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Fone: 71-0091

Nãofechamospara
almoço

Dólar
Paralelo

Compra(30/9) ...........CR$122,OO
Venda(30/9) ............CR$127,OO
Fonte: HF Assessoria

Turismo

Compra(30/9) ............CR$121 ,00
Venda(30/9) ..............CR$125,OO

Comercial

Compra(30/9) ...........CR$ 126,13
Venda. (30/9) ...........CR$126,14

TR

30/8 a30/9 ........................ .36,32%
1"/9 a 1 "II o.. .................. .34,62%
Poupança
ÍndiccEI 1°11 0........... .35,2931 (v"

UFIR

30/9 ..............................CR$74,68
cUS (setembro)
Engenheiros........CR$ 24.940, 13
Salário mlnimo
Fevereiro..........Cr$I.250.700,OO
Março/AbJil....Cr$1.709.400,OO
Maio/Junho.....Cr$3.303.300,eXl
Julho.................Cr$4.639.800,m
Agosto ..................CR$ 5.534,CXl
Setembro .. ; ............CR$9.606,OO

INVESTIR ti EDUCAÇÃO

NACIONAL

-=-C>" C>
..�
IMPRESSO

AnoLXXV N° 3.792 Jaraguá do Sul, 30 de setembro de 1993 CR$50,OO

Equipe campeã do Torneio de Integração é a basepara apartida de logomaisfrente aoBrusque. Em jogo a liderança (lo grupo

"Moleque Travesso" enfrentará o Brusque

Hoje tem Juventus
no João Marcatto
Hoje à noite, às 21 horas, o

GrêmioEsportivoJuventusjoga
contra o time do Brusque, pela
segunda rodada da Copa Santa
Catarina. O jogo será no Está
dio João Marcatto e desta par
tida pode sair o líder isolado do
grupo C. As duas equipes estre
aram com vitórias na última

segunda-feira.
O Juventus venceu nos

pênaltis aoOperário, emMafra.

após oempate de 1 x 1 no tempo
normal de jogo. Já o Brusque
derrotou o Atlético de Ibirama

por 3 x 1.

empurrar o time para a vitória.

Quem vencer o jogo dispara
quatro pontos na classificação
e o Juventus tem a vantagem de

jogar em casa, mas o Brusque,
que caiu para a 28 divisão do

Campeonato Catarinense para
o ano que vem, quer a vitória

para diminuir o vexame do cer
tame estadual desta temporada.

Página 8

Este será o primeiro jogo,
valendo dois pontos em uma

competição que o Juventus rea
liza diante de sua torcida que
embalada pela conquista do
Tomóiõdc Integração Norte/

Sul. promete lotar o estádio e

Corupá

Vereadores

preocupados
com segurança

Os vereadores de Corupá con
vocaram ocomandante da 3aCom
panhia da Polícia Militar de

Jaraguá do Sul para expô;ã- situ
ação da segurança pública no

município. Eles estão preocupa
dos com a grande onda de atos de
vandalismo que vêm sendo

registrados nas últ.mas semanas.
O capitão Sérgi. conversa com os

edis corupacnscs na próxima se

gunda-feira.
Dois vereadores pediram li

cença e assumem os suplentes.
Páglna 3.

fONE (0473) 76-3200

fAX (0"73) 76-0304

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Escreve o Leitor
FbJrialll'plIlis - sc, 3- 9- 93 - Agradeço-lhe a gentiteza de ceder-me

semanalmenteojá tão conhecido e antigojornaldeSal/Ia Catarina. pois
sua fundação remoia de 10- 5- 1919. o CORREIO DO poro. de

Jaraguá do Sill.
Épormeio dele que acompanho o que sepassa em Jaraguá, bem como

nas cidades circunvizinhas, como: Luís Alves. Guaramirim, Corupá,
Massaranduba, Sei/meder e Nereu Ramos.

Muito me chama a atenção e gosto de ler os artigos intitulados
"Reminiscências" e "Confira a História". Seio artigos que trazem à

memôriafatosmarcantes eheráicos depessoas efamilias dopassado. que
comdenodo e espirito de luta e deperseverança conseguiram lançar raízes
sólidas para que hoje os municípios possam ostentar sua prosperidade.

