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Jaraguá do Sul, 7 a 13 de novembro de 1992 e-s 2.500,00

Governador t,illnm �ano
CÓPIADORA!Ii BALANÇAS

VENDAS E ASSISTtNCIA
104731 72)2...

garante obras

para Jilraguá
contratar as obras, que o governo
do Estado as pagará", afirma o

governador.

A repavimentação da rodovia

JaraguálSchroeder é outra

garantia do governador, que
assegurou as verbas Já estarem

prevista em convênio a.
_

ser

assinado com o Banco Mundial.
"A licitação vai ser aberta
-brevemente, ainda este ano",
complementou Kleinübing.
Páginas 7 e 16

Boa atuação

Pavimentação, cadeia pública e delegacia estão prometidas

Ceval recebe

notificação
daFatma
A Ceval Agroindustrial foi

notificada . novamente pela
Fundação de Amparo à Tec

nologia e ao Meio Ambiente

por poluição ambiental. A em

presa estava despejando
resíduos animais em plantações
de bananas em Íocalidade de
Rio da Luz. Além da

notificação, a Ceval ganhou
prazo de até 15 dias para
providenciar a retirada total
dos restos de frango (vísceras,
penas e carcaças), que
exalavam mau-cheiro e

geravam profusão de moscas e

urubus nas vizinhanças.
Página 6

o governador Vilson Kleinü

bing garantiu a construção de
uma cadeia pública, nova

delegacia e da pavimentação do
acesso à Ferj. As promessas
foram feitas ni início desta

semana, durante visita do

governador à cidade para a

inauguração da nova agência do
Besc. As obras constam no

memorial de oito ítens entregue
pelo prefeito-eleito Durval Vasel
à Kleinübing. "Já no dia dois de
janeiro, o novo prefeito pode

Poluição

.Jaraguá com boa participação nos Jas
Com 86 atletas, a delegação
Jaraguá do Sul foi uma

maiores revelações dos 32" Jog
Abertos de Santa Catarina. _

quinta-feira no início da tardet

município - que participava
sete modalidades ha�

conseguido quatro medalhas

ouro, uma de bronze e uma
'

prata. Os ouros foram para o Ti

(Carabina Apoiada), com Ke
Janssen, duas para o Judô, eu.
para. o atletismo com, a camP1:
Clance Kuhn. Jaragua ocupava
oitava classificação geral
também oitava no quadro
medalhas. "A intenção é subinn ;

pelo menos duas posições
..

relação ao ano passado quanr
ficamos na 11a classificaç;1
geral", anunciou o secretário r
Cultura, Esportes e Turis
Leonel Floriani. Página 11

FONE (0473)72-3200
TELE,X 474 - 519

FAX (0473) 72-0304

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I "'�,Histöria de nossa gente não pode ficar
só na saudade".O Passado só é importante

se o seu tempo foi bem empregado
Opinião do Escritor

. \

A Decadência da classe médiaBarão de Itapocú

pessoas e nesse particular temos
em nossa cidade mostras do

quanto estamos carentes de uma
conduta de cidade civilizada.
Afóra o problema de tóxicos que
todo o mundo prefere ver coberto
com panos quentespara não
melindrar a nova classe rica que

chega, cresce em nosso meio a

prepotência dessa familias que não
respeitam nem.mais as
autoridades. Os recentes
acontecimentos de assalto ao carro

do CORREIO DO POVO, em
Guaramirim, quefrustrou os seus

autores pelo seu despreparo
(felizmentet.foi o exemplo típico
que vimos denunciando e todo o
mundo preferiu botar óculos
escuros para fingir que nada
estavam vendo. Os telefones de
nossa redação tem sido condutores
de ameaças constantes, que

partem, inclusive, das mais alias
autoridades do município, que tem

.

o descaramento de dizer, se certas
atitudes não forem modificadas
com relação aos seus "eu não

respondo pelo que possa
acontecer". Semedidas reais não

forem tomadas por quem de
direito, resta aos ameaçados se
armarpara se defender desses
meliantes que até agora se

consideram impunes pelos crimes
que cometem e prometem
aprontar.

É claro que não toda a classe
média e não deve se generalizar,
comofe: o escritor Dias Gomes
(que deve ter suas razões para
fazê-lo), pois, dentro da
democracia, ela só prospera se a

CLASSEMÉDIA FOR FORTE e

imermediária entre a pobreza
absoluta e a riqueza exagerada.

o dramaturgo DIAS
GOMES quejá retratou a

grandeza trágica de Getulio

Vargas num musical, que escreveu

Sucupira Ame-a OÚ deixe-a,
contando as aventuras de Zeca
Diabo e sua gente na terra de

Odorico, o bem amado, escreve
atualmente "O Iluminado", diz que
o País vive uma farsa. Vai escrever
sobre a decadência da classe
média e declara que a FARSA é a

palavra que melhor define o

momento aluai, em que os

noticiários despejam fatos (e
boatos) tão escabrosos e mais

parecem cenas inventadas por
algum comediógrafo.

Aliás, não só o escritor chega a
essas conclusões com o que vê e

informam, como também outras

IIÁ 50 ANOS

- Em 1942, o país ainda não eslava

Pneialmente em Guerra e a Fazenda

acionai baixava instruções para a

bscrição púhlica das "OBRKiAÇÓES
EGUERRA",a partir dc 10-11-1'J42.
rigaçõcs que poucos conseguiram
ver-depois da vitória dos aliad(f;. mesmo

países do "eixo" pagando pesadas
denizaçôes de guerra aos vencedores.

Jaraguá ainda não possuía estação dc
dio, que viria somente seis anos depois.
Joinville capitalizava esse moderno

tema de comunicação de massa,

blicando na imprensa o seguinte

anúncio: "Ouçam diariamente em 1.600

Kiloeielos das IO:30;is 13:30 e da� I H às

22 horas os programas da ZY -A 5
Radiodifusora dc Joinville''.
- - Passava pela cidade'. procedente de

Horianópolis com destino
à

Capital da
República. uma lirnousinc com motor

acionado a I:IIsollénio (g{tz misto), do sr.
dr. Saulo Ramos. ideado e construído

pelos catarillc!.l�es Mario,Vieira.Alberto
Barhalo e Glndstonc Anuuuc e. a' partir
daí o "cntarina" entrava na era do gas
pobre. usando o "rabo quente' cm lugar
da gasolina racionada.

II.Á 40 ANOS

Em 1952, AL NETO comentava o

�GUN[)O BATi\LlIÃO
DOVIARIO, sediado cm l ages, desde

t35 e '-'Cpliawa porque de ali se encontrar;
I\GES nomapa do Brasil era cidade da

flis alta importância geogr:ílica. sob
�pcCI(lS econômicos e eSlrall·gicos. e

�nto intcrmcdiririo entre as duas maiores

Ipitaisdo Brasil setentrional. Curitiba,
;capilal do I'aran;í e Porto Alegre a

pital gaúcha. I',ra ponte natural entre

vale do rio Itajaí e o norte do Rio

hnde do Sul. Blumenau e Joinvillc,

�ntros dc colonização alemã, é a região

Ifmômica dc maior importância ncste

I :slado. Da mesma forma. a importância
econômica dll norte do RS. com Caxias
como eixo da colonizaçâ« italiana, é

decisiva para Il BrlÍllil sl'Il'nI<J,(,;nHI. A,sim,
I.A(j ES desempenha o papcl reitor no
comércio do Sul brasileiro. I·.m caso dc

l'JIIergi'ncia. bl, "Iucad,,,,,, mares. ,) ;1l'l'SSO
ao Sul tcrri '1ue ser kilo por tcrrn. Por

torra. do Rio a S;ioPaulo. dc S;I!) Paulo
;'1 Curitiba. e de Curilil�a;i l'orto Alegre
pa��ando por I.age�. Por razócs

eSlralégicas o comando do exército
resolveu localizarem Lages um batalhão

rodoviári»,

Reminiscências

80anos
da Guerra
do Contestado

depois seqüestrado pelos seus ex

companheiros e esquartejado. Nilson
Thomé, em seu SANGUE, SUOR E
LAGRIMAS NO CI-IAO DO

CONn�STADO, p. 98, informa que, depois
dc "derrotarTavares, os grupos de Henrique
Wollarid. de Bonifácio Papudo, de Estanislau
Schumann, de Guilherme Helmich e de
Francisco José Carneiro, se entregaram,
num total dc 1.300 pessoas, aos quais foram
prometidas terras para assentamento ...

promessa esta que até hoje os cablocos

esperam ser cumprida!"

Em outubro dc 191)2 foi lembrada a

campanha do CONTESTADO e a sua

cclosao ruais violenta.
,
,

�r HÁ 30 ANOS - I

� Em i962, comenla�a-se a posse do Falava. também. o visitante NE! .SON
(\Ivo Conselho Diretor do ROTARY DRIESSI:N. () Conselho Diretor

'1<--,
UBJARA(il)AD()SUI.:aconlecia cornpun ha-sc j, dc D()H,VAL

rantigo Clube Atlético Bapendí, com MARCATTO, I:I':RNAN()O I\.

�'legaçÕCS
de S. Bento, Joinville e S. SliRIN(jMANN. MOACIR HARB1ERI.

ancisco. Falavam os rotarianos ZEI.INFRO RFIS. III:INZ
lJR·ILLO BARRI':')'O DF KOIII.BACII.ARY FI.AVIAI'iO DE
ZEVEDO, ECiCiON .JOÃO DA MACI':J)O e OSWAI.DO HEUSI.
h�VA, ElJGf:NIO DA SII.VA. Comemorava-se os primeiros dez anos
IJ.:WALDO' IIEUSI, DORVAI. de exislência do clube no exuberanle

fRCATI'O E S(.:I{(i lO TIIOMSI ':N. Vale do lIapocu.

,
�

I�

�m 1972, a hriga pela prefeilura andava Deveria ele Irazer no popa um carIaI.

sa entre ARENA E MDB. Dizia-se enm os dizeres "FIM DA ARI:NA".
.e o MOB cerlo da vilória. eslaria

�parandO
um desfile monslro. onde a - - Falecia o sr. Rudolfo .1alm, induslrial

ra principal seria uma mula. O animal e vice-prefeilo de Ciuaramirim.
ser pintado com faixas hrancas. provocando grand� Irisleza no vizinho

�fecendo uma zehra, figura usada para município. onde era muilo benquislo

OOduziro azarque dä na casa do vizinho. enlre a população.
I

o historiador caiarincnsc Walter
Fernando Piazza, aluai presidente do

Instituto I Iistórico e Geográfico de Santa

Catarina. em seu livro SANTA
CATARINA SUA 11ISTÓRIA - p_ 594,
esclarece que "o Exército Brasileiro utilizou
nesta campanha militar cerca dc 6.000

homens, a Iém de 1.1)1)1) vaqueilnos.
conhecedores da regi;ill, com cerca de 3.000
nlortos".

Dante Martorano, em artigo n'O
ESTADO. 27-12-1984, dizia que JOSÉ
MARIA um dia teve que reconhecer no

comand,? dos Pares de França o

I\LEMAOZINHO. Para istoo"habilitou"

por documento. Confiou-lhe o combale
aos peludos em Lucena, Papanduva,
Iracema, Rio Negro, Campo Alegre e em

terras de Joinville e de Blumenau.Na venlade, segundo Herqllano GomL'S
Malhias, sócio henemérito do Insl. IIL\lórieo
c Geográfico Brasileiro, a QUESTAO
DO CONTESTADO. Icm como ponlos
cxln:mos <li ann; 1494 a 14% - a "Capitul1Çi'1O
da participação do Mar Oceano", de
Tordesilhas até a extinção dos Terrilórios
Fedefilis do Iguaçu e I'onla Por�, na

Consl it u ição de.1 R-O'J-1946.

Deslas, o enlrocamenlo rodofcrroviário
em Jamguá do Sul, serviu para o transporte
da Força Pública do Estado e do Exércilo,
mesmo ainda no tempo dos remanescentes
grupos que formavam o banditismo de

fronteira, (CP. cd. 520, p. 1, de 11-05-

1929) do caudilho Fabrício Vieira.

PauloRamos Derengoski, em artigo O
CONlESTADO (de 27-06-1982), falando
nQs jagunços, escrevia: "O 'A1emãozinho'
Wolland entra triunfalmente em Itaiópolis",
ainda no inverno de 1914.

IIÁ 20 ANOS

Frei Aurélio Stulzer, em A GUERRA.

DOS FANÁTICOS - Contribuiçao dos

Franciscanos, p. 68 transcreve interessante
artigo do Ir. Marista Leao Magno, escrito
para o CORREIO DO POVO, ed. 2.771,
!'Ie 02-02-74.

Os monges JoãoJosé deAgostin, João
Maria de Jesus e José Maria (ou Miguel
Lucena de Boaventura), especialmente este,
em 1911, como militar desertor levou os

fanáticos a um verdadeiro extermínio.

Dante Martorano, em seu livro A
GUERRA DO CONTESTADO E SUAS
CAUSAS, dizia que p hahitanle da região
eril mescla de muilOs grupos humanos, de
diferentes origens. dcscemlcntes dos

Iropeiros. de refugiados "farroupilhas" de
1835/1845. de "federalistas" de 1892194,
de mateiros, 'gente do mato', c o ambiente
criminógeno, de fatores como deficiências

económicas, servidão de muitos pobres a

uns poucos ricos. depois o analfabetismo,
a ignorância, e a incultura, a vida rústica
sem aperfeiçoamento espiritual.

O litoral calarinense. conludo, não

deixou de tci' participação nas ações dos
jagunços ou das forças legalistas.

Dona Ida, mãe de LV. Sehmöekel,
lembrava os tempos de Rioi Negro. Um
dia a mãe mandou esconder a broa no

feno. Os jagunços, sob ameaças, acharam
o pão. A mãe, mais tarde teve que fazer
outra fornada.

