguá do Sul.
Correio do Povo - E o nível d

campanha. Das duas parte I
duas coligações, como o senhd
vê? �

Pedro Fagundes - Jaraguá

d�Sul nesta parte, unílateralmen •foi uma vergonha. I)ig i
unilateralmente, porqu
participei de dois comícios d
Durval e o que se via era

propostas de candidatos I
vereadores, prefeito e vice. N ,

outro lado o que se ouvia eI1:
uma verdadeira baixaria, u
vergonha, uma falta decultur
falta de moral, .falta d
descência. Porque só assim
gente procura mudar pai]
melhor: Mas o nível deles fi I

tão baixo, tão rasteiro, q
prefiro até, não perder muit
tempo com para comentar.

,Iidl nassl
Correio do Povo - O senhor
atribui a derrota de Duwe a

postura de Konell?
Pedro I, agundes - Nao a

primelf ú I azáo para a grande
derrota de Ivo Konell, foi boa
adrninistração que Vasel fez

quando eleito pela primeira vez
prefei« \ E claro que Ivo KonellAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Menegotti Veículos

SPÉZIA
Chevy 500 SL -

branca - 87

MonzaSLIE
vermelho met..- 87
Caravan Comodoro -

cinza met.. 83
o

ChevetteL-
verde met. - 80

,

Corcel II
'1 bege - 83

'h Passat Village -

l��
branco - 84

í GoILS-

Iy vermelho - 87
�<--Monza SL/E -

I preto - 87

I
Saveiro GL 1.8-

preta - 88

i,� Prêmio esIii
!, I: preto - 86

H Escort L-

',I�jeR:_� azul- 85it Gol LS -
_'

� branco - 81
.' Brasília-

� branca -79lfMotos
� RD-350- branca - 91
l CG-125 - azul - 86
ML-125 - preta - 84
XLX-350 - preta - 87

,SPÉZIA
� Automóveis

'

I� End.Coml.
'

a Rua Joinville, SIN
Fone:0473-72 2599

II End.Resid.
,I

RuaG�irim, SIN
Fone:0473-721003
Bairro Vila Nova

HP
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 I.5R

vermelho - 87 - Ã
Opala Comodoro 2p -

, dourado - 81'� A l

Chevy 500-

bege -87 - G
Santana CG

preto - 86 - A
Escort GL

dourado- 86 - A
GoI Plus 1.8 -

Bege met. - 86 - G
Santana es

dourado - 85 - A
MonzaSL/E

bege met. - 85 - A

,

Motos
CBX-750 F (7000 KM)

azul- 90

RD-350 R (3000 KM) -

BP
Automóveis
Rua Reinoldo Rau, 433
Defronte a Lurisa
Fone:0473-72 1353

Menegotti Cizeski
Automóveis Ltda

Volvo NL intercooler
branco c 90 - cóns.
Volvo N-I0 Turbo

branco -88
Scania 112HS

branco - 87 - censo

Mercedes 1924 -

branco - 81
Mercedes 2216-

vermelho -83 - basculante
Mercedes 608 -

azul-82e83
Ford F - 4000 -

dourado-85
Ford F - 4000 -

branco -83

Volkswagen 7.90 -

vermelho - 88

Dodge700 -

azul-78
D-- 20 Custem S cabine dupla -

azul met.> 88 •

PampaL
ciosa - 89
Fiorino -

branco -89

Chevy 500 SL -

. preta - 89
Kadett SUE
vermelho - 90
Chevette SL -

branco88

Opala Diplomata -

branco-86
MonzaSUE- •

branco -85
KombiSTD
branco-87

Kombi furgão -

bege -83
KombiSTD
branco-82

. "Kornbi - furgão - II

branco -82
Parati S
verde -86
Parati S-
branco -84
GolGT 1.8-

preto -86 ,

Fiat 147-

bege-SO
Fusca 1300-

81 e83
Fusca 1600 -

'

84e 85
Escort GI

preto - 87
Êscort L
verde -86
BelinaL-

- ii

Rua Betnardo
Dornbusch, SIN
Fone:0473-72 07 59

Jaraguá do Sul

VoyageGL
vermelho - 89
GoIGL
verde - 90

Apollo GL-

prata - 91 .

Escort GL
verde - 88
Escort L
cinza - 91

Chevette SL -

branco - 88
Saveiro GL
azul- 90

Apollo GLS
azul- 91

,

'1
Monza SL/E-
verde - 84.