Oxalá os governantes do todos os municipios brasileiros I/as suas

funções sempre agissem como escreve o articulista do CORREIO DO

POVO. 1/0 artigo: "Um nome de origem questionável", referindo-se aos
qlle coordenaram o municipio de Guaramitim. "Independentes, começa
mos a traçar a nossa vida que foi pautada de dificuldades e boas

realizações. Procurou-se dar ênfase a todos os setores para garantir o
bem-estar e fixar as pessoas. evitando a evasão e conseqüente prejuízo
para o desenvolvimento. Os nossos homens públicos sempre se destaca
rampelo brilhante trabalho qlle desenvolveram nas suas administrações
emilito oontribuirampara a nossa condição atual: 11mprósperomunicí
pio.

Felicito o CORREIO DO POVO por ter um representante em Luis

Alves.para que assim aspessoas destemunicípio. pormeio deassinaturas,
possam acompanhar melhor as noticias da região e haja uma maior

integração. Subscrevo-me. atenciosamente (ass) Pe. PedroJoséKoehler".
N.R. - AgradecemosaoPadreKoehlerasgentis referências qlle servem

de estimulo à 1I0vas empreitadas. principalmente qual/do partem de 11m

religioso que serviu durante longos anos de Cura da CatedralMetropo
litana de Florianópolis.

Carta de umfilho a seupai
Não faz milito tempo tivemos a oportunidade de ler 11m bilhete Oll

minicarta de umfilho a seupai. liãoparece serapel/asmais lima história.
__ mas.seguramente uma realidade que convivemos 1/0 dia a dia com nossos

filhos. diante das ocupações dospais com afazeres diários. cada vezmais
complicados pelas mudanças repentinas do mundo modema. todos se

obrigando ao aperfeiçoamento motivado pela competividade entre as

pessoas.
Todos nósprecisamos ser a cada dia melhores, cato contrário omais

eficiente toma seu lugarna selvagem concorrênciapela competência.
Colocados estesaspectospreliminares, 1I0Sdeparamos com situaçõesde

alerta que surgem 110mundo da criança, clamandopormais atenção lima
vez que é nesta etapa de suas vidas que elasprogramam o seu cérebropara
ofuturo, tudoaquiloqueellsillamlOsquandocriallças, terãocomoalicerce
lia vida de adultos.

Dizia obilhete daquela criança:
"PAl! Tenho medo de crescer, e veja porque:
Papai não brincamais comigo, tá sempre apressado e não tem tempo pra

mim.
Não páramais em casa, tá sempre ocupado, é assim.
As vezes quando você chega,já dormi; quando acordo já saiumais uma

vez.

O dia todo fora, e as vezes demora mais urna vez.

Eu sei que a sua profissão lhe toma tempo demontão, mas sou criança e
não quero nem saber.

Quando você tenta explicar, só consegueme deixar commais dúvidas e
medo de crescer.

Eu tenho medo de aceitar e ser igualMEUPAl quando crescer.
Vocême tráz tantos presentes, fico tão contente,mas queria lhe falarque

meumaior presente é tempo para brincar com você. Sair de bicicleta, jogar
bola,dar um pulo na lagoa para pescar. Sei que você pensa nisso, mas com
tantos compromissos nunca dá".

A realidade nOSmostra este lado da vida. estes valores que as crianças
possuem e clamampelaatençãodos seuspais, com raríssimasexcessões os

prépriospais lião têm condiçõesdeprestaratençãonosfilhos. nestemundo
deumaparofemáliade contradições, econceitosdiferenciados. queacabam
dificultandouma linhadeaçãopara estas tendências inovadoras, emutações
repentinasdavida cotidiana.

.

Que as crianças têm razão, não há a menordúvida .. que os lJe/Ís têm seus

argumentos válidos também não há a ,{,ellOrflÍVida, o que temos quefazer
éprocurarcalmamentepensarerepensarasprioridades realmente impor
tantes e lião esquecer que apesarde tudo isso que vivemos atualmente, os �

nossosfilhossãoaprioridadenúmero 11mde todooprocesso tia vidadoser
humano. Cabe-nos discernir omelhor caminho a seguir.

Valdir ToltteU'Y.' .'

Empresário ePresidente doSindicato das I"dústt'ias daAlimentação
deJaraguá doSul.

()pensamento de que "eil eduquei bem e

eles sabem o que fazer" é uma

autojustificattva, já que a criança e o ado
lescente, /10 auge do impulso vital, podem
ser facilmente atraídos pelos cantas das
sereias que vendem ilusões em cada esqui
na.

Nãopodemosesquecer que estamosnuma
sociedade capitalista, onde o sonho é o

principal- e inatingível-produto: modela
dos pela civilização (?) americana, temos
agora notícias do que vai por baixo dos
panos - e por cima também =nas terras do
tio sam.

