
Rio dos Cedros
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Cr$ 2.500,00

Marisol desativa mais
uma de suas 'unidades

Intenção é motivar regularização de veículos sem docurnentaçäo

PolíciaMilitar iniciablitz

Veículos irregulares serão notificados e até apreendidos se for necessário

o

u

o A Marisol Indústria do
Vestuário está destivando sua

unidade de confecção de Rio des
Cedros. Os 219 funcionários da

. filial, contudo, podem não ser

demitidos caso optem pela
transferência para a unidade de
Benedito Novo, a 35 Km de Rio
dos Cedros e que esté em fase
final de expansão.

Segundo o diretor-
administrativo da empresa Marisol
(matriz Jaraguá do Sul), Devanir
Danna, a desativação da filialRio
dos Cedros faz parte do processo
de racionalização e modernização
da empresa. "Desativamos este ano
Unidades que funcionavam em

prédios alugados como Joínville,
Ituporanga, Doutor Pedrinho-e
Rio dos Cedros e modernizamos

outras. A Filial Benedito Novo
está sendo ampliada em 3.000 .

metros quadrados, totalizando
15.000 m2 e onde estão sendo
abertas 280 vagas, ou 140 postos
de trabalho em dois turnos, aos

quais os empregados de Rio dos

'Cedros têm prioridade à

ocupaçao", completou. Danna
disse ainda que os 219 funcionários
da unidade desativada têm até o

final da próxima semana para
decidirem se aceitam ou não a

transferência.. A empresa está
oferecendo transporte de ida e

.volta aos riocedrenses.

Que se cuidem os motoristas de veículos
irregulares! A partir desta segunda-feira (16) a
3a Companhia de Polícia Militar de Jaraguá do
Sul realiza blitz diárias, de manhã, à tarde e à
noite em locais alternados, bairros e centro de
Jaraguá do Sul. Os veículos sem documentação
ou em atraso com os pagamentos de taxas, como
o seguro obrigatório, serão notificados, e se

necessário, apreendidos, como informa o

comandante da 3a BPM, Sergio Luiz de Oliveira. ..

Ele acredita, que ao menos nos primeiros dias,
quase 80% dos automotores abordados
apresentarão irregularidades. A tendência é que
este percentual diminua nos dias seguintes, com

,
o alerta aos primeiros infratores pegos,
observou. O valor das notificações varia de Cr$
218,6Q7 a Cr$ 545,017, dependendo da infração.
O trabalho de blitz da PM nao te, prazo previsto
para conclusão. O comandante Sérgio Luiz de
Oliveira, informou ainda que somente de janeiro
a outubro de 1992 foram registrados 744
acidentes em Jaraguá do Sul, nos quais
resultaram em 615 casos de danos materiais, 250
feridos e 8 vítimas fatais.

Emancipação festejada com inaugurações
Massaranduba completa 31 anos

malwee
INO BRAS

FONE (0473)72-320"0
TELEX 474- 519

FAX (0473) 72-0304
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'\ i • \ "A História de nossa gente não pode' ficar
só na saudade". O Passado só é importante

se o seu tempo foi bem empregado
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HÁ 50ANOS

- - Em 1942, o Esporte Clube Brasil,
depois de perder por I x O para o Rio

Negrinho, preparava para 22-11-42, um
festival comemorativo do 3" ano de

fundação, no gramado do ex-Germânica,
recreativo e esportivo, com tablado de

danças, animado pela Banda Municipal.
o Jazz Brasil e o Guarani. Convidava,
também, parll a AGE para 17-11-42, na
sede do clube, no alto do prédio Tufy
Mahfud, onde haveria prestação de comas
e eleição da nova diretoria. Convocação
assinada pelo secretário Geraldo A.

Marquardt.
- - Marília WaltherCrespo, filha de João
Crespo e Anesia Walther Crespo

contratava casamento, em ßlumenau,
com o tenente Francisco Grandinetti,
do Exército Nacional, filho de Vicente
Grandinetti, diretor-gerente do Banco

Mineiro, de Belo I lorizonte c de Angelica
Maria Greandinetti.
- - EmílioPolto requeria a sua natumli7.ação
c pedia ao ministro da Justiça redução
do prazo, O Presidente Getulio Vargas,
em 22-10-42 exarava o seguinte despacho:
"Volte para que o requerente informe

porque, residindo há mais de40 anos no
Brasil, só agora solicitou a sua

naturalização ccom tanta urgência pede
dispcnsa do prazo regulamentar". Pelo
öbvio, Presidente! Pelo óbvio ululante!

II.Á40ANOS

- - Em 1952. o Chefe do Setor Sul do

SERViÇO NACIONAl. DA FEBRE
AMARELA. designava o sr. dr. BI�NNO
KNUDSEN pam seu representante em

Jaragu:1 do Sul eos farmacêuticos AROI.!)
SCHULZ E WALMOR rosr.' DA
SILVA, para suhstitutos daquele.

I
�
I: - - O Campeonato da I a divisão da I JD
li apresentava os seguintes. resultados:

BAIiPENDf 4 X FAIXA AZUL I;
E.<iIRI �I J.A 4 X ACARAÍ 2e D. PEDRO
II 5 X SI�L1�TO O. Bapendíe D, Pedro II
eram os lídcres. Os quadrtl5:BAEPENDÍ
- Eduardo, Piru cOtacílio; VelhoWalter
e Zépi: Nutzi, Taranto, Oswaldinho e

Elizanlo - D. PEDRO II - I .olo, Alpídio
e Chico; Zeca, Munga e Tiãozinho:
Martinho, Bagé, l lorävio, I-rancinha e

Souza.

I1Á30ANOS

,I
: - Em 1%2, a Câmara Municipal discutia'
importantes pfl�etn�, entre eles aprovando
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�
so icnaçao (. c I� cgrarna ao iovcmador,
de autoria do vereador Murillo Barreto
de Azevedo. no sentido de atender as

li justas reivindicações do Poder Judiciário
e 11 Secretaria da Saúde, solicitando vacinas

anti-varíola, hem como telegrama ao dep,
federal Lauro Carneiro dc Loyola,
providências à nível federal. envio de

vacinas 1;lce aparecimento inúmeros casos
dc poliomielite em Jaraguä do Sul. O
vereador Eugênio Victor Schmöckel, por
sua vez, apresentava projeto de lei,
instituindo gratificação natalina aos

funcionários municipais, face a flagrante
disparidade da Lei Federal que institui o
13" salário pilfa os trabalhadores, A�

rnensagcns telegráficas c o projeto de lei
foram acolhidas pelo plenário da Câmara.
independente de cor partidária.

�. HÁ 20 ANOS·

- - Emlm, as elciçoes de 15.de novembro
as umas foram favoráveis à ARENA,
que fazia o prefeito para as comemorações
doCENTENÁRIO DE .IARAGlJÁ DO

SUL, em 1976. A ARENA fazia 7360
votos, sendo 6.710 para EUGI�NIO
S'IREBI� 307 paraOCTAVIANO TISSI
e 343 para RUDI FRANKE ('(lntnI6.R21
votos dados ao candidato do MDB -

AMIDES MANOEL MARTINS. Para
a Câmara Municipal a ARENA recebia
7.705 votos e o MDß 6.078, fazendo a

\

ARENA os vereadores WAI,DEMAR
ROCIIA, 1.059; AFFONSO
FRANZNER, 893; FIDELIS CARLOS

HRlJSCIIKA. 84(>. JOSÉ ALBERTO
KLITZKE, 772; JOSÉ CARLOS

NEVES, 708 c I IEINZßARTEL, (j97 e
(l MDB, ODAIR VAILATl'I, 1.389;
MARIO A PLANINSCHECK, -843;
HILARIO SCHEUER, 741; .I0AO

VEGlNl, 550 e IEDA MARIA DE

SOUZA,519,

IIÁIOANOS

1.165; ERROL KRETLER, 998; ÁLIDO
KRUTZSCH. 873; ARNOLDO
SCI IUL7� 855; ATAYDE MACHADO.
791 e HEINZ BARTEL. 769. Apenas
Arnoldo Schulz c Heinz Bartel eram
remanescentes da então composição
legislativa local, havendo uma substancial
refonnulação da Câmara de Vereadores.
Na ocasião odiretordo CORREIO DO

POVO, na qualidade de Vice-Presidente
da BESCOR, cumprimentava Durval
Vasel pela sua bela vitória, ao mesmo

tempoque cumprimentava Eugênio Strebe
pela sua votação recebida nas urnas,

consagradora individualmente.

Alta Tecnologia
em matérias-primas
para alimentos

Fone: (0473) 72-227i-Jaraguá do=«.

Duas Rodas
industrial

Expediente

A boa mineirice de Itamar

Ras I4rifaspúblicas. os
preços dos combustíveis, por
exemplo, são reajustados a cada
mês se os sal4rios dos
trabalhadores sobem somente de

quatro em quatro meses?
A perguntafoifeita pelo

presidente em exercício Itamar
Franco, aos componentes de seu
ministério. Como todo bom
mineiro, Itamar não concorda
com algumas injustifas ejá deixou
isto claro. Condenou o aumento
elevado das prestaçoes da casa

propria, determinando estudos
para a redução do Indice de

A Ponte
"Tavares

Sobrinho"
Esta foto foi cedida gentilmente pela

sra ILCA RAU DEMIO e representa um
dos estágios mais importantes de

JARAGUÁnocampodascomunicaçõcs.
Os copiosos curses de água que correm

para os rios Itapocu e Jaraguá, embora
benélIcos para uma comunidade, acabavam,
também, em impecílho para seu

desenvolvimento que s6 de fazia por
comunicações fáceis e sern obstáculos.

'

Jaraguá produziamuito e a população
reclamavaa faltadeestradase pontes para
vender o produto de sua colheita.

Dentro desse clima nasceu a idéia de

transpor os cursos d'água e, se de um lado

já se transpunha o rio Itapocu pela antiga
ponte Abdon Baptista, em município
joinvillense, faltava urna ponte para
atravessaro rio Jaraguá que ligaria o distrito
deJaraguá ao antigo munidpio de Araquari,
o antigo Paraty que vinha até a margem
direita do rio Jaraguá. (CP, ed, 238/23). O
Presidente do Estado de Santa Catarina
era o dr. ADOLPHO KONDER e o dr.

ULYSSES COSTA era o Superintendente
(prefeito) do Mun. de Joinville e o sr.

ARTHUR MÜLLER era o Intendente
do Distrito de Jaraguá.

Antes, porém, que é quandoo muno de

Paraty vinha até a margem direita direita
do rio Jaraguá, em 11-03-1923, no tempo
do Intendente Leopoldo Janssen, pessoas
do lugar se reuniam, e o dr. Cesar Pereira
de Souza expunha a boa vontade do governo
que vinha ao encontro dessa velha aspiração,
pedindo-se que o POVO contribuisse
com a quantia de Rs, 5:000$000 (cinco
contos de reis) que o restoo governo faria,
No local subscreviam quantias que iam de

300$000 até 10$000, num total de Rs
. 2:520$000, os seguintes: dr, Cesar Souza,
Leopoldo Janssen, Venâncio Porto, José

reajustepara trabalhadores de
baixa renda e desempregados.
Criticou também o abuso na

taxação de novos preçospara
remédios e medicamentos. Ejá se

mostra simpático a elevação do
salãrio-minimopara mais de Cr$
1.500,00 em janeiro, como
pretende o Congresso Nacional:

O novo presidente parece muito
mais identifICado com os descalsos
e descamisados, do que o
presidente-ekito (exatamentepor
promessas destes tipos) Fenuindo

.

. Collor deMello.

Emposado com a desconfiança
demuitos, especialmente da classe
maispopular, que seperguntava a
procedência e identidade do

repentinamente surgido Itamar
Franco, opresidente em exercício,

Reminiscências

entretanto, parece estar no
. -caminho certo.

Osprimeiros indícios disto
foram as articulaçõespara a

composição de seu ministério.
Itamar conseguiu reunir aios
diversas e alé oponentes em to17UJ
de um mesmo objetivo. Apesar de
criatividade-pela-escolha de
determinados nomes, como o do
ministro Krause,e também pela
exagerada mineirice de suas
indicações.'

Deforma geral, porém, o
mineiro, é de extrema
simplicidade, de boa índole e bOQS
intenções, que alcançou
notoriedadepor colocar a casa de
jeito calmo, manso, sem alropelDs.
Predicados estes que todo governtJ
deve ter. Que assim seja!

N. Müller, Fritz Vogel, Miguel Graf, A
Mielke & Cia., Leopoldo Piske, Guilherme
Friedel, José Theodoro Ribeiro, Clemente
Schmitz, Augusto Behling, Domingos
Sanson, Harald Madsen, Silvino Piazera,
Walter Breithaupt, Guilherme Behling,
Ernesto Dorn, Eduardo Mielke, Emílio
Behling, Jacob Feiberger, Theodoro Keske,
Adolfo Kassner, Paulo Stein, José

Emmendoerfer, José Baader, Paulo Theis,
Carlos Fricdel e Max Eggert. A relação
completa de auxílios era publicada em

1927 (CP, ed. 440, p. 2, de 22-10-27).
Providências antecediam, como a visita

que o prefeito dr. Ulysses Costa fazia com
o engenheiro Guilherme P. Eppinghaus
ao Intendente Arthur Müller, para ver o
lugar da construção. (CP, ed. 427, p. I, de
23-07-27)

Ern 22'Ü8-27, o dr. Ulysses Costa,
autorizava Arthur Müller a construir a

grande (para a época) ponte, para alcançar
o núcleo do rio Branco e Massaranduba.
Fritz Vogel escrevia, dizendo que isto era
um

.

unverkenbaren Fortschritt (um
imorredouro progresso). (CP, ed. 432, p.
1, de 27-08-27),

Em 12-02-1928, realizava-se grande
festa à margem esquerda .do rio Jaraguá,
com churraseo, tiro ao alvo, bebidas e

sorteio de brindes. (CP, ed, 456, p. 7, de

11-02-28).
Ern 07-10-28 era inaugurada a ponte.

que seria conhecida de ''TAVARES
SOBRINHO", ex-juiz de Joinville e

progenitordo dr. Mário Tavares. Vinham
para a inauguração: dr. Mario Portugal,
Juiz de Direito da Comarca de JoinviUe;
CeÍ. Lopes Vieira, Comandante da Força
Pública do Estado, representado pelo Cap.
Vergilio Dias, provavelmente o próprio
TavaresSobrinho, aos quais era oferecido'
banquete no Hotel Central, tocando na

ocasião aBanda doTIRODEGUERRA
Nos discursos fala o Juiz de Direito, o sr,

José Américo Barreto, cunhado do já
desembargador TAVARES SOBRINHO,
o sr. Miguel Graf, morador do lado do

Paraty, Hans Jordan e o jornalista Eduardo
Schwanz, diretor do Jornal de Joínvílle
que respondia ao sr, Miguel Graf, em língua
alemã. A noite realizava-se um grande
baile comemorativo no Salão Buhr. (CP,
ed. 491, p. I, de 06-10-1928). As pessoas
constam da foto que ilustra estas
reminiscências.ArthurMülleréo homem
de palheto, no lado direito da foto.

