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Dívidas e máquina administrativa inchada esperamVase I

Konell deixa herança
maldita para Durval

Mandado de segurança
Juizmanda
Konell pagar
o que deve
f

•

O presidente da Câmara de

Vereadores, Heins Edgar Raeder
ganhou lirrÍinar na justiça contra o

prefeito IvoKonen.É queoexecutivo
não repassou e-s 230 milhões
devidos ao Legislativo e que serviria.
para pagar despesas com

funcionários, vereadores e
manutenção referentes a dezembro.

A teoria da austeridade do

govemo Ivo Konen cai por terra
com uma análise mesmo
suscinta de seu final de mandato.
O atual prefeito inchou a máquina
administrative com centenas de

contratações que eleveram o

quadro funcional de 950

empregados (registrados no fmal
do governo Vasel) para 1.750.
Muitas admissões foram feitas

irregularmante em período
eleitoral. Com tantos funcionários,
a prefeitura agora gasta quase
55% da arrecadação com a folha,
quando antes gastava de 30% a

35%.
Outras maracutaias estariam

sendo cometidas pela
administração que se despede, A caneta de Ivo KoneUassinou admissões irregulares em 92

entre elas a elevação dos salários
de algumas pessoas que ocupam
cargos de confiança acima dos
índices gerais do funcionalismo,
como forma de aumentar-lhes os

vencimentos de suas exonerações. I I
Konen também anda

propalando a quatro ventos que
deixa a prefeitura sem dívidas.
Pura balela já que deixará a seu

sucessor uma herança maldita de

já no primeiro mêsde govemo ter
a obrigação de gastar quase Cr$
'15 bilhões com o funcionalismo e

ainda ter de pagar a construção de
pontes, uma mal feita e outra

inaugurada antes de estar

completa, num gasto puramente
eleitoreiro. Página 03

Naliminardomandadodêsegurança,
o juiz Ricardo JoséRoesler dá prazo
de cinco dias para a prefeitura, fazer
o pagamento. Página Ó3

• I

Fogaça condenadopor
•

J

infringir legislação

Teatro na SCAR

Vidaemorte

questionadas
emespetáculo

.

o grupo de teatro Projeto
Experimental de Curitiba

apresenta a peça "Suicídio de

Cháracter", nospróximos dias

17,18e 19, no anfiteatro da

SCAR.OtextoédeHumberto

de Almeida e dirigido para o

público adulto, contendo uma

linguagem sutil e inteligente.
Página06

JaraguádoSul-Apromotoriada
Justiça ofereceu esta semana

denúncia contra o presidente do
PFL de Jaraguá do Sul ecandidato
derrotado a vereador no último

pleito, Altevir Fogaça Junior.

Segundo denúncia, como candidato
a vereadorpeloPFL, não poderia ter
ignorado a legislação eleitoral.
Altevir Fogaça não cumpriu
notificaçãoemitidapelojuizeleitoral
de Jaraguá do Sul, dr. Ricardo José

Roeslerparaqueparassededistribuir
propaganda eleitoral. Entrou assim

.

em desacordo coma resolução do
1REno17.981.

Como se isso não bastasse,o
presidente de PFL veiculou propa
ganda eleitoral irregi.llarmante,
publicado no jornal A Gazeta, na

edição do dia 4 de setembro deste I

ano, sem constar a sigla do partido
pelo qual concorreu. As

irregularidades foram mais além.
AltevirFogaça tambémfixou placas
de propaganda eleitoral em 'locais

r I

proibidos pela legislação. fi

I
Diante desses atos, o pefelista ,

foi condenado a 15 dias de prisão e I

pagamento de multa pelo juiz �

eleitoral,RicardoJoséRoesler. Como I

é réuprimário, aprisão foi convetida �(
em multa de 110 meio salários

�..
mínimos, hoje equivalente a quase
Cr$ 29 milhões. O juiz considerou

.

que, sendo presidente de uma sigla �partidáriaeaindaporcimaadvogadô, :1Altevir Fogaça tinha conhecimento- ! I'da legislação eleitoral.
.

� ;GrupoProjetoExperilnentaI,deCuritiba

malhas

Imalwee
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, ,"A História de nossagente não pode ficar

só na saudade". O Passado só é importante
se o seu tempo foi bem empregado Moralidade ouRetórica?

Barão de Itapocü
comovente e busca despertar no
eleitorado uma sensação de

confiançaextremaapontode levar
ao poder os sucessores desses
homens que, através do rádio e

televisão nos programas
gratuítos, buscam uma auto

promoção•. "'--

Entretanto um fato novo

ocorreu neste ano e para

exempllflcar, . tomemos por
exemplo os municípios de nossa

região.
Em todas as cidades tio Vale do

Itapocú houve uma mudança de

poder. Romperam-sé laços
político-partidários que até

identificavam determlnadas
comunidades e isso vemo." como

sendo a oportunidade de se

descsbrir uma nova forma de

administração.
Por outro lado, e é essa a

oportunidade de se avaliar o

caráter e honestidade dos
administradores públicos, após
definidas as eleições, alguns
prefeitos lançamao conhecimento
da opinão pública uma série de
declarações afirmando que as

arrecadações caíram e os caixas

ficam difíceis de serem

administrados. Tudo isso após ser
feito um verdadeiro despejo de

.

dinheiro à caça de votos e dezenas
deobras, eleitoreimseinacabadas;
serem entregues a "taque de
caixa",paraquefossem revertidas
em vantagens eleitorais.

ouniverMJdedeitora
de todo opaís tem à oportunidade
de conhecer melhor a postur« de
seus homens públicos após o

perlodoelnjllue, estes,mantiveram
se a frente das destinos de sua

Nação, Estado ou Município. É o

momento em quesefaz o ajustede
contas enão só o trabalho, à nível
de obras realizadas, prepondera
ante I) morai e ética, pelas quais
devemprimar oshomenspãblicos.
Durante o período eleitoral, é

comum que aspessoas sejam alvo
deinúmerasafirmações, taiscomo,
"o prefeito que mais obras fez";
"o governador que resolveu o

problema habitacional"; ou "o

presidente que governou para os

humildes". Tudo isso parece

HÁ50ANOS
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- - Em 1942, o Esporte Clube Brasil

elegia sua nova diretoria para o período

I de 1942a 1943: Pres, deHonra-Edmundo,I
,Emmendoerfer; Preso Geraldo A.

Marquardt; Vice Zry Fruet; 'lo Secr.
·\ntnnio Zimmermann; 20 Secr. G.

Schwanke; 10 Tes. Walter C. Hertel e 20
l'es, Kurt Behr. Conselho consultivo:
Edmundo Emmendoerfer, Jorge
Ersching. Erich Sprung, Amo Mueller e
Oscar Meister.
- - Novo contingente de reservistas era

I conovoc�do para o SERViÇO ;\TI\'O

I
DO E..XERCITO, em Joinville, para o

j I HÁ40ANOS

�_
- - Em 1952, o Irmão Marista Ernesto
José recebia homenagens de gratidão e

reconhecimento pelos relevantes

serviços prestados na construção do

I Ginásio São Luís. Ao movimento aderiam
o dr, João Marcondes de Mattos, Juiz de

130 B.C., até 06-12-1942: Artur Alfredo
Mey, Amo Behling, Carl Kohls, Carlos
Frederico Vasel, Ernesto Bernardo Todt,
Ervino Behling, Estefano Meier,
Hultreich Hort, Lothar Doubrawa,
Reinaldo Bartel. Victor Baumann,
Walter Bartei, Victor Raduenz, Willy
Alfredo Sonnenhohl. Wiegando Menslin,
Afonso Klein, Cezar Pires Mafra, Carlos
José Bauer, Edmundo Carlos Ballock,
Geraldo Doubrawa, HercílioDeli Agnolo,
João JOslÍ Bertoldi. Lamartini Bastos,
Reinoldo Zeh e Vitorino Justino José
Pinho.

Isso tudo nadamals é do que a

mau versação dodinheiropúblic•.
A moralidade na política passa,
incondiclonulmente, pela
eliminação total deste tipo de

postura.Mário Tavares, tabelião, Rudi

Emmendoerfer, industrial, dr. Murillo
Barreto de Azevedo, advogado, Mario
Nieolim. vereador, Eduardo Virmond,
Fiscal da Faz. Est, e o sr. Theodoro

Hinsching, representante comercial.
Listas de adesão encontravam-se no

Ginásio São Luís, no CORREIO DO
POVO e na Rádio Jaraguá,

Reminiscências
Direito, Arme Müller, prefeito munici

pal, Ney Franco, preso Câmara Munici
pai, dr. Arquimesdes Dantas, advogado. A Ponte

Abdon Batista
de 1913

HÁ30ANOS
- - Em 1962, a SOCIEDADE
ATIRADORES PROGRESSO, realizava
na noite de 18-08, no Salão Doering . a

peça teatral em 3 atos. intitulada SEINE
LETZTE FAHRT, falado em alemão e

apresentada pelos componentes da soe.
LÍR}CA, de Joinville. Após. realizava-se
um grandioso baile. abrilhantado pelo

� Jazz Continental.
• - A estiagem comprometia as atividades
ida comunidade.OCORREIODO POVO,

I'..:m
nota aos leitores, prevenia aos seus

assinantes sobre a circulação normal do
semanário. que poderia sofrer atrasos na

I impressão e IUI entrega e poderia vir até

serem suspensas edições. caso perdurasse
o racionamento de energia.'
- - O ver. E. V. Schomöckel, substituindo
o ver, Valeriano Zanghelini, apresentava
à Câmara Municipal, telegrama dirigido
ao Governador do Estado, 'Secretário da

Agricultura e Diretor do Fomento
Vegetal, solicitando urgentes
providências à bananiculmra de Corupá,
Jaraguá, Guarami.f.n e Araquari, no

sentido de erradicar o chamado "Mal de
Panamá", uma broca que destruía os

bananais. o que era aprovado por
unanimidade.

Graças à gentileza do sr. IRIO

PIAZER_A, temos a oportunidade para
mostrar aos leitores da coluna
REMINISCÊNCIAS mais um detalhe da
vida jaraguaense, com os. homens

preocupados com as comunicações,
transpondo riachos, ribeirões e rios - como

este do Rio Itapocu, o maior da região, que
nasce nos contrafortes da serra do mar,

pelos rios Humboldt e Rio Negro e; na
confluência desse rios ele toma o nome de
ITAPOCU.

O homem daquela época - no final do
século passado e começo deste, prestes a se

findar - procurava por todos os meios para
estabelecer contatos com outras regiões.

No caso jaraguaense, envolvia uma

grande gama de interesses em jogo,
consoante nos mostra a pesquisa histórica
- cada um procurando o braza para sua

sardinha.
O Domínio Dona Francisca, o

Estabelecimento "JARAGUÁ", a Sociedade'
Colonizadora HAMBURGUESA depois
substituída pela Companhia Hanseática de

Colonização, ös Interesses de Suas Altezas

Imperiais o Conde e Condessa d'Eu e a

emcampação das terras devolutas muito
duvidosas pela República, criaram

embaraços suficientes na disputa das terras
do lado direito do rio ltapocu, entre Joinville
e Paraty.

Rios não faltaram e não faltant ainda

para serem transpostos, figurando o já
mencionado ltapõcu e o rio Jaraguá, que só
daria passagem por poilte, a partir de 1928
- pela "Tavares Sobrinho". aí na Ilha da

Figueira (CP, ed. 715, p. 2, 21-11-92),
inaugurada n!? tempo do Int. A. Müller.
Mas, não obstante esses embaraços, outros
viam as comunicações (pontes) sob ()

HÁ20ANOS" ponto de vista econômico, por que não era

lícito se vender terras aos imigrantes e

estes não tinham como chegar às suas'

propriedades. Um desses homens foi o

médico baiano ("Dicionário Político
Catarinense", de Walter F. Piazza, p. 74 -

1985), que entre muitíssimos elevados

cargos públicos foi Supetintendeute
Munivipal de Joinville nos períodos de
189V1893 e de 1915 a 1921. Ele conhecia
esta região como poucos, tendo inclusive
participação na fundação do CORREIO
DO POVO.
J
A foto mostra onde primeiro floresceu

o lugar conhecido por ITAPOCU, o lado

esquerdo do rio, do lado direito ficava o

empreendimento de JARAGUÁ, do
Engenheiro Emílio Carlos Jourdan.

Assim mesmo, conta Augusto Miclk<;),
,cujo prédio grandioso se vê no lado direito
da foto, depois conhecido por SALAO
LORENZEN, depois Hahn, SclITauth e

outros tantos inquilinos durante o p<;)rí'odo
de 1913 até sua demolição; 'em 1943.
mesmo selJl ponte ainda, nos filIIdos de seu

prédio licava a Ilha Jourdan c o rio era ali
atravessado entre os pedregulhos existentes
para alcançar a outra margem e seguir
viagem para alcançar Blurnenau, via Estrada
Rio da Luz. Mas era penoso.

Neste local também foi fundàda a

primeira escola alemã. em 1902.
contratada por Georg Czemiewicz e St<;)ÜI
Irmãos, possuindo desde 1917 luz elétrica.