VoyageLS
verde - 82

Voyage LS
bege - 86

Kombi Furgão -

.

bege -83
Saveiro GL 1.8 -

azul- 90
Goi CL

preto- 87
GoiGL

bege-90
Parati CL

bege-87
ParatiGLS -

preta ·,88 •

Parati CL

prata - 89
Santana CS

bege - 85/86
Santana CD -

preto - 86
Santana CD-
azul- 86

Santana GLS
branco - 86/87
Santana CL-

prata - 89
Escort L
cinza - 87

EscortXR3 -

cinza - 89
Escort L-

I. cinza - 91

r.:,a
� Menegotti Velculos 5 A

marron -86
Belina L
cinza - 82

Uno CS Top
prata - 89
Fiat 147-
branco - 86

Rua João Zapella, 88
Fone:0473-72 03Q.1

'

Jaraguá do Sul

Fon.. 124411 � 72-0378 c.,.. POIII' 412

...". Mlr.e".'"o.odoro. 13(1 J"" do Sul SC
COCMf ......ta..,1·91-1..... li...... 2IOJOI02O

UH� Orlei..lt VOLK$WAGEM

Tibério
Automóveis
Santana GLS 4p - 87 - A

.

branco - Cr$ 58.000.000,00
Escort XR3 - 87 - A

preto - Cr$ 50.000.000,00
Escort XR3 - 87 - A

prata - Cr$ 55.000.000,00
Parati S - 85 - A
branca - Cr$ 50.000.000,00
Parati CL - 88 - A
branca - Cr$ 48.000.000,00
Passat LS - 86 - A
branco - Cr$ 30.000.000,00
Passat 1.8 - 83 - A
verde met.

Cr$ 20.000.000,00
Uno 1.5R-89-A

preto - Cr$ 50.000.000,00

Spazío CL - 83 - A

grafite � Cr$ 17.000.000,00
'Chevette SL/E - 84 - A
branco -,Cr$ 24.000.000,00
Fiat Pick-up - 85 - A
branco - Cr$ 20:000.000,00
Brasília - 78 - G

, azul- Cr$ 10_000.000,00
Dei ReyGL- 88-A
azul 7 Cr$42.ooo.ooo,00

.

Del ReyGL- 86- A
bege - Cr$ 39.ooo.poo,00
Chevette SL - 85 - A

bege - Cr$ 28.000.000,00

Motos

lDR 125 - 9x Cr$ 435.000,00
90 - prata - Cr$ 9.500.000,00
CG 125 - 23x - Cr$ 355.000,00
90 - prata - Cr$ 7.500.000,00

,'_, -1 f'

ABRA O OLHO! CARRO USADO EI REVISADO SÓ NA MENEGOTTI VEÍCULOS.
Av. Mal. Deodoro, 930 - Fone: 72-0499

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CP CLASSIFICADOS
DIVERSOS

�------------------��------.JAVEL
PREFEITUÀA MUNICIPAL DE MA$SARANDUBA
ESTADO DE SANTA CATARINA
Gabinete do Prefeito
DECRETO N° 780/92
DAVIO LÉU, Prefeito Municipal deMassaranduba, Estado de

Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas

pela Legislação em vigor e de acordo com a Lei n? 427/91, de 131
12/91, DECRETA: "-

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
Art. 1° - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de Cr$
14.000.000,00 (catorze milhões de cruzeiros), conforme abaixo
especificado:
0600 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇãO, CULTURA E
ESPORTES
0601 Serviço de Educação, Cultura e. Esportes
0601.08.4�47.016 � Apoio a Feiras de Exposiçoes e Event. Culto
0601- 4.1..1.0 - Obras e Instalações - Cr$ 14.000.000,00
Art. 2° - Fica anulado o crédito no valor de Cr$ 14.000.000,00
(Catorze milhões de cruzeiros), conforme abaixo especificado:
0400 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
0401 - Serviço de Contabilidade, Tesouraria e Tributação
0401.99.99.999 - Fundo de Reserva Orçamentária
0401- Reserva de Contingência - Cr$ 14.000.000,00
Art. 3° - O presente Decreto entrara em vigor na data de sua
publicação revogadas as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, EM 14 DE
OUTUBRO DE 1992.