Numa viagem 'do Gov. Konder ao

altiplano, ele se demorava em Jaraguá para
visitar a ponte. (CP, ed. 494, p. última, de
03-11-1928)

Fritz von Jaraguá • 11/92
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Comunicação
AMedida Provisória que altem o organograma doMinistério

das Comunicações, fundido numa única secretaria as áreas de

outorga efiscalização, e isolando a administraçãodefrequências
numa outra, está causando omaiorrebuliço no setor.

Uma emenda à MP, estabelecendo 3 secretarias

Administração de Frequêndas e Fiscalização, de Serviços de

Radiodifusão e de Comunicações -, tem um lobby trabalhando
com toda à corda. É o primeiro grande pepino na reforma
administrativa de Itamar.

Aulinhas
A I"Dama afastada, Rosane Collor, ao contrário do que

se diz, não está atrás de umprofessordefrancês: lá tem o seu,
a amiga Georgette, daAliança Francesa. E continua com as

aulas de inglês. Didyou Understand?

DisqueMonarquia
Os monarquistas já tem como se comunicar: basta ligar

para o DisqueMonarquia - (011) 256-4089/257-1182 - em São
Paulo. S6 vale no horário comercial e é ligado ao Conselho Pro
BrasilMonarquico, da 'mha doprlncipeDom Luizde Orleans e
Bro��a

.

Serra xReforma Fiscal
Depois de trêsdiasanalisando oprojeto de reforma fiscal,

o deputado José Serra (PSDB-SP) se convenceu de que é

propostapara médio e longoprazos:
- Serão necessárias 76 modificações na constituição .:

entre 20 alterações de redação, 41 inovações, 9 supressões e 6
adequações;

- As emendas tem depassarpela comissão específica e,

depoisserem submetidasa duas votaçõesnaCâmara eduasno

Senado, sempre com o quôrom de três quintos.
Ou seja, haja tempopara resolver tudo!

Corrupção

Várias crianças já foram reabilitadas

APAE realizaótimo trabalho
Guaramirim - Em seis anos de

atividade, a APAE (Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais)
deGuaramirim, conseguiu ótimos
resultados no tratamento de

crianças, 'que recebem o

atendimento desde a idade precoce
- quando o diagnóstico da
deficiência é reveladomuito cedo,
"Ao todo já tivemos 11 alunos

que receberam alta do tratamento
e foram encaminhadas aos jardins
de infância e pré-escolares da rede
de ensino regular", declarou a

diretora da Apae/Guaramirim,
Roseli Krüger.

Ela disse ainda que atualmente

existem51 alunos frequentando a
Apae, de idades variadas (3meses
até a idade adulta), mas que
desempenham atividades, que vão
desde trabalhos em classe para as

crianças, às criações em artesanato

para os alunos de idade mais
elevada.

'dos pais". Ela disse que somente
os deficientes em idade adulta,
que não respondem maís ao

tratamento, estão exluídos deste
universo de atendidos.

A diretora da entidade faz um'

apelo às famílias e principalmente
.

aos pais, para que "todos tenham
o cuidado de fazer os exames já
quando a criança nasce (como o
teste do pézinho), pois o

diagnóstico de atraso mental, se
revelado, poderá garantir a busca
de uma recuperaçãodesta criança
e ela terá uma vida como qualquer
outra pessoa, na idade adulta".

Roseli Krüger informou
também que "o atendiemtno à

criança deficiente deGuararnirim,
atinge todo omunicípio, a tal ponto
que podemos afirmar que nenhum
queesteja em idade infantil,deixa
de recebero devido tratamento, é
claro quando há o conscentímento

Futsal

Dois times estão 'classificados
Guaramirim - Até quarta

feira duas equipes de futebol de
salão, que participam do

campeonatomunicipal de
Guaramírím, já haviam

conseguido garantir a

classificação para a próxima
fase. Time da Vila (na chave A)
e Avaí (na chave B). Nas outras
chaves várias equipes possuem
chance matemática de

classificação. Com os jogos de
terça-feira passada, foram
completadas 28 partidas, com
162 gols marcados, média de 5,8
gols. Em todo o campeonato
(sete rodadas até agora), houve

apenas dois empates.
Na sétima rodada, realizada

dia 10, foram os seguintes:
Time da Vila 8 x O Nacional;
Estof. Mannes 5 x O Merejak;
Baumgartel2 x 2 Weg Química;
Maestri 3 x 10 Fototipo. Com os

,

resultados da quinta-feira,
outros classificados, para a

próxima fase, poderão ser
conlrecidos. Na chave D,
Conservas Stringari, se empatar
com a Nutrimental, já está

praticamente na próxima fase.
Já a Nutrimental, seperder este
jogo. terá de vencer o
Independente, dia 17, para ser o

segundo classificado.
Na chave C, a equipe da Weg

Ouímica é a que está mais perto
da classificação. Jogou na

semana passada, com o último
colocado do grupo, a Newsul,
devendo esperar o resultado do
duelo entre Casa dos Oculos e

Baumgartei, na terça (17).
Acompanhe agora os

resultados da oitava rodada,
realizada na quinta-feira (12):
sc Haas x .. Fototipo;
Ferroviário x Merejak; New
Sul x Weg Química;
Nutrimental x Conservas

Stringari.

Levantamento realizadopelo Centro dePesquisas,Análise,
e Comunicação, com

1.265 entrevistados em ;����������������������ii!todo o Brasil, sobre o !!!!
período que registrou o

maior número de casos

de corrupção, indicou:
GOVERNOS

MILITARES: 7%
GOVERNO

SARNEY:I0%
GOVERNO

COLLOR:69%
- Nao sabe/não

opinou: 13%
Lembrança: a

Imprensa ficou sob
cerisura duranteamaior
parte do pertodo. dos liiiiiiiiiiiiiiiiiiiil
governos militares.

CASA PRÓPRIA.
TOHNE

SEU SONHO,
REALIDADE.

LOJA BERLIM APRESENTA
SISTEMAMODULAR. O
m6vel inteligente da
RUDNICK.

Se adapta a qualquer tipo
de ambiente. Vocêcriandó
mdonnit6rios ou
escritórios em harmonia

perfeita. Entrega em 10
âias.

Loja Berlim - Rod. BR-280
- Km 56 - Antiga Rainha
doLar
Fone 73-0377e 72-0467
Guaramirim - SC

No Kamisão já é Verão

Moda Sempre
Para homens e mulheres de bom gosto

Avenida Getúlio Vargas, 55 Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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II Prefeito diplomado diz como vai mudar

,� Descentralização é O'
i:caminho para Odenir

I.... Massaranduba - campanha era a de mudiu para
, Depois dadípíomação desenvolver. Isso é uma

I (ocorreudia 13)o novo I'f!SJIOnsabilidlulemuito gnuuIe. Que
prefeito eleito de tipo de mudança é esta e como isto

Massaranduba,Odenir vai acontecer?

I Deretti concedeu uma Odenir - O tipo de mudança é
I entrevista exclusiva para a edificação de Massaranduba e

lo CORREIO DO uma fase de desenvolvimento,
I POVO para falar da rompendo caminhos para que

I i campanha e de como possamos apresentar modelos de

I administrar a Capital \ qualídade de vida, merecidos à
Catarinense do Arroz. nossa população. Nossa

, CP-Oquelevouvocl, admínístraçäo estará orientada

"I " um administrador e para a dinamização e assistência

111�'!:umaesuu:,=::��'
em todos.os setores, além do

""fI'''''- ......,.,_..- fortalecimento da infraestrutura,
'Ilpara· preJeito de semoquenãohäcomo pensarem
I �Massaranduba? crescimento econômico.

'I Odenir - Ao ser/ p.-:efeito eleito, Odenir De..etti Finalmente, uma estrutura

jCOnVidado para, .

administrativa descentralizada,
ingressar no PDS e me lançar CP - E qual o pior? moderna e competente, voltada
candidato a prefeito, antes de Odenir - Não poderia afirmar às causas públicas.

I
tornar essa decisão, consultei que houve pioresmomentos, pois CP - O que voei diria para os

minha famHia, meus amigos e meu nome foi muito bem aceito �a1Y!Speilodanova
i todos me responderam a mesma pelos massarandubenses, apesar Jase, queseu governo deve apresenIar,
coísa; Odenir, você temqueaceitar de algumas imputações nomomentodemaJsumaniversáriD
este desafio, pois Massaranduba infundadas. do município?

,

_tprecisa, urgentemente de um CP-HouvealgumJaJoinespenu!ol Odenír Quero me

trabalho democrático, ou que surpreendeu você nas confraternizar com o povo de

�participativo e transparente. Estas andançaspelomunicípio? Massaranduba, pelos 31 anos de

. I
foram algumas razoes a aceitar a Odenir - O que mais me emancipação politica do município

I

'condição de candidato à pr�feito. surpreendeu foi o número de e dar à toda população a certeza

adolescentes e jovens fora da de que a coligação
CP-Qualomelhormomentoda escola, por'não terem condições MASSARANDUBA- MUDAR

�campanha, na s!lll opinião, com
depagaropasseescolar;oprecário PARA DESENVOLVER, tem

'Iexcessão
da vitória? atendimento básico na área da um grande desafio pela frente, e

I Odenir - O melhor momento saúde e a angústia da população que é cumprimento de nosso plano
!; oi o apoio 'recebido de toda a nos atendimentos discriminatórios de governo, mas com a participação

11/!poPulação:em especial daqueles e centralizados. detodos haveremosde executã-to
J '

;que desejavam mudanças. CP-Asuaprincipalbandeirade integralmente.

I
,Escolha secreta

" Kleine não divulga nomes
Guaramirim - oprefeito eleito

�Guaramirim, está trabalhando

rIU composição de sua equipe de
governo. Oficialmente nãofoi

l ',''divulgadO nenhum nomeparaI .

Iqit �sumlT qua uer cargo, apenas

� ,,,,.áá muita expeculação em tomo

� I�spossíveis destacadospelo
,

�ovo
prefeito. Atémesmo os

I

.

ol(ticosmais ligados à Victor
f . eine não arriscam nenhuma

revisão, pois o quefoi
,

ivulgadopela imprensa até
: i

pgorapode não se configurar.
• i I i�,
�I

,

r'
'

�
'.
I,

De concreto apenas a certeza

de que Kleine deverá ter uma
estrutura administrativa enxuta, a
nível de cargos deprimeiro
escalão, como também o

compromisso, do novoprefeito,
com ospartidos que apoiaram a

sua candidatura - PRN e PSDB.

acontecerá a solenidade de
diplomação doprefeito, vice e

vereadores eleitos e suplentes âe
vereador. Até lá espera-se que
haja alguma definição a respeito
de quais serão aspessoas
destacadaspor VICtorKleine,

para assumir cargos de

secretaria, chefia e outros. A

gande dúvida e expectativa se

deve apossível indicação ou não

de nomes que têm rejeição, até
mesmo, dentrodoPDS.

"Nestes casos Victor espera a

indicaçao dospartidos", afirma
uma daspessoas ligadas ao novo
mandatário de Guaramirim.
Nopróximo dia vinte

.

Partido Liberal

Liberais atingem 11%
dos votos em outubro

MlISSIIITIiUIuba • oPL (Partido
Liberal) deMassaranduba;
conquistou na eleifão de outubro

passado uma votação correspondeme
a 11% do eleitorado domunicfpio.
Os liberais apreseiúoram, na chapa
majoritÓTÚl, o vereadorJoão Carlos
Martins como candidato aprefeito e

opresidente do diretóriomunicipal,
Alberto Corrêa, como vice. Dez
candidatos a vereador representavam
as intenções de assegurar uma vaga
na Ct2mara. Apesar de não atingir
um resultadopositivo, opresidente
dopartido afirma que "cumprimos o
.nossopapel de homens da
comunidade, colocando nossos
nomes à disposiçãa dos eleitores, não
optandopela omissão".

Opartido conta hoje com cerca

de 470filiados nomunic(pio e

segundoAlberto Corrêa, "apartir de
agora iniciaremos uma

reestruturação dentro do PL,
buscando jinnar nossaposição
politica emMassaranduba". Ele disse
ainda que aparticipação nopleito
deste anoproporcionou um

aprendizado importante, "tantopara
nós que somos dirigentes dopartido,
como tambémpara os demais
membros do PL que disputaram a

eleição".

Corrêa, queé empresário,
declarou que o trabalho realizado
pela coordenadoria da campanhafoi
bem. "Realizamos reuniões em todas
as localidades domunicipio e em

muitasmanijestações reunimos
maior número de eleitores e
muntcipes que os demalspartidos".
Na opinião dele os liberais iniciaram
rmi trabalho novo nomunictpio e os

frutos deverãO ser colhidosmais
tarde.

"Quero aprovéitar a oportunidade
... e expressar aminha alegria depoder
comemorar, junto com opovo de

Massaranduba, mais um aniversário
de emancipaçãopolitica e

administrativa destepujante
municipio e desejar que todos os
cidadãos de Massarandubapossam
crescer comopessoas de sucesso e

seres humanos", finalizou Corrêa.

, Tarifas
Promocionais

VÁAIG
"

� .LA_.:�_'. -�

A Agência Varig - JfJfaguá do Sul comunice a
seus clientes que foiprorrogado o prazo de

vigência das tarifas promocionais até
fevereiro/93.

o
VÃRIG

- .:.
•

CAUZIIIRD

Tarifas promocionais:
especial noturno, especial de grupo, cultura e

esporte, ecológica individual, doméstica de
estímulo, vôos específicos, ponto a ponto e

promocionais para senior e júnior.

o.
RIO-....