Defronte dessa ponte Cl\" construção
passava um caminho que ia aiê o negócio
de Georg Czerniewicz, conhecido como

Caminho Eng. Frederico Bruestlein. Já se

usava de técnica para construção de pontes,
pJincipahl1ente o pilar central que ainda

hoje está de pé, enfrentando as nmitas
enchentes que ocorrem neste val<;).

Depois do bananal que se observa na

toto já <;)stá montada a PONTE que era

para s<;)r ferroviária e virou rodoviária, que
estavá destinada para a Laguna e acabou
em Jaraguá, que saiu da Europa com destino

para ii África do Sul e acabou batendo lios

protos do Brasil. Curioso, não é?-
Fritz von' Jaraguá 12/92

DO POVO, noticiando matéria
totalmente contrária ao que havia sido
tratado em reuniões dos interessados. O
semanário. jaraguaense voltava ao

assunto em A SÃO BENTO-CORUPÁ
REPERClITE. colocando os pingos nos

"ii" nos pontos ruais controvertidos e

conclamava toda a reunião rejeitada
para unta tomada de posição. Felizmente
o "Vale do Itapocu'' não largou ruais do
osso. até os dias de hoje. quando se

conclue a pavimeniação asfática da
rodo\'ia ..: transli.ml1a a SÃO DENTO
CORllI':\ no corredor de exportação.
Arre!

- Em 1972. as reuniões econômicas. a

rmrsc . Fundação lntermunipal para
n Desenvolvimento de Santa-Catarina e

�' Plano Integrado da Microrregião do
I�ort.: Catarincnsc. levantava muitas
llÍlvidas com relação aos municípios da
irea no qU<l dizia respeito à SC-21 e SC-
6. a primeira via Campo Alegre e ii

egunda a São Bento-Jaraguá do Sul,
envolvendo nomes dc Alvaro Spitzner,
rcf dc Rio Negro e Ornith Bollmann,
rcf d..: S Bento..: a impr..:nsa local e

'.:gltimd fazia r..:percutlr as

jJaIlIf\;,la�(10S () "Jornal de s7tnta
alal'lJ1U" J1l(lui f(:!-ilnva-se �In

e�oIT<:ncia d,,:ulIl editorial doCORREIO

HÁI0ANOS
- Em 1982. o prefi.:ito Sigolf Schiinke,
ncaminhava à Câmara Munivipal II

-roj.:to ue lei, instituindo o CÓDIGO
'E POSTURAS DE JARAGUÁ DO
UL, O documento contava com a

iolaboração do Departamentô Jurídico
�a Associação Comercial e Industrial de

taraguá do Sul, posto que o último código
� datava de várias décadas.

- - i\ Câmara de Vereadores de Jaraguá do
Sul tambo::m tomava conhecimento do

projeto d<) lei que alterava os DIAS DE
GUARDA MUNICIPAL. O dia 8 de
dezembro de cada ano era substituído
pelo 25 DE .n.JLHO, data da fundação
do Município de Jaraguá do Sul e ficava
<;)nc<;)rrada uma pendenga d<;) anos.

Expediente
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Escândalo na Prefeitura de Jaraguá: Konell esvazia cofres.
,

Vasel assumirá com muitas dívidas

diferentes. Tem técnicos e' serguarda.professor quedevería
auxiliares administrativos que ser inerendeiro e assim por diante.

passaram em concursos para Ocupando cargos que
faxineiros. Tem fiscalque deveria teoricamente deveriam ser de

Jaragu' do Sul • A propalada
teoria da austeridade do governo
Ivo Konell cai em terra com uma

análise mesmo que suscinta de

seu final de mandato. Quando
Durval Vasel deixou o cargo' a
prefeitura tinha 950 empregados
e gastava com a folha depagamento
em torno de 30% a 35% da

arrecadação. Já o prefeitoKonell
em quatro anos aumentou o

número de funcionárioS para 1750,
inchaço na máquina que alçou
para 50% a 55% o gasto com a

folha de pagamento.

Apenas em 1992, ano de

campanha eleitoral, foram
contratados 370 funcionários,
cerca de 60 deles depois de junho
quando a lei já proíbia novas

admissões no serviço público sem
autorização expressa da- €âmara
de Vereadores. Heins Edgar
Raeder, presidente do Legislativo,
nega qualquer aprovação de novas
contratações neste período por
parte dos vereadores.Jä a

Constituição de 88 exigeque toda
admissão no serviço público seja
feita por concurso com exceção
de cargos de confiança.

Aliás, nao é segredo para
ninguém que em muitos casos

funcionários fizeram concursos

para determinadas funçoes e estão
exercendo outras completamente

Repasse lento

Juiz manda Konell

pagar o Legislativo
Graciolla

"O atraso foi motivado por
represália politica - diz o

presidente da Câmara - porque o

prefeito queria que aprovássemos
assuntos que os vereadores

. consideram irrelevantes, como o

que denomina o terminal
rodoviário com o nome do pai de
Ivo Konell e o do Regime ünico
do Servidor que apresentava
muitas dúvidas", explica Raeder.

Jaraguá doSul- O juizRicardo
José Roesler concedeu liminar

quarta-feira ao mandado de

segurança impetrado na terça-feira
pelo presidente da Câmara de
Vereadores deJaraguá do Sul,
Heins Edgar Raeder, contra o'
prefeito Ivo Konen (pMDB). No
mandado, Raeder pede o repasse
de Cr$ 230 milhões que deveria ter
sido efetuado até 9 dia 20 de
novembro para custear despesas
de manutenção e da folhas de

pessoal do Legislativo. Pela
liminar o prefeito Ivo Konell tem
prazo de cinco dias para fazer o

repasse.
Heins Edgar Raeder denuncia

que durante todo o tempo em que
está a frente da Câmara (dois
anos), o prefeito.Ivo Konell nunca
repassou o dinheiro devido ao

Legislativo. "Sempre mandava
menos do que o solicitado e

chegou a atrasar cl' repasse em

outras ocasiões". No entanto, esta

é a primeira vez que ele usa

mandato de segurança para fazer

cumprir a lei. O mandado foi
impetrado pelo advogado Osmar

Ainda na quarta-feira a

assessoria juridica da prefeitura
.

entrou com agravo de

contestação contra a liminar. O

prefeito Ivo Konen alega não ter

dinheiro em caixa para repassar à
Câmara. "A arrecadação caiu
muito, em novembro somou

menos de US$ I milhão, quando
emmarço já arrecadavamos US$
1,5 milhão", disse ele. Konen
contestou também o prazo de

repasse, que, segundo ele é até o

dia 10. "Mandávamos antes por
gentileza - argumentou - mas só
mandaremos no dia 16 se houver

dinheiro", concluiu,

Vereador
se irrita e

deixa sessão
Jaraguá do Sul - A sessão

ordináriados vereadoresnaúltima
quarta-feira, a antepenúltima antes do
final do ano,.foimarcada.por
incidenteserebeldia,relembrando
parcialmentealgumas sessões emque
foramnecessárospresençapolicial
para condução dos trabalhos. "

O bate-boca Começou quando o
vereadorAlmireÄntunes Farias Filho
(Peca), lider do governo naCâmara,
pediu para que fosse analisadomais
detalhadamente oprojeto, remetido
pelo executivo, que trata de dotação
orçamentária para 93. Acontece que o
referido projeto foi remetido àCâmara
em 24 de agosto deste ano e por
nenhwn momento houve por parte do
vereadorsolicitação nesse aspecto.

Segundo o presidente da casa,
HeinsEdgarRaeder - que negoua

solicitação - a intenção do vereador era
apenasmodificaralgunsparágrafosdo
projeto, prejudicando desta forma, a
atualadministração.Ainda segundo
HeinsRaeder, o vereador Pêca e o
prefeito, estariam ressentidos pela
perda das eleições em 3 de outubro:
"Ele teve todo o tempo do mundo
para solicitar vistas do projeto e não o
fez, Porque SÓ agora, depois das
eleições, fez a solicitação", questionou.
·0presidente daCâmara.

Muito irritado, o vereador Pêca
abandonou a sessão.

outros, mais necessitados.

O favorecimento de algumas
pessoas que ocupam cargos de

confiança na prefeitura, também
está sendo denunciado por fonte
bem informada e de bom trânsito
no Executivo. Enquanto os

servidores demodo geral recebem
este mês 30% de reajuste alguns
membros de 10 e 20 escaloes
estariam ganhando 40%, 50% ou

até 60% de acréscimo em seus

vencimentos, com o objetivo claro
de saírem da prefeitura com altas

índenízações, já que estão sendo
demitidos por este final de

adminístração,

Sem dívidas?

Outra mentira amplamente
divulgada. Konell anda dizendo

que vai deixar a prefeitura sem

dívidas. Entretanto, omite,
convenientemente ,que em toda
história pública o funcionalismo
tem férias coletivas no final de
ano que sempre foram pagas
juntamente com o 13° e salários
de dezembro. Neste ano, Konell
não dará férias coletivas, alegando

.

que não sabe se o futuro prefeito
iria querer. Ora, desde quando
Konell se preocupa com que
Durval Vasel pensa?.'Na verdade,
ele não tem é caixa para pagar

. Equipe de governo

férias já que inchou demais a

máquina adIIliImtrativa ooin tantas
contratações e aumentos

indiscriminados que elevaram a.

folha para Cr$ 6 bilhões.
'

O queKoneU pretende é deixar
uma herança maldita:Vasel já
assumirá em janeiro com a divida
de dar férias coletivas ao

funcionalismo. Com salários e

férias acrescidas de 1/3, como

manda a lei, o novo prefeito já
assumeem janeiro coma obrigação
de pagar aproximadamente Cr$
15 bilhões somente com servidores,
.enquanto a arreéadaçao deve ficar
próxima dos Cr$ 10 bilhões. E
isso nao é dívida seu Ivo Konen?

O prefeito em final demandato
também deixa para seu sucessoro
compromisso de pagar a

construção da ponte que dá acesso
ao Parque Malwee (apesar de
edificada sem a observação de
critérios básicos de engenharia,
deve ser paga) ede construir trevos
de acesso a cabeceira da ponte da'
rua Reinoldo Rau, obra

inaugurada antesmesmo de €Star
devidamenteacabada,às vesperas
da eleição .

E por falar em obra de

campanha éde se perguntar onde
o prefeito investiu aqueles quase
Cr$ 6 bilhões que sobravam n0S

cofres em junho?

Vasel anunciou novos
nomes do secretariado
Jaraguá do Sul - Durante Coletiva

com a imprensa no último dia 11, o
prefeito eleitode JaraguádoSul,Durval
Vasel, anunciou mais dois nomes que
vão- compor seu secretariado. Adolar
Jark para a secretaria de Finanças e da
vereadoraeleita RosimeireVasel, para
a secretaria de Educação. Com isso,
Vasel já tem definido cinco nomes do
seu ministério: Aderbai Machado

(Assessoria de imprenSa), advogado
Irineu Bianchi (Procuradoria) e

advogado José Benedito de Campos
(Chefia de Gabinete)

O prefeito eleito afirmou ainda que
outros nomes serão gradativamente
divulgados, ressaltando que existe a

possibilidade de se tomar posse sem

que todos os secretários estejam
definidos. "IsSO· iria proporcionar até
uma economia para os cofres públicos,
uma vez que o mês de janeiro serve

apenas para se tomar conhecimento da

situação, porque o trabalho mesmo

começa a partir do retomo dos

servidores, que estarão em férias
durante este mês, salientou Vasel.

Comentando sobre as primeiras
, '

providências a serem tomadas, a
do momento da posse, Durval Vase
disse que "nos primeiros seis meses,

I

contabilidadedaprefeitura iráregistrai
apenas receita, ou seja, não serã'
efetuados gastos, para que, com isso
possa-se colocar a casa em ordem". "

Comentáriosextra-ofIciaisdãocon -

que a atual administração deixará
herançadeaproximadamente 17bilhõe
de divida. Ainda durante a coletiva,
prefeitoeleitoreiterouoscompromisso
assumidosno transcorrer dacampanha
anunciando, caso venha recurso

estaduais, aconstrução denovosprédio
para a Delegacia e a Cadeia Pública.

Um fato que está preocupando (

futuro prefeito, são as contratações
irregulares de servidor público.
efetuada naAdministração Ivo KoneH
Apenas este ano, mais d� 380 nov f Ipessoasforamcontratadas peloprefeito:1 .

aumentando consideravelmente i
número de funcionários da prefeitur .. !

,

Indagado se iria demitir esse pessoal. !

Vasel apenas afirmou que "toda II

decisões serão tomadas em conjunto'
antes de colocadas em prática, serã<

IIanalisadas cuidadosamente. '

CP Classificados
72 - 3363"
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ANOTAÇÕES
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11 ' Cimento importado rende
•

-- _. maß'
Começaram as importações de cimento no país do carnaval. O

Sindu�p"m (@l acaba i� receber 3.500 toneladas do produ/o,
importado daRomênia, aopreço deCr$ 46mila tonelada,já incluindo
o caríssimo frete, ou seja, 12% mais barato que o brasileiro. A

.

