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Jaraguá do Sul, 31 de outubro a 06 de novembro de 1992

:'al1'l:plia fábrica
I;-�.. ;.>'"

deGuaramirim
ADalcelis Indústria deMalhas

comprou a fábrica de Fruet de
Guaramirim e já contratou novos
funcionários, alémde zbsorver os
105 da 'antiga empresa. A

ampliação do espaço físico e a

confecção da marca Fruet'cóm cf
I

qualidade Dalcelis são as

prioridades da empresa.
Página 6

Água

.Casan sana
.

problema no
abastecimento'
A Casan de Guaramirim, está

trabalhando para resolver o

problema, de mau cheiro e da

qualidade da água abastecida para
a população de Guaramirim.
Juntamente com a Fatma, o órgão
está fiscalizando o despejo de
resíduos poluentes no rio

Itapocuzinho. A Casan atua

também para ampliar a capacidade
do sistema de abstecimento para
o verão. Página 5

Abrajori

22 Encontro,
de Jornais

. -

do interior

Poluição de empresa' e surto de algas são as causas

Mortandade de peixes
surge no rio Jaraguá

Foto: Márcio Damásio
Uma grande mortandade de

peixes (que apareceram boiando, as
centenas no rio Jaraguá desde o'
início da semana) provocou a

indignação da comunidade local.
Eram peixes de várias espécimes,
inclusive das mais resistentes, com
bagres, jundiás, tilápias, traíras e

carpas que, se ainda não estavam
..

mortos, procuravam respirar com
dificuldade o ar da superfície,
submergindo a todo instante.

A Fatma {Fundação de Ampar
",,' " à Tecnologia e aoMeio Ambiente)

,

esteve no local e colheu,amostras.
Os resultados das análises
constaram baixo teor de oxigênio.
nível de PH estava em 0,9% quand
o normal é estar entre 6,0% a 9,0%
como informa a coordenadora

regional em exercício do órgão,
Ieda de Araújo Figueiredo.

Segundo os laudos técnicos, a
depreciação 'de oxigênio aconteceu
devido a uma explosão da
população de bactérias, originária
da decomposição em excesso de
materiais orgânicos. Defeitos na
estação de tratamento da Ceval

(unidade abatedoura de frangos) 'e
"

um surto de algas são apontados
como as causas do problema. A
empresa foi notificada pela Fatma.
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A Abrajori promove <Je 5 a 7
de novembro, em Angra dos Reis

(RJ), o 20 Encontro Nacional de
Jornais, do Interior. Importantes
temas serão debatidos, visando a

consolidação da imprensa do
interior. .Representando o

CORREIO DO POVO, participa
doevento o,nosso diretor, senhor
fl,l�ênio Victor Schmöckel. Centenas de peixesmortos boiavam no leito do rio Jaraguá'

I'''''!�
COPIADORAS BALANÇAS

VENDAS E ASSISTêNCIA
10473) 72·2...

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



"A História de noSsa..gente'não pode ficar "

.

só na saudade". O Passado só é importante ..

se o seu tempo foi bem empregado Perspectivas de ComércioI

P
Barão de ltapocú

acabam então retornando a seilS

lugares de origem de mãos vazios,
ou procuram outras opções de
compras em cidades como Joinville
ouBlumenau, quejá têm uma certa
estrutura para atendê-los tambê",
aos sábados e domingos.

com sua moeda tendo equivalência
com o dólar), devem invadir
novamente nossas praias. A orla
marítima como um Iodo, aliás, deve
receber um conSiderável contingente
de visitanll!s, que cerúunente deixarõo
muitos recursos.

OcombrW catarinense, mais

precisamenie nas regiões palcos de

festasdeoutubro,encerra omêscom
um saldo bastatuepositivo. Porém,
que perspectivas restam para os

próximos meses?
JIÂ'SOANOS \

Mas, ea região daAmvali? Com
exeção de Barra Velha, cidade

balneária, as demais o que podem
oferecérpara os turistas?

A região de .Jaraguâ do Sul é
nacional e internacionalmente
conhecida por seusprodutos têxleis
e de confecções queatraem turistas
consumidores dos mais distantes

Iu.gare.s. Porém, há que considerarmo:

que muitos deks chegam aqui nos
finais de semana e encontram as

emas comerdais e as lojas defábricas
fechadas. Os incrédulos visitantes

Além do mais, as cidades t#a
microrregião apesar de guardare",
muitas belezas naturais, C017l6

recantos, rios e cascatus não te",

sequer um minino de infra-estruLura
turisticapara atrairmais visitanJes,
nem têm conseguido reterpormuito
tempo na cidade aqueles que cruzam

omunkípio o que beneflC� assim
o comércio local; se este soubesse
aproveitar a oportunidade e se

alertassepara aabertura dasportas
em horârios extra. Ainda há tempo,
as mudanças urgem!

,Em 1942, o Intervertor Dr. Nereu 1

mos, ao ensejo do 50 ano do Estado
vo, apresentava ao Presidente da

pública, dr. Getulio Vargas, amplo
I�tório demonstrando uma Santa

�arina em plena prosperidade,
,

Ilmontrava que, em 1941, uma

�ução de 730.()(,g t<lIldadas de \o\:ndas
Ifesentavam um valor de Rs,

l.09i:OOO$()()O, representando um

ncnto dc-l6:\.052 toneladas sobre o
) dc 1940, avaliado em cerca de'
',6(J5 contos de réis. i
:�tino Pereira, Coletor I :t.'\Ieral recém

assumido, transferia a repartição da
Rua Preso Epitacio Pessoa para a Mal.
Dcod )1'0, no prédio de Angelo Rubini,
onde hoje é a Loja 11M, e também ai
sede de A COMERCIAL até 1962.

,
- - Na é-xxa a imprensa estampava.
seguidas xIiçöcs ahordando o.caso do
"Cine O con", uma pendenga entre

Reinold Rau e Edgard Piazcra, uma
espécie de caso SALVITA
I'REI'Efi

.

JRA (doanode 1991), muito
.

discutido" justiça sc manifestando e

envolvendo toda a c('munidade que
queria que fim levava.

Pudemos analisar que as festas
de outubro dão a partida para a

temporada de verão. Acredita-se,
segundoprojeçõesjáfeilJJs, que, ape'iIU
da crise econômica generalizada,
haverá um razoável incremento na

movimemação de turistas, neste

verão.

Os argeminos, por exemplo,
beneficiadospelo câmbio, que lhesé
amp/amentefavorável (praticamente
1Ju!s é mais «:OfIÔmiCD vivernoBrwil,It.\. 40 ANOS

i
,Em '1952, o prefeito Ney Franco

'icionava a l,ci 2:\, que criava o cargo
Ird;/lIHi' doiCer\lit�rio do diM!rito de
JÍUP.1 e pela Portaria n" 41. da mesma

�I «()9-1 0-1 952) nomeava CARI.OS
JI }'F para exercer o cargo. 1. .

plantações dc milho c furno.. com
conhecimento ao governador e

1 representantes do legislativo.
- - O II CON(iRESSO DOS
MUNICII'IC IS,l.'Il1 Sáo Vicente-Santos
SI', contava com a presença do
Presidente Getulio Vargas, do
Governador Lucas Nogueira Garcez,
2H5 prefeitos (entre eles ARTUR
MlJ I J .ER) e cerca de 5()() vereadores.
Este acontecimento e o Congresso de
Fedl'raçã'Hlas A�sol'i;I(;r�'s Rurais, no
Rio. eram relatados pelo prefeito na

Câmara Municipal dc Vereadores.

Reminiscências
Os 150 anos da

Im temporal com chuva de granizo:'

!Iia
20-10-52 caído neste município

Caimão. Serrinha e ltapocuzinho,
la lar gura dc 5 km translormou

I
da :írl'a numa vcrdadcir» catátrofc,
Lis vista. com IO() casas c ga I I'ües

I

�alllente atingidr», e dcst rUlção de

� llÁ 30 ANOS i
f.} ,', .. '

M E!ll I%2, a emp�esa BEBID,\S
I�X WILIII-.I.M S/A, distribuía

'Iwnicado ii populaçao em virtude

onga l.'Stiagcme, consequentemente
'Ilta dc água nos po�'os, colocava as

� instnlaçõcs d'e tratamento
�G liA à inteira disposição da

ilulaçáo amiga dc Jaraguä do Sul

lfiva na aluai fila 412· M.tx Wilhdlll).
I�ocal onde era o sal.in de August" I�Ike,ondeexistia uma fOnlede:ígua
, hém usada pelo engenhOlk arroz!

"Divina Providência"

No dia Iß-11-I'JCJ2 as IRMÃS DA
DIVINA PROV(()i�NCIA comemoram

o 150" aniversário de fundação da

CONGREGAÇÃO I]'ITERNACIONAL
e elaboraram um Calendário que mostra

um pouco da vida e da ação desenvolvida
ao longo desses anos. A� I rmãs da Província
do Coração de Jesus.por intermédio da l.
Petra Bade, Superiora Geral e I. Rainllde
A. SchmUt, Superiora Provincial, saudam
agradecidas O SENHOR que as guiou
para alcançar o sesquicentenário de
existência,

Jaraguâ do Sul, ao ensejo da passagem
do ccntésimo qüinquagésimo aniversário,
tem uma dívida de gratidão com essas

irmãs. A imprensa, em fevereiro/92, ed,
:\677, ocur;ou-se do Collégio São Luiz,
contando o episódio da mudança da cscola
do passado para as Irmãs da Divina
Providência. Vieram para Jaraguá, em 25-
04-1919 e aqui ainda estão em 1992.

Naediçãon033, pág, I,de 17-12-1921,
o CORREIO DO POVO noticiava que a

hanca examinadora da primeira turma era
formada pelo Vigário 1'. Meiler, o sr. Angelo
I'iazera, Francisco Fischer, Fritz Vogel,
Carie}'; Wen<;crsJ...')' eMhurMüller, o colégio
contando com 166 alunos matriculados,
sendo 95 meninos e 75 meninas.

Na ala era inserida um voto de louvor
às profL'Ssoras Irma !\gatha, Inll� Marietta
e srta. Maria Marhofer.

Na exposição que sc realizava na

oportulJidade, eram elogiados os trabalhos
manuais e bordados das alunas Alzira
Piazera, Maria Marhofer, Lucia Buck, Donca
Fischer e Hildegard Grubba (Meister -

mãc' de Marion MeisterMarcatto).
Na seção de desenhos os elogios

convergiam para os alunos Leopoldo Mey,
Willy Wensersky, Eugênio Fischer, Olga
Meye Lucia Buck.

Os alunos do 3° ano (os que começaram
em 1919) eram os seguintes: Leopoldo
Mey, Hugo Bcnz, Francisco Maier, Willy

.\

Facciola c I .copoldo Grubba. Como (lI
tratamento dágua envolvia dispêndio ,

de produtores químicos, força motriz,
mão-de-obra e manutenção das

instalações. cobrava o valor de Cr$
100,0:) por carro tanque (tipo Prefeitura)
para cobcrt ura citada das despesas.
Para os que não sal:!m, a estiagem foi
uma das mais séria� atéentão surgidas
cm Ioda a n:gi;jo do Vale do hapocu e

era elogiad;1 a postura do empresário
MAX Móh,rrz WIIJ II:I.M.

Wensersky, Eugênio Fisccher, Seno Welke,
Wmy Bällock, Alfonso Mey, f"ucia Buck,
Olga Mey, Frieda Vasel, OHvia Sehiochet.
Bela Fischer, Alfredo Vascl, Edmundo
Binder, Alfredo Binder, Silvia Piazera,
Rudolfo Emmendoerfer, Julio Piazera,
EugênioWenscrski,Roberto Mielke, Ema
Kamin, Rosa Maier, Stefania Ballock,
Hertha WensersJ...')', Hildegard Grubba, Betty
Welke, Fritzi Vogel e Maria Gruhba.

Em sinal de reconhecimento, a direçÍlo
do colégio presenteava aos alunos Leopoldo
Mey e FranciscoMaier uma bela História
do Brasil.