"

DAVIOLEU

Prefeito Municipal
Publicado no expediente na data supra /

Hilário Fritzke
Dir. Dpt? de Adminístração e Finanças

Veículos Novos
Tempre: Ouro -

vermelho - G

Tempra Prata -

branco- G

Tempra Ouro -

branco- G
Uno CSL 4p 1.6 -

branco- G
Elba Weekend I.E. 1.6 -

branca - G - 93
Fiorino 1.5 -

branco - G - 93
Fiorino 1.6 -

branco -A

Pick-up -

cinza -A-93

BARBADA
CHÁCARA

Vende-se uma chácara, com
terreno de 2.500m2, com

cachoeira, perto daCapela 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.

Santana GLS 4p -

branco - 88 - A
Uno CS

azul- 90 - G
Parati LS

branca - 85 - A
Parati CL

prata - 87 - A
Fiorino -

branco - 87 � A

Chevy 500 DL 1.6S

preta - 91 - G
C-lO Carroçaria madeira VENDE-SE

Vendo ou-troce dOís terrenos
de esquina clárea de 9OOni2 na
Tifa Bleser, contendo ainda 1

galpão pré-moldado sem

cobertura 15x25 e 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
Cr$55.000.000,OO. Tratare/Luiz .

Antonio, na Brasfax, fone72-
1496.

vermelha - 72 - G

MonzaSLJE�
preto - 84 - A

VoyageLS
cinza - 83 - G
Ford F-1000 -

cinza - 85 - D

• ) I-r' .c I � ; '� • r

Veículos Usados

Pick-np -

azul- 88-A
Prêmio S

branco - 87 - A
Prêmio S

cinza - 90 - A
.

Prêmio S -
..

•

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 XR3 1.8 -

branco - 89 - A
PrêmioCSL
verde -90 - A

MonzaSL/E
cinza -88 - A

Caminhões
M.B. 1513 Truck -

81
M.B. 1513 Truck

azul- 80
M.B. 1113 Truck
vermelho - 83

M.B. 2013 Truck
chassis - amarelo - 79

M.B. 1519 carreta c. seca

OPORTUNIDADE
Vende-se ótimo lote na Rua

Jorge Lacerda. Fone 72-0733.
Se você tá afim de trocar
sua geladeira, vender seu'
liquidificador, comprar

um televisor melhor, etc...
Anuncie no

VENDE-SE
Terreno localizado em

Schroeder ã 5 minutos do

centro, com 15.000m2. Preço
e-s 30.000.000,00. Aceitase

contra-proposta. Interessados
entrar em contato pelo fone
72-2454 clAntonio Demo.

.

vermelho - 75 .

M.B. Truck:
vermelho - 73

CP
CLASSIFICADOS

GoIS
cinza -83 - G

Saveiro CL-
azul- 89-A

CONCESSIONÁRIA

,lIBDII
Automóveis s,a.

VENDE-SE
Vendo um relógio Technos

Skydiver ou troco por Drive
MSX. Tratar com Pablo
Machado, na. Rua Francisco
Hruschka, 1267, no Loteamento
Ana Paula - Jaraguá-Esquerdo.

Liguejá :72-3363
ou venha ao nosso balcão

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

,
"

Jaraguä Veículos; Peças e "

. Serviços Ltda.
Rua João Zapella, 214-
fone 72..,2111

Rod. HR 280 - KM 56

... __ Fone (0473) 72-0035
.�-

JAVEL Rua João Zapella,
214 - fone 72-2111

'Pensou FIAT ligue -

9 (04.73) 72-2111 "

Aceitamos cartas de crédito. Melhor pr�ço em veículos
novos e usados. Atendimento especializado eoficina.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



VENDAS

LOCAÇÕES

LOTEAMENTOS

APARTAMENTO - Av. Getulio Vargas (Sobre l'
Unibanco), c/3 donn., sala, cozinha, bwc '1
APARTAMENTO - Rua Albino Zanghelini , )\J. Ramos, cl
3 dorm., sala, cozinha, bwc
CASA DE MADEIRA - Rua Luiz Sarti - Nereu Ramos, cl
3 dorm., sala, cozinha, bwc e garagem
CASÀ DE MADEIRA'- Loteamento Verbineu _ 3 dorm.,
sala, cozinha, bwc e lavanderia
CASADEALVENARIA-Rua BR 280, n? 1959-
fundos, cl 2 dorrn, sala, cozinha e garagem.