Abancados num poderio militar, econô
mico epolítico como tutor dospaises do 3°
mundo, o americano vende uma imagem
que não vive. Assim, passa idéias de ecolo
gia, protecionismo, direitos, ética que, pe
los noticiários, vê-se não ser moda por
aqueles bandas.

Oue o Brasil é o celeiro do mundo é um
diiõjá antigo. Mas, a combinar no pé em

que as coisas estão, com nossos jovens
tendocomo líderes (?), modelosou espelhos
as Madonas e osMJ da vida, contra lima

vivênciafamiliar cada vezmaisfragmenta
da, não teremos quem tome contado celeiro
e cobre pelos produtos, mas veremos a

invasão do mesmo e o que de melhor tiver
mos saindopor cima dos muros.
A escolha deve serfeita urgente. Vamos

dar um basta às ilusões nocivas ou vamos

continuar querendo levar vantagem em

tudo?...

Pre-venir 'OU ·remediar?

Defrontamo-nos comváriosar
tigos na defesa dos valores huma
nos, esclarecendo e despertando
um interesse maior pela vida hu
mana.

Hoje, na situaçãopelaqual pas
samos, podemos dizer que senti
mos na pele as dificuldades en

contradaspela grandemaioria dos
brasileiros. A vida das pessoas
está cheia de altos e baixos. Há
uma pressão muito forte dos go
vernos e da própria sociedade.

Opobre sempre naquela situa
ção miserável de ficar com os

restos deixados pelos mais favo
recidos.

Agora, se nós, que ainda temos
acesso às escolas e a centros de

ensino superior, a emprego, a

meios de comunicação, sentimos
muitas dificuldades, paremospara
imaginar a situação dos mais po
bres, daqueles que necessitam
entrar no mercado de trabalho já
nas primeiras épocas da adoles
cência e que, pelo baixo ou ne

nhum grau de escolaridade, com
põem apenas a mão-de-obra

"super" barata. E o direito à vida,
a moradia, a alimentação e edu

cação indispensáveis a qualquer
serhumano?

Que país é este que deixa seus

filhos morrerem de fome, onde
pessoas acham-se no direito de
tirar vidas a bel prazer?

O primeiroproblema existente

é a situação econômica. Ganha-se
pouco e paga-se muito. Pagamos
inúmeros impostos. E o que temos
como retorno? Nada! Somente
isto: NADA!

Atualmente, a Lei se parece
cada vez mais como uma mera

formalidade, um protocolo que
.

deve serencenado, mas nãopreci
sa ser cumprido.

Será que as pessoas não perce
bem queisto não nos leva a lugar
algum? Pelo contrário, empobre
ce a alma e nos torna irracionais,
povos sem qualquer valor moral.

Cleonides R. PellislDanielaA.
Lenzi

EugêniO Victor Schmöckel
Diretor Geral

Fran40 Alves
Diretor Administrativo

Vidas Secas

Em semanário curitibano o titulo "Quem
vender cigarrospara menores será multa
do" vem acompanhado de texto expressivo,
informando da intensificaçãopelo governo
paranaense de campanha queproíbe a ven
da de cigarros para menores de 18 anos,
lançandomultas que vãode CR$ 2,3milaté
CR$ 93 mil, tendo o estabelecimento sua

licença sanitária cassada em caso de Pein
cidência. Pesquisa efetuadamostra que en
tre 80 a 100mil brasileirosmorrempreco
cementepor tabagismo, podendo sofrer de
câncer no pulmão, boca, laringe, faringe,
esôfago, rim, bexiga e pâncreas, além das
doenças coronárias infarto e angina; doen
çaspulmonares obstrutivas crônicas como
bronquite e efisema e doença cérebro
vascular, o derrame cerebral.
Há lei proibindo a venda não só de

cigarros como de bebidas alcoólicas aos

menores de 18·anos. Quem as cumpre?
Embora uma cantora popular, parafrase
ando frase do Livro dos Livros, tenha
vulgarizado a sentença "o mal é o que sai
dabocadohomem... ", sabemosser isto uma
deturpação - inversão do sentido - original
do versículo,
Antes de voltarmos ao tempo em que o

comissário de menores levavapara a dele
gacia - e chamava os pais - aqueles que
estivessem nas ruas após as 22 horas, sem
motivo justificado, deveríamos fazer lima

: conscientização das famílias, que via de
regra não sabem onde ou com quem andam
seusfilhos.
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Dorlval Lemkesêràmantidona presldêncla
PPR deGuaramirim
realiza
Guaramirim - o PPR - Parti

do Progressista Renovador, ex
PDS, de Guaramirim, está se pre
parando para realizar a sua con

venção municipal, já com data
marcada para o dia 24 de outubro,
penúltimo domingo do mês, nas
dependências da Câmara de Ve
readores deGuararnirim, comex

pediente de votação, das 8 às 17

horas, ininterruptamente.
A Convenção apontará, pela

escolha do voto, o presidente da
.

agremiação, bem como os demais

membros da executiva partidária
a nível municipal.

