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Paralelo

Compra(22/9) ...........CR$121,OO
Venda(22/9)............CR$119,OO
Fonte: HF Assessoria

Turismo

Compra(22t9) ............CR$116,OO
Venda(2219) ..............CR$118,OO

Comercial

Compra(22t9)...........CR$11S,340
Venda. (2219)...........CR$115,345

TR

22/8 a22t9 ........................ .32,02%·
23/8a23/9.......................34,95%
Poupança
ÍndiceE/22/9 ............. 33,6861%
URR

22/9 ..............................CR$68,26
CUS (setembro)
Engenheiros........CR$ 24.940,13
Salário mínimo
Fevereiro ..........Cr$I.250.700,OO
Março/Abril....Cr$I.709.400,00
Maio/Junho .....Cr$3.303.300,00
Julho.................Cr$4.639.800,OO

Agosto ..................CR$5.534,()0
Setembro...............CR$9.606,00

INVESTIR O-�DUCAÇÃO
NACIONAL
SEGUROS
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Banda Musical do Centro deAtividades do Sesi de Jaraguâ do Sulfoi um dos destaques

IMPRESSO

Economia

GrupoWiest
investe em

pnxlutividade
o Grupo Wiest programou,

para este ano, investimentos da
ordem de US$ 1 milhão em

modernização e na melhoria da

qualidade e produtividade de seus
produtos. Equipamentos são

trazidos do exterior. Página 4

Judiciário

Comarcanão
terá

•

criaçao
de entrância

Na última sexta-feira, 17, o
presidente doTribunal de Justiça
de SantaCatarina esteveem visita
oficial à Jaraguá do Sul, para
participar de reunião de serviço.
Ele disse que 48 entrância não é
viável. Página 3

Mais de 2 mil participantes em' 31 grupos
Futebol

Jaraguá: Capital das
Bandas e Fanfarras

o 11° Concurso de Bandas e

Fanfarras, realizado no último fi
nal dc semana em Jaraguá do Sul,
contou com a participação de 31

corporações que competiram em

seis modalidades distintas.

divididas por faixa etária.
Os primeiros colocados de cada

categoria conquistaram o direito
de participar do campeonato sul
brasileiro que sc realizará em 30

e 31 de outubro próximo.
Com mais de duas mil pessoas

envolvidas diretamente na

promoção, a Secretaria deCultura.

Esporte c Lazer deu mais uma

dcmonstração de muita

organização e competência em

todos os aspectos. Página 8

Rio da Luz:
Campeãoda
Primeirona
o Cruz de Malta do Rio da

Luz sagrou-se campeão do

Campeonato da la Divisão de
Amadores, ao vencer o time do
Estrella de Nereu Ramos. no

último domingo, em jogo
realizado no campo do
adversário. Página 7

FONE (0473) 76-3200

FAX (0473) 76-0304
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Esquinas famosas de Jaraguá (6)
Esta foto foi colhida pela equi

pe do CORREIO DO POVO, em
data de 12 de agostode 1993, que
mostra uma edificação que, se as
paredes pudessem falar, revelari
amo equivalentedemuitos livros,
tantos foram os acontecimentos

queali serealizaram.

ÉaesquinadasRnas I (Getúlio
Vargas,maseraconhecidatambém .

como.Avenídalndependênciajezs
(CeI.EmílioCarlosJourdan). Não
há notícia que tenha tido outra

denominação, desde que ela foi

traçada.
Viasarborizadas escondemum

poucoas construções,masaos fun
dos se vê parte da torre da Igreja
EvangélicaLuteranadeJaraguádo
Sul-Centro e o Edificio "Jaraguá" ,
imponente construçãode 18 anda

res, omais alto prédio da cidade.

A esquina, como se pode ver,

hoje é bastante tranqüila, masßs
duas vias são de mão única para
facilitaro intenso tráfego de veícu
ias, especialmente na hora do

"rush".Hojeaesquinapertenceaos
Breithaupt,masjá foi deBemardo
Meyer, de sua filha Lotty, da

MetalúrgicaMenegotti edasLojas
Fmet.

Fotos antigasquecirculampela
. cidademostram que, em 1930, no
mês de outubro, quando eclodiu a

revolução, o local não estava

construídoe apenasnum trechodo

lado da Rua CeI. Emílio Carlos

Jourdanexistiaumaconstruçãoque
abrigava oHotel Becker, que teve
vários inquilinos.

Emoutrasocasiõesjá seescre

veu sobre o local agora enfocado,
quando seconcluiuqueedesenvol
vimento da freguesia da época se

dava pela estação férrea, a antiga,
algumas vezesampliada, ondehoje
se localiza o "Museu Municipal
EmíliodaSilva", defronte, comum

movimento intenso de cargas e

passageiros pela estrada de ferro,
comdestinoà SãoFranciscodo Sul
ou paraMafra/Rio Negro e de lá

para qualquer ponto do país.
Bernardo Meyer também en

tendiaque seria interessantea cons

trução naquele local e, no prédio
.

que le,vantoJ,l e depois aumentou,
""2

. ':.'

."
. ,

estabeleceuuma fábrica de caseína,
que várias vezes provocou recla

maçõespelomaucheiro quedeixa
va no local. Posterionuenteestabe
leceu-se aí a Autoviação
Catarinense, no ladodaRua I e do
outro lado; na Rua 29, estabeleci
am-sebarbeiros,dosquais se lem
bra o Solm eo Küster. Na esquina
estabelecia-se o'Bar Catarinense,
que foi ocupado por diversos in
quilinos,entreosquais lembramos
o Max Fiedler, o Procópio
(Copinho)Pereira Lima e seusécio
Stein, a sociedade Gielow &

Radünz, Wemer Stange, a finna
Marutti & Dematte (Lino), entre
1 957-1963,ArturRistoweWemer

Wille.
Como Jaraguá fosseelevadade

freguesiâàvila, comaemancipação
em I 934,pode-secollcluirqueera
o finoaguardara chegada dos trens
de São Francisco e de Curitiba. A

pequenaestação férrearegozijava
se, os políticos e negociantes'que
rendo saberdas novidadesdosjor
naisque vinham.Depois, nobar, o
cafezinho e os comentários que
fizeram do lugar uma verdadeira
"bocamaldita". Com a nova esta

ção.em 1 943,tendolUubardentro
do prédio, entrou em declínio.

Masqueera tuna esquina famo
sa, não resta a menor dúvida .