As Irmãs da Divina Providência, em
23-06-1923, (CP, ed.216, p. 5).
proporcionavam no Salão Lorenzen (onde
hoje será construído o Hotel Jaraguá, na
rua 412 - Max Wilhelm, defronte o antigo
Bar Marabá) uma bela noite teatral, em
beneficio da Igreja Matriz,

Em 15-11-1924, também no Salão
Lorenzen (C.p, ed. 286, p. 4, 01-11-24),
uma festa patriótica e a encenação da
comédia "As crianças na porta do Céu",
com entrada de Rs.1$OOO (1 mil réis) e

eram vendidos 600 bilhetes e a nota no

jornal, em alemão, dizia: "Der Reiertrag
ist zum Besten der Schule" (O resultado
líquido é para o melhor da escola).

Ainda no Salão Lorenzên; na rua Eng.

t-red. Bruestlein, no lado esquerdo do Rio
,

hapocu, em 06-09-25; uma apresentação
teatral que alcançou grande suceSMl ii srla

Brcdemeyer e a srta. Gisela Fischer, ao

piano. O padre Remado Foxius, diretor
do Colégio Sao Luiz, era grandemente
ovacionado. (CP, cd. 331. p. 7, dc 12-09·
1925).

Em 1925, ainda no mês de maio,
realizava-se uma grande festa, ao ensejo
da visita do Bispo Diocesano - DOM
JOAQUIM DOMINGUES DE
OLIVEIRA, em benefício do colégio, com
um rendimento bruto de (j contos de réis.

Entusiamado com o que via de trabalho
e de dedicação das Irmãs, ele lançava no

livro do colégio o seguinte temlO: 'VISTO,
EM VISITA CANONICA,
CONGRATULAMO-NOS
SINCERAMENTE COM OS
PROGRESSOS DO COLLEGIO
PAROCHIAL E DAQUI
AGRADECEMOS,AINDAUMAVEZ.
AS REVMAS. IRMÃS, OS BENEFICIOS
INSIGNESQUEVEMPRESTANDOA
CAUSA DA INSTRUÇAO E

EDUCAÇÃO DA JUVENTIlDE".

HÁ 20 ANOS(

�
l::m 1972, o prefeito Ilans Cierhard
�er sancion:wa a I À:i n° 375. de 13-

'72, aprovada pela Câmara Municipal
Vereadores, denominado de

ANÇA VOS(jERAlJ. a praça
'ntemente construída ao lado do

rcado Municipal e a Estaç,io
rovlária, aí nil Getuli,t Vargas.
cionava, lamhém, a I.ei n" 376. de
,110-72: denominal!o de I'EDRO

II:COI J, a I'onte I'ênsil sohre o rio

guá, na Barra do Rio Cerro.

A administração MAYER X

IMÖCKEL chegava ao seu final.

começos de 1973 e eram focalizadas

aquisiçôes de equipamentos, as

I c1usões das SC-32, SC-36,1

reformadas. pontes mistas, pontes
pênseis. pontl.'S de concrelo. calçamento
de ruas.construç,io d..: praças púhlicas,
ponlilhúl's lle madeira. construç.io de
hUl'iros, canalil.a�'úes, hocas de loho,
caixas I�rr., r..:gistrc-.; do SAMAI:' ateR'e15,
alargamentos. ni\'l'Iam..:ntos til' ruas e

eslradas. ('onstnl\"-'l'S nos rUI1lI"s da
I'rekitura. rl'instala�,.io da Bihlioteca
I'úhlka, rdomla da Rodcrviária, reforma
do frigorífico da, Peixaria do Mercado

Municipal. sul)\"en�'o..:s à ACARESC,
CM!:, IBAM. (jUARDA MIRIM,
SALVITA AÇAO SOCIAL. GRUI'O

.

ESCOTEIROS. BANDA I .YRA DA
AURORA, AMBUI.ATÓRIO N. S.
DO AMPARO, etc, elc.

HÁ 10ANOsi
Jaraguá do Sul, aos 31 de maio de

1925, festa da nossa sagração episcopal.
Fritz von Jarnguá - 10/92

m 1982, opre,feitoSigolfSchünke
lentava sua viagem à Capital, a

agem por Itajaí. visitando a

êgação jaraguaense nos JASe,
\Iorou atitude do técnico Arizinho

it desentendeu-se com o preso da
.

E Fidélis Hruschka, retirando
I lidade de natação da concentração'

c esclareceu o convênio assinado na

CEI-' de adesão ao pr0grama de casas

econômicas, enviando o eng. Osmar
Günfher, da Prefeitura, para fazer um
estágio em Joinville, a fim de obter

informações acerca de procedimento�
legais para construçócs e apoio técniro
a pessoas físicas de baixa renda.
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\ 'Jaraguä i!11ÍFoco

. Sé[gio Peron

SiM de

Perdedor

o mUßI presidente do PFL de

Jaraguá doSul,AlJwirFogaça, está
predestinado a perder mais uma

eleiçiío. Para justificar o meu

predestinado, vamos recordar

algumasparticipaç&sdocmulidaúJ
nos pleiJos: Em 1988, cmulidaúJ à
prefeiJo, perdeu as eleifiÕes para o

aluaiprefeiJo Ivo KoneU.

Em 1992, cmulidaúJ d vereador

à Cíimara de Vereadores.fezmenos
votosdo queo.TATU.

Agora pelo visto vai concorrer à

eleição para a presidência da Sub
Seçiío da OAB deJaraguá do SuL

O adversário será o também

advofiado Robert Donath. Pela

votação que recebeu 'nospleiJos que
participou, o predestinado deveria

(no mínimo) saber que seu nome

nãotemboaaceitação. Seconcorrer,
será derrotado. Aposto.

Interessante, além do que
perguntarnão ofende:

o Oquefazalguns caminhões da
PrefeituraMunicipaldelaraguâdo
Sul rumo â loinville? Estariam

. fazendo campanhapro candidato
do PMDB de lá?Para aqueles que
duvidam, lá vai:

Hora do fato: por volta de 14
horas.

,

Local dofato:RodoviaBR 101.

Data do fato: 27/t0192. _ . ,

Tenho testemunha.
-.

Alguém explica??Cedo oespaço.

Êta Brasil II/II

Enquatuo que mil/lares de
!I. ol\;'!'

aposentados sofrem, acordam de

madrugida enfrentamfdas, morrem
nestasmesmasfilaspara receberem
as aposentadorias...

Enquamo que milhares de
trabalhadoresdesempregados deste
país enfrentam filas e mais filas,
além da demora e da burocracia

paro rereberem o seguro desempl'f!/P_.
Enquanto que milhares de

brasileiros enfrentam filas e mais

filasparapagarempesados tributos
sejam estaduais, municipais ou

federais e tantas outras coisas que
poderíamos enumerar...

.

A cohstuuiçõo brasileira diz que
não há diferenças entre os natos do

país e o que vejo:
- Na Caixa Econômica Federal

de Jaraguá do Sul, caixa especial
paro atender os clientes chique "Azul'.

o No banco Itau S/A, o mesmo

procedimento para os clientes

"Estrela".
Que um bancoparticularnãa dê

a mínima para os clientes que não

conseguem média para um cheque
cipco "estrela", cujo clientepagador
de tributos não tenha o mesmo

tartamenlo (os valores da moeda
devem ser diferentes) eu até entendo.
Mas um banco esuual; cujos recursos
são pagos

.

com o dinheiro do

aposentado, do desempregado, do

'pagadorde impostos (porqueafonte
é o tesouro nacional "minúsculo

mesmo"), tenba o mesmo

procedimento, é muito para um

brasileiro.

CPRegional , ) J • i. �; .:-:;., I , ,I -r ,

." I'

Indústria moveleira se prepara para entrar no Mercos

declarou Feder. Um exemplo
.

'i !"'é'ümadasmáquinas queexiste
fábrica: uma furadeira múlti

pneumática, capaz de fazer
120 furos de uma só vez, o

possibilita que hoje, com o.mes
-

número de funcionários,
produza cinco-vezes maís.

fi!.t'é têverêiro <iö' ano que v"
a intenção do empresário é ins
mais duas máquinas, es

importadas. Uma delas
moldudeiraque fazamoldura
peças

.

em madeira maciça,
totalmente computadorizada.
outra é ainda mais complexa, tra
se de uma prensamembrana, q

1 revolucíona 'o uso.ãa fÓFlll!Íca.·
equipamento faz, atravéz de

.

sistema d� �9-u.ecim��to� CQ,h),g,
.

da fórmica em peças com reI

variado, 'dispensando ..

acabamento no produto. O
desta máquina é inédito no B

'

Aclino Feder j� se prepara
o Mercosul e, também por is
está concluindo a construção
mais de 1.500m2 quedeverá es

operando até o final do próxi
ano.

Mas a grandenovidadenavi
empresarial de Feder é·

implantação de um novo siste
de produção que ele chama
"Just in Time" e que consiste
reduzir o tempo de fabricação I

cada,peça.�Aintenqão édimírr
Ide 16 para 4 horas o tempo
.produção dos componentes I,
cozinhas, desde o primeiro co
até a entrega na expedição",
Feder.

Empresa amplia sua

produção em 1993
Mercado da con,serva

�

.'. "". t.,') .... ' <

, '"
fiO

ainda esta retraido i,

I

omercado, entretanto
bastante retraído, lembr :

proprietário Wils
Tomelino. "Os produtos e
conserva sao superfüloã
lamenta ele. A saída par

.

empresa foi a diversifica
-

Cozinhas vendidas para a Europa
.. � �. I ."

,
I .... J t �' rÓ, 1'(, . < r \

� (, r' 1,1,0:1 rn r..

Guaramirim - A Verde renda mensal
Vale Indústria.e Comércio dólares.
de Conservas tem 10 anos

de existência nomercado.A

empresa ultimamente vem

diversificando sua produção,
inovando com a conserva de
batatinha Ingles-a e

aumentando a conservação
de ovos de codorna e picles,
A produção.. _, é__ •. _Asitua��ame

comercializada em Santa também a partir de IlO\letIltbJ
Catarina, Rio de Janeiro, comoiníciodasafradeoeJDirti!l1
Goiás, Rio Grande do Sul e lembraWilson, acrescen
Minas Gerais. Em época de que à legume é conserva
safra aproduçao chega a 30 emalta quantidadepeja "VI
'toneladas/mês e atinge uma . Vale,·

Gaaramirim - "Em épocas de
crise econômica, a solução pode
ser a busca de mercados

inexplorados ou alternativos". Este
é o pensamento de de um

empresário do ramo moveleiro
de Guaramirim e que, na prática
tem mostrado eficiência. Em plena
recessão, o empresário vem

aumentando - a produção
mensalmenteecomeçou avender
onde, antes nunca havia vendido.

Com uma estrutura enxuta -

apenas 80 funcionários, espalhados
pelos 4.000 metros da fábrica -

Aclino Fedler, diretor das
Cozinhas Berlim, produziu no mês
passado, cerca de 1.200 cozinhas

componíveis, produtos que ele
vende parà õs seus 1�500 clientes,"
65% amais do que tinha em janeiro
desteano.Federelevouonúmero :Feder: Buscando mercados alternativos
de representantes e vendedores
em todo o Brasil e passou a colocar
suas cozinhas no mercado exterior
- Uruguai, Argentina e até na

França, entre outros países.
Feder já viajou pela Europa

buscando atualização, e de recente
·viajem à Itália, trouxe na bagagem,
um arsenal dç !�for:P1ações-q\le,
segundo ele, "irá possíbílitar a

colocação no mercado de produtos
ainda mais modernos".

Automação Industrial

Outra arma queAclino Feder
usa para driblar tempos difíceis, é
a otimização da produção.
"Estamos ainda em fase de

automação de nossa fábrica, mas

podemos dizer que os resultados
estão melhorando a cada dia", Furadeira Pneumática, até 120 furos em 3 segundos

WegOuímica Alimentos

Guaramirim - WegQufmica iniciou
suas atividadesem1983. Hoje produz
tintas industriais, vernizes eletro
isolantes e resinas derivadas de Pinus.

Começou com apenas 17 colaboradores
e atualmente possui 170 empregados,
mão-de-obra que pode ser considerada
pequena, mas não para uma empresa
onde o processo produtivo é quase
totalmenteautomatizado.Aindústria

ocupa 10 mil metros quadrados de

área construída, e terreno de 220 mil
metros quadrados. Ainda este ano,

porém a área ffsica crescerá com a

ampliação da unidade produtora de
tintas industriaise construçãotía nov�
fábrica de tinta em pó.