PROGRAME $'UAS FÉRIAS
-4v. MaL Deodoro, 122, 2" andar,Joné: 72-0091 -

72-0363.

o MELHOR CARRO USADO DA REGIÃO
Escort 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 2.0 -prata met, - 89 Santana CL - vermelho per. - 91
Escort GL - prata met. - 91
Belína Ghia - vermelho per. - 91
Chevette Junior - prata met. - 92Av. Mal. Deodoro, 158 - Fone (0473) 72-1777

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Sucessão no município de Schroeder é tranquila por hora

Hertel começa a montar equipe

Tiscoski e·Verdine no governo

Schroeder - Cerca- de 45 dias

depois das eleições de 3 deoutubro, .

o prefeito eleito de Schroeder já
está diplomado e inicia os trabalhos
de transição na prefeitura
municipal de Schroeder. Hilmar
Hertel afirmou que por duas vezes
ele já se reuniu com o prefeito

Adernar Piske e tudo está 'conhecimento da situação da
transcorrendo' normalmente. prefeitura", declarou ele.
Hertelé funcionário do Banco do Comvinte ooito anos - a idade

Brasil, agência de Jaraguädo Sul, do município -, HiImar Hertel
e sua licença entrará em vigor a pretende fazer uma administraçao
partirdodia25denovembro, "desta modena. "Durante a campanha
data em diante estarei acertando observamos vários problemas, a
os detalhes e buscando tomar que estão sujeitos os nossos

Estado

lmunicípes, tais como:

infraestrutura e agricultura. A
questão social é preocupante dado
ao fluxo de imigrantes que chegam
'a Schroeder. Vamos criar a

patrulhamecanizada, bem como,
buscar novas tecnologias para

: serem utilizadas na agricultura e

também novas empresas", decJarou
ele.

Eleito pela coligaçãoPFlJPRN/
PMDB,Hertel não terá amaioria
naCâmaradeVereadores - oPFL
tem 1 vereador,oPRN3eoPDS
5 -, mas ele não acredita ser um

problema grave.

o deputado l.eodegarTiscoski .

e o ex-presidente da Celesc,
Fernando Verdine, assumiram no

dia 4, respectivamente, as

secretarias da Casa Civil e do

Planejamento e Fazenda. A
solenidade de posse ocorreu no

auditório do Palácio Santa
Catarina com a presença do

governador Vilson Kleinübing e

demais autoridades do Estado. Em
seu discurso, o governador dirigiu
se para cada uma das autoridades

que estavam deixando o governo
e que estavm assumindo. "Devo Leodeg"ar da cUnhaTillCoski

ele, houve saneamento financeiro,
foram liquidadas todas asdívidas,
inclusive encargos sociais com

FGTS, INSS, alguns até de 1988.
-

O Governo, de acordo Com
O deputado Pedro Bittencourt, Marcondes, voltou a operar com

ao deixar a Casa Civil, afirmou o BNDES, aCEF, oBIO e oBIRD

que aquele momento não era de (Banco Mundial). "Existem razões
'tristeza. "Saio com a consciência para otimismo", disseMarcondes,
'�o dever cumprido", completou. 'pois "nos meses de novembro,
JáMarcondes deMattos descreveu dezembro e janeiro, por força da
as diversas dificuldades financeiras maior expansão econômica, haverá
que enfrentou nestes 20 meses 'um ganho de arrecadação, que
em que esteve na Secretaria do ;poderá chegar a vintemilhões de

. �uiz Fernando Verdine Salomon Planejamento e Fazenda. Segundo dólares".
/

.

•

Valdir Vick: PSDB

Guaramirim - Em reuniao Antonio Vacir Stringari, que
realizada no final do mês de I�inda é suplente de vereador em

outubro o PSDB (partido da Social Guaramirirn, posição que
Democracia Brasileira), de conquistou em 1988, afirma que
Guaramirim, iniciou o trabalho advertiu o atual prefeito sobre o

de reestruturação de sua base que aconteceria em 3 de outubro.

partidária, segundo declarações "Alertei a atual adminístração
do presidente do partido, Antonio municipal para que houvesse uma
VacirStringari. Ele informou ainda descentralização do poder e

que várias pessoas, "inclucivt também que iríamos vencer as '

integrantes de outros partidos, que eleições, mas não acreditavam em

até foram candidatos nas últimas nossa capacidade como políticos
eleições, já nos procuraram eaeabamosporprovarquesomos
buscando a filiação no tucano". muito mais conhecedores da '.

De acordo com Stringari este política de nosso município que
trabalho será desempenhado por os caroneiros queexistem por aí", .

todos os integrantes do partido e
i declarou o tucano.

"faremos filiações de peso no PSDB Antonio Stríngarí voltou a

pois somos hoje, com certeza, a afirmar que o PSDB irá contribuir
terceira força política de com a admínístração de Victor

Guaramirim e uma prova disto é Kleine e Valdir Vick. "Acredito

o fato de que sem candidatos que Victor Kleine fará uma

majoritários na últimacampanha . administração descentarlizada,
e sem quaisquer recursos delegando poderes a secretários

financeiros, atinzimos umavotação echefes. O novo prefeitovaidar a E.VlTE F.elAS VENDAANIECIPADADEINGIIUSOIIII
'

rr-A__ IEllIIICOIirAç6Ea-FONE7N1II .

até expressiva, quando todos caneta _.Ç_9m tinta para seus DE UlnMA HORA IECRETARlADAICAR-f'ONEJMm

consideram que a nossa influência destacadosde confiança, pois ésó' lOCAL: ANFITEATRO DA SCAR - RUA AMAZONAS. 21-3
decidiu as eleições deste ano. assim que se fará uma ótima . ,"' \; .

A

O presidente tucano fez questão admínístração que, tenho certeza,
. Re"c'orte este BONUS'de ressaltar que "todos os quase será muito melhor que a atual.

.
.

600 votos que o PSDB recebeu O líder tucano nãoConfirmou .

h d t
.

nesta eleíção.são os votos puros se irá fazer parte da nova equipe +- e gan e escon o',
do partido, haja visto, que não administrativa, ele apenas disse ::

.

'tínhamos à nossa dísposíção" quepermanecerá trabalhandona !: Apoio:CORREIO DO POVO
nenhum órgão público, quer seja estruturação do PSDB e já diz

hospítal, prefeitura, secretarias, abertamenteque:"soucandidato: Prestigie. � nosso �e_a�ro
etc. ,naseleiçãesmajoritáriasde1996". .

.'•••�_ •• - - - - • - .:. •• - -

fi

Dez anos de
história na
'política

Guaramirim - o novo vice

prefeito de Guaramirim, Valdir
Vick, iniciou a sua vida política aIO
anos. Em 1982 ele candidatou-se a

vereador pelo seu partido, o PDS,
elegendo-se com um total de 261
votos. Seis anos depois ele ratificou
sua posição de vereador,
reelegendo-se com 361 votos,
voltando a ocupar a sua cadeira na
Câmara de vereadores-por mais
quatro anos.

Neste ano, segundo ele, "o
partido indicou-me candidato a vice
prefeito para as eleíçöes de outubro
passado e com o apoio e simpatia do
amigo Victor Kleine, empreendemos
esta caminhada Vitoriosa".

Como um dos poucos nomes
confirmados para integrar a equipe
de governo - ele deve assumir a
secretaria de transportes e obras -

Valdir Vick declara que, "sou vice
prefeito dfe Guaramirim e vou fazer
mais que o possível para que
possamos retribuir os votos
recebidos, com uma boa

admínístração, Nossa obrigação á
administrar melhor ou igual aos
atuaismandatários, pior é
impossível".

Sobre seus planos para o futuro,
Vick diz que "A carreira de um

político nunca pode ser interompida'
e se novamente, após o fim deste

mandato, formos conclamados pelo
. partido, estamos desde já à
� aispàSiçao".

Stringari organiza as

forças do Tucano

I agradecer ao trabalho árduo que.
Pedro Bittencourt e Fernando

I Marcondes desenvolveram à frente
de suas pastas", disse.

----------�-----------�----------------------_.

D --

.
-- . - --

Dia 30.31 de Outubro e 01.6.7.8 de Novembro/92

HORÁRIO: 20h30m1n INGRESSO: Cr$ 15.000.00

NA APRESENTAÇÃO DESTE BÔNUS.
VOCÊ PAGA SOMENTE Cr$12.000.00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



A RIO-SUL Serviço Aéreos
,

Regionais está operando com o
r seu novo Boeing 737-500, a partir
.' doAeroporto de Congonhas, nas
linhas São Paulo-Brasflia, São
Paulo-Londrina-Foz de Iguaçu e

São Paulo-Belo Horizonte

(Aeroporto dePampulha).ARIO
SUL é a primeira empresa na

América Latina a operar este

'modelo de avião, considerado o

mais avançado equipamento na

categoria médio-alcance, que
incorporou e aperfeiçoou todos'

l os avanços tecnolögícös já

A situação é ainda piorada eom
o mau cheiro da água do riacho

que recebe despejo dos esgotos
de residêpcias, comércio e

empresas de toda a redondeza,
desdea ruadosMarinheiros atéa
Albano Kanzler e todas as S1J8S
transversais.Oesgoto correa céu
aberto e se transforma num

criadouro demosquitos e moscas,

Ivo Mathias mostra o braço
bastante marcado pelas picadas
de insetos e dia que toda a

vizinhança reclama. ·No verão é
uma tortura", acrescenta.

A cada chuva forte o richo de
dois metros de largura se

transforma num rio - diz Matbias
-, transbordando e invadindo
terrenos e propriedades mais

próximas.WESte ano já tivemos um

problema grande com cheias,mas

O Boeing737-SOOtemoaIc:anre
de 5.500 Km, desenvolvendo a

velocidade de cruzeiro de 960Km!
! hora, com reduzido nfvel de rufdo,
tanto interna OOIDO externamente.
o que proporciona ao passageiro
uma viagem agradável e possibilita
a operação em aeroportosoontrm
abaixo dos 'IIUm rigorososoontroles
de poluição sonora.

Congresso
-

Jornais do interior
discutiram problemas
De 5 a 7 de novembro realizou-se

em ANGRA DOS REIS o 2°
.ENCONTRO DE JORNAIS DO
INTERIOR DO BRASIL, reunindo
diretores e acessores que, em virtude
do intenso mau tempo, por isso, reuniu
apenas 350 diretores.

O Encontro realizou-se. na

ESCOLA NAVAL com amplas
instalaçOes e teatro, onde também
ocorreram as refeições e onde houve
intensa cmfraternizaçao com o prefeito
Neirobis Nagae, o capitão de mar e

guerra Paulo César Paiva, oomandante
da BcoIa Naval (simpatissfssimo e

cununicalM>), o representante do PfN.
Leonel Brizoia e o presidente da

ABRAJORI, dr. Elson Macedo. Ao
abrir o � Encontro o presidente da

AssociaçAo Brasileira de Jornais do

Inter1or, disse entre outras que
'üoguém deve esperar peks 8?JC1'Ilm,
masttabalbar, ter iniciativa,planejare
ter metas definidas para o

deaelMivimenlOcb janais do inlem,
órgaos de grande importancia para o
desenvolvimento das comunidades".
Lembrou aal presentesa nxxlernizaçao
dosjomaisdo interior,hojeequipados
com maquinário moderno, em

� de se igualar aos tradicionais
örgaos de comunicação.

Seguiram-se pronunciamentos do
prefeito de Angra dos Reis, o

o maior mesmo foi em 1990, Comandante da Escola Naval, José

quando cheguei a 'perder um! Brito, presidente da Sebrae, Lázaro

freezer e uma geladeira•. Outros
Barbosa,Mio. da Agricultura, dizendo
que "os jornais do interior do Brasil

moradores perderam criações de sao instrumentos fundamentais para
frango e animais de estimação, a retomada do desenvolvimento
além de terem prejufzaimaterias, eronômico e, especialmente, para a

recorda Miguel Lescowics, recuperaçao da economia rural". Disse
residenteàJoãOPlaninscbeck,n" . mais, salientando que "a agricultura é
1.032 Ele diz também que oomo um tema que deve interessar

agravante há constantes profundamente aos empresários da

entupimentos em dois tubos que Dhlstria, dooomérào, eos profiWooais,
cruzam a rua mais adiante.·A aos poIftica; e toda a sociedade, cuja

prefreitura nunca limpa., reclama. integraçlo deve ser feita através da

, hoMatbiasdizquejáprocurou imprensacomunitária,dosjornaisque
participam da vida da comunidade.

a Secretaria de Obras e Viação ConcIuia dizendo que, "os jornais,
mais de 20 vezes, sem nunca emissoras de rádio e televisao,
conseguir falar com o secrelário. � nas regiões produtivas, será
Eleenfatizaaindaquedoismeses definitivopara o sucesso destegrande
antes da eleição, a secretaria de . mutirao,cujoobjetivoésatvaroBrasil
BemEstar,CeáliaKonell,esteve e consolidar_ uma nova sociedade

no local pedindovotos juntamente participativa, uma democracia concreta
comum candidatode sobrenome everdadeira,comoportunidadespara

.

ßuchmann Ela prometeu solução toOOs". FalaaDIa odiretor demarketing

paraQprobIemalogoapt1saeleiçio
Antonio José Veiga Roldão, da

Empresa de Correios e Telégrafos, o
mas até agora nada", oonclui. dr.Carb;AugustoBaiao,daSEBRAE,

o dep. fed Flávio Rocha, autor do
projeto do IMPOSTO ÚNICO, o dr.
Cesar Augusto Valente, preso da

oonlOrto aos seus passageiros.Com
o objetivo de também oferecer
melhor atendimento, aRIO-SUL
dedic:ará especial atenção ao

serviço de bordo. Quatro
comissáriasdarão assistência aos

passageiros, que terão à sua

. disposição refeiÇÖe8 quentes ou
friaseserviçodedriDksdeacordo
com o horário e duração do vôo.
Os passageiros poderão solicitar

Embora tenha capacidade para refeiçõesespeciais,dos tiposdiet,
transportar 132 passageiros, o vegetariana e ..."....... desde
Boeing 737-500 vaivoar naRIO- que os pedidos sejam feitos na

SUL com a configuração de 108 ocasiio da reserva. com uma
l. I ••••••

••

•

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS
ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS
(muito aplaudido) ao se refeirir "que
os empresários não mais acreditam
nasmedidas de ajuste fscaí" • criticando
duramente as medidas paliativas e o

dr. Paulo Domingos, da Bolsa de
Mercadorias de SAo Paulo, com

oportunos dados da atualidade que
vivemos. Outras personalidades
também fizeram-se ouvir, salientando
a necessidade do fortalecimento da
imprensa interiorana.

