
-Pacientes não
têm críticas
ao "São José"
Por· incrível que pareça' os

pacientes do Hospital Municipal
São José não têm uma reclamação
sequer ao atendimento que lhes
foi prestado na instituição. Pelo
menos, é isto que afirma o

administrador Aristides

Gonçalves, com base em resultado
de questionários distribuídos aos
doentes, Página 7

Inquérito

Assalto ao·CP
é investigado
pela polícia.
o delegado AIcivandro Espezin

deve concluir esta semana o

inquérito sobre o assalto ao carro
que trazia as edições do Jornal

.

CORREIODOPOVOcomdata
de 3 a 9 de outubro. Ele já ouviu
três dos quatro envolvidos que
podem acabar na prisão para pagar
pelo crime. Página 5

Abastecimento

.

Ern discussão,
qualidade da

.

água da Casan
Consumidores de Guaramirim

reclamam da qualidade da água
abästecida pela Casan. É que o nível
de poluição do rio Itapocuzinho
estaria comprometendo a

potabilidade do produto, segundo
denúncias. O gerenie da Casan.
garante que os testes avalian a

qualidade da água distribuída para
a população. Página 4

AnoLXXIV

tmndtJ �
COPIADORAS BALANÇAS

VENDAS E ASSISTÊNCIA
104731 72·2..,

;.

Depois de 4 meses de estabilidade a Weg começa a dispensar trabalhadores, especialmente dq parque fabril II (foto).

Sequndo a direção, as dispensas são normais

Demissões naWeg
podem chegar a40
A Weg Motores demitiu nos determinada até o final de redução deJaraguádoSul,AntônioHéIio

últimos dias 119 funcionários e da jornada". Pereira.
domingo, a partir das 9 horas, n�sede do sindica to, para deflagar

lcampanha salarial de 1993. Entr
as reivindicações já estão definida

reposição total de inflação

d�.janeiro/92 a dezembro/92, 209t
de aumento real de salários
estabilidade no emprego, fim d
trabalho aos sábados, jornada dd
40 horas semanais e garantia

d1·criação de c�missões de fábrica
entre outros Itens.

deve dispensar bem mais em breve.

Segundo diretores da empresa, as
demissões ficarão dentro dos

parâmetros normais, "pois
normalmente a empresa demite
cerca de 100 trabalhadores/mês
em esquema de tur nover e há

quatro meses não demitia

ninguém, em virtude da
estabilidade no emprego

Ele garante, porém, qlJ,e a

direção da empresa em reunião
com sindicalistas afirmou que o

total de demissões não

ultrapassarão a 400. "Estamos
atentos e vigilantes", completa
Pereira.

A estabilidade persistiu até o

início deste mês, quando expirou
o acordo. A tendência natural -

segundo fontes da empresa - é

lilIe as demissões cheguem a 400,
"que seriam o normal dos últimos

quatro meses", como concorda o

acessar deírnprensa do Sindicato
dos Trabalhadores Metalúrgicos

O Sindicato dos Trabalhadores

Metalúrgicos faz assembléia neste

FONE (0473)72-3200
TELEX 474 - 519

FAX. (0473) 72-0304

molhas

Imawee
INo BRAS
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"A Histöría de nossa gente não pode ficar
só na saudade". O Passado só é importante

se o seu tempo foi bem empregado

Barão de Itapoeü '

HÁ50ANOS.
--n'

- - Em 1942, ainda consternados, a

viüva Anna Seil Gumz e filhos
comunicavam o falecimento de Gustavo
Gumz, ocorrido em 24-10-42 e

agradeciam a todas as pessoas que
auxiliaram e consolaram, bem como

aos que acompanharam o falecido até
a sua tiltima morada.
- - O Esporte ClubeBrasil viajava para
Rio Negrinho, onde enfrentavam o

quadro 'd�' fútelfól '1Ô'Ca1.· Geraldo
MarquardteWalter C. Hertel chefiavam
a embaixada composta deAmo,Murara

e José; Jorge, Art' e Cecí; EUi, Amauri
e Heinz, Lourenço e Ballock.
- -o E.C. Brasil se preparava parao "30
aniversário do prestigiado grêmio "aOO
ve. de" com especial destaque" (sie).
- - �o dia 10-11-1942 comemorava-se
o: 'anodoEstadoNacional,dando-se
di taque especial, não Só para limitar
o t, 'llpo na transfonnação poI{tica, social
e ec -nömíca, mas porque o período

'revodcionálrio simbolizava uma

redenção cívica. Getülio Vargas
alcançava o augede sua popularidade.

HÁ40ANOS

- - Em 1952, o prefeito Ney Franco
sancionava as Leis nO 19 (que isentade
emoiumentos as plantas e licenças para
construÇão da JgIl;ja 'Malliz, deCorupá); 11

n? 20 (que permuta área de terra com
AngeloPradi para retificação do acesso
à ponte sobre o rio Jaraguá) e nO 21

(que autoriza doação de terreno à

Associação de Proteção e Assistência
àMaternidade e à Infância de Jaraguá
do Sul - onde hoje está construído o
CEN1RO EMPRESARIAL).

- - Odr. Luiz deSouza, deputado estadual
porJaraguádoSul, usava da tribunada
Assembléia para defenderos interesses
dos produtores de agúârdenté, a'os quaís
o IAA impunha uma taxa de crS 2,00
por litro, considerado pelo parlamentar
catarinense como intromissão inédita
na esfera das atribuições do Poder

Legislativo 'e o Instituto não queria
informar como pretendia aplicar os
Cr$ 600milhõesde cruzeiros que seriam
arrecadados.

HÁ30ANOS:
- - Eml962, a imprensa ainda comentava conseguia aprovar aumento do
a morte de HERMINIA· BREY", magistério municipal, pela ação dos

KRAUSE, esposa de Afredo Krãuse, ' vereadoratMtJriIlOBarthode�o,
falecida aos 63anos, deixando o vitivo, Victor Bauer e Valeriano Zangllelini,
Valeria eDusnelda,DelfinoRaduenz, eram homenageados p6stumamente
esposa e filhos, irmãs e irmãos, com filhos ilustres de Jaraguá e queria-se
agradecimentos ao dr. Springmann, Pe. saber o que 'foi feito com o dinheiro
Donato, D. Helena Richter e Adele constante em balancetes que eram

Jansen. encaminhad& ao plenário, encontrando
- - Na Câmara de Vereadores a minoria diferenças.

HÁ20ANOS

Eor 1972, o ensino superior CotlFER�CIA DO FREI

preocupava responsáveis. A convite AURÉUO sobre a FUNDAÇÃO DE
do prefeito, reuniam-se na sede da JARAGUÁ, com a comparência de
ACU's, os elementos mais integrantesdoRotary,doCDL,além
representativos da sociedade local, de numerosos convidados, autoridades
ocasião em que foram abordados locais e de municípios vizinhos, muito
assuntos relacionados como ensino a aplaudida, com constantes perguntas
ser implantado nomunicípio e região. por parte da assistência, interessada
Após ampla exposição do vice-prefeito nos detalhes sobre os fatos que formam
EugênioVictor Schmöckel, o plenário, os primórdios do nosso município,
por unanimidade resolvia pela notadamente a cidade de Jaraguá. O
constituição de uma comissão que conferencista apresentou o seu livro -

deveria tratar dos primeiros passos, OPRIMEIROANODEJARAGUÁ
recaindo a' presidência na pessoa do - que seria editado pela editora VOZES,
prefeito Hans Gerhard Mayer, com fmanciamento e compra por parte
escolhendo-sedentrodediasosdemais da administração MAYER X
membros; voltada' ao ensino súpmor " SCHMõt:KEL, empresas e1X'>pulaÇão
em nosso meio. interessada. Falta, agora, .. uma nova

,

- - Realizava-se em 10-10-72 a anunciada edição.

tIÁ 10ANOS�
- - Em 1982, comemorava-seem 17-10
o Jubileu de Ouro do SEMANÁRIO

DE CORUPÁ (a inauguração ocorreu
realmente em 17-01-1932) e o "Correio
do Povo" dedicava toda a última página
daedição nO 3.208, de 16-10-82 na

rememoração da F.scola Apostólica

SagradoCoração de Jesus, sua fundàÇão;
os reitores, a escola, e os seus estudos,
o programa festim e as. placas indicativas
para se chegar ao local das festividades.
A inauguração acontecia ao tempo em
que Hansa-Humboldt (Corupá) e

Jaraguá, depois Jaraguá do Sul, eram
distritos do Município de Joinville.

. ,

O Ajuste 'Fiscal
Entra governo esai governo e os

probkmas que angustiam a Nação
ronlinaomsem uma racionaJso/u9ío.

O AJUSTE FISCAL que nada
tema verrom agm/uu/aREFORMA
TRIBUTARIA, mais-uma vezpõe o
POVOde sobressaIkJ e, ronsiderando
omomenlO atualem que vivemos, se
constitue numa verdadeira
ilrITUldilha que haverá de se abaler
sobre os seus sofridos vassalos. O
Governo Federal, com todas as

mudanças e demonstrações' de
seriedade - tifastando umpresidenle
e processando os CO""ptos que se

instalaram na República e que, por
tabela, também existem em quase
todas as áreas de atividade do País
- o Governo Federal, como dizúunos,
com este suposto ajustefiscal nada
maisqueremfo171Uldeprovidências

do que arricadar ainda mais para
acertar o seu déficit de caixa.

Economi.s1as e contabiJistas vêem

Il('.()mpanhando as manobras dos

legisladores e de seus assessores, e

nasentre6nhos che[p-seà conclusão
de que as aUloridlules manobram

habilmenle,masqUeoPOVO,NÓS
éque vamospagar a conta. O que é
uma grande INJUSTIÇA••

Por isso de se alertar todos os

segmentos da sociedade, da
necessidade de uma tIfÕO vigorosa
detódospara uma ampla companha
de ALERTA aos nossos

parlamenIaressobrea importllncia
dessa deIiauIa optraÇiio em que t!SIiio

envolvidos,fazendo-os verquenão é
com medidas paliativas ,- o

afastamento do, presidente, a

cIuunoda dos 1'f!SJJOnsáveis às
dos tribunais ou o emoc'

episódio do desaparecime.
arqui-parlametuar ULY.

GUIMARÃES, quedevamos
as nossas responsabu'Ja'tuledl
gravidade do momento

�exigeamiiojirmedo
edolegislativo�Esteéomome

que, tiiais do que nunca, se

enfatizar a necessidade de

reformulação de gr
pnfundidodenaátm tribul4ritl,'
documentoqueseconverterem
resulJeefetivamenlena cob
impostos mais simples,
pesados, masmais abrange
portantomaisjustos.É sen.
que devémos prestar Sén'
PATRlA, resolve1Uloosprob
doPOVO.

Reminiscêncios I

.
. .

..

-
..

AAvenida

Independência
de 1928

A foto ao lado foi cedida para
reprodução pelo sr. OSWALDO BEIMS

queem começos de 1929 residia na cidade
de Lages. Ela servia para divulgar a então
!reguezla de Jaraguá, tão diminutiva ela
era ainda em 1928, que é quando foi tomada,
só sendo elevada à categoria de VILA, .

pelo decreto nO 565, assinado pelo
Interventor Federal no Estado de Santa
Catarina - Aristiliano Ramos e pelo
secretário Placido Olimpio de Oliveira,
quando da elevação à categoria deMunidpio,
em 26-03-1934, com a denominação de

JARAGUÁ, o território que compreendia
osentãodistritosdeHANSAeJARAGUÁ,
domuniápio de JOINVß.1..E, ato pubHcado
no Diário Oficial, na edição n? 22, de 27-
03-34. Mas servia . também como

correspondência epistolar em que um cásaI,
de nome Edith e Hermann, que agradeciam
um presente recebido dodestinatário que
morava na Avenida Industrial da cidade

lageana.
No lado esquerdo vê-se a antiga estação

férrea de JARAGUÁ e a foto tomada
deviaserpelamanhã, com o tremexpresso
parado na gani, onde desembarcavam os
passageiros, enquanto outros tomavam o

sol matutino. Em frente da estação estão
paradas algumas carroçasque certamente
traziam

.

as mercadorias para serem

despachadas rumo serrra acima,
possivelmente � Curitiba, capital do Estado
doParaná, queera grandeimportadora de
mercadorias jaraguaenses.