' .

O mercado consumidor está
centralizado praticamente todo na

região Sul do Brasil, mas em menor

escala se espalha por outros estados
da Federação. "Este tipo de comércio
exige assistência técnicà oonstante. Por

isso os compradores procuram
empresas mais próximas, desde que
ofereçam qualidade, oque é o caso da

Weg", observa o superintendente
Walter Jansen Neto.
A produção de tintas industriais

alcançou no ano passado a soma de 3
. milhões e 600mil quilos,mas este ano
deverá ser triplicada, chegando amais
de 9 milhões de quilos. No ramo de

resinas, a produção atingiu
aproximadamente5milhões de quilos
e a fabricação de vernizes atingirá
aproximadamente 2 milhões de quilos.

Desde 1985 todo o resíduo poluente
do processo índustríaí'passa por um
sistema de tratamento de efluentes,
sendo esta uma das primeiras empresas
.a se preocupar na região com a

preservação do eeossístema O sistema
anti-poluente é qualificado pela Fatma
(Fundação deAmparo àTecnologia e:
aoMeio Ambiente) como excelente.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



prepara a

festa dos campeões"

, C� ,Regional
Amizade conquista troféu definitivo da 1 a- divisão -de 'amadores

,

I;Diretoria

Aberta temporada 92/93
I.c ..

Ad' ia d••uaramlram
- Ifetona a

Jbedade Atiradores Diana de

I�aramirim, realizou na sexta-'

ra (23), á solenidade de

i\çãmento da temporada 92/93,
!Isede campestre da sociedade,

:.�. to, que
marcou a ahertura de

da verão e um coquetel aosI '
'

'ociados presentes.
jlnicialmente um grupo de

i�adoras do Beira Rio Cluhe de
iimpo, de Jaraguá do Sul.

'ptandadas pelo profcssor
I�ovaldo Xavier dos Santos - ()

",izinho - fez uma dcmonstraçäo
'. quatroestílos da natação. Este

I

�po integrou a equipe de natação
sis premiada de Jaraguá do Sul.', .

:!lquistando muitas medalhas e

iordes para a natação deste;

'nicípio.
'

!Antes do coquetel, .bi realizado l'desfile de modas. produzido
a CKAT Produções, que com.
ias modelos, apresentaram os

�Içamenlos de roupas de verão
!I; Lqj�ÇonfecçõcsE!ck�'t'i.
,I

rSegundo o presidente .da

ifiedadc Diana, José Constâncio
, Albuquerque, "a presença de

�ciadOS'
significativa ,na

nidade, mostra, claramente,
o trabalho da diretoria vem

ncontroaosanseios edesejos

:Guaramirim - Comemorando
da o título da 1 a Divisão da

,�a de Futebol de Jaraguä.do
It a diretoria da Sociedade

»<>rlivd e Recreativa Amizade

Il Guaramlrim.: já 'começa' a

.�gramar a festa de entrga das

'�as aos jogadores campeões do
J.tame.
Segundo o técnico da equipo
�cío Stringari, "a intenção é, a

lmplo das duas vezes anteriores
1 que fornos campeões, trazer
Ia equipo de futebol profissional
lE'itado de Santa Catarina, para
Irr o amistoso de entrega das

J •

d d D·'fCle a �" .ana "J'.

após conquistou o 1o título, o que
se repetiu em 1990, quando foi

bi-campeão. Em 91 deixou escapar
o tri pelos dedos, depois de vencer
os dois turnos perdeu na final.
Neste ano a cquípe não venceu'
nenhum turno, mas conquistou o
titulo do campeonato e o troféu
definitivo.

Nao há nenhuma informação
quanto a qual será a equipe
profissional que virá jogar no

Estádio Henrique Bernardi, mas
a diretoria promete uma festa
muito bonita para a torcida e a

;.
população de Guaramirini. ,1;\, ",

faixas". Isto deve acontecer tão

logo seja definido o Campeonato
• Estadual."

Esta é a terceira vez que o

Amizade venceu o campeonato
da Liga e apesar de um 'primein>
turno complicado o time encerrou
o campeonato com a melhor

campanha - 29 pontos no total -,
colocando ainda o goleiro menos

vazado do campeonato e um dos
artilheiros.

Numa rápida retrospectiva, c
Amizade começou a disputar o
ccriaMccnl' f98tQApcfllJs 'orn'ano

Piscina da Sociedade Diana

de cada um deles". Em relação ao
campo de futebol suíço, que está
fase de conclusão, o presidente
disse que "todos os csforçcsestão ano".

sendo feitos para que tenhamos a

liberação do campo, para jogos,
já nos primeiros meses do próximo

_;,.-���S�ÉZ�,A &.CIA. ,LTD,A.
Serraria e Sniços de TratGr -

Madeiras para construção e serviços de
trator com profissionais especializados.

R. Joio J. Ayraso, 172 - Jnguí
e.....

Fone: 72-0300 - J..... doSul- sc

3a 15Z
; ,DE.DESCONTo.__

SÓ DEPENDE DA
SUA. PONTARIA.'

Equipe tricampeã, com a torcida e o troféu definitivo

Veja o que a

'Barão

Yideo Locadora
Banca Tabacaria

II,

'pode oferecer a você:

FILMES: O melhor acervo em

lançamentos, com fitas
novas e seladas. Preserve seu

Video-Cassete locandofitas
naBarão; ,

JORNAIS: Os mais importantes do país
e da região;

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

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

fumos da melhores
procedências

Banca 'Iabacaría
r; .).'

,. •
•

Video Locadora
Barão do Rio Branco e

Terminal Rodóviário.
.

,

Venha ser rei durante a Schützenfest na Moretti.
Na compra dequalquer peça, acessõrlö. ou nos -1\"!

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

Moretri. E ganhar um desconto adicional
de 3 a.15%ô S.Ó depende de ssa 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.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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População teme a falt

Dois dias sem águ
em Guaramirim

i<';:l-� .j , ...:� "':.. ! "1< ""..,,;�;<i; '""'3.

Apesar desses proble
Mário Sérgio Peixer, garante
não irá faltar água neste ve

Ele disse que na "terça-feira (
concluímos a instalação de
bomba mais potente de 30 cav
de força (a anterior tinha 1
outras duas sobressaíentes-ã
cavalos cada. Juntamente com

-

, vamosaproveitarumaociosid
no trabalho da ETA, que hoj
de 6 horas. Com essas m =
pretendemos aumentar n

capacidade de forneámento d'á
que é de 1.620 litros/minuto
1.920 litros/minuto".
Outro aspecto que, segu

Peixer, garante o fomecime
durante o verão, é o de que
houve um número muito gr
de ligações novas, e, "com
aumento da capacidade
captação, esta previsão é mu

realista", declarou Peíxer,
O chefe da Casan disse aí

que já se prevêmedidas para q
com a ampliação da ETA,
falte água no verão 93/94.

� .4� "t.'._...·.,.t�; .,._i-;;:,' ��.
J ���? �?

Guaramiíim - Grande parte
da 'população de Guaramírím,
ficou sem água na segunda e terça
feira da semana que passou. O
fato gerou grande insatisfação, até
em virtude do forte calor. De
acordo com o chefe daFilialPólo
da Casan, Mário Sérgio Peixer, o
'fato ocorreu porque a bomba que
faz a captação da água bruta para
o tratamento estourou e não havia
outra de reserva.AETA (Estação
de Tratamento de Agua), ficou 5
horas parada.

Peixer explicou que "em
Joinville conseguimos apenas uma
bomba de menor capacidade de

captação e o. trabalho de-troca da
bomba interrompeu a captação e '

o tratamento". Este intervalo,
segundo ele, ocasionou o

esvaziamento dos reservatórios da
Casan na cidade e a bomba, de

'

menor capacidade, não fornecia

água suficiente para repor a

necessidade e consequentemente
só houve fornecimento para as

partes mais baixas da cidade.

Espezin: "Indícios de l':rime político"

Delegado entrega inquérito no Forum

Processo do CP
vai à promotoria

Guaramirim - No início da
semana que passou, o delegado
de Polícia, Aleívandro Espezin,
encaminhou o inquérito que
apurouo tipode delitocometido
contra o diretor-administrativo do
CORREIO DO POVO, quando
do roubo da ediçao do jornal da
semana de 03 a 09 de outubro,
para o Promotor da comarca de

Guaramirim, Victor
'Emmendoerfer Filho. Agora
espera-se a apresentação de

denúncia, ou não, por, parte do
ministério público.

comarca de Guaramirim, Victor
Emmendoerfer Filho, disse que
"existe três caminhos a seguir, ou

apresento denúncia, peço novas

diligências ou então o

arquivamento do processo". Ele
concluiu a análise do inquérito

'

:
nesta semana e até a próxima terça- I

feira já se terá uma informação

No inquérito, de pouco mais
de 30páginas, foram arrolados 10

depoimentos, entre envolvidos e

testemunhas. Na opinião do

delegado, "há indícios de crime

político, mas não existe esta figura
no código eleitoral, por isso
acredito que poderá haver um

indiciamento por crime comum".
Já o promotor de justiça da

.;-
- - �'- - - - - - - ��_�T - - � - - - -;.; - - - '!II - - - - - - - - - - - - - - - -

-.
- - -

respeito dós
este processo

mais precisa a

caminhos que
seguirá.

Casa0SC-474

Governador promete
fazer asfaltamento

Problemas
, ,...,

na agua sao

resolvidos
Massaranduba - o prefeito de São José do Itaperiü e finalmente

Massaranduba, Dávio Léu, está BarraVelhacomaBR-I01. "Esta'
na espectativa da promessa, fei� rodovia seráum importantemeio
pelo governadordo Estado,Wman de ligaÇão destas localidades e

Kleinübing, que diz respeito-ao , ,municípiosàBR.:�Q1·etrata-sede
asfaltamento dà SC4.74 ndtiécho' um obra"-há'muitó prometida por
,que liga Massaranduba

-

aos vários governos e atéhoje nunca

muniápios de São Josê de ltaperiu cumprida. Para mim a promessa
e Barra Velha com a BR-lOl. O do governador.-airrda dentro de

compromisso foi assumido pelo meu mandato, reflete a

Governador quando da representatividade que temos

inauguração da nova rodoviária' junto ao Estado de Santa Catarina",
de Massaranduba. declarou Léu.

Num trecho de quarenta Segundo a assessoria do

quilômetr<li o asfaltamento deverá prefeito, a promessa do governador
passar pelas localidades de consiste em abrir a�icitação da

Massarandubinha, Santa Cruz," obra, iniciá-Ia e concluí-la ainda

pelo município recém criado de na adminístração Kleinübing,
I

Guaramirim - Depois de várias
semanas, as pessoas abastecidas
com a água fornecida pela Casan, .',

I em Guaramírim, voltaram a ter ,

um tornecimgnto, sem. 9s""" iUi

problemas de mau cheiro e gosto
'forte. Em um trabalho conjunto
com a Fatma, a Casan encontrou
uma solução pára o problema,

Técnicos da Fatma e da Casan
descobriram que o problema existe
porque, segundo oChefeda Filial
Pólo da Casan, Mário Sérgio
Peixer, "poluentes despejados por EVITE FILAS _ vDDu'nmPADUEIllllIE•• OS .........,.

.

•
'''_ _1IECOMÇOI!S-fOIE7HI'II

algumas empresas, no Rio DE ULTIMA HORA 'IECRE1'�DUCAR-FONEl'Nm
Itapocuzíãfio, acabaram por LOÇAL: ANFITEATRO DA SCAR - RUA AMAZONAS. 213
dificultaro tratamento, causando A'

ess�&���=::daque"durante Recorte este B·OlNUS,
Aumente suas vendas

as últímas semanas, realizamos,
e qenne descontoanuncie no juntamente com a Fatma, várias ,U I

vigilânciaspor toda a extensão do

NATAL SHOP,PING riooqueincidiunareduçãodo Apoio:CORREIO DO POVO
volume de despejos na água, • •

�!-��..4-":"'�'':'...!'!ln..;:.�'�'''ip.�()'''',4.4,�?�����7..:.,2:,:.."7,3�3!",,§3�::-:- '

�"".",,,:,,�,,,,.:-:'"'":""��'.�;'::;:.��t,:,���:._;.��:::::��"'�f���S::����?��Y-'é��'.'f'"

-DI8a 30. 31 de Outubro e 01. &. 7. 8 de NOvenlbro/92
HORÁRIO: 20h30m1n INGRI;SSO: Cr$ 15.000.00

NA �PRESENTAÇÃO DESTE BÔNUS,
VOeE PAGA SOMENTE Cr$12.000.00
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n NOTAÇOES
I �eforma Fiscal .