AugustoSylvioProdöhl,em 1957,
lançou o livro "O Engenheiro
Misael", pela Edições "Colon" , de

Joinville, e Adolfo Soethe, de

Curitiba, emI5-ll-1956, na apre
sentação, dizia, entre outros: "Mas
se algum leitor mais arguto reco

nhecerapaisagememquesedesen
cadeiam os acontecimentos, saiba
que não foi por coincidência. Por

que o autor produziu em pincela
dasmagistrais todo o cenário exu
berante... asmajestáticas cumieiras
da SerradoMar, as planícies sem
pre verdejantes do preguiçoso e

sonolento Itapocú, as chaminés

sempre fumegantes das fábricas".
Napágina 31: "Omoçoencaminha
se, como de costume, ao Bar e

Restaurante "Poldi", umprédiode
frontespício acaçapado, na esqui
nadas duasprincipaismas". Era a
JARANÁPOLISdaquele tempo ...

. , F.rifz�'t!." .1ll1'aguá - 09/93

oBrasil classificou-separa a CopaMundial
de Futebol de 1994. nos EUA. O IPMF caiu.
não se sabe se temporáriamente... O advogado
argentino de PC diz que a perseguição ao seu

cliente épolítica! Jaraguá do Sul, emparticu
lar a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer.
mostra mais uma vez que é ótima anfitriã, com
a realização do II Concurso de Bandas e

Fanfarras da cidade.
.

,

Nem tudo são flores. mas de quando em

quando os espinhosficam menores, o céu mais

róseo e até sonhamos com o país do amanhã/
agora. Faz-se tantacoisanamúsica, no esporte,
no teatro, etc., às vêzes até com um mínimo de
custas ao erário público e, os grandes - em

número de pessoas envolvidas - problemas
ficam amarrando, empurrando com a barriga,
deixando para amanhã/mesmo.

Falta de vontade politica? Que deixe-se de

pensar no singtdar e voltem-se ações para o

todo. Falta de dinheiro? Campanhas
demonstram que, via de regra, a população
colaboraquandomotivada: será que omontante
arrecadado é realmente empenhado no

anunciado?
Artistas ganham fábulas de dinheiro em

cimadefalsas imagens. enganando u'amaioria
semi-analfabeta Oll embotada pela mídia
massacrante emassificadora. Vamosacordar...

Bomsenso!Ésó bom senso o queprecisamos
para que sejam ouvidos, sempre, hurras e

louvores aos vencedores. agradecimentos aos

reais benfeitores, sorrisos de lábios satisfeitos
em - todas - as suas necessidades básicas.
Não é dtfictl. Basta querer.
Vamos começar?

Escreve o Leitor'

Itaperuna/RJ - A doutora ZILÁRODRIGUES
LEITE saudosa de Jaraguá, escreve longa carta para
dizer que recebe "omais antigo" coma regularidade
de sempre, mantendo assim íntegros os laços debem
querer queme prendem a essa longínqua Jaraguá de
tantas e tão gratas recordações para mim"

Lembra, também, o dr.Luiz Ferreira Costa, fale
cido dia 10 de maio, vitimado por violento infarto e

de quem transcrevemos em nossas páginas uma

interessante sentença em versos que nos deixou
devéras comovido pela maneira humana de aplicar
uma penapelo cometimentode um "delito". Eis que,
agora, o dr. Fernando F. Miller, ex-promotor de
Itaperuna, o sucede como Juiz Titular da VaraCível
daComarca de ItaperunaeProfessor deDireitoCivil
eDireito Processual Civil na Faculdade de Campos,
como altamente intelectualizado, ao inaugurar na
subseção da OAB o retrato do colega morto na sala
de Ordem, o fezlendo a poesia que damos abaixo

para conhecimento dos nossos leitores:

"Razões de Queixa
Amigo, vocêfoi um cara genial,
homem simples, da zona rural,
que se tornou Juiz de Direito.
Pessoa a quem a gente se apega
assim que conhece o seu jeito...

Fui seu co/ego...
Colega é um termo banal,
fui seu irmão, amigo de peito.

Tinha caráterfirme, postura nobre,
e sua predileção pelo pobre

CORREIO
Fundado em 10 de maio de 1919

era de todos bem conhecida.

Quem teve a sorte de viver à sua beira,
caro amigo, Luiz Ferreira,
aprendeu a admirá-lo
como um ser humano raro.
Mas, eis que de repente me calo
no silêncio da sua vida...

Não encontrando justificação
para essa causaperdida,
pensei mandar-lhe uma petição
e espero que você perceba
os motivos que a põem em curso.

Ante a impossibilidade de recurso
contra a decisão da sua partida,
e diante da saudade que você deixa,
peço-lhe que onde estiver receba
as razões desta minha queixa...

"

N. R. - Pois é, Zilá, apesarde tudo que assistimos
desfilar diante dos nossos olhos, quando sentimos

fraquejar as nossas forças com a fome rondando

para a metade da população do País, enquanto
toneladas de grãos criminosamente estão apodre
cendo por negligência do Governo e, como você
mesma diz, que "é até um milagre que os pobres em
maioria não tenham trucidado os ricos", ainda
encontramos homens como odr: FernandoF.Miller

que, sensível à partida do colega, encontra grandeza
de almaparapoetOI; Cumprimentos aoMeritíssimo
Juiz e Professor de Direito!

EugêniO Victor Schmöckel
Diretor Geral

Francisco Alves
Diretor Administrativo
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Olho Clínico
Dr. Walter B. Falcone

UNIÃO - SAÚDE - Estiveram sema

napassada em nossa cida, nossas lide

rança aqui médicas estaduais - DI'.

Nelson Grisar. presidente do Conselho

RegionaldeMedicina (CRM):Dr.Jorge
Abi Saad Neto. presidente da Associa

ção Catarinense deMedicina (AC'M) e

DI'. João Balista Berto. presidente do

SindicatodosMédicos deSantaCatanna

(Stmesc) -juntamente com as lideranças
médicas locais e os medicas do corpo
clinico dos dois nosocômios. Assunto em

pauta desta reunião extraordinária da

AMJS - Plano União-Saúde. O descrédi

to deste plano perante a classe médica

ficou patente; passando desde proble
mas éticos até mesmo pondo-se em

dúvidas a honestidade e seriedade do

dito plano. A canoa está fazendo água.
temos muito a discutir sobre este malfa
dado plano. pois muitos aspectos das

diretrizes que o regem não eram do co

nhecimento daclassemédica. como tam

bém a maneira dúbia que colegas de

cidades vizinhas estavam sendo aborda

dos. Lembro que as cidades de Corupá.
GuaramirimeMassarandubafazempar
te da AA4JS. e só tomam decisões em

unissono com a diretoria da nossa

enüdade regional.Nãosepodepropagrar
Oll vender 11111plano de saúde sem o aval

da classe médica. pois estaráfadado ao
insucesso qualquer ttpo �e ação deste

quilate. Jaraguá tempeculiaridades que
a distingue de outras cidades do estado.

é bom que isto seja lembrado.