: II importaçãofoifechadaatravésde uma Tradingde Vitória quetambém
I se encarregou de negociar a compra de 2.800 sacas de cimento para
as construtoras do Triângulo Mineiro.

Os construtores concluíram que esse cimento romeno, além de

II ser mais barato, rende 40% mais que o brasileiro.

: : Vírus de compu�ador ajuda
Iii &n Bogotá, �����t,!!!:�pumoor apagou as

conclusões de uma investigação do Senado sobre a fuga do líder do

f Illnarcotráfico boli�iano, Pablo Escobar. Ele escapou da prisão �or�s
'"antes da divulgação do teor do documento. Os membros da comtssao
chamaram o vírus de "Fantasma da Catedral",' numa alusão ao

I lIapelido daprisão da qualEscobarfugiu com 9 de seus homens no dia

! 22 dejulho. Sete dos nove capangas de Pablo entregaram-sé à Justiça
ij,boliviana, mas o chefe do Cartel de Medelin continua foragido.
Provavelmente dedicando-se à computação gráfica.
l .

.

II Caféamargo
I Aforte alta do preço do café, tanto no mercado interno quanto
externo - cerca de US$ 301US$ 35por saca -, nos últimos 40 dias está

v;,rovocando sérios problemas, segundo a newsletter Coffee Business.

IComo ninguém acreditava na alta, os exportadores venderam enormes

Ivolumes apreçofixo e hoje têm de.embarcaro cafépagando entre US$
I I 20 e US$ 30 acima do que vão receber.

I: Resultado: importantes nomes ligados à exportação de café
,

f
I 'estão vendendo fazendas para honrar compromissos

I Gatos escaldadosI
.

I Eu estaria errado se afirmasse que a maioria dos homens

públicos doBrasil com nome depeso, mas sem nenhumapossibilidade
de vencer uma eleiçãopresidencialdireta, são osprincipais defensores
do parlamentarismo?

.

Estaria"; eles tão empenhados em nos impor o "milagre
parlamentarista", se todos tivessem seus nomes em alta naspesquisas
lobre eleições presidenciais?
i Com afaltade ética, demorale depatriotismo dagrandemaioria

roo!
nossos políticos, ninguém pode estranhar que sejamos gatos

scaldados.
-. Polêmica

" .:

I 1 o Ministério da Justiça começa a discutir, esta semana, a

� 'Iualização do Código Penal Brasileiro, que é de 1940.

'I
'

Na pauta, aborto, assédio sexual, àdultério e penas

secuniártas; 1\ �"

Oministro tem algumas idéias que vão dar o quefalar. Acha,por
,

xemplo, que uma moça de 14 a 18 anos, no Brasil de hoje, não sofre
nais sedução ou assédio sexual conforme está posto no Código.
,

A maiorpolêmica porém, estará na discussão-das penalidades.
orrêa quer mais penas pecuniárias do que prisão.

I'

Férias
Os trabalhadores da Weg

entram em férias coletivas a partir
do dia 21 de dezembro, retomando
em 14 de janeiro, a exceção do

pessoal do 30 turno que deve voltar
no dia 13 de janeiro; às 22 horas.
Deste período ,dez dias de férias
030 serão pagos porque o; valores
já foram adiantados em setembro,
quando houve o último acordo

para redução da jornada.

4% de aumento real e antecipação
de 60% <I�s inflações dé fevereiro
e abril de 93 quando legalmente a

categoria não seria contemplada
com a política salarial do governo.

Antônio Hélio Pereira, assessor
de imprensa do Sindicato dos

Metalúrgicos, comentou que a

assembléiá considerou bom o

acordo, já que de modo geral
poucas são as categorias que
conseguiram reposíçao de 100%
do INPC, e os metalúrgicos
jaraguaenses conquistaram além
disso mais 4% de aumento real

para todas as faixas salariais.

Demissões
Em outubro e novembro 351

metalúrgicos foram demitidos em

Jaraguä do Sul. Somente a Weg
Motores foi responsável por 262
saídas, sendo 234 demissões e.28
acordos.Conforme adiretoria do
sindicato de trabalhadores, o

número de demissoes é normal,
"pois antes deste período tivemos

Assinada a nova convenção-dos metalúrgicos

40/0 de aumento real

para todas as faixas

Arrecadação continua caindo
Jaraguá do Sul - A

arrecadação municipal continua
em processo decrescente. Os
valores recolhidos em novembro
são os menores dos últimos

quatro anos, somando apenas
US$ 970.409,54 contra US$
1.044.349,80 de outubro e US$
1.488.290,21·de novembro de
1991. Para os técnicos da

municipalidade, a queda
contínua registrada a partir de
julho deste ano é reflexo da
ineficiência da política
econômica e da crise que
acentuou a partir deste período
nas esferas do governo federal,
especialmente com o

desencadeamento do processo
de Impeachment do presidente
Collor. A'quebra de caixa deve
também preocupar o prefeitO
diplomado Durval Vasel, que
governará com menos recursos

a partir de janeiro caso persista
o atual quadro.

Jaraguã do Sul-Cerca de 200
trabalhadores .compareceram a

assembléia dos metalúrgicos
realizada no último domingo. Eles
aprovaram na íntegra as propostas
patronais para a nova convenção
coletiva da categoria que passa a

vigorar a partírde IOde janeiro de
93. A única pendência é com

relação ao fim dos trabalhos aos

sábados. Os patrões só aceitam

negociar se as horas deste dia forem
compensadas no decorrer da
semana. Os metalúrgicos não
concordam e querem que a questão
seja mais aprofundada, para isso
tiraram na assembléia uma

comissão de trabalho que tem a

inoubêncía de estudar novas

propostas.
Na terça-feira pela manhã as

diretoriasdos sindicatos patronal
.

e de trabalhadores assinaram a

nova' convenção coletiva dos

metalúrgicos que prevê reposição
total do JNPC do período de

janeiro a dezembro de 92, mais

Caixa baixo

quase quatro meses de estabilidade
. (em virtude da' redução de jornada)
quando a empresa não demitiu,
quando rotineiramente díspensa
cerca de 100 pessoas/mês num

esquema de turnover", explica o

assessor de imprensa do entidade
trabalhista. No entanto, outra

grande empresa do ramo, a

Kolbach efetuou nestes mesmos

doismeses apenas uma demissao.
Em contrapartida, a Weg também
náo está admitindo, como confirma
Hélio Pereira.

Numeros da arrecadaeãe (em dolaresldos ultimos quatro anos
Mll.. 10110 100ß 1001 100')

Jan. 471,8307 1.204,137� 1.502.743,96 1.289.742,94
Fev. 593,1576 1.136,9502 1.245.643,60 1.394.890,06
Mar. 605,8091 2.016,7048 1.572.341,54 1.501.467,39
Abr. 783,1919 1.057,1420 1.915,271,85 1.346.244,54
Mai. 1.021,0121 '2.729,1469 1.793.496,90 1.259.202,94
Jun. ·1.033,1016 1.805,1834 1.628.284,73 1.137.180,32
Jul. 886,4045 1.546,i351 1.564.143,48 1.259.171,45
Ago. 956,5197 2.332.0341 1.600.823,48 1.089.587,64
Set. 905,0781 2.494,3970 1.540.619,87 . 1.059.090,75
Out. 1.042,9593 2.419.0643 1.497.364,62 1.044.349,80
Nov. 1.196,6940 1.834.517,87 1.488.290,21 970.409,504
Dez. 1.193,9338 1.470.198,37 958.080,21 . -

(J -;J( 1 .; o

RetomodoICMSsobe27,03%
Amvali - Se obolo tributárionum

todo decaiu em Jaraguá do Sul..o
retomo do ICMS em novembro, no
entanto, subiu 77,03% em relação a

outubro. Os números da Amvali

(Associação de Municípios do Vale
do Itapocu) queinformaomontante .

do retomo do ICMS de, novembro

III1DO
,li

CONSÓRCIO UMlftO
UM BOM NEGÓCIO PA.RA TODAS AS MARCAS

<tP

recebidopor cadaprefeitura no início
deste mês.

Ja.,.g..á doSul:C1'$5.452.576 . .5J 3,88
Massaranduba:Cr$474.395.681,55
BarraVelha:Cr$216.977 .330,42
Sch�er:C1'$404.452.113,46
Guaramirim:C1'$670.981.078,18
Corupá: CI1) 385.01U>.813,OO.
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Brasileiro de Assistência aos

Municípios), "para que este

possa apresentar outras

aiternativas para a solução do

problema, que tem de ser
resolvido até 31 de dezembro,
sob pena de tornar a

administração pública muito
difícil", finalizou.

. 1'/:' Cämarasdevem aprovarprojeto ainda este ano para, criação de taxaI j .
'

TlP: demora inviabiliza cobrança
Guaramirim � Na sessão da

Câmara de Vereadores de
Guaramirim, realizadana terça-feira
(08/12) no piso superior d� prédio
da prefeitura, estiveram presentes
políticos da cidade, empresários e

o eng" chefe do departamento da

Região Norte da Celesc, Luiz
Nelson Barreto Morais, que
discutiram com os vereadores uma

alternativa para a solução do

problema de cobrança da TlP
.

(TaXa de Iluminação Pública) no
município. O Presidente da

Câmara, vereador Nilson Bylaardt,
disse que "é preciso encontar uma,

solução para este problema. Em
primeiro lugar porque, pormuitos,
é atribuida aos vereadores a

responsabilidade do alto valor

cobrado, o que não é verdade; e
em segundo porque se, a solução
não vier' até j 1 dê'dei�b/o a

'1'

próxima administração enfrentará

sérios problemas".
O atual prefeito, Antonio

Carlos Zimmermann, presente à

reunião, relatou todo o problema,
desde qae a ACADECO

(Associação Catarinense de
Defesa do Comsumidor)
apresentou o processo na justiça,
pedindo a ilegaloidade da

cobrança da taxa em maio deste
ano. Segundo ele de lá para cá, os
valores depositades em juizo já
ultrapassaram a Cr$ 600
milhões."Até agora todas as
alternativas de se implantar, uma

nova modalidade de cobrança,
esbarraram na ilegalidade, .

voltando sempre ao' ponto de

partida", disse Zimmermann,
espedificando cada uma destas
alternativas.

O eng" Morais, da Celesc .de
. Joinville, descreveu 'que o

'

municípiodeGuaramirim, deixou

Ajuste Fiscal

Aciag não concorda
com as alterações

Guaramirim - o presidente da

ACIAG'(AssociaçãoComercial Indus
trial eAgrícoladeGuaramirim), Lauro
Murara, integrou uma comitiva de 40

empresário" da Facisc que foram
recebidos pelo Governador do Estado,
VilsonKleinubing, na semanapassada.
Eles foram pedir em bloco que o

governador interceda junto à banca

Federal, para que o pacote fiscal do
Presidente Itamar Franco não seja
aprovado ainda este ano.

Segundo Murara, "na opinião do

empresariadode todooestadoareforma
fiscal que o Presidente em Exercício

que implementar na economia está
totalÍnente fora da realidade. Ele é

inßacionárioeprincipalmenterecessivo
e reduzirá ainda mais o nível de

empregosnopaís". LauroMuraradisse
ainda que o governador se mostrou,

simpático aos empresários e garantiu
um empenho pessoal para que os

DeputadosFederais deSantaCatarina,
não votem a favor do projeto,

Nomesmo encontroos empresários
conseguiram, para o início de janeiro,
uma redução do percentual de ICMS
cobrado-sobre o óleo diesel. "Aqui no
estado os postos estavam sendo

penalizados com uma cobrança de 8%.
a mais de ICMS no óleo diesel.

LauroMurara,presidente
daAciag

Enquanto no Paraná e Rio Grande do
Sul o imposto é de 17% aqui é 25%, o
que encarece o produto e os

caminhoneiros não abasteciam mais

nospostosdasBRsdoEstado",declarou
Murara,

Outro aspecto discutido, durante o

encontro, foi à unificação das taxas

estaduais que são recolhidas às

exatorias. De acordo com o presidente
daACIAG, a partir do ano que vem os

valores serão um só.

,

·rOl005 JJ.\RJ.\GUJ.\
Agora em Jaraguá do Sul, uma empresa

especializada na fabricação de toldos comerciais e

residenciais.

Construções têxteis para lanchonetes e- pizzarias, etc.
Solicite seu orçamento sern compromlsso,

TOLDOSJARAGUÁ
"Qualidade e praticidade"

Rua25 de Julho, 1480-Fone72-1498
JaraguádoSul

de investir, neste periodo de

bloqueio da arrecadação da TlP,
cerca de CR$ 150milhões, na
manutenção e melhoria do
sistema. "Os �vogados da

ACADECO,sevalerrundewna
brecha na nova constituição de

88, que toma ilegal a cobrança e .

se o dinheiro arrecadado de maio
até hoje terá de ser devolvido,
então por este precedente, toda a

arrecadação de novembro de �8
até maio de 92 também terá de ser

devolvida, o que será um cáos

para as prefeituras do Estado",
sentenciou Morais.