Em 1928 era Indenteude do Distrito '

de Jaraguá, sr. ArthurMüller e, segundo
se sabe, em outra intendência, às expensas
doMunicípio deJoinville, este autorizava
o aterro da então conhecida ,AVENIDA
INDEPEND�NCIA, hojeGetulio Vargas
e a ferrovia se comprometia a também

ajudarcomo lindeiro da referida via ptiblica,
o que já começavaádemõrat.---

Expediente
Fundado em 10 de maio de 1919 - Diretor: Eugênio Victor Sehmöckel
(DRTISC 729)-Redação: SílVIaGíese - RePórter: YvonneAS. GonçaIves(DRTISC 219) - Cooldenador
Comercial: PauloTavernard- Corretor: JaimeBlank - Redação�-_Ádm1nistração e publicidade: Av.
Mal.Deodoro daFonseca, 122, 1o.andar,CEP 89251-700/CaixaPostaU9 - 89251-970 - Jaraguá do
Sul Fone(0473) 72-3363. Diagramação: Jaime de Borba (DRT!SC 32). Composição a laser e
Fotolito: CORREIO DO POVO. Impressão: Diário Catarinense. Arte Final: Asíalves Laus,
Composição: Darlon Decleverson. Associado a Adjorí e Abrajori - Os artigos assinados não
refletem a opinião do Jornal. Circula namicrorregião da Amvali e em mais 93 cidades do Estado,
Pais e Exterior.
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Assim, em dezembro, na ediçao nO 501,
p. '1, de 22-12-1928, do CORREIO DO
POVO lia-se a seguinte nota: "A São Paulo
Rio Grande, afinallembrou-se de acabar
o nivelamento da parte que lhe pertence
no trecho da Av. Independência, entre a

estação e a Rua Padre Dr: Franken (que é
a atualRuaArthurMüller, sendoFranken
transferido para a Rua D. Pedro II). Sem
olhar a conveniência que lhe traria tal obra

para a descarga de vagões a Companhia
vinha esquecendo os nossos apelos repetidos

.

e a vala enorme ia ficando a setvir de

dep6sito de imundices, dando uma péssima
impressão ao viajante da nossa higiene e
da nossa estética. Afinal, como nunca é
tarde,o aterrovaisercomeçadoaindaeste
mês, com uma turma extraordinária de

trabaÍhadores, confó�e nos adiantou o

engenheiro, sr. AMARAL. E lucra a

companhia e lucra também Jaraguá".
No ladowreitoda toto o estacionamento

dos taxistas, em grande nümero, como se

vê.
Na esquina a casa comercial de

BREITHAUPT & Cia., hoje um pouco
modificado. • .

�construçãopróxima eraa
do sr, Arthur Mflller, recém con

ondeatépoucotempoeraaGráfica� ,

Porque afirmamos isso?
Pela edição 469, do "CP", de 1

1928,eleanunciavaoseu90anode
.

com redação eoficinasnaRIU' Cei.
Jourdan e o jornal era de propri
ArthurMiiIIer&. Ca. - ArturMiiller

apenas como diretor do semanário.

partir da edição nO 474, p. 1, de 1

1928, oCORREIO00POVO
oficinas - ficavam na Av. Independ
na esquina com a atual Praça
Expc:dicionário que, depois passou
GRÁFICAAVENIDA, de Witte &.

.

Em seguida vê-se outra casa, que
no local onde hoje éoedillciodos" ,

HQNORATO TÓMELIN assu
.

jornal, em 11-06-37 (ed. 889). Em
37 (ed. 890), mudava-se para a tua

Pessoa (no porão Ivo Zanluca), Na
935, de 18-06-38, avisava que a

ficava na D. Pedro II e, em 03-09-38
946), a redação e as oficmas vinham
a Getulio Vargas.
,Fritz von Jaraguá - 10/92.

-- - -'-- -�-.....:
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araJ!Uá em Foco

Com a concentração de serviços
locais de pouca votação (na
rança de conquistar o voto), a
eituraMunicipaldeJaraguádo
abana onou outros a mercê do

. Como desgraça nunca vem
, os chuvas ajudaram apiorar o

já deplorável demais algumas
da cidade. No interior do

.

(pio nem se fala.
.

Viva os buracos.

Ainda sobrea componha eleiJoml
JI1IOIJIlÍ dIJSul: on.tk egõo aqueles
_ores, sempre deplonJãopor
_.- dos dias queantecederam o
. ??? Quem perdeu e quem-

u com as apostas?? Sei de
tanto de um lado quanto de

. Entreosperdedoresesliíodois
s empresários deJaraguá dIJ

Id (que em respeuo à derrota não

os nomes), mos que talasdicas:
deles apostou na candidato
ionista US$ 2.600maisCr$2

·UWes. O outro apostou Cr$ 50
·

ses e ainda davamil votos de
gempara o candidatodo atußI

if'eiJo. Cloro que nenhum deles

muita impottâticia aos valores

apostas em lermos de cifras,
o queo "PERDEIr' está doente

está escrito...

Óprefeito IvoKonellnãoperde
Muito embora tenha sido

grande derrotado destas eleiçoes
epelomenospoderiaterganho
'ldade, continua com aquele
palavreado costumeiro.

"Não consegue ser humilde, não
jrJgo de cintura para politico,
o conhece convivência
oniosa: Continua fazendo

,

'ca com o figado.

o atual ministro da JustiÇa,
fWrícioCorrea,já deumostrasde

permanência curta no atual
emo: mostra-se favoráv.el1à

• -

dIJ abôrto noBrosiI. Além
maioria da população brasileira
amtra conforme CIJIISlllJay, a briga
rapassapela igreja católica que
refoi radicalmente contra.

Vamos aguardar os

_
ntecimentos.

Só para recordar alguns fatos
tôrios deste ano jJolltico -

em
_' aguá do Sul:
",O caso Prefeitura Municipal/
vita? Se os valores divulgados

,

infcio do anoforem (como serão)
,

' i��nente cot;ri..pdos;a dÍl�idado
,

CU/IVOMunicipal de Jaraguá do
IIIpassa, ou chegamuitoperto dos
$ 10 bilhões de cruzeiros.
· Quando ainda estavam

.
finidas algumas coligações em

araguá do Sul e o nome do
undidato a vice na chapa deAdemar
Drllve já era conhecido, o prefeito'
l'oKonelljurava depésjuntos que
eleição estava ganha com mais
8mil votos de diferença.
· O presidente do PMDB de

�gllá do SII� JzvaroR0/4 também
dma meses depois nllm programa
(PAINEL 92, daRôdioBmsilNovo)
qlle a diferençapró PMDBseria de
mais de 10mil votos.

" Como se não bastasse houve
denlÍncias de favorecimento: do
efeito para o vereador Ademar

Winter, do ]Tefeitopara afirma
�ellprópriofilho e um assalto ao

convênio de Cr$ 180 milhões para
a conclusão das obras do prédio .

Para Campo Alegre, Udo

Wagner entregou cheques no valor
deCr$ 55milhões para a reforma
doColégioEstadual LebonRégis
e outro no valor de Cr$ 10milhões

para a reforma da Escola Básica

Argemiro Gonçalves.

de uma verba de Cr$ 177 milhões

par� o calçamento de três ruas no
bairro Itinga. O total do convênio
de ajuda financeira para a

pavimentação. é de Cr$ 284
milhões.

O deputado acompanhou ainda
o prefeito de Barra Velha, José
Brugnago em uma audiência com
o secretário da saúde, Martinho
Ghizzo, ocasiao em que
reinvindicaram recursos para a

construção de um posto de saúde
no centro do balneário. "Ficou
acertado a assinatura de um

.Barragem é

'=":'--o:o.l�eglona

Deputados têm boas notícias para a' reqiäo da Amvali

opção de banho
,."

para o verao

se tornam presas fãceís- para �

pescadores inescrupulosos. Para
conter a pesca predatória foi
fundado no ano passado o

movimentoSOS Itapocu que tem
porobjetivo principais recuperar

"

a fauna e a flora aquática do

Itapocu.

O SOS Itapocu conseguiu Como
grande aliada uma proibição
(expedida pelo Ibama e respaldada
pela Fatma) de pesca em trechos
200 metros acima e 200 metros

abaixo da barragem e em outros

obstáculos naturais existentes ao

longo do curso do rio.A proibição,
entretanto, não é respeitada por
muitos " que em épocas de

reprodução äios peixes os

capturam em grande quantidade ,

com redes e
_ tarrafas. E a'

fiscalização dos órgãos
governamentais, como de costume,
é totalmente falha.

Equipe com boa atuação
se: CaImões de Souza, medalha de

prata nos l.200m e Dímas da Silva

Cdral, bronze no lançamento de pelota,
J\inda conseguiram colocações, Mário
Sérgio Peixer Filho, 6° no lançamento
de pelota; Jonatharn Wedekind 4° lugar
nosalto duplo; o 6<> lugar de Cassiano
Testoni nos 75m; Jones Casas e Jaime
Lima, em 7° e 8° lugares no salto em

extensão e por último o 4° lugar ela
equipe do revesamento 4 x 50m,
composta pelos atletas: Cassiano

Testoni, Jones Casas, Jonathan
e aimeLim .

Wagner eVieira trabalhando

Já o deputado Adelor Vieira
anuncia algumas de suas

reivindicações feitas na Assembléia
Legislativa para municípios da
região. Ele pediu à Secretaria da

Educação a implantação de um

curso �e 2° grau na Escola João
Alfredo Moreira, no distrito de
Vila da Glória, em São Francisco
do Sul..

Solicitou também ao secretário
de Transportes e Obras a licitação
para recapeamento da rodovia
estadual que liga a BR-280 ao

município de Schroeder. Pediu
ao secretário da Saúde a liberação
de recursos para ii construção de
um posto de saúde na Vila

Rutzen,em Corupá, e ao presidente
da Cel�ç apelou para a, ampliação
da rede de energia, elétrica em

Guaramirim.

Amvali - Os deputados Udo

Wagner (PDS) e Adelor Vieira

(PFL), que representam a região
na Assembléia Legislativa,

, comunicam a obtençãode novos

beneficios para.cidades da Amvalí,
Udo Wagner, conseguiu a

liberação de Cr$ 200milhões para
a construção de um ginásio de

esportes em Barra Velha, que
correspondem a uma parcela de
um convênio total de Cr$ 500
milhões para a obra, dos quais
faltam ainda Cr$ 200 milhões.
Ainda para Barra Velha, o

parlamentar garantiu a liberação

Local. é muito aprazível

Guaramirim - A Barragem do
rio Itapocu pode ser considerado
o mais atraente e um dos poucos
pontos turísticos deGuaramirim.
Construída há mais de 20 anos, a

barragem serve até hoje para
represar as águas que, canalizadas,
'irrigam um grandé número de
arrozais.
lt p

No verão, especialmente, é

grande o número de turistas e

nativos que se deslocam à barragem
para tomar banho nas não tão

poluídas águas do Itapocu ou para
apenas desfrutar de alguns
momentos de lazer, curtindo o '

visual ou tomando bebidas e

degustando as delícias que oferece
o Restaurante e Hotel Represa
anexo

A barragem é um obstáculo

para a ,�eJ>roduçã�dos peixes,�ue
nas épocas de procriação têm
dificuldades -para ult.rapassá-Ia e

Atletismo

Guaramirim - A equipe. de

Atletismo Mirim guararnirense
(categoria até 13 anos), participou no
último dia 17 ,ele outubro, do

Campeonato Estadual, realizado no

munícípio de Timbó. A equipe,
patrocinada porMannesMateriais de
Construção, teve, na opíníão do técnico
Dilnei Marcelino, um ótimo

desempenho e promete seguir com os

treinamentos e participar de outras

competições no Estado.