VENDASLOCAÇÃO
APARTAMENTO - Ed. Joana, e/02 dorm, dep. de empregada,
sala, cozinha.e garagem - Cr$ 1.100.000;00
APARTAMENTO - Ed. Jaraguã, c/2 dorm. + dep De empregada
APARTAMENTO - Rua Rio Branco, 760. c/ sala. 3 dorm .. cosinha.
Bwe.
�ASA DE ALVEl'iARIA - Rua 322, sill. - Ilha da Figueira. ei3 dorm ..

sala, cozinha. Bcw. Peóx ii Tranportadora LB.

SALA COMERCIAL.- Rua Bernardo Dornbusch, c/80m2
SALA COMERCIAL - Rua Roberto Seidel - Corupá

CASA MISTA - c/ I apto na Rua João Grubba, próx, à Weg II
CASA MISTA - Rua Adolfo A.A. Ziemann. s/no
APARTAMENTO - Ed. Jaraguá, e/3 dorm. ._
CHÁCARA c/50,000.00m2 em Guaramirirn c/150m de frente s/asfalto
8rlÁCARA em NEREU RAMOS c/145.000.00m2 o/casa de 160m2•
TERFiENO 13.5ú x 38 na 'Aua Nicolau Schmitz.

.

CASA - Rua Campo Alegre, 148
CASA - Rua Arvelino Borba
CASA - TERI<ENO - Rua da Faculdade
TERRENO - Próx. Faculdade, cl 700m2
CASA - Rua 25 de Julho, Vila Nova.
CASA - Rua Arduino Pradi, cl 126,00m2, em alvenaria, terreno
cl12x 32

INTERIMÓVEIS
CRECI 0914 - J

VENDE

ALVENARIA com

acabamento,
com '260m2, 02-

pavimentos terreno
com 370m2 Sito
,

a

Carlos Ferreira Jr.,
Clube'

Rua
AMIZADE· CASA

" .

proximo ao

Beira Rio.'
'" -

Otimo preço

mudança.

Jaraguá do Sul, 17 a 23 de outubro de 1992Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ÁREA 52.000,00 M2
Anexo a Faculdade

VENDE�SE terreno de

1.212,31 m- na Marechal

Deodoro, com 26,00 m de
frente' .

LOTES FINANCIADOS
possuimos diversos lotes

para sua escolha,

CHÁCARA

Completamente formada
com casa 100m2 de. alve-

.

mais casa

chacreiro, lagoas
concretadas terreno

14.000m2 - Ilha da Figueira
a 5km do Centro

.

narra para
todas

o
.ru

Empreendimentos Imobiliários Marcatto

Av. Mal. Deodoro. 1179

Compra eVende
.....
6iiiI

72·1136

EDITAL N" 18.475 DE 08-10-92
. LAURI BORGES E LUCINÉIA ALZIRA DE BORBA

Ele, brasileiro, solteiro, oomerciante, natural de Barracão,
Paraná, domiciliado e residente na BR 280, KM 72,
nesta cidade, filho de José Vieira Borges e Otal.ina
Maria Borges -

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Joinville,
neste Estado, domiciliada e residente na Rua 28 de

Agosto, em Guaramirim, neste Estado, filha de Valdemar
da Costa Borba e Alsira Gonçalves Borba -

EDITAL N" 18.476 DE 09-10-92
JOSÉ DALLABRIDA DEMOURA E DIGIADEREITI

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de São Clemente
- Santa Helena, Paraná, domiciliado e residente na Ria
Irmão Leandro, 678, em Vila Lenzi, nesta cidade, filho
deValencioSevero de Moura e Ignez Albina Dallabrida
de Moura-

Ela, brasileira, solteira, secretária, natural de Jaraguá
.

do Sul, domiciliada e residente em Estrada Nova, nesta
cidade, filha de Alvino Deretti e Cacilda Deretti -

EDITAL N° 18.477 DE 09-10-92
NICOLAU BONOMINI E LOURDES SCHNEIDER

'.
Ele, brasileiro, solteiro, metalúrgioo, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliado e residente em Santa Luzia, nesta
cidade, filho de Angelo Francisco Bonomini e Ignez
Lourenzetti Bonomini -

Ela, brasileira, solteira, operária, natural deJaraguá do
Sul, domicilíadae residente em Santa Luzia, nesta
cidade, filha deManoel Schneider eHerena Maria Zoz
Schneider -

.