Alguns diretores resolveram
destacar o serviço de atendimento,
impecável, prestativose atenciosos. O
comandofechouosolhosparaalguma
quebra de hieraraquia militar,'
entrevistando subalternos, mas tudo
foi para dar aquele clima de perfeito
atendimento - porqueANGRADOS
REIS ESTAVA EM FESTAS - em

pleno aguaçeiro.
DOMINGOS LOBO DASILVA

foioescolhido, nascido noMaranhão,
em S. Luiz, cabo, morador em Nova

Friburgo, casado, 2 filhos - Maria e

Igor, sem esquecer o Sidney, Itapacy,
Sávio, Jadir, Oliveira, Alberto (Bala),
Magriarga e Jorge (os garçäos), Sanros,
Xavier,Maurfcio, S. D. Pinto, Enéias,
Santana e Gonzaga, os homens da
cozinha. Formidável - amigos .

formidável!

Dizia-se, na ocasião - há anos que
não acontecia ummovimento desses!
Ao sermos obsequiados com a

PEQUENA HISTORIA DE UMA
GRANDE INSTITUIÇÃO, pedimos
ao 1° Tenente (QC-CS) que fizesse
uma dedicatória e ele fez: "Ao ensejo
dalI ENCONlRODEDIREIDRES
DE JORNAIS DO IN1ERIOR DO

BRASIL, quero parabenizar os

participantes pela escolha do Colégio
Naval para este Encontro. Ficamos

lisongeados em colaborar-mos com
um evento deste nfvel e importância.
O Colégio Naval tem, em suas fileiras,
alunos de todos os rincões da Pátria,
que irão representar uma fatia das

Forças Armadas no cumprimento de

salvaguardar o País nos momentos

mais ditTceis. Com isto, estamos de

braços dados nesta jornada e, quem
sabe num futuro prönmo, somarmos
pera oengrandedmenlO do JQSOBrasil
Voltem sempre e boa sorte! Uma

abraço, THOMAS GEORO
REINHOLD."

Agradecemos em nome de tod�
os diretores as atenções ao loirão 1°

tenente, dentro de seu impecável
uniforme branco e óculos sem aro.

�ta beleza de marinha brasileira!

TUBOSSANTA
HELENA LTDA.

Divisão de concreto

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

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

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

';�;��rhi;:�I;�;;:���O da prefeitura

Falta de limpeza em

riacho motiva denúncia
t

JaragWi do Sul- Cansado dei exemplo, até porqíue não é
. �pedir providências à prefeitura I responsabilidade deles.

I�.para a desobtrução de um riacho:
Ilque passa aos tundes de sua

[residência, à rua João
II Palnínscheck, 1.013, o senhor Ivo

I

; I Mathias chamou a reportagem do

iCORREIO DO POVO para

lverificar
"in foco" o problema, que I

nlo afeta somente a suai
propriedademas de quase todos i

I os moradores das ruas João
! Planinscheck e José

I Emmendoerfer,poiso riachoque
I rpassa aos fundos das residências.

Illldestas ruas transborda a cada,
Lenxurrada. ISegundo Ivo Mathias há mais
de quatro anos a prefeitura não,
providencia desmatamento e

limpeza do leito e laterais do riacho.
Elemesmo éobrígadoa fazereste
trabalho, contudo sem obter o

. .resultado esperado, já que a maior
parte dos vizinhos não segue o

Rio-Sul opera com Boeing 737-500,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Para o senador Esperidião Amin, a reforma não traz novidades- .

"Acessório novo em traje velho"
Jaraguá do Sul - "A reforma

fiscal éumavestimentavelhacom

algumas partes novas". Esta é a

opinião do senador Esperidião
Amin que palestrou sobre o

assunto, na segunda-feira à noite,
no Clube Atlético Bapendi, a

convite do Clube de Oratória e

Liderança de Jaraguá do Sul, que
completou um ano de existência.
"A única coisa nova neste plano

é a criação do. ITF. O restante já
,foi tentado em outras ocasiões,
podemos remontar a qualquer
plano de governo já implantado",
analisou Amin. O senador acredita

que a inviabilidade do Estado, com
sua enorme dívida pública e

decadência progressiva, seja o

cerne de problema que originou
mais esta tentativa de ajuste na

economia.
O plano, num todo,' porém é

visto com "simpatia" pelo senador
Amin. "Ele é mais articulado que
os ajustes anteriores. A parte
trIbutária me é simpática,mas acho
que o ajuste merece

complementação e apresenta
falhas em doisaspectos: "Alémde
não cortar as gorduras do Estado,
ele ainda cria dois novos

. ministérios, que são sorvedouros
de energia da reforma

administrativa", complementa.
'

A reforma administrativa foi
outro tema discutido com os

do Estado. IAniversário
-Na questão da

privatização, por
exemplo, acho

que, o novo

governo está
caminhando
mui t o

timidamente,
quando deveria
dar passos
decisivos para
reduziro tamanho
doEstado-.
O senador

pedessista falou

que no Brasil
-nem ouro

roubado, nem

plantação de
maconha darão
luao enquanto o
Pa& não diminuir
a emissão de

tíiuIos da dívida

públicaeenxugar
a máquina", No
serviço público
nacionaI somente

para com o pagamento de

aposentados ocostodasdespesas
de manutenção do pessoaI já
cruzam a barreira dos 50%, -isto

engessa e estrangula o governo,
quedeveria pensar em soluções
mais ousadas", completou. .

•

Palestra marcou um an

defundação do COL
Jaraguá do Sul - O Clube de grupo de pessoas interessadas e

Oratória e Liderança de Jaraguá desenvolver o dom da oratória
do Sul completou um ano de da liderança para melhorarem s

fundação,marcandoadatacoma condição social, o COL em u ,

realização de uma palestra com o ano de existência aglomerou 3
senador Esperidião Amin, sócios eé um clube respeitado n
procedida por um jantar de cidade."A associação é seletiva

confraternização. , pois não nos interessa crescer e ,

Ao todo 126 pessoas número, ma, sim e

compareceram à palestra, entre potencialidade", dizia já há algum
J

empresäríos.políticos (deputados tempo o presidente da entidade
e prefeitos eleitos de cidades da Luiz Celso Trindade Muniz.

I

região) e autoridades, entre outros
interessados. O administrador de

empresas, bacharel em direito,
professor e político renomado e

experiente, senador Esperidião
Amin falou sobre Ajustes Fiscais
eReformas do Governo, assuntos
dos mais discutidos e questionados
na conjuntura atual,
Amin se disse lisonjeado de

poder participar do encontro

fpromovido porum clube de serviço
como o COL que "valoriza a

inteligência,odiálogo e a troca de
informações".
O clube
Surgido da iniciativa de um

Nestes doze meses o Clube d
Oratória e Liderança promove
várias palestras e um curso de

Oratória e Dicção, ministrado pó
instrutores do COL Joinville
clube co-irmão.

Senador palestrou sobre o ajuste rascai

"Conseguimos atingir noss

objetivo, que é promover
desenvolvimento de cad

associado, pois fazendo crescer
indivíduo estamos colaborand

para o, aprimoramento d

sociedade", disse o president
Celso Muniz, na abertura d

palestra.

empresários, politicos, estudantes
e autoridades quer faziam

presentes em grande número de

126 no salão nobre do Clube

Baependi.
Esperidião Amin diz que o

.governo não acertou na sua

tentativa de conter a dilapidação

Ajuste Fiscal

Tentativa desesperadora de aumentar receita
concreta, mediante deba te sobre o ajuste fiscal proposto. E<;
nacional envolvendo todos os participação com certeza poder
setores, trabalhadores, encontrarainda umaluzno fund
empresários e demais instituições ,

do túnel, e defenderá a sociedad
interessadas, quer públicas ou dos ataques do Estado. Asociedad
privadas, objetivando reduzir a cabe exigir do Estado (União
quantidade de impostos e Estados e Municípios) a reduçã
racionalizar a cobrança dos de seus gastos e a extinção d
mesmos. Paralelamente à reforma mordomias existentes para qu
fiscaloEstadotemaobrigaçãode possa reduzir seu déficit püblíeo
reduzir seus gastos e diminuir a pois não é com aumento da car

máquina administrativa para que tnbutária que o Estado conse
.

possa sair da situação devedora solucionar definitivamente se

em que se encontra. problemas. ,

I

Asociedadebrasileira não tem É chegada a hora de tomarmo Imaiscomoaguentaraumentosde consciência da gravidade porqu .

impostós e o Governo quer tirar- passa nosso Brasil sob pena d
dinheiro .do setor produtivo não sairmos tão cedo do "EST....... '-'''m

(pessoaseempresas) para cobrir INFLAC�ONARIO", cujo
seus gastos públicos (setor remédio para curar o "ESTADO
iaprodutívo). Esta fórmula está AIDÉTICO" não é o aumento da

ultrapassada e não dá mais carga tríbutäría e sim a diminuição
resultados, pois o Estado está do "ESTADO GIGANTE" pela
empôbrecendo cada vez mais os redução de seus gastos públicos e
contnõuintes, e a recessão já mordomias, incentico à iniciativa I

perdura mais de dois anos. A privada para investimento .na
consequência desta atitude produção de bens e serviço,
·chupim· do Estado resultará em reaquecendo a economia e o

inflação, estaginflação e aumentando o poder aquisitivo
I

hiperinßação. da sociedade, resultando na

As instituições,associações de redução da inflação e fim da

empresários, sindicatos, o recessão.
oontnõuinte em geral têm a José B. de Campos

-

de dos debates Adv ado

sobre Produtos Industrializados,
AdicionaI de Imposto de Renda.
A criação dos impostos acima

visaeliminarorombo deCrSllO
trilhões nas contas públicas de
1993. O Governo quer tirar das

empresasmaisdeUSS8bilhões e

exigir das grandes empresas o

pagamentodo ImpostodeRenda
sobre Aplicações FmanceiJu.
O ajuste fiscal. foi proposto

como sendo uma pacto entre a

União, Estados e Munidpios
contraocontnõuinte, peloquala
União ofereceaos seus parceiros
,a possibilidade do aumento do
Fundo de Participação (9% para
os Estados. 17% para os

Municipios e 1,6% para o

Nordeste).
É uma cruzada contra o

contribuinte (pessoas fisicas e

juódicaslquejávêmsustentando
há muitas décadas os gastos
incontrolados do Estado, e que
nestemomento restaapenasuma
alternativa: pressionar os seus

representantes (deputados e

senadores) para que estes não

aprovem o ajuste fiscal na forma
em que foi apresentado.

HásimanecmiidadedeseiIzr·

umaamplareformaõ;caJ.DOpafs,:
rém de (Qrma

ValorAgregado,que terá aliquota
mínima de 7% emáximade 10%,
que serä pago pelas empresas e
tem como base o valor agregado,
queéa receitamenosasdespesas,
salários e encargos. Substituirá o

Finsocial, PIS-Pasep e

Contribuição sobre Lucros.
- Criação do Imposto sobre

Ativos, que deverci ser cobrado
das empresas na aliquota de 2%
sobre o seu patrímönío, podendo
ser compensado do Imposto de
Relida e funcionará como

instrumento de compensação
fiscal.

- Criaçãodo ImpostoSeletivo.
que incindirá sobre a energia
elétrica, telecomunicações.
combustíveis, carros, bebidas e

fumo. Substituirá o IPL
Dentre outras propostas, temos

a manutenção do Imposto de
Renda Física, a manutenção do

Jmpostode.Renda PessoaJ�ca
commodificações, amanutenção
do IOF - Imposto sobreOperações
Financeiras e do 11R - Imposto
Territorial Rural e a extinção do
Finsocial, Contnõuiçáo _

sobre

Lucros, PIS-Pasep, IVVC -

Imposto sobre Vendas a Varejo
de Combustfveis. Imposto sobre
Grandes Fortun IPI - Im to

O presidente Itamar Franco e

sua equipe econômica
encaminharam para o Congresso
Nacional Emenda Consitucional
relativo Ajuste Fiscal, numa

atitude deseperadora de arrecadar
mais impostos visando cobrir o

_défiCit público. A proposta
apresentada aumenta os impostos
para a classe média e empresas,
tentando solucionar também o

problema da sonegação (economia
informal).
O Estado já não sabeo quanto

deve. Em ves de se preocupar em
sanar suas contas, reduzir suas

despesas e designar a "mäquína"
administrativa, tomou uma posição
cômoda, lançando mão do
aumento de impostos.
Dentre as alterações propostas

apresentam-se as seguintes:
- Criação do IPMF - Imposto

Provisório sobre Movimentação
Pínanceíra, que incidirá sobre, todo
débito realizado em contas

bancärías na alíquota de até 0,3%.
Prevê compensações para os

assalariados, aposentados e

pensionistas, investidores em

caderneta de poupança e para
'quem recebe FGTS e Seguro
Desemprego.

.
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j;,Aniversariantes- dá

Semana
14/11 - lirineu Kasteller, Nivaldo:

,offmann, Iduna Blanck, José Miguel!
I euer,Jülio Leitempergher, Oswaldo
'Iein, no Paraguai; Ana Paula Bonilauri,
rliseMüller, DaesyRafaela Müller e
arlí.Zanella,
la 15/11 - Pedro Ribeiro Netto, Alzira
aria Bortolini, em Lapa (PR); Flávia
rancineMarcarini, Solange Beatriz Silva

o (Sola), Lauri Deodoro Demathé,
, Uson Kohlbach (Bibe) e Raimund
I imdars, em Massaranduba.
Ia 16/11 - AntonioA Schmitt, Edson

, ring, José Irineu Panstein, Sérgio

leitzei, Alwim Hoffmann. Dolores Seidel
;

refahl, em Rio Negrinho; Gilmar Luiz
itert, Fredolim Sasse, Romilda Winter,

I ria de Lourdes Voltoline Egger,Milton

ehibaCh(NCCO),
Evanir Tercsinha Pradi,

Itajaf e Valmor Stüpp, em Blumenau.
a 17111 . Amantina Müller' Ellinger,
Blumcnau; Elzira Lcmke, Ana [)orilda

�eyer, Guerino Ponticelli, Sandra Sucly
�iefert, Daniela Fugcl, Paulo Henrique

i[ Isabel Cristina Guenther,' em

,!I'lOrian6poIiS. ,

)ia lMI . Vanny Weller,[ Jdia de Araújo
l.foreira, Rosângela Cardoso, Silvana

.eier, Simone Irnroth, Luiz Pacheco de

',I (Iowa, cm Barra Velha e Gilrnar Antonio

J i
I ,rioretti. ,

'� I )ia 19/11 . Rubens Nicoluzzi, Olga da

.!, ��ta, Rudolfo Bleich e Pedro [�ugênio
I I 'rugnago,

em Sáo Paulo.
, ia 20111 • Olga J Icnschel Mahnke, Olga
: I tinghcn, em Cambé (l>R);
1.'_-----_

� I I:I�,
�

� I
II

,I ..' iD�RPE
_,� .....çlo

'

!II!J DA MA,LHA
,

�
-�AS

CALÇADOS PARA
TODA A FAMfLIA

Av. Mal Deodoro, 183
Fone: 72-3585

,Av. Mal. Deodoro,319
Fone: 72-3985

Depois de um saboroso àlmoço no Retaurante do Portal, uma foto do
grupo: Nani (ao centro), Lucímara (E) e Simone (D).