Entre as colocações conquistadas

Errata
Na última edição do CP, de número 3711, de 17 à 23/10/92, na
página n\)o 5 do GP Regional-foram ·invertido!Nerroneament€ os

textos das matérias dos novos prefeitos eleitos de Guaramirim e

Massaranduba. Pedimos excusas aos leitores e aos prefeitos
entrevistados pela nossa falha cometida involuntariamente.
CORREIO DO POVO 24/10/92

Die. 30,31 de Outubro e 01,6,7,8 de-Novembroi92
HORÁRIO: 20h30min INGRESSO: Cr$ 15.000,00

NA �PRESENTAÇÃO DESTE BÔNUS,
VOCE PAGA SOMENTE Cr$ 12.000,00

E,VITE FI '-AS VENDA ANTECIPADA DE INGRESSOS NUMERADOS:

DE ULTIMA HORA 8E�:�:O�:SAÄ:�n.z:'77
LOCAL: �NFITEATRO DA SCAR - RUA AMAZONAS, 213

'

Apoio: CORREIO DO POVO
.. -

Prestigie o

nosso teatro
1 1Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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. Dr. Walter Batista Folcon�
,

Agua do .Samae não é boa
onde a ignorância das famflias que
moram àsmargens do rio e a falta
de responsabilidade da saúde

pública, tornam aindamais grave
o problema.Eosagrotóxicos, não
é difícil avistar plantações

Supervisor da ETA dit··
que qualidade é ótima
Guaramirim

-

- Este problema
vem sendo enfrentado pelas
famílias, abastecidas pela Casan, "

há mais de trinta dias em

Gúãra� e amaior dificuldade
é a falta de informações precisas.
O Chefe da Filial Pólo Casan,
Mário Sérgio Peixer, afirma

categoricamente que "a nossaErA
_ (Estação de Tratamento deÁgua)
está preparada para executar todos

"

os passos necessários para que a

água captada chegue às casas, em

condições de ser ingerida pela
população, o que efetivamente está
acontecendo".

Peixer garante que apesar do
cheiro e gosto forte, a água
analisada após o tratamento,
respeita os limites adequades e

estebelecidos pela empresa e

órgãos de Saúde do Estado,
podendo assim ser distribuídos à

população. "Na semana que
passou, a diretoria da área de

Tratamento da Casan"

II Preciosidades

iI Semanapassada e retrasada;

�
Jornadas Médicas que

I rticipamos noRi� e�uritiba,
,
rescentamospreciosidades ao O problema enfrentado pela
SS'O conhecimento. população de Guaramirim, em

�'O"esP'Onderia a leitura de relação ao abasteciménto d'água,
f. de arti _Ll:_ E tem uma única origem: a poluição
fenos artig'OS TT�'OS. ste

. .

ál�t'O de per si; nos mostra a
do rio Itapocuzinho. Pesquisas J

�'OrtlinCia e necessidade que
efetuadas, mostram que os índices

'O médico tem de participar de poluição- detectados são

altíssimos, o que, apesar da
ire bons eventos. Ospalestrantes,
I
nto 'Os brasileiros como afirmação de que a água, .depeís

; nvidados (EUA, Inglaterra, de tratada, tem condições de ser

I spanha), deixaram suas ingerida, dificulta a eliminação
arcas. Completa dos efeitos da poluição.
Cuo 'O avanç'O defendidopelo Este é um aspecto de difIcil

. MichaelM Lieber (EUA), solução, pois são três os tipos de

que concerne aquantificaçã'O poluentes despejados diretamente
�DNA na estratégia do cãncer: no rio. Os dejetos industriais,que

'�'Om
esta quantificação das têm a maior parcela de

·

omossomos das células responsabilidade, a medida que

I
ncerosas, é possivel prever, vários poluentes químicos são

E'O'O
tumordapróstata 'Ouda lançados na água, semquequalquer

ga poderâ evoluir. Isto tipo de tratamento de efluentes

'{H'esenta Um g1..4IUie �van�� , _,
seja .����o. O esgoto doméstico,

�esperanças
aumentam,para

curadefinitiva destes tumores
olôgicos. O teste é chamado

l
!/VA Ploidy" e custa US$ 125

psEUA.
LF'Oi lembrado da importância
Ifl prevenção do tumor

r'Ostátic'O, quer'pelo toque retal
insistido quemesmo 'Os clinicos

�ais, deveriamfazer este exame
'Os pacientes com mais de 40

I nos, rotineirameme], comopelaitra sonografia feita com

'ansdut'Or intra-retaL

'l Referido que só'58% das E.

'oli, são sensíveis as

efalosporinas. Que a

'asectomia deva sersemprefeita
m ambientehospitalare citou
� um caso deparada cardíaca,
vide isto não foi feito. Na
usectomia- existem falhas na

1''r'OP'Orçã'O de 3 para cada 600

lfrurgias realizadas. P'Or ser

Irru�a si"!p�es, especial�tas e
'ão especialistas a realizam,
rémdevem estaratentospara
as falhas (filho temporão).
Micropênis, como

fagnosticar e em quefaixa etária
tratamento surte efeito. Lembro

. e só funciona para crianças
é 8 ou 9 anos de idade.
Diil24110/92, sábado, às 9:00

'Oras, naACIJS, P'Or iniciativa
'aAMJS, ConselhoMunicipal
� Saúde e direção clínica do

,'Ospital Sã'O José, Dra. Célia
I�� de Curitiba, novamente
bs brindará com 'O tema

t[ecçã'OHospitalar. Está abeno
!pra médicos epara-médicos.

Florianópolis, juntamente com a

diretoria da Fatma estiveram aqui
em Guaramirim, para analisar a

água tratada, bem corno, téntar
descobrir a raíz do problema",
declarou Mário Sérgio.

Tratamento
Veja quais as substâncias

utilizadas no tratamento e as

funções a que se objetivam:
i° - Cloro Desinfetante:

Eliminar as bactérias e germes
que possam estar na água;

2° - Sulfato de Alumínio:
Eliminar as impurezas orgânicas
(esgoto) e-químicas (corantes),
através da floculação;

3° - Fluor: Visa auxiliar e

beneficiar a higiene bucal;
4° - Filtro de Carvão Ativo:

Tem a função de eliminar o cheiro
egosto da água, mas nomomento
tem um aproveitamento de 50%.

SPÊZIA & elA. LTOA.

3 a 15Z.
DE DESCONTO.

SÓ DE'PENDE) DA
SUA PONTARIA.

_""

_

SemM'ia e Serviços de Trator
Madeiras para construção e serviços de
trator com profissionais especializados.

R. João J. Ayroso. 772 - Jaraguá
. esqUWdo

Fone: 72-0300 - Jngué do 8ul- se

Válido de 7 a 30 de Outubro/92

margeando o rio Itapocuzinho,
nao respeitando os limites
estabelecidos e acima de tudo, a
utilização indiscriminada de

agrotóxicos e outros defensivo.s
agrícolas, que são levados para
água, quando da ocorrência de
chuvas.
É preciso urna ação imediata

da Fatma e das Secretarias de Saúde
dos municípios da região para que
estes problemas sejam eliminados

,

ou pelomenos, para que se busque I
urnaalternativa. Sob pena de que,
se nada for feito, num futuro breve
o consumo d'água seja inviável.
A Casan ressalta que

atualmente, o tratamento d'água
efetuado tem conseguido a água
em condições adequadas de ser

ingerida pela população, sem

problemas. De outro lado, as

famflías preferem e devem ferver
a água antes de beber.

I

t

Veja o que a

I' Barão

Video� Locadora

Banca Tabacaria

II

pode oferecer -

a você:

"

FILMES: O melhor acervo em

lançamentos, com fitas
novas e seladas. Preserve seu
Video-Cassete locandofitas
na Barão;

II

JORfiAIS: Os mais importantes dopaís
e da região;

REVISTAS Nacionais e Importadas
(EUA,Alemanha,Inglate"a,
França.etc...)

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

fumos da melhores

procedências _

"�iBanca 'Iabacaría
Video Locadora

I.

Barão do Rio Branco e

Terminal Rodoviário .

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

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

MorettL E ganIJar 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.

11�II Morettl, Jordan & ela. Ltda.

Av. Mal. Deodoro, 158 - Fone (0473) 72·1771Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Assalto ao CORREIO DO POVO pode levar acusados à cadeia

Delegado Espezin
conclui inquérito
do assalto ao CP
Guaramirim - No dia 2 de

outubro desteano, oDelegado de
Polícia de Guaramirim, AIcivandro
Espezin, abriu inquérito para
apurar o tipo de delito cometido
contra o Jornal Correio do Povo,
quando da ocorrência do roubo
da edição do CP. No próximo dia
2de novembro encerra-seo prazo
para investigações e depoimentos.

Segundo Espezin, já foram
ouvidos quatro, dos cinco acusados,
Thiago de Aguiar, Ito Konell,
Mário Freiberger e Luiz Carlos
Patres K9neiI (o depoimento
estava marcado para o dia 22,
quinta-feira ).

testemunha, não identificada, é
um morador de Guaramirim que
assistiu ao assalto.

Alcívandro Espezín explicou
que o inquérito está na fase de
coleta de informações em

depoimentos e também de

investigações. Até a próxima
semana, com a conclusão desta

fase, todo este material será
encaminhado ao promotor de

justiça que poderá indiciar os

envolvidos". Ele disse ainda que
"no depoimento dos acusados foi

alegado q�e se procurava por cestas
básicas e que a intenção não era

sequestrar a edição do jornal".
Por meio das investigações,

segundo Espezin, se busca
descobrir maís alguma testemunha
quepossa terassistidooocorrido,
mas independente de qualquer
coisa, na próxima semana se terá
o resultado final deste ínquétíto.

o delegado informa ainda que
foram arrolados três testemunhas,
dos quais dois eram ocupantes do
carro que trazia a edição do
CORREIO DO POVO, de

Florianópolis. A outra Edições roubadas foram despejadas na beira de rio em Corupá e levadas à delegada daquelemunicl

Educação Buddemeyer no mercado externo
1)' \)

Indústria adota escola Empresa atu

na produção
de felpudos

em três turnos. A escola foi
construída na década de 60 no

Bairro Centenário para atender a

população do bairro já que o

mesmo despontava como um dos

maiores pontos de concentração
popular do município.

Segundo a diretora da escola,
Marli PoIlum, a colaboração da

empresa para com a escola vem

de longa data; Em maio deste ano,
durante o IX Congresso Estadual
de Educação Municipal foi

solicitado aos empresários
presentes que auxiliassem as

escolas. De imediato a direção da

empres-a solicitou à direção da

-escola um- levantamento que

mostrasse as principais carências
da escola e então resolveu assumir
de forma mais ampla o trabalho

que vinha realizando há algum
tempo.

Çom a adoção a escola passou
a receber material didático para
seus alunos (lápis, canetas, mapas,
cadernos, dicionários e outros).
Esse material fica na sala de aula
sob a responsabilidade da

professora que repassa-omaterial
aos alunos. conforme o necessário.
A diretora disse que nestc caso, é

preciso tomar um certo cuidado

para não criar um paternalismo e

a escola acabe assumindo o papel
dos país.:

-

São BentodoSul-Aadoção de
escolas por empresas privadas é
uma das soluções que o governo
de São Paulo tem encontrado para
contornar a crise no ensino público.
Em Santa Catarina esse tipo de

programa ainda não foi oficializado

pelo governo do estado, mas em

São Bento do Sul a empresa
metalúrgica Tuper tomou a

iniciativa e saiu na frente, "adotou"
a Escola Básica Estadual Prefeito
Carlos Zipperer Sobrinho.