EDITAL N· 18.478 DE 09-10-92
MARCIO VIEIRA E SOLANGE APARECIDA
PESSATTI

Ele, brasileiro, solteiro, torneiro, natural deJaraguá do
Sul, domiciliado e residente na Rua ErnestoLessmann,
435, em Vila Lalau, nesta cidade, filho de José Vieira e

Iracema Vieira -

Ela, brasileira,solteira, operária, natural de Rio do

Oeste, neste Estado, domiciliada e residente na Rua
José TheodoroRibeiro, 298, em Ilha da Figueira, nesta
cidade, filha de Egidio Pessatti e Maria Paterno Pessatti
E para que chegue ao conhecimento de todos mandei passar o

presente Edital, que será publicado. pela imprensa e em Cartório,
onde será aflsadri durante IS dias.

MARGOT ADÉLIÀ GRUBBA LEHMANN, Ondal do Registro
Civil do lo. DistrIto da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de

Santa Catarina, Brasil, faz saber que compareceram em cartório
exibindo os documentos exigidos I,ela Lei, a nm de se habilitarem

para casar, os seguintes:
EDITAL N°'18.471 DE 05-10·92

LUIZ CARLOS GIESELER E MAGALÍ CLAUDETE
STINGHEN
Ele, brasileiro, solteiro, representante, natural de

Blumenau, neste Estado, domiciliado e residente na

Rua 381, emVila Lenzi, nesta cidade, filho de Siegbert
Gieseler e Eladir Gieseler -

Ela, brasileira, solteira,industriária, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliada e residente na Rua Jorge Lacerda,
46, nesta ciade, filha de Calixto Stinghen e Valtrudes
Hochstein Stinghen -

EDITAL N° 18.472 DE 07-10-92
ROLF GÜTHS E ILIZETE MARIA COSTA

Ele, brasileiro, solteiro, estampador, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliado e residente na Rua Itapocuzinho,
8899, nesta Cidade, filho de Reimundo Güths e Gerta
Strücker Güths -

I

•

Ela, brasileira, solteira, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente na Rua Itapocu Hansa, nesta
cidade, filha de Herculano Costa e Carmelina Costa -

EDITAL N° 18.473 DE 07-10-92

JOSIAS DA ROCHA EMÁRCIACATARINA FILLA

Ele, brasileiro, solteiro, pedreiro, natural de Itajaí,
neste Estado, domiciliado e residente na Rua 2U, 48,
nesta cidade, filho de João Joacir Rocha e Cassilda da
Silva Rocha"
Ela, brasileira, solteira, natural de Jaraguá do Sul,
domícilíada e residente na Rua Euzébio Depoy, 295,
nesta cidade, filha de Otavio Filia eHerminia Ana Filia
EDITAL N° 18.474 DE 07-10-92
JOSÉDORIVAL DELLAGNOLO E RITA DE CASSIA
PIVA

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Jaraguá
doSul,domiciliado e residente na Rua JoãoDoubrawa,
nesta cidade. filho de Jorge Dellagnolo e Marta Pessi

DeUagnolo-
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Jaraguá do
Sul, domiciliada e residente na Rua João Doubrawa,
nesta cidade, filha de José Piva e Judite Sanson Piva -

PROCLAMAS DE CASAMENTO

.�_C_H_IO_·D_IN_I_
CONSELHO REGIONAL DE

ENGENHARIA, AR QUiTETURA
E AGRONOMIA DE SANTA
CATARINA

Empreendimentos Imoblliários
Av. Mal. Deodoro, 1452 fone (0473) 72-0172/"

VENDE:

Apto Triplex c/315m2 - Ed. Jacob Emmendoerfer
Casa de Alvenaria c/160m2 - Ilha da Figueira
Terrenos em Schroeder c/525m2 - 717m2
Terrenos Rua João J, Ayroso (Jguá Esquerdo) c/1.1l7,50m2
Terreno Ilha da Figueira c/450m2 - 330m2

Sala Comercial cl 65m2 - Ed, Florenca

Apto. 1 quarto cl 66m2 - Ed. Florença
Apto. 2 quartos cl 130m2 - Ed. Florença
Sala Comercial- c/102m2 (térreo) - Ed. Florença
Sala Comercial - c/123m2 (térreo) - Ed. Florença
Casa de Alvenaria - s/ acab.c/240m2 pr6x. Ind. Reunidas

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 FISCALoom Lotação na Inspetoria
Regional de Jaraguá do Sul.
Maiores informações e inscrições à
Rua Arduino Pradi, no. 70 Bairro
Jaraguá Esquerdo - Jaraguá do Sul -

'SC Fone: 72-3694, dia 20 de

outubro

d:
1992, até as 18:00 horas.