CENTRO III'1'EGl?ADODOSPRO

FISSIONAIS LIBERAIS (CPL) - Sema

na passada tivemos a primeira reunião

do CPL. agora sob a minha liderança.
Ficou decididopelamaioria dos compo
nentes da diretoria. que o carnê mensal

que não teveganhador. será repassado a

imponâncta de CR$ 50.000.00 a Apae.
Destaformaforam cumpridas as normas
do sorteio e também assim poderemos
beneficiaresta entidade assistencial que
tanto precisa de recursos. ;//0 CPL irá

promover em nossa cidade palestras,
aberta ao público, erfocando Sanea

mento Básico. Para tanto trará enge

nheiro sanitário para desenvolver este

assunto de grande importância na pre
venção de doenças evitáveis. Pretende

"IOS senstbilizar CIS lideranças locais da

necessidade de se investirem saneamen

to. /éI Neste sábado 25. às I J horas

faremos UlIltl reunião de diretoria no

próprio edifício da entidade. na II larina

Frutuoso. Sera decidido questões estru

turais da obra em si. ii,paraagilização
do CPL.jewemos reuniões qlú,::ena;s...

,

/0 advogadoEnnoJansen representará
oCPL noConselhoA/unicipaldosDirei·
tos da Criança e do Adolescente.

Desembargadores afastaram qualquer hipótese de criação

Novaentrância é só um sonho
Jaraguá do Sul- Na última

sexta-feira esteve em visita
oficial à Jaraguá do Sul o

presidentedoTribunal de Justiça
de Santa Catarina,
Desembargador Aloysio de :

Almeida Gonçalves,
acompanhado de outros

desembargadores doestado. Ele
veio participar de uma reunião
de serviço e recebeu o pedido
coletivo da comunidadepara que
seja criada a 48 entrância no

município e implante-se mais
duas varas para a comarca de

Jaraguá do Sul.

Apesardo apelo veemente de
vanos segmentos da
comunidade o desembargador,
em entrevista coletiva à

imprensa local, praticamente
afastou qualquer hipótese de

instalação da 48 entrância,
explicando que a questão não é
somentedevontadepolítica,mas
fundamentalmente financeira.

Segundoele, "os recursospara
a manutenção do judiciário
advém de repasses do governo
do estado - executivo -, que
destina 5% da arrecadação para
o judiciário, O que mal dá para
cobrir O valor com da folha de

pagamento e outras despesas".

O presidente do TJ pediu o

apoio dos legisladores
catarinenses: que contribuam

para que esse índice suba 6,5 ou
7%, única maneira de se fazer
frente aos investimentos que são
necessários.

"Se isso não acontecer logo,
corre-se o risco de inviabilizar o
poder judiciário", destacou o

desembargador.
O presidente do Tribunal de

Justiça do Estado também

participou da solenidade de

inauguração da galeria dos ex

juízes titulares do Fórum de

Jaraguá do Sul.

isso é a questão da moradia para
os magistrados que se transferem
de uma cidade para outra.

"Uma alternativa que já
estamos trabalhando há dois anos
é a criação dos juizados especiais
de pequenas causas ou osjuizados
especiais, queiriam agilizar, além
de serem de grande valia para
resolver os casos emergenciais",
declarou o Desembargador
Hernani.

De qualquer forma, o pedido
de instalação da 4" entrância será
analisado pela comissão que ele

preside.

processos e, logo, têm mais
necessidade desta elevação de
entrância".

Com a criação de mais duas
varas para a comarca o problema
poderia ser amenizado, mas de
acordo com os desembargadores,
iria deparar-se com outro

problema que é a falta de juízes -

um exemplo citado foram os

concursos para admissão onde
entre 500 inscritos cerca de 8 ou

10 conseguem aprovação -, que é
uma constante no dia-a-dia do

judiciário. Outro fator ligado a

de ser insistentes e perseverantes
para quetenhamos êxito em nosso

pleito queémuitojusto", declarou
o deputado.

Um fatoque ficou clarodurante
a entrevista coletiva é de que hoje
o fórum de Jaraguá do Sul atua

graças aos 14 funcionários que são
cedidos pela prefeitura municipal
de Jaraguá do Sul, apesar das

Qualiidade,Tdtal ,é Ó
,

Apr()�eitamel'-t6 'Má'ximo
de R�c�rsos'fium'a:nos

'

--AdequaEJes-som··a-Melt-ler·
T : I "a O"lsponí:ec�o Og.l ,"" :'

,. ","

opresidente do Tribunal de Justiça, Aloysio de Almeida Gonçalves (E), com oprefeitoDurval Vasel
(centro) e o deputado Udo Wagner (D)

Juizados especiais são opção
Uma alternativa que foi

ventilada para amenizar os

problemas existentes com o

excesso de processos noFórumda
comarca de Jaraguá do Sul, seria
a criação de mais duas varas. Isso
porque o desembargador Hernani
de Palma Ribeiro, presidente da'
Comissão Permanente de

Organização do Judiciário, disse
categoricamente que Jaraguá do
Sul "não pode pretender uma 4a

entrância, pois isso traria um

desequilíbrio. pelo fato de que
existem outras comarcas que têm
um volume ainda maior de

Wagner vai insistir na criação
"Esta posição não é defini tiva" .

Assim reagiu o deputado Udo

Wagner. após as declarações na

entrevista coletiva. Ele afirmou

que vai esgotar todos os meios,
inclusive políticos, para que seja

{ criada a 4a entrância em Jaraguá
do Sul.

"Entendemos as dificuldades

que enfrenta o sistemajudiciário,
mas de qualquer maneira temos

JA HUMANAe
,Ex�iert em" :
-lQual" : otal
: e"Reeurses
'Humanos.

CORREI

Profissionais com Curso Superior: entrevistas com hora marcada.

3

punições impostas pelo Tribunal
de Contas do Estado, que não

permite que isso aconteça. Mas,
ao ser perguntado sobre esta

questão o presidente do Tribunal
de Justiça confirmou que "não só

aqui. mas em quase todas as

cidades do estado e acredito do

país. haja essa dependência de
funcionários das prefeituras
municipais" .

HUMANA
ASSESSORIA EM RH'

R. Henrique Sohn, 33
(ao lado do Döerlng)
Fone (0473) 71-4311
Jaraguá do Sul - SC
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Grupo investiu US$ 400mil

Wiest

Dönilli _. louva
suspensão do

na IPMF no STPaposta
modernização
linha deprodução

Jaraguá do Sul - O.Grupo
Wiest. controlador das empresas
Metalúrgica João Wiest, em

Jaraguá do Sul e a Simesc em

Joinville, investiu US$ 400mil na
aquisição de equipamentos
computadorizados de última ge
ração, para aperfeiçoar a qualida
de e a produtividade na fabricação
de escapamentos automotivos e

tubos de aço.