A Carlos Zipperer Sobrinho é
uma das maiores escolas do estado
no município. Tem 33 salas de

-

aula, 31 turmas e cerca de mil
alunos cursando da J3 a�8a série

São Bento do Sul - Mesmo
afastada do polo têxtil de

Blumenau, o segundo do mundo,
a Buddemeyer SIA disputa hoje o

mercado internacional de felpudos
em pé de igualdade com gigantes
como Teká c Ntex; exportando
para.mais de 50 países. A cada

mês,'1f{JO mil toalhäs e 25 mil

roupões saem de um complexo
industrial com 16 mil rnetros

quadrados, envolvendo o trabalho
de 670 funcionários em São Bento
do Sul e Campo Alegre. Dessa
produção mensal que soma 150
toneladas, 60% é exportada

I
principalmente para os Estados
Unidos, Alemanha, Holanda e

'Austrãlla, que são países
consumidores que exigem
qualidade.

tinturaria com seis mil met
quadrados de área coberta dota
de uma eficiente estação
tratamento de efluentes.

previsão de faturamento para 1
está entre 15 e 16 milhões
dólares, superando o "do a

passado. A empresa iniciou su

atividades em 1939. haseada r

, transferência de tecnologia e

criatividade do imigrante ale
Fritz Bernard Buddemeyer, q
Imantou em Itajaí uma oficina
, teares, aMecano Têxtil, oíereeen

I' serviços
e equipamentos quase q

exclusivamente para a Rena
ondeacabara de deixar o cargo

jGerente-Geral. ..

. A oficina foi instalada on

ihoje está a garagem da Via

ICatari.n�nse, e� frente
!Rodoviäría de Itajaí.,Com o

da Guerra, ele reuniu os tear

que sobraram e montou s

/tecelagem em São Bento, que
[época apresentava melhor

lopções no mercado de mão-d
obra.

Construída quadra de esportes
a criação e, funcionamento da la
Escola Básica Municipal, foi sem
sombra de dúvidas, uma das

maiores obras realizadas no setor
educacional durante o seu governo,
pois em apenas um ano de

funcionamento e ministrando

apenas o ensino de 13 a 63 série do
10 grau.jã tem uma matríçula de
300 alunos e agora com a

I construção da quadra de esportes
'possíbilítarä ainda melhores

condições para o bom ensino que
, se verifica no educandário.

exercício do cargo, colaborou
sobremaneira para que- no
Ministério da Educação e processo
de solicitação da obra, por parte
do Prefeito Dávio Leu, tivesse

deferimento, o que realmente

Massaranduba - A prefeitura
iniciou a construção da Quadra
Polivalente de Esportes, juntomm
.a Escola Básica Municipal
"Ministro Pedro Aleixo",
localizada no centro da cidade. A
obra será construída com recursos

damunicipalidade e doMinistério
.
da Educação eCultura do Governo
Federal.

aconteceu ..

Aconstrução destaQuadravai
possibilitar aos alunos do

educandário,melhores condições
A liberação destes recursos para apráticadaEducação Física,

federais contou com o decisivo importante disciplina no currículo
apoio doex-ministro Jorge Konder escolar.

Bornhausen, que quando no Segundo o Prefeito Dávio Leu,
1,�Jaraguá do Sul, 24 a_30 de outubro de 1992

Nos últimos cinco anos essa

qualidade foi garantida por
investimentos que ultrapassaram
.os US$ 12 milhões em

lequipamentos e atualização
I tecnológica, incluindo uma nova

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



l�ibutação,
� ,\ I.

Isenção do

;FMS em pauta

I a assembléia

Florianópolis - O deputado Udo
agner (PDS) apresentou na

.

ima quinta-feira na Assembléia

Lgislativa, uma indicação ao

�vernador Vilson Kleinübing e

t secretário de Planejamento e

izenda, Fernando Marcondes de
� ttos, sugerindo a revisão do
tamento fiscal dado às
nsferências demercadorias ou

'uipamentos para efeito de

[monstraçâo isentando tais

eraçöes do ICMS, a exemplo
I que já ocorre em outros estados
I Federação.

pedessista
menta que em Santa Catarina,
equipamentos que saem das

ricas, em especial os da área de
formática, e ficam por
terminado período no possível
ente, em demostração, sofrem

folhimento do ICMS. Ou seja,
m tratamento igual a uma

eração normal de venda. Na

olução do equipamento, o

ricante se credita do valor pago,
rém, sem qualquer correção",
licou UdoWagner.

Vdo Wagner comentou ainda
e como demonstra uma

respondêncía da FIESC, no

I'tado de São Paulo, quando os

uipamentos são utilizados em

onstração, ficam isentos do
lhimento do ICMS, "emitindo
no caso, nota fiscal sem o

taque do tributo, pelo prazo
I
sessenta dias. Como isso não

í
rre em nosso Estado, os

presários catarínenses ficam em
I
.

dente desvantagem", concluiu.

Anuncie no

CP
CLASSIFICADOS

72-3363

Nãoftque
defora.

Publicidade

Jornal é a vitrine de consumo-

mais eficaz, constatapesquisa
O jornal é o meio 'de

comunicação.mais eficaz para
ajudar na decisão de compra de
um produto. Seu principal
diferencial éo deservir como guia
de alternativas para consumidores
de poder aquisitivo elevado, já
motivados pelos comerciais de TV.

É uma das constatações da

pesquisa "A eficácia -do Meio
Jornal", que o sociólogo Paulo

Secches, diretor do instituto

Intersciente, apresentou durante
o 4°Encontro Nacional deMídia,
realizado no auditório do hotel
Maksoud Plaza, em São Paulo,
"A não utilização do jornal com

essa função de catálogo de
consultas para compras significa
deixar incompleto e interrompido
o. processo de comunieaçãode uma
marca",afirma Secches, ao flagrar
uma "profunda diferença" da

Weg Motores

relações dos consumidores com o

meio jornal e outros meios.

Comparado, por exemplo, com
a TV - seu concorrente rnais forte
-

, o jornal emerge na pesquisa
como o veiculo utilizado por pessoa
com maior poder de deeisão e de
classe mais alta que buscam no

veículo informações, sobre

imóveis, economia e notícias da

sociedade. São ãreas.editoriaís que
segundo Secches, devem ser

melhor explorados pelos
anunciantes.

Os gastos anuais do grupo que
mais consome jornal ("heavy
users") equivalem a VS$ 9.772,
sendo superiores aos da média da

população (US$ 6.653).
/

O estudo,
-

patröcinado pela
Associação Nacional de Jornais

(ANJ), revela que 86% da amostra

Empresa se destaca

como grande do ramo
Jaràguá do Sul - Fundada

em 16desetembrode 1961, no
município, de Jaraguá do Sul, a
WEG Mdtores vem se

destacando como uma das
maiores empresas do ramo. Há
22 anos no mercado
internacional a empresa já atua

em mais de 50 países nos cinco
continentes.

Europa e prevê para os

proximos três anos a

participação de 1% naquele
mercado, que com a unificação
européia será amaior domundo
em motores elétricos, onde a

empresa pretendechegar a um
faturamento de US$ 20milhões
em 1995.

No ano passado a empresa
arrecadou com exportações
US$ 30,2 milhões, este ano com
a implantação daWeg Europa
a empresa espera arrecadarUS$
40 milhões. A empresa hoje
conta com uma área construída
de 171 mil metros quadrados
dividido em 10 unidades e com
7 mil funcionários.

Além demotores a empresa
atua no ramo de automação
industrial, Reflorestamento,
Psicultura, Pecuária, Indústria
Pesqueira e Tintas Industriais.

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

sas ofertas. Você vai de.scobrir que não precisa correr para ,:omprar o que prec�sa!
Nas LOJAS BREITHAUPT você encontra toda linha de MOVEIS. DECORAÇAO. ELE
TRODOMÉSTICOS. BRINQUED9S. TI:CIDOS/CÔNFECÇÕES. PNEUS, fERRAGENS
E MATERIAIS DE CONSTRUÇAO com preços e condições especiais. E. nos SUPER
MERCADOS BREITHAUPT além dos melhores preços você encontra uma infinidade de
produtos nacionais e importados. amplo estacionamento, lanchonete e ainda uma RO-
TISSERIE que oferece pratos deliciosos e ecoriômicos. .

O QUÊ VOCÊ ESTÁ ESPERANDO?

Na intenção de aumentar a
sua fatia do mercado
internacional, a empresa
implantou nos EstadosUnidos
a WEG Eletric Motors Corp.
para atender diretamente
fabricantes de máquinas e

equipamentos. E a mais nova

empresa a Weg Europa, que
entrou em operação dia cinco
de outubro.

Com a nova empresa, aWeg
quer crescer ainda mais na

de 991 entrevistades da Grande
São Paulo estão expostos à mídia

imprensa. Apenas 14% podem ser

classificados como nao usuários
de jornal. "Trata-se de um

percentual superior aos dados

disponíveis de penetração do

meio", diz Secches.

O professor espanhol Juan
Antonio Giner, da Universidade
de Navarra, dicorreu em seguida
sobre os .rumos do jornalismo
impresso e da transmissão
eletrônica de ínformações. No final
de sua exposição, Giner lembrou
que as empresas jornalísticas
devem acompanhar a evolução
tecnológica sem esquecer de
investir no seu principal
patrimônío:aqualidadeeditorial.

Fonte: Folha de São Paulo

Marisol

Terceirização
avança na
indústria

Jaraguá do Sul - A terceírízaçäo
avança em todo o Globo e em todos
os segmentos da economia,
principalmente por mostrar-se mais
econômica do que a vinculação
empregatfcia de determinados

profissionais.
Em Jaraguá do Sul, uma das

primeiras empresas a adotar este

método com bons resultados foi a

Marisol Indústria do Vestuário. A

empresa recentemente expandiu a

contratação de terceiros. Com exemplo
no setor de manutenção, onde se

repassou o conserto de variadores e

motores elétricos para as mãos de

empresas especializadas. "Isto aqui não
énovidade",comentaochefedaSeção
Elétrica/Eletrônica, José H. Ribeiro
dos Santos.
Amaior parte dos serviços de pintura

e marcenaria também passou aos

cuidados de terceiros. É o caso da

fabricação de peças demadeira. Apenas
os trabalhesmenores estão sendo feitos
por profissionais próprios, que fazem

pequenos reparos e ajudam na

fiscalização de obras contratadas.
"Vamos diminuir bastante os custos",
garante o chefe de Projetos e Obras,
César Buschermülhe,

Passadas .....
• I I � ... "1-

as Eleições...
Cabe-nos, passadas as

eleições, a reflexão sobre
como elas aconteceram.

Pretendo, em primeiro
\, lugar, agradecer àqueles
que acreditaram .ern nosso

trahalho, na nossa

coerência. Aos' meus
-familiares e ao excelente

grupo de amigos que
desinteressadamente nos

encorajaram, apesar de
todas as dificuldades que
enfrentamos. Com eles
divido o êxito. O sabor
desta vitória é indescritível.
Estas eleições nos

deixaram várias lições:
1 - A primeira, a certeza

de que a nação expressou
se soberanamente, a partir
de sua base política mais

sólida, a comunidade

municipal. Ficou.claro, que
é necessário respeitar a

vontade popular. Ela calou

boatos, mentiras,
inseguranças, calúnias, etc.
Sem dúvida, o eleitorado
modificou-se, amadureceu.
2 - Também ficou claro

que estas eleições
colocaram os eleitores à
frente de políticos e

partidos, exigindo
renovação, novas

mensagens e

demonstrando que a

maneira de fazer política
de certas pessoas e grupos� .

já não é mais aceita.
Parabenizamos a

comunidade pela
. demonstraçäo de civismo
e crença na democracia,
apesar de toda a descrença
na classe política e do
momento difícil que o país
atravessa.

Está de parabéns
Jaraguá do Sul. Parabéns
prefeito Durval Vasel e
Alfredo Guenther.
Parabéns vereadores
eleitos. Jaraguá do Sul
muito espera de todos nós.
Balduíno Raulino

=����:'�tE���4��AF����:���2G.U:!����;:;riO:�3l�04::J�1�
FAX (0476)33-2470 - MAFRA TEL (0476)42-2511 - FAX (0(76) 42·2291

o Caminhoda Economia.
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JaimeBlank

ValeuAmizade
OAmi1J1lle, deGuaramirim,

é o legitimo campeão da

temporada de 92, do

Campeonato da l" Divisão'de
Amadores daUF. Depois de
realizar uma brilhante

campanha, a equipe
guaramirense conquistou o

direitodedisputaro tuulocom
abravaequipedoJoãoPessoa,
em duas partidas de uma

melhor de três pontos. No

primeiro jogo aconteceu o

empate sem gols, e no jogo de

volta, no último domingo, deu
Amizade; 1 a' O. O ataCante.
Luizinho, com 16 golsfoi um
dos artilheiros do campeonato,
enquanto queogoieirO Osvaldo,
foi o menos vazado, com 14

gols. Já nos aspirantes, oJoão
Pessoa deu o troconoAmi�,

.

derrotando-opor 1 a Onafindl
'e conquistando o título deste
ano.