I.
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DOMINGOS
CHIODINI
Rua João Marcatto, 13 - Jaraguá do Sul.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO
OSíndico do Condomíniodo EdifícioDOMINGOS

CHIODINI, no uso de suas atribuições, e na forma
convencionalmente prevista, convida os demais
.condöminos para? Assembléia Geral Ordinária que
se fará realizar no próximu dia 30 de outubro de
1992, na sala de reuniões do Edifício, n° 402, às
20:00 horas, em 1.a. convocação, ou às 20:30 horas,

em 2a. e última convocação, com qualquer número
de presentes, a fim de deliberarem sobre os seguintes
assuntos:

1 - Prestação de Contas;
2 - Assuntos Gerais. •

Obs: Os condôminos poderão de fazer representar
por procuradores devidamente habilitados e

portadores de instrumento, que atenda as formalidades

legais, inclusive reconhecimento de firma.
Só terão direito a voto os condôminos quites com as

contribuições condominais.
Jaraguá do Sul, 13 de outubro de 1992.
EDSON MÜLLER - (Síndico)

EDITAL
AUREA MÜLLER GRUBBA Tabeliã e Oficial de Títulos da

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

Leietc.

CONSTRUTORA'
BEMAPI LTOA.'
Construções industriais

Residências e instalações em geral
Estações de tratamento de efluentes

Rua facial Ayroso, 521 - Jaraguá Esquerdo
Fone: (0473) 72-2019 - Iaraguá do Sul - SC

João Riboldi Rep. LIda - Rua 28 de Agosto, 1252 - Nesta;
Luiz Angelo Vegini - Rua Domingos da Nova, 123· Nesta;
Mecânica Arnoldo· Rua Ribeirão Areia. 984 - Nesta:
Rodolfo Jahn e Cia Ltda - Rua Estr. do Sul. Km 28 - Nesta;
Rosane Beatriz Pereira - Rua Rod. BR 280. 2S4" ',·,tc,

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

cartór{o para Protesto os Títulos contra:
RM/Jaraguá do Sul, 13/10/92

Bar e Restaurante Nina LIda - Rua'Joinville - Nesta;
Ind. eCom. tle Conservas'Puki LIda - Rua AldanaJosé Vieira,
777. - Nesta;

AUREA MÜLLER GRUBBA - Tabeliã e Oficial de Protesto de

Titulo.

II
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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, PM chefiava escoteiros
[' 'j

r'
� .

!\ Soldado Saulo
til" .

�'! f pres.o por .

-li! seduzir meDIDOS
F
, I Jaraguá era suficiente -para completar
n i lo Sul - O qualquer acusação", alegou o

f o I d a d o promotor, informando que a

� 'l a u I o polícia civil tem dez dias de prazo

�,I; driano dos para devolver o inquérito que está
;� iantos, 23 sendo conduzido agora pelo
� [nos, da 33 delegado Odilon Claudino dos

�ompanhia Santos que pediu a prisão
Ia Polícia Militar de Jaraguá do preventiva do soldado na manhã

iul, que prestava serviço em
. de terça-feira.

.

lchroeder, teve sua prisão Na quarta-feira o soldado Saulo
,reventiva decretada pelo juíz foi recambiado para o quartel do

� ,1árcioRenê Rocha erespondea 8° BPM, onde deve aguardar o
� , Itquérito por atentado violento o resultado de inquéritos

o civil e

folio pudor. Saulo era chefe dos militar. Jã foi pedida a exclusão

t" Jbinhos escoteiros Jacoritaba, de dele da PolíciaMilitar. Caso seja

III' ,rag,uá do Sul, formado por deferida sua expulsão, ele vai ser
,

EnQres
de sete a-onze anos de transferído.para a 'Cadeia pública

I de, e vinha Induzindo os de Jaraguá, onde dependendo da
eninos à prätícas homosexuais. sentença final, pode ficar detido

: ,'Ele foi denunciado por um de sete a onze anos, informou

l' upo de quatro mães junto à uma fonte da Polícia Civil.

f
I

Jomotoria pública doFórum de O comandante Sérgio Luiz de

�raguá do Sul. Uma das mães, Oliveira da 3A Companhia da

ue prefere não se identificar para Polícia Militar; informa que o

e seu filho' não sofra soldado Saulo tem uma ficha de
. .