1 HÁ 10 ANOS'

hEm 1982. Jaraguá fazia sucesso no da lerra, 10lando vários ônihus'.

... ,Iival Universitário da Canção. em - - O prefeilo SigolfSehünke sancionava

imenau.
colocando três, denIre as doze a I.ei n"876/R2. que concedia subvenção

Ihores da 'vII FESTIVAL.. ;) Fundaç,jo Edu('acional Jaraguaense -

t<
ticipando de todas as eliminalórias, FERJ -

. no valor de Cr$ 2.800.000,00.
nasccr" deAgostinho Borba. 'De Viola - - Pe. MARIO BONATrI, de Lorena-

Jmão" c "Pranto de um Samhista". de SI' escrevia, abordando aspectos do

l'rval Borba Neto. foram classificadas SEMINÁRIO DE CORUI'Á. pela
�l're ás doze melhores. onde não fallou passagem de seu jubileu de ouro que.

�io da torcida de Jaraguá do Sul que como o Colégio Salesiano de Aseurra, o

,tez presente em màssa no Galegão. Seráfico de Rodeio e Instituto Missionário
r }lcipalmente na sábado, quando da Consolata de Rio do Oeste.

�Í1iram para Blumenau em torno de contribuíram �ra sc fonnarem evencercm

[�pessoas que foram apoiar os músicos, na vida.

Surge a personagem de Henrique
Wolland, o vulgo alemãozinho, filho de

Hansa lIumboldt (hoje Corupá). O

pesquisador Gerhard Herrmann, em seu

livro HANSA HUMBOLDT ontem, hoje·
CORUPÁ, p. 156, informa que seus pais
moravam à Rua João Tossini e participou
ativamente da Guerra do Contestado, como
um dos líderes que, el).tregando-se para
evitar maiorderramamento de sangue, fQi

A foto é de JOÃO MARIA, original
pertencente ao dr. Aluízio Biasi, Fpolis e a

cedeu ao arquiteto Rau, para a SeCr. de
Cultura do Paraná, em 05-09-89.

Frilz \'On Jllraguá • 1l/92.

Expediente
Fundado em 10 de maio de 1919 - Diretor: Eugênio Victor Schmöckel
(DRTtSC729)-Redação: Sílvia Giese - Repórter: Yvonne AS. Gonçalves(DRTtSC 219) - Coordenador

Comercial: Paulo Tavernard - Corretor: Jaime Blank - Redação, Administração e publicidade Av.
Mal,. Deodoro da Fonseca, 122, 1o.andar, CEP 89251-700/Caixa PosJal19 - 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: Arialves Laus,
Comwsição: Darlon Decleverson. Associado a Adjori e Abrajori - Os artigos assinados não

refletem a opinião do Jornal. Circula na microrregião da Amvali e em mais 93 cidades do Estado,
País e Exterior.

. Altá Tecnologia
J,

em matérias-primas
para alimentos

Fone: (0473) 72-2277 -Jaraguá do Sul- sc
" Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



PAULO TAVERNARD

ANOTAÇÕES
Bid Speacks
o relatório do BID (Banco Interamericano de

Desenvolvimento) divulgado na semana passada, diz que o
Brasil terá, em 92 um crescimento econômico moderado,
mas o setor agrícola obterá boas colheitas. As razõespara o

pequeno crescimento. segundo o banco, são o apertofiscal e
o reduzidos níveis de atividade econômica acertados no

acordo com oFMI. Odocumentoprevêsuperávitde VS$1,5
bilhão de conta corrente ainda em 92.

Produtos para Bebê
o Procom, fez um levantamento, abrangendo 85

ttens, IlO qual observou uma diferença depreços de 383%
IlOS produtos para bebê. A caixa com 2 unidades de
mamadeira MINI-FORM da Mimo custava eture Cr$
3.900,00 e Cr$18.850,00. Calcule o absurdo.

Educação
APVCde Curitiba inaugura no ano que vem os cursos

de Engenharia Mecânica e Engenharia Química com 60

vagas cada um.As inscriçõespara o vestibular da segunda
maior universidade do Paraná vão acontecer entre 18 de
novembro e 4 de dezembro.

Temporada favorável
Florianópolis ja esta em ritmo de temporada. Na

praia de Canavieiras, há hotéis com lotação esgotada até
março. Na avaliação dos gerentes, o movimento triplicou
em relação ao ano passado devido à diferença cambial

que beneficia os argentinos.

No Kamisão já é Verão

Moda Sempre
Para homens e mulheres de bom gosto

Avenida Getúlio Vargas, 55

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

ASSEMBLf�IA GERAL ORDINÁRIA
ELEIÇÕES

EDITAL'DE CONVOCAÇÃO
Na formados artigos Sve seguintes da Lei n" 4.215/63 edos

artigos 11 e seguintes do Regimento Interno, convoco os

Advogados regularmente inscritos nesta Subseção da OAB,
para Assembléia Geral Ordinária destinada à eleição dos 24

(vinte e quatro) membros do Conselho Secional, bem como

da Diretoria desta Subseção, biênio 1993/1995, a realizar-se
no dia 17 dc novembro de 1992, com início às 9 horas e

término às 17 horas, na Sala dos Advogados, situada no

Edifício do Forum desta Comarca, observadas as normas

legais e pertinentes aos Estatuto e Regimento Interno.
Jaraguá do Sul (SC), 06 de novembro de 1992.
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Subseção de Jaraguá do Sul
Robert Donath
Presidente

mbro de 1992

Mário Glasenapp pode' presidir o SPC
f

Vendas a prazo cae

em Guaramirim
Guaramirim - o SPC (Serviço

de Proteção ao Crédito), informou
que os números de consultas do
mês de outubro demonstrá

estagnação no volume de vendas
a prazo em Guaramirim. No mês
de setembro houve 756 consultas
ao SPC e em outubro 800. Se

comparado ao mês de outubro de
91 observa-se uma redução de 13%.

O número de novos clientes
cadastrados no SPC no mês

passado, é de 130. Nove a mais

que em setembro e 30,8% inferior
ao registrado em outubro do ano

passado. Mas o índice de

inadimplentes é estável. Foram
41 em setembro e 40 em outubro/
92, contra 43 de outubro de 91.
A surpresa fica por conta do

número de.registros. Em outubro
houve 18 registros de

inadimplentes, número 18,1%
menor que em setembro e 64,7%
inferior ao que foi registrado em

outubro de 91. Outra informação
positiva dá conta de que houve
mais reabilitações do que
negativas. Vinte e duas pessoas
quitaram os seus débitos atrasados
e reobtiveram crédito em

Guaramirim.

Segundo Mário Glasenapp -

lojistamais cotado para assumir a
presidência do SPC local -, "na
minha atividade cerca de 60 a 70

por cento das compras são à vísta
e o restante à prazo. Tenho
observado que as vendas em minha

loja estão crescendo, em relação
ao mesmo período do ano passado
e a expectativa para o final de ano
é das melhores".

ACIAG tem novo presidente

M.Murara

quer trazer
, .

novos SOCIOS
Guaramirim - No próximo dia

27 de novembro a ACIAG

(Associação Comercial, Industrial
e Agrícola de Guaramirim), estará
empossando a sua nova diretoria,
que dirigirá a entidade durante os

próximos dóis anos. Será
conduzido, à presidência o

empresário Lauro Murara, sócio
fundador da ACIAG e que durante
toda existência da entidade, tem
se dedicado para fazê-la uma

instituição forte.
Murara assumirá conjuma

grande batalha pela frente:

Recuperar o prestígio da ACIAG,
dentro do município, pois à revelia
das diretorias que se sucederam,
(após os áureos tempos de
Francisco Herbert Schorck a

Aclino Feder, quando a entidade

chegou a ter quase 130 associados),
as coisas começaram a não andar
muito bem e hoje restam apenas

80 associados, que estão em dia
com a tesouraria;diz o empresário.
"A palavra de ordem é trazer

os empresários para dentro da

associação", disse Lauro Murara,
que com seus companheiros de
diretoria - ele é vice-presidente
na atual composição - procurou
mudar os estatutos e ampliar os
cargos de diretoria de

departamentos para, com isso,
"buscar a participação de cada um,

delegando poderes e 'cobrando o

angajamento de todos", afirmou
ele.

Sem muitos detalhes - ele

promete falar mais quando assumir
- Murara apenas arriscou lançar
um objetivo para ser alcançado
até dezembro de 1993; "Cada
diretor de departamento e demaís
membros da diretoria, deverá
trazer um novo empresário para a

associar-se à ACIAG".

Glasenapp disse- ainda

apenas 5% de seus clientes
crédito estão apresentando atr
ou deixando de quitar
prestações.

Na próxima terça-feira hav
uma reunião com os membro
SPC para a discussão e poss
indicação de Mário Glasenap
presidência da entidade.

JUSTIÇAELEITORAL
CIRCUNSCRIÇÃO DE SANTA

CATARINA

Juízo Eleitoral da 178 Zona I

EDITAL N° 17/92

o DOUTOR RICARDO JaS

ROESLER,nnz ELEITORAL D
17" ZONA, MUNICíPIO D
JARAGUÁ DO SUL, ESTADO D

SANTACATARINA,NOUSQD
SUAS ATRIBUIÇOES LEGAIS.

TORNA PÚBLICO, que e

audiência pública, a realizar-se
.

dia 13 de novembro de 1992,
14:00 horas no SALÃ
EVANGÉLICO do município
CORUPÁ e às 18:00 horas
auditório do SINDICATO D
TRABALHADORES N
INDÚSTRIAS DO VESTUÁRI
DE JARAGUÁ DO SUL, à r

Francisco Fischer, procerder-se-á
solenidade de DIPLOMAÇÃO d
eleitos no pleito do último dia 03
outubro de 1992,

E, para q ue chegue
conhecimento de todos e em esp
aos Partidos Políticos desta 17" Zo
Eleitoral. manda passar o prese
edital. que será afixado no local

costume, às portas do Catório Eleito
e publicado na forma da lei."

Dado e passado nesta cidade

Jaraguá do Sul, aos vinte e oito d
do mês de outubro de mil novécent
e noventa e dois. Eu, AdolphoMahf
Escrivão Eleitoral, o subscrevi.

RICARDO JOSÉ ROESLER

Juiz Eleitoral

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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arnpeäo será conhecido em dezembro Amizade

Equipe de Guaramirim

supera CorinthiansEquipes em busca
.,... ,. "da" classificação Guaramirim - A Sociedade

Esportiva e Recreativa Amizade
de Guaramirim recebeu para
amistosos as equipes - aspirante,
titular e veterano - do Corinthians
Futebol Clube, de São Francisco
do Sul. Os jogos foram realizados
noEstádioHenriqueBernardi no
último domingo. Esse foi mais
um encontro de integração entre
as duas equipes.

No domingo pela manhã

jogaram as equipes de veteranos
em partida que foi vencida pelo
Amizade com o placar de4x 2. A
tarde aconteceram os dois outros

jogos, os àspirantes do Amizade
derrotaram a equipe do

Corinthians pelo placar de 2 x 1.
Este mesmo resultado, 2 x 1, foi
repetido no Jogo' final. entre os

principais jogadores das duas

equipes.
_ "Só temos é que cumprimentar

os dirigentes do Corinrhians,
através.do senherJorge da Silva,
presidente do clube, pois o fato de
ter reunido três equipes de futebol,
para viajar de São Francisco do
Sul até aqui, em pleno domingo,
véspera de feriado, demonstra a

organização e liderança dentro do

grupo. Poucos podem fazer isso",
declarou Alécio Stringari, técnico
do time do Amizade, tricampeão
de amadores de Jaraguá do Sul.

de um mês.

A primeira fase deve terminar
até o dia 17denovembro,quando
então os dois primeiros colocados
de cada chave se classificaram para
as quartas dc final.A,,' oito equipes
classificada" serão distribuidas em

duas chaves de quatro times que
jogarão entre sí, classificando-se
para a" semifinais os dois primeiros
colocados.

De acordo com o orientador

desportivo, Lourival Patrício Dias,

"tudo está transcorrendo dentro
de um alegre espírito esportivo,
sem problemas maiores. Ele
ressalta que neste ano observa-se
uma mistura de duas gerações de
futebol de salão e por isso lernse
revelado bons jogadores".

Confira agora os resultados dó
6a rodada de quinta-feira:
Fototipo 3 x 8 Nacional;
Independente 7 x 5 Prefeitura;
Casa dos Óculos 1 x 4 Berlim e

Beira Rio 3 x 5 Avaí,

Guaramirim - Em cinco

adas já foram marcados 132
s - média de 6,6 por partida -, e

putados 20 jogos, envolvendo
equipes de futebol de salão de

aramirim. Esta é a primeira
do campeonato municipal c

times estão divididos em três

'ves de cinco e uma dc quatro
ipes. O campeonato é restrito
essoas nascidas em Guaramirim

que tenham residência e

prego fixos na cidade há rnais

.,

Bicicross

Equipe Malwee traz
ótimos resultados

A Confederação Brasileira de

Bicicross, realizou no último final
dc semana, o 5° Campeonato
Brasileiro da Versão IBMXF.

Participaram do evento, os

Estados de: RS, SC, PR, SP, MG,
ES, GO e PE. Quatrocentos e

oitenta e um (481) pilotos pilotos
disputaram , em 25 categorias,
nas faixasetárias de6 a40anos ou
mais.

O Estado de Santa Catarina

conquistou o título de campeão
brasileiro de 92, somando 376

pontos, contra o segundo
colocado, São Paulo, com _MI!I�i@iiM!tl#ltt
352 pontos. Rio Grande
do Sul, após conquistar o
titulo por vários anos,

consecutivos, ficou com a

terceira posição.