O PPR de Guaramitim resol
veu apontar para reger os desti
nos do partido, uma chapa de

consenso, encabeçada pelo atual

presidentedopartidoDoríLemke,
constando da executiva alguns
nomes novos que o próprio Dorí
acredita ser um bom reforço para
oPPR.

Um bate-papo comDortLemke

O atual presidente
guaramirense do PPR, candidato
escolhido a continuar no cargo,

,.."

convençao

DorivalLemke tem reeleiçãoprevista

DoríLemke, consideraque "como
o Presidente Nacional do �PR.,
senador Esperidião Amin, é um

catarinense, as coisas serão mais
facilitadas.especialmente no caso
de Guaramirim, que mantém um

governo do mesmo partido. Tal
vezque se possa, com isto, carrear
maiores recursos para a comuni
dadeguaramirense" , concluiDorí

Lemke.
Dorí Lemke tem 41 anos de

idade, é casado com dona Lurdes

Campignotto e o casal tem três
filhas: Flávia Regina, Claudia
Mara e Katia Cristina. Dorí é
filho de tradicional família de

Guaramirim, onde nasceu e sem

pre viveu. Conhece todos e todos
oconhecem.

Comissões formadas

PTB avança com sua organização
Jaraguá do Sul - O Partido

Trabalhista Brasileiro - PTB -,

continua a realizar o seu trabalho
de estruturação a nível regional.
De acordo com o presidente do
diretóriomunicipal de Jaraguá do
Sul, José Benedito de Campos,
vários contatos estão sendo man

tidos, nos municípios onde ainda
não há organizacão da sigla,
objetivando a formação de novos

diretórios.

Amanhã, acontece uma reu

nião com as lideranças de

Guaramirim, que integram a co

missão provisória do PTB no

município. "A intenção é traçar

uma estratégia para filiação na

cidade, com vistas a formação do
diretório municipal", afirmou

Campos. Em Guaramirim o pre
sidente da comissãoprovisória é o

empresário Rodolfo Jahn Neto.

Outra reunião acontece segun
da-feira no município de Luis

Alves, onde o prefeito Durval

Vasel, juntamente com os diri

gentes do partido em Jaraguá do
Sul e o presidente do PTB no

estado, Roberto Zimmermann se

reunirão com algumas lideranças
com o objetivo de constituir a

comissão provisória no rnunicí-

Restaupante do Zeca
Reservas para: Casamentos e Festa em geral:

Almoço-jantar e marmltex de segunda à domingo.
Servimos diariamente BUFFET variado, acompanhado de

sobremesas e com ESPETO CORRIDO todos osDOMINGOS.

Rua 11 de Novembro, 559 - 10 andar - Centro
Fone (0473) 79-1561- Massaranduba - SC

pio. Entre essas lideranças estão o
empresário Valdir Schappo e o

vereador pelo PPR, Alberi
Cristofolini.

"Também já estamos manten

do contatos nos municípios de
Schroeder e Corupá. onde já
estamos destacando as lideranças
que nos têm afinidades para uma

possível filiação de criação do

partido", afirmou Campos, que
acrescentou dizendo que emBar
ra Velha já foi formada a comis
são provisória, que é comandada

pela professora Rosa Pereira de
Almeida.

I

Seguranca pública

Vereadores de Corupá
pedem esclarecitnentos

Corupá - Na próxima segun
da-feira, está acertada a visita do

Capitão Sérgio, Comandante da
3a Companhia da Polícia Militar
de Jaraguá do Sul e do Sargento
Spíndola, comandante do desta
camento policial daquelemunicí
pio, à Câmara deVereadores, com
o objetivo de esclarecer os traba
lhos realizados nomunicípio, além
de serem sabatinados 'pelos vere
adores.

A visita atende convocação do
próprio poder legislativo
corupaense que está preocupado
com a onda de vandalismo que
vem se sucedendo na cidade, ge-

rando insatisfação generalizada
dosmoradores.