I, �Congressoe:stâ disPost�a aprovarainda esteano uma
o

.[FORMA <FISCAI;/:;mliis''''l1mjJlä do que' o 'p'râjeto: -de 0'

'lrrgência do governo.
r proposta do deputadafederalBENITO GAMA (PFL/
, mantém intacta fi receita dos Estados e adia para 93

ansferência de encargos da União para essas esferas.
i a novos impostos, mas acaba com outros e .oom isso

I
i onera o setorprodutivo e a classe média, mm (I fim do
I'
, -Finsocial, IOF,'O;;;t;rbiiiçtie.<t Prev.idenciâ"Úl:li e 11

"

ução nas aliquotas dá IR.
'j'4 criação tio ITF (Imposto sobre Transações Financeiras),
(reta/lto, coloca 110 bolso ele contribuintes a parcela da

lulação mais desatendida pelo Estado e punida pela
fssão: trabalhadores que ganham até 3 salários mínimos.

j

I. t;!?'!��(�/r�!�?n,ercadoparalelo,' is/o
I!'omprardólar 110 black, é hoje uma rotina IUI vida dos

�llellos, médios e graudes investidores. No entanto, o

e muitos brasileiros não lembram é que por ser umaI
"

,r!raçâo ilegal, ela podergerarproblemas com a Receita

'teraI. '

�"t:'xelllplo: Fernando aplicou suas ecollomic�s, Cr$ 20

:Y'uJes na compra de dotares. Meses depois, com a

iaçào, Fernando vem/e os dólares e compra um carro.

� 110m dc fazer a sua declaração ao Leão, Fernando

Ikrá colocar como rendimento apenas seu salário, Oll
a, lU/O pode declararoganlio obtido com a variação do
IVar 110 black. A(! mesmo tempo lerá que colocar em seu

l,rim(}nio o carro e o vulor pago por ele. Af a Receita,
],lIlisalU/h a declaração de Fernando, pJ:rcehe que o

1.1I'�.'heiro ganho, sein rendimento, lU/O seria. suficiente
�'a a compra dc um carro, além das demais despesas
�·Iaradas. Fernando pode seracusado de sonegador e o
�â() vai morder ainda mais.

'Sabe qua! seria a única salda legal: Dólar - Turismo.

I 'Vamos viajar 'I!�.
'.

Entre no seleto Inundo dos grandes negôcios
PRODUZA-SE NO

Moda Sempre
Av. Getúlio Vargas, 55

Dalcelis c-ompra�·fâtlMca'<'é marca F[U�t
� .

'.

Dalcelis investe
em Guaramirim

� .J. t::' _ .: n, 'i .. �

Zandonai. de área construída. Às razões e oJaraguä do Sul/Guaramirim -

A Dalcelis Indústria e Comércio
de Malhas, ampliando suas

atividades, comprou a fábrica de
Malhas Fruet de Guaramirim há
60 dias c, além de absorver os

antigos 105 funcionários da

empresa, contratou mais 70. "Hoje
continuamos a fabricar confecções
da marca Fruet, porém com a

qualidade Dalcelís", enfatiza o

diretor-administrativo Márcio

o namoro com a Fruet partiu
de um processo de terceirização.
Há aproximadamente' um mês
antes da compra, a Oalcelis
contratou os serviços de. facção e

tinturaria da Fuet. Conheceu as

dificuldades por quais passava a

empresa e acabou adquirindo-a
com seus 36 mit metros quadrados
de terreno e 8 mil metros quadrados

Marketing

"CMC inaugurafilial
em Jaraguá do Sul

Sorvetes em embalagens
.de 1 a 10 litros O'U em mono-porções

Por encomenda:
_
bolos, tortas geladas

e copo Sundae
,

* Recepções em geral

Marechal peO'dorO',819

ACMC - Central de Marketing
& Comunicação inaugurou, na

última quinta-feira, 29 de outubro,
sua filíal de Jaraguá do Sul, com
excelentes instalações à rua Walter

Marquardt, 749. O início oficial
de operações foi marcado por uma
reunião com a imprensa e clientes,
apresentando a nova casa.

A CMC é uma Consultoria de

Marketing e Comunicação com

matriz em Curitiba e que já vinha
atendendo a diversos clientes de

Jaraguá do Sul. A necessidade de
oferecer uma presença mais
constante e melhores serviços
levoua empresa a instalar a filial

agora inaugurada.
A CMC atua no mercado com

as Divisões Comunicação,
Eventos, Projetos Especiais,
Promoção de Vendas e Pesquisa.
O grande diferencial de trabalho
é a estrutura operacional, uma

evolução nas agências de

propaganda tradicionais.

valor da compra, contudo, não
são repassados pela direção -da
Oalcelis.

SaláriO's

Sobe o piso
salarial dos
vestuaristas
Microrregião .: O salário

normativo dos vestuaristas de

Jaraguá do Sul, Corupá,
Guaramirim, Schroeder,
Massaranduba e Pomerode foi

reajustado para Cr$ 950.000,00,
como informa o presidente do
Sindicato dos Trabalhadores nas

Indústrias do Vestuário, Lauro
Sichert. Este é o piso do mês de
outubro que deve ser pago em

novembro, conforme aceno entre

patrões e empregados.
Lauro Sieben lembra que o

sindicato queria um piso mínimo
de CrS I milhão para funcionários
com mais dc 90 dias de trabalho.

"Porém, tem algumas empresas
que scmprequerem pagar menos",
reclama. Sicbert anuncia também

que o salário normativo de
novembro deve ser negociado
ainda nesta quinzena, hem como

a antecipação do reajuste bimestral
do governo, que o sindicato

pretende seja extensivo a toda a

categoria indcpendcnte de faixa

salarial, como ja' aconteceu em

, ocasiões anteriores.

A unidadeFruet já está sendo

ampliada pela Dalcelis. Serão
construídos mais 1.500 metros

quadrados. Além de continuar
com o setor de tinturaria, a empresa
ampliOl!qa parte de confecção da
unidade guaramirense.

Oferecendo a mesma gama de

serviços com o marketing e vendas
do cliente, a CMC trabalha em

regime de terceirização,
permitindo uma ampla oferta de

profissionais e serviços
especializados sem a agregação
de um elevado custo fixo, que onera
os trabalhos de comunicação.
Pilotada' por Christiane

Hufenuessler e Gustavo Martin
Quandt reunindo grande acervo

de experiência em grandes clientes
e agências de propaganda, a CMC
conta, em Jaraguá do Sul, com a

colaboração de F. Carlos Peixer,
no atendimento e novos negócios,
Marlene Isidoro da Costa, na

administração, e de Andréa

Lukachinski, na secretaria. Esta

equipe fixa é secundada por todo
um elenco de profissionais nas

diversas áreas de atuação da

empresa, prestando serviços em

Curitiba, Joinville, Porto Alegre
e Jaraguá do Sul.

Anuncie no

CP
Classificados

72-3363

Dê uma passadinha em nossas LOJAS e SUPERMER.,CADQS e confira de perto as nos

sas ofertas. Você vai descobrir que não precisa correr para çomprar o que prectsal
Nas LOJAS BREITHAUPT você encontra toda linha de MOVEIS. DECORAÇAO. ELE
TRODOMÉSTICOS. BRINQUEDOS. TECIDOS/CONFECÇÕES. PNEUS. FERRAGENS
E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com preços e condições especiais. E nos SUPER
IIt'ERCADOS BREITHAUPT além deis melhores preços você encontra uma infinidade de
produtos nacionais e importados. amplo estacionameoto. lanchonete e ainda uma RO
TISSERIE que oferece pratos deliciosos e econômico!!.

O QUÊ VOCÊ ESTÁ ESPERANDO 7

o Caminho da Economia.
JAAAGUA DO SUL TEL (1M73) 72<l8oo' FAX (1M73I 72-3624, GUAJlAMlAIM,TEL (1M73)�' FAX (1M73)
� • JQlNVlllE TEL (1M74) 2S-3233 • FAX (1M74) 25-3452 ' SAO BENTO DO SUL TEL (0476) 33-1155
FAX (0<78) 33-2410, MAFRA TEL (0<76) 42,2511 • FAX (1M76) ....2291
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Jaime Blank

Nova decepção

A derrota de 3 a 2 para o

Clube da Colina, no sábado a

noiteemRiodoSul; alijou aADJ
dafinaldo campeonato estadual
da I" Divisão. Faltando apenas

Imin32seg do final do jogo, o

placarerade 2a 2.AADJjogava
pelo empate, mas umafalha geral
demarcação, originou no terceiro
f1Jlda «pUpe deCapinW. Segundo
informações dos próprios
dirigentes da AD}, a equipe não
soubeadministraro resuuado de
2 ii 2 , construido na primeira
etapa, além domais,pecou muao
nafinalização. Ao queparece, a
lição dosJogos Regionais deSão
Bento em nada serviu. Se a

decepçãofoigeràlapós este novo
fracasso do futebol de salão âe

Jaraguá; resta·apenas um consolo.
A. 'PCFSIe: um-convite ofICial à, -

AD]paraparticipar da Divisao
Especial em 93. O convite deve
ser aceiJo,'no enlaliJiJ, é� "

"é/orçar essa equipe para evitar
uma nova decepção.

o ambiente no Juventus

parece estar bem mais tranquilo,
depois que o fantasma do

rebaixamento, que rondava o

"João Marcatto", foi
definivamente afastado. Neste
domingo (16h), o moleque
travesso joga em Lages, contra
o lntemacional e na quarta-feira
(21h) recebe oJEC.

O Camarões é o campeão
guaramirense de futebol da

temporada de 92. O título foi
conquistado nas cobranças de

pênalüs (5 a 4), após o empale
sem gols no tempo normal e na
prorrogação. O adversáriofoi a
equipedoLadecima, queacabou
ficando com vice-campeonato.

Neste domingo será

dusputada a última 'rodàda do
returno do campeonato da ];a
Divisão da UF. Os jogos serão
estes: XV de Novembro x

Flamengo ePontePretax Vuôna:
Estará de folga o Cosmos.

A EquipeMalwee deBicicross
participa nestefinal de semana
em Sorocaba, interior de São

Paulo, do CampeonatoBrasileiro
de Bicicross, A delegação
•

• �I:'
- �l!'" ......

Jaraguaense; composta de- 29 "

pilotos,
.

seguiu motivada' e

confiante numa boa participação.

Abertas vagas

para novo curso
, .

técnico da Ferj
Jaraguá do Sul - A Fundação

Educacional Regional
Jaraguaense (FERJ) está abrindo
novas inscrições para o curso de

Tecnologia em Mecânica
Modalidade Processo Industrial,
oferecendo 40 vagas.

As inscrições poderão ser

efetuadas de três a treze de

novembrot92, na FERJ, no período
das 14 às 18 horas. Os candidatos

Aviação
L�

deverão realizar uma prova de

qualificação prévia no dia 13 de

dezembro. As provas acontecem
de 10 a 13 de janeiro de 1993.

Os candidados deverão portar
os seguintes documentos na

ocasiãoda inscrição: fotocópia da
carteira de identidade; duas fotos
3x4 e comprovante de pagamento
da taxa de inscrição no valor de
Cr$ 150mil, que deve ser pago na

agênciacentrodoBancodoBrasil.