Esses novos equipamentos ad
quiridos na Europa, irão aumen

tar a produtividade na fabricação
de tubos de aço na Simesc e esca

pamentos automotivos na

Metalúrgica João Wiest A pro
gramação de investimentos do

GrupoWiest prevê a aplicação de
1 milhão de dólares até o final

da

deste ano.

A Simescéuma das principais
fornecedoras de longarinas retas

(estrutura) para a produção de
chassis de caminhões c ônibus da

Volvo, Scania e Autolatina (Ford
e Volkswagen). Já a Metalúrgica
João Wiest, de Jaraguá do Sul,
destina 90% da produção de esca
pamentos automotivos para o

mercado de reposição de auto pe
ças e, há dois anos, também for
nece 5% de sua produção para as

montadoras de automóveis. Igual
porcentagem de seus produtos é
destinada ao mercado externo.

O faturamento mensal do gru
po chega a 5milhões de dólares e
a espectativa é de ampliar esse

valor para 7 milhões de dólares
até o final de 1994.

Jaraguá do Sul- O presidente
da Associação Comercial e Indus
trial de Jaraguádo Sul, oernprcsário
Vicente Donini, afirmou que a

decisão do Supremo Tribunal Fed
eral de suspender a cobrança do
IPMF "é absolutamente natural, já
que o projeto é totalmerite incons
titucional e tere a Carta Magna".

Para Donini "o executivo, por
falta de caixa, cria um imposto que
vai contra a Constituição do país; o
legislativo, que elaborou esta

Constituição, aprova a criação do

imposto, então há a necessidade de
existir um poder moderador que
saiba ponderar sobre tudo".

Quanto à devoluçãodo dinheiro
já cobrado, Donini disse que o

caminho correto deve obedecer os
trâmites da lei. nA justiça deverá
reter o dinheiro, junto ao BC, e

após o julgamento do mérito

procede a devolução do-dinheiro
com a devida correção", disse ele.

Na opinião do empresário isso
será facilitado, uma vez que trata
se de uma cobrança recente e os

comprovantes estão à mão dos
contribuintes lesados.

Dia Poup.%
-zl7!r
22/9
23/9
24/9
25/9

.

26/9
27/9
28/9

31,7856
33,6851
35,6247
36,6247
36,2981
34,5192
32,8107
33,0318

TR% Dia Fator da Atual.
19/9
20/9 �

21/9
22/9
23/9
24/9
25/9
26/9

0,47732813
0,47698395
0,48401071

32,64
30,190
31,13
.33,02
34,95
35,35
35,62
33,85

Data UFIR Data UFIR

23/8 CR$51,46 8/9 CR$59,56
24/8 52,13 9/9 60,36
25/8 52,81 10/9 61,19
26/8 53,50 13/9 62,03
27./8 54,23 14/9 62,88
30/8 54,97 15/9 63,75
31/8 55,72 16/9 64,63
1/9 56,48 17/9 65,52
2/9 57,23 20/9 66,42
3/9 57.99 21/9 67,33
619 58,77 22/9 69,20

CP Classificados
Telefone exclusivo para

você. Ligue já

72-3363
e bons negócios

4

Mês Valor (Cr$)
.Janelre
Fevereiro

Março I Abril
Maio
Junho
Julho

Agosto
Setembro

r

1.250.700,00
1.250.700,00
1.709,400,00
3.303.300,00
3.303.300,00
4.639.800,00

(CR$) 5.534,00
9.606,00

56.480,00
77.942,00

Isento
15
25

Até56.480,OO
De 56.480,01 até 110.136,00
Acima de 100.136,00

Como calcular: Deduza do rendimento bruto CR$ 2 .. 259,00 por dependente; a contribuição paga
à Previdência nomês; pensão alimentaf integral; CÍ"$56.480,OOO para aposentados, pensionistas
e transferidos para a reserva remunerada que tenham 65 anos ou mais. Do resultado que é a Base
de Calculo, subtraia a Parcela a Deduzir e aplique a aliquota respectiva, obtendo o valor a pagar.

índices Acum.ano
INPC(IBGE) 28,37 26,78 30,37 31,01 33,34 659,86
IGP(FGV) 28,21 32,27 30,72 31,96 33,53 713,05
IGPM(FGV) 28,83 29,70 31,49 31,25 31,79 675,32
IPA (FGV) 28,32 32,06 30,30 32,29 33,34 697,78
IPC(FGV) 30,46 29,94 32,82 30,74 35,69 736,72
IPC (FIPE) 28,74 29,14 30,53 30,89 33,97 659,21
ICV (DIEESE) 27,12 30,40 28,79 30,31 507,18

I�" ,) ;:�I
,c""

'."

(.� ...�. \" ii.��k.

Aaosto
Quadr. Trlm .. Im.

indice. Anual mull por Sem. mull por mull por mull por mut, por

INPCnBGE 16,8223 4,4255 2,7797 2,1654 1,7080
IGP (FGV) 18,6917 4,7300 2,9253 2,2816 1,7250
IGPM(FGV) 17,9745 4,6753 2,8837 2,2384 ;,7258
IPC(FIPE) 16,7693 4,4475 2,8405 2,2064 1,7085
IPCA (IBGE) 16,8170 4,4113 2,7736 21711 1,7003

AGOSTO
Salário até
Acima de

CR$ 15.183,93
CR$ 15.183,.93

CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 22 de setembro de 1993

CR$ 404,90
CR$ 50,60

Mercado Financeiro
HFAssessoriu Financeira

De Volta para o Futuro?

Quinta-feira. 15 desetembrofoi decretado pelo Supremo. Tribunal
Federal, entrância máxima dajustiça brasileira. a morte temporária
do 1P,\ fI-: Temporária porque nada impede que ele volte ao nosso

alegre convívio a partir de primeiro de janeiro de 199-1. Como

qualquerpessoa sem muitos conhecimentos jurídicos poderiaprever,
visto que era IIIIW daspoucas coisas claras em nossaConstituição: que
um imposto 'nrio pode entrar em vigor no alio de sua criação. -1

Mas o fato merece IIl11a reflexão 11m pouco mais além da simples
extinção do tributo. Se já era certa sua inconstitucionalidade, se já
sabíamos, ou melhor, contávamos como certa que a justiça não

deixariapassar em branco lI1/1aaberraçãojurídica como essa. porque
o IPAIFfoi posto em prática? Que se trata de.uma cobrança injusta,
visto qlle abrange os quepodem e não podempagar.já sabíamos. Que
era ilegal, já prevíamos. Onde ficam dllas\ das mais importantes
instituições brasileiras responsáveis em resguardar os Interesses da
população? Como o Congresso aprova uma lei que, pelaConstituição
por ele próprio promulgada, era ilegal? Como o governo federal
agridefinanceiramente ajápobre população COIII UI/l imposto quejá
sabia ser de vida curta?