De outra forma, vão assumir
duas vagas na Câmara os suplen
tesdevereador, João Cunha (PFL)
eEgonMarquardt (PPR), em subs
tituição a Paulo Schulz (PFL)
que licencia-se pormotivos parti
culares -, e Valdir Müller (PPR)
que se afasta por razões de saúde.
Ambospermanecerão30dias Ion
ge dos trabalhos do legislativo.
A câmara corupaense ainda

não dispõedeum funcionáriopara
prestar serviços internos e exter

nos. Estuda-se a possibilidade de
contratação de uma pessoa em

caráter temporário.

Secretaria de Agricultura.
de Luis Alves

Em resposta as declarações do
veterinário Haulivers Hauers,
publicadas na edição de 17 de
setembro dojornalCORREIODO
POVO, ondeeiedenunciavaque o
carro damunicipalização da agri
cultura servia apenas amim e que
se encontrava por dois dias na

garagem da minha casa.

Para reestabelecer a verdade
dos fatos gostaria, nesse momen
to, de fazer um esclarecimento a

respeito: o carro esteve na minha

garagem das 20 horas até as

6h40min do dia seguinte em fim

ção de que o mesmo apresentava
problemas mecânicos - a junta do

cabeçote queimada -, e não ofere
cia condições de trabalho. O carro

foi conduzido a uma oficina para
o conserto dos problemas mecâ
nicos - que foram causados pelo
próprio veterinário que apresen
tou denúncia ao jornal -, no dia

seguinte.

Acredito que a denúncia tenha
sido feita, pelo fato de que a Secre
taria deAgricultura de Luis Alves
não aceitou que a campanha de

vacinação contra a raiva fosse

CostaservtcoscootsoetsLtda
CRC - SC - 3.18/0 - 5

Desde 1972 ajudando no desenvolvimento de
Massaranduba

- Contabilidade, Escrita Fiscal, Abertura de Firmas,
Microempresas, FolhadePagamento, SeTl� deComputaçOo.

Nelson José da Costa - Despachante oficial do
Detran-SC - Credencial n° 318/80.

Emplacamentos, transferência de veículos,plastificaçäo,
serviço defaxefotocôpia:...

Av. 7deSetembro, )Oandar-Fones(0473)79-1129/
79-1241 - Fax/fone 79-1252 - Massaranduba - SC
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realizada em caráter obrigatório
no município. Para que isso pu
desse acontecerhaveria a necessi
dade de umprojeto de lei, aprova
do pelos vereadores, e aí sim,
tornaría-se uma campanha obri

gatória no município.
Por outro lado houve abuso no

preço praticado nas vacinas que
foram aplicadas, por cabeça de

gado vacinada - o frasco com dez
doses de vacina custa em média

CR$ 200,00, e eram cobradasCR$
100,00 por cada cabeça de gado
vacinada.

. A respeito disso, quero comu
nicaraosagricultoresepecuaristas
de Luis Alves que o Sr. Livaldo
Luciane faz parte do corpo da

municipalizaçãoeportanto, quem
quiser comprar a vacina e não se

sentir capacitado para aplicá-la,
poderá solicitar ao Livaldo, pois
ele está a disposição e habilitado
para prestar este serviço, sem co

brar preço algum, muito menos

irreais, dos nossos produtores.
Heitor Genigno Erbs
Secretário da Agricultura de

LuisAlves

CORREIO DO POVO - Jaraguä do Sul, 30 de setembro de 1993
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Completando anos de
casamento

Dia 16-9-93, em Florianàpolis, almoçando no Restaurante

Lindacap, o Relações Públicas do estabelecimento flagrava dona
B17J11hilde e nosso diretor Eugênio Victor Schmôckel, que lá

comemoravam os seus 43 anos de casados, sendo-lhes oferecido
rosas e a foto do acontecimento.

c>

N

arma .oes

Schlachtfest em
_

São Bento do Sul

Os sãobentenses largaram na

frente dos festejos de outubro,
realizandoaXII"SCHLACHTFEST
(Festa da Matança), de I O a 12-9-

93, tradicional festejo da cidade
serrana,

A foto é do dia 11-9-93, no

instante do desfile pelas principais
ruas de São Bento do Sul,
mostrando aos forasteiros e ao

povo da região as suas ricas
vestimentas que casam

gostosamente nos usos e cos-

Coisas do BrasiL
o título acima dá nome aos quadros de perfortnance que a CKATProduçõesArtísticas estará promo
vendo nos dias 2, às 23 hs, e 3, às 15 hs, na BoateMarrakech, na Formatura do Curso de Manequim e

Modelo Fotográfico CKAT. Os 22 alunos da turma de adultos desfilarão na noite de sábado e os 20
. formandos do infantil na tarde de domingo, com direito a Baby Disco. Nos desfiles coreográfados os

novos manequins e modelos vestirão a coleção Darpe.
A CKATpromove cursos desde 1988,

sendo este acontecimento referente à turma de 1993 que iniciou em março. Ano que vem tem mais....
e as pessoas interessadas podem contatar os promotores byfone 71-7647.