A Equipe Malwee de
Bicicross foi a grande
vencedora da 5a etapa da

Copa Choco-Leite Estadual

äeBicicross, realizada nodia
17 de outubro, na cidade de

Btusque. Faltando ainda duas
etapas, a Equipe Malwee
lidera o campeonato com

3.295pontos e deve confirmar
o tüulo de tetra-campeã, na
próxima etapa, no dia 7 de

novembro, em Rio do SuL
O voleibolfeminino adulto

deJaraguáficou em quarto no
estadual deste ano. Enquanto
isso, a e_quipe infanto juve(lil
feminino da DME/São Luís!
Da./alis, do ticnicoJean CarIo,
ficou em segUndo lugar na
última etapa disputada' em
Jaraguá, classificando-separa
afase seguinte.

Neste sábado será realizado.
a segunda fase do "Peladão"
defutebolde salão, com estes

jogos: Ofic. Mec. Krüger x
Braverde, MalhasSanRemo
x Estoril/Inst. Osvaldo, Auto
Escola- Sinal Verde!
Lanchonete O Canal x
Persianas Barrabaxo e

Mateus Mat. Constr. x

Compusys.
A SecretariaMunicipal de

Educação realiza nos dias 26
e27deoutubro, naspistas do
ClubeAtléticoBaependf, oIII
CampeonatodeAlletismodas
EscolasMunicipais. Você está
convidado aprestigiar.

o "São José"está ficando com uma 'n'ova'aparêt16ia

Hospital passa por reforma

o prédio da instituição hospitalar há muito precisava de reparos

Os pacientes não têm
•

f ._

críticas ao atendimento
Jaraguä do Sul - Se alguém

nos falar que em determinado

hospital ou outra instituição de
saúde qualquer os pacientes, em
sua totalidade, não têm críticas a

fazer ao atendimento, nós

diríamos, certamente, que a pessoa
deve ter se engariado. Mas, segundo
o diretor-administrativo do

Hospital São José, Aristides
ManoelGoçalves, é extamente isto
que aco�tecenaquela instituição.
Ele informa que foram

distribuídos mais de 1.000

questionários à pacientes
internados. "Nas respostas não

surgiu nenhuma crítica, só elogios
e considerações", garante o

admínístrador, .'-i

Dos questionários constam

perguntas sobre diversos quesitos,
como: de que· forma foram
atendidos nos setores dé recepção

.

e internação?; A enfermagem
prestou-lhe serviços adequados?;
A sua identificação foi conferida

antes de lhe administrarem a

medicação?;A limpeza do hospital
de modo geral foi realizada

adequadamente?; O pessoal do
hospsal é bem qualificado?; Você
recorjéndaría este hospital para
seus amigos e familiares?; E como

você qualifica as refeições servidas
enquanto esteve internado (bom,
regular, ruim)?, entre outras

inquirições, num total de 21.
"Não registramos nenhuma

crítica ne;ativa, a nao ser algumas
sug�t�' .� melhorias, oumelhor
críticas . kilstrutivas", garante
Aristides' Manoel Gonçalves.
Segundcj, ele, o nível de

atendim�Jfomelhoroumuito no
Hospital sr> José, principalmente
pelo

trai'
lho de orientação e

reciclag _ que vem sendo

desenvol o com os funcionários

que são;:. número de 162 para
1501eitoseabsorvem emfolhade

pagamento quase 50% dos
recursos da instituição, mais

precisamente Cr$ 225 milhões.

TUBOSSANTl
HELENA LTDA.-

Divisão de concreto

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

Divisão de Plásticos (tubos dePVC .. eletrodutosllinha
, II

esgoto - tubos depolietileno/majtgueirapreta).
I: Rua Bernardo Dornbusch, 858.� Fone 72-3025

Escritório Geral.
Rua Cei. Procópio Gomes, 89 :- Fone 72-Ó066

Uma das necessidades' m
_ preementes doHospital Mullicipal

As primeiras reformas foram JO'Ié é a construção de um novo Cen
executadas com recursos do goverilt> Cirúrgioolpara ÜTi. O atual não'áte
estadual, e foram da cozinha e de uma mais os padrões de equipamento
nova alaadministrativa. O restante foi instalações exigidos. Recentement
desenvolvido com criatividade e custo Hospital Municipal São JO'Ié rece
praticamente zero para o hospital que Cr$ 150 milhões do governo do Esta
ganhou 0'1materiais necessäríos, Assím que seriam aplicados neste trabal ,

aconteceucçmcêronto-Socorro.que "Mas tivemos que suprir u
teve seu espaço físico reajustado e defasagem para com a falta
fluxo agilizado; com o novo espaço pagamento",diz o administrador.
para a farmácia; com os novos setores

para raío-x, sala de pré-parto e

fisioterapia; e com outros pequenos
reparos, como os de pintura que em

breve deverão tornarmaísclaroe leve
o ambiente hospitalar, com a

uniformização dos espaços em cor

branca. Ainda esta semana começam

Jaraguá do Sul - O Hospital e
Maternidade São José está ficando de
cara nova. Vãrios trabaíbos de refonna
e pintura estão sendo executados
diariamente e dão novo aspecto à

instituição que há muito necessitava

dereparos.

Atê a semana passada quase 50%
das Instalações já haviam sido
refonnada<!. Questionado sobre o prazo
äe duração das obras, o diretor
administrativo do hospital, Aristides
Manoel Gonçalves, disse que elas não
devem parar nunca, "porque o hospital
precisa de manutenção constante".

Segundo Gonçalves, a instituição
não está dispensando nenhum gasto
extra com reformas, "Ganhamos

praticamente tudo que precisamos de
prefeituras e empresas da região e a

mão-de-obra é própria".

Centro-cirúrgico

as obras de um novo local par
recepção e caixa.

É claro que o hospital ainda t

carências, motivadas sobretudo

defasagem e pelos constantes atr ,

nos repasses, por parte da Previdê
!

dos valores das AIHs (Autoriza
para InternaçõesHospitalares) - atl
semanapassada, por exemplo, o hos
ainda não tinha recebido as ver

referentes a agosto e teve de pe
dinheiro emprestado à empresas
saldar débitos -

, mas a situação,
modo geral, já melhorou mui

"Conseguimos se não acabar,
menos dobrar a crise", acrescent
administrador.

O orçamento para a construção
um novo centro cirúrgico at'
atualmente de Cr$ 1,5 a 2 bilh
"Temos esperan-ças de q
conseguiremos em breve doações
possam viabilizar este projet
completa Gonçalves.

FUNILARIA
JARAGUÁ LTDA.

Calhas eAquecedorSolar.
Rua Felipe Schmidt, 279

Fone 72-0448

Jaraguá do Sul - SC

-ELETROLAR
"

,
' Coinercial de'Peças Ltda

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

todos eletrodomésticos.
.

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nO 1.309

Fax-Fone: (047�) 72-2200
-Jaraguá do Sul

SANTA>· ""'RTA
CONSTRUTORA, INCORPORADORA' E IMOBILIARIA LTOA.

PROJETOS, CONSTRUÇÃO,DECORAÇÃO,VENDAS DE TERRENOS, CASAS E APARTAMENTOS rua Reinoldo Rau, 541 - Fone: 72 32 8 2
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Aniversariantes
.

da Semana
I ;;.; Ja 24110 • Hans Gerhard Mayer, Tereza
! I pnticelli, Maria Moreira, lone Betti
I
.' chini, em Luis Alves; Ivo Westphal,

l'�'
sana Adélia Gomes, Aurea Maria

:,
lonka Rodrigues, Kristian Erdmann

,
. aria Ana Mann Pereira.

I ,;a25/10.Tácio Maia CubasJr.,Salete .---------------------- __.

, '

' aríaSchmidt, Neusa M. Maba,Miguel

'j I'
'

, OrlandoWackerhagen eMaria
.

I s Santos.

i :
26/10· Alzira Pradi, Alirio José

'I'! \lSi, Waldir Armando Meier, Cilene
" ,tia Lange, Ailton L. Narloch, Betina

I I�'essen, Adelino Hornburg. Ademir
I oro, em Guaramirim e Wanderlei

'.' lopoldo Rubini.
!
� �27/10·Hilda da Silva, Airton Stinghen,

;�cioMüller,MarciaMara deAlmeida,
�y Lapa (PR); Amélia Scheuer, Luzia

!�SCh, Margot
Marli Holler e Rolf

berto Krüger.
: 28/10· Angelo Pradi, Fidélia Lenzi,
a K. Roeder e Ademir Fischer, em

i�roeder.
I 29/10· Lauro Braga, Alvin Seidel,
, Corupä; Maria Aparecida Teixeira,
Joinvíâe; Minda Wolski, Izäria

.

Benz, Jorlei LadoTmsi, Loreno
gedom, emCuritiba; Erotides L Krause,
�Mahnke, em Santos (SP) e Edgar
·ndlmayer.
30/10 • Frida Mahnke, Ertna Colin

I ,I�d,PauloLeoni, LI1cia Beatriz Pedri,
BarteI, Débora Luiza Homburg,
hlert, Svetlana DagostínMeiler,
rian6polis e Sônia Beatriz Henn.

"

IDARPE
.

J� ...._

� !II!J DA MALHA

o

i�---

�
.c=.�

l�' i� TODAAFAMfLiA

! 'V.Mal Deodoro, 183
Fone: 72-3585

REVELAÇÃO JOVEM
NOME: Cristiana Roberta Denker.

SONHO; Neste mundo de tanta
violência e miséria gostaria que a
humanidadeparassepara refletir e
conscientizar-se da real situação,
pois assimpoderlamos levar uma
vida mais digna e harmoniosa.

PLANO: Realizar-me

profissionalmente na área de

psicologia, construir um futuro e

acima de tudo sermuito feliz.
/DOLO: Cazuza.

SEX-SYMBOL: Wúliam MeNamara.

PARECERPOLITICO: Todo
homem tem o direito de exercer o seu

direito de "cidadania" e a liberdade
de expressar seupensamento.

·

Cotai de Novo Hamburgo
Apresenta-se
hojea noite

na Igreja
Evangélica
Centro, o'

afinadíssímo
coralmantido

pela
Sociedade

Aliança de
Novo

Hamburgo
(RS).A

apresentação
será às 20:00h
e todos estão
convidados.

RESTAURANTE E PETISQUEIRA

/ZINHO BATISTA'
Êspeacilizado em truto.s 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

o, CONVERSATION

INSTITUT/) DE IDIOMAS
QUEM FEZ FALÁ BEM

Fone: 72-0294

I;Dr. EdsonCarlosSchutz
Vídeo Endoscópia Digestiva •

(Estômago eIntestinos) .

U1trassonografia Geral (Ecografia)
Gastroenterologia.

Rua Jorge Czerniewicz, 84 - Fone 72-1109

·Convênio com Unimed -

Banco cio Brasil - CEF - IPESC.

�,aA .

�IiETiõiiOiÉSTICOS
'I •

FONE 72-2689

Av.,MarechaIDéQdoro,601
Jara.guá do Sul· se

r-

Toda Linhä Arno e Faet ",

Fogões, lavadoras, secadoras, refrígeradores,
. freezers e muito mais.

.

Venham nos fazer uma visita.
Venham conferir'

.

•

... tM':II:=�J"L�.
fi)fi)í!OOfl�l Av.Marechal- Deodoro,601

V'w13WJIJ2� FONE 7212689 JàragUà do scrsc

A melhorforma depremiar
Bom desempenho, qualidade eprodutividade.