Por fim o presidente da

ACIAG, LauroMurara, disse que
aaltemativa mais viável, em
concordância com a sugestão do

presidente da Câmara, seria a

cobraná de uma taxa única a
(- 'o: -:

todos os 4.752 consumidoresdo

município. "Esta taxa seria
-,

cobrada respeitando-se uma

divisão igualitária entre os

consumidores a fim de cobrir as

despesas com a iluminação mais
os serviços de manutenção do
sistema. Ö que não podemos mais
aceitar é' que as empresas do
nosso município paguem até 3
milhões de taxa de iluminação
pública, pois isso influencia 'até
no custo do produto, cobrando
se desta maneira", destacou
Murara,

Antes dé encerrar o encontro o

presidente da Câmara de

Vereadores, Nilson Bylaardt,
pediu que o representante da
Celesc verificasse as soluções
que estão sendo aventadas em

outras prefeituras. Bylaardt
também decidiu, acatando
sugestão. do prefeito' Antonio
Zimmermann, convocar um
técnico do IBAM ( Instituto

Jaraguá do Sul

Em Jaraguá do Sul a cobrança
da TlP na próxima administração
está dependendo do, envio de

. projeto à Câmara de Vereadores.
O prefeito Ivo Konell sequer
encaminhou -documento neste

sentido, condicionando o envio
do projeto a, aprovação de

o�tros que tramitam no
'1'.,.

Legislative, Segundo fontes, a.

intenção do prefeito é prejudicar
apróxima administração.

Criança pobre Verão colorido
,

-� I
Marisol vai do Barroco

Iganhapresente
para o Natal

Jaraguá do Sul- O Rotary Club
de Jaraguá do Sul efetua nopróximo
dia 19 a entrega dos I :560 pacotes
contendo produtos de higiene
pessoal, roupas, calçados,
brinquedos e gênerosa alimentícios
paramenores carentes de 1 a 9 anos

de idade. As doações integram a

campanhaNatal da Criança Pobre

'que há vários anos é desenvolvida

peloRotary local,objetivandoalegrar
um pouco o natal de menores

carentes de Jaraguá do Sul. Durval
Marcatto Júnior, coordenador da

campanhade92,lembraque somente
serão contempladas as famílias

previamente inscritas no programa,
Os pacotes personalizados por sexo
e idade serão entregues às 14 horas
do dia 19,' ne 'Colégio Divina
Providência.

'

à irreverência. da forma
.

)

AMarisol já preparou a sua

novacoleção PrimaveralVerão
92/93 páraatender'ao público
primeiros passos, infantil,
juvenil eadulto. São 65
modelos que trazem grandes
novidades em tecidos, cores e
estamparias. Nas cores, o
destaque ficapor conta dos
tons vibrantes, umaexigência
das estações quentes.

Para dar um toque especial
nessa coleção, os estilistas da
Marisol criaram temas para as

estampas que vão desde o
Barroco Latino até a
irreverentemisturada

tecnologiacomaecologia,
Sem esquecer o surf, a praia e

o sol, que há tanto tempo estão \
.' \

presentes nas camisetas
.

'masculinas. Ja pärli às moças'
. mais românticas, aMarisol
preparoucamisetas com

.estampas florais, PatchWork
,(feito àmão), pop e o folclore
latino. As crianças'podem
"curtir" omundomágico e as
fantasias, ou se preferirem, o
mundo doce das balinhas e
guloseimas. I

Osmodelos básicos como
.1:

bermudas e,calças fuseau,
permitemanovacombinação
super alegre com as camisetas,
tops e blusas. Novosmodelos
como estilo arrojadoMarisol,
completam acoleção.

·LOJA aerlim APRESENTA
SISTEMA MODULAR. O

dorndtõrio intetigenietsob
,met/Ma) da RUDNICK. Se

adapta a qualquer
ambiente: Você cria -

dormitórios e escritõrios
com harmonia perfeita.
Entrega em 10 dias.

Compre já e receba antes

doNATAL.

.

!

II
li
.1Loja Berlim - Antiga

Rainha do Lar. FOlie: 73-'
0377 e 0467.
Guaramlrim - SC
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Dr.WalterBatistaFalcone

Plantões

Nas grandes cidades, nos

hospitais de maior porte, existe

uma estrutura de plantão,
condizente com a demandá

, hospitalar. O plantão médico é
f estruturado nas seguinteß,'
!especia/idades: anestesista,

:1 cirurgião geral, ginecologista/
1,lobste/ra, ortopedista.Estes
� especialistas resolvem de 90 a
'II ./

11,95% do movimento hospitalar de

II' urgência. que representa a maior

" demanda hospitalar.
Asol/trasespecialidadescomo:

angiotogia, oftalmologia,

'Iotorrinolaringologia. psiquiatriaI
urologia, perfazem os 5 a 10%

I'. restantes. Quandonecessita-sedos
.

cuidados dos profissionais destas
especialidades. o paciente é

tranferido para outro hospital
'aonde tenha tal especialidade.

Temos em nossa cidade.

I permanentemente
de plantão

dentro do hospital/um médico 110

i pronto-socorro e outro na UTf.

: ambos remunerados. Os médicos
,
de sobreaviso, se necessário. são

I chamados de preferência pelo
;rplantonista do PS. farão o

atendimento em caráter particu
lar (pró-labore). Caso não sejam
chamados ou não seja/i/
necessários. os médicos de

sobreaviso não serão

� remunerados. Todavia terão de

! d " 'J- "

tear e pronttaáo .

fi!acultalivamente. à disposição da
comunidade.

Teremos coma de praxe os

seguintes médicos de plantão !III

I de sobreaviso.. nas seguintes
especialidades: anestesiologia,
,cirurgia geral. cardiologista,
Iginecologia/obstetricia,
lortopedista. pediatria. As outras

iespecialidades. caso o colega nãoI'

,esteja na cidade. neste período de

i érias, será opaciente transferido
para cidades vizinhas. de maior

porte onde a estrutura é niais

icompleta e maior. naturalmente.
Volto a lembrar ql/e a

responsabilida de pelo
'atendimento não emergencial é

dos ambulatórios municipais.
.I

rocurem-se informar de seu
"

uncionamento durante o período
I ,de férias. para evitar sobrecarga
aos plantonistas do PS. ql/e

onforme avisofixado na entrada

o PS. cobrarão. quando a

�onSUlta
não representar risco de

j'
ida. Desta forma o plantonista
,erá tempo para atender as

I rgências reais, não entrando em

lestafa desnecessariamente.

gradecemos a compreensão.

Grupo,deCuritiba apresenta peça deHumbertodeAlmeid

Teatropara maiores na Scar
Jaraguá doSul- "Suicídio como

Prova de Character", espetáculo
teatral adulto, com texto de autoria
de Humberto de Almeida, será

apresentado nos próximos dias 17,
18 e 19 de dezembro, com início às

20h30min, no anfiteatro da
Sociedade Cultura Artística.

A. peça é encenada peIo grupo
"Projeto Experimental Resistência",
de Curitiba (PR), formado por atores
amadores reminiscentes do grupo
Minotauro e por outros de origens
diversas. O "Resistência surgiu em

julho com a proposta dc investigar a
arte teatral, por meio da montagem

Banda do Sesi
o setor de Atividades Artísticas do

Sesi [onnou em 1989 uma escola de
música ende- são ministradas aulas

individuais, teóricas e préticas de
instrurnento de sopro, teclados e corda.
A escola apresentou ótimos resultados,
especialmente nos últimos dois anos. A

bandamusical do Sesi, construíodapor
52 componenteséodestaquemaior.No
último dia 28· de novembro o grupo
conquistou o título de Campeão do

Copncurso Nacional; de Bandas
realizado em São Paulo, entre outras

premiações obtidas em92.
.

Homenagem da
Família Busarello,

DonaEma

RamónAnge/- Vara (Bispo)
"fiá umamulherque tem algo de
Deus pela imensidade de seu

amor, e milito de anjo pelo
incansável depsell.cllidado; uma
mulher que. sendo jovem, tem a

madureza de lima anciã e que.
1117 velhice.trabalha COII/ o vigor
da juventude; uma mulher que
se é ignorante, resolve os

segredos da vida COII/ mais

acerto que uma sábio, e, se é

instruída. se adapta à

simplicidade das crianças; uma
mulher que. sendo pobre. se

satisfaz com a felicidade

daqueles que ama. e que, sendo

rica. com prazer, daria um

tesouro para não sofrer em seu

coração aferida da ingratidão;
'!lIlamulherque, sendo vigorosa,
estremece ao vagido de um .

pequenino, .: que. sendofraca se

reveste, às vezes. da bravura de
1/11/ leão; uma mulher que.

enquanto vive. não a sabemos
estimar. porque, junto de/a,
todas as dores esuqecemos, mas

que ao depois de morta.
daríamos tl/da o que somos e

quanto possuímos para vê-la de
novo um só instante,para receber
dela um só abraço, oara ouvir
UII/ só acento de seus lábios.
O nome dessa mulher. não

exijais, porque já a vipassar em

meu caminho".

TUBOSSANTA
HELENA LTDA.

de espetáculos, performances e da

pesquisa sobre teatro de animação e

dos vários modos de se fazer teatro.
Definido pelopróprio autor como

"um poema teatral em hum acto

falho", apeça "OSuicíciocomoProva
de Character" ou "Paixão e-Morte de

Roldão, o Encantado", é um

espetáculo onde um suposto suicida
tenta resgatar a própria identidade,
numa fração de segundo entre a vida
e a morte, Num clima de sonho e

delírio, Roldão, o Encantado

responde a um interrogatório feito

pelo detetive inglês, Mr. Holmes,
acompanhado de seu indispensável
cachimbo e de seu fiel amigo Dr.

Divisão de concreto

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

Divisão de Plásticos (tubos de PVC - eletrodutos/linha

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

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

Watson. O autor Humberto de
Almeida, natural de Campinas (SP),
consegue um humor sutil e

inteligente, transformando o texto

num poema teatral de rara beleza.

Com uma proposta
contemporânea e inovadora, o grupo
é formado porDavidMafra, Doriane
Rossi, Márcio Abreu, Marcilene
Silva, Fabiola Demarchi, Marcelo
Munhoz, Helcnice Gusso, Jô
Martinez e Juarez Teixeira. Direção
de Evaldo Barros com assistência de
Cristina Cavalcante. Produção de
Lícia Azervedo e com a participação
especial de Mariza Basso de Bauru,

�

� TelecomLllicaçóes de Sanla C8larina S.A

TELESC e.-cIo_T _II,

1

SANTA MARTA
CONSTRUTORA, INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTOA.

PROJETOS, CONST-RUÇÃO,DECORAÇÃO,VENDAS DE TERRENOS, CASAS E APARTAMENTOS rua Reinoldo Rau, 541- Fon.: 123282

COMUNICADO
MUDANÇANÚMEROS

TELEFONES DE JARAGUÁ DO
SUL

Por problemas técnicos não foi

possível fazer a mudança da

numeração dos telefones de Jaraguá
do Sul, conforme comunicado.
A TELESC,juntamente com

fabricante dos equipamentos estão

trabalhando para fazer a mudança no

decorrer dos próximos dias.
ADlRETORIA

ELETROLAR

II

Comercial de Peças Ltda
Posto Autorizado

Arno, Walita, Britânia, Eletrolux, Suggar, Fischer, Layer,
Nardeli, Lorenzetti, Faet, Makita, Famé 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
- Jaraguá do Sul

I.

II
I'
I.
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I:' ;
'- I f t r í I:

•

� f

CP'Classificados

LOCAÇÃO
Sala Comereial - Rua Roberto. Seidel, em
Corupá
Sala Comercial-Rua Bernardo Dornbusch,
1172, cl 80m2
Apartamento - Ed. Joana, clportão eletrônico,
garagem, 2 dorm. + dep. de empregada e

demais deps.
2 Apartamentos - Sobre o Unibanco, cl 3

dorm., e demais deps.
Apartamento - emNereuRamos, c/3 dorm.,
e demais deps.
Casadealvenaria-RuaAlfredoFunke, 76, cl
02 dorm., e demais deps.
Casa de madeira - Rua LenoNicoluzzi, 136 .