_

Nasfotos, algumas das belezinhas que estarão desfilando para uma entusiasmada galera....

Fabiana Vieira,
Turma Infantil
4

Alcirene Grandes,
Turma Adultos

Dia 11.9 lia Igreja Evangélica
Luterana - Centro, uniram-sepelas
bênçãossagradas domatrimônl« de
seus filhos ROSENi:A e RUIlEN.\'

a.vfamília'i deRenita eReinorRolin
e Olga e Herberto Krause.

A comemoração teve lugar lia SER
Vieirense:

Rosenéa, limllv.Yima, trajav«mode
lo criai/ti porMaria Lina Atelier.
AII.v noivos efalllílitl os nossas IIItI;''i
sinceros cumprimentos.

Pt!-....
-------- ..

tumes da hospitaleira cidade do •�EPOCA] •
altiplano catannense. I IAgora, aqui no litoral écontinuar

I dos festejos que duram 11m mês mo as I
inteiro... I O )II�LDOU l'IIA VO(�ß

. I
E viva a SCI-illTZENFEST de I LIGilUil ))0 SI�IJ JIUTO •

Jaraguá do Sul - a Festa dos IIJiI1llIl"HIU,4!)J,DEl;1l0lVT/J'tAtiradores - de 8 a 17 do próximo • COLl111/0 SÃI) LIJIZ
..mês! - _

Presenteie seu filho com uma de nossas
delícias e junto com o palhaço estoure um

balão surpresa da sorte.

Promoção válida de 1° alS/la
Av. Mal. Deodoro, 819 - Fone (0473) 71-8724 -JS

II ._ _ II

� � M1ev t � A
",�����Ile6

_---1

.-uNHA ESPOR11vACOM'
i, 30% DE DESCON1� OU "

\ EM 1+1 COM 151o,DE \1

\ 'DESCONTO NO PREÇO A VIS1A II
1-

�
Ana Paola Silveira,
Turma Adultos

Vestindo você de corpo inteiro.
.

II Getúlio Vargas, 5511.
CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 30 de setembro de 1993
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Stringari esclarece informações errôneas Lançamento

• Emmendoerffer apresenta
reqist.rou. o novo Vectra GSi 16vSaúde

..._.,

nao

casos deAIDS em GM
I

Guaramirim - Em artigo pu
blicado num jornal de
Guaramirim, com circulação na

região, sob a responsabilidade do
colunista U. Conrado, consta que
em Guaramirimexistem 16 casos
de AIDS, sendo 10 drogados e os

demais, homossexuais. Acrescen
ta a nota que um elemento já
morreu, vitimado pelo mal e que
os demais com certeza também
morrerão.

o assunto em pauta nos levou,
por curiosidade, a conversar com
o sr. Antônio Vacir Stringari, que
reúne conhecimento e autoridade

para dissertar sobre o problema,
uma vez que é diretor do Hospital
Municipal Santo Antônio e Se
cretário Municipal de Saúde e

Bem-Estar Social deGuaramirim.
Antônio Stringari desmente cate
goricamente a informação.
divulgada nomencionado jornal,
garantindo que o colunista está
muito mal informado.

"Não existe nenhum caso de
AIDS em Guaramirim. Sei que
existem casos de AIDS na região
da AMVALI, compreendendo-se

. Foto: Udo Leal

Antônio Stringari SecretárioMunicipal de Saúde

o conjunto dos municípios que
integram esta microrregião mas,
em Guaramirim, especificamen
te, a ocorrência e presença desse
mal é desconhecida do Hospital
Santo Antônio, da Secretaria

Municipal de Saúde, bem como

da população de um modo geral".
Stringari conclui: - "A nota

publicada no jornal em referên
cia, nós garantimos que não retra
ta a verdade. "

Fejula

Festival vai agitar Luis Alves
LuisAlves - OGrupoRural de

EventosLuisalvense realiza hoje
na cidade, o IX" Fejula - Festival
da Juventude de Luis Alves, no
salão da Sociedade Esportiva e

RecreativaLuisalvense - SERAL.
O objetivo da promoção é a

integração social e cultural entre
jovens de todas as comunidades
do município.