FLASH
Na quarta-feira, dia 4,

estiveram em Guaramitim e

Jaraguá do Sul, a equipe de

produção e a atriz do
, programa VOCÊ DECIDE, da
Rede Globo, que aconteceu
em Joinville. A produção é

integrada pelo diretora
Lucimara Parisi, a mulher que
revelou Fausto Silva e a

comprctitíssima assistcntc
Simone. Este grupo tem ainda

em São Paulo, outra assistente

igualmente competente,
Juraci. r

A atriz que esteve na região
foi, nada mais nada menos

que, Nani Venâncio, capa da

Playboy. Elas vieram para
nossa região por lntermédio
do jornalista Marcial Murara,
que trabalhou com Lucimara

Parisi na produção do quadro
CAMINHÃODOFAUSTÃO,
em 1990.

Em Jaraguá do Sul elas,
depois de almoçarem,
visitaram várias lojas de
confecções da cidade e

deixaram algumas recordações.

Nofinal do passeio um _

abraço em Antonio Stringãri
(Toninho), que atuou como

cinegraflSta durante o
passeio.

A galinha Sabrina
RislowIfII'Ú sua

conJir"mofiio neste
domingo (15) às 9
horas na Igreja
EvtuJgélica Centro,
Sabrina éfilha do

empresárioMario
(Irani) Ristow. Os
convidados sel'ÓlJ

recepciolllUlos em
sua residência.A
eianossos

parabéns!

Na foto a recordação de Nani para o empresárioo do ramo das

confecções, Valério Costa.

Lucimara. Uma paixã
Quem assistia o

programa de Fausto
Silva na' Rede

Bandeirantes, nos

tempos de PERDIDOS
NA NOITE, algumas
vezes, emmeio a toda a

movimentação, podia
ver a diretora do

programa Lucimara
Parisi. Porém, o que
pouca gente sabe é

como tudo isso
aconteceu.

Foi na Rádio

Excelsior, quando
Lucimara era secretária
executiva do locutor
Osmar Santos e este

teve de deixar de fazer
o programa entit,ulado
BALANCÊ. Para
substituf-Io foi
destacado Fausto Silva, em quem só Lucimara acreditava. Aí ela acabou

promovida a produtora executiva do programa e teve uma idéia, fazer o pr
rádio ao vivo. Uma idéia que juntava passado e modernidade. O sucesso foi es

Apartir disso os programas se sucederam e da rádio foram para a'TV
Fausto fazia uma parte do programa de Goulard de Andrade. Foram dOÍ!

apenas, mas o sucesso o mesmo. Depois foram para a RECORD e depois Ba
'

que impulsionou o programa a nível nacional.

"Se contar para alguém, essa pessoa vai achar que é mentira, mas as di

que nós enfrentamos foram extremamente exaustantes, mas Deus estava

lado", são as palavras de Lucimara.:

Nodia 20do corrente completa seusbem vividos 83anos,
a "Oma" Olga HenschelMahnke, pessoa com excelentes;

'

serviçosprestados à comunidadejaraguaense. Por certo
receberä os cumprimmtos de seugrandecírculode amizade,
os quais.juntamos 0$ nossos.

alterBreithoupt, 92 (defronte QO
BeiraRio Clube de Campo)
Forre (0473) 72-2598
Jaragu4 doSul- SC,

Curso grátis de roupas intimas
(Pague somente omaterial)

Aprenda a fazer maiôs, biquinis, soutiens,
cuecas e calcinhas.

Aulas: manhã, tarde ou noite.
Aprendizado em máquinas simples (zig-zag)

Inscrições: Loja Koerich - Av. Mal. Deodoro, 28
Jaraguá do Sul

Dr. EdsonCarlosSchulz
, Vídeo Endoscopia Digestiva

(Estômago e Intestinós)
Ultrassonografia Geral (Ecografia)

Gastroenterologia.
Rua JorQ.,e Czerniewicz, 84 - Fone 72-1109

·Convênio com unímed -

Banco do Brasil - CEF - IPESC.

FONE 72-2689

Av. Marechal Deodoro,601
Jaraguá doSul·se
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Dê "Prêmio Plus"

lAaradeeimento
I

Sociedade Cultura
Artística

Dentre as atividades que se desenvolvem
ein Jaraguá do Sul, a da área cultural sem

sombra de dúvida vem se destacando cada vez
mais. Prova disso é a recente participação do
Coral da Scar, nos dias 7 e 8 px, passado, no
37° Encontro de Corais na cidade de Joaçaba,
promovido pela Scar, sob coordenação-da Liga
Cultural Artística Alto Uruguai, com sede

naquela cidade. Neste evento, realizado
anuàlmente, participaram 18 corais classeA
representando os Estados do Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul que tiveram a

oportunidade de mostrar suas potencialidades
culturais. E para o orgulho da Sociedade
,

Cultura Artística, em especial do seu

Departamento de Coral, oCoral da Scar teve
coroado seu esforço e sua dedicação ao

, conquistar a honrosa segunda colocação. De
parabéns, portanto, os integrantes do Coral da
Scar e de parabéns a comunidade jaraguaense,

De parabéns, também o maestro Luiz
Fernando Melara e o senhor Luiz Lanznaster,

diretor do Departamento de Coral.

Complela hojemais um n/ver a bela gatinha, Tllnia
TerezaAlbano, na/oto ela mostra o vigor de seus 17
.anos.

Grace Kelly
j I'

.

.

A bela, loira de oOws azuis, GraceKeIJy BIonck,
filha doamigoJaime (MGOdeie) B/.anck,/ará·
suacon.firmaçãonestedomingo (14) às9horas
,na Igreja Evangélica Centro. Na sequência
haverá um almoço em "pditcomiJs"na recreIJliva I

da Maris04 para os muito amigos de Gace. I

Felicidades!

Nossos mais sinceros votos de/elitidades ao
I

:empresárioAdernar lrio Vase/, mais conhecidopro

'jMafll, que aniversariou no álJimo dia 13. a colun«

parabeniza o aniversariante.

RuaReinaldoRau,632
Fone: 72·1599

oI CONVERSATION

INSTITUTO DE IDIOMAS
QUEM FEZ FALÁ BEM

Fonei: 72-0294'

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

freezers e muito mais.
.

Venham nos fazer uma visita.

RESTAURANTE E PETISQUEIRA

'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

,

Jaraguã do Sul - SC

•

IIEI 1f '1f MUUtALL � '1f
___ ...........nosI.JM.

(i)r.)�OO�l Av.Marechal Deodoro,601

Il"W�LUJ�l� FONE 72-2689 Jaraguá doSul·Se

A melhor forma. depremiar
- Bom desempenho, qualidade eprodutividade.

Façasu8_
reserva de

passagem, I
r

Hotel e
I,

translado e

curta
�ntensamente ;

,

suas férias.
; i
I
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Apêndices
Na última reuniiío do Conselho

unicipal de Saúde, realizada
dia 5, do mIs em curso,

mamos conlu!cimento de alos

ii u,á,eis e não Iou,á,eis. Entre

primeiros, ciJamosoapoio dado

1�1a
indúslriasDakelis,Marisol

.. Gumz Il71ÚÚJs ao Centro

I emoterápico (CH) de nossa

I idade (Banco de Sangue). As
, primeiras, ronJribuiram ama

',eis e apa�Uws técnicos. A

rceirafuma irá doar 40 lUrosl
, A

de leile,para os doadores de

pe. São atitudes Iou,á,eis
e nosso empresariado,
ntrlbuindo para o bem-estar
nossa comunidade. Não nos

uecendo da participação da

'MJS.
Como atitude não Iou,ável

mosapromessa não cumprida
ogoverno estadua� queficou de
mecer os '"kits", com os quais

. riam/eitos os testes básicosnos
ti' resde sangue,Aids, hepaJiJe,
;; bagas, etc.Nomomesuosupriâo

êpelo SUSo Tornou-se um/ato
I luico.Alegaram nãosaberseo

I l! 'Heraparticularoumunicipal;
.. tc. Só com inierveniéncia dos

líJicos locais os "ki/s" chqprão.
bem da verdade lÍiio temos

inheiropara saúde nestepaís. .

Não foi ainda sancionado
ela Câmara dos Vereadores, o
rojeto em tramitação , para
ificializar o nosso Conselho

unidpal de Saúde. Senhores

ereadores, temos pressa, a

omunidade agradece.
Dia 14111192, sábado,

hurrasec no predio do CPL.

'artidJ1l!!1l que rIoSoYO CPL éúnico
ter�os de Brasil: É uma

idade que muito contribuirá
liás já contribui) com nossa

munidodeerom opoderpúblico.
eneflCiando desla forma Iodos
s profISsionais liberais. Valor
o convile Cr$ 30.000,00.
Aconteceu dia 8/11/92, no

eira Rio nosso churrasco de

onfratérnização. Tivemos uma
ipressivapresença. Já estamos
gilizandopara odia 3/12/92 a
ssafesta de despedida do ano.
. Airton será nosso diretor

Faça uma assinatura
do CORREIO DO

I'�,; pOVO e receba em
.r

cada edição a mais
bonita HISTÓRIA
DEJARAGUÁe

região.
"

!
I FAX 72-0363

-

ALTA
•• A

FREQUENCIA
DEFINITWO
Com data marcadapara

dia 21 denovembropróximo,
o concurso. Garota Studio

Etapa Corupä não serämais
realizado na casa SweeterSom.
O novo local, definido pela
organização, será o Salão

Paroquial Prometepegarfogo,
tendo em vista as inscrições
de várias 'feras" daspassarelas
da região. Agende.

BINGO
O Grupo Folclórico

Morgenstrahlpromoverá um
bingo nas dependências da
S.E.R. Amizade.dia 29

próximo. Cartão dará direito
a um gostoso café e as chances
de concottera bonsprêmios.
Jovens na lutapormanter as

tradições.
PIMENTÕES
Bastou umpouco desol

para aquele tradicionaldesfile
de queimaduras, vermelhões
e outras bolhas mais. Certas

pessoas dão a impressão de
(lo

que, efetivamelúe, nunca viram
praia, apesar de serem

veranistasasslduos. Comojá
afirmeicerta vez: será opreço
dos bronzeadores e filtros
solares? Ou uma afirmaçao
"àfio;dapele", dizendo "fuià
praia"?

NOITE COWNTRY
A festapromovida pela

moçada da Studio FMe boate.
Matrakecli promete muita
diversão para a noite deste
sábado. Com direito a touro.

mecânico, gatas no estilo e

Na foto do
material de

divulgação do
Concurso
Garota
Bumbumdo
Clube E/ektus
2, ousadia e

apeloà
imaginação.

muitasbrincadeiras, teremos
umafesta diferente, sem dúvida.

TODAS DE
BUNDINHA DE FORA

A ''febre'' de concursos

do gênero pegou. Dia 14 no

Diana, em Guaramirim. Dia
21, emJaragu4 naMatrakech:

NA ESQUINA
AGITADA

Nova versão de shows,
no Gargamel, domingo.
Grandepedida!

NOITEDO TERROR
Na onda da sexta-feira

13, a CKAT promove uma

festa à caráter na agitada
Marrakech. Com direito à

inúmeras . performances,
famosasedecoração estiJizada.
A famüia Adams marcará

presença, numa divertida vesao
local dos simpáticos
personagensdo cinema. Ouse
sair de casa!

� CHIODINI
.

Empreendimentos Imobiliârlos
Av. Mal. DeOdoro, 145% rone (04'73) 72-017%

VENDE:

Casa de Alvenaria cl 160m2 -Ilha da Figueira
Terreno Ilha da Figueira cl 450m2 - 330m2
Sala Comercial- c/123m2 (térreo) - Ed, Florença
APARTAMENTO - 1 quarto, c/68m2, Av. Mal. Deodoro
APARTAMENTO - 1 quarto, cl 63,50m2,RuaEmil Burow (Centro)
APARTAMENTO - 2 quartos, e/131,50m2, Av. Mal. Deodoro
APARTAMENTO - 2 quartos, cl trl,OOn2, qtoResidencial Amizade
CASADE ALVENARIA - semi-acabada, c/280m2, Vila Rau
CASA:EM CONSTRUÇÃO - e/7Om2, Vila Rau
TERRENO - cl 400m2, Vila Rau

É HOß� BE
COLOCAR SEUS
PLANOS EM
PRÁTI·CA.

-.

II

, ,

Ferro Velho Marechal Ltda.
Comércio de veículos usados epeças em geral.

Compramos veículos acidentados
II Rua Conrad Riegel, 162 - Fones: 72-0874 e 72-2369.

.

Jaraguá do Sul - SC

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

e copo Sundae
*Recepções em geral

.

Marechal Deodoro,819
- ----------Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CP Classificados

APARTAMENTO - Ed. Joana, cl02 donn, dep. deempregada,
sala, cozinha e garagem -

APARTAMENTO - Ed. Jaraguá, cl2 dorm. + dep. De empregada
SALACOMERCIAL � Rua Bernardo DornbusCh, cl 80m2
SALACOMERCIAL - Rua Roberto Seidel- COrupá .

APARTAMENTO - Av. Getulio Vargas (Sobre o
Unibanco), cl 3 dorm., sala, cozinha, bwc
APARTAMENTO - Rua Albino Zangbelini - N. Ramos, cl
3 dorm., sala, cozinha, bwc
07CASASDEALVENARIA - ruaAlfredoFuncke, 76,
cl 2 dorm., sala, cozinha, bwc, área de serviço -

VENDAS

Larlmóveis
Av. Mal. Deodoro,141

LOCAÇÕES

LOTEAMENTOS

\ VENDAS
TERRENO 13,50 x 38 na Rua' Nicolau Schmitz.
APAATAMENTO - Ed. Jaraguá,_ cl3 dorm.
CASAMISTA - clI apto na Rua João Grubba, próx. à Weg II
CASA - Rua Arduino Pradi, cl 126,OOm2, em alvenaria, terreno
c/12x32
CASA -lERRENO - Rua da Fa�uldade.
TERRENO - Pröx, Faculdade. cl 700m2
CASA - Rua 2S de JulhO; Vila Nova.