Varig inaugura balcão
, I � c

r
i ,,� t-

....
_

-

,I

para vôos de conexão
A VARIG acaba de

implantar mais um novo serviço
no Aeroporto de Guarulhos, em
São Paulo, com a inauguraçao
de balcoes exclusivos de "check
in" na área de desembarque
internacional, próximo à saída
da alfândega, para facilitar o
atendimento dos passageiros
procedentes do exterior que
fazem conexão imediata para os

seus vôos domésticos.
Os passageiros começam a se

beneficiar do novo serviço já
nos aeroportos do exterior,
onde podem marcar os seus

vôos de conexão, com a escolha,
inclusive, dos assentos da sua

preferência. A empresa coloca
uma etiqueta na bagagem e

entrega ao passageiro o cartão
informando o destino final. Ao

fazer o trânsito em São Paulo,
ele somente tem que entregar a
bagagem nos balcões recém

inaugurados e dirigir-se ao

portão de embarque do vôo de
conexão. O passageiro que
deixou de etiquetar a sua
bagagem no exterior, não
precisa se preocupar. A
VARIG/CRUZEIRO instalou
os balcões de trânsito em local

estratégico para que não precise
se deslocar até a área de

embarque para fazer o "check
in".

Os passageiros de empresas
congêneres, que desembarcam
em São Paulo para vôos de
conexão VARIG/CRUZEIRO,
também se beneficiam dos
balcões de trânsito.

TUBOSSANTA
HELENA LTDA.

Divisão de concreto

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

Divisão de Plásticos (tubos de PVC - eletrodutosllinha
esgoto - tubos depolietileno/mangueirapreta).
Rua Bernardo Dornbusch, 858 - Fone 72-3025

Escritório Geral
'Rua Cell'P}6Cópio Gomes, 89 --Fone 72-0066

I'

I

Criação demangalargas cresce

Exposul

Cavalo deBreithaupt
é premiado em feira

A concorrida P ExposuI Também apotraNossaFl
Internacional de Curitiba, que se do Haras Vale Formoso ....
encerrou em 25 de outubro de Joinville, foi premiado em .

1992, contou com a participaçao categoria.
de 111 animais da raça Mangalarga, A criação do cavalo da n
inscritos na exposíção.sendo que, Mangalarga no Estado de Sa
de Santa Catarina participaram Catarina, vem a cada día que pa
diversos diversos criadores. O conquistando maior espaço,
garanhãoUR�OE-�,çava�qd,e)\: através., da qualidade, v

um condomínio que está alojado destacando-se em exposições
no Haras deRoberto Breithaupt, quais participa, este que
em Jaraguá do Sul, classificou-se considerado o cavalo de S
em segundo lugar na categoria, brasileiro, pela qualida
disputando com um dos principais versatílídade e comodidade
garanhoes da raça Cacife do Jacaré. apresenta em seu andamento.

Italiano profere palestra
Jaraguá do Sul - O professor

Ferrucio Bolognani, da Itália, que
está no Brasil a convite da Furb

para um ciclo de conferências em

prol da cultura italiana e em
,.

'

comemoração aos 500 anos da

América, estende sua passagem

pelas terras tupiniquins e ap
.

em Jaraguá do Sul, no pröxí
dia três (terça-feira), Aqui
convite do Círculo Italiano

'Jaraguá do Sul, profere
palestra às 19 horas na Associa
Comercial e Industrial.

,

ELETRQLAR,
Comercial de Peças Ltda

Posto Autorizado
Arno,Walita.Britânia, Eletrolux, 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:«0473) 72-2200
-,

= Jaragué do Sul

"SANTA t1ARTA
ÇONSTRUTORA, INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA.

PROJETOS, CONSTRUÇÃO, OECORAÇÃO,VENÕAS OE TE RRENOS, CASAS E APARTAMENTOS rua Reinoldo Rau, 541 - Fone: 7232 82
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



31/10 - Juraci Ribeiro, em Joinville;
, da Costa, em são Francisco do Sul;

: Santos, Marli Reeck, Rolando
,: es, Ana Paula Marcato e Isolde

I hJansscn.I! I 1111 - ..� da Silva, Maria Cezarina
,

I ntos, Ana Panstein Scheuer, Alcio

" ,i rieh, em Curitiba; Ifiil "Mohr

I ',' :,mmartz, c Eduardo Augusto
I storff.

'

"
� ,

,.., "1
.:Ó»

,01111 - ":..gênio Victor Schmöckel,
,

Lemke, Ingo José Krause , Lorie
z c Luiz 7..onta.

. 031 II - Ivone Lüz Giouardi, em
'an6polis: Sérgio Thomsen, em

, enau; Maurício Ilélio de Almeida.
I ..apa (PR): Vitörío BOrlcilini, em l,apa
);,Walli M. Strebe, Jean Cario Vieira

I. on Ikhling. ,

, 04111 ; Jutta Màréanú. Aluizio
a.'iCIIi •.1 A•.'opoldo Schwartz, Marlene

.

er JCII.-"iling. Domíngos Murara I'ilho,
, rati (PR); Maria de Fátima"Marschall.

���::i�C�:�:.;,:::::::I:::
�rdi Nascimento. em Joinvillc.,

I�II - A1dirManrich. lvana Vicrgutz

r-mann.
Carla Beatriz Pcrin

c.
Egon

, Ih.
I

, '
. -�: �

II
' . c'"'�

III, ""

,llRPE·i � ...-
, ,DAMALHA ,

,I
I

�
,

11

,�
�f

I!, ,�AS'
�,
, CALÇADOSPARA

�
IDDAAFAMILIA

v. Mal Deodoro, 183
,

Fone: 72-3585
i
'1

'�.-------------------
� ,

�ße6eR4
�11' :, CALCADOS

�I \}
v. MaL Deodoro,319.!� . Fone: 72-3985

R'EVELAÇÃO JOVEM
NOME:Mari Deise Stringari
SONHO: Em chegar um dia e ver todas
aspessoas vivendo com dignidade e

tendo livre espaçopara expressarem seus

pensamentos

PLANO: Gerar um futuropromissor,
"

respeitando meus direitos e os dos
outros. Pretendo também cursar e

formar-me na faculdade de Psicologia e
,

seguirminha carreira

ÍDOLO: Meu pai
SEX-SYMBOL: FábioAssunção
PARECER POLÍTICO: Nos dias atuais
a política se encontra em total

decadência, pois elaperdeu seus

princípios de formação. Talvez, após o
movimento de revolta, que envolveu todo
opaís, possa surgir uma esperança
renovação de seus valores.

Parabéns ao caS�11 Valdir e Clotilde Trentini, em
Campo Largo (PR), que comemorou mais um feliz
aniversário de casamento. À eles muitas felicidades.

�}

Anil'er.\'lIriOlf no último dia 27 o nosso amigo
Jefferson Luiz Muniz. Desejamos ã ele "nuestros" sinceros,
votos de felicidades.

o Cine Jaragtu: exibe desde ontem até apróxima
quarta-feira às 20: ISh todos os dias e com màtinê no
domingoàs J5:()()hs, um clássicododesenho animado
"A Bela e a Fera", fantástico trabalho dos Estúdios

Disney. Vale.a pena conferir! 'A beleza nativa de Rosemere Silva

,
O . Coralda SCAR estará

participando dias 7 e 8 de
novembropróximo na cidade A

deJoaçaba do37' Festivalde
Corais classe "A", promovido
pela Liga Cultural Artística
Alto Uruguaidaquela cidade,
juntamente com outros 16
corais, representando os

Estados do Rio G. do Sul,
Paraná e Santa Catarina.
Dentre estes serão escolhidos
os 4melhores.

ACEF participou
ativamente desta IV
Schützenfest. Todos os
funcionários trabalharam

Schützenfest tipicamente
trajados, houve música
ambiente e farta distribuição
de chope para os clientes, até'
'da decoração da agência.

Luís e Tere

Ferreira, o
alegre casal da

foto,
aniversariaram

dias 21 e 26

\ (respectivamente).
Ao unido casal,

, desejamos
felicidades!

EUGÊNIO VICTOR.SCHMÖCKEL
Nosso diretor estará aniversariando no próximo dia 02.
À ele nossosmais sinceros VOIOS de carinho, amizade, respeito e

muitas felicidadespelo transcurso (ia data. Sr. Eugênio é um

exemplopara todos nós. Um homem gentil, sincero i' sobretudo
honesto. FelizAniversário!

Canal Sertanejo
Inagurou no último dia 28 (quarta
feira) em Jaraguá do Sul, uma nov
opção de lazer: Canal Sertanejo, u
ótimo bar com serviço de cozinha
(pizzas, pestiscos) e pista de dança.
Parabéns ao trio de empresários
Luis, Érico e Jacir. Sucesso lia ßOV

empreendimento.

CoolplClahoje 50 anos de feliz união
o casal Aiex (Hilda Schlup) Barg,
logo mais às 20 horas, na Igreja
Evangélica Luterana será realizado

Guaramirim - SC

Flores

Floricultura

Cantinho das

Promoção especial de Finados
Em suas compras cheque pl até 10 dias.

Rua 28 de Agosto, 1864 - fundos. Fone 73- '

0057.

92 anos de História
o ilustre historiador Emílio d
Silva, completa neste domingo (01
seus bem vividos 92 anos de idade
A coluna deseja muitas felicidad
ao aniversariante!

Dr.4Edson'ClirlosSchllk
Vídeo Endostopia Digestiva �

(Estômago e Intestinos)
Uítrassonograâa Geral (Ecografia)

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

·Convênio com Unimed -

Banco do Brasil - CEF - IPESC.

�i. " ....' RESTAURANTE E- PETISQUEIRA, r-

,li, i5VIZARD;-'�:�d'>4"ZINHÓBJ4TISTA r.
l' '.

.
.' 1-

! �I
'", .. , Espeacilizado em frutos do mar.

,

i A,berto diariamente para almoço e janta.
'! I. INSTITuTO DE IDIOMAS 'Quarta e Sexta: SOPA DE PEIXE

QUEM F�Z FALÁ BEM Rl,Ia mPres. ,Epitacio Pessoa, 279, esquina
,

Fone; 72-0294
com a rua Cei. Emílio C. Jordan

Jaráguã do Sul - SC

,
f,__------'.i'---�---------_

'Ia!
'll'

I II '. FONE 72-2689
iI Av.Marechal Deodoro,6Ql� :E, TRIDI.ÓTI-=IS _" Ja��guá doS�}·SC
1

'_ ;,}' .... * ,.',

*' ....u..ilMI., ir, -.I ......... i ....01 àIIiL

Iõlfö)� Av.Marechal Deodoro.601
IJ"'W�LUJ

.

' FONE 72-2689 Jaraguá doSul'SC

.,
" "

,_.,""' •• ;..', .vO" , W' ',,,, _ ."" •

.... .-.; 'Al .. "", ....... 'JA! .. ·A� .. 'A'
� 'Po.' .,... ,... .. ... •

Toda Linha Arno e Faet
Fogões, Iavadoras, secadoras, refrigeradores, .

, freezers e moito mais.
'

Venham nos fazer uma visita.
Venham conferir'

RESTAURANTESAMUm
��_ 'i-�. -"'4 _ ��.

Buffet completo com mais de 25pratos �

.

, (1preço é cobradopor qudo
(paga o que consome)

Servimos almoço ejanta
Rua Mal. Floriano Peixoto, 79

em frente a Marrakech

.....

,;"f�ça,sya�
reserva de

passagem,
Hotel e

transladoe
curta

intensament
suas férias.

_-.a - VENDE - ALUGA

.' Breithaupt. 92 (tIejronte tIO
RioClube de Campo)

F"'(047JJ 72-259B
Jaragulf doSul- SC,

RuaReinoldoRau,632
Fone:' 72·1599

'A melhorforma depremiar
Bom desempenho, qualidade eprodutividade.

...� ,
,

'

......0_ ........_ ...... _111 ,.... o�_ o .....

........................................,_ 0 _

==--_ o __ _ c.e..o_':=........rto __
'

ewIM o.......... o ......
..". ........

Dê "Prêmio Plus"
VARIG:
72-0091

Sempre um prato especial com a, '

, qualidade do arroz Urbano e tio Urbano.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FAEQUENCIA

m,pOllCÖ'
de História

II �.
i� I
i. 'J As festas de quinze anos não

Iit I� estão condicionadas às regras da

II j. etiqueta,
masaos usos emodismos

,

� apresentam suasfilhas à sociedade,
I com grande aparato e encenação.