OIXOF�jula integra-sedeuma
série de atividades culturais desde
música, crônicas, poesias e reda

ções sobre o tema: "Luis Alves e

p--------- ..

1r-C\�máciC\ I
I I
I I
I do Bibi I
I I
I Perfumaria I
I Medicamentos em Geral I
I I
I Av. Sete de Setembro, 213 I
I Fone79-1001 I
I Massaranduba - SC I

oMeio Ambiente" até apresenta
ções de trabalhos manuais ( cro
chê, tricô, bordados), pinturas
(tela, porcelana, tecido), desenhos
infantis, teatro, brinquedos de su
cata, trabalhos emmadeiraevari
edades.

Haverá premiação para os três
primeiros trabalhos classificados.
Um dos destaques deste ano, de
acordo com a organização do IXo

Fejula, será a participação dos
alunos da Secretaria Municipal
de Educação, com desenhos, re-

dações e brinquedos de sucata.

Durante o evento, será eleita a

rainha do IXoFejula, que deverão
estar caracterizadas, com algu
mas das modalidades que inte

gram a promoção. O encerramen

to acontece comum baile, anima
do pelo conjunto Transmissão
Musical. A expectativa é de que
haja uma participaçãomuito gran
de da população do município
prestigiando este Fejula, que co

meçou em 1981 e chega à sua

nona edição.

l\'cís tia GPl\I Pepalaría que estamos

presente IIOS suas comemorações com

IWSSOS cartões de felicuações. e /lOS

seus l/ia-a-dia com artigos l/e

papelaria em geraL aproveitamos a

passagem do 1I0SS0 2" aniversâru•

- Cartõea
Variadoa

�·Material
expediente

pllra IWS congratularmos com

amigos. clientes e fornecedores que
tanto 1I0S prestigiaram por Iodo este

tempo. Obrigado a todos.
Rua 11 de Novembro, 313 • Fone
79-1000 • Massaranduba • SC

.._-------_.
CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 30 de setembro de 1993

Ja.·aguá do Sul- O
revendedor Chevrolet para
Jaraguá do Sul e região,
Emmedoerffer Comércio de

Veículos, programou para
amanhã o lançamento do
novo carro da montadora: o
Vectra GSi. A apresentação
será na sede da concessioná
ria com início previsto para
as 20 horas. Tudo está sendo

preparado em meio a muito

suspense e ninguém está
autorizado a ver o veículo
antes de amanhã à noite.

Por enquanto a

visualização do Vectra GSi,
é somente através dos

catálogos fornecidos pela
montadora dando as descri

ções detalhadas sobre o

carro. A empresa destaca a

potência do motor de 16

válvulas, unindo a melhor
aerodinâmica e o mais

avançado sistema de injeção
eletrônica seqüêncial, além
de um dos mais baixos

cP

coeficientes de penetração
de aerodinâmica do mundo -

Cx - 0,29.
Segundo os dirigentes da

concessionária autorizada,
esse motor apresenta carac
terísticas especiais, como
árvore-de-comando ocas,

pistões forjados, cárter de
alumínio, coletor de escapa
mento de aço inoxidável,
que contribuíram para a

redução do peso do motor.
"Por tudo isso, o Vectra GSi
faz de O a 100 km/h em

apenas 8,5 segundos, com
mínima emissão de gases
poluentes", afirmam.
Outro destaque para os

veículos Chevrolet diz

respeito à garantia: agora o

usuário de um veículo novo

poderá estendê-la por mais
12 meses (limitada a 50.000

km), adquirindo a Garantia
Estendida Chevrolet deven
do os detalhes serem conhe
cidos nas próprias concessio
nárias.

Aceita-se reserva para festas de batizados e aniversários.

Agora também com BUFFET variado, e MARMITEX,
atendemos aos domingos cl variadas sobremesas.

.