(fundos), c/02 dorm., e demais deps.
Casa demadeira - Loteamento Verbinen, cl
03 dorm. e demais deps.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

VENDE
CASA ALVENARIA - c/260m2, terreno cl
350m2, rua AntonioTeixeira Jr.
CASA ALVENARIA - cl 100m2, terreno cl
420m2, rua Alfredo C. Mayer
Casa demàdeíra - + 1 sala comercial cl96m2,
sem acabamento na rua João Januário Ayroso
(próx. CerealistaUrbano)
Apartamento - com260m2, noEd. Athenas,cl
2 garagens
Apartamento - com 194m2, Ed. Carvalho, cl 1

g�ragem _

Apartamento -com 135m2,Ed. Eldorado
Apartamento - com 180m2, Ed. Jacó
Emmendoerfer

ALUGA
Kitinet - Rua Alfredo Carlos Mayer
Casamista - RuaRodolfoHuffenuesller (rua da
Ind. Reunidas)
Meia-águademadeira - ruaCaboHanyHadlich

VENDAS

LOCAÇÕES

LOTEAMENTOS

.1'· VENDAS

Casa - Terreno - Rua da Faculdade
Casa - Rua 25 de Julho - VilaNova
Terreno - cl 700m2, próx. a Faculdade
Apartamento-Ed. Jaraguá, c/3 dorn. edemais deps.
Casa de alvenaria- Rua Arduino Pradi, cl
126m2, terreno 12x32
Casa demadeira - cl 10 1m2, terreno cl 14x3 3
Terreno - cl 392m2, no Loteamento Lemke

Rua José Emmendoerfer
Rua Bernardo Dorn
busch Ilha da Figueira
Rua Joinville, cl 100m2

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Aniversariantes da
Semana'

Dia 12/12 - Jean Giliardi
Almeida da Luz, Alexandre
Gorges eDeiseDalletiane

, Dia 13/12 - LuciaMariaMeier

! Harnack, Rosane Eichstaedt
I
Ritta, em Petrópolis (RJ) e

AdemirGramm

UDia 14/12 - MarliGonçalves,'
, SimoneLilianStephani, Ivone,
,

Zacko, ValdirJosé Pietruza e

WagnerJohnEnke
Dia 15/12 - EnioOldenburg.

i em ltabuna (BA) e Johnnv
I -

'Gramkow
Dia 16/12 - Rita Bublitz e

,

WilsonLuísFloriani
Dia 17/12 - .Augustinho
anrich, em Atalanta (SC);
ReliMoreira, ElieteMarina
agundes, Téa Marquardt
chmidt, CláudioHerbst Jr. e
désioMais.

iDi\RPE
"_,�, ..._!II!J DA MALHA

�
,i\I1ODAS

CALÇADOS PARA
TODAA FAMjLIA

Av.Mal Deodoro, 183
Fone: 72-3585

Av. Mal. Deodoro,3J9
Fone: 72-3985

voeI.TEM .UM·ENCONTRO,
MARCAD.O CONOSCO 'I

�I
,j

Sorvetes em embalagens
de 1 a 10 lítros 00 em mono-porções
iH Por encomenda: bõlos; tortas geladal

e copo Sundae
* Recepções em geral

1)€ IN JARAquA
LauroFröhUch ee�posa,�eum4'os novos vereadores deGuaramirim
.,i � , ,

· algo inâefinivel, é um sentimento muito pessoal que nem sempre
imosexplicar
: sermaisfeliz
:OAlquimista ,

Yomaior clássico já produzido: E (, vento levou: Como o seu signo
osiane é umapessoa que adora artes. é sentimentala tudo e a todos.
mda, risonhaeomesmotempochorona.Umadasmaioi'es realizações
foi se tomarMissJaraguá
'SAMENTO: "Nadapode estar tão is�lado quenão dependadealgo
iplesmenteexistirOll acontecer!"

NelsioHenn
Festejou ontem (11) a passagem de mais um
aniversário o sr. NelsioHenn, proeminente
destaque nas esferas políticas de Jaraguá, e
di�etor- ijpanseiro>4a,�Malwee�alhas,�o

aniversariante nossós parabéns!

eine Japaguá
o Cine Jaraguá apresenta até a

próximaquarta-feira(I6/I2)às20: 15
horas, o. filme"AconquistadoParaíso"

(Séculos antes da exploração. do
espaço, aconteceuma outraviagem ao

mundo desconhecido) e as 22:00 horas
FilmeErótico(18 anos). JoãoRiboldi e senhora

.

cial de Guaramirim que
hri�hante-trabaUlo .'� cu

ano'de 92, prepara-se
oder uma grande,
próximo. ano: a .

de sua sede própria.

I i' .� _

. i.,

. '" ',' - Marechal Deodoro,819

RESTAURANTE E PETISQUEIRA

. 'ZINHO BATISTA'
:�

Dr. Edson CarlosSchulz
Vídeo Endoscopia Digestiva

(Estômago e Intestinos)
Ultrassonografia Geral (Ecografia)

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

*Convênio com Unimed •

.

s: BéJnoo do Brasil - CEF -IPESC.

� -�

Espeacilizado em trutas do mar.

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

RLia mPres. Epitacio Pessoa, 279, esquina
com a rua CeI. Emílio C. Jordan

'

Jaraguá do Sul - SC l"

a entidade utiliza as

· da ACIAG-como QG
·
intenção. é conquistar
espaço. .

. Emp
.

s e poder 'público
;;:,

deve' ,integrar a este objetivo.

Of CONVERSATION

INSTITUTO DE IDIOMAS
QUEM FEZ FALÀ BEM

Fone: 72-0294
II V

Osjurispreferem as louras...
A Iourissima Giseie Francener foi
escolhida Garota Studio lia festa que
lotou de gellte bonita a Marrakech,
sexta-feira, 4. Igualmente lindíssima.
Adriana Ayroso, 1 a

sucessora.

Rosemari Eggen, 2�ucessora.

V/ad V
É a atração' desta sexta-feira. 11. 11'0
Gargamel. () que é bom. veio para
ficar! Curta de n;ontão.

Madonnaperformance
Procurando trazernovas atarçõespara
seu palco. o Clube Éfektlls II (que
funciona na Sociedade Diana de
Guaramirim apresenta aperformance
de Simone Pereira, que junto de

bailarinos; mostra vários momentos

dós shows da loura (talvez) mais

"devastadora" de fim de século!
" Suando a camisa

Atração paralela ao show Madonna
Performance é 'o "Show da camiseta

molhada". Espere para ver!

Clube tias mulheres
Na onda dos grupos de shows para
público basicamente feminino. a

Marrakech traz "stripers' masculinos
para apresentação. Muito namorado
noivo-maridopreocupado. Coisas ql/e
o .machismo pás-moderno não

S_Upe_Z'Oll;1: .

Madonna

Performance: o
show do

ano.Sensualidade
e erotismo com o

vigor dapop star
americana. Hoje

/

no Clube
Efektus II, em
Guaramirim.

Garoto Efektus ,

-Numä semana que privilegia eventos

de beleza masculina. será escolhido
tambémoGarotoEfektus92.Domingo.
13. no Botafogo.

No combate à Aids
DiaPde dezembrofoiDiaMundialde
Combate àAids. Pequena informação:
Santa Catarina ocupa o 80 lugar no
número de casos do país. Destes

registros da doença . arrasadora

porcentagem devem-se ao UfO d«
drogas. Para sepensar. uma vez que'

• J 'J " " i
stnarome era ttao como peste gay .

apenas a esse grupo atribuía-se :

disseminação da doença.
Nome de tradição' ,I'

. A marca Calçados Mendonça. que s

dedica à fabricação e yenda i I

calçados. se constitui em boa opçã !

de compras. Variedade e preç
acessivel nos artigos. Sucesso a cad.
dia.

j,

No Kamisão já é Verão,

Moda Sempre
Para homens e mulheres de bom gosto

Avenida Getúlio Vargas, 55 '

"'.w '�W" ',w ��...,��,..,{f�.,"Wi�"·I'''({�''''W{'';·\'p((':'',''f(,,,�,W,''',''Wi''· ...'W'il�.'' ..'r(; '�w."'�"Wi ...y, ......
• ...... J'o,;. J<o: ')J,.�� ')J,.�. _OX', ·X' ... 'J<A.f... "JoI.!'. ;;..... " ••� w .. �<.J.l,..... ')A.!. _")d! � �L
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Av. Ma'rechal Deodoro,601
Jaraguá doSul·SC

Toda aLinha Amo e Faet
�;.'

i:.' L '"

Fogões, lavadoras,' secadoras, refrígeradores,
fteezers emuito mais.

Venham nosfazer umavisita.

"

:: E.!a.ÉSrICOS .. ",�ií'r.LBolsa
eTelefones
M�-VENDE-ALUGA
alterBreithDupt, 92 (defronte ao
BeiraRio Clube de Campo)

,

Fone (0473) 72-2598
Jaragu4ÓiJSul- SC

FONE 72-2689

,

-1 melhorforma depremiar
�Bom desempenho, qualidade e produtividade

RuaReinoldoRàu,632
Fone: 72-1599Venham conferir

D€ "Prêmio Plus"

� Faça uma
assinatura do'
CORREIODO

POVO e receba e",
cada ediçdo a ",ai..
bonit« HISTÓRIA
DE JARAGl.�'{ e

regido.

"Amaís n?v� o�...9 da cidade"
Você está convidado a conhecer as delícias do rodízio

de pizza e lazanha
Atende de quarta a domingo (a noite)

»RuaMal. Floriano Peixoto, 79 - em frente àMarrakech

Jaraguá do Sul FAX 72-036�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A nova programação do
ti

lLA&>@�AíT@�(@
ti

®A �WJ�O�A
00:00'às 05 :�OO horas - DUDA
OS:00às08:00horas-ODAIRBERTIn
08:00 às 10:00 horas - PAULOFERNANDES
10:00 às12:00horas-MAYRAGUIMARÃEs
12:00às 14:00horas- VALÉRIOGORGES
14:00às 16:00horas-MARCELOLUIS
16:00 às 18:,00 horas - MAYRAGUIMARÃES
18:00às20:00horas- VALÉRIOGORGES .

20:00às24:00horas-PAULOTAVERNARD
I

Folgas - ALBINO FLORES

OS novosprogramas

STUDIOBY
NIGHT

!, Horário: de20:00hàmeia-noite
,

ii
, Comoparticipar:portelefonenohoráriodoprograrna
� ou trazendo seu recadinhonarecepção daStudio (no
'máximo 3 linhas)
Exemplo: "DeBia, abárbara

para Léo, o tímido
me olhe com mais atenção"I

I
"

/

VIRUS 99
Horário: derneia-noite àsô.Oühoras
Como participar: ligando 72-3729 e deixando o

'nome e n° do telefone para o(s) sorteio (s) da �
madrugada n
TELE---STUDIO

Horário: de 10:00hsaomeio-dia
Comoparticipar: pelotelefonedaStudio (72-3729),
você liga, pedeumsucesso do'Playlist, eoferece para
quemvocê quiser

0& &UCE�O&
DA &TUDIO

Horário: de 18:00 às 19:00 horas
Como pariticipar: votandona suamúsica prefe. .Ja
doPlaylist. Você ligapráStudio, nohoráriocomercial,
evota naquelaquevocêmais curte

I'OJ

AGENDA099,1
- Dia 19 de dezembro na

Marrakech a úlümapromoção
de J992 do Laboratório da
Música: BYE, BYE, 92.

,

I-M-P-E-R-D...I-V-E-L !!!

PROC LAMAS DE CASAMENTO
MARGOT ADELlA GRUBBA LEHMANN, Oficial do

Registro Civil do 10 Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina, Brasil, faz saber que compareceram
em cartório exibindo os documentos exigidos pela Lei, a
fim de se habilitarem para casar, os seguintes:

I,

EDITAL N° 18.595de 01-12-1,992
ALCINDO VOLKMANN E SIMONHA MARQUARDT
Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de contabilidade, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliado e residente em Rio Cêrro II, nesta cidade, filho de
Beno Volkmann e Irma Volkmann.

Ela, brasileira, solteira, professora, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente em Rio Cêrro I, nesta cidade, filha de Alfonso

Marquardt e Ladi Mathias Marquardt.
EDITAL N° 18.596 de 02-12-1.992
NOEL MARINO QUELIN SIQUEIRA E JANETE KUNZE

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Cacique Doble- São José
doOuro, Rio Grande do Sul, domiciliado e residente em Santa Luzia,
nesta cidade, filho de Eloi Chaves Siqueira e Lucia Quelin Siqueira.
Ela, brasileira, solteira, vendedora, 'natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente em Santa Luzia, nesta cidade, filha de Renato
Kunze e Rosa Fagundes Kunze,
EDITAL N° 18.597 de 03-12-1.992
ERROL SASSE E ANA MARIA VON ATZINGEN

Ele, brasileiro, divorciado, empresário, natural de Blumenau, neste
Estado, domiciliado e residente na Rua Jorge Czemiewicz,438, nesta

cidade, filho de Egon Sasse e Hilda Drews Sasse.

Ela, brasileira, solteira, estilista, natural de Rio Claro, São Paulo,
domiciliada e residente na Rua Jorge Czemiewicz,438, nesta cidade,
filha de Luiz Von Atzingen e Salete Goncalves Von Atzingen
EDITAL ND 18598 DE 04-12-'2
ERINEUDODE SOUZAABREU ETEREZINHATELMADE
CHAVES

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Barreiros - Monsenhor

Tabosa, Ceará, domiciliado e residente em Estrada Nova, nesta

cidade, filho de Delfine Inocencio Abreu e Maria de Souza Abreu

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de escritório, natural de Agudos do

Sul, Paraná, domiciliada e residente em Estrada Nova, nesta cidade,
filha de João de Chaves e Cecília Teima de Chaves
EDITAL N° 18.599 DE 04-12-92

LUIZ CÉSAR FAGUNDES E MARTA JORACI CABRAL

Ele, brasileiro, solteiro, comerciante, natrual de Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente na ma Domingos Rosa, em Ilha da Figueira,
nesta cidade, filho de Bento Avelino' Fagundes e Matilde Nilson

Fagundes
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Joinville, neste Estado,
domiciliad e residente na rua Domingos Rosa, em ILha da Figueira,
nesta cidade, filha de Joraci de Jesus Cabral

·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

Oficiàl deTítulos daComarcadeJaraguádo Sul,
Estado de Santa Catarina, na forma da Lei, etc.