I'
Tal tradição, mantida
principalmente nas cidades do

interior, encontra eco no Baile de
I Ir Debutantes.
!' �I Nos tempos idos, 'rlt festa de

:1 'apresentaçao funcionava como o

I j' "debut"socialdasjovens em "idade
•

de casar". Esta apresentação social
, tinha sua lógica, uma vez que as

. moças só começavam a[requentar
a sociedade a partir dos dezoito
anos. Nas grandes cidades, como

,

no Rio de Janeiro, atépor.valta der-
1960 ou 1965, as "festas de

,debutantes", ou "festa de quinze
anos", faziam pane dos
i'acontecimentos elegantes ..

I (RealiuuJas deprejerência nos salões
',do Copacabana Palace, reuniam

!'ldllm grande número de meninas da
I melhor sociedade. Havia 11m

j
I

1-'----I .

� I

,I I

, I

ALTA

organizador, uma "patronesse" de
honra, programas ilustrados com

fotografias. e
_

dados sobre as'

debutántes;' "'111IUitIS luzes, mil

fotográfos, grande jantar e baile.

Enfim, o modelo da festa elegante
ao gosto da época. Era também o

tempo das "Miss Elegante Bangu"
e das "GlamourGirls". Caíram em

desuso, porque, hoje, as moças
começam a[requentarmuito cedo.

. DE'TALHES...
A missa: muitas famílias

promoviam, pela ocasião dos 15
anos de suas filhas, missa
comemorativa. A menina entrava

na igreja, linda e sozinha, seguida
pelos irmãos e pelos pais. Flores,
muita música e alegria

completavam a cenmonta (sem
muita ritualização, afinal, não se

tratava de casamento).
"Souvenirs"» as menina-s.

. costumavam oferecer uma

lembrança às amigas. Não se

constituiam de presentes caros.
A valsa: dançada à meia-noite.

A debutante inicia a valsa levada

pelos braços dopai e segue dançando
com osparentesmais velhos, irmãos
epadrinhos, passando rapidamente
de um para outro, até terminar com
o namorado. Edaípordiante, tudo
é dança e descontração.

Em casa: havia um costume da

moça apagar quinze velinhas
trazidaspor quinze amigas, que se

colocavam em torno da pista de

Rosani Casagrunde Breithaupt e Rosane T. Jahnke Vailatti são as
elegantes patroneses do Uaile de J)eb�tantes do

.

Clube Atlético

Baependí, que se, .reallza neste sábado.
7)

".,..! ");\.J ....

'essanâra Gonçalves, filha de
'Antonio (In Memórian) e
I "

Yvonne Alice, de Jaraguâ do

,�ul
1)

Cassiana Lei/a Gonçalves, filha
de Orlando Gilberto e Leila

Teresinha, de Jaraguá do Sul

Bedna Unterstell, filha de Carlos
e Clara Lina, de Porto União

dança acompanhadas por seus

pares. Detalhe 'ro'nifn'(icéJ, cabia
mais na festa pàrt(cular de
aniversário de quinze anos.

Simpática Inauguração
Cristiane Huffenuessler recebeu

os amigos para comemorar a

abertura da filial da CMC - Central
deMarketing& Comunicações, dia.
29 último. Meus sinceros votos de
muito êxito da nova empreitada.
Decadente f!ktoberfest
Toda Blumenau em "repensar"

sua grandiosa festa- As palavras
mais usadas: descaracterização
(confundiram com Carnaval] e um

emergente preconceito contra o

turista paulista.
Temporada Aberta
OClu6ê I5taífö de Guaramirim,

abriu oficialmente suapiscinapara
afrequência doquadro associativo
na presente temporada. Ilustrou a

noitada; realizada dia 23, um bonito

desfile demaiôs e biquinis da Efekius
Lo/á e COH[étção, 'produzidopela

.

equipe da CKA T.

Umpouco
mais da
beleza e

jovialidade
das
debutantes/92
do Clube
Atlético

Baependi:

,"

Clarisse de Mattos Monteiro,
filha de Élio e Maria Danúzia, da
sociedade joinvillense, apresene
se no elegante baile do ßaependí.

Martha CatarinaStern, filha de
CarlMicheleCatin, deIaraguâ
doSul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



: Cibelly Panstein, filha de Zélia Breithaupt, filha de Bruno Güian Fernanda Dias, filha de Blanca Varela Branco, filha de RaquelOppermann, filha de Luiz
�'Aristides eMarlene, deJaraguá e Janice, de Jaragu,�, do Sul Alirio e Iracema, df!Canoinhas Nélio Stradioto e Elisabete, de Alberto e Dilma, de Jaraguá do
�do Sul Jaraguá do Sul Sul

.

t-:

Um pouco da beleza e

jovialidade das
debutantes/92 do 'Clube
Atlético Baependi:

.. j, '

,_....-
.

.,-

Leüa Rosana Ballock, filha de MartaReginadeAvilaBispo,ftlha Caroline Farah, filha de Zani Tatiana Dombusch, filha de

Dauro José e Daisy Marli; de de José Vitorino e Maria, de Dalton e Carin, dePorto União GersonAurélio e' Vera Regina,
'

Florianópolis Jaraguá do Sul de Jaraguâ do Sul

II

o debut éOfrescor da
adolescênciafazendo s '

estréia na sociedade.A
ua

todas estas belasjovens
começa o deslumbramento
pela vida social. Parabéns.
7

Ellisana Gazda; filha de José e Lehanna Sabolwski Dias, filha
Maria, de Curitiba de Ivan GuiJhenne eAnaMa1'ÍIl,

.;Je.JOÍ1l1Jüle.1
; t;

! '1l \!OI i!I 'ii '" '!l@;;';J.1iiU,,,,;o.F.nll::U:C'H::lI::i:!;::IiJCl!!t e :'U�:" '!.!" "I!!" O".• '

� ... �� __ !J:'!!!1 :
(. tI ..

' .� � .( - :i • a.
_

,t'
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(SPÉZIA
I

, Chevy 500 SL -

�' branca - 87

�,i Caravan Comodoro -

,'� cinza met.- 83
,

'�I �
Corcel II -

'it bege - 83

�
,

�.! Gol LS -

I c vermelho - 87

!
I Saveiro GL 1.8 -

I preta - 88

! PrêmioCS-
! II preto - 86
t 'IJI B íl'I ,,' ras I Ia -

t (Ir
branca - 79

·1'; '.�, Parati GL 1.8 -

I ! preta - 87
�� � Uno SX-
I II .

� preto - 86
m Escort XR3 -

I

l.1
�I

branco - 81

Opala Diplomata 4p -

prata - 89'

"� I'
� II Motos
I:.: RD-350- branca - 91

� CG-125 - azul- 86
r l,lij ML-125 - preta - 84

,

'.

�!,J XL�-350 - preta - 87

: SPEZIA

{ Automóveis -

I [ End.Coml.� . ? r-

i Rua Joinville, slN
It Fone:0473-72 2599

End.Resid.
Rua Guaramírb», SIN
Fone:0473-721003
.Bairro Vila Nova

HP
Goi CL-

Menegotti
Escort L
cinza - 91

VoyageLS
.
"verde - .82 .

Gol CL

preto � 87
GoIGL

bege-90
Santàna Clf -

preto -86
Santana CL-

prata - 89

VoyageLS
branco - 83'

VoyageLS-
azul- 85

VoyageCL
cinza - 88/89

Quantum GLS -

azul-86/87
Quantum CL 2.0 -

preta - 88/89
KombiSTD

bege - 89-
SaveiroOL
azul-9a
GoIC
cinza -87
GoiCL
branco - 89
GoIOL

prata - 90/91
VoyageCL
vermelho - 88

Voyage OL 1.8 -

vermelho - 92

ApolloGLS-
prata -91

Santana CO

preto - 85/86
Santana es-
cinza - 86

Verona LX
vermelho - 90

,; sr,

;
•

..

.. Menegolti \lefculos 5 A

Fonés:72-0499 - 72-0378 -

Caixa Postal, 412.
Av. Marechal DeodQro, 930-
Jaraguá do Sul - SC.

Cízeski
Automóveis Ltda

Volvo NL intercooler
branco- 90 • cons.

Volvo N·10 Turbo
branco ·88

Scania 112HS·
branco - 87 c��c.ons.
Mercedes 1924 .

branco-Bl
Men:cides 2216·

vermelho -83 - basculante
Mercedes 608 .

azul -82e83

Volkswagen 7.90-
vermelho- 88

Dodge700 -

azul-78
D - 20 Custom S cabine d,upla .

azul met. - 88

Fiorino -

branco -Bâ

Chevy 500 SL -

preta ·89
Kadett SUE
vermelho- 90
Chevette SL -

branco88

Opala Diplomata
branco-86
MonzaSUE
branco -Bâ
KombiSTD·
branco -B?

Kombr- furgão -

branco -82
Parati S·
branco-84
GolGT 1.8-

preto -86
Fusca 1300-

81 e83
Fusca 1600-
84e 85

.. Escort GI·

preto ·87
Escort L·
verde - 86
Belina L·
marron -86

UnoCSTop·
prata·89
F-4000·

branco -83

Pampa -

vermelho - 88
Parati S
branco-86
Belina L·
cinza - 82

MonzaSL ..

" ..
..;_

_.-t

vermelho - 84
Bel ReyGL..

r

azul.88

Pampa.
'! > � *� vemlelho • 88

GolCL-- ,,-"" ,,',

prata·92 - OK
branco - 80 a 86

Rua .João Zapella, 88
Fone:0473-72 0301

Jaraguá do Sul •
.

branco - 89 - G
Saveiro GL 1.8 -

prata - 91 - G

Escort GL
cinza met. - 86 - A

EscortGL
cinza met. - 89 - A

Uno 1.5R
vermelho - 87 - A

Opala Comodoro 2p -

dourado - 87 - A
t Chevy-500 -

bege - 87 - G

Goi Plus 1.8 -

Bege mel. - 86 - G

Fusca 1300 L -

branco - 83 - G

Escort L
cinza met, - 91 - A
MonzàSL/E

vermelho - 87 - A

Voyage Plus -

dourado - 86 - A
GoIS

branco - 86 - A
�

Santana CD -

prata - 85 - G

Motos
CBX-750 F (7000 KM) -

azul- 90
CG-l25 - preta - 90

CBX-750 - branca - 87
Bote Inflável - vermelho

.

Carretinha plmoto -

azul- OK
.

, -;;,

. ..; t·

Tibério
Automóveis
Santana GLS 4p - 87 - A
branco - Cr$ 65.000.000,00 O
Escort XR3 -'81' ':A
preto - Cr$ 50.000.000,00
Escort XR3 - 87 - A

prata - Cr$ 55.000.000,00
Parati S - 85 - A
branca - ( $' 4<>:000.000,00
Parati CL - 88 - A
branca - Cr$ 50.000.000,00 )
Passat LS - 86 - A
branco - Cr$ 30.000.000,00
Passat 1.8 - 83 - A
verde met.

Cr$ 20.000.000,00
Uno1.5R-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-np - 85 - A
branco - Cr$ 20.000.000,00
Dei ReyGL- 88-A
azul - Cr$42.000.000�00
Del Rey GL - 86 - A

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

I branco - (r$ 25.Q90.QPP,oo
Fusca - A-83

cinza - Cr$ 20.000.000,00

Motos

IDR 125 - 9x Cr$ 435.000,00
90 - prata - Cr$ 9.500.000,00
CG 125 - 2.3x - Cr$ 355.000,00

.

90 - prata - Cr$ 7.500.000,00

-

,Rua Bernardo
Qornbusch, S/N"
Fone:0473-72 07 59
Jaraguá do Sul

Men,egotti Veículos
ABRA o OLHO!, CARRO USADO E REVISADO SÓ NA MENEGOTTI VEÍCULOS.

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

,
.