SuperGíncana em Schroeder
O Colégio Estadual.Miguel Couto de Sehr:
promovendo neste final de semana uma bem o

'

GincanaCultural coma participaçãode l2eq
,

50 elementos. Dentro as muitas atrações valei
o désfíle de 25 carros enfeitados e a unifo .

todas as equipes. Hoje (sábado) acontece o

encerramento a partir das 22:30hs no salao
SãoVendelino. Nossos parabéns àdiretoria do
Cleide Sierlene G. de Castro pela iniciativa.

�.��...
A Primeira Comunhão de Rafaela
No último domingo (18), na paróquia São Se
teenager Rafaela Pieper fez sua primeira co

Rafaela é filha de Altair Augusto (Marli
Gonçalves) Pieper. As comemorações se est
na new house dos pais com a presença de
convidados. Parabéns!

Concerto de Primavera
,

ASeAR (Sociedade Cultura Artística) promove
domingo (25) suaCAMERATAa partirdas20:
Igreja Evangélica Luterana. No programa:
emSolMaiorparaFlauta eOrquestradeGeorg
Telemann. Concerto em Ré Menor para 2 vi

OrquestradeJohannSebastian Bach,Kanonde
Pachelbel, Czardas deV.Monti eTico-Tico no

_

Zequinha de Abreu. É uma excelente oport
para os jaraguaenses apreciam o som dosgrandes
da música clássica erodita.

',w .W .I
�

.....
'

',w. ';w '.W,��..Pf,#�'''.«V'.rI· ','W. ',.,.f '.w ',w ..I ........

l" .)" "', )".', ""'_', '''''', )0..•• 'Ji.,,< ''''''_' )0..•••)'.., "', ""', '" ", ..
".. "..

Dê "Prêmio Plus"
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Desfiledas
Sociedades
de caça e

tiro: respeito
às tradições!

Num
carrinho ou

carrão, o
chope

garante a
animaçãol

,
Nospavilhbes, a banda alemã garantiu o delfrio da galera!

.

�

i -

� O fllvo é ofuturo!
.

A beleza titk··
trajes é
ponto alto/:

Uma Festa em fotos

Schützenfest!
Grandes e
. , .

mesquecrven
momentos ... /

-)

ALTA.
"-lo,

-

'I'

/

FREQÜÊNCIA

PROSIT ,
•

• Cento e quarentamilfoliões dividiram os dez dias de alegria!
• Bebeu-se 70mil litros de chope!

....A bonita e simpáticaMarli Roeder, da SociedadeAliança é aRainha da 4fJSchutzenfestl
.*AdrianaReitz, sem sombra de dúvida, é a persontficação da simpatia!
* Os camarotes quase suportaram o peso dos empolgadosfoliões!
*A despedida daMottener, domingo à noite, foi emocionante. Ao som da imortal canção Bet it be
(dos Beatles), o tecladista da bandafez os braços erguidos dojaraguaense acenarem no momento do

adeus.
*Ano que vem tem mais!

DROPS
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'Esta promoção
.., .

nmguem copia

"Natal Shopping
8RREIO DO POVO"

�.:; .
,

r Estamospreparando um

: Suplemento Especialpara
.

aquecer suas vendas.

, Com suaparticipação no
"Natal Shopping'CP", você
estará garantindo um '.

melhorfaturamento em seu
'--

, .

comercto.

Não fique de fora,

Participe deste Shopping.
- � -

.

Aproveite o desconto
.

especial de 50% para
novembro e dezembro;

JORNAL

CORREIO
I> C> II==-C> """ C>

�

Aguarde a visita de nossos

corretores ou ligue para (0473-72 336�)

73 Anos de Tradicão e ParticiDàcão
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Cizeski
Automóveis Ltda

Tibério
Automóveis

MenegottiHP
Volvo NL intercooler
branco - 90 - cons.

Volvo N-IO Turbo

Voyage GL
vermelho - 89
Gol GL
verde - 90

Escort L
cinza - 91

Escort XR3 -

cinza - 89

Vovagc LS -

verde - 82
Saveiro GL 1.8-

azul - 90

GoI CL

prct.i - 87
Gol GL

hege - 90
Parai! CL

bcgc ·87

Santana CS

hege - 85/86
Santana CD

preto - 86

Santana CD-

branco - 88 Santana GLS 4p - 87 - A
branco - Cr$ 65.000.000,00 O
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$ 40.000.000,00

.

I

Parati CL - 88 - A
branca - Cr$ 50.000.000,00 )
Passat LS - 86 - A
branco - Cr$ 30.000.000,00
Passat l.if- 83 - A
verde met.

Cr$ 20.000.000,00
Uno L5R - 89 - A

preto - Cr$ 50.000.000,00

Spazio 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 .

Del Rey GL - 88 - A

azul - Cr$42.000.000,OO
Del Rey GL - 86 - A

bege - Cr$ 39.000.000,00
Chevette SL/E - A - 84

branco - Cr$ 25.000.000,00
Fusca - A - 83

cinza - Cr$ 20.000.000,00

Scania I 121-1S -

branco - 87 - cons.

Mercedes 1924 -

r

SPEZIA
Saveiro GL 1.8-

prata - 91 - G
Monza CIassic SE
cinza mct. - 90 � G

.

Escort GL
cinza mct. - 89 - A

Uno 1.5R
vermelho - 87 - A

Opala Comodoro 2p -

dourado - 87 - A

Chevy 500-

bcgc - 87 - G
Santana CG

preto - 86 - A

GoI Plus 1.8'-

Bege mct. - 86 - G
Santana CS

dourado - 85 - A
Gol CL

branco - 89 - G
Monza SLJE 4p -

dourado - 87 - A
Escort GL-

-

cinza met. - 86 - A
Gol L

branco - 83 - A
Fusca 1300 L -

branco - 83' - G
c>

Buggi Terral _

branco - 84 , G

branco - 81
Mercedes.2216-

vermelho -83 - basculante
'Mercedes 608 -

azul - 82 e 83
Ford F - 4000 -

dourado - 85

Volkswagen 7.90-
vermelho - 88.
Dodge 700-
azul-78

[) - 20 Custom S cabine dupla -

azul mel. - 88

Fiorino -

branco - 89 '

Chcvy 500 SL-
preta - 89

Kadell SUE
vermelho - <)()

Chcvcue SI.. -

branco 88

Opala Diplomata -

branco - 86
Monza SL/E
branco - 85
Kombi STD
branco - 87

Kombi - furgão c

branco - 82
Parati S -

verde - 86
l'arati S -

branco - 84

Gol GT I.R

preto - 86

Fusca 1300-
81 e83

Fusea 1600 'I'
84 e 85
Escort GI

preto - 87
Lscort L
verde - 86
Bolina L-
marrou - 86

Uno es Top
prata - 89
Monza SL:
vermelho - 84
Dei RevGL-
azul � 88
Pampa -

vermelho - 88
GoICL

prata - Q2_ - OK

.�rane�..,sOa 86,
Puself 1500 -

azul- 72

Pick-np C-lO·

Chevy 500 SL -

branca - 87

Caravan Comodoro -

cinza met.- 83

Corcelll-

'.1

bege - 83

Gol LS
vermelho - 87
Saveiro GL 1.8 -

preta - 88
Prêmio CS

preto - 86

Brasília -

branca - 79
Parati GL 1.8-

preta - 87
UnoSX -

preto - 86
Escort XR�
preta - 84
Monza SUE 4p F II -

dourado - 85
Gol LS-
branco - 81

OpalaDiplomata 4p -

'

prata - 89

azul- 86
Santana-GLS -

branco - 86/87
Santana CL-

prata - 89

Gol GL 1.8-
azul- 92

Voyage LS
branco - 83

Voyagc LS-
azul - 85

Voyage CL
cinza - 88/89

Quantum GLS
azul- 86/87

Quantum CL 2.0 -

preta - 88/89
Quantum GLS

bege - 89
Escort GL
cinza - 89/90

Chcvette Junior -

ver<le.-,92

Motos
CBX-750 F (7000 KM)

azul - 90

CG-125 - preta - 90
CBX-750 - branca - 87
Bote Inllável - vermelho
Carretinha p/ moto -

azul- OK

Motos
RD-350- branca - 91
CG-125 - azul- 86
ML-125 - preta - 84
XLX-350 - preta - 87

.

SPÉZIA
Automóveis
End.Coml.
Rua Jeinville, S/N -

Fone:0473-72 2599

Motos

TDR 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:

r.:.
�

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

MeMgotti Vefculos S.A. Rua Bernardo
Dornbusch, SIN

-

Fone:0473-72 07 59' :
Jaraguá do Sul

'

branca - 74
End.Resid.
Rua Guaramirim, S/N
Fone:0473-72 1003
Bairro Vila Nova

Fones:72-0499 - 72-0378 -

Caixa Postal, 412. Rua João Zapella, 88
Av. Mar�chal Deodoro, 930 -

Fone:0473-720301
Jaragua do Sul - SC. Jaraguá do Sul
______ _ __ .. __. _ _l_ -

Menegotti Veículos _ li.

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

Jaragúá do Sul, 24 a 30 de outubro de112 , ..Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CLASSIFICADOS CP
DIVERSOSJAVEL

Veículos Novos
Tempre Ouro -

vermelho-G

Tempra Prata -

branco-G
Tempra Ouro -

branco- G
Uno CSL 4p 1.6 -

-- azul -G
Elba Weekend I.E. 1.6-

branca - G - 93
Fiorino 1.5 i

branco - G - 93'
Fiorino 1.6 _

'r"

branco-A

Pick-up -

cinza -A-93
Tempra Prata -

vermelho-O
Prêmio S IE
azul-O

Santana GLS 4p -

.

branco - 88 - A
UnoCS

azul- 90 - G
Parati LS

branca - 85. -.A

Parati CL
prata - 87-A

ENGENHEIRO
CIVILE

ADVOGADO
Profissionalliberal, formado
em Direito e Engenharia
Civil, tem interesse em

trabalhar em Jaraguá do Sul.
Empresas e instituições
interessadas favor ligar para
o telefone de contato: 72-
3648, falar com Marli.

VENDO
Uma área de 162.500m2, a 5
minutos do centro, ótima

para fá-brica, recreativa,
chácara ou loteamento, c/
200m de frente. Preço: Cr$

.

350.000.000,00, tratar pelo
telefone 72-2990 (após as

18:30hs), tratarcomAdejair
E. Balsanelli.

COMPRO
Casa de alvenaria no valor

negociado entre Cr$
55.000.000,00 a Cr$
90.000.000,00. Tratar pelo
fone 72-1169 ramal222 falar
c/Paulo.

Chevy 500 DL 1.6S

preta - 91- G
C-lO Carroçaria madeira

,
,)

TERRENO EM
ILHOTA

vermelha - 72 - G

MonzaSL/E
preto - 84-A

VoyageLS
cinza- 83 - G
Ford F-1000-
cinza - 85 - D
.

-.

Nota de Agradecimento

A família enlutada de ROSINADEMARCHI, (Rosa) ainda consternada pelo
seu falecimento,vem à públicoagradeceraosmédicosDrs.JoaoBiron, PedroLopes,
Ademar Nardeli e FernandoA Springmann, bem como a direçao do Hospital São
José, irma Lizete e enfermeiras que lhe prestaram toda a assistência tanto material
como espiritual durante o perfodo difícil de sua grave doença.

Agradecem ao Diácomo Francisco do Noviciado pelas palavras de conforto

proferidas à família na residência e também no cemitério; agradecimentos aos

parentese amigosqueenciaram côroas e flores à "Rosa" eque a acompanharam à sua
.

última morada.

Igualmente agradecem à direção do Lar das Flores, nas pessoas do Sr. Hermes

Krueger, Lia Scussíato e Margit Mahnke, que a acolheram e lhe prestaram todo o
conforto possível durante o período em que alf residiu.

Por fim, convidam a todos para a missa de sétimo dia a ser realizada no dia 26 às

19:00 horas na Capela do Lar das Flores e
•

Vendo ou troco um terreno

c/150m2, ótimo para posto
de vendas, às margens do
asfalto em Ilhota. Tratar c/
Cesar, na Rua Francisco
Hruschka, 1267, Ana Paula
II. PreçoCr$ 13.000.000,00.