ções.dísse queo soldado serviço exemplar. "Nehuma
ilitar levava os menores para punição em três anos de trabalho",
mpamentos, onde escolhia acrescenta, dizendo desconhecer

(mpre um mesmo grupo de os motivos de sua prisão.
enínos, excitava-os com revistas Saulo Adriano dos Santos,
aralhos eróticos e índuzíä-os à reside à rua 602, número151, bairro
ática de sexo oral e outras João Pessoa, onde foi preso por
rversães, contudo sem nunca . agentes da Polícia Civil. Ele

egar a consumar um ato maís coordenava-a equipe de lobinhos
rio. Jacoritaba desde 1988, e praticava
O promotor de justiçada Vara atos libidinosos com as crianças
imínal, Raul de Araújo dos há quase um ano, conforme

ntos, remeteu o inquérito para depoimentos dos próprios
olícia civil pedindo a busca de lobinhosqueestão sendoouvidos
is provas. "O que eu tinha não pelo delegado.

FUNILARIA
JARAGUÁ LTDA.

Calhas eAquecedor Solar.
Rua Felipe Schmidt, 279

.

r, Fone 72-0448

Jaraguá do Sul - SC

TUBOSSANTA
HELENA LTDA.

. Divisão de concreto

(tubos e artefatos de concreto).
Rua Joinville, 1016 - Fone 72-1101

Divisão de Plásticos (tubos de PVC - eletrodutos/linha

esgoto - tubos depolietileno/mangueira preta).
Rua Bernardo Dornbusch, 858 - Fone 72-3025

Escritório Geral
Rua CeI. Procópio Gomes, 89 - Fone 72-0066

.---�,....

Uma das quedas d'água da Rota das Cachoeiras, em Corupá

Praia do Tabuleiro, em Barra Velha, muito apreciada pelos veranistas

Sol da primavera atrai veranistas

Câlor leva turistas a

rios e praias da região
Foto: Arquivo

verão passado a população de

Barra Velha que riormalmente é

de 20 mil habitantes passou de

100 mil na temporada. Muitas
benfeitorias foram feitas pela
adrninistração do prefeito J?sé

Brugnago, tornando ainda ruais

irresistível o convite a uma pousada
no balneário: As propriedades.
monazíticas das areias de suas

praias atr�em também muitos

turistas.

.

Com a primavera, chegou o

calor no território catarínense, Em

Jaraguá do Sul, na quinta-feira
(dia 15) OS termômetros marcaram
40° ao sol. Temperatura excelente
para uma fugida ao litoral, aos
clubes e aos belos rios e cachoeiras

que ploriferam a região.Amaioria,
porém,nãopodesedaraesteluxo
nomeio da seMana e aproveita os

sábados e domingos para estes

programas.
No final de semana passada o

volume de pessoas nas praias e

rios da região já era grande. Em
Corupá, a Rota das Cachoeiras

(com 14 quedas rui. água), continua
sendo a "maís procurada pelos
veranistas. "Chegamos a registrar
até 300 pessoas por dia no pique
da temporada", diz o prefeito
Ernesto Felipe Blunk, informando
�ue este ano a estrada Rio Novo
Alto que dá acesso às cachoeiras
foi retificada e apresenta boas

condições de tráfego apesar das
chuvas constantes que caíam até

pouco tempo .

.

Em São Francisco do Sul, a

Secretaria deTurismo estima que
o número de turistas deva dobrar
neste verão. "Temporada passada
recebemos mais de 100mil pessoas,
este ano estamos prevendo quase
200 mil", diz o acessor de turismo
Erian Hostin. A ilha de São
Francisco do Sul, é muito

procurada por turistas que se

encantam com as belezas de suas

24 praias e com a rusticidade,
solidez e antiguidade de seus
casarios em estilo açoriano. Barra
Velha é

outro balncárioda região'
muito procurado por veranistas,
especialmente jaraguaenses. NoAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