HP
Automóveis

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JAVEL
Veículos Novos

Tempre. Ouro -

vermelho - G

Tempra Prata
branco - G

Ternpra Ouro.,
branco- G

Elba Weekend I.E. 1.6 -

oranca - G - 93
Fiorino l.5 -

branco - G - 93

PiCk.-L1p -

cinza - A -93

, Tempra Prata -

cinza - G
Elba Weekend 4p IE"-'"

,

cinza - G
-

Veículos Usados
Pick-up -

azul- 88 - A -,

Prêmio S-
branco - 87 - A
Prêmio S-

cinza - 90-A
Uno CS-

branco - 92 - A
Saveiro Cl, -

azul- 89 - A

, UnoMille-
branco - 91 - G
Escort XR3 1.8-

Prêmio CSL
verde - 90 - A
Monza SL/E
cinza - 88 - A

UnoCS -

azul- 88 - A
Fusca 1300 L -

bege - 82 -A
Passat GTS-

bege - �2/83 - A

i Jaraguá Veículos, Peças e

Serviços Ltda.
, Rua JoãoZapella, 214-
fone 72-2111

Pensou FIAT ligue :-

9 (0473) 72-2111
'

- �,'

Santana GLS 4p -

-

branco - 88 - A
Uno CS-

azul - 90 - Go,
Patati L5"� tU

branca - 85 - A
Parati CL

prata -87-A

Chevy 500bL 1.6S

preta - 91- G
C-lO Carroçada madeirá

vermelha - 72 - G

MonzaSUE-
.

preto- 'ii'-A
Voyage LS
cinza - 83 - G
Ford F-1000-
cinza - 85 - D
.

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

vermelho - 75

Rod. DR 280 - KM 56

Fone (0473) 7�-0035

'DIVERSOS

COMPRO
,

Casa de alvenaria no valor

negociado entre Cr$
55.000.000,00 a Cr$
90.000.000,00. Tratar pelo
fone 72-1169 ramal 222 falar
c/Paulo.

TERRENO EM
ILHOTA

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. Preçoos 13.000.000,00.

'COMPRO
Chevette ano 83 ou 84, pago
à vista. Contatos pelo fone

72-0045, com Andréia.

'VENDE-SE
Terreno localizado em

Schroeder à 5 minutos do

centro, com 15.000m2. Preço
i CrS 30.000.000,00. Acenase

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

PRECISA-SE
Precísa-se de empregada
doméstica que possa dormir
no emprego para trabalhar
em Blumenau. Contatos

pelo fone: 23-0465.

Se você tá afim de trocar,
sua geladeira, vender seu
liquidificador, comprar

um televisor'melhor, etc...
Anuncie no

CP
CLASSIFICADQS�'

Liguejá :72-3363
ou venha ao nosso balcão,

publicitário, na
.Av. Mal. Deodoro, 122/]° andar.

ENGENHEIRO
CIVILE

ADVOGADO
Profissional liberal, formado
.em Direito e Engenharia
I Civil, tem interesse em

trabalhar em Jaraguá do Sul.
Empresas e instituições
interessadas favor ligarpara '

o telefone de contato: 72-

3648, falar com Marli.
/ ....... .J.._ --t

GATOS SIAMÊSES
Vendo lindos filhotes de gato
,siamês. Tratar na rua Clemente
: Schmitz, 97 ou no Escritório de
A Comercial, Av. Mal.

Deodoro, 122,20 andar, falar cl
Da.Yvonne.

lVEND01-[Três gaiolas pl canários, de
49x50x20cm, assoalho de
alumínio, semi-novas, Cr$
165.000,00. Tel. 72-1765, cl dr.

I Falcone.

"JAV,EL"
Aceitamos cartas de crédito. 'Melhor preço em veículos
novos e usados. Atendimento 'especíalízado eoficina ..

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

ipara fábrica, recreativa"
'chácara ou loteamento, cl
200m de frente. Preço.Crâ
350.000.000,00, tratar pelo
telefone 72-2990 (após as

18:30hs), tratarcomAdejair
E. BalsaneIli.

ESCORT85
Vende-se Escort 85 em ótimo
estado de conservação. Valor

..

Cr$ 40.000.000,00, tratar com
Cezar pelo fone 73-0077.

D.ANAMAAS
Da.Anaaceitaencomendasde
strudel, doces de natal entre
outros. Rua Exp. Antonio C.
Ferreira, 1153 - Centro.

rJ
i

,

I

Rua João ZapeUa,
'�,!lt- fone 72-2111. '
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VENDAS

Larlmóveis
Av..Mal. Deodoro, 141

'.

LOCAÇÕES

LOTEAMENTOS

VENDAS
TERRENO 13,50 x 38 na Rua Nicolau Schmitz.
APARTAMENTO, Ed, Jaraguã, cf 3 dorm.
CASA MISTA, cf I apto na Rua João Grubba. próx. à Weg II
CASA - Rua Arduino Pradi, cl 126,OOm2, em alvenaria, terreno
c/12x32
CASA - TERH ENO - Rua da Faculdade
TERRI \NO ' Próx. Faculdade. ct 700m2
CASA, Rua 25 de Julho, Vila Nova.

APARTAMENTO - Ed. Joana, c/02 donn, dep. de empregada,
sala, cozinha e garagem -

APARTAMENTO ' Ed. Jaraguá, cf 2 dorm. + dep. De empregada
SAI,A COMERCIAI;'" Rua Bernardo Dornbusch, c/80m2
SALA COMERCIAL -Rua Roberto Seidel- Corupá
CASA DE AI.VENARIA -Rua 322,sfn.' Ilhada Figueira. cf3 dorm.,
sala. cozinha, lkw. PC')X. à Tranportadora LH.
APARTAMENTO - Av. Getulio Vargas (Sobre o

Unibanco). c/3 donn., salacozinha, bwc
APARTAMENTÖ - Rua Albino Zanghelini - N. Ramos, cl
3 donn., sala, cozinha, bwc

CASA DEALVENARIA, Rua BR 280, nO 1959-
fundos, cl 2 dorm, sala, cozinha e garagem.
APARTAMENTO - Ed. Menegotti, c/3 dorm., sãla,
cozinha, C/2 BWCs, área de serviço, 2° andar - Cr$
1.000.000,00.
CÁ<;A DE ALVE:'IiARIA ' rua Diedrich Horchers. anexo
ao n" J:\ I. lateral após Café Sasse. cl I dorrn .. sala,
cozinha e bwc ' (.'1'$ 40f).OOO.OO
07 CASASDEA,LVENARIA - rua Alfredo Funcke, 76,.
cl 2 donn., sala, cozinha, bwc, área de serviço - Cr$

550.000,00.

'.

CRECI 0914 - J

VENDE

CASA UE ALVENARIA - cl 370m2, si

acabamento, tereno cl 954m2, Rua Amazonas
(LaI. da Av. Mal Deodoro).
CASA UE ALVENARIA: cl 100m2, terreno cl
450m2, Rua Francisco de Paula

-,

CASA UE ALVENARIA - cl 200m2, terreno cl
450m2, situada no Jaraguä-Esquerdo, próx.
Lanchonete Chaplin.

- CASA UI� ALVHNARIA - cl 130m2, terreno cl
450m2, suuada à Rua Guanabara.

CASA UE MAUEIRA - cl 100m2, terreno 'c!
1430m2,.rua Leopoldo Gerent.
AI'ARTAMENTO - cl 3 dorm. + dep. de

empregada, no Ed. Menegotti.
APARTAMENTO - e/194m2, Ed. Carvalho, 6°
andar.
APARTAMENTO - c/86m2, 2 dorm., no Ed,

Maguilú.
TERRENO -' cl 378m2, no Loteamento

Carnpagnhat.
TERRENO - cl 652m2, rua Emma Ziemann,
próx, a ponte do Grubba.
TERRENO - cl IOOOm2, próx. ao Botafogo.
TERRENO - c/80S1!\2, rua Manoel' Lopes da
Silva.

.,

CIIACARA - e/2oo.000m2, situada no Molha,

ALUGA.

SALACOMERCIAL - rua Bernardo Dornbusch,

e(7pm2

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



jMARGOT
AD� GRUBBA LEHMANN, OReial do Registro

CMl do lo. Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, f.atodo de

Santa Catarina, Brasil, raz saber que compareceram em cartório
exibindo 08 documentos exigidos pela' .ei, a Rm de se hablUtarem
.para c.sar, os seguintes:

Paraná,domiciliadae residenteemSanta Luzia, nestacidade, filha
de Nelsa Maria Kroth -

EDITALN° 18.483 DE 2t.l0-�
VALMOR BACUMANNEJOSIANEMMUADE AZEVEDO

Elt-, brasileiro, solteiro, operáriQ, natwal deJaraguá doSul,\d0miciliado
e residente na Rua J.ei1o,NocoluzZ� 220, em Àgua Verde, nesta
cidade, filM de Egold Bacbmann e Irma Jung Bachmann -

Ela, brasileira, solteira, do 'lar, natural de Guapi�ma, Paraná �
-

domréiliada'e residente na Rua RemoldocRau, 72a,lfl!sla ci<lâde;
filha de Joao Augusto de Azevedo e Marlene Rodrigues de Azevedo

EDITAL N° 18.488 DE 19-10-92
DORIVAL SELL E ARLETE GONÇALVES DA SILVA ,

Ele, brasileiro, solteiro, pedreiro, natural deJaJa� do Su�domi�o
e residente na Rua Luiz Gonzaga Ayroso, 91, emJaJaguá-EsquerdQ,
nesta cidade, filho de Udo Seu e Edna Guenther Seu -

Ela, brasileira, solteira, modelista, natural de Cruz Alta, Rio
Grande do Sul, domiciliada e residente na Rua Luiz Gonzaga
Ayroso, 91, em Jaraguá-Esquerdo, nesta cidade, filha de Maria

Gonçalves da Silva -

EDITAL N° 18.494 DEU-IO-92
PEDRO MOKWAE SILVIA SCHEWINSKY
Ele, brasileiro, solteiro, lavJador, natwal de JaJaguá do� domiciliado
e residente em Garibaldi, nesta cidade, filho de Adao Mokwa e

Joana Urbanski Mokwa -

'

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Corupá, neste Estado,
domiciliada e residente em Estrada Garibaldi, nesta cidade, filha
de Mario Schewinsk)l e Clara Schewinski -

.

ÁREA 52.000,00 M2
Anexo a Faculdade

EDITAL N° 18.489 DE 19-10-92
ERNICLEOMARSCHWEIGERTELEIIAAPARECJDASO�
Ele, brasileiro, solteiro, serralheiro, natural de Maripá, Paraná,
domiciliado e residente na Rua João Satler, em Barra do Rio
Cêrro, nesta cidade, filho de Amo ,Scltweigert e Hildegatd Isoldi
SchWeigert -

' ,
,

'

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Correia Pinto, neste
Estado, domiciliada e residente na Rua João Satler, em Bárra do
Rio Cerro, nesta cidade, filha de Celso Soares e Santa da Silva
Soares -

--;- I

�I I

I
�� I

1� I
I

EDITAL N° 18.495 DEU-lo:.92
ADOLAR ALBERTO KRUTZSCH EELAlNEJUNGES
Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de escrit6rio, natural de JaragUá
do Sul, domiciliado e residente na Rua AngeloTancon, 156, nesta
cidade, filho de Mario Krutzsch e Edla Schwan Krutzsch -

Éla, brasileira, solteira, secretária, natural de Itapiranga, neste
Estado, domiciliada e residente na RuaAngeloTancon, 156, nesta
cidade, filha de Amildo Balduino Junges e Claudina Junges -

EDITALN· 496 DE 23-10-92
CLAUDINEI CORREIA E D1RLENÉ HENCKMAIER '

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de escrit6rio, natural de Toledo,
Paraná, domicilíadoe residente na RU,a José Narlocb, em Jaraguá
Esquerdo, nesta cidade, filhodeAnezioMarquesCorreia eAlzira
Candida Correia -

Ela, brasileira, solteira, auxiliarde escritório, natural de Palmeiras
Lages, neste Estado, domiciliada e residente na Rua JoséNarlocb,
em Jaraguá-Esquerdo, nestacidade, filha deRogérioHenckmaier
e Dilma Antunes Henck -

VENDE-SE terreno de

1.212,31 mi na Marechal
Deodoro, com 26,00 m de

frente

EDITAL N° 18.490 DE 19-10-92
OSMAR FUR(.AN E IVONE MARIA BORTOLINI

Ele, brasileiro, divorciado, funcionário público estadual, natural
deJacintoMachado, neste Estado, domiciliado e residente naRua
MaxArthur Fiedler, 58, nesta cidade, filho de José Furlan e Lucia
Cadorin Furlan -

Ela, -brasileira, solteira, fllncionária pública estadual, natural de
Taió; neste Estado, dOlDiciliada e residente na Rua MaxArthur
Fiedler, 58, nesta cidade, f:jlha de Ardui�o Bortolinl e Maria
Bortolini -

EDITAL N° 18.491 DE 21-10-92

�CIO BIER E ISOLDEMOHR

Ele, brasileiro, solteiro, guarda industrial, natural de Jaraguá do
. Sul, domiciliado e residente na Rua Itapocuzinho, .4640, Bairro
João Pessoa, nesta cidade, filho de Walter Bier e Gerda Klebber
Bier-
Ela, brasileira, solteira, industriária, natural de Aterrado Torto,
Pouso Redondo, neste Estado, domiciliada e residente na Rua

Itapocuzinho,4,640, nesta cidade, filhadeCelsoMohreHingeborg
Vera Mohr-

!EDITAL N° 18.497 DE 26-10-92
MARCOS IDEGARKAMCHEMEMALUCÉUAMAGAU NI!.VES

Ele, brasileiro, solteiro, eletricista, natural de Joinville, neste

Estado, domiciliado e residente na Rua Leopoldo Janssen, 422,
nesta cidade, filho de Edegar Kamchem e Maria Sabino da Silva
Kamchem-

.