Veículos Usados
Pick-up -

azul-88-A
PrêmioS -

branco - 87 - A
Prêmio s

_cjnza-90-A
Elba Weekend -

cinza -91- G
UnoCS

branco - 92 - A

MonzaSL/E
cinza-Bõ v A"

UnoMilIe-
branco - 91- G
Escort XR3 1.8-
branco - 89 - A
PrêmioCSL
verde - 9O-A
Monza SL/E
cinza -88-A
GoIS

cinza -83 - G
SaveiroCL-

azul- 89-A
ChevetteSL
preto -83-0
Chevette SL -

branco - 84 - A
OoICL

vermelho - 89 - A'

'Caminhões
M.B. 1513 Truck -

81
M.B. 1513 Truck -

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

M.B. 2013 Truck
chassís - 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 à 5 minutos do

centro, com 15.000m2. Preço
Cr$ 30.000.000,00. Acenase

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

vermelho -75

CP
CLASSIFICAD.OS

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.

Jaraguá Veículos, Peças e
Serríçes Ltda.
Rua Joio Zapella, 214 -

fone 72-2111
Rod. DR 280 - KM 56

Fone(0473) 72-0035

JAVELPensou FIAT ijgue -

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VENDAS

LOCAÇÕES

LOTEAMENTOS

. --:- .lARTAMENfO - Ed. Joana, cl02 dorm, dep. deemprégada�
sala, cozinha e garagem -'Cr'$!.loo.0Q0_!()() .. _... __

APARTAMENTO - Ed. Jaraguá, cl 2 dorm. + dep. De empregada
APARTAMENTO - Rua Rio Branco, 760, cl sala, 3 dorm., cottinha,
Bwc.

.

CASADEALVENARlA - Rua 322, s/n. -Ilha da Figueira, cl3 d?E.!l"
sala, cozinha, &W. Peóx. à TranJIQrtadora LB.

.

. _. .
.

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

APARTAMENTO - Av. Getulio Vargas (Sobre o
Unibanco), c/3 dorm., sala, cozinha, bwc
APARTAMENTO - Rua Albino Zanghelini - N. Ramos, cl·
3 dorm., sala, cozinha, bwc
CASA DE MADEIRA - Rua Luiz Sarti - Nereu Ramos, cl
3 dorm., sala, cozinha, bwc e garagem
CASA DEMADEIRA - Loteamento Verbinen, cl3 dorm.,
sala, cozinha.bwc e lavanderia
CASÃDEALVENARIA - Rua BR 280, nO'1959
fundos, cl 2 dorm, sala, cozinha.e garagem. ' .i

VENDASLOCAÇÃO
CASA MISTA - cl 1 apto na RUa João Grubba, prõx àWeg!I
CASAMISTA - Rua Adolfo AA. Ziemann, s/no

.

APARTAMENTQ - Ed. Jaraguá, e/3 dorm.
CHÁCARA ClSO.opo.00m2 em Guaramiim c/150m de frente s/asfalto

CHÁCARA em NEREU RAMOS c/145.000.00m2 c/casa de 160fn2.
TERRENO 13.50 x 38 nA Rua Nicolau Schmitz.

.

CASA - Rua Campo Alegre, 148
CAsA - Rua Arvelino Borba
CASA - TERRENO - Rua da Faculdade
TERRENO - Próx. Faculdade, cl 700m2

. CASA - Rua 25 de Julho, Vila Nova.
CASA - Rua Arduino Pradi, cl 126,oom2, em alvenaria, terreno
cl12x32

oi ')0

CRECI 0914 - J

VENDE

CASA DE ALVENARIA - C/260m2, terreno c/
350m2, Rua Antonio Teixeira Jr.
CASA DE ALVENARIA - c/250m2; 'têrreno - c/
915m2, Rua Onélià Horst.
CASA DE ALVENARIA - c/100m2, terreno c/
420m2, Rua Alfredo C. Mayer
CASA DE ALVENARIA - c/100m2, ferreno c/
450m2, Rua Chico de Paula, próx. Etsul ""

CASA DE ALVENARIA S/ AC1\BAMENTO - c/
236m2, terreno c/300m2, Rua Alfredo Mann
CASA DE ALVEN:ARIA SI.ACABAMENTO - c/
320m2, terreno e/1.500m2, Rua Domingos Rosa,
Bàírro Boa Vista
ÁPARTAMENTO - e/57m2� Ed. Florença, 404 (1
dormitório)
APARTAMENTO - c/250m2, Ed. Athenas, 1°
andar

APARTAMENTO - c/188m2, Ed. Anna Paula, 3°
andar, nO 34
APARTAMENTO - C/100m2, Ed. Miner, n'" 22
APARTAMENTO - c/180m2, Ed. Jacó
Emmendoerfer,402
TERRENO - c/542m2, Loteamento da Barra
TERRENO'- c/471m2, Antonio C. Ferreira
TERRENO - c/506m2, WalterMarquardt
;rJj;RRENQ,-, c/800m2, RuaManoel Lopes Braga
TERRE�Q - ef,652rp.2, R,_ya Etpmal.fr�YPlanni
TERRENO - c/600m2, Rua Afonso Nicoluzzi

AMIZADE - CASA

; Rua�Ziemann, cl3 qtos,
,

Cr$ 85 milhões, até 3Of.10, •

asso financ, CEF
os 95 milhões-até 3Ôn í

ALUGA

TELEFONE

_
CASA - Na Ilha da Figueira
CASA - Na Rua Rodolfo Huffenuessler, próx. à
Ind. Reunidas.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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-PROCLAMAS DE CASAMENTO.
MARGOr ADÉLIA GRUBBA LEHMANN, Oficial do Registro
Civil do 10. Distrito da Comnrca de JaraguH do Sul, Eslado,de
Santa Catarina, Brasil, faz saber que compareceram em cartório

exibindo os documentos exigidos pela Lei, a fim de se habilitarem

para casar, os segujnte-s:
.

neste Estado, domiciliadoe residente'na Rua WaldemiroSchmitz,
33, em Jaraguá-Esquerdo, nesta cidade, filho de Nilo Gesser e
Hélia Gesser -

Ela, brasileira, solteira, auxiliarde escritório, natural de Joinville,
neste Estado, domiciliada e residente na Rua HerbertSasse, 52, em
Ilha da Figueira, nesta cidade.filha de Pedro Valdemiro Schmidt
e Ilse Sasse Schmidt -

ED!TALN° 18.484 DE 15-10-92
CELlO MORARIN E HELENA TOBIAS
Ele, brasileiro, solteiro, comerciário, natural de Bom Retiro, neste
Estado, domiciliado e residente na Rua Richard Piske, 417, nesta
cidade, filho de Otavio Moraria e Olga RuzzaMorarin -

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de escritório, natural de Porto
União, neste Estado, domiciliada e residente na Rua Amazonas,
120, nesta cidade, filha de José Tobias e AlziraTobias
EDITAL N° 18.485 DE 15-10-92
DOMINGOS SERGIO BRUEHMUELLER E IVANETE
FATIMAPIVOTTO
Ele, brasileiro, solteiro, tintureiro, natural deMassaranduba, neste
Estado, domiciliado e residente na Rua Friendrich Wilhelm
Sonnenhohl. 412, em Vila Lalau, nesta cidade, filho de Edmundo
Bruehmueller e Veronica Margarida Machado Bruehmueller
Ela, brasileira, solteira, telefonista, natural de Pinhalzinho, neste
Estado, domiciliada e residente na Rua Friendrich Wilhelm

Sonnenhohl, 412, em Vila Lalau, nesta cidade, filha de Arlindo
Pivotto e Terezinha Pivotto -

EDITAL N° 18.486 DE 16-10-92
JOSÉ LUIZ BRID! EVALERIA CAROSO

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Salete, neste Estado,
domiciliado e residente em Estrada Garibaldi, filho de José Bridi
e Isabel Bridi -

"

Ela, brasileira, solteira, do lar, na tural de Jaraguá do Sul, domiciliada
e residente em Estrada Garibaldi, nesta cidade, filha de Roberto
Cardoso e Vitoria Maria Cardoso-
EDITAL N° 18.487 DE 16-10-92
EDEMAR BARBOSA E DINADIR APARECIDA
MASSANEIRO
Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Jaraguá doSul, domiciliado
e residente na Rua Daniel Rumpel, 78, nesta cidade, filho de
Hamilton Barbosa e Josefa Fernandes Barbosa -

Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Papanduva, neste
Estado, domiciliada e residente na Rua Daniel Rumpel, 78, nesta
cidade, filha de Maria Rosa Massaneiro -

...... '.----.
E para que chegue ao conhecimento de todos mandei passar o

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

EDITAL N° 18.479 DE 13-10-92
ELIO DE cnrsro SOARES E MARIA LUCI CHAVES ALVES

pie, brasileiro, solteiro, operário, natural de Quedas do Iguaçu,
P�raná, domiciliado e residente na Rua Oscar Schneider, 913,
nesta cidade, filho de José da Costa Soares e Alvina Ribeiro de
Cristo-
Ela, brasileira, solteira, operária, natural de São José do Cerrito,
neste Estado, domiciliada e residente na Rua Oscar Schneider,
913, nesta cidade, filha deAltamiro José de SouzaAlves e Ezilda
Chaves Alves -

EDITAL N° 18.480 DE 13-10-92
VALD!R KOEPP E BARBARA BELARMINO
Ele, brasileiro, solteiro, comerciário, natural de Maripä, Paraná
domiciliado e residente na Rua EuzébioDepoy, 141 nesta cidade,
filho de Ronildo Koepp e Alzira Konell Koepp -

Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente na Rua EuzebioDepoy, 141, nesta cidade,
filha de Osvaldo Belarmino e Isaura Belarmino-
EDITAL N" 18.481 DE 14-10-92
ADILSON SCHWARZ E LUCJANE LESSMANN
Ele, brasileiro, solteiro, escriturário, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente emTresRios do Norte, n'esta cidade, filho
de Alexandre Schwarz e AloniKuester Schwarz -

Ela, brasileira, solteira, índustriária, natural de São Paulo, São
Paulo, domiciliada e residente na Rua Guilherme Lessmann, 79,
nesta cidade, filha de Henrique Lessmann eMaria José Lessmann

I-
t -
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ÁREA' 52.000,00 M2
Anexo a Faculdade

1"

VENDE-SE terreno de

1.212,31 m2 na Marechal

Deodoro, com 26,00 m de
frente

EDITAL N° 18.482DE 14-10-92
REGINALDOPOSTAIEJOANAALVES
Ele, brasileiro, solteiro, artesão, natural de Assis Chateaubriand,
Paraná, domiciliado e residente na Rua Padre Aloisio Boeing,
408, em Barra do Rio Cêrro, nesta cidade, filho deMauro Postai e

Longuina Sobczak Postai -

El� brasileira, solteira, auxiliar de laboratório, natural; de Assis
Chateaubriand, Paraná, domiciliada e residente na Rua Alvino

Stein, em Jaraguã-Esqeerdo, nesta cidade, filha de Joel Fermini
Alves e Veronica Piagente Alves -

EDITAL N° 18.483-DE 15-10-92
FABIO LUIZGESSER E ELIANESCHMIDT
Ele, brasileiro, solteiro, programador, natural de PousoRedondo, .

-

LOTES FINANCIADOS
possuimos diversos lotes

para sua escolha. m_C_H_1_O__.__D_IN_I_
CONSELHO REGIONAL DE

ENGENHARIA, AR QUITETURA
E AGRONOMIA DE SANTA
CATARINA

Empreendimentos hnobiliários
Av. Mal. Deodoro, 1452 fone (0473) 72-0111

VENDE:

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 FISCAL comLotação na Inspetoria
Regional de Jaraguá do Sul.
Maiores informações e inscrições à

, Rua Arduino Pradi, no. 70 Bairro
JaraguáEsquerdo-JaraguádoSul
SC Fone: 72-3694, dia 20 de

outubro de 1992, até as 18:00 horas.