CASADEALVENARIA-Rua BR 280, nO 1959-
fundos. cl � dorm, sala, cozinha e garagem.
CASA DEMADEIRA - Rua Rodolfo

Huãenuessler, c/4 qtos e demais dependências
CASADEMADEIRA - Loteamento Verbínen

c/3 dorm e demais dependências
APTO - EditIcio Jaraguä, c/3 dorm. e demais
dependências

CRECI 0914 - J

VENDE-SE
Fazenda localizada em

Garuva, com 4.192

morgos (10.480�OOOm2),
frente em doi lados do
asfalto. Todo tipo "de

relevo" bastante água,
edificada ,com várias

estradas, todo tipo de

vegetação, com mata

nativa (madeira de lei),
toda legalizada em uma

única escritura. Ideal para
r e f I o r e s t am e n to,
pastagem, etc...
p'or apenas Cr$
1.572.000.000,06

lila.: .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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para
todas

ÁREA 52.000,00 M2
Anexo a Faculdade

"./

VENDE-SE terreno de

·1.212,31 m2 na Marechal

Deodoro, com 26,00 m de
---rrente

LOTES FINANCIADOS
possuimos diversos lotes

para sua escolha.

CHÁCARA

Completamente formada
com casa 100ín2 de, alve-

.

maIs casa

chacreiro, lagoas
concretadas terreno

14.000m2 - Ilha da Figueira
a 5km do Centro

.

narla

CONSTRU"TORA.
BEMAPI LTOA.i

Construções industriais
Residências e instalações em geral
Estações d� tratam:ento de efl1!.entes

Rua João 1 Ayroso, 521 - JwagiJ.d"Esquerdö
Fone: (047�) 72:2019 - JaN1$Uádo_Sul- SC

. , , CP Classificados'
,

PROCLAMAS OE CASAM_e_NTQ}
MARGOT ADELIA GRUBBA LEHMANN, Oficial do
Rqiltro Civil do 10 Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul,
Eáado de Santa Catarina, Brasil, faz saber que c:omparecenun
em cartório exibindo os documentos exigidos pela Lei, a
fim de se habilitarem para casar, os seguintes:
EDITAL N°1a.51Z DE 03-11-92

DMANES MORAIS DEARAUJO E MONIZE MAIRAN DIAS

Be, bnsiJeiro, solteiro, opendorde sislemas, Datural de Recife, Pernambuco,
domiciliado e resideDte Da rua Jorge Lacerda, 430, Desta cidade, filhode
JOIW Barbosa de Araújo e bleide Valderez Morais deAraújo -

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de escritõrio, Datural de JoiDviJle, Deste
Estado, domiciliada e resídeate Da rua Rio BraDco, 77, apto 08, Desta
cidade, filha de Dalmiro Dias e ADaMaria Loreacetti Dias -

EDITALN°1a.513 DE03-11-92
MARIO AZEVEDO E IRACEMA PERSIKE
Ele, brasileiro, viúvo, comerci'rio, Datural de Joieville, Deste Estado,
domiciliado e resideDte Da rua Rio BraDCO, 760, apto 1303, Desta cidade,
filho de MaDoel Hermiaie Azevedo e Luiza Azevedo -

'

Ela, brasileira, solteira, com_Uria, natural deGuaramirim, neste Estado,
domiciliadae resideDte da rua Rio Branco, 760, apto 1303, Desta cidade,
filha de Geraldo Persike e Elly Pallia KrfIger Persike -

EDITAL N°1a.514 DE 03-11-92
NELSON MACHADO FRAGOSO JUNIOR E MARIA DE WURDES
ODWAZNY
Ele, brasileiro, solteiro, técnico em segurança, Datural deJaragu' doSui,
domiciliado e residente Da rua João Janu'rioAyroso, 33, Desta cidade,
filho de NeisoD Machado Fragoso e Amafalda Tomaselli Fragoso -

Ela, brasileira, solteira, auililiar de escrit6rio, natural deCorapã, neste
Estado, domiciliada e residente na rua Santa Catarina, 74, nesta cidade,
filha de Stanislau Odwaznye Helga Odwazny -

EDITAL N° 11.515 DE 04-11-92

CLAUDIO MARQUARDT EDENISE KUHN

Ele, brasileiro, solteiro,vendedor,natural deJaraguá doSul,domiciliado
e residente na rua Bertba Weege, 404, em Barra do Rio Cerro, Desta
cidade, filho de WernerMarquardt e Ruth SiewertMarquardt -

Ela, brasileira, solteira, do lar, Datural de Massaranduba, Deste Estado,
domiciliada e residente Da rua VictorWitkoski, 130, em Jaraguá-Esquerdo,
Desta cidade, filha de Mauricio Kuhn e Helena Lehnert Kuhn -

EDITAL N°1a.516 DE 04-11-92

JOSE AlLTON MADRUGA DIAS E KARINA PAULA MALHEiRO
KOCH.
Ele, brasileiro, solteiro, industriário, Datural de Lages, neSte Estado,
domiciliado e re'Sidente na rua Adão Noroschny, 228, em �ila LeDZi,
Desta cidade, filho de Paulino Manoel Dias eHorteacía MadrugaDias -

Ela, brasileira, solteira, industriária, Datullli de Jalllguá do Sul, domiciliada
e residente na rua Antonio Stanislau Ayroso, 200, nesta cidade, filha de
Reinaldo Koch e Maria Malheiro Koch -

EDITAL N°1a.S17 DE 05-11-92
DENILSON GERALDO NORA EGEOVANA CORREIA'
Ele, brasileiro, solteiro, mecãníco, Datural de lomerê - Videira, liest.!!
Estado, domiciliadao e residente na ruaWalterMarquardt, 2820, Desta
cidade, filho de Luis Victorio Nora e Maria Margarida Hermes Nora -

Ela, brasileira, soIteira,'Secretária, natural de Itajaí, Deste Estado, domiciliada
e residente na rua Walter Narquardt, 2820, nesta cidade, filha de João
Correia e Juventina Volpi Correia -

EDITAL N°1a.S18 DE 05-11-92
OSIMAR LUISVASEL EMARISTELA SONiA SCHEUER

Be, brasileiro, solteiro, ferramenteiro, Datural de Jaraguá do Sul, domiciliado
e residente Da rua Padre Aloísio Boeing. 308, em Barra do Rio Cerro,
nesta cidade, filho de Norma Tereza Vasel Demarchi -

Ela, brasileira, solteira,costureira, natural deJaraguádoSul,domiciliada
e resideDte Da rua Pastor Alberto Schneider, 1.383, em Barra do Rio

Cêrro, Desta cidade, filha deWalter Scheuer e Elfi Karsten Scheuer -

EDITAL N°1S.519 DE 05-11-92
ORONDES ANTUNES DA SILVA E LlLIAN DIANA R011HER

Ele, brasileiro, solteiro, pintor, natural de Lages, neste Estado, domiciliado
e residente Da rua José Piccoli, em Estrada Nova, nesta cidade, filho de
Alcidio França da Silva e Lidaura Antunes da Silva-

Ela, brasileira, solteira, comerciária, natullli de ltapejara dOeste, PalllDá,
domiciliada e residente na Rua José Piccoli, em Estrada Nova, nesta
cidade, filha de Rubens Rother -

EDITAL N°1a.S10 DE 05-11-92
EDSON SARDANHA E SUELI MARiA DANNA

Ele, brasileiro, solteiro, industriário, natural de Rio do Sul, neste
Estado, domiciliado e residente na rua WalterMarquardt, 1.235, nesta
cidade, filho de Moacir Sardanha e Nilma Sardanha -

Ela, brasileira, solteira, comerciária, natural de Jaraguá doSul, domiciliada
e resideDte em Ribeirão Grande do Norte, nesta cidade, filha de O:lvio
DanDa e Tereza FODtana Danna -

EDITAL N° 1S.S11 DE 05-11-91

MAURICIO LUIZ MARl'I�S E ELIS KATlA KANIS

Ele, brasil�iro, solteirQ, operário, natural de Ascurra, neste Estado,
domiciliado e residente na rua PedroWinter, 386, Desta cidade, filho de
Manoel Martins e Virginia Vieira MartiDs -

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Jaraguá doSul, domiciliada e

residente na rua PedroWiDter, 386, nesta cidade, filha de Evaldo Kanis
e Teresinha Luy Kanis -

EDITAL N° 1a.SZZ DE 05-11-92

GILBERTO MAXlMO DASILVA E NOEU ANACLETO

Ele, brasileiro, solteiro, operário, Datural de Rio do Sul, Deste Estado,
domiciliado e resideDte em Pedreilll Rio BraDco, nesta cidade, filho de
GilmarMaximino da Silva e Dalci Terezinha da Sil,a -

•

Ela, brasileira, solteira, com_üria, Datural de Jaraguá�Sul, �0_miciliada ,

e _ideale em Pedreira RiÓ Braaco, Desta cidade, filM de Marcoe
Aaac1eto e Mariaa da RocIIa AaacJeto -

EDlTALN°1UD DE 05-11-92
SlLVANOMAmlSDESOUL\EADRIANAAPARmDAAlDROVANDI
Ele, brasi1eirO, IOlteiro, iDdustriário, Datural de Jaraguá doSul, domiciJiado
e residente em Rio Molha, Desta cidade, ·filho de JuveDal mateus de
Souza e Ela de Souza -

Ela, brasileira, solteira, do lar, Datural de Jaraguá do Sul, domiciliada e

resideDte emRioMolha, Desta cidade, filha de IvoAldrovaDdi eSolange
Maria AldrovaDdi -

EDITALN°1a.SZ4 DE 06-11-92
CLAUDINEI DE SOUZA E JOCELÉ1AMONTEIRO
Ele, brasileiro, solteiro, operário, Datural de Campo Mourão, Paraná,
domiciliado e resideDte Da rua Irmão Leandro, 28, em Vila LeDZi, nesta
cidade, filho deMario Vieira de Souza eMaria GaDda deSouza -

.

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de de campo Erê, Deste

Estado, domiciliada e resídeate Da rua Irmão Leandro, 28, em Vila
Lenzi, Desta cidade, filha de ali Monteiro e Neiva Tereainha Monteiro
EDITAL N° 11.515 DE 06-11-92
ALIDO ZILSE E lSOLDE GAEDKE

Ele, brasileiro, solteiro, comerciário, natural deSchroeder, DesteEstado,
domiejJjado e residente Da rua Abramo Pradi, 342, em Barra do Rio
Cerro, nesta cidade, filho de Albert ZiJse e Waltrud Eiert Zilse -

Eta, brasileira, solteira, operária, natural de Jaraguá doSul, dqmiciliada
e residente Da rua Abramo Pradi, 342, em Barra do Rio Cerro, Desta
cidade, filha de Emil Gaedke e Rosa Zilse Gaedke -

EDITALN°1a.S16 DE 06-11-92
IVANDÉSIO NAZARlO E USULA CRISTINA LENHARDT
Ele, brasileiro, solteiro, tecelão, natural de Jaraguá doSul, domiciliado
e residente na Rua Itapocuzinho, 221, nesta cidade, filho de Orlando
Nazário e Matilde Ana Nazário-
Ela, brasileira,solteira,operária, natural deMaripá,Paraná, domiciliada
e residente na rua Itapocuzinho, nesta cidade, filha deAlido Leahardt e
Leonora Beck Lenhardt -

EDITAL N° 11.517 DE 06-11-92
EDEGARTDERE1TI E TANiA REGINA RASSWEILER
Ele, brasileiro, solteiro, projetista, natural deMassaranduba, neste Estado,
domiciliado e residente Da rua Tubarão, 211, nesta cidade, filho de
JUStiDo Deretti e Teresinha Jaroczinski Deretti -

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de vendas, naturai de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente em Rio Cêrro I, nesta cidade, filha de Dorlí
Rassweiller -

'

EDITALN°1a.5Z8 DE 06-11-92
LUIS FERNANDODASILVA EBARBARA LUCIANEDEAMORIM
Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural deJaraguá doSul,domiciliado
e residente na riaa JoaoPaainscheck, 8V, Desta cidade, filho deAntonio
da Silva e Julia HODorata Bueao da Silva-

'

Ela, brasileira; solteira, do lar, aatural deCorupá, neste Estado, domiciliada
e resideate Da rua rua daAholiçao, 321, em Vila Rau, nesta cidade, filha
de TacioAlaor de Amorim e Iracina Lopes de Amorim -

EDITAL N°1a.S19DE 09-11-92
ALFREDO AMADEUS ALVES RODRIGUES E MARIA HELENADA
COSTA
Ele, brasileiro, solteiro, operador de máquiDa, natural de Rio Negro,
ParaDá, domiciliado e residente na ruaOaéliaHorst, '257, emVila LeDZi,
nesta cidade, filho de Pedro Alves Rodrigues e Pureiliaaa Lemos -

Ela, brasileira, solteira, operária, Datural deBarra Velha, Deste&dtado,
domiciliada e residente na rua Onélia Horst, '257, em Vila LeDZi, nesta
cidade, filha de Pedro da Costa e Ild\da Costa -

EDITAL N° 11.530 DE 09-11-92
PAUW CESAR SERAPHIM ESIL�MARIA KLEIN

Ele, brasileiro, solteiro, supervisor de vendas, natural de Rio do Sul,
Deste Estado, domiciliado e residente na rua João Samy Tavares, nesta
cidade, filho deJoãoBernardiaoSeraphim eMariaAparecida Seraphim
Ela, brasileira, solteira,costureira,naturaldeJaraguádoSul,domiciliada
e residente na rua Irmao Leandro, 1.V2, em Vila LeDZi, Desta cidade,
filha de Gregorio KleiD e Silésia Freiberger Klein -

EDITAL N·1S.S31 DE 09-11-92
MARCO EGIDIOWCKTENBERG EWCIANlTACOUllNHOPUCCINI
Ele,brasileiro, solteiro,comerciante, natural deRiodoSul, nesteEstado,
domiciliado e residente na rua Cabo Harry Hadlich, 120, nesta cidade,
filho de Egídio LuckteDberg e Maria LuckteDberg -

Ela, brasileira, solteira, professora, Datural deAramazém, neste Estado,
domiciliada e residente na rua Cabo Harry Hadlich, 120, Desta cidade"
filha de Erico Enes JustiDo PucciDi e Janete Coutinho Puccini -

EDITAL N°1S.S31 DE 09-11-92
WILSON GUTKNECHT EANGELAMARiA FERREIRA

Ele, brasileiro, solteiro, tecelão, natural de Jaraguá do Sul,'domiciliado
e resideDte na rua Alberto Santos Dumont, 74, em Vila Lalau, Desta
cidade, filho de Wilfredo Gutltnecht e Isolde Roweder GutkDecht -

Eta, brasileira, solteira, operária, natural de General Carneiro, ParaDá,
domiciliada e residente Da rua JoséTheodoroRibeiro, ".916, em Ilha da

Figueira, nesta cidade, filha de An\onio Ferreira e America Rodrigues
Ferreira -

EDITAL N°1a.S33 DE 09-11-92
CLAUDIONORANACLETO ESUELI POSTAI
Ete,brasileiro, solteiro,operadordemáquina, naturaldeJaraguá doSul,
domiciliado e resideDte Da rua João Carlos Stein, 422, em Jaraguá
Esquerdo, nesta cidade, filho de Paulo AnaeJeto e Isilda KochAnacleto
Ela, brasileira, solteira, do lar, Datural de Assis ChateaubriaDd, ParaDá,
domiciliada e resideDte em Ribeirão Molha, Desta cidade, filha de
Feliciano Postai e Maria Dirce SereDini -

E para que chegue ao conhecimento de todos mandei passar o

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

EDITAL
ÁUREA MÜLLER GRUBBA, Tabeliã e

Oficial de Títulos da Comarca de Jaraguá do
Sul, EstadodeSantaCatarina, na formadaLei,
etc.