Valmir Garcia (2°) e Jakes dos
Santos (3° Cruiser 18/24), Dieter
Meier (4° Open 10), Jean
Dalmarco (4°), RianMeireles (5°),
e Rafei Costa (7° Open 12 anos),
Evandro Karnehen (8° Open 15

anos), Valdomiro Twardowskí (ZO)
e Marcos Krause (5° Cruiser 40
anos ou mais), Marcos Alves (3°
Open 18 anos) e Rian Meireles

(2° Cruiser até 13 anos).
A Equipe Malwee, continua

seus preparativos paraparticipar
da 6a Etapa do Catarinense.f Enduro e Estadual serão dia 8

� prova de Enduro equestre
� a primeira iniciat iva do gênero
ilier realizada no Estado
sdcccndo as regras oficiais da

ir. É uma promoção conjunta
Associação Catarinense de

ismo Rural e do Núcleo

ional da Associação Brasileira
! Criadores de Cavalos
li galarga. É uma prova de

[ stência e coragem para cavalos
• aleiros, Terá um percurso de

�Km, com um tempo ideal dc 2

�
.

s ou seja velocidade ideal dc

Im/hora,
sendo, sagrado

edor da prova o conjunto que
ar mais próximo do tempo
I apresentando o cavalo em

.

I�'-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

perfeitas' condições físicas. Os

competidores recebem na largada
uma planilha de controle e um

mapa e a partir daí cada um elabora
a sua estratégia. O diretor geral
da prova será o médico veterinário
dr. Fernando Godim, campeão
Brasileiro da modalidade. A prova
é aberta a todos os intcressados,
devendo participar,' inclusive
mulheres e crianças. Deverá ser o
amior evento equestre em número
de participantes do norte

catarinense, atraindo

competidores de todo o Estado.
O Hipismo Rural modalidade

hípica derivado do Concurso

Completo de Equitação, é

composto de duas provas: CROSS
COUNTRY eSALTO. A primeira
provaéconsituídade umacorrida

pelo campo com saltos sobre
obstáculos naturais e artificiais
com tempo ideal de ralízação e

velocidade padrão de 450m/min.
os cavaleiros que passam por esta

prova são classificados para a prova
de saltos, onde o conjunto que
fizer o percurso mais rápido' e
commenos faltas será o campeão.
A 5a Etapa do Campeonato
Catarinense promete ser bastante
disputada em virtude de ser a

penúltima etapa do campeonato
que se encerra em Blumenau no

próximo mês .

É HORA DE
COLOCAR SEUS
PLANOS EM

- PRÁTICA.

A Equipe Malwee,
marcou presença com

destaque de vários pilotos,
classificando 17 entre os

finalistas em diversas

categorias. Os destaques
foram: Jussara Kajaroski
(2a Damas 12/13 anos),
Alessandra Bruhns (2a
Damas 14/16anos),Juliano
Junkes '(4° Open 9 anos),

o MELHOR CARRO USADO DA REGIÃO
Verona GLX 1.8 - prata met. � 90Escort L - azul denver met. - 92

Del Rey GL - azul metálico - 89
Gol CL 1.6 _.prata metálico - 92
Escort L - cinza jaguar per. - 91

Santana CL - vermelho per. - 91
Escort GL - prata met. - 91
Belina Ghia - vermelho per. - 91
Chevette Junior - prata met. - 92

{I�II Moretti, Jordan & Cia. Ltda.

Av. Mal. Deodoro, 158 - Fone (0473) 72·1777Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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, Idealiz�ções querem resgatar tradições

Guaramirim forma

grupo folclórico
Guaramirim - Integrado por

doze casais, até o momento, o

Donau VolkstanzGruppe, é o mais

novo grupo folclórico alemão da

mícrorregíão da Amvali. Do

esforço de um pequeno grupo de

pessoas, reunido pelo jovem
comerciante Orlando Roper,
surgiu o forte desejo de montar

um grupo que cultivasse as

tradições, dentro do município e

fora dele.
O grupo foi criado para resgatar

as tradições germânicas.'
especificamente da região sul da

Alemanha, a chamada Bavária.

Na coordenação, além de Orlando

Roper, também Lindalva Reinke

que tem fortes raizes germânicas

Orlando Roper

e é conhecedora das tradições
daquela região da Europa.
A supervisão dos trabalhos está

a cargo do experiente folclorista

Carlos Cesar Hoffmann, que
coordena e já contribui para a

criação de vários grupos em

Jaraguá do Sul. Os ensaios - foram

realizados três até agora -

acontecem aos domingos no

Parque, de Exposições do

município.
De acordo rum Orlando Roper,

"o grupo trabalha apenas com

adultos, por enquanto. Nossa

intenção é criar também o grupo
'

infantil, mas inicialmente temos

de estar afinados com a dança e a

coreografia". Ainda não foram

produzidos os trajes do grupo,
segundo Roper "há uma pequena
indefinição quanto a isso, mas em .

breve serão confeccionados".

Terreno da Ação Socialàs margens da rua 28

Ação Social'
.. l�'

Promoção beneficente

APAE realiza dia 25

Desfile/Show
Maria de FátimaMateus Ossowski.

Os ingressos para o desfileJshow
da APAE, já estão a venda nas

lojas que cederam as roupas para
o desfile: Lojas Klein, A

Barraquinha, Delvir, Loja da Preta,
Loja DonaTite eToque de Iansa.
Também poderão ser adquiridos
ingressos na secretaria da APAE

Guaramirfm - A APAE

(Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais) de Guaramirim,
estará promovendo no próximo
dia 25 de novembro, um desfilei
show beneficente, no Parque de

Exposições Manoel Perfeito de

Aguiar. No desfile, serão

apresentados trajes somente de

lojas de Guaramirim.
I

,

Além do desfile, haverá �""-'=�"�������������!I!I
também uma apresentação
de dança, das bailarinas da
Escola de Dança Edi, de

Jaraguá do Sul c, após o

desfile, será servido um

lanche às senhoras

presentes. "Anovidadedo
desfile é que as modelos
não são de nenhuma

empresa que produ,
desfiles deste tipo, mas sim.
de um grupo de modelos

composto por jovens
senhoras da comunidade

que estarão colaborando

conosco", afirmou a

presidente da APAE,

CASA PRÓPRIA.
TORNE

SEU SONHO
REALIDADE.

-----------------------------------------------

I

I'

1

1

I'

Entidade constróisedeprópria'
Dias 30, 31 de Outubro e 01. 6. 7. 8 de Novembro/92

HORÁRIO: 20h30min INGRESSO: Cr$ 15.000.00

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

Guaramirim - A Ação Social buscar a participação de mais
deGuaramirim pretende, a partir pessoas, já que a entidadebeneficia
do próximo ano, iniciar trabalhos a todos demodo direto ou indireto",
e campanhas objetivando a. declarou Reinaldo. Já existe um

construção da sede própria da
projeto que prevê a construção de

entidade. Para isso já foi elaborada um prédio com 103m2, com um
uma comissão pró-construção e

que é presidida pelo empresário porão de 80m2, "fomos

Reinaldo Sfanelli, tendo ainda beneficiados pela geometria do

como integrantes, Oswaldo terreno", disse Safanelli. Esta

Junckes, Lourival Stoinski eMário estrutura abrigará duas salas de

SaUer. atendimento, sala de reciclagem
"Nossa intenção é também de material e trabalhos, uma

Jaraguá do Sul, 7 a 13 de novembro de 1992

recepção e outras dependências.

SegundoReinaldo Safanelli, o
custo total da obra está orçada em
Cr$ 160 milhões, mas algum
material já foi comprado, como é

o caso das ferragens que custaram,
segundo ele, mais de Cr$ 2,7
milhões. O presidente da comissão
pró-construção, disse ainda que
"o terreno doado pela prefeitura,
só precisava ser escriturado para
em breve iniciar-mos a construção".

EVITE FILAS
DE ÚLTIMA HORA

VENDA ANTECIPADA DE INGRESSOS NUMERADOS:
MERI DECOAAÇOES - FONE 72-2713

SECRETARIADA SCAR - FONE 72-2477

LOCAL: ANFlTEATRO DA SCAR - RUA AMAZONAS, 213

1

I.

Recorte este BÔNUS
e ganhe desconto
Apoio:CORREIO IDO povo
Prestigie o nosso teatro

" �_�----------------------------------------'
05Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



lntrodução à Psieot·rônica. ,

Corso debate
assuntosdo
esoterismo

omedo, a Insônia, a tensão nervosa
O curso objetiva ainda ensinar a
desenvolvermos os hábitos de
nosso subconsciente.

Serão apresentados slides,
experiências e realizados exercícios
práticos, inclusive testes com

diversos aparelhos, como:

pirâmides, cone azul protetor e

anel atlante.
'

O ministrante será o doutor
HarroOlavoMüller, de Curitiba.
Informações: Enigma, rua

Reinoldo Rau, 806, ou 72-2420,
em Jaraguá do Sul.

Jaraguä do Sul - A Equipe de
Pesquisas Parapsicológicas de
Santa Catarina promove no

auditório da Associação Comercial
e Industrial de Jaraguä do Sul,
nos dias 10 e 11 de novembro, um
curso de Introdução à Psicotrônica
(aura humana, pirâmides, noções
de radioestesia, energia de formas
e fotos kirlian), nos horários das
19 às 22 horas.
Em pauta vários assuntos e

práticas esotéricas que poderão
lhe ajudar a obter equilíbrio tIsico
eespiritual, a eliminar a angústia,

.. rarrn da Ceval flagrado quando despejava os restos em bananal

Resíduos eram jogados em bananais

Ceval � notificada por
espelo de lixo änimäl

Figueiredo; lavrou auto de infração
na sexta-feira, dia 30 de outubro,
notifican.do a empresa. O

superintendente, porém, se negou
a assinä-lo, poisnão reconheceos
detritos como lixo, mas sim como

adubo. Disse ainda nunca ter

recebido reclamações de vizinhos.
Porém, a legislação ambiental

determiná que os resíduos
industriais sejam depositados em

. aterro sanitário ou em local

específico previamente
/ comunicado e aprovado pelo órgão
ambiental competente. A Fatma
enviou também correspondência
à Ceval estipulando o prazo de 10

.
a 15 dias para a retirada total dos
resíduos despejados. A empresa
pode até ser multada, caso nao

atenda as deliberações.
Errata
Na malbia da ediç40 passada sobre
mortandade de peixes no rio Jaraguá,
por falha técnica, o CORREIO DO
POVO, pillbicou erroneamente frase da

superintendente da Ceval como: H.It Ceval
admile o problema visual, n40 contesta

que seja a respolUávelpelo mortandadeH.
O CO"eto seria: Hmas contesta que seja a

respolUáveL H. À empresa nossas

desculpas, .

chegou a flagar funcionários

despejando o lixo em uma extensa

área de bananicultura, na

propriedade de Alfredo Bechter,
em Rio da Luz.

Os empregados da Ceval
admitiram que há vários anos

despejavam material deste tipo
no local e em outras plantações,
como adubo para as plantações
dc banana. "Grdças a isto chegamosc>

a tirar cachos de até 40 quilos",
disse um deles.

Os vizinhos também reclamam
do mau-cheiro e da profusão de
moscas e urubus que os detritos

geram. Realmente, o odor no local
é insuportável, são quilômetros e
quilômetros de terra adubada com

resíduos animais.
O superintendente da Ceval,

Arolde Manoel Vieira, disse na

semana passada que a empresa
realmente procede desta maneira,
quando há excesso de resíduos

(pois a maior parte é reaproveitada
pa ra ração) e quando os

agricultores solicitam.
A gerente local em exercício

da Fatrna, Ieda de Araújo

A Ceval Agroindustrial foi

ovamente notificada pela Fatrna
or poluição ambiental. A

ouficação foi expedida na sexta

'ira (30deoutubro) pelagerente
egional em exercício da Fauna.
eda de Araújo Figueiredo. Ela

, )i alertada pela rcportagcm do

Il aRREIO DO POVO sobre o

espojo dc resíduos sólidos
esultantes dc abate de frangos

'fm
uma plantação de bananas, de

t ropricdadc dc Alfredo Bcchtcr,

['
m Rio da Luz, e no mesmo dia

xpediu o auto dc infração, que,
n entanto; não foi reconhecido

, 'la supcrintcndôncia da empresa.

f A reportagem do CORREIO

DO POVO trahalhava na busca

�k dados sobre a poluição do Rio
�a Luz na semana passada, quando
[ttecehcu a denúncia dc um morador

��e lJue aCeval tamhém estaria
.

espejando resíduos dc abate

como penas, carcaças e vísceras)
im plantações dc bananas de

rodutores integrados.
companhando uma camioneta

obata da Ceval carregada com

�.:aixas dc resídm;s, a reportagcm
� alecimento

EducadoraAlvina Schwedler

Doação Cultural

SchIßöckelentrega
livro para a Fee
Flagrante obtido no instante

em que na FUNDAÇÃO
ÇATARINENSE DE

CULTURA, em Florianópolis,
nosso diretor procedia a entrega
do livrote, de sua autoria, sob o

'Utulo:

entidade, estando elaborando

presentemente, um registro
sistematizado em forma de

Dicionário, obra no qual se

encontrem informações sobre os

homens contemporâneos, à custa
de quem o estado de Santa Catarina
'vai progredindo em seus diversos
setores de cultura. Jornais, revístas
organizações nao dispõem de urna

fonte quendo quer que necessítea
conhecer uma determinada pessoa.
a sua especíalídade e suas

realizações. O trabalho que ven

sendo realizado daalta direção da

Fundação, com essa obra se

impõem como instrumentos de
. trabalho indispensável para a

consulta e a colheita de dados

biográficos dos catarinenses da

atualidade. De elogiar-se a obra
em andamento e que em breve
estará disponível ao grande públiCO
catarinense.