CHÁCARA
Casa de Alvenaria c/160m2 - Ilha da Figueira
Terreno Ilha da Figueira c/450m2 - 330m2

Sala Comercial- c/123m2 (térreo) - Ed. Florença
APARTAMENTO - 1 quarto, cl 68m2, Av. Mal. Deodoro
APARTAMENTO - 1 quarto, cl63,5Om2, Rua Emil Burow (Centro)
APARTAMENTO - 2 quartos, cl 131,50m2, Av. Mal. Deodoro
APARTAMENTO - 2 quartos, c/87,00m2, Cjto Residencial Amizade
CASA DE ALVENARIA - semi-acabada, cl 280m2, Vila Rau
CASA EM CONSTRUÇÃO - cl 70m2, Vila Rau
TERRENO - cl 400m2, Vila Rau

Completamente formada
com- casa 100m2 de alve- l

.

mais casa

chacreiro, lagoas
concretadas terreno

14.000m2 - Ilha da Figueira
a 5km do Centro

.

narra para
todas

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DOMINGOS

CHIODINI
Rua João Marcatto, 13 - Jaraguá do Sul.

ASSEMBLÉIA GERALORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO
O Síndico doCondomfniodoEdíffcioDOMINGOS

CHIODINI, no uso de suas atribuições, e na forma
convencionalmente prevista, convida os demais
condôminos para aAssembléia GeralOrdinária que
se fará realizar no próximo dia 30 de outubro de

1992, na sala de reuniões do Ediffcio, gO 402, às
20:00 horas, em ta. convocação, ou às 20:30 horas,

em 2a. e última convocação, com qualquer número
de presentes, a fimde deliberarem sobre osseguintes
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 condominaís.
Jaraguá do Sul, 13 de outubro de 1992.
EDSON MÜLLER - (Síndico)

t

I
I
I
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L J I
Ili EDITAL GadoUi Materials de ( onsteuçâo - Rua Luiz Särti, 761 -

Nesta;
,

Transduque LIdo - Rua Antonió Reil, 365, Km 28 -

<Guatámirinl.
;�

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se

recusaram a aceitar a devida intimação, faz por interrnédio do
presente edital, para que os mesmos compareçam neste cartório

na Rua Arthur MUller, 78, no prazo da Lei, a f1m de liquidar o
seu débito, ou então dar razão porque não o faz sob a pena de
serem os referidos protestados na forma da Lei, etc.

'

RM/Jaraguá do Sul, 20/10/1992.
ÁUREAMÜLLERGRUBBA· Tabeliã eOlicial de Protesto

e Títulos-

ÁUREAMÜLLER GRUBBA, Tabeliã e Oficial de TItulos
da Comarca de Jaraguá doSul, Estado de Santa Catarina. na
formá d� Lei etê"

r-:-: -, ,;

Faz saber a todos quanto este edital virem que se acham

neste cartório para 'Protestos os Títulos contra:
Auto Mecânica MlnoUI Ltda - Rua Joinville, 934 - Nesta;
Auto Mecânica Corupá Ltda - Rua Duque de Caxias, 20 -

Corupá;
Cozinhas Berlim LIdo - Rua Athanásio Rosa, 1475 -

Nesta:
Confeitaria Belplatz LIda - Rua Rio de Janeiro, 263 -

Nesta:

CONSTRUTORA
BEMAPI LTOA.

. ,Construções industriais
,

Residências e instalações em geral
Estações de tratamento de efluentes

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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i l Produtos IrregularesI � Dos25produtosda Cesta Básica analisadaspelo IPEM (Instituto

� Nacional de Pesos e Medidas), 17 apresentaram irregularidades. Isso
representa 68% dosprodutos consumidos pela população - quase 70%

apresentavam pesos inferiores aos descritos nas embalagens. Apenas 8
estavam dentro dás especificações. Que espertalhões eles, não émesmo?

A Proposta da Dorothéa
.

A secretária nacional de economia, Dorothéa Werneck, propôs
aoministro da economia, Gustavo Krause, a criação de uma agência

: nacionalde defesa econômica.A idéia é reunir em uma autarquia, os
órgãos dosministérios da Justiça Econômica encarregados de combater
o abuso das empresas contra o livre mercado..

A agência seria subordinada aos ministérios da Indústria e

Comércio., Os seus dirigentes escolhidospelopresidente da República,
teriam de ser submetidos ao Congresso Nacional.Assim, o Governo
teria mais independênciapara reprimiro abuso dos cartéis como as

remarcaçõespreventivas, combinação depreços e desabastecimento
combinado. Ponto para Dorothéa.

Neonazismo
o silêncio da Alemanha está ajudando o neonazismo nomundo.

!

Como se estivessem em um exilio auto-imposto, os intelectuais alemães
estão, em silêncio enquanto, o pais se inclina para a direita e grupos
neonazistas têm liberdadepara aterrorizar estrangeiros.

No Brasil, agang dos carecas vem continuamente horrorizando
os shows musicais; promovendo pancadarias e segregação racial na
capital paulista, É deprimente que, dois anos depois da unificação
alemã, a sociedade civil não tenha conseguido. respondera esse. colapso
social que assola oplaneia Terra.

ARRASTÃO - O Filme
TodooBrasil tomou conhecimentodos "arrastões"promovidos

naspraias cariocasporgangs demenores. Na realidade esses "arrastões"
existem há peLo menos duas décadas no Rio de Janeiro, mas só no

I último domingo (18) um cinegrafista conseguiu registrar a violência
e as proporções de um movimento escancaradamente
INCONFORMISTA.

É claro que violência gera violência, mas aqueles adoLescentes
estão revoltados contra a sociedade, contra � injustiça social. Por
outro ladoo cidadão trabalhadornãodeve sermolestadonoseu Lazer.

, Estas manifestaçõesprecisam cessar imediatamente compoliciamento
mais ostensivo nas praias e, em contrapartida, com programas

� profissionalizantes de apoio aos adolescentes desajustados.
,- Cd entre nós, será que cai secretário de segurança pública do
f Rio? Ou não?

Senhor dasMalhas
I A edição número 25 da revista Expressão traz uma matéria de
1
capa e oitopáginas sobre o desempenho da MalweeMalhas que,pela 2"
vezem 24anosdehistória, colocouseu nomeno topo da listadasmaiores

i indústrias têxteis do Brasil. A Malwee alcançou o primeiro lugar no
rankingnacional do setor sendo uma daspoucas indústrias têxteis que
consegue sobreviver sem depender domercado externo, apesar dejá ter

planos concretos com relação ao Mercosul a médio prazo.
Parabéns à MalweeMalhas pelo PrêmioMelhores eMaiores da

revista Exame, que é considerado o Oscar brasileiro da economia.

Congratulaçõesa WanderWeegepelodinamismo e vanguardismo
que vem administrando sua empresa, hoje um exemplo nacional de
competência.

Entre no seleto mundo dos grandes negocies
,

PRODUZA-SE NO

Moda Sempre
Av. Getúlio Vargas, 55

II_� Empresaéstatallnveste em melhorias
, '. (,
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Novas agências do Correio
A melhor empresa estatal do

Brasil, premiada recentemente: a
Empresa Brasileira de Correios e

Telégrafos, quer melhorar ainda
mais a qualidade de seus serviços
também em Jaraguá do Sul. Para

isto, autorizou a abertura de duas
novas agências, uma à rua Reinokío
Rau, 37 e outra à rua Joinvillc.

Wilson Rebello, sócio

proprietário da agência da rua

Reinoldo 'Rau, que deve ser

inaugurada no início desta semana,
informa que o posto está apto a

realizar praticamente todos os

serviços da EBCT, como:

postagem, envio de encomendas,
Cedex e telegramas e inclusive
venda de selos e telesena.

Inicialmente cinco pessoas
trabalharão nesta nova agência,
sendo que todos fizeram estágios

Qualidade

Dalcelis

ganha prêmio
nacional/92
ADalcelis Indústria e Comércio

de Malhas Ltda, receberá no

próximo dia 28 de novembro, às
20:00h, no Hilton Hotel, em São
Paulo o Prêmio Qualidade Brasil/
92, oferecido pela "Internacional
ExportersService". Este prêmio é
oferecido às empresas e

personalidades que se destacam

pela primazia de produtos e

serviços, que em função disto
recebem Q "Oscar" da qualidade
nacional.
A entrega deste prêmio é feita

após diversos levantamentos junto
à opinião pública, imprensa e

pesquisas de mercado daSoqual
Sociedade Internacional de
Controle e Garantia de Qualidade.
Os diretores Célio Cristóvão e

Dalva Cecília Bertoli Cristóvão,
receberão pela 33 vez o "Prêmio

,

Qualidade Brasil" (89,90,92).
Esta é mais uma forma de

reconhecimento ao excelente

padrão de.qualidade da Empresa
Dalcelis.

Cenoura no

Moda Show/92

A Linha Cenoura estará
comercializando seus produtos no
Centro de Exposições de Curitiba,
no Parque Bariguí, do Brasil Moda
Show$2 (Moda verão), no período
de 23 de outubro à lOde novembro.
Durante estes 10 dias do Brasil
Moda Show, a Cenoura estará
apresentando suas novidades da
linha Primavera Verão 92/93.

O stand da Cenoura estará
localizado bem no início da Feira,
facilitando também a visualização
dos clientes e visitantes.

profissionalizantes junto à EBCf.

Wilson Rebello diz que se

candidatou ao cargo em virtude
da confiança e seriedade que os

Correios e Telégrafos desfrutam

Amizade

Aspirantes

em todo o País. "Nosso objetivo
proporcionar um bo
atendimento à populaçã
reduzindo tempo c distância
explica.

Equipe foi a melhor
em campeonato da Lig

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

e copo Sundae
* Recepções em geral

Marechal Deodoro,819

Guaramirim - Pela terceira vez

consecutiva o time de futebol de C2mpo
'tia Sociedade Esportiva e Recreativa

Amizade, disputou a final do

Campeonato da J3 Divisão da Liga
Jaraguaense de Futebol. A partida final
aconteceu no dia 17 último noEstádio

HenriqueBernardi emGuaramirim e

o Amizade venceu por 1 x O ii equipe
da SER João Pessoa de Jaraguá do
Sul.

O jogo foi muito disputado, com
ambas as equipes alternando jogadas
de gol, dando trabalho para os dois

goleiros.Mas oAmizade seube explorar
melhor as jogadas de velocidade no

primeiro tempo e numa roubada- de
bola no meio do campo, em quatro
toques, o camsa tü Luizinho foi lançado
e da entrada da grandeärea, chutou _

sem chances para o goleiroadversário.
No segundotempo foi o.João Pessoa

quem atacou mais e teve grandes
oportunidadesdeempatarajogo,mas
o gol não saiu para sorte do Amizade
e felicidade do goleirão Oswaldo que
acabou recebendo o troféu de goleiro .

menos vazado no certame. O

campeonato teve três artilheiros e um
deles foi o camisa 10 do Amizade
Luizinho com 16 gols,

Para o CORREIO DO POVO"
único órgão de imprensa presente à

final,alémdaRádioJaraguá,otéc
'

A1écio Stringari, do Amizade disse q
"a vitória é dedicada ao bom púb
que compareceu ao estádio"

agradeceu o empenho deste grupo
jogadoresquesuperouasdificuld
do primeiro turno para chegar à fi
e sair campeão e agora com o troâ
definitivo".

A final dos aspirantes aconte

no campo do João Pessoa reuni
também Amizade e João Pessoa, N

jogo o João Pessoa venceu, com méri

por dois a zero, mas uma gra
confusão foi gerada pela péssi
atuação do trio de arbitragem e o j
acabou antes do tempo com a expu
de cinco jogadores do Amiza

Dirigentes da equipe alegaram que
trio de arbitragem deveria ser out

conforme combinado e a Liga tro

um juíz que não tinha condições
apitaressa final. Tudo foi armado
que não fôssemos nós os campe
também nos aspirantes". Jä.o preside
da Liga,RalfManske, disse que o t'
que apitaria o jogo foi escalado
trabalhar em Mafra pela Federa

Estadual, um dia antes do jogo fi
dos aspirantes.

Jaraguá do Sul, 24 a 30 de outubro deAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