Faz saber a todos quanto este edital virem que
se achamneste cartório paraProtestos osTítulos
contra:
Cozinhas Berlim Ltda - Rua Athanazio Rosa,
1475..-Guaramirim; c

�

Masimol Macanham Indl Móvel .- Rua Pe

Vicente, 555 - Nesta;
Mec. Indl Schroeder,Ltda - RuaGustavo Streit

lo!

sin° - Schroeder;
E, comoos ditos devedoresnão foramencontrados
ou se recusaram aaceitar adevidaintimação, faz
por intermédio do presente edital, para que os

mesmos compareçamnestecartórionaruaArthur
. Müller, 78,noprazodalei,afimdeliquidaroseu
débito, ou então dar razão por que não o faz, sob
penade serem os referidos protestados na forma
da lei, etc.
RMN/Jaraguádo Sul, 07 de dezembro de 1992.
ÁUREA MÜLLER GRUBBA - Tabeliã- e
Oficial de Protestos de Títulos.

10
.,. _ o

Jara uádoSul, 12a 18 dedezembro de 1992

ÁREA 52.000,00 M2
Anexo a Faculdade

VENDE-SE terreno de

1.212,31 m2 na Marechal

Deodoro, com 26,00 m de

J,,' frente i.

LOTES FINANCIADOS
possuimos diversos lotes

para sua escolha.

CHÁCARA

Completamente formada
com casa 100m2 de alve-

. .

narla maIS· . casa

chacreiro, lagoas
concretadas terreno

14.000m2- Ilha da Figueira
a 5km do Centro

para
todas

f
I
I
I

: I'
L

. .

__ . J

CONSTRUTORA
BEMAPI LTOA.

I

i
I

II
II

Construções industriais
Residências e instalações em geral
Estações de tratamento.de efluenies

Rua João 1 Ayroso, 521 - Iaraguá Esquerdo
Fone: (0473) 72-2019 - Iaraguá do Sul- SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Statú\s Mod'as
Venha conhecer os últimos lançamentos da

moda verão 92/93.
,

A vista 30% de desconto ou em 3Xsem
, .

acresctmo.

Av. MalDeodoro da Fonseca, 1092 -Taraguâ do Sul-

CALÇADOS E CONFECÇÕES
��

v,�
Matriz: Av. Mal Deodoro, 429
Fone (0473) 72-0810 - Jaraguá do Sul
Filial: Rua Dr. João Colin, 259

. FQne(0474) 22-1546-Joinville

.!!.
. ,
.'

Roupas e Acessórios
Neste Natal um show de preços baixos.Confira
Camisetaestampada Cr$19.999,OO

.

CuecaadultoZ" Cr$4.900,00--
Biquinimeiataça : Cr$96.000,00
Shortcotton.lycra : Cr$ 49.500,00
ChineloRavello : Cr$ 29.900,00
Calçasocial, , , Cr$ 52.900,00
Camisetaviscose Cr$S9.oo0,00
FraldaduplaDengopctec/5 , , Cr$19.900,00
JardineiraUrsinho Cr$29.900,OO '

FitaK-7LeandroeLeonardo , :.Cr$29.900,00
Av. Mal deodoro, 141 - em frente à HM

Safari Caça - Pesca - Náutica
Atenção caçadores e pescadores para as incríveis ofertas do

.

NATAL SAFARi:
Mo6neteMarineI'571 •.............................................................. Cr$450.oo0,00
Barraca2pessoas " Cr$702.000,00 .

Barraca5pessoas Cr$2.270.000,00
Piscina 1000 litros Cr$ 430.000,00
Cadeiradepraia Cr$llO.Ooo,OO

Av. Mal. Deodoro, 583 - Fone 72-13�9 - Jaraguá do Sul

Mercadão daRoupa
Super aferias:
Regataviscose Cr$32.500,OO
Bermudadecotton Cr$ 54.500,00
Mini blusa

'

.. Cr$ 18.500,00
Bermudamasculina : Cr$ 23 .500,00
Calcinhademalha : Cr$ 6.500,00
Soutiénl.ycra Cr$15.500,00
Biquini .. ; Cr$ 69.500,00
Meiasoquetefeminina : Cr$4.S00,00
Meiasocial Cr$6.500,OO
Jogo de camacasal. Cr$ 58.500,00
Av. Mál Deodoro, 364, sala 2

�RAINHj(
_ PRAI1QUE ESDI. MARCA.

LOJAO
CP

ßeße�J\
.,� CALCADOS
NO PIQUE DA MODA

.

, I

Av. Mal Deodoro, 319 - Fones 72-3585 - 72-�985 - 72-4122

Jaraguá do Sul- SC I

I'Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Venha conhecer deperto as delicias da
tradicional cozinha atemã:

�.estnurant.e .

J®��Ii���J\��
De 3a-foira a domingo. Apenas almoço (11:00

às 15:00)
Rua Preso Costa e Silva, 708

" Pomerode - SC
-. Fone (0473) 87-1281

jlf,,__-------...,...._-------_
I � •

•

SUper 'promoção'FIM DE ANO do

MERCAdÁo ds Calçados
CATARiNENSE

Veja as ofertas:
- Chinelo Sabry : Cr$ .39.00.0,00
- Sapatomasculino Cr$ 99.000,00
- TênisaduIto Cr$79.000,00
- ChinelodenaiIon(color) Cr$35.000,00
É BARATO DE VERDADE f!!

'1
.Mercadlo de Calçados Catarinense -

�, A_V_.M_aI_.Deo_d_o_ro_,34_5_-J_a_ra_gu_á_d_o_SuI _

I

II
I

I !I
li

}
I

i
i iII
I !1

• l

Venha conhecer nossospreços defábricapara este Nata/. Ma/has,
Cotton, Jeans, Tecidos e confecções em geral.

Centro COlUereiai
Carlos F. Vasel

RuaWalt�FMarquardt,623-Fone72-3197 n4; '\-...,

Joalheria e Ótica

PALÁDiO
Jóias, relógios, artigosparapresentes,
óculos solar e degrau, e medalhas.

Av.MaLDeodoro daFonseca, 135 - Fone (0473) 72-2214
I·

.

�. .., JaraguádoSul-SC. r ,l ..

,1)'"

Qelojoaria 1\venida
Promoção de jóias e relógios

3 pagamentos si entrada
Av. Getulio Vargas, 09

Centro

Jaraguá do Sul
SC

Quando O assuntoforPÄO, não se

arrisque. Fique com a tradição de 37 anos.
de bons serviços.

VIERGUTZ
Panificadora e Lanchonete

Ruà Pe. Pedro Fránken,82-·fone 72-0150 -.Jaráguá do Sul-SC

ANUNCIE NO

CP CLASSIFICADOS
Ligue 72-3363 ou venha ao nosso balcão publicitário

Av. Mal. Deodoro, 122, 1° and�r

Rua Carlos Blanck,229
Jaraguá do Sul - SC.

Rodovia BR-280
Knl'54, n99876

Guaramirim - sc.
uma delícia de roupa.

ETERNO BOM GOSTO.

Estamos ocupando este espaço só para dizer
que o seu espaço ficou melhor,

melhor para comprar e rnuäo melhor para pagar.
Faça-nos uma visita e conheça a melhor

proposta do mercado.

Av. Barão do Rio Branco 340 - Jaraguá do Sul- SC
FONE:(0473) 72-1721

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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(0473).72 3363 .; Fa:x:72 _ 0363

Menegotti Veículos
ABRA o OLHO! CARRO USADO E REVISADO Só NA MENEGOTTI VEÍCULOS.

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

,

SPEZIA
Comodoro4p - cinza 88

MonzaSLIE - vermelho.... : .....87

MonzaSLIE -preto : 84

Comodoro- vermelho 80

Comodoro - vermelho 76

GoIGL-prata 91

Fusca 1300L - bege 80

BrasíliaLS - branca 79

PampaGL-cinza :: 86

EscortGL - preto 84

Corcel IIL - branco o ••••••83

BelinaIIL-azul 83 -

Fiat 147L-branco 83

Motos

CBX-750-preta 90

DI-180 -preta 88

CG-I25-azul. 86

CG-125 - vermelha 82

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
MonzaSUE - vermelho 93

. Chevette.Ir-prata-Ok. 93
GoiCL 1.6 - verdemet... 93
GoiCL 1.6 - verdemet... 91

Comodoro4p6cil-azul 9O
Uno 1.5Rc/ar-prata 89
GoI CL 1.6-prata 89
Comodoro 2p 4 eil- bege 87
MonzaSUE- vermelho 87
Gol S (ref. água) - branco 86
MdnzaSUE- bege 84

VoyageLS - bege 82

Motos

CBX-750F -azul 90
DT-180Z - brancaOK. 89
CG-I25 - branca 82

HP
Automóveis
Rua Reinoldo Rau, 433 .

Defronte a Luri�a
Fone:0473-7213 53

Menegotti

KombiSID.-branca 88
Kombi pick-up ..branca 86
Saveiro - azul. : 89
Corcel-marrom 78
Gol Star- br-anco 89

Fusca 1300-bege 72
GOICL-azul 88

GolCL-branco 89
GolGL - vermelho 90
Gol CL - prata 90
GolGL-vermelho 90

VoyageLS-cinza 85

VoyageGL- azul.. 87

VoyageGL- azul 88

VoyageGL 1.8 - verde 90

VoyageGt-verde 90

VoyageCL1.6 -bege 91

VoyageCL 1. 8 - prata 92
SaveiroCL- bege 91
ParatiCL �marrom. 88
ParatiCL - prata 90
SantanaCD - preto 86

SantanaCL-prata 89·
DelReyOuro - branco 84

Chevette 1.6-azul... 87

Uno S - preto 87

EscortGL - azul. 87

Chevette- prata 88

Uno S - cinza 89

ChevetteSl, 1.6S 89

Uno S-branco 89
Chevette- branco 86

...

.. Men690th Veículos 5 A

Fones:72-0499 - 72-0378 -

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

Jaraguá do Sul - SC.

Tibério
Automóveis'

Chevette· branco· 81
C� 25 milhões

.

"Pampa · cinza · 87
C� 40 milhões
Escort XR3 · branco • 85 I

C� 65 milhões
F�t Pick·up· branca ·85
C� 26 milhões .

Santana GLS · branco · 87
Gol· branco • 81
C� 26 milhões
Fusca · vermelho � 79
C� 20 milhões
Chevette · bege · 86 .

C� 42 milhões
Uno· branco· 87
�C� 47 milhões

- -Motos
CB-400· branco

�"
- ·t� 15 milhõe�

MORETTI,
JORDAN &
C.IA LTDA.

EscortL- dourado 86

EscortL - cinzamet. ....88

EscortXR3 - vermelho...91

DeIReyL-azulmet 88

DelReyGhia,..vermelho ..88

Pampa 1.8L-branca......90

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Veículos novos

TempraOUro4p azul

TempraOuro 4p azul

TempraOuro4p branco
't

I, TempraOUro2p preto
ii TempraOuro2p vermelho

I TempraPrata2p azul

TempraPtata2p azul
i ElbaWeekend2p brancc
I

� UnoCSL 1.64p cinza

1,.,1
Uno 1.6R. azul
Prêmio CS 4p branco
Prêmio S vermelho

�
Fiorino 1.5 branco

.

" Pick-upLX 1.6
, .. preta

f Pick-up 1.5 branca

.�
Veículos usados

SantanaCL- azul. 89

Prêmio S - cinza .:90
ChevetteJunior - prata 97
Uno 1.5R-cinza.. : 88

MonzaClassic - azul... 89

MonzaSUE - vermelho 89
Monza SL - branco 84

Elba CSL - verde 91
Elba S - cinza 86

Elba S 1.6 - cinza 90

Belina/ScalaGLX - dour 90

Gol-bege 83·

Fusca 1.3 L - bege 82

Fusca 1.3 - branco 76

Fiat 147 - branco 84

Fiorino- branco 88

Corcel II - azul. 79

.Jaraguá Veículos, Peças
e Serviços Ltda.
Rua João Zapella, 214
Fone 72-2111

.