Desencarnou às 14:30 hs. de 27 de
utubro de 1992 - 3a-feira - a professora

, LVINA AMÁLIA AUGUSTA
STEN, filha de Jú1ius e Augusta Müller

Karsten (ambos in memorian), nascida

I�m Jaraguá do Sul, em 02-07-1915.
Desde cedo, dedicou-se à educaçãodo

I�enor,
iniciando os 'seus trabalhos como

rofessora em São Bento do Sul, mais
recisamente na comunidade de Rio

.

ermelho, em 1936. .

Foi durante sua permanência nessa

. uena comuçidade que conheceu e�u
sm Frederico Schwedler (in memorian)
com ele teve duas filhas: Marli (in
emorian) e Arlete,

.

.

Voltando à Jaraguá do Sul, em 1945,
niciou seus trabalhos de fundação e

ronstrução da Escola Estadual de Estrada

�oyadeRetorcida,40jeColégio�tadua.1

"JULIUS KARSTEN", e permaneceu à
frente dos trabalhos de ensino por longos
26anos.

Na verdade, dedicou 34 anos à educação
da aiança e buu uma vida quase s3cerdota1,
pontificando no templo do Saber e

cumprindo o mandamento de Deus quando
disse: - "Ide e ensinai!"

Benemérita professora, foi uma heroína
modesta e apagada, de um heroismo de
todas as horas, o heroismo que não reclama
outras honrarias e prêmios que não a

satisfação do dever cumprido -e,

principalmente, o amor dos deus disdpulos.
Deixa sua filha Arlete SchWedler, netos

Kátia Cristiane Osowsky, casada com J030
Cesar Lissot, Adalto Gregório Osowsky
Jr e bisnetoAndré AugustoU;sot, parentes
e amig� nós qUa.i§��cluç�_semanário,

"A VIDA DA VIDA QUE A
GENTELEVA" •

40 Anos do "Às de Ouro",
ao diretor geral, sr. IAPONAN
SOARES, presentes ainda o

jornalista FLÁVIO JOSÉ
CARDOSO, diretor de artes da

Fundação e de DOLORES
CAROLINA TOMASELLI,
historiadora e da Gerência de

Organização e Funcionamento de

Museus, no gabinete de trabalho
do primeiro .

A Fundação Catarinense de
Cultura tem concorrido para a

aproximação dos intele<;tuais e aAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Ato 'lr,äü'gü!al teve presenças de Kleinübing e Mércio Felske

Inaugurada nova agência do Besc
( .

Jaraguá do Sul - A nova agência
do Banco do Estado de Santa

Catarina, inaugurada com a

presença do governador do Estado
e do presidente do Besc, Mércio
Felske, exigiu investimento de Cr$
2 bilhões para a construção do

prédio e mais Cr$ 400 milhões

para a automação do sistema. O

prédio, em arquitetura moderna,
tem 900 metros quadrados de área
contruída e 900 metros quadrados
de estacionamento, que eliminará
o antigo problema demotoristas/
clientes da velha agência.
A construção do novo banco

era compromisso da campanha
do governador Kleinübing,
lembrou o presidente do Besc,
Mércio Felske, "Jaraguá do Sul
mereceu este investimento e agora
tem uma nova agência à altura de
sua comunidade, uma agência
dinâmica, confortável, climatizada
e totalmente automatizada, mais
um orgulho para o Besc - uma

instituição que é modelo para Santa
Catarina e para o Brasil".
O governador Vilson

Mercosul

Estados do
Sul formam

. ,...,

COmlSSaO
Florianópolis - Os governos do

Paraná, Santa Catarina, Rio
Grande do Sul e Mato Grosso do
Sul assinaram, durante reunião
do Codesul, em Curitiba, uma

res-olução para formação de'
comissão técnica para definição
dos setores atingidos positiva e

negativamente com a formação
do Mercosul (Mercado do Cone

Sul). A apresentação dos
resultados será feita na primeira
reunião do Codesul, em 1993.

KJeinübing disse que para
garantia de efetivação do Mercosul,
os países integrantes deverão estar
conscientes de que poderão
absorver lucros e prejuízos. Ele
acha que esse mercado deve ser

formado para beneficiar ao

consumidor, através da livre

concorrência para melhoria da

qualidade dos produtos.

E.conomia

Mudança no

Plano 2010
C�)tlba-PR - Prioridade ao programa

r

energético do Paraná da Copel -tem
demonstrado sua capacidade de produzir
energia mais barata sem a necessidade de
obras faraônicas e também sem agressão
ao meío-àmbiente.

Esta é a posição da Secretaria doMeio
Ambiente ao reivindicar a revisão do Plano
Energético 2010, da Eletrobrás, e também
a mudança do dispositivo constitucional
qUe garante recursos do ICMS sobre energia

Kleinübing lembrou que o Besc

conseguiu superar épocas de sérias
crises, quando teve inclusive a

intervenção do Banco Central.
"Acabamos com a ingerência
política nas ações do banco. Nunca

poderão acusar o governador de
alguma pessoa ou empresa. O Besc
tem autonomia, é hoje uma

instituição sólida, COl11: regras
claras, direitos c deveres. Uma

instituição exemplo para o País",
destacou. Segundo Kleinübing, as
prioridades do Besc são as

pequenas e micro-empresas, os
pescadores artesanais, as pequeno
e micro-indústrias e cada
catarinense individualmente.

Aagência
O Besc de Jaraguá tem

atualmente 8.000 clientes e

pretende aumentar este número
em 30% no próximo semestre,
como informa o gerente-geral,
Marcelino Schlindwein. Na nova

agência as filas deverão ser

reduzidas consideravelmente,
graças a contratação de novos

funcionários e a ampliação do

Gastos públicos

Foto: L.C. Chave

Com amplo estacionamento e prédio mjoderno, o on�o banco tem 1.800m2 de área e exigiu
investimento de Cr$ 2,4 bilhões.

espaço físico. Outros atrativos de
ser um cliente Besc: a abertura do
caixa automático, que atenderá
das 8h30min às 22 horas, inclusive

Governadores querem
. levantar os números
Florianópolis - Os governadores

de Santa Catarina, Vilson

Kleinübing e de São Paulo, Luiz
Antônio F1eury Filho, concordam
que a reforma fiscal e tributária
deve ser precedida de um amplo
estudo dos gastos dos governos
federal, estadual emunicipal, para
se ter uma visão mais precisa dos

gastos do setor público e da receita
necessária para cobrí-Ios. Esta foi
a conclusão a que ambos chegaram,
durante reunião que-mantiveram

A Foto do Fato

dia 22, no Palácio Bandeirantes.
Lembrando documento que

entegou na véspera ao presidente
Itamar Franco, Fleury afirmou que
-o ajuste fiscal de emrgência deve

vincular a uma grande reforma e

não se constituir apenas num "fato

isolado, paracobrir um buraco de

caixa". Ainda segundo ele, primeiro
deve ser analisada a reforma como
um todo, para depois ser destacado
o que puder ser aprovado este

ano.

)

A veiculação desta foto tem

caráter educativo. Não tem nomes

e ignoramos como aconteceu.

Simplesmente mostramos como

ficou.
Eram 20:30 hs., da 53-feira, dia

29-10-92, na rua 4 (Pres. Epitácio
Pessoa) no centro de Jaraguá do

Sul.

Chuviscava eo veículo perdia
o controle e se projetousobre a

casa n? 823, esquina de Felipe
Schmidt. Dentro do veículo 7

jovens, 4 rapazes e três mocinhas.
Felizmente ninguém morreu.

Poderia ter sido pior, não fosse a

coitadinha da arvore que bancou
o "anjo da guarda'...

aos sábados,domingos e feriados;
o sistema de automação, conta
remunerada ( com correção diária
que quase se equivale à TRD) e

principalmenteacertezadeque
dinheiro da instituição vai reverter
em benefícios exclusivos para o

Estado.

Falecimento

WERNER
STANGE

Faleceu às 12:30 hs. do último

domingo dia 12-10·92, em sua

residência o estimado cidadão
WERNER EMILIO
WALDEMAR STANGE queem
dezembro vindouro completaria
80anos. O seu sepultamentodeu
se no dia seguinte para o Cemitério
Municipal de Vila Lenzi, deixando
viúva a sra. Erna Gasner Stange,
os fílhos Milton Adolar e Douglas
Conrado,as noras Neusa Schulze
Ivone Wolf, além de 4 netos.

A nota de falecimento

praticamente se resumiria aos

dados acima, dentro do
convencionalismo social de

divulgar o fato damorte de alguém.
No caso deWERNER STANGE,
contudo, a notícia deve extrapolar
ao simples comunicado do seu

sepultamento.
Nascido em Rio Negro-PR, a

sua vinda para Jaraguá opero1!l
uma mudança nos

.

hábitos da

cidade e da região. Envolvido com
a instalação de uma emissora na

sua terra natal, nasceu a idéia de
montar outra aqui, junto com

Homero Camargo de 'Oliveira.
Com o prefixo ZYP-9, a firma

paulista Byngton & Co. forneceu
a estação de rádio e nela atuou de
1947 ä 1961, sendo inaugurada
'oficialmente aRádio Jaraguá, em
31-07-1948, com grande festa no

intigo Clube Atlético Baependí,

Foi o maior acontecimento d

época, com locutores renomados
como Cícero Motta, Arruda Neto,
Antonio Pereira, José Castilho

Pinto, Olívia Wunderlich, Edith
Silva, Cláudio Giostri, Milton

Stange e elemesmo comandando
o programa alemão. Sob o

comando de Walter Franco o

departamento de radioteatro fez
sucesso com a participação de

amadores, como a sra. Arlete

Müller, Aldo Prada e suas irmãs,
ouo Mey e o nosso diretor e os

programas de auditório

alcançavam grande sucesso. E
1953 comprou o Bar Catarinens
e tempos depois fundou co

Milton uma indústria d
. transforrnadores e bobinas, d
marca Wersta, ainda hoje e '

atividade.

Pelo que representou como

fator de desenvolvimento das

comunicações entre nós, mereceu
figurar na coluna semanal d
FLASHES DA CIDADE, ond
foi entrevistado, contando a sua

rica passagem pela vida ("CP", ed.
3.497, p. 6, de 16-08-1988).

Como homem de comunicação"
teve sua pessoa envolvida na

atividades políticas locais.A um

pergunta do entrevistador de com
ia de política, ele respondeu: "Nã
sou político, mas pertenci ao PSp.
A rádio me envolveu nas
campanhas, mas nunca .fui
candidato a nada. Guardo parai
mim o que eu penso de

pOlític�atuaL"

Aos familiares as expressões
de pesar deste semanário.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I
07/11-Oara Gk7.vatzki, Eugênio Henn,

oseli Soraia Winter e Eugênio José da

ilva Jr.

, ia08/11- IItonSteingräber,emJoinville;
érgio José Peters, em Corupá; Antonio
rios Pedri, Valdfvia Mannes, Loreno
tonioMarcatto, Gerhard Schãffer, em

ereu Ramos; Denise Inês Rubini e Ivo
ais.

, la09/11-ArturBortolini,JeãoSantiago
· i o Amaral, Helmuth Krüger, Affonso

ranzner, Charles Luiz Ubiratan Souza,
lete Zonta, Elemar Scheuer, Ivan

amawski, Maria Klein Piermann, Rosane
..

ger Müller e Rosane Bayer do

ascimento, em Cascavel (PR).
Ia 10/11 - Henriette Mayer de Almeida,
m Blumenau; IvoJoãoBortolini,cmVila
hartres; Edith Franco, em Porto"Alegre
S); Asta B. Marquardt e Kurt Behr, em

ão Bento do Sul.
la 11/11 - OsmarMoer, Euclides Piccinini,
SãoPaulo;Mauri Gerent, em Joinville;

.andra Peters Girolla, Deivis Andersen

�cko, Wilhelm Liekfeld, Herivclto José

!a Silva e Francisco Alves.
11111 - Dr. Murillo Barreto de Azevedo,

�dla Hardt, Dr. Fernando Artur

pringmann, Geraldo Meier, llildegard
in,WaldemarKarsten.Nüo Zapclla,

Ide Maria Stinghen, em Cambé (PR);
arise Eliana Strebe de Matos, Magali
ö.ve, James Dcnilson Soares, Lauro Radtke
Márcia Karin Paul da Silva.
In 13/11 - Cecília R. dos Santos, Arão

�
-W1ODAS

CALÇADOS PARA
TODA A FAMaLIA

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

.Av. Mal. Deodoro,319
,

Fone: 72-3985

Inauguração do Besc
Uma concorrida cerimômta com a presença do governador do Estado, Vilson
Kleinubing, do presidente do Besc, Mércio Felske, de autoridades, políticos,
imprensa e clientes especiais, marcou oato inaugural da agência Besc de

Jaraguá do Sul. O prédio, confortável e moderno, vem honrar apotencialidade
econômica da cidade e os mais de oito mil clientes do Besc local.

,I,

NOME: Marli Roeder
SONHO: Conhecer a Alemanha e me formar modelo

profissional
PLANO: Continuar com minha carreira
SEX-SYMBOL: Fábio Assunção
IDOLO: Meus pais,
PARECER POLITICO: Apesar de não gostar de política,
nosso país está, ou melhor, continua em total decadência,
pois perdeu seus princípios de formaçao. Talvez após
esta revolta que envolveu todos nós voltará à uma nova

renovação de nossos valores.

Votos demuito sucesso efelicidades é o que'
a direção efuncionãrios do' CORREIO J)(j
pela passagem demais um aniversário,

,

11 de novembro ao Francisco Alves, seu
.

Administrativos. Sucessos também, em seus

projetos.