Faz saber a todos quanto este edital virem

que se acham neste cartório para 'Protesto os

Títulos contra:
Maria Foustel- Rua Irmão Leandro, 800
- Nesta;
Nadir Leite - Rua Campo Alegre, 64 -

Nesta.
E, como os ditos devedores não foram

-encontradosouse recusaram a aceitar a devida

intimação, faz por intermédio do presente dital,
para que os mesmos cOmpareçam neste Cartório
na ruaArthurMüller, 78, no prazo da Lei, a fim
de liquidar o seu débito, ou então dar razão

porque não o faz, sob pena de serem os Feferidos

protestados na forma da Lei, etc.

RM/Jarag:uá do Sul, 10/11/92.
ÁUREA MÜLLE� GRUBBA - Tabeliã e

Oficial de Protesto de Títulos.
Acervo: 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-
vermelho - 87
Saveiro GL 1.8 -

preta - 88
Prêmio es-
preto - 86

Brasília -

branca -79
Escort XR3-

preta - 84 ..

Gol LS-
. branco - 81

MonzaSL/E
cinza - 85
Chevette SL/E -

branco - 88

Motos

CBX-750 cc
azul- 90

SPÉZIA
Automóveis
End.Coml.
'Rua Joinville, S/N
Fone:0473-72 2699

End.Resid.
Rua Guaramirim, S/N
Fone:0473-721003
Bairro Vila Nova

HP
Saveiro GL 1.8 -

prata - 91- G

Escort Gl.>
cinza met. - 89 - A

Opala Comodoro 2p -

dourado - 87 - A

Chevy 500-

bege - 87 - G

GoI Plus 1.8 -

.

Bege met, -.86 - G ,.

Fusca 1300 L -

branco - 83 - G
MonzaSLIE-

vermelho - 87 - A
GoiS -

'

.

branco - 86 - A
Goi CL

verde met. - 91 - G
.

Goi CL-
branco - 91 - A
Saveiro GL

preta - 89

VoyageGL
preto - 89

Voyage GLS 1.8-
vermelho - 87 � A

, ParatiLS-
branca - 86 - A
Parati GLS

verde met. - 84 - A

VoyageLS
bege- 82- G

Motos
CBX-750 F (7000 KM) -

azul- 90
'

Carretinha plmoto -

azul-OK
CG-125 - preta - 88·

Ténéré XT-600 - azul- 90

HP

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

Menegotti
Santana CL

prata - 89.
SantanaCu -

preto - 86

VoyageLS
branco - 83

VoyageLS-
azul- 85

Santana es
cinza -86

Quantum GLS -

azul- 86/87
Quantum CL 2.0 -

preta - 88/89
KombiSID

bege -89-
VoyageCL
vermelho - 88

Voyage GL 1.8 -

vermelho - 92

ApolloGLS
prata - 91

Saveiro -

vermelho - 85
GoI CL 1.8-

bege - 92

VoyageCL
prata - 89

VoyageGLS
vermelho - 89/90.
Dei ReyGL
azul- 88
UnoS

vermelho - 90191
Brasília -

branca -78
Saveiro GL
branco -89

Voyage CL 1.6 -

bege -91
Escort - 87
Dei ReyGL
prata - 88

Chevette SL -

azul-87

Spazío CL 1.3 -

bege-83

·rà
IFones:72-0499 - 72-0378 -

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

I Jaraguá do Sul - SC.

Menegolh Vefculos 5 A

MORETTI,
JORDAN &
elA LTDA.

EscortL-
azul denver met. - 92

DeI ReyGL
azul metálico - 89
GoI CL 1.6-

prata metálico - 92
Escort L

cinzajaguar per. - 91
Santana CL 2.0 -

prata metálico - 89
Santana CL

vermelho per. - 91
EscortGL-

. prata met. - 91

Belina Ghia -

vermelho per. - 91
Chevette Junior

prata met. - 92

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 GL------branca - A
88 - Cr$ 62.000.000,00
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 Píck-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

I
. �

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

Jar�guá do Sul

Menegotti Veículos

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

ABRA O OLHO! CARRO USADO E
,

REVISADO SÓ NA MENEGOTTI VEÍCPLOS.
- ..

Av. Mal. Deodoro 930 - Fone: 72-0499Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



DIVERSOSJAVEL
Uma data importante e muito significativa: a
diplomação dos eleitos em 03 de outubro. Nesta

oportunidade a nossa saudação e cumprimento.
Parabéns aos que assumirão o executivo e o legislativo

apartirde 1° dejaneiro, e que na 6a-feiraforam
diplomados em solenidade de muito destaque em nossa

comunidade. Votos de sucesso emuito êxito nos

empreendiemtos em favor da populaçãojaraguaense!
Câmara Municipal de .

Vereadores de Jaraguá do Sul

Veículos Novos
ORAÇÃO DE SA..�TACLARA
PARAmNSEGUIRUMAGRAÇA
Oh! SantaClara.queseguiste oCristo
oom tua vida de pobreza e oração
fazei que entreg;lßdo-nos à providência
do Pai celeste, no inteiro abandono,
aceitamos serenamente tua soberana
vontade, Amém. Em seguida deve-se
rezar 9 Ave-Marias, durante 9 dias.
acendendo uma vela pordia, no último,
fazer 3 pedidos, sendo 1 de negócio e

2 impossíveis quando atendida, a Jll'S500
deve publicar essa novena e essas

instruções no jornal de 5'.13 preferência,
para que todos tomem conhecimento

dela. M.A.T.J.c.I..S.R.G.E.F.

Ternpra Prata -

branco - G

Tcmpra Ouro -

branco - G
Elba Weckend I.E. 1.6-

.

branca - G - 93
Fiorino 1.5 -

branco - G - 93

Tempra Prata -

cinza - G

Tempra Ouro
azul- G

Prêmio CS 4p IE -

branco - G

Pick-up LX
vermelho - G

Pick-up -

cinza - A-

Chevette SL -

prata - 90
Saveiro -

branca - 84
Kombi Furgão -

branca - 82

Escort GL
Brasília -

verde - 79

IMÓVEL,
INVESTIMENTO,
TRANOUILIDADE
E SEGURANCA.

«�

VESTIDO
Vende-se vestido de noiva,
completo, todo bordado, cl

pérolas, feito em S.P., contéem
casquete, véu e armação. Valor
e-s 700.000,00. Fone 72-2634

c/ Andrea.

VENDE-SE
Capota em lona para
F-I000.Contatos
fone 72-3363
c/Maria.

Veículos Usados
Motos

Honda ML-125 -

vermelha -88

.

Picl--lIl' .

ii/IIi· xx - A
I 'rcnuo S _

hrallcll . X-:' _ !\
l'rcnno S _

cinza _ 'lO - !\

Uno Mille
branco - 91 - G
Escort XR3 1.8 -

branco - 89 - A
Fusca 13(x) L -

bege - 82 - A
Passat GTS-

bege _. 82/83 - A
Prêmio S

branco - 87 - A

Pick-up -.
bege - 86- A

Fusca -

branco - 76 - G
Prêmio SL 1.6 -

branco - 90 - G
Uno 1.5R
cinza - 88 - A
Belina GLX
cinza - 90 - A

VENDO
Máquina de Tricô nova,
sem uso. No valor
de Cr$ 4.500.000,00.
Contatos pelo fone
72-2329.

APARTAMENTO
Vende-se um apartamento com
135m2 noEdif. Eldorado, com
parle financiada. Tratar fone
72-2117

Associacão
das ImDllii* ias
........ cIoSuL

VENDE-SE
Casa em alvenaria cl 1 suíte, e
dorm. edemais deps. c/110m2.
e-s 115.000.000,00. Rua
Venâncio da S. Porto, 755 -

fundos. Tratar fone 72-2634 cl
Waldemar.l

ESTADO DE SANTACATARINA
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DEJARAGUÁ DO SUL

Juizo DEDIREITODA 1- VARADACOMARCADE JARAGUÁDO
SUL-SC

EDITAL DE LEILÃO
oDOUTORCARLOS ALBERTO DA ROCHA, Juiz DEDUtEÍTO DA 1-

VARACIVEL DACOMARCA DE JARAGUÁ DO SUL, ESTADO DE SANTA
CATARINA NA FORMA DA LEI, ETC..

FAZ SABER (em resumo, art. 687 do CPC), o seguinteVENDA em Leilão
dia 20111/92 às 15:30 boras, por valor superior ao da avaliação.

VENDAem 2· Leilão dia 11/11/91 às 15:30 horas, por quem mais der, desde
que o preço não seja vil. LOCAL: Ediffcíó do Forum desta comarca. Ação de

Execução nr.13.552/92 -.Exequenle:HMFINANCIADORAS/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, Executado: LEONIRCIO 1ÉRCIO
DAVEIGA EMANOEL HILARIO DAVEIGA

BEMASER�EILOADO: UmCornoelétrico para assarpães, com capacidade
para assar 36 pães caseiros, marca IMEGUL S 790, 12000 watts, 220 volts, em

. estado regular de conservação. TOTAL DA AVALIAÇÃO: Cr$ 3.600.000,00
(Trêsmilhõeseseiscentosmilcruzeiros).Dadoepassadonesta cidadeecomarca
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, atraves de seu

representante legal, casoomesmonãosejaencontrado nem intimadopelooficial
de Justiça. Eu; BrunoWinter, Escrivão Judicial, o subscrevi.

'

CARLOS ALBERTO DA ROCHA

Juizde Direito

MONZA
Vende-se Monza Barcelona
EFI 92 e/6.000 Km. Tratar fone
22-8935 com Denir.

VENDE-SE'.'

Casa em alvenaria, 6,5 por
12,5m2, ter. cl 12,5 por 14m2,
e/3 dorm. e demais deps. Cr$
65.000.000,00. Rua Venâncio
da S. Porto, 755 - fundos. Fone'
72-2634.

Jaraguá Veículos, Peças e
1
Serviços Ltdà.
Rua Joio Zapella, 214 -

fone 72-2111

Rod. DR 280 - KM 56

Fone (0473) 7�-0035

JAVELPensouFIAT ligue -

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

Aceitamos cartas de crédito. Melhor preço em veículos

.

novos e usados. Atendimento especializado e oficina.
-

.

-.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jaraquá melhorou nas medalhas', mas não cresceu "no ger
JaimeBlank

Resultados dos JogosAbertoJSnosJASC

Ao analisarmos de forma
sucinta aparticipação de llUagua
do Sul nos 32" lASC realizado

recentemente na cidade, de

Ioinviãe; chegamos a conclusão
de que foi boa. A sa colocação
no quadro de medalhas e a 11D

na classificação gera� com uma

delegação depoucomais de 80
atletas, e apenas 10modalidades,
nos provou uma vez mais, de
que em nada adianta a

quantidade, se não tiver

qualidade. Muito embora
entenda que um municipio do

porte de laraguá do Sul deve
estar obrigatoriamente entre os
cincoprimeiros colocados. Mas,
para tanto, faltou um maior
incentivo do setor público e

privado, principalmente nos

últimos anos.

'a 113 colocação na classificação
geral e SO em número demedalhas

conquistadas, com 4 de ouro, 2 de

prata e 5 de bronze.
,

'

Veja abaixo a classificação de

Jaraguá do Sul, ponto por ponto
em cada modalidade e as medalhas

conquistadas:
Judô masculino - 30 lugar;
Judô feminino _110 lugar;
Voleibol feminino - 30 lugar;
Xadrezmasculino - 50 lugar;

o

Tiro carabina - 230 lugar;
ITirO revólver - SO lugar;
Bocha - 60 lugar;
Bolão 16 feminino - 30 lugar;
Atletismo feminino - 70 lugar;
Atletismo masculino - 'TO lugar;
Tiro carabina apoiada - 10 lugar.

'Leonel Pradí Floriani, era a' 73
colocação geral. "Contávamos com
uma pontuaçãomais significativa
do voleibol feminino - classificado
em 40 lugare do xadrez, que ficou
em 30 lugar", justifica o chefe da

DME, que atribui o bom

desempenho dos atletas

jaraguaenses ao excelente trabalho
que está sendo realizado pela
Divisão de Esportes. 'Trabalhamos
demaneira engajada durante todo
o ano.Apesarde nãomnseguirm�
superar nossas expectativas, o

.resultado final foi bastante

satisfatório", analisa Hercílio,
Adelegação de Jaraguá do Sul

participou com 85 atletas em 10
modalidades diferentes. Conseguiu

Medalhas conquistadas
Atletismo feminino, medalha
ourommQariceKuhndos San
Atletismomasculino,medalhad
prata com Gerson dos Santo
Atletismomasculino,medalhad
prata com Jair do Livrament
Atletismomasculino,medalhad
bronze com Olavo Reali; T
carabina apoiada,medalha de o
comKarl Janssen; Tiro Carabin
ar romprimido, medalha debro
por equipe; Judô masculin
medalha de ouro com Lui
Fernando Cicogna; Jud
masculino,medalha debronze
MauroMahfud; Bolão 16 filDil'_
medalha de bronze; 'Volei
feminino, medalha de bronze.