Aqueles que não podem pagar ações najustiça visando ressarcir
se do que lhefoi cobrado indevidamente, comoficam? O transtorna

que todas as empresas e, principalmente, o mercado financeiro teve

para adaptar-se ao imposto, quem paga?
Afaltade seriedade comoacoisapúblicaé levadanoBrasilexplica,

por certo, o descrédito da classe política. O governo afirmava que o

IP.MFera vitalpara sua sobrevivência financeira.Agorajáfaz cortes
110 orçamento de /993, para adaptar-se. Não poderia ter feito isso

antes?
A reaçãodoExecutivo iisuspensãoda cobrançadeixa claro que ela

poderia ter sido evitada. A eterna necessidade de cobrir déficits
geradospela incompetência administrativa trázpara a antologia das
barbaridades tributárias mais umapérola rara, que fará companhia
ao empréstimo compulsório sobre veículos e combustíveis,por exem
plo.

Parece, sinceramente, que fatos como esses nunca terão flm 110

Brasil. Alguém deveria serjuridicamente punidopor, durantemais de
vinte dias, .ter lesado financeiramente toda um nação. Alas isso com

certezajá seriafiime deficção.
.

Jl1lZ0 DE DIREITO DA COMARCA DE GUARAMIRIM • SC
CARTÓRIO DO CRIME. CÍVEL E ANEXOS.

EDITAL DE l' E 2' PRAÇAS.

Autos: Precatória Cível n" 003/93, oriunda do Juizo de Direito da 6' Vara Cível da
Comarca de S30 Paulo/SP. Exequente: CIA. REAL DE INVESTUvIENTO - CRÉDITO
FINANC. e INVESTRvIENTOS. Executado: ARG COMÉRCIO DE MATERIAS DE

CONSTRUÇÃO LTDA, REINALDO SAFANELLI e ARNALDO GERALDO
SAFANELLI. LOCAL: Átrio do Fórum de Guaramirim, Rua 28 de Agosto, 2.000.
DATAS: l' PRAÇA: 6.10.93 às 13: 15 horas, por valor igual -ou superior ao da

avaliação. 2' PRAÇA: 21.10.93 às 13:15 horas, pelo maior lanço. Bens a serem

levados à praça: 1) O TERRENO contendo a área de 27.000m', sem benfeitorias,
situado no município de Guaramirim, localizado nos fundos do lado direiro da Tifa
Coelho, distante 1.500 metros da esquina com a SC·470 e 10km do centro de
Guaramirim fazendo frente em 200metros com terra de José Luiz Reinert, travessão dos
fundos em 200 metros com terras deRomeuButschardt, estrema do lado direito em 133
metros com terras de José Fernandes e Victor Kleine e do lado esquerdo em 135 metros

com terras, de coexecutado Arnaldo Altini, matrícula n" 8.469 do Cartório de Registro
de Imóveis de Guaramirim (doc. 5 à 8), o qual está avaliado em Cr$ 800.000.000,00
(Oitocentos Milhões de Cruzeiros); 2) O TERRENO situado no município de
Massaranduba, à Av. Sete de Setembro, 20, lado par com as seguintes confrontações:
fazendo frente na Av. Sete de Setembro,medindo 30 metros; travessão dos fundos com
terra de Herbert Leu, medindo 30 metros estremando do lado direito com terras de
Afonso Kreis, medindo 30 metros e do lado esquerdo com terras de Herbert Leu,
medindo 30 metros contendo a área de 900m' edificado com um galpão de madeiras,
situado à 50 metros, da esquina da Av. Sete de Setembro e Rua Erich Leu, adquirido por
compra noCartório deMassaranduba/SC, livr023, fls. 167 em 19.8.65, porCr$12,00,
sobre este imóvel encontra-se edificado a loja de 660m' em alvenaria imóvel matricu
lado sob o n" 1.322 no Registro de Imôveis de Guaramirim, o mesmo avaliado em Cr$
4.000.000,000,00 (Quatro Bilhões de Cruzeiros). 3)O TERRENOsituado na cidade
de Guaramirim, contendo a área de 6.764, 18m' sem benfeitorias, com as seguintes
confrontações; fazendo frente em ambos os lados da Rua Gerõnino Corrêa, fundos com
as terras de Raulino Spézia e Engelmann c do outro lado com terras de Felipe Mannes,
estremando de um lado com terras de Prefeitura Municipal deGuaramirim, Alcebíades
Rocha dosSantos, DeomarSoares ePedroMassa ARG eBraz ManoelBorges e do outro
lado com Rua Reinoldo Roters, matriculado sob n" 9.870 no Registro de Imóveis de
Guaramirim, o mesmo avaliado em Cr$ 800.000.000,00' (Oitocentos Milhões de
Cruzeiros). "íntima-se por este edital os devedores, caso suas intimações não sejam
possíveis pelo Sr. Oficial de Justiça, Guaramirim, 5. 8. 93. Eil, Escrivã Judtcial. g
subscrevo.:

Artur Jenichen Filho
Juiz de Direito

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



T ES
Inácio Carreira

.

BERTACO
Amanhã, 23,jnnto com a Prima

vera, Blumenau e região terá a aber
tura da exposição de pinturas a óleo
e cerâmicas de RONALDO
BERTACO, !is-20:30 hs no Espaço
de Arte Açu-Açu, S. José 13. Natu
ral de Nova Granada, SP, reside em

Chapecó, SC. Em São Paulo gra
duou-se em Desenho e Plástica pela
FAAP, recebendo premiações em S.
José do R. Preto (SP), Curitiba
(XXXII Paranaense), VI Salão
Paulista de Arte Contemporânea e

também em Santo André e S.
. Bernardo do Campo. Confira, na

abertura ou até 8.10.

Afinalidadedaarteédarcol1)o rogada até 8.10 a inscrição na

à essência secreta das coisas, 1· fase do 500 Salão
não copiar a aparência, PARANAENSE. Mais tempo
Aristóteles. +Dentro do Circuito para você, participe! + AJAP
Oficial de Salões de Arte do PARABENIZA Denize Mery
Paraná 1993, aconteceu 17último Zimmermann da Silva pela pas
a abertura do 19° Salão de Artes sagem do natdia 15 último.Artes
Plásticas de Jacarezinho, PR, fi- aproveita e manda "Parabéns à
cando à visitação até 8.10. Acon- você"... + Faltam 16 dias para a

tece na agência local do BB, rua Schützenfest, Aquela saia nova
CeI. Alcântara, 276. + Foi pror- já fiçou pronta?