Na foto: o gerente d6 supermercadovttõría, o presidente -do Besc, Mércio Felske e

o gerente-geral da nova agência, Marcelino Schlindwein, no coquetel de

inauguração.

INFIDELIDADE
Soneto - José Castilho Pinto

1
Dois num só leito e debaixo dum só teto
Como então, a tal da indidelidade?

Um proceder de alguém sem nenhum afeto
Oll de um marginal useiro da maldade?

II
Uma amostra clara de angustiosa traição

Que machuca muito mais que uma dormortal,
Como se dorida e amargurada opção

Tão ou mais dolorosa que a morte moral.
III

Um leito e um só teto, que coisa bela;
Ora, a infidelidade, por quê então ela

, Entristecendo, muitomais de uma vida.
W

A infelicitar todos os [amiliares,
-

Mortificando as vezes aos milhares

Infidelidade, que sina sofrida.

'Feira do Livro
Para os amantes da leitura

hoje é o último diua de

visitação da ]O Feira do Livro
de Jaraguá do Sul, evento

promovido pelas livrarias
Cuca Fresca, Alemã e

Catarinense, na antiga estação
rodoviária. Estarão à venda
centenas títulos de várias
editoras. O horário. de
atendimento é até às 14 horas.

A jovem Sandra

Regina Tomasi
.

aniversaria no

próximo dia 9,
receberápor certo,
cumprimentos de
amigos efamillares,
inclusive os da
Coluna que lhe

deseja muitas
felicidades.
Parabéns

_·G_·G_·__·_e
�.��.��.��.�� O casal Peixer (ao centro), ladeado de familiares

De
CasaNova
De novo endereço a BEBER

CALÇADOS E ESPORTES inaugurou
elegante e ampla loja na Av. Mal.

Deodoro, onde se localizava antes a MP

(Móveis Pinheiro). A nova loja oferece
inúmeras e tentadores promoções de

inauguração.

Ao brilhante advogado, desportista e

público dr. Murillo Barreto de

cumprimentos do Jornal CORREIO DO

pela passagem de seu aniversá
'

transcorre dia 12 próximo

RESTA�RANTE E PETISQUElr
� ,,"ZINHOBATISTA �

Espeacilizado em frutos do mar.

Aberto diariamente para almoço e janta.
Quarta e Sexta: SOPA DE PEIXE

Rua mPres. Epitacio 'Pessoa, 279, esquina
com a rua Cei. Emílio C. Jordan

Jaraguâ do Sul - SC

Dr. EdsonCarlosSchulz
Vídeo Endoscopia Digestiva

(Estômago e Intestinos)
U1trassonografia Geral (Ecografia)

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

·Convênio com Unimed -

Banco do arasil - CEF - IPESC.

oI CONVERSATION

INSTITUTO DE IDIOMAS
QUEM FEZ FALÁ BEM

Fone: 72-0294

RESTAURANTE SAMUARA"�f!!flLBolsa
eTelefones
/

'

PRA - VENDE - ALUGA

alterBreith(lupt, 92 (tIejrQnte ao
BeiraRio Clube de Campo)
Fone (0473) 72-2598
Jaragu4 doSul- SC

A simpática
MELISSA RAQUEL
RlCHTERfará sua

confirmação neste

domingo (08). Melissa
éfilha de Egon (Rse
Weins) Richter.
A celebração será
realizada às 9 horas na

Igreja Evangélica de

Jaraguá-Centro. Os
convidados serão

.

recepcionados com
café às 15 horas no
ClubeAtlético

Baependi. À ela nossos

cumprimentos!

Os 40 anos de casamento dos Peixer
O casal Izidio Carlos Peixer e Ci/daMaria Peixer, de tradicionais famílias,

comemoraram seus 40 anos de matrimônio, com festano dia 2'6 de outubro. Ofi
par recebeu os cumprimentos de oitofilhos (Neusa, F Carlos, Gerson, Mérci
Sérgio, Maricio, Edson, Denise e Rosane), dos 18 netos e dos muitos amigos,

especialmente dos que o senhor Izidio cultivou em seus muitos anos como funcion
público e Juiz de Paz de Guaramirim.

O casal Peixer (ao centro), ladeado de familiares.

" -,

Buffet completo com mais de 2Spratos
O preço é cobrado por quilo

(paga o que consome)
.

Servimos almoço ejanta '

Rua Mal. Floriano Peixoto, 79
em frente a Marrakech

. I
F�ça �lIa I

reserva de'

passagem,
Hotel e.

translado 8j
curta

f

intensamen
suas férias

Toda Linha Arno c Faet
Fogões; Iavadoras, secadoras, refrigeradores,

,

.

freezers e muito mais. .

Venham nos fazer uma visita.
Venham conferir'

'

FONE 7·2-2689
Av.Marechal Deodoro,601
Jaraguá doSul·SC

',y . ., ."'" '�""'�,..... ",,v. '"v.'· ..w..�""Y.·'..'fI:··...'W'
•
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fi)fi)1!

�

1
.

Av.MarechaIDeodoro;601 .

lr'LI\l��V@ti� FONE 72-2689 Jaraguá doSul·SC

A melhorforma depremiar
Bom desempenho, qualidade eprodutividadee

.

Dê uPrêmio Plus" Sempre um prato especial com a

ualidade do arroz Urbano e tio Urbano.

Rua ReinoldoRau,632
Fone: 72-1599

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Dr.Walter Batista Faleone

Malversação
É do conhecimento de IOdos,
e para sairmos do atoleiro no

al nos encontramos temos iflle ,

riznra Educação. IXiS (ftmillll!es
brasileiros qu« mio conscvucm
rever um bilhete simples tdcstcs

milhões sào t ot ülmcnu:

'tabetos), para uma populuçao
,150milhões de IlIIl>i/III1/"I.
,

Os desmandas KIIl'emllm,'II/IIi\
nicosnosestarrece. /)euu/IICr$

,()() enviados ao Nordeste, para
escolas de r grau, apenas Cr$
()() chegam efeJil'Olnenle ao aluno.
resto dilui-se nas despesas

ministratlvas.
,

As universidades são estruturas
e custam caro à sociedade, mas
o podemos dispensar este

'�'e,f1j�n�nto, que só Irará retorno

� médio e longo prazo, o que mio

'Irada aospoliticos imedialistas (a
,
nde maioria). Só a VSPpara se .

nter, necessita de.Wi$ I milhão
dia. Um aluno na VSP CIIS/(l

'$ 5 mil/ano. Em llarward, este
'.wno aluno CIIS/(l VSW$ 56mil/
) e 11m do MI'/' (lnstituto de

nolo/-.';a de Massachutssets) peno
V.\'$ IO() mil. Nosso

I

"llInciamento educacional é

!wnll" Ocupamos o 88" Illgar no
indo. 11m posicionamento nada

vejáve].
"1 Enquanto o Japão utiliza 2.JO

� do ano como letivos, com 44

as aula semanais. I�VA 177 diasl
I, com 30 horas aulalsemana.
Brasil lemos 180 dias/ano, com
horas/semana. I�' lamentável.
OCe({rfÍe,çuí nosdandomostras

, administração com

r:nmbilidade. Conseguiu reduzir
r.:�O% a monalidade infantil, em

,

[1/1'1;
anos de governo. investindo

[undamerual. a Educação.
Os KOI'eri1Os, nos vários niveis.

l, [','m
imvstir em l:'dllcaçtio/.\'míde,

1
fllrança pública, habitação e

I lovias. Os dcinais se/ores, deixar
I .... •

;11 II/Il/CII//II'II privada. qlle sabe

ministrar. o qur mio acontece

\
}l nossos governantes.
'I "'}lOSh, Ije, scgund. I estudos da
( 'IS(', 53 impostos. Tenta-se

1/'11 criar o Confins e CI Imposto
, )/'e 'li'III1.WlÇC)eS Financeiras. Nilo
riando impostos que resoli 'emas
'nroblemas doPli':'. A miséria em

e hoje vivemos ti devido única e

rlllsi\'{/me/11e aos Km 'cmos, ""
,
slbannam recursos, que deveriam

I aplicac/os em beneJi'cio c/a,

lucaçác1/,1;lllíde" do Imhill/uu/' Ir,'
r prog/'essso c/o Jllll\, ('( li/lir ,1,1

,

<'I'ie)S do /-,(ns, /'IS. do !-i/1.l' >('III!.

IN.\'S, e./c, sáialllll h, >/II,', >/II, \, >.

Im'estindo-,I't' 1111 ,'dI/CII,'!itl,
," w'/'el'e o ;'l\'C,I'tilllt'/I/" ,'/II \/11/..1, ,

'i io/'izemo,I' o' 11'1//111/11", (I

'em'oll'imen/u " 11"\,, " ,'III/)/" 'gu',
minoria.\' -, ,'"I,l/ld,l//I

,dijicaçc)es. A.\' /liri/, 'nil' '1/, >

IOricamente jigur'"l/n \"

·ticipa/1do /'el'erlt'l', '1//,1\ n/,'

adro.
s.

Anuncie no

CP
CLASSIFICADOS

72-3363 "

Nãofique
de/ora.

Jane Llmnert Cl •

"
e oonu; Tarnawskl" D"unia em

.
. ose

r sornso (nos lábi.
Porque simpatia

lOS e nos olhos).
nunca se tem em' '" .

UemaSla

ALTA

FREaÜÊNCIA

... _...,...... - , ..... �� ... _,

belo bumbum (feminino) da
região. Business is business...

SOJ;vetes em e�balagens
de 1 a 10 litros Oll em mono-porções

Por encomenda: halos, tortas geladas
e copo Swzdae

� \v, * Recepções em geral

DE NOVO
Garota Studio escolherá

as duas úttimasfinatistas dia
21 de novembroproximo, em
Corupá. Festa será 110 Sweeter

Som. Garotas, preparem-se!
FINALÍSSIMA
Definida para dia 4 de

dezembro afinalissima 92do

concurso que mexe com a

galera da região. Tatiana e

Marta represauarão Schroeder;
Patricia, Eliane e Cirlene

representarão Guaram irim;
Alair, Claudia eMarlene seio
as finalistas de Jaraguâ;
Rosemari e lone são as

escolhidas deMassaranduba.
Somadas àsferasde Corupá,
proporcionarãono palco da

Marrakecli um espetáculo
único de beleza. lmperdivel e
inesquecivel.

CARANOVA
Porjalarnisso, as novas

instalaçães da Studio FM

primampelo bomgosto. Horne,
sweet home!

MUDANÇAS ,j

A dinâmica Marisa

Franz/ler deu nova roupagem
à sua Academia de Dança,
ojcrccendo agora baby dass
(idadedc 3 a 4 a/los) e turma

especialpara senhoras. Além
de .ditigir a instuuição. Marim,
ao lado de Fernando dos

Santos, encabeça a grNfe
"Dance", quejabrica modinha
em malha inspirada nas roU/XIS
para dança. Liberdade de

111 (}I ,inie/lt()!

OUSADIA
Gluhe E/ektus 2, de

Gllarlllnirim, realizará dia 14

de novembro a eleifeio do mai')

FEIRA DO LIVRO
Levada-a efeito de 5 a 7

de novembro, na antiga
rodoviária, constituiu-se em

boa iniciativa. Na testa, a

Biblioteca Pública Municipal;
marcada pela atuante Dirce
Nunes e ainda a Fundação
Logosôjica. Parabéns.
Lembrando uma máxima:

"Quem pouco lê, mal fala,
mal ouvemal vê".

DESPEDIDA
Festa de homenagem ao

popular gerenie local da

Brahma, MarcoAntonio.foi
animadtssima. Da cerveja (com
a qual muita gente se

"lambusou"), passando pelo
carinho que os amigos levaram,
até as quentes lambadas, tudo

foi empolgação e alegria. Até
logo, Marco. Bem vindo, Fidelis.

NATAL
DIFERENTE
Setores da comunidade

já agilizam a organização de '

inúmeros eventos nas áreas

da cultura e lazer para as

vésperas do Natal. Centro da

cidade tomará ares mais

condizentes com o clima de

[inal de ano. Volto com mais

detalhes.

BAlLE DAS

DEBUTANTES
Sucesso absoluto! Cada

vez melhor. Prá elite.

NA TRILHADO
ÁLCOOL

CaxiasdoSulapresenta
o ma lor

.

Endice de ciITose

hepátkxl do paL\: Dê-lhe viJÚlO...

Marechal Deodoro,819
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VENDAS

LOCAÇOES

LOTEAMENTOS

I,OCAÇÁO
APARTAMENTO - Ed. Joana, cl02 donn, dep, de empregada,
sahheozinha f garagem -

1

APARTAMEN'fO· Ed. Jaraguá, c/2dorm. + dep. De empregada
SALA COMERCIAL - Rua Bernardo Dornbusch, cl 80m2
SALA COMERCIAL - Rua Roberto Seidel - Corupá
CASADEALVENARIA - Rua 322, s/n.. Ilha da Figueira, 013 dorm.,
sala, cozinha, Bcw. POO"- à Tranportadora LB.

APARTAMENTO - Av. Getulio Vargas (Sobre o
Unibanco), cl 3 dorm., sala, cozinha, bwc
APARTAMENTO - Rua Albino Zanghelini - N. Ramos, cl
3 dorm., sala, cozinha, bwc

•

CRECI 0914 - J

VENDE

CASA. DE ALVENARIA - cl 370m2, si
acabamento, teréno cl 954m2, Rua Amazonas
(Lar. da Av. Mal Deodoro).

.