Jaraguá do Sul-A atuação da
delegação jaraguaense que
participou dos 32:<> Jasc não chegou
a surpreender, apesar do alto grau

, de profissionalismo demonstrado
pelos atletas, técnicos e demals
pessoas envolvidas.A avaliação é
do chefe daDivisãoMunicipal de
Esportes, Hercílio Mendonça da
Rosa,queclassificoude "bastante
positiva" a performance dos atletas
que representaram Jaraguä do Sul
durante os Jogos, quando a cidade
ficou com a 113 colocação na

classificação geral, repetindo a

mesma pontuação do ano passado.
Para este ano, a previsão de

Hercílio e do secretário municipal
de Cultura, Esporte e Turismo,

PolêmicaAjarh
Recursos
Humanos são

temas de Fórum

Acidentes em colégioestaduaAEquipeMalwee deBicicross
- tetra-campeã catarinense, de
forma antecipada, prepara-se

para a última etapa ca COPA
CHOCOLEITE a ser reaüzai/a
no próximo dia 21, na pista
ecológica do ParqueMalwee.

Jaraguá do Sul - A escola
deve ou não se

responsabilizar por acidentes
que, eventualmente, possam
acontecer com alunos em
horários de aulas? Em

Jaraguá do Sul, esta questão
veio à tona esta semana com

a denúncia do pai da
estudante Karine Jochen, ela
sofreu dois acidentes este

ano, durante as aulas de

Educação Física, no Colégio
Estadual Professor José
Duarte Magalhães, que lhe
causaram fraturas.
O pai, Arnoldo Jochen,

conta que o primeiro
acidente aconteceu em maior
a menina quebrou o braço. O
segundo foi na semana
passada,

o também durante
aula de Educação Física.
Outros estudantes
derrubaram uma pesada trave
de ferro sobre a menor, com

o peso a perna da menina

quebrou em três lugares.
O tratamento tríplicé da

o

fratura deverá sercusteado

'pelo pai, que encaminhou a

filha a um médico particular,
para de prevenir contra
possíveis sequelas. Arnoldo
acha que a escola deveria
cuidar da criança e se

responsabílízar por
ocasionais acidentes. "Temos

que ter tranquilidade quando
deixamos nossos filhos nas

Jaraguá_do Sul-AAssociação
Jaraguaense dos Administradores
de RH promove de 18 a 20 de
novembro um Fórum, de

Atualização de Recursos
Humanos. O objetivo da Ajarh é

promover a troca de idéias e

experiências sobre atualidades
relacionadas à administraçäo de
recursos humanos. As inscrições
vãoatéo dia 17e podemser feitas
no Senai (fone 72-0722, com

Beatriz ou naWeg (fone72-2020,
mm Juciani). Associados da Ajarh
pagamCr$ 50.000,00 enão sócios
os 70.000,00.

Entreos temas do fórum estão

previstos: Programa' de ação
educativa (pessoa, álcool e

produtividade),Seres Humanos
Um recurso Estratégico,
Terceirízação,ComoEnfrentara
Crise, Marketing Interno

(Endomarketing) - Nova Visão

para a Comunicação Interna na

Organização. Os palestrantes são
profissionaismm larga experiência
nos temas em debate.

O público alvo do [Fórum é
formado por profissionais que
atuam na área de RH, diretores,
gerentes e supervisores de

empresas, estudantes, empresários
e outros interessados.

Termina na segunda-feira
(16), a fase classlficatôtia do

Campeonato de Futebol Suiço
do Baependi. Seis equipes
"italianas" participam da

'competição, que vem alcançando
o êxito das ediçõesanteriores. A
fase semifinalcomeça na quarta
feira (18), segundo o

coordenador, Ademir Fodi:

OGtimioEsportivoJuvenJus
encerrou a sua participação no

campeonato estadual deste ano,
empatando em um gol com o

Araranguá. Com uma péssima
campanha efora do octogonalo
clube dispensou seus atktas. As

atenções se voltam agorapára a
ekição da nova diretoria, que
acontece ainda nestemês.

Karine Jochen sofreu fratura tríplice na perna

I

mãos dos professores",
considera.

o Já'a diretora do colégio,
Eliane Lourdes Demarchi,
diz que a escola -pública não
tem condições financeiras de
arcar com custos deste tipo.
"Se a família for muito

carente, então a APP se

mobiliza para angariar
fundos, mas normalmente os

pais têm convênio", completa..
Eliane Demarchi não

acredita que os acidentes

possam ter ocorrido por
.desatenção da professora de

Educação Física. "Ela é muito

competente, foi um
o

acidente", observa. A diretor
diz ainda que na primeira
fratura a menina já tinha
vindo com braço trincado de
casa."Comunicamos o pai e a

fratura só aconteceu mais I l

tarde quando a menina estav 'I
praticando salto em

'

extensão", reitera. :1
Para prevenir novos

acidentes a direção da escola
providenciou a fixação em
concreto da trave, informa a

diretora .

Começa neste domingo, afase
final do Campeonato da 2'"
Divisão de Amadores da UF.
Nos titulares jogam, às 16h,
Flamengo x fonte Preta. NQ
mesmo horário, jogam pela
categoria de aspirantes, Vitória
x Flamengo. A segundapartida
será nopróximo domingo (22).

Será reaütm/a nos dias 21 e

22 de novembro, no Centro

EspOrtivo "Ademar Garcia", em
Joinville, a OlimpúÚla Regional
Sesiana - RegiãoNorte. Jaraguá
do Sul estará presente com os

campeões daXIOliseja.

Anuncie no

,CP
CLASSIFICADOS

723363
Nãofique defora

SANTA MARTA
CONSTRUTORA, INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTOA.

PROJETOS, CONSTRUÇÃO.OEC.OR���,VENDAS OE TERRENOS, CASAS
o � APARTAMENTOS rua Reinoldo Rau, 541- Fone: 72:5282Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Município:.aniversatlötJ dia 11" Crescimento apdhta;rnaturiet'ade
, I

lU Massaranduba completa 31 anos
I

"Município essencialmente'

l rícola, Massaranduba completaanos de emancipação política
I !..ministraliva, caminhando a

IJ ssos largos para a maturidade.

..
� ) dia 11 de novembro, várias
�'lenidades de inauguração
��'. rrcararn a passagem do

ir" iversário de mancipação da

i.11ade, oficialmente por decretoI t 11 dc novembro dc 1962.

9[
I

� ,Foram inauguradas a ponte

'j
. ;dreRodolfo Komorek, sobre o

? Guarani, na localidade de

uarani-Mirim; entregueI ..

I à id d
I

'It reia mente comum a e a
I

"

Iminação da quadra de esportes
r Instruída pela atual

lministração na localidade dc

uaran i-Mir im e também

�ugurada a cobertura do novo

Ivilhão dc festas, localizado no

Centro EsportivoMunicipal, que
proporcionará melhores

acomodações para a realização
da Fecarroz,A festa deve acontecer
no próximo ano, já que a nova

obra oferece completa infra

estrutura ao local para eventos dc

grandc portc, como a Fccarroz,
maior realização festiva dc
Massaranduba.

O prefeito Dávio Leusaudon a

data, agradecendo a comunidade

pelo apoio, compreensão e

amizade sincera que lhe foi

prestada durante seu mandato, que
está em fase dc conclusão.

"Externo à população e a todos

que nos apoiaram nosso profundo,
agradecimento, conscientes dc
termos empreendido todos

esforços possíveis e com o

scntirncnto do dever cumprido",
ressaltou o prefeito,

, \

IASSAR4NDUBA - 31°ANIVERSARIO!
I Na data em qlle
iassara n dub a
�ola em seus

�slros - .H anos

r muncipução

1.01ítica-

fmini.�trativa
-

eremos saudar a .

dos os mas

trandubenses que

r longo destes anos
f_deslocaram pelo
bolho, pela luta
Ia dedicação às
IIsa.r

munitärias e
o I e I i �' ás.
rticipações estas
�'WÍJiardecada

fdadlio pata com

f destinos e o

rgmt!ecimenlo de

(>sso querido
!unicípio.
:A o

ememorarino.ç
t imponante data
I por estarmos

[rminando o nossomandatonogovernomunicipal, queremos aproveitarafeliz
'ponunidade, para nos dirigi)mos de [orma reconhecida a lodos que conosco

tuaram, que nos apoiaram, dedicando compreensão e amizade, sincera, que
os emprestaram solidariedade e confiança, externando à eles o nossoprofundo
r-adecimenlo, conscientes de termos empreendido Iodos os nossos esforços e

edicaçãoparapodermos afirmarcommulta serenidade e com agraça deDeus

I,e cumprimos com o nosso dever!

Massaranduba, 11 de novembro de 1992.

I DÁVJO LEU - PrefeitoMunicipal

r RAlMUND ZIMDARS - Vice-Prefeito

- j
n

I

Pórtico construído na atual administração. Cartão Postal

Obras

Administraçãopresta.contas.
Massaranduba • A administração Dávio

I.eu. Raintund Zimdars, pretando contas à

P'-)I'ul;u.:;ít' h.'I;ll'itlUaa scguirasprincipaisobras .

dc..' :-.t..'U gtl\"t.'l"Iltl.
Kxercfcin 1989/1990
I l'or.1I1I adquiridos O� seguintes

oquipamcnt.»:
Trl'� r;lIninh\-)f,.. ·� hil<.'ulanlcsi5m3

- Dois caminhões basculante/12m3
- Um caminhão carroceria/4ton
· Um colctor/compactador de lixo
· Duas-retro escavadeiras
- Uma pá -carregadeira
· Uma motoniveladora/13 tOR
· Uma ambulância

6· Instalação de Gabinetes Odontológicos
nas Escolas BásicasMinistro Pedro Aleixo, Pe.
Bruno Linden e no Colégio Estadual General
Rendon.

4· Construção doTerminal Rodoviário de

Passageiros, obra com mais de 1.200.00m2 de
área construída, serve ao lado do Pórtico, no
trevo de acesso à cidade como um verdadeiro
cartão postal;

S - Construção da Escola Municipal Frederico
Schneider, na localidade de Sete de Janeiro;

·6 • Infonnatização dos serviços da Prefeitura
Municipal, através da aquisição e instalação de
um equipamento de computação e de um aparelho
de fax;

7· Construçãodo pavilhão de alimentação
.no Centro Esportivo Municipal (em obras com
dois milmetros quadrados);

8·Construção pela Casan e participação da
Prefeitura do novo sistema de abastecimen to e

reservatórios de água (em andamento- conclusão

1993);
9· Dragagem c desobstruçãodo rio 1 o Braço

a partir da Igreja Santo Antonio até o Baixo 10

Braço.

Exercício de 1991/1992
1 • Realização de obras de infraestrutura

urbana na área central das localidades deGuarani

Mirim, Braço Campinas e Benjamin Constant;
2 .' Ampliação e aquisição de novos

equipamentos para a Unidade Sanitária, visando
a ampliação dos serviços prestados na área da

saúde;
3· Aquisição de área de terras (21.000,00m2)

e construçäoda Escola Básica Municipal Ministro
Pedro Aleixo, sendo esta a primeira Escola

BásicaMunicipal, equeestá em funcionamento
neste primeiroano com aulasde la a 6" sériesdo
10 grau, com mais de 3OOalunos. Obra de relevado

significado, há de servir as gerações atual e

futura;
.

- Três veículos pequenos para uso

administrative
.

· -Completamente reformados e restaurados
dois cuninhôes basculantes, uma caminhão-tanque,
dois motoniveladores, uma carregadeira e dofs
tratores dc esteira.

2 - Foram construídos dois novos pavilhões
no Centro Esportivo, as bilheterias eo portal de
entrada, ,'0010 também efetuada a arborização
no-, l"\lllhlnhlS do terreno .

.
' -1:�lrilll1 rcalizados scrvicos dcterraplenagem

através dc um pnlgr;rll1a agrú:llla t.'�pl'fÍfil·l) para
o l'xl'I\"il'jll. que rcsul taram 11;1 nlnstru�ãll de 32 I�

IHW('IS a\'lal'in:-. lO ()ih) l'stura� dc fumo tendo
como. meta aumentar o movimento econômico
do município II

Exercício de 1990/1991
I - Foi construído o Pórtico no Acesso a

cidade e efetuado a ajardinamento nos contornos

do tervo da rodovia Guilherme Jensen.
2· Foram restauradas e iluminadasaspraças

Rodolfo Oropeza e Wilhelm Leu;
3 . Foi implantado e iluminado o trevo na

confluência na rua II dc Novembro com a estrava

Botuca.
4 • Foi executado o programa agrícola de

macadamização dos acessos as granjas c de,
nivelamen to com pa trola das áreas destinadas a

construçao de novos aviários;
5 • Foram implantadas mais de 50 abrigos

de passageiros, .incluindo as comunidades do
interior e área urbana do Município;

ELETROLAR
Comercial de Peças Ltda

Posto Autorizado
Arno, Walíta, Britânia, Eletrolux, Suggar, Fischer, Layer,
Nardeli, Lorenzetti, Faet, Makita, Farne c 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
- Jaraguä de Sul

I'

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

sas ofertas. Você vai descobrir que não precisa correr para c:omptar o que prec�sa!
Nas LOJAS BREITHAUPT você encontra toda linha de MOVEIS, DECORAÇAQ, ELE
TRODOMÉSTICOS, BRINQUEDOS, TECIDOS/CONFECÇÕES, PNEUS, FERRA(3ENS
E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com preços e condições espeelals. E nos SUPER�

MERCADOS"QREITHAUPT além dos melhores preços você encontra uma infinidade de

produtes nacionais e importados, amplo estacionamento, lanchonete e ainda uma RO-
TISSERIE que oferece pratos deliciosos e econômicos.'

.

O QUÊ VOCÊ ESTÁ ESPERANDO?

o Caminhoda Economia.
JARAGUÁ DO SUL TEL (0473) 72-3800 • FAX (0473) 72·3624 • GUARAMIRIM TEL (0473) ]3.()499 - FAX (0473)
13-0482 • JOINVILLE TEl. (0474) 25-3233 - FAX (0474) 25-3452 . SÃo BENTO 00 SUL TEl. (04761 33-1155
FAX (0476) 33·2470 - MAFRA TEL. (04761 42·2511 ·FAX (0476142·2291
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