Grupo Infanto-Juvenil da SCAR

oRapto das Cebolinhas
NapróximaediçãodoCORREIODOPOVO,procureoBÔNUSpara

obter desconto na compra do ingresso desta encenação de O RAPTO
DAS CEBOLINHAS, de Maria Clara Machado, pelo Grupo Infanto
Juvenil da SCAR. O grupopossui 15 elementos, alguns já alunos de anos
anteriores, mas tendo amaioria iniciado em 1993. A peça é muito agitada
-e divertida. Em sua adaptação conta com um lindo cenário caracterizan
do a fazenda e vários aluno-atores representando os animais que, junta
mente com os outros personagens, defendem não só a natureza como

tambern as preciosas cebolinhas oriundas da India. Confira dias 2 5 e 26

próximos, às 16 horas, na SCAR.
'

Comédia indicada para crianças de todas as idades.

Natural
de

Brusque, onde nas

ceu a 27 de janeíre,
cresceu e VIveu na

quela cidade até os

20 anos, quando mudou-se para
Curitiba a fim de cursar Artes Cê
nicas na Pontificia Universidade
Católica do Paraná - PUC-PR, que
concluiu com especialização em

Mímica. Embora desde criança te
nha demonstrado inclinação para
o teatro, foi a adolescência que a

viu participar de grupos amadores
e de cursos de iniciação teatral. É
de 1985 a atuação em A
BRUXINHABONDOSA, adapta
ção"ABruxinhaqueEraBoa", de
Maria Clara Machado; em 1986

integra o Grupo de Teatro Impro
viso, que apresenta três espetácu
los por ano, sendo uma peça e

esquetes, apresentaçõesem shows,
etc., acontecendo VELÓRIO À
BRASILEIRA nomesmo ano, Pre

sépio Vivo em Brusque (por dois
anosconsecutivos),O SANTO IN

QUÉRITO, de Dias Gomes, em
1987, quando o G.T. Improviso
faz adaptação de ROMEU E
JULIETA e, na Páscoa de 1988, o
esquete O ABORTO. Até então
Sandra estava na Academia Rojan
fazendo curso de dança clássica e

contemporânea - jazz, participan
do também de espetáculos da área.
E é esta experiência que ela leva

para o G.T. Improviso quando,
ainda na Páscoa de 88, o grupo
mostra o tema DANÇA AFRO.

É 1989. Já na PUC, atua como

figurante na ópera D. GIOVANI,
deMozart. na temporada de maio
do Teatro Guaíra. Foi sua incursão
mais arrojada - até omomento -, e

inesquecível. Nó 2° ano da facul
dade participa da peça Sonhos De
Um Sedutor, de Woody Allen, em
novembro de 1989. Também faz
curso de Mímica com Jidu

Saldanha, em Curitiba. apresen
tando-se com o mestre em shows

que aconteceram até em

Florianópolis, SC.
Participou ainda de cursos es

pecíficos com Antonio Abujamra.

cialização" dentro da área teatral,
tendo viajado com uma compa
nhia em turnê pelo Paraná.,
gesticulando.

Além de compartilhar sua

vivência com grupos da região,
Sandra orientaum grupo infanto

juvenil e um adulto (iniciante em
mímica) na SCAR, onde também
participa do Grupo (adulto).

Aindaencontra tempopara tra
balhar como ajudante num atelier
de desenhospara estampas, omust
na Capital da Malha.

Gosta de animais, "gosta de

tudo, mas nada em demasia", de
"músicas exóticas" e não tem pla
nos definidos para o futuro. "Tal
vez aprender seja um objetivo ... ",
diz esta descendente de alemães,
após ter participado emjunho úl
timo, na Fundação Casa Dr.

Blurnenau, do Workshop Teatro
Sem Palavras, ministrado pelos
ingleses John Foley e HamishMc
Coll.

Bravo, Sandra Baron! Que os

ventos deixem esta atora/profes
sora muito tempo jaraguaense ...

Sandra Baron.
Luiz Carlos Arutin, Carmem
Fossari e Orlando Vieira. E pas
sou suasexperiências em diversos
outros cursos que ministrou: em

Morretes, PR, Curso de Mímica

para crianças (1990); em

Guarapuava, PR,Oficina de Tea
tro (Mímica), 1991; em Brusque,
SC, Curso deMímica eExpressão
Corporal, CEIB (1992); em

Jaraguá do Sul,ExpressãoCorpo
ral e Recreação Infantil para o

corpo docente do ColégioDivina
Providência, 1992.

Também vem desenvolvendo
um produtivo trabalho na SCAR:
três cursos deMímica (2 infantis
e 1 adulto) e a direção do teatro

infantil SCAR, estando na dire

ção do quarto espetáculo, além de

terco-dirigidoVELÓRIOÀBRA
SILEIRA - montagem da SER
Marisol em 1992 -, dirigido a

VERDADEIRA HISTÓRIA DA
CINDERELA (teatro infantil -

SCAR, 1992) eter feito figuração
na peça MARTINI SECO, tam
bém em 92 na SCAR.

Amímica foi como uma "espe-

- Jaraguá do ui, 22 de setembro de 1993 5
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Cor/a Roberto Vtech Jamile Schmidt FernandaMaiochiDelai

o Rotary Club e a Casa da Amizade de

Massaranduba realizam no próximo, dia 16 de
outubro, às 22 horas, na SociedadeAtiradores
Massaranduba Central, o Baile de Debutantes de
1993. O tradicional baile branco da sociedade
massarandubense terá a animação da Banda

Society e as senhoras da sociedade desfilarão
com os mais belos longos acompanhadas dos
cavalheiros em traje social.
Estas são as meninas-moças quepserão
apresentadas à sociedade, sob os auspícios das
patronesses,
EdlaLaffinDeretti eSôniaMariaPicinatoMartini. Valdete Petri

SôniaM"P.Martini - Patronesse EdlaLoffinDeretti - Patronesse Christiane Germer

JulianaMaiochi

Anna Karine Reinke

Xalana Jatahy

Jaqueline Raquel Faes

Cé/ine GertrudSprung

E/iane Cristlne Bogo

Tr'ansfor'me O seu' BANHEIRO num ambiente V.I.P.
Visite a ?1t;4'1!:'1tJ'1t - Z'� &Z'�. e conheço as mel�or'es

soluções em r'evestimentos cerâmicos, metais e louças sanitár'ias. Sohcite um pré-orçcmenlo pelo

telefone: 714411 ouven�a con�ecel'.pessoalmente nossas instalações: R. Reinoldo Rau,787
- Jaraguá do Sul, 22 de setembro de 1993
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€sportivos
.

Paulo Ricardo Macl1ado

Brasil na Copa de 94
o Brasil comemorou mais uma vez a classificação para a copa

domundo da nossaSeleçãoBrasileira defutebol, desta vez à copa
dos Estados Unidos..4 seleção realizou uma belíssima partida
contra o Uruguai no último domingo, mostrando a cara do verda
deiro futebol brasileiro para o mundo, sendo a única seleção do
mundo a participar de todas as copas.