CASADE ALVENARIA - cl 100m2, terreno cl
450m2, Rua Francisco de Paula,

CASA DE ALVENARIA - cl 130m2, terreno cl
450m2, situada à Rua Guanabara.
CASA DE'MADEIRk- e/'100m2, terreno cl
1430m2, rua Leopoldo Gerent,

APARTAMENTO' - cl 3 dorrn. + dep. de

empregada, no Ed. Menegotti. '

APARTAMENTO - cl 194m2, Ed. Carvalho, 6°
andar.
APARTAMENTO - cl 86m2, 2 darm., no Ed,
Maguilú.
TERRENO - cl 378m2, no Loteamento

Carnpagnhat.
TERRENO - cl 652m2, rua Emma Ziemann,
próx. a ponte do Grubba.
TERRENO - cl l000m2, próx. ao Botafogo.
TERRENO - c/805m2, rua Manoel Lopes da
Silva.
CHACARA - c/ 200.000m2, situada no Molha.

ALUGA

SALACOMERCIAL - rua BernardoDornbusch,
e/7Qm2
SALA COMERCIAL - Ilha da Figueira.
SALA COMERCIAL - Rua Joinville

CASADEALVENARIA - Rua BR 280, nO 1959-
fundos, cl 2 dorm, sala, cozinha e garagem.
CASA DEALVENARlA - rua Diedrioh Borohers, anexo
ao n? 131, lateral após Café Sasse, cl 1 dorm., sala,
cozinha e bwc - Cr$ 40(,).000,00

.

07CASASDEALVENARIA- ruaAlfredoFuncke, 76,
cl 2 dorm., sala, cozinha, bWc, área de serviço - Cr$
550.000,00.

.

CASA DE MADEIRA - Rua Rodolfo

Huffenuessler, e/4 qtos e demais dependências
I

)

VENDAS
TERRENO 13,50 x 38 na Rua Nicolau Schmitz.
APARTAMENTO - Ed. Jaraguã, ei3 dorm-,

CASA MISTA· cl 1 apto na Rua João Grubba, pröx à Weg II
CASA - Rua Arduino Pradi, cl 126,OOm2, em alvenaria, terreno
c/12x32
CASA - TERR ENO - Rua da Faculdade
TERRENO - Próx. Faculdade. cl 700m2
CASA - Rua 25 de Julho, Vila Nova.

Max Ziemann, e/3 qtos.
Cr$ 95 milhões e assumir
financ, CEF, até 10111

VIEIRA-CASA - Prõx à

Weg II, em alvenaria, cl
2 qtos, 2 salas e deniais
deps. Cr$ 100 milhões
até 14/11

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ÁREA 52.000,00 M2
Anexo a Faculdade

VENDE-SE terreno de

1.212,31 n12 na Marechal

Deodoro, com 26,00 nl de
frente

LOTES FINANCIADOS
possuinlos diversos lotes

para sua escolha.

CHÁCARA

I,

Conlpletanlente fornlada
cnnl -casa 100n12 de alve-
nana nlals casa

chacre iro, lagoas
concrctadas terreno

14.000n12 - Ilha da Figueira
a 5knl do Centro

para
todas

I

1 I
I
I
I

I

I
I
I

L
� -' _

CONSTRUTORA
BEMAPI LTOA.
COllStruÇÕ('S indllstriais

Residências (' illstalaçöes em gemi '.

Estações de tratamento de eflucntes
Rua .I(){IO.l, Ayroso, 521 - .Iaraguá Esquerdo
.Fone: (0473) 72-2019 - .Iaraguá do Sul- SC

I-:Ie. brasileiro. solteiro. pedreiro. natural de Campina da Lagoa.
Par.. na, domiriliado e residente na Rua Francisco Hruschka. 1592. em

Jaraguã-Esqucrd». nesta cidade, filho de 10,,; Wolf e Olinda Mir«
Wolf·

.

I-:Ia, br..sileira. solteira, operária. natural dc Massaranduha. neste

lstado. donuciliada c: n..-sident« 11<1 Rua (ju�tjl\'U Jansscn. 6�. em

Massaranduh.. , neste !:sI,ldo. filh .. de Oswaldo I.,nolli e Ana Kernski
l.�lßolli -

EDITAI.:-';" 111,499 DE 27·111·92

('EI.<;O:-'; U:IZ I)E AVII.,\ DOS I'ASSOS E IVO'E :\ICOCIIEI.LI
I J ..." hrnsileiro. soltciro.tccnico cm clv-tromccânica. n .. tural dc Piratini.
Rio Grande do Sul. domiciliado e residente na Avenida Marechal
Ikodorn. �'II. nesta cidade. filho dc Silvio I .emos dos P..ssos e Doralina

i·:I;I. hravilcira, solteira. operaria. natural de J .uís Alves, nesie Estado.
domicili ..da e residente n .. Rua Antonio Bernardo Schmitt, '2'17. em
1111<1 da I'i�u,'ira, nl'�la cid ..de, filh .. de Euclides Nicochclli c Teresa
'irod,<,lIi·
EIliTAL '" 11I51NI DE 27-10·92

FUIDOU' SI'UI':IlI':\IA" E UOSEU AL\'I'�<;
I' lv. hr..silcir». ,olll·irn.lecd.,,>. natural de .la ....guà doSul, domiciliado
l' residente na Ru,.. Joaquim Francisco d ..., Paula. 5.57". nesta cidade.
filho d,:lJilh<,rl Sprcdcmann e Paul .. Winklet Sprcdemann .

1'1;1. h ..."ikir.1. ,oltl·ira. do lar. n .. lur.. 1 de Agrolándia, nest<, Estado.
dOllliciliad,1 l' n'sidl'nll' na Ru .. JO'''luilll "r.. nrisro dl' Paul ... 5.S7'1.
n,·,la l'id ..dl·. filha d<, ('dma Alves·

EIlITAL:-';" IlI,õOI 1>1': 27·10·92

DIUClT H:UUEIUA E ..IAUlA A!'ARECII>A I)E SOCZA
1-1..', hr;l!\ih.'iro. �olkin). opedrio, natural dl' \lajor Vit'ira. ncs1l'

h... tado. domil'iliadol' ft.'sidt.'nll' nil Rua Anlonio('arl(ls Ferreira. nl'sl ••
,·idadl'. filha d,' P'lUlo Anl"ni" h'rn'ira e Juli .. Oliveira h'rr<,ir...
F"', hra,ill'ira, soltl'ira, do lar, natural de !'ontl' All .. , nl'SW Est ..do,
dllluil·ili';ld�ll· n.'sidt.'nk na Rua Antonio ('arios I;",·rrt.·ira. nl'st.iI t.'idadl'.
filha dl' S.tlvador hanrisl'l' de Souz .. c Ananwria de Souza·
I':DITAL '" 111502 ()(': 27-10·92
VALDIU TECILLA E A'AIR ..lAI·RISSI'::-';S'
1:11,.'. hrasih.'in'. snlleiro. analista de IIll�tt)dos. natural dl' .Iaragu;i do
Sul. dnJllkili,hJo l' n.'sitll'JlIl' n�1 Ru,jI 1\" Aloísio Bt)l'in�,l'll1 Bolfr.. do

..._

Rio ('i'n',', IIl."t.. l'id"dl·. filho dl' I-:ml1io Tl,<,i" .. e Tl·rl,zinh .. (' ..ml'0�n ..
T<,<,il"'·

.

1'11. hrasilc:ira. !'.(llkir.il. n�tun'ifa, natu .... 1 de .Iill'õlgUii dtlSul. dt)mlcilj,j,da
e n�id(.'lItl'l·m 1·�... IJ'IJa {i .. rih'lldi. nl�la cid"dl'. rilltl til' ()sOlar �õluris.\l'ns
l' (',ll.lrina Sl.irkm,\ski �ilurjssl'ns -

EIlITAL!'\" 111,503 DE 27-10·92

VA!.DlCIU t:I.Li':R E VI':RE:-';In: m:\lI'KI�MAIER IM c()STA
I·.k, hra!'.ill'irn. St,IIl'in\ prok��<;(H·. IMtural tI(.'.lafa�u;í dl) Sul. domiciliadu
l' n',id<,nll' II .. Ru.i JOSl' '!hl'odor<> Rihl·iro. t'2.�7,<,mllh .. d .. Fi�ul·ir...
n",t .. l'idade, filho de IIil .. rio 1;1I<'r l'lliltrudl" SdlUlz 1;lIl''''
1'1.1. hra .... ikira. !'.lllll,ir;l.l'studa.nlc..'. natural dl' Palmeira - I.agl·!'.. nl'sk'
1'�1;lllt\, dt\lllil'ili.ld" l' r(':--.id·l'nk l'Jll I'l'ureira Ri" Brillll'(\. nesta l'idadl',
lilh.1 de Villllólr \\·)n!'.t\ l' ('l'!'.ilrina 11l.l11pkemail·r<.Ja(.n ..... il -

EIlIL\!. V' III,õU� DE 27·(tI·'12

I':S\L\EI..I>OS S"'TOS E t'I,I':IIn: IlOS SA'TOS

I'k, hra�ilc.-lI"t). �lllll�IrO. m()h'ri�I;1. nilturôd dl' Tllnhú. nl'sk I:slildo.
dnllliriliadn l' rt.'sidl'llll' na I{U�I Innat) 1.c.\llIoro. SSK nesla cidade,

Ela, brasileira, solteira, costureira. natural de Jaraguã do Sul. domiciliada
e residente na Rua Aguas.Claras, :;82, em Ilha da Figueira, filha de
Bernardo Franceuer e Maria Franceuer .

EDITAL:-';" III.õ06 DE 29-10-92
Im:n1AR U.CRO EROMAxx E ROSE\IARY MACEDO
Eie, brasileiro. solteiro, mecânico, natural de Itapejara dOeste, Paraná,
domiciliado e residente em Estrada Nova, nesta cidade, filho de Curt
Erdmann r Loni Ganske .

�

Ela, brasileira, solteira. do lar. natural de Jaraguã do Sul. domiciliada
c residente na Rua Pe, l loracio Rubini. 107, nesta cidade. filha de
l.idio Macedo e Roseli lnez Macedo .

EDiTAL:-';" 18.507 Im 29·10-92
JOS�: Lt:íS DE S()(:ZA E steu ,\J'AR�:CII)AJ'IRES LOPES
He, brasileiro, solteiro, proj<.stista, natural de .Iaraguá do Sul. domiciliado
e residente na Rua Leopoldo Malheiro, 9�, nesta cidade, filho de Jani
de Souza e l.eonice Terczinha Dutra dc Souza·
Ela. brasileira, solteira, atcndente. natural de Foz do Iguaçu, Paraná.
domiciliada e residente na Rua .t16. em Vila Lcnzi, nesta cidade. filha

. de Joel Pires Lopes e Edith Maria Vanderlinde Lopes·
ImiTAI. '0 18.508 In: 29-10-92
MARCIO GUTIIS E L�:�)G�:ZIA l'I�'iSATE
He, brasileiro solteiro, almoxarifc, n.. rural de Jaragua do Sul. domiciliado
e residente na Rua FredericoBarg, '203, nesta cidade, filho dc Bruno
Carlos Alberto Gülhs e Dorotéa Hecker Gülhs -

Ela. hrasileira, soltrira, professora. natural de laraguá do Sul, domiciliada
c residl'nte n .. Rua Frederico Barg. '203. nrsla cidade, filha de Geraldo
Pessate e I nl'Z Pedri Pessate .

EDITAL 1'0 I 11.509 ()�: 29-10·92
ILMAR KI�:CKIIOHEL E ELVIRA SCIIMITT

Ele., hrasileiro. solteiro, lahoratorisla, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliadoe residente l'm RioCêrro II, nesta cidade, filho deAlcidio
Kil'khodel e Idla (jnt'wuch Kil'khorfd '

Ela hrasilrira, solteira, profl·ssord. nalural de Jaraguá d" Sul, domiciliada
c residenle na Rua.loãoJanuárioAyroso.1 98'1, emJaraguá-Esquerdo,
nesla cid ..de. filha de .10.;0 Schmitt c Maria Vieira Schmitt .

I!:I)ITAL 1''' 18510 I)E 30-10-92
ADIIA'iON RADm:1'Z E ELIANE I�AI_'iA,"I�LLI

Ele, hrasileiro, solteiro. industriário. n .. lural de Timh<>, neste Eslado.
domil'iliado c residenle na Rua Gu .. naliara, I '27, nesta cidade, filho de
Ivo Raduenz c lIiane Raduenz .

'

Ela. hrasileira, solleira, operária, natural de Massantnduba. ncsie
Eslado. domiciliada c residente na Rua Major Julio Pereira, 320, em
Vila I.alau, nesta ddad<" filha de lIario Balsandli e Inês Deretli
BaisaneIli .