'

036372 3363 Fa:x:72

Rod.- BR-280 � KM 56

Fone (0473) 72-0035

� CHIODINI�--
Empreendimentos Imobiliários Ltda,
Av. Mal. Deodoro, 1452 - Fone (0473) 72-0172

Apto - I quarto, cl 68m2 - Av. Mal. Deodoro

Apto - triplex cl 31 5m3 � RuaDomingos daNova
(centro)
Apto - 2 quartos, cl 131 ,50m2 - RuaMal. Deodoro

Apto - 2 quartos, cl 87m2 - Cjto Res. Amizade
Sala Comercial- cl 123m2 - Av. Mal. Deodoro
SalaComercial-cl lOl,61m2 - AV.MaI. Deodoro
Casa deAlvenaria - em construção, cl 70m2 - Vila Rau
Terreno - cl 330m2 - Ilha da Figueira
Casa ��,Alv�naria - c/_1014p'm,2! te:F0 �f �10m2, ç:e�tr�..) "

CasadeMadeira+Galpao em alvenana- cl II iim2,na
VilaLalau. .

Terreno - cl 384m2, no Loteamento Marquardt
(fmanciado)

MECÂNICO
DESEMPREGADO

,v

PROCURA
TRABALHO.

ANUNCIE NO
CP

CLASSIFICADOS
Ligue 72-3363 ou venha

ao nosso balcão publicitário
Av. Mal. Deodoro, 122, 1° andar.

)
I:J!-l.-------------------------------------------------------

(0473)
t�------------_r-----------__-------------------------__�--·--�------------ �

JAVEL MIMECAR
Escort GL - dourado - 85 ..

.............................Cr$SSmilhões
Santana 1.8 CL - azul -

9O Cr$1IOmilhões
Santana CL 2000 - prata -

89 Cr$loomilhões
Santana Quantum CL - branca -

88 Cr$88milhões
Monza Classic 2.0 - grafite -

88 Cr$l00milhões
Monza SUE - azul -

89 : Cr$105milhões
Gol GL 1.8 - preto -

9O Cr$8Smilhões
Gol BX branco
86 Cr$40milh8es
Parati S branca
84 Cr$S2milhões
Del Rey GL - marrom -.

8S Cr$47milhões
Passat Pointer GTS - preto -

87 Ci'$67milhões
Passat cinza

81 Cr$ 25milhões-
Chevette SL - prata -

86 Cr$42milhões
Corcel II

.

- branco' -

79 Cr$30milhões

Opala 4 cc - branco -

82 Cr$32milhões
Brasilia bege
80 f': Cr$22milhões
Fusca 1300 - branca -

83 Cr$32milhões
Fusca 1300 L - verde -

8I Cr$2Smilhões
Fusca ,1300 - branco -

83 , Cr$32milhões

Pampa 1.8 GL - branca -

91 Cr$90milhões
Camionete C-lO - vermelha -

72 " Cr$I6milhões
M.B. 1113 toco I}o chassis -

branco-7S ..........Cr$IlOmilhões
V.W. 790 - branco -

87 ......... :.... :: ....Cr$IIS0milhões
M.B. 108 car. -branco -

76 Cr$ 90milhões

DIVERSOS

. )�

Ferro Velho Marechal Ltda.
Comércio de veículos usados e peças em geral.

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

Jaragu"á do Sul- SOi ,.'.,,,'
,

Falecimentos
Isolde Ma�ia Kinas

Stoinski
Faleceu em sua residência, em

Guaramirim, a sra. IsoldeMariaKinas
l Stoinski, esposa do empresário
Lourival Stoinski, após longa e

pertinaz enfermidade, aos 47 anos,

de tradicional familia do vizinho

município. A extinta deixa 3 filhos é

o esposo e foi sepultada no cemitério
daquela cidade, na tarde de 5 do

,

corrente. I

Pensou FIAT ligue
9 (0473) 72:'2111 atü?:t] JAVEL Ill71:'I!J

Emma Picolli
Bussarello

Faleceu dia 5 do corrente, no

bairro Barra do Rio Cerro, nesta

cidade, a estimada sra Emma Picolli

Bussarello, com a avançada idade de
90 anos, mãe de numerosa prole, de

......---------------------------..... família pioneira na colonização
daquela região. Após missa
'celebrada no jardim- de sua

residência, foi sepultadanocemitério

,local.
.

Aos enlutados as expressões de

pezar desta folha .

VENDE-SE
Terreno no Loteamento StoAntonio, cl
27 parcelas pagas, assumir mais 23
parcelas. Valor da parcela mensal Cr$
1 salário mínimo. Vendo por Cr$ 10
milhões. Tratar na rua Francisco
Hruschka, 1481. cl Ricaréf6 '.

. Rua João Zapelhl,
214 - Fone 72-2111

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

18 de.dezembro de 1992Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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(0473)

JeJ.rersonAfachado
15111fl3-10/11/92
"Você morreu,

fiquei só.
Tão triste!
Queria ser .inaeessível
Sem desejos, sem fim

para não sofrer
deste amor que sofro por ti.

Vem depressa, pois tudo se afasta'
numa velocidade igual
à fuga para para o vermelho
das galáxias azuis.
Estou só.

Vem, quero te beijar

Com você aqui
o universo é outro

I tudo se aproxima
as galáxias são jardins,
as estrelas flores lindas!

Vem, sem você, não sei viver."
Ass: Seu irmão

CB-400 II

Vende-se, motoCB-4oo II, ano 83, cor
vinho. Impecável. Baixa quilometragem.
Aceita-se veículo no negócio. Tratar
cl Roque pelo fone 72-0091 (comi) ou
72-0266 (residencial).

TROCA-SE
Terreno no centro de Jaraguá; por um
apartamento em Curitiba. Trtar pelo
fone 72-2937.

TROCOOUVENOO
Casa de madeira cl48m2 + um galpão
3x6 com terreno de 400m2, na Vila
Rau. Tratar na rua Lorenço Kanzler,

.

304, na Vila Lenzi.

BARBADA
Vendo balcão para bar ou mercearia,
tratar na rua JUlio Tissi, 889, em Nereu

Ramos, eu pelo fone72-3363 clMaria.
"!'

CG-1250K
Vende-se, quitada, porCr$ 29milhões.
Tratar fone 72-2997 cl Ubelson.

VENDE.$E
Mini Hifi'com tape duplo, AM, FM e CD

,digital, clcontrole remoto, marca Sony,
novo Ma caixa. Tambémvendo câmera

fotográfica automática marca Canon.
Tratar pelo fOMe 72-3724.

CASA ALVENARIA
Vende-se, semi-nova, proxrrna à

fábrica de calçados Mendonça, por
Cr$ 110 milhões. Contatos pelo fone
72-0337 pl recados.

'CASA MISTA
Vende-se, éasa mista, próxima a Ind.

Reunidas, no valordeC'r$135milhões.
Tratar fone 72-0337 pl recados.

VENDE-SE
Terreno no Jardim Lenzi cl 3.556m2,
pronto pl construir, no valor de Cr$ 85
milhões. Tratar pelo fone 72-0337 pl

72 3363 Fax: 72

VENDE-SE BARRACA
, ..De 4 quartos, para 7 pessoas, ou troco

-----��------',

"por geladeira. Tratar fone 7:2�197, cl
VENDE-SE Cleonice.
Máquina demeer carne elétrica e uma
serra fita de açougue. Tratarna padaria
em frente aos bombeiros.

FRALDAS DESCARTAVEIS
Vende-se

.
fraldas descartáveis,

absorventes higiênicos, fraldas
geriátricas. Aceitamos encomendas.
Tratar pelos fones: 72-1314 cl Áurea
ou Denise.

VENDE-SE
Terreno em Rancho Bom, próx à
Schroeder, cl 30 morgos de terra,
casa de alvenaria. semi acabada, com
10,5 x 16m2, duas I;agoas para peixes,
vários árvores _frutiferas plantadas.
Interessados entrar em contato pelo
fone 72-1-129 qquer horário.

VENDE-SE
Um ciclomotor (garelli), ano 89 em

ótimo estado. Tratar pelo fone 72-
2560.

VENDE-SE
Freezer de 220 litros, umamáquina de
tricô sem frontura, uma fr�adeira
elétrica, uma chapa de lanche e um

fomo à gás de embutir. Tratar na casa
de sucos Bebei, na rua Reinoldo Rau,
ao lado Gargamel.

VENDE-SE
Casa de madeira, por Cr$ 3 milhões.
Tratar na rua Marina Frutuoso, gelO.

VENDE-SE

Aparelha de som, grande, novo. Tratar
na rua Waldemiro Schmidt, 15�, em
Jguá Esquerdo.

VENDE-SE
Casa para tirar do local de 6x8, por cr$
7 milhões. Tratar fone 72-0225.

TERRENO
Vende-se na rua Richard Piske, 344,
tratar cl Vanda.

COMPRA-SE
Escrivaninha com cadeira e um

arqúivo de aço com 2 ou'4 gavetas.
Tratrar pelo fone 72-3317.

ARCONDICIONAOO
Vende-se,marcaConsul, 1 Omil BTU's,
semi-novo, por Cr$ 3.800.000,00.
Tratar pelo fone 72-0337 cl Pedro ou

Jaciel.

ARCONDICIONAOO
Vende-sede 7mil BTU's, Consul, semi
novo, porCr$ 3.500.000,00. Tratar na
rua Harry Buchmann, 44ou 60, fica em
frente à FAMAC.

COMPROTELEFONE ALARME
Jaraguá e Bárra Velha. Tratar pelo Vende-se completo para empresa ou

fone 72-2900. � residência, por Cr$ 2 milhões. Tratar
fone 72-3105 cl Sérgio.

VIDEOCASSETE
Compra-se.Tratarna�uaAlberto Picolli,
4a casa do lado esquerdo no Água
Verde, falar cl Waldir Tomil.

VENDE-SE
Terreno de 17x30, próx. à Cohab, na
VilaRau. Aceita-se veículo no negócio
até Cr$ 18 milhões. Tratar na rua José
Bauer, 443.

CORCELII
Vende-se, ano 80, em ótimo estado,
CR$ 30 milhões. Tratarfone 72-0405.

'"' � ......_,_ ", ,_ o.' "" ..... , _ """ .... ...,_ �.,,' ... ... _�"__ ' .... _.,_�

DIVEÍiSOS
VENDEoSeOUTROCA-SE
Casa em Joinvillepor uma casa ou

terreno em Jaraguá. Aceita-se veiculo
ou moto no negócio. Tratar pelo fone
782-0942 cl Leopoldo.

VENDE-SE
Arame farpado, um rolo de 250m, tela
para cerca de 50 m., aHura 1,5 m,
mourões para cerca de cimento (24
unidades). Tudo porCr$1.5OO.ooo,00.
Tratar na rua Roberto Ziemann, 26 ou
pelo fone 72-1310.

VENDE-SE
Overlok, uma máquina de costura reta.
iAdustrial, uma tesoura elétrica, 1
balcão para tal;har, uma máquina de

pregar botão, uma prateleria e fio para
overlok, Valor Cr$ 15 milhões. Tratar
na rua Jorge Lacerda, 130.

VENDE-SEGATOS
2 gatos simêses, por Cr$ 80 mil cada.
Tratar na rua João Planinscheck, 55
fundos.

VENDE-SE
Máquina de costura -Singer, zig-zag,
por Cr$ 2.800.000,00. Tratar na rua

Ana Zacko, 199.

VENDE-SE
Casa de 5x7 para tirar do local, por Cr$
8.300.000,00. Tratarna ruaAnaZacko,
199.

VENDE-SE
Terreno de 1.410m2 cl 570m2 prontó
pl construir no JoãoPessee. Tratar na
rua Richard Piscke, 571 , falar cl D. Jê.

Preço a combinar.

VENDE-SE
Estoque de loja demodinha. Aceita-se
veículo ou moto no negócio, Teatar
fone 72-0826.

VENDE-SE
Terreno na Barra do Rio cerre, cl
850m2, após a Malwee. Tratar na rua

Jaraguá, 5a casa após calçamentos
da Figueira.

FUSCA76
Vende-se cor branco. Tratar fone 72-
3640.

VOYAGE85
Vende-se, em ótimo estado, por Cr$
40 milhões. Tratar na rua Ana Zacko,
141.

VENDE-SE
Relógio de bolso folhado a ouro marca
Ómega de 65 anos. Preço Cr$
1.500.000,00. Tratar na rua Carlos

Esberdeíate, 61- fundos de Móveis
Spézia.
VENDE-SEOUTROCA-SE
Casa de alvenaria em Florianópolis
com terreno de 450m2 por casa em

Jaraguá. Aceita-se veículo ou telefone
no negócio. Tratar na rua Alagoas, 80,
em IIhadaFigueira, falarc/Roqueapós
as 18 horas.

VENDEoSE
Banheira para bebê, por Cr$ 200 mil.
Tratar no Cjto Residencial Amizade
bloco 4, apto 201.

VESPA87
Vende-se, com bliixa quilometragem,
porCr$ 9 milhões. Tratar pelo fone 72-

, 3672.

VENDE-SE
Terrenocle 12x30 naA:laÁguasClaras.
Tratar na rua Carlos Eggert, 247, Vila
Lalau, falar cl Jorge.

ALUGA-SE
CaSa na �ia de Barra Veha. Tratar
emo Dona Vanda na rua Richard
Piscke, 344. Preço a combinar.