Ela, brasileira, solteira, assistente, natural de Barra Velha, neste
Estado, domiciliada e residente na Rua Leopoldo Janssen, 422,
nesta cidade, filha de Gessi Eugenio das Neves e Maria Zenaide

LOTES FINANCIADOS

possuimos diversos lotes
,

para sua escolha. EDITAL N° 18.492 DE 21-10-92
PAULO SANTANA E LIANE TEREZINHA KROTH

Ele, brasileiro, viúvo, pedreiro, natural de Lontras, neste Estado,
domiciliado e residen.te em Santa Luzia, nesta cidade, filho de
Emilio Sant'Ana e Olindina Sant'Ana •

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Novo Sarandi - Toledo,

das Neves-
.v

I ,E para que chegue ao conhecimen to de todos mandei passar o
presente Editai, que será publi�ado pela Imprensa e em Cartório,
onde será afixado durante iS dias.

CHÁCARA

� CHIODINI

Empreendimentos ltnobiliários
Av. Mal. Deodoro, 1451 fone (04'73) 71-0112

VENDE: -

Completarnênté formada
com casa 100m2 de alve-

I
I
1
I
I
I
'I
I

I
I
I
I
I

, I
I
I
I
I

Anuncie no. .

narra mais

chacreiro, lagoas
concretadas . terreno

14.000m2 - Ilha da Figueira
a 5km do Centro

para
todas

casa

CP
CLASSIFICADOS

72-3363Casa de Alvenaria cl 160m2 - Ilha da Figueira
Terreno Ilha da Figueira cl 450m2 - 330m2

Sala Comercial- c/123m2 (térreo) - Ed. Florença
; APARTAMENTO - Lquarto, cl 68m2, Av. Mal. Deodoro
'APARTAMENTO -l quarto, cl 63,5Om2, Rua Emíl ijurow (Centro)
APARTAMENTO - 2 quartos, cl 13l;50m2, Av. Mal. Deodoro
APARTAMENTO - 2 quartos, cl fr7,00m2, Cjto Residencial Amizade
CASA DE·ALVENARIA - semi-acabada, cl 280m2, Vila Rau

; CASA EM CONSTRUÇÃO - cl 70m2, Vila Rau

f TERRENO - cl 400m2, Vila Rau

Nãofique
de/ora.

», •

o� 1 1

Empreendimentos lrnobiharios Marcatto
_-- - -

Av. Mal, Deodoro. 1179

�
tia

72·1136

�,
I
I
I' '

_______________________________J

Compra eVende. , I
! IEDITAL

RodriguesOtíea Uda - Rua do Príncipe, 345 - Nesta; Paulo Cezar
Cardoso - Rua Abolição, 171 - Nesta; Rosemere Garcia Verch
ME - Rua Luiz Sarti, 1054 - Nesta; Soraia Zunlno de Carvalho
SanL - Rua Max Doering, 490 - Nesta; Soplnu5 Ind. e Com. de
Madeiras - Rua Roberto Seidel, 1133' Corupá;Waldemlro Rahn

,- Estrada Rio da Luz, sinO - Nesta,

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se
recusaram a aceitar a d�da intimação, faz por intermédio do
presente edital, para que os-mesmos compareçam neste cartório .

na Rua ArthurMüller, 78, no prazo da Lei, a fim de líqu ,daro
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, 2,7/1Q'lm.
ÁUREAMÜlLER,GRUBBA. Tabeliã eOficial deProtesto

e'ritulos -

ÁUREAMÜLLER GRUBBA, 'Iabeliâ e Oficial de TItulos
da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na
forma da Lei etc.

Faz saber a todos quanto esteedital virem que se acham
neste cartório para Protestos os Títulos contra:CONSTRUTORA

BEM�PI LTOA.
Construções industriais

Residências e instalações em geral
Estações de (ratamento de efluentes

Rua João 1 Ayroso, 521 - IaraguâEsquerdo
Fone: (0473) 72-2019 � Jaraguá do Sul- SC

.

Baby BabasCriações Inr. Uda - Rua João PicoUi, 166,519 - Nesta;
Crisaltek A�ab. Têxtil Uda - Rua Estr. Schroeder, sInO km 3,5 -

Schroeder; Crisaltex Acab. Têxtil LIda - Av. Mal Deodoro, 159 -

Nesta; Flavio Rogério Ramos - Av. Mal. Floriano sIno - Nesta;
Gráfica Diego fi,tda - MEl - Rua Senador Schres sInO - Nesta;
Luglane Com. Repr. Lt,da - Rua FrederichSonnenhol, 793 - Nesta;
Maria Marlene. Rocha Bakr - Av. Mal. Deodoro, 903 - Nesta;
,Maria Marlene Rocbà Bakr - Av. Mal Deodoro, 903 - Nesta;
IOtavio Demarchi - Estrada Garibaldi, 3514 - Nesta; Oro Org.
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Jaragu' do Sul - Centenas de
monos de várias espécimes

receram boiando nos rios da
e Jaraguá. Convocada, a

lIWlKlaQIO deAmparo à Tecnologia
ao Meio Ambiente (Fatma),
letou amostras da água e

nstatou baixo teor de oxigênio,
virtude da explosão de

actérias, I causada pela
, • .1;
I', composição de resídubs

I � gAnicos. Segundo moradores,
.

I � unidade abatedora de frangos
! j i r Ceval estaria despejando
!! .

ríduos poluentes diretamente
j

i��� :�r:�al=���:�eit:e :'.�.J: a Du,!e lembr,! �o rio limpo
...."I.i'i'tamento, mas fOi notificada pela .:

,

. .

':" .....
:;',

.. J

'.

ttma.
moradoresda redondezada pontel "Só que-até agora nada, já

:! Bertha Weege. estamos cansados de reclamar",

1. Uma espessa camada de F�ancisco R�h, residente na acrescenta. Uma antiga moradora,

.

rdura flutuava ontem nas
localidade de R..o da �uz, perto' Ana Duwe de 79 anos, lembra

I, �l oximidades de uma -tubulaçao
da <:ewl,_é o"crítico mas ferrenho I

com saudades�a época emque se

j I e escoa no rio da Luz residuos da suuaçao: Isto é uma vergonha, banhava no no da Luz e um

I i estação de tratamento da Ceval. serepetesempre,acadavezquea comerciante que tem um bar ao

I
I imprensa procura a empresa, a lado da Ceval diz que antigamente

I
I inda por vários quilômetros rio direção diz que é.falha técnica no assava de 60 a 8Oquilos de costela
, aixo até chegar no rio Jaraguá, sistema, mas cu acho que ele nunca para clientesde finaisdesemana.
l de se encontra ()maior volume funcionou", enfatiza. Outro "Agora ninguém te�,l a coragem
t peixesmortos (traíras, bagres, morador Valmir Klabunde, de comer-no meu bar, porque o

I'! rpas e tiläpias) podiam sc informa quc hä mais de trêsmcses mau-cheiroédemais",lamenta.
servar restos orgânicos. Os a Ccval reuniu a comunidade e Urubus e moscas em excesso

ixes, sufocados, emergiam em prometeu acabar com a poluição também incomodam a

sca de ar. Cena que se repetia e omau-cheiro em no máximo 15 comunidade (ja região que
sde domingo, segundo dias." reclama providências. Peixes em decomposição exalam terrível mau-cheiro

, ,'" '1'

analisou água do rio

A unidade jaraguaense da eeval"
abate 65 mil frangos/dia e exporta
80% de sua produção para a

Europa e o Japão. "Temos uma

Segunda Ieda, os testes "Realmente tivemos problemas qualidade internacional que não J

traram baixo teor de com equipamentos de grande seria reconhecida se não

:gênio. "O nível de PH estava porte (dois aeradores) que tivéssemos rigorosos padrões de 'I

0,9%, quando Q normal é' reduziram poralguns dias em 50% controle sanitário", alega o I

tar entre 6,0 a 9,O%",.informa. a capacidade de tratamento dos superintendente.
"

I
falta de oxigenização foi resíduos poluentes, porém A empresa investiu US$ 800

�.'�.' usada por uma explosão na acionamos a empresa responsável mil na sua estação de tratamento
r puJação de bactérias, '. ,e' pedimos, além de reforço nos .: -de efluentes que é compostopor

�. 'ginada pela�ecomposiçãO de Crosta de gordura na boca da tubulaçlo da Ceval equipamentos já existentes a um decantador primário, um

! �fduos orgânicos. Porém, implantação de novas tanque de' oxidação, um,,'

I tro·fator que:ájudou a _

A gerente regional� Fatma Bacia Hidrográfica do Rio jnaqaínäríos", anunciou.
'

desencantador final e uma prensa
ovocar amortandade de

"

infõrmou q;tae a CévaI for' Itapocu, que está em fase de desaguadora. Os dois áeradores
ixes: um surto de algas, que notificada qUinta-feira. •Apesar execução. Os problemas Aroldo Vieira admite o que apresentaram defeitos se

do Ieda, acontece quando de a empresa ter cumprido Ocorridos na es�çlo de problema visüal, não contesta que localizam no tanque de oxídação-
uma inversão repentína de corretamente com seu �Ja!Bento podem acontecer '08 despejos daCeval tenham sido A estação começou a funcionar

peratura, fato que ocorreu cronograma de obras, "em ciu'älquer empresa, o responsávem pelamorte dos peixes. em esquema de pré-operação em
ii. mo stibito calor dos tiltimos participante que é do Programa

">

impo�te é que as soluçOes "Eles só apareceram mortos lá março deste ano. A Ceval �e
I .I.�._.:-'::J:.; '. ,.� -.'; ����".ro:',1 ,';.0 �.t :�:�P,efa��r-1P.tPj�I!,��.-.- ,,,,�ia!q!á..R�AW�P.M�,� � r ��!a�'!l�,9!M.le _<?�!,i�A�����l,Y,; ;,.>J�(J.l.g.p.���;�l!��"!�����..��U®�

�", ..:t'}� s t�\�!.:.��:�\.. .��IU� t�n.,! .... 1 •. :.�; 'n t�" :��f�'ft,\-T' :�,,\ �\.�,I,I J. .

Falha Técnica

. Ceval alegaproblema
no controle de sistema
Jaraguá do Sul O

superintendente da Ceval, em

Jaraguä do Sul, Aroldo Manoel

Vieira, informou que o problema
mecânico no sistema de tratamento
foi consertado pela empresa /

• responsável, a Pró-Eco, de

Blumenau, e a estação já
funcionava quinta-feira com 100%
de sua capacidade.

encontra com o Rio Cerro ao leito
do rio Jaraguá. E naquele percurso
existem outras empresas, inclusive
os moradores denunciam
constantes tingimentos da água",
lembra o superintendente da CevaL' .
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