EDITAL:-';" 111,5 11 I>I� 30-10-92
MARCI<) ADf�MIR ßORTOLINI [� MARILI�NE MAIOCHI
Ele. hr.lSilciro. solteiro, t'SCliturário, natuml de Jaraguá do Sul. domiciliado
e residl'nll' em Estrada Sla. Luzia, 1'2,757, nesta cidade, filho de

VENDE:

I: I; r,j� ,'fpROct'[ÀMíi:S':6'É:CA'S'AMrfNTO' 'f J•• •• ���}lo��!C'itl;t1Id"J;,��,d:';!>'lntoseAn"esia,��I�eirodosSantos .•.r 1:1", brasltelra, solicita', do l<tr, natural de Cruzeiro do Oeste, Paranã,
l\IARGOT AJ)ÊUA GRl'IJln LEIt:\IA:"i:\. Oficial do domiciliada r residentehã ,R..,j� Joao Klein, 117. nesta cidade, filha de
Registro Civil do I" Distrito da Comarca dc Jaraguá do Sul. George Benigno dos Santos" Xeusa Rosa do. Santos.
Estado de Santa Catarina, Brasil. faz saber que compareceram EI)ITAL:-';" 18.5051)E 27-10-92
em cartório exibindo os documentos exigidos pela Lei. a ,JORGE JOS�: IIiLCK E ELISABETE FRA.'IICE�ER
fim di! se habilitarem para casar, os seguintes: Ele. brasileiro. solteiro. estofador.natural de Luís Alves. nesta Estado,
EDITAL:-';" 18.498 D�: 27-10-92 domiciliado e residente na Rua.Aguas Claras, 381.em Ilha da Figueira,
,JAIMEWOLF I� VA,"D�:RLI ZA,'óOTII nesta cidade, filho de Artur Bilck e Palmira Kammer Bikk·

i\demir Luiz Bortolini e Dirr<' Tomelin Ilorlolini "

EDITAL
ÀUREA MÜLLER GRUnHA, Taheliã e

Oficial de Títulos da Comarca de Jaraguá do

Sul. Estado de Santa Catarina, na forma da Lei,
etc_

Faz saber a todos quanto este edital virem

que se acham neste cartório para Protesto os

Títulos contra:

Agmpt'clIária I Iimsa Uumboldt - Av_ Gétlíí.io
Vargas, ()16 - Corupá;
Antonio Lopes I)ereira - Rua Manoel

Francisco da Costa, s/no - Nesta;

Ela. hrasileira, solll'ira. '·Sl'riIUdria. nalural de Massaranduha, nesle
Est.ado. d·omiciliada (.� residc.'1I1l' l'Tll Estrada SI.L Luzia. nesta cidade.

fil" .. de João Maoelu e Man., Pissela M.uodu -

E para que chegue ao conhecimento de todos mandei passar o

presl!nte edital. que será publicado pela imprensa e em Cartó-
rio, onde será afixado durante 15 dias.

.�_C_I_II_O_D_IN__I_
Enlprcendimentos hll0biliários

Av_ Mal. Deodoro, 1452 fone (0473) 72-0172

Casa de Alvenaria cl J(,Om2 . Ilha, da Figueira
Terreno Ilha da Figueira cl -150m2· JJOm2
Sala Comercial· c/12Jm2 (térreo) . Ed.l'lorença
APARTAMENTO - I quarto, cl 6Sm2, Av. Mal. Deodoro
APARTAMENTO - I quarto, cl (l3r'iOm2, Rua Emil Burow (C.entro)
APARTAMENTO - 2 quartos, cl 131 ,50m2, Av, Mal. Deodoro
APARTAMENTO - 2-quatHlS, el 87,(Xlm2, Cj.to Residencial Amizade
CASA DE ALVENARIA - semi-acahada, cl 280m2, Vila Rau
CASA EM CONSTRUÇÃO - cl 70m2, Vila Rau

,

TERRENO - cl 400m2, Vila Rau

�?

'.ifC::Hi! cf cp'. , ;,#'".-

,

IMOVEL,
INVESTIMENTO,
TRANOUILIDADE

II E SEGURANCA. II

i(�
•

,
Assoei_ão

elas Imobiliárias
de J.aguá cio Sul.

Carlos Valdemar-Nimsnn - Rua Alherto
Darius, s/n° - Corupá_

E,- como os ditos devedores não foram
encontrados ou se recusaram a aceitar a devida

intimação, faz por intermédio do presente ditai,
para que os mesmos compareçam neste Cartório
na rua ArthurMüller, 78, no prazo da Lei, a fim
de liquidar o seu déhito, ou então dar razão

porque não o faz, sob pena de serem os referidos
protes-tados na [arma da Lei, etc_

RM/JaraglJá do Sul, 0311111992_
ÀUREA MÜLLER GRUßHA Tabeliã e

Oficial de Protesto de Títulos.

Jaraguá do Sul, 7 a 13 de novembro de 1992Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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,

SPEZIA
Chevy 500 SL -

branca - 87

Caravan Comodoro -

cinza met.- 83

Corcel 11-

bege - 83 -,

Gol LS·-
J ,,' ' .• 11, ," _(, ,n'

vermelho - 87
Saveiro GL 1.8-

preta - 88
Prêmio es

preto - 86

Brasília -

branca -79
Escort XR3-

preta - 84

GolLS -

branco - 81
Monza SLIE
cinza - 85
Chevette SLIE -

,

branco - 88 '

Motos

CBX-750cc -

azul- 90

SPÉZIA
Automóveis
End.Coml.
Rua Joinville, SIN
Fone:0473-72 2699

End.Resid.
Rua Guaramirim, SIN
Fone:0473-72 1003
Bairro Vila Nova

'Menegotti
,

MQRETTI,
JORDAN &
elA ILTDA .

Escort L-
azul denvermet. - 92

DeI ReyGL
azul metálico - 89
GoI CL 1.6-

prata metálico - 92

Escort L
cinza jaguar per. - 91
VeronaGLX 1.8-

prata met. - 90
Santana CL

vermelho per. - 91
Escort GL

prata met. - 91
Belina Ghia -

vermelho per. - 91
Chevette Junior

prata met. - 92

Av. Mal. Deodoro, 158
Fone: (0473) 72-1777
Jaraguá do Sul - SC

Santana CL

prata - 89
. .r, Santana Cu-

preto - 86

VoyageLS
branco - 83

VoyageLS-
azul- 85

VoyageCL
cinza - 88/89

Quantum GLS
azul- 86/87

Quantum CL 2.0 -

preta - 88/89
KombiSID
bege - 89-

Voyage CL
vermelho - 88

Voyage GL 1.8 -

vermelho - 92

ApolloGLS -

prata - 91
Santana CG

preto - 85/86
Santana CS-
cinza - 86

Verona LX
vermelho - 90
Saveiro -

/ermelho - 85
.

Chevette SL -

prata - 87/88
Gol CL�
prata - 92

GoI CL 1.8-

bege - 92

VoyageS -

branco - 84/85
.

VoyageCL
prata - 89

VoyageGLS -

vermelho - 89/90
DeI ReyGL
azul- 88
UnoS

vermelho - 90/91

..

.. Menegotti Vefculos S A

Fones:72-0499 - 72-0378 -

Caixa Postal, 412.
Av. Marechal Deodoro, 930 -

Jaraguâ do Sul - SC.

Tibério
Automóveis

Santana GLS 4p - branco -

87 - Cr$ 70.000.000,00
Escort XR3 - preto - A
87 � Cr$ 55.000.000,00
Escort XR3 - prata - A
87 - Cr$ 60.000.000,00
Parati CL - branca - A
88 - Cr$ 62.000.QOO,00
Parati S - branca - A
85 - Cr$ 40.000.000,00

Chevette SL - branco - A
84 - Cr$ 28.000.000,00
Chevette SL - cinza - G
79 - Cr$ 16.000.000,00
Fiat Pick-up - branca - A
85 - Cr$ 20.000.000,00
Brasília - branca - G
79 - Cr$ 16.000.000,00
Belina - marrom - G
77 - Cr$ 14.000.000,00
Caravan - bege - G

76 -' Cr$ 13.000.000,00

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

Menegotti Veículos

HP
Saveiro GL 1.8 .:

prata - 91 - G ' , ", 'c

Escort GL- .

cinza met. - 89 - A

Uno 1.5R
vermelho - 87 - A

Opala Comodoro 2p -

dourado - 87 - A

Chevy 500-

bege-87 - G

GoI Plus 1.8 -

Bege met. - 86 - G

",,Fus.ca 1300 L-,
branco - 83 - G

MonzaSLlE
vermelho - 87 - A

GoIS-
branco - 86 - A
Santana CD

prata - 85 - G
Chevette SL -

dourado - 86 -

GoIS -

vermelho - 83
Fusca 1300-

bege -75 - A

Motos
CBX-750F(7000KM) -

azul- 90
CG-125 - preta - 90
carretinha p/moto -

azul- OK

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

ABRA O OLHO! CARRO USADO E ,! REVISADO SO NA;MENEGOTTI VEÍCULOS.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JAVEL
Veículos Novos

Tcrnpra Prata -

.

branco - Cl

Tempra Ouro -

branco - Ci

Elba Weckend I. F. (.6-
branca - Ci - �n
Fiorino 15 -

branco - G - Iß

Tempra Prara
cinza - G

Tempra Ouro -

azul- G

Prêmio CS 4p IE
branco - G

Pick-up LX
vermelho - G

Pick-up c

cinza - A - 85

Veículos Usados
Pick-np -

azul - 88 - Â
Prêmio S-

branco - 87 - Â
Prêmio S -

cinza -'I)() - Â

Uno Millc -

branco - I) I - Ci
I-scott X In Ui

branco - H9 - A
Prêmio 'es I. -

verde - 1)0 - Â

Monza SI .II-: -

•

cinza - HH - Â

Uno CS-
azul- XX - A
Fusca 130() L -

hege" 82 - A
Passat GTS-

hege - 82/83 - A
Prêmio S

branco - 87 - A

Pick-up -

bege - 86 - A

Fusca -

branco - 76 - G

Jaraguá Veículos, Peças e

Servi_ços Ltda.
Rua João Zal)clla, 214-
fone 72-2111

Pensou FIAT ligue -

9 (0473) 72-2111

DIVERSOS

Nota de Falecimento

A família Müller, com pesar,
comunica o falecimento de
HORÁCIO MÜLLER, com
74 anos de idade, na cidade
de Rio de Janeiro, no dia 29
de outubro p.p., deixando a

esposa, três filhos, sete netos

c os irmãos Osni, Olíbio e

Olga Müller.

_,

TROPICA Paisagismo
MarcoAntonio

Paisagista
- Ornamentaçöes de jardins, chácaras,

parques, indústrias, etc ...
- Recuperação de gramados

Fone: 72-3788

ALARME
Vendo alrme importado com

sensores, cirenes e fios. Fácil

instalação. Fone n-:�105 com

Sérgio.

VENDE-SE
Cobertores e travesseiros
artesanals dc ótima qualidade.
Preços promocionais. Tratar fone.
n-3105.

.

PERMUTA
Troco casa, próxima ao cen tro,
por apartamento com 3 quartos
(no mínimo). Contatos pelo
fone 72-3616, com Onélia.

Utilidade Pública

Aerogramas sociais de Natal
Já se encontram nas agências dos

CORRUOS variados modelos de

aerogramas sociais, que continuam com

as mesma vantagens que os diferenciam

dos dentais cartões dc Natal:

· Mantem o menor preço do mercado;
· Dispensam? envelope e o selo, porque

j;i s;io pré-Franqueados:
· S;io produzidos por moderno sistema

gr:ilico. o que IhL'S contere beleza e melhor

qualidade.
l-stc é mais um bom motivo para se ir a

qualquer uma das agências dos

CORREIOS.

GATOS SIAMÊSES
Vendo lindos filhotes de gato
siamês. Tratar na rua Clemente
Schmitz, 97 ou no Escritorio de
A Comercial, Av. Mal.
Deodoro, 122, 2° andar, falar cl
Da.Yvonne.

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

pelo fone: 23-0465.

Chevette SL -

prata - 90

Saveiro -

branca - H4

Kombi Furgão -

branca - H2

Escort GL
Brasília -

verde - 79

Motos
Honda ML-125 -

vermelha -HH
COMPRO
Chevette ano 83 ou 84, pago
à vista. Contatos pelo fone

72-0045, com Andréia.

ESCORT XR3/85
Vende-se Escort 85 em ótimo
estado de conservação. Valor
Cr$ 40.000.000,00, tratar com
Cezar pelo fone 73-0077.

Rod. Im. 180 - KM 56

Fone (0473) 72-0035

n t

ESTADO DE SANTA CATARINA

PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DEJARAGUÁ DO SUL

JUÍZO DE DIREITO DA I" VARA DA COMARCA DE JARAGUÁ DO

SUL-SC

EDITAI;-DE LEILÃO
o DOUTOR CARLOS ALBERTO DA ROCHA, JUÍZ DE DIREITO DA ,"

VARA CIVEL DA COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL, ESTADO DE SANTA
CATARINA NA FORMA DA LEI, ETC ..

FAZ SABER (em resumo, art. 687 do CPC), o seguinteVENDAem Leilão
dia 20/11/92 às 15:30 horas. por valor superior ao da avaliação .

.

VENDAem 2° Leilão dia·11/12/91 às 15:30 horas, por quem mais der. desde

que o pre�o não seja vil. LOCAL: Edifício do Forum desta comarca. Ação de

Execução nr. 13.552/92· Exequente: HM FINANCIADORA S/A· CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, Executado: LEONIRCIO TÉRCIO
DAVEIqA E �ANOEL HILARIO DA VEIGA.

BEMASERLEILOADO: Um fornoelétrico para assar pães, conrcapacidade
para assar 36 pães caseiros, rnarea IMEGUL S 790, 12000 watts, 220 volts, em
estado regular de conservação. TOTAL DA AVALIAÇÁO: Cr$ 3.600.000,00
(Trêsmilhões e seiscentos mil cruzeiros). Dado e passado nesta cidade e comarca
de Jaraguá do Sul, aos quatorze dias do mês de outubro de mil novecentos e

noventa e dois. Por este edital, fica intimada a executada, através de seu

representante legal, caso o mesmo não seja encontrado nem intimado pelooficial
de Justiça. Eu, Bruno Winter, Escrivão Judicial, o subscrevi.