Juniores do JuventusDerrotados no Sul do Estado
O "Molequinho" acabou sendo derrotado 110 últimofianl de semana

pelo hexagonalfinal de juniores na cidade de Criciúma, para a equipe
localpor 3 a O. Os garotos do Juventus não jogaram uma boapartida e

foram presafácilpara o tigre, que semfazermuitaforça colocou 3 gols
aonatural, a defesajuventina estevemuito aquemJalhandopraticamente
em todos os gols.

A classificação após a segunda rodada do returno do hexagonalfinal
passou a sera seguinte: 10CricilÍma 9pontos, 2°Chapecoense 8, 3°Avai,
Juventus e Joinville 7 pontos e em 6°Araranguá 4pontos.

Bicicross
FaltalldaDilas Etapas, a penúltima se realiza em Rio doSul no dia

25/9/93 aEquipe deBtcicross âeJaraguá doSul está a umpassodo Tetra
Campeonato Estadual, segundo o Diretor Técnico da Equipe, Valdir
Moretti: foi um trabalho efetuado com milita dedicação dos pilotos e

patrocinadorespara que a equipe chegasse neste estágio.
O incentivo dopatrocinadoroficialMalwee.junto com ospilotos, pais

edirigentes, como tambéma colaboração do comérciodeJaraguá doSul,
junto com a PrefeituraMunicipal de Jaraguá do Sul, são responsáveis
diretas pelo título antecipado.

Rápidas
* E enfim o brasileiro saiu do sufoco, estamos na Copa de 94.

Parreira teve que se curvar diante do "baixinho Romário", O·

principal responsável pela vitória sobre o Uruguai, que se mostrou

ser a pior seleçãouruguaia montada nos últimos tempos. E assim foi

Brasil, ou melhor Romário 2 x O Uruguai.
* A copa santa catarina começa neste próximo final de

semana. O GE Juventus estréia jogando fora de casa, mais

precisamente na cidade deMafra contra o Operário, o "Moleque
Travesso" tem tudoparafazer uma boa campanha nesta compe-
tição tia Federação Catarinense de Futebol.

-

* E O tigre novamente saiu dcrrotadodo estado de SãoPaulo. Desta vez
foi a Araras e perdeu para o União São João por 5 a l. A equipe do gringo
Ramireznãovcmcoll9!gltindolCpctirasatuaçö::sdocampconatocatarine�.
Para reagir no campeonato o Criciúma terá que em 'CSIir no seu plantei
contrabando novos valores. sc quiser pleitearalguma coisa neste campeo
natobrasilciro.Casocontrárioscrásériocandidatoavoltaràsegundadivisão
do futebol brasileiro.

••••••••••••••••••••••
I DISTRIBUIDORA I

= DE BEBlpAS :
I SPEZIA I

= LTDA.:
I Temos ii venda Barricas Importadas I
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Fone: 71-2642 �

I
..
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I
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Time venceu no campo de adversário. 2x1

Cruz
..
de Malta leva

título dos amadores

Jogos Regionais

Jaraguá do Sulfoi 20emMafra
A equipe de Jaraguá do Sul Blumenau, 5° Joinville.

acabou conquistando o segun- Jaraguá do Sul participará
do lugar r.a classificação geral dos Jogos Abertos de 93 nas

dos Regionais dos Jogos Aber- -seguintes modalidade: Atletis

tos, realizado na cidade de momasculinoefeminino, Bolão
Mafra. 16 feminino, Karatê masculino

Osjaraguaenses cooseguiram a

classificaçãoparao Jasc em Tuba
rão em duas modalidade, tênis de
mesafemininoe xadrezmasculino,
as demais modalidades represen
tando o nossomunicípio não tive-

Jaraguá do Sul - O Cruz de
Malta venceu o Estrella de Nereu
Ramos por 2 xl na segunda parti
dadadecisãodo campeonato ama
dor da primeira divisão da Liga
Jaraguaense de Futebol.

Como o primeiro.jogo termi
nou no empate de 2x2, o Cruz de
Malta chegou a 3 pontos na me

lhorde duaspartidas, epor conse
qüência tomou-se o campeão da

competição.
No jogo decisivo disputado na

tarde do último sábado em Nereu
Ramos o Cruz de Malta soube

aproveitarasoportunidades degol
e chegou a abrir placar aos 10
minutos através de Wando.

O empate do Estrella surgiu
ainda no primeiro tempo.

Aos 42 minutos, o ponteiro
esquerdo Daniel empatou para a

equipe da casa.

No segundo tempo, além do

gol da vitória do Cruz de Malta
anotado por Tchuna aos 42 minu
tos. portanto a 3 do final, houve

muita confusão. Jogadores do
Estrella e grande parte da torcida
reclamaram de um possível toque
de mão' do jogador do Cruz de
Malta no momento do gol do de

sempate. Na discussão houve até

agressão ao bandeira Tibério

Emilio Stui. A confusão durou
cerca de cincominutos equando o
jogo reiniciou já não havia muito

tempopara uma reaçãodoEstrella.

Um grande público compare
ceu superlotandoasdependências
do estádio do Estrella.

O Cruz de Malta com o título

conquistado levou para casa o
\

troféuoferecido pelo sr. Noraldino
João da Cunha, Efektus 2-

Guaramirim.

Nos aspirantes o título ficou
com o Amizade de Guaramirim,
que naBarra doRioCêrroacabou
derrotando o Botafogo por 3 a L

garantindo assim o título desta
,

temporada.
A equipe do Amizadeveío com

mm omesmo sucesso.

A classificação final dos Re
gionais de Mafra ficou sende a

seguinte: 10 Brusque, 2° Jaraguá
do Sul, 30 São Bento do Sul, 40

muita aplicação desde os primei
ros minutos da partida, surpreen
dendo a equipe local logo de saí
da. os 3 a I aconteceram ao natu

ral.
A equipe do Botafogo valori

.zou o título do Amizade. que as

sim também leva o troféu ofereci
do pelo sr. Noraldino João da
Cunha.

Após as partidas tiveram en

tregasdemedalhasdeouroeprata
para oscampões evice, tantona 18
divisão como nos aspirantes.

Campeonato Seniors
Pela final do campeonato de

Seniors, troféu a Gazeta. melhor
de 3 pontos. a primeira partida
terminou empatada em I gol, en
tre as equipes do Amizade e o

Guarani.
A decisão será neste próximo

final de semana, sendo que o

Guarani decidirá em seu reduto,
mas o equilíbrio entre as duas

equipes é muito grande. qualquer
prognóstico seria muito arrisca-

e feminino, Judô masculino e

feminino, Voleibol, feminino,
Tiro Carabina, Tiro revólver,
Tiro Fogo Central, Tênis de
Mesa feminino e Xadrez mas
culino .