VENDE-SE
Casadealvenaria, com217m2, terreno
cl 593m2; na rua João C. Stein, 1237,
próx ao Juventus. Aceita-se imóvel
em Itajaí, carro ou telefone. Tratar pelo
fone 72-3022.

RD135
Vende-se moto, ano 88, por Cr$ 1'1
milhões. Tratar na rua Marcelo Barbi,
640, pró. Colégio Giardini Lenzi.

VENDE-SE
Roçadeira, marca Biver-castor, semi
nova,. ótimo estado, por Cr$ 3 milhões.
Tratar pelo fone 72-1940.

·VENDE-SE
Uma rede e uma tarrafa, Preço a

combinar. Tratar na rua, Preso Castelo
.

Branco, 210, Vila lenzi, falar cl
Valdemar.

GELAD8RA
Vende-se, de 253 litros e um fogão de
4 bocas cormarrom. Preço acombinar.
Tratar na rua Prof. Irmão geraldino,
326, Vila Lalau.

VENDE-SE
Máquina para fabricar tela de arame
com capacidade para fabricar 5 tipos
de tela. Vende-se também uma

Lambreta, ano 64, com motor e caixa
novos. Tudo _por apenas Cr$
.5.500.000,00. Tràtar na rua Duque de.
Caxias, 609, em Schroeder; falar cl
Sílvio.

.

TVCORES
Vende-se. Preço a combinar. Tratar

pelo fone 72-1,032 ou na rua Emilio
Stein, 139.

COMPRA-SE ,

Betoneira de 320 litros. Informações
com Picolli, .fone 72-0162.

VENDE-SE
2 máquinas de costura, marcas Elgin
e Vigorelli. Tratar na 2a casa após
Posto Guaramirim, na BR-280.

BICICLETA
Vende-se bicileta Cross de alumfio,
modelo importado,

.

por Cr$ 550 mil.
Contatos pelo fone 72-2407 ou na rua

José Emmendoerfer, 862.

VENDE-se
Quadros usados de estamparia.
Contatos pelo fone 72-1266.

PASSAT 81
Vende-se. motor novo, a gasolina.
Val;or Cr$ 30 milhões. Tratar cl

Joaquim, na 1" rua após o Bar da

Isolde, na Barra, nesta rua é a 4" casá.

VENDE-SE
Bicicross em bom estado. Valor Cr$
600 mil. Contatos fone 72-2638.

os
0363

COMPRA-SE
Furadeira Bosch ou outra mais antiga
para coleção. Tratar pelo font?! 72-
17420u 73-2797, nomercadoVailatti.

VENDE-SE
Casa de madeira de 6X8, mais um

abrigo, com terreno de 14x26, próx.
Colégio Giardini Lenzi. Tratar na rua

. Joaquim Frco de Paula, final do

calçamento, penúltima casa à

esquerda, cl Leonido. Preço Cr$ 43
milhões.

BICICLETA 10 MARCHAS
Vende-se... Preço Cr$ 1.600,000,00.
Tratar pelo fone 72-14982.

PROCURA-SE
Casa para alugar. Tratar no Mercado
Vrtória, cl Giovana.

VENDE-SE
2 vacas leiteiras. Tratar fone 72-3023.

VENDE-SE

Jogo desala, uma peça para 5 pessoas.
2 individuais, 2 bufe, 3 mesas e úm
centro 2 cantes. Preço a combinar.
Tratar pelo fone 72-0518.

COMPRA-SE.
Veículo, qualquerano oumarca. Tretar
fone 72-3672.

RD135
Vende-se, ano 89, porCr$12milhões.
Contatos fone 72-0789 cl Laudir.

VENDE-SE
Carro de lanche de 4x2,5 na estrada
Bananal do Sul, 755, ao lado do Bar

Fritzen, em Guaramirim, aceita.se
troca.

BRASíLIA 75
Vende-se, cor vermelho escuro,
acento aHo, pneus bons. Valor Cr$ 16
milhões. Tratar fOrle 72- 72-0161. .

VENDE-SE
Serra de cortar carne, semi-nova, por
Cr$ 2milhões. TratarnaVila Rau, 2559
no Bar da Nilva'

CORCEL76
Vende-se ou troca-se, em bom estado,
tröco por Cl:levette 83 a 85, paga-se a

diferença. Tratarfone 72-0590 na parte
da manhã.

VENDE-se

Zig-zag industrial e uma máquina
overlok 'de 5 mil pontos. Preço das
duas Cr$ 10 milhões. Tratar fone 72-
1009:

CB360
Vende-se, ano 74, cor preta, por Cr$
15 milhões, ou troca-se por veiculo.
Tratar na rua Itapocuzinho, ao lado do
Luiz J\Kienen, falar cl Massaneiro.

BRASíLlA81
Vende-se ou troca-se porFusca. Tratar

pelo fone 72-2894 ou 72-3790.

VENDE-SE
Enceradeira e um escovão. Preço a

combinar. Tratar na rua Joinville, 2336
cl Victor.

I'

I
I

I'
COMPRA-SE CASA
Até Cr$ 30 'milhões, de prefewrência
na FClgueira, Jguá Esquerdo ou Barra
do �io Cerro. Tratar fqne 72--285.
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.

.Juventus -reelege- süä diretoria
Jaraguá do Sul � o

.

GrêmioEsportivoJuventus
elegehoje adiretoriaque
comandará o clube pormais

_ummandato,devendo
I. reconduzir aos cargos o atual

presidenteAristidesPanstein, o'
,

viceAlcir Pradi e o presidente
'do Conselho, lido Vargas. A
-eleição acontece a partir das
�19 horas emprimeira

I .convocaçâoou I9h30minem
segundaconvocação. Votam
�os conselheiros.

.

Comonovidade teremos a
j

-extinção do cargo de diretor de

jutebol, queser;asubstituído
lpelo de supervisorde futebol.
.rO nome indicado para o cargo daequipe, Abel de Souza, que
�deve ser o do atual treinador treinou interinamente os
�

� Superiorida_de
.

� Time da Vila campeão
I

invicto domunicipal
Guaramirim - Mantendo-se

invicto o Time da Vila foi o grande

jcamp.eã� .

de futebol. de Salão .de
Guaramirim, noanode92. Napartida
final derrotou a equipe da Weg'

�Química pelo placar de 5x2. Na

1 disputa pelo
terceiro lugar, Stringari

,eAvai empataram no tempo normal
] em dois gols e na prorrogação a

]equipe do Stringari acabou

�vencendo por 1xO. na avaliação do

]
Orientador Esportivo da Prefeitura

JMunicipal, Lourival Patricio Dias,
J "o campeonato municipal cumpriu
1 seus objetivos e com umíndice

Idisciplinar incomparâvel".
I

1
1 A superioridade do Time da Vila
j

sobre as demais equipes foi evidente
� .

I Jóguinhos
I A delegação de Jaraguá do
I Sul começaneste domingo (12) .

I sua atuação nos V Joguinhos
Abertos de Santa Catarina. A
cidade participa com destaque

I
nas

.

seguintes �odalid��es:
atletismomasculmo e femínino,
nataçãomasculina, tênis demesa
feminino, voleibol masculino e

feminino e futebol de salão.

ßdoV�rgascumprimebtaAiistideIP8bteinpelaindicação

1

.

durante toda a competição e urna

prova disto foi que a equipe sagrou
se campeã vencendo todos os nove

jegos que disputou. Destaque para
os três jogadores do time que
integram a seleção de Jaraguá do

Sul, Paulinho (goleiro), Duno e

.Márcio.
Mas o campeonato revelou

outros valores e que na opinião de
Lourival Dias, podem ser reunidos
em urna equipe local. Ao final do
certame a classificação ficou assim:
em 10 lugar (campeão invicto) Time
da Vila; em 20 Weg Química; em 30

Conservas Stringari e em 40 Avaí. O
artilheiro do campeonato foi Bozó
do Avaí e o goleiro menos vazado
Sandro do Stringari:

.

Voleibol'
A equipe de voleibol do

Departamento Municipal' de
EsportesSãoLuislDalcelisficou com
a segunda colocação no

Campeonato Estadual de Voleibol
Feminino Infanto, realizado em

Florianópolisnos dias 04,05 e 06·de

dezembro. Jaraguá do Sul

conquistou esta posição vencendo

as equipes de São Ludgero por 3 xO

edeFlorianópolispor3xO, perdendo
somente para Blumenau por 3xO.

jogadoresnas oito últimas
partidas do campeonato. Um

Esses ·robaleiros...

novo treinador deve ser
contratado jánapróxima
�emana. Segundo informações
quatro nomes já foram
consultadaspeloclubeque,
entretanto, pretende
ultrapassaresteatribulado
período de eleição.

Os jogadores se
reapresentam noClube
somente no próximo dia 11 de
janeiro. Comumnovo

treinadorcontratado, o clube
poderá então analisar as
condições técnicas de sua
equipe, dispensar atletas e
contratar novos reforços para
o campeonato estadual que
começaoficialmenteno dia 14
de fevereiro no próximo ano.

Histórias de pescador
na Fazenda Chapadão
Aconteceu nos dias 13/14-11-

1992, na "Fazenda Chapadão", do
Hamilton Garcia, nos altos do Rio
Molha. O patrocínio do próprio e do
JoãoCarlosMarcatto, quereceberam
os companheiros Heinz Kohlbach,
W.C. H.ertel, Enno Janssen, Joã@M.

Silveira, Nelson L. Lehmann, o

"cronista" Reiner Wieie, Jorge
Mattar, Samir, Ronaldo Fiedler,
Norberto Gaulke, Hans G. Mayer,
AdolarKlitzke eAbel, que comeram
carnes nobres que, se fossem os não

menosnobree pobrezinhos animais,
certamente o IBAMA lacraria; o

chapadão até o ano 20 1 O� ficando
_

mesmo relevada a falta porque
rolaram muitas loiras geladas. A
cozinha ficou a cargo do Jorge, Ike,
Enno, João Modesto e Rainer, que
abasteceram de sólidos e líquidos
os acima mencionados dias. Como
'.!!::,. •

nem todos podem dormir fora de

c.asa, umametade foi fazer "naninha
"

na casa da mamãe e a outra metade
bancou o "macho" e dormiu na

própria fazenda, do jeito como você
gosta....

Os intervalos dacomilança foram
divididos em torneio de "Tiro ao
Alvo" e "Campeonato Aberto de
Bocha".

.

Depoisdeurnafuzilaria quedurou
o tempo todo, o "Chapadão" ostenta
agora o título de ser uma nova mina
de chumbo destas redondezas,
pelos tiros disparados pelos Ike,
Jonga, Hamilton, Jorge, Ronaldo;
João, Enno, o "cronista" Rainer e

Abel. UIll empate em 53 pontos,
técnico, motivou uma nova rodada

que acabou com a vitória do Ike,
vulgo "Neninho" sonbre o

"Jonkinha" .

Na bocha a disputa final entre
Rainer e Hamilton, vencidos pelo

.

placar de 24 contra 8, pela dupla
Jorge. e Ronaldo, entravam, assim,
para a galeria' de "INVICTOS",
saudosos com o hino "Wir singen

.

dem.r."

ANUNCIE NO

CP CLASSIFICADOS
Ugue 72-3363ou venha ao nosso balcão publicitário

Av. Mal. Deodoro, 122, 1° andar

Boaatuação
nos Jogos da

•
, ._

microrregiao
jaraguá do 8ul- A cidade teve

urna excelente atuação nos Jogos
Eséolares Microrregionais
realiz;ldosnoúltimodia4emJoinyille,
com destaque para as conquistas .

dos primeiros lugares em atletismo
masculino75metros rasos, atletismo
feminino 300 melros rasos e xadrez
masculino. Estas colocações deram

- .

diTeito a classificação para os' Jogos
Escolares Regionais de 1993.

Jaraguá do Sul conquistou ainda
os segundos lugares em futebol de
salão, arremesso de pesomasculino,
lançamento de dardo masculino,
revezament04x75,saltoemaltura,75
metros masculino, basquetebol
feminino e masculino, voleibol
masculino e feminino, tênis demesa
masculino e feminino, handebol
masculino e urn 30 lugar em xadrez
feminino.

Jaraguaenses
. são destaque
no tiro de SC

Jaraguádo8ul:'Osjaraguàenses
coritinuam sendo destaque nas

copetições estaduais de tiro. NQ

último dia 6, no Campeonato
Estadual de Tiro obteve o 30 lugar.
Porém, em' disputas individuais

alcançou primeiros lugares com os

atiradores Roland Walter Jenssen e

Jousemeri .Schwartz. Em II etapas
do estadual foram opbtidos 5

primeiros colocados, 2 segundos e 3,

quartos lugares.

I

I� SORTEIO
05/12/92
2 FREEZERS CONSUl

2 FOGÕES O,<\KO
2 PIAS AÇO INOX

2 CHURRASQUEIRAS
ELÉTRICA FISCHER
2 PARAFUSAOEIRAS
BLACK & OECKER
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