CARLOS ALBERTO DA ROCHA
-

Juiz de Direito

JAVEL Ru� João Zapena,
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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Francisco Alves

Com a chegada do final de

92 é interessante que se faça
uma avaliação de como foi o

ano esportivo. Com isso

podemos perceber que atletas
e equipes poderão chegar até
aqui, com um saldo

relativamente positivo.
Entretanto, devemos

considerar que isso só foi

possível, graças à mentalidade

aberta e consciente de alguns
empresários, que a revelia da

crise, investiram no esporte
índistinuvamente,

Os resultados atingem aréa

esfera nacional e internacional,
como é o caso do bicicross da

Malwee, formada por garotos,
que superam suas

potencialidades e juntamente
com seus dirigentes, com

certeza, atingiram o retorno

do investimento que receberam.
Por outro lado, vimos nos

;
anos passados, empresas ,'ilu�
investiram na formação de uma
'bas2 "!;6fitla' -"'coill<) "júdô
patrocinado pela Kohlbach - e

que nos jogos abertos

mostraram os frutos. O voleibol,
que hoje recebe o apoio da

Darpe, também destacou-se na

competição.
E assim também no

atletismo, tiro, bocha, bolão
16 e xadrez que tiveram no ano

passado o nome do 3° parque
industriai de Santa Catarina,
com dignidade e honradez.

Chegando ao Juventus,
lembramos o início de sua

participação na segunda divisão
de profissionais do Estado, com
alegria pela brilhante

campanha, conquistando uma

vaga na divisão principal do
futebol catarinense. Uma 6a

colocação no campeonato do
ano passado - de bom tamanho
. inspirou sonhos de uma

. melhor campanha em 92. Mas
os problemas vieram quando,
antes de buscar um técnico,
foram encontrados os

jogadores. Sendo assim o

treinador não pode optar pelas
atletas de sua preferência e

consequentemente, as emendas
ficaram ainda piores, que o

Soneto. Restou a luta para se

manter' na primeira divisão,
fugindo do rebaixamento.

Apesar . de todos esses

problemas, o Grêmio Esportivo
Juventus, teve a preocupação
de formar a sua base, visando
revelar, para o futuro, valores
que possam suprir as

neceSSIdades de sua equipe
I ?rincipal. Parabéns por essa

Iniciativa.

Delegação de Jaraguá do Sul no desfile de abertura dos Jogos Equipe de volei é um dos destaques da competição

Cidade édestaquenos Jase
Jaraquá do SlJl querficar entre as 10mais do Estado

Jaraguá do Sul - Até quinta
feira, no meio da tarde, Jaraguá
do Sul se mantinha como oitavo
colocado na classífícação geral dos
�fOl Jog9$"",A.bet;W�;"'idel'hS�n.ta.
Catarina e no quadro de medalhas.

Posição já bem superior a

conquistada em 91, quando o

município não passou da IP na

classificação geral.
Segundo o secretário de

Cultura, Esporte e Turismo,'
Leonel Pradi Floriani, a

expectativa da cidag� ésubir pelo
menos um. ou dois postos em

relação ao ano passado. "A nossa

participação está surpreendendo
as demais delegações, apesar de
estarmos participando em poucas
modalidades, escolhemos as que
temos condições de competir em
igualdade de condições até com

municípios que investirammuito
para acuparem as melhores

colocações destes Jasc, como

Joinville que importou muitos
atletas de fora.Eestamos provando
nossa competência", completou o
secretário.

Jaraguá do Sul participa dos
32° Jasc em sete modalidades:

Karl Janssen, medalha
de ouro no Tiro

atletismo (masculino e feminino),
judô (masculino e feminino), tiro
(masculino), bocha (masculino),
bolao 16 (feminino), voleibol

(feminino) e xadrez (masculino).
O número tota de atletas

participantes é 86, com pessoal de
apoio e dirigentes a delegação
somou mais de 100.

TUBOSSANTA
HELENA LTDA.

Divisão de concreto

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

Divisão de Plásticos (tubos de PVC - eletrodutos/linha

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

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

ELETROLAR
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
.

- Jaraguá dó Sul

Medalhas
A equipe de judô surpreendeu

conquistando duas medalhas ôe
ouro. Pelo técnico Sílvio Borges.:

I
a performance da equipe, porém,
já era prevista antecipadamente
como uma grande revelação.
"Contratamos atletas de São Paulo
e Joinville e, de modo geral, acho
que nunca estivemos tão bem

representados", profetiza.
Em tiro masculino, o

incomparável Karl Janssen repetiu
a atuação de 91 e conquistoumais
um ouro para Jaraguá do Sul. Na
quinta-feira ainda havia

expectativa de medalhas na

carabina de pressão.
No atletismo a atleta Clarice

Kuhn de Souza (recordista
sulamericana e campeã
catarinense) conquistou
novamente medalha de ouro nos

100 metros com barreira. Outro

renomado atletas: Gerson dos
. Santos, obteve prata nos 110
metros com barreira. No arremesso
com martelo a expectativa de

medalha era grande, e, segundo
informações extra-oficiais, teria

II

se concretizado na tarde de quinta
feira.

A equipe de bolão 16 feminino,
depois de um ano afastada da

competição, retornou com

excelente atuação e garantiu uma
medalha de bronze.
Até mesmo a bocha, que não

participava há 12 anos dos Jasc,
competiu com ótima atuação
nestes 32° Jasc.

No xadrez, Jaraguä disputa com
11 atletas e até quinta-feira ainda
era das mais cotadas para a'

conquista de medalha. Foi bronze
em 1991.

O grande des taque da

delegação, a equipe de voleibol

feminino, patrocinada pelas
Malhas Darpe, deu algumas
escorregadas, mas já estava

classificada para as quartas de final.
A equípe está entre as quatro
melhores do estado, juntamente
com Blumenau, Joinville e

Chapec6, conforme resultados do
último campeonato estadual.

O diretordo Departamento de
Esportes, Hercílio Manoel da

Rosa, dirige a delegação
jaraguaense.

SANTA MARTA
CONSTRUTORA, INCORPORADORA E IMOBILIARIA . LTDA.

PROJETOS, CONSTRUÇÃO,OECORAÇÃO,VENOAS OE TERRENOS, CASAS E APARTAMENTOS rua Reinoldo Rau, 541-Fone:72 32 82
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I "Nãofoi"

II Inauguradaanovaag€nciadbBescI
i em Jaraguá do Sul Presença do

1 governador Vilson Kleinilbing,
j secret6rios, deputados, emprea6rios,

.

prefeitos da regülo, politicos, etc,
etc, etc. O prefeito de laraguá do
l Sul, Ivo KoneU não compareceu,
mon4!:uuiPum repres�ntante..Com_

I tal atitude nãoft4larom comenJários
maldosos. Um deles: encarar de

1 uma única vez o governador,
secreldrio,s, deputados, empresários
e de quebra oprefeito eleitoDuTval
Vasel ???Haja ftgado.
Nãovai
NembemaatuallXllÍlpanha'polllica
terminou e já nwvimenta-se os

bastidores da próxima (govel7Ulllor
e depulollos).
SeidejlnleJitl«litJna fIMos resquícios

I' da campanha passada serão

lembrados (bola lembrados nisso).
Disseram-me que vem por ai o

I seguinJe adesivo: KONELL NUNCA.

IMAlS.
I Vai
I ("

. . _

,.,empre exisuram e exisumo os

boateiros deplantão..

I. Estes já largaram omais novo ti-ti

I' ti da cidade: se o deputado Luiz

Henrique, candidato a prefeito e

Joinville ganhar as eleições neste

segundo tl.U710, levará o autalprefeito
IvoKonellpara a sua adminisraçõo:

I Será que vaii?Acho que vai.

INã%i
A asseSYOria de imprensa daprefeiJluu

-tdeJaragúá do S_uldeu-me o seguime
esclarecimento: os caminhões da

'Prefeitura Municipal de Jaragllá
, do Sul, encontrados na BR LOl, no
trajeto Jaraguá/Joinvilk não estavam

i fazendo campanha prâ-Luiz

II Henrique. Buscavam asfalJo para
alguns remendosemJaragllá. Então

I tá.
.

Do governador Vilson Kleinubing
aoprefeito eleito Durval Vasel:
- Quero asSllínir dois compromissos

I que ogoverno do estado emparceria
com este prefeito realizará em

beneficio desta comunidadeno dia
2 de janeiro a construção da nova

cadeia e da Delegacia de Pollcia de

laraguá do Sill e a colocação de

l acostamento na rodovia ER-iBO

I trecho Jaraguâltlorupâ até a Ferj.

r Aíogovemador lembrou-se de outro:
- Compre também a IISÍIUl de asfalJo

I a-quente para o município.O último compromisso consta no

I plano demetas de Vasel e Guenther.
Emdiadechuva, osparalelepipedos
dasrllasdeJaraglládoSul,parecem
sabão, tal é o estado escorregadio. e

I um festival de acidentes de trânsito
I do tipo abalroamento, seja traseiro

I ou kueral: Jaraguá do Sulnãopodeparar no tempo. AsfalJojá!!!

,I
I

I
I.

Governador garante obras
Jaragu'doSul- Já no dia dois

de janeiro, um dia depois de sua

posse,opróximo prefeito,Durval
Vasel, podecontratar as obras de.
construção da cadéia püblíca,'
delegacia de polfcia e de'

pavimentação asfáltica do acesso I

até a Ferj. A garantia é doigovernador Vilson lGeinObing,
feita na ültíma terça-feira (dia 3).
Segundo ele, a prefeitura pode
encomendar estas obras que o

governo do Estado pagará os

custos.

Aconstrução des�ob� famn

parte de um elenco de oito

reivindicações prioritárias
encaminhadaS pelo prefeito eleito
Durval Vasel ao governador, em
jantar promovido pelaAliança por
uma Nova Jaraguá, no Clube
Atlético Baependf.

No memorial entregue à

Kleinübing, Durval . Vasel
relaciona ainda outros pleitos:
construção do contorno viário,
pavimentação da rodovia Jaraguá/
Schroeder, apoio para a construção
de 1.000 casas populares, aumento
do efetivo policial, pavimentação
da área urbana, reativação do Posto
do Pacam, amparo ao Corpo de
Bombeiros Voluntários,
construção do Intituto Pedagögico
da Ferj e urbanização da cidade.

O reasfaltamento da rodovia

Jaraguá/Schroeder já está

garantido, segundo o governador,
em convênio a ser assinado com o

BancoMUll-dial. "A licitação deve

Ajuste Fiscal

Governador esteve em Jaraguá e ,anunciou obras para 93

ser assinada em breve", afírmou
Kleinübing.
A construção de um contorno

viário para a cidade, mais do que
uma reivindicação é uma

necessidade inerente a reabertura
da BR-280. "Temos que tirar o

tráfego pesado do centro de

Jaraguá do Sul", complementou o
governador, salientando que assim
que houver disponibilidade de

Amin profere palestra
em-reunião do COL

Jaraguä do Sul - O Clube de
Oratória e Liderança (COL) de
Jaraguá do Sul.pela passagem de
seu primeiro aniversário de

fundação, promove palestra com
o senador Esperidíão Amim Helou

Filho, no próximo dia 9, às

19h30min, no Clube Atlético

Baependf, sobre os temas: Ajuste
Fiscal e Reformas do Governo
Federal. A palestra é dirigida à

associados, autoridades e

convidados.
.

O COL um clube de caráter
cultural, que visa promover o dom

da oratória, a liderança e a

desiblniçäo entre seus associados.
Dentro da programação
comemorativa de seu primeiro
aniversário, oCOL promove esta
palestra com objetivos
comunitários. -

Após a palestra, haverá jantar
de confraternização, com

participação aberta à comunidade.
Devendo as adesões serem

confirmadas até às 12 horas do
dia nove; pelos fones 72-0667 ou
72-0030.

o QUÊ VOCÊ ESTÁ ESPERANDO 1

verbas, a obra será iniciada.
"Construir casas populares é

compromisso do nosso governo,
que fica mais fácil quando se tem

apoio das prefeituras e uma lei
viável emoderna de parcelamento
do solo", continuou o governador.
Quanto' as demais

reívíndícações, VilsonKleinübing,
não se com prometeu em atendê
las integralmente, dizendo

Foto: Arauivo

apenasque "serão estudadaSi
. viabilizadas, conforme ,-'

possibilidad� do governo".

Vasel satisfeito

Pedido na AL

Isenção do
ICMS para
moveleiros

OprefeitoeleitoDurval V:
ficou satisfeito com as prom
fei� no jantarmm o�
As que ficaram pendentes, V:
explicou da seguinte forma:
governador é um poUti
experiente, emaisdoque isto,
amigo pessoal e não iria
comprometer com coisas que

•

tem a absoluta certeza de

cumprir. Porém, acredito
sinceramente, que estas

reivindicações serão atendidas
assim que surgirem possibili
financeiras, por parte do gove
concordou Vasel.

.

Para ele a marca do gove
estadual se fará presente ·co

. outrora nunca aconteceu

Jaraguá do Sul", especíalme
pela amizade entre ele e

governador "que vem já da
.

época de solteiro", explicou.
A reativação do Pacam,

exemplo, é uma daS reívíndi
feitas ao governador que não
grande investimento. ."Te
certeza de que conversan

direitinho com o governador
vai entender nossa situaçã
atender nosso pedido",manifest
se Vasel. Nas metas do n

prefeito está também a criação
umasecretariadomeio-ambiente:

. "

=��:�t.��41��Afr��G.u:.r::':��L��AXJ�;:.
Ffo:X (0<7111 :D-lM1O ·IIAFIIA lEI.. tomI_" - FAX (041lIl-'

Florianópolis - O Deputado
Udo Wagner (PDS) apresentou
indicação na Assembléia

Legislatíva, sugerindo alteração
do tratamento tributário do EstadO
de Santa Catarina sobre o ICMS
na importação de máquinas para
a indústriamoveleira.

O parlamentar pedessísu
lembra que a redução da alíquota
do ICMS já foi autorizada em parte
pelo convênio ICMS 92/92,
celebrado entre o Ministério da

- Economia e Secretarias da Fazenda
Senador estará no Baependí,dia 9 dos Estados e Distrito Federal,

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

sas ofertas. Você vai descobrir que nio preCisa correr pare �mprar o que preci�1
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
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 econômicos.

16 Jaraguá do Sul, 7 a 13 de novembro de 19Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