Jean Beno &hreiner Lucht
Médico - CRM 5457 - CPF 561827329-20

GINECOLOGIA E OBSTETRíCIA
Consultório: AvenidaMal. Deodoro da Fonseca, 429 - Sala 7

Edifício Florença
Fone: (0473) 72-0395
89251-701 - Jaraguâ do Sul - sc
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Cidade
Ibirama
Jaraguá do Sul

Concurso reuniu cerca de duas-mil pessoas de -3,1 corporações de SC

Bandas e fanfarras foi sucesso
Jaraguá do Sul - No último

final de semana aconteceu o Il"
Concurso de Bandas e Fanfarras
de Jaraguá do Sul. promovido pela
Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul através da Secretaria de

Cultura, Esporte e Lazer, Fiese/
Sesi e Federação de Bandas e

Fanfarrasde SantaCatarina, Mais
de 2 mil pessoas. ligadas às 31

bandas e fanfarras inscritas.

participaram da promoção que
reuniu um excelente público no

Ginásio do Sesi.
Osgrupos concorreramem seis

modalidades distintas - bandas

rítmicas, livre. fanfarra simples.
fanfarra com um pisto. bandas
musicais e bandas marciais - com

diferentes categorias - infantil.

infanto-juvenil. juvenil e sénior.
As duas corporações primeiras
colocadas de cada categoria
conquistaram classificação para

Confraternização dos participantes ao encerramento do concurso
..

Balduínopreside confederação
Cerca de 50 pessoas foram

envolvidas na organização do IIO
ConcursodeBandaseFanfarras e

a coordenação central ficou por
conta do secretário Balduíno

Raulino, que avaliou como

altamente positivo os resultados

alcançados, ressaltando o ótimo

túveldocorpodejurados "formado
por pessoas com ligação afinada
comas corporações. não deixando
nenhuma margem para
questionamentos" .

Raulino ainda destacou que "o
trabalho que iniciamos em 1984

ou 85. hoje mostra 'que já criou
raízes em nosso município.
Naquela oportunidade não
tinhamos nenhuma banda ou

fanfarra formada em Jaraguá do
Sul e hoje já encontramos seis e a

espectativa é de que em breve
venhamos a teruma bandamarcial
formada por uma escola da
cidade".

"Isso", segundo o secretário -

que por sua destacada atuação
mereceu a distinção de presidir,
tanto a federação catarinense,
como a sul brasileira -, "vem ao

encontro dos objetivos traçados
no início de nosso trabalho e

premia Jaraguá do Sul, com mais
um show de organização".
8 ;, '

Baldulno Raulino

participardo Sul Brasileiroque se
realizará nos dias 30 e 3 1 de

outubro.
"Das seis corporações de

Jaraguá do Sul. apenas uma não

conseguiu a classificação para o

Sul Brasileiro. em função de

competir em uma chave muito

concorrida e integrada porgrupos
de altíssimo nível". declarou o

Secretário de Cultura. Esporte e

Lazer de Jaraguá do Sul. Balduíno
Raulino, que também foi eleito

presidente da Federação
Catarinense e Sul Brasileira de
Bandas e Fanfarras.

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer

FIESC - SESI - Centro de Atividades de Jaraguá do Sul

Federação deBandas eFanfarras do Estado deSanta Catarina
Classificação por categoria

BANDAS RíTMICAS
Categoria Infanto Juvenil
Colocação Corporacão
1° lugar Fanf, do Colégio Hamõnia
2" lugar Fant, do Coi. Divina Providência
Categoria Juvenil
1 ° lugar Fanf. Municipal de Gaspar
2" lugar Fanf. Municipal de Capinzal
Categoria Senior
1 ° lugar Fanf. da Oktoberfest

LIVRE
Categoria Infanto Juvenil
1° lugar Fanf. do CoI. dos Santos Anjos
2" lugar Fanf. do CoI. Aristiliano Ramos
Categoria Juvenil
1° lugar Fant, Municipal de Três Barras

FANFARRA SIMPLES

Categoria Infanto Juvenil
1° lugar Fanf. do CoI. Est. Frederico Hardt
2° lugar Fanf. Chapeuzinho Vermelho
Categoria Juvenil
1 ° lugar Fundação Taioense de Cultura

FANFARRA COM UM PISTO

Categoria Infantil
1 ° lugar Fant. do Inst. Educ. Jangada
2° lugar Fanf. Esc. Mun, 1° G. Albano Kanzler
Categoria Infanto Juvenil
1°lugar Fanf. da Esc. Est. José de Anchieta
Categoria Juvenil
1° lugar Fundação Musical Fascinação
2° lugar Fanf. do Colégio Mafrense

BANDAS MUSICAIS

Categoria Infanto Juvenil
1 ° lugar Banda Musical do Sesi
Categoria Juvenil
1 ° lugar Banda Musical Sol Lá Si
2° lugar Banda Musical Unidos de Imarui
Categoria Senior
1 ° lugar Soe. Musical e Cultural Santo Amaro

BANDAS MARCIAIS

Categoria Infanto Juvenil
1 ° lugar Banda Marcial do CoI. säo José
2° lugar B. M. da E. B. Prof. Ricardo Hoffmann
Categoria Juvenil
1 ° lugar Banda Marcial do CoI. Santos Anjos
Categoria Senior
1 ° lugar Banda Marcial da Oktoberfest

Observação: Corporações classificadas para o Sul Brasileiro
Dias 30 e 31 de outubro.

Gaspar
Capinzal

Blumenau

Joinyille
Lages

Três Barras

Indaial
sao José

Taió

Jaraguá do Sul
Jaraguá do Sul

Porto União

Porto União
Mafra

Jaraguá do Sul

Videira
Imarui

S.Amaroda Imp.

Tubarão
Rio Negrinho

Porto Uniao

Blumenau

Morreu "Oma" Catarina Ruysam Ersching
Depois dos enfados inerentes da velhice, faleceu emsua residência

amuito queridaCatarinaRuysamErsching, às 22:2Ohs. de 19- 9- 93,
aos 93 anos completos e dias. Deixa esta vida terrenaumamulher que
sempre estevedispostaaajudar o próximo, no que fosse possível, e as
gerações que sebeneficiaramcoma sua ajuda, certamentehojesentirão
a faltaque passaa fazerna comunidadejaraguaense. Em 1990 ela deu
entrevistaaoMENSAGEIRODE JARAGUÁ (Jaraguá-Bote), rode
dava o seu depoimento sobre a vida que teve com José Erching, seu
esposo, alfaiate que aprendeu o oficio com Jacob Buck e de sua

descendência húngara, eis que seus pais e os irmãos Ammerich e

Elisabcth haviam nascido, na Hungria ao tempo do lmpério Austro
Húngaro (00. 23). Seu corpo foi velado em sua residêneia e foi dada à

sepultura no jazigo da família, às 16hs. de 20 de setembro de 1993.
Este semanárioapresenta aos seus descendentesa expressão -!c seu

mais profundo pesar!
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