Rua 11 de Novermbro, 362 - cl Osni
Fone 79- 1 056

(antigo Restaurante do Anú - defronte Banco Itau)
Massaranduba - SC

5
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Coléqlo LitlAyröso Oéchsler venceu a 1 a Gincana Interescolar

Um sucesso alcançado dia-a-dia
A históriaJaraguá do Sul - o Colégio

Estadual Lili AyrosoOechsler foi
o campeão da 1 a Gincana

Interescolar, promovida pela .198
Secretaria Regional de Ensino e

que teve a participação de-vários
estabelecimentosdeensinoda rede

pública estadual de Jaraguá do

Sul, envolvendo mais de sete mil

pessoas entre pais, alunos e comu
nidade.

o colégio somou 4.745 pontos
contra 3.991 do segundo coloca

do, que foram conquistados com
muito esforço e dedicação de to
dos os alunos, pais e comunidade
onde se localiza. Seis das 19 tare

fas foram vencidas pelo colégio,
quemarcou com ênfase a sua par
ticipação na gincana, colocando
se à frente de outros estabeleci
mentos commuitomais tradição e
maior estrutura.

A organização impecável e ex
pressiva participação de todos são

.

os aspectos considerados funda
mentais pela direção, para que se

pudesse alcançar o êxito.
Professores e alunos apresentam osprêmios recebidos com a vitória. Troféu, bicicleta e mais CRS 30
mil.

Integração escola e comunidade
"

Prédio do, .agora, Co/4ill.Estadual

Pelotlloprojeto Criança 2000, destaque no desfile
6

_ _

Nestas seis décadas de existência, o colégio já perdeu as suas

características de "escolinha ", namedida em que se avaliam as ativida
des desenvolvidas, envolvendo em todas elas alunos, pais, professores
e toda a comunidade em que atua.

A direção do colégio, que está a cargo da professora Maria das
Dores de Souza Winter, encontra significativo apoio nas ações desem
penhadaspelaAssociação de Pais e Professares, sob apresidência do
vereadorLio Tironi. Em conjunto e integradamente, o trabalho resulta
em sucessivos êxitos, como é o caso da Gincana Interescolar.

Dentre as atividades desenvolvidas, a direção destaca a Páscoa na
Escola, integrando alunos-pais-escola-comunidade; Aniversário da

Patrona, Professora LiliAyroso Oechsler; homenagem às mães e aos

pais;' 1
a

etapa do 5°MOACC - Movimento deArtes, Ciências e Cultura;
Festa Junina, que teve um expressivo resultado financeiro; participa
ção dosprofessoresenicursos de capacitação; programaçãoesportiva Maria das Dores de
em comemoração ao Dia do Estudante; Semana do Folclore, com Souza Winter _

manifestações que cultivam as tradições dos imigrantes que aqui Diretora
chegaram;Dia doDiretor; Clube daA,vore e alguns outros de idêntica
importância.

Dentre todos estes aspectos, um destaca-se com maior ênfase, uma
vez que demonstro o estágio em que se encontra o colégio: trota-se do
desfile cívico escolar, em comemoração aoDiada Independência. Pela
primeira vez na história do colégio, ele integrou o g171pO de estabeleci
mentos que se apresentaram no centro da cidade - anteriormente o

desfile era na comunidade -, com fanfarraprópria.
Um de seus destaques foi o pelotão do projeto Criança 2000,

idealizadopelo então Secretário de Educação, Cultura e Desporto do

Estado, deputadoPauloRobertoBallere que, dentre outrasmetas, visa

assegurar a melhoria da qualidade de ensino, redução da evasão

escolar e da repetência.
Apesardeste trabalho elogiável, que épromovidopela direção, pais,

professores e alunos, o colégio precisa que sejam atendidas algumas
necessidades, como a construção de uma quadra coberta e a realização
de uma grande reforma, adaptando-o ao novo desafio: o 2°grau.

A direção daAPP e da escola querem, neste espaço, externar a sua

imensa gratidão pelo apoio recebido até aqui e pelo carinho com que
é tratada pela sua comunidade, fatores preponderantes para que o Llo Tironl -

colégio pudesse chegar a posição em que se encontra hoje. Presidente da APP \

CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 30 de setembro de 1993

Há 60 anoso colégiofazparte
da história do bairro Ilha da Fi

gueira. em Jaraguá do Sul. Fun
dado em 1933 como Escola Pri
máriaEstadualde Ilha daFiguei
ra, só em 1986passou a serEsco
laBásica e três anos depois rece
beu o nome de Escola Básica Lili

Ayroso Oechsler, COI1/(} homena

gem à uma dedicada e incansável

colaboradora.

Neste ano, atravésdaPortaria
226de 30/6, a escolafoi transfor
mada em Colégio Estadual, pas
sando aoferecer, nopróximo ano,
curso a nível de 2°grau.

Hoje o estabelecimento regis
tra 502 alunos /10 curso de JO

grau. O quadro docente éforma
dopor 17professores e conta com
o apoio de 3 serventes. O colégio
está instalado em uma área de
8.750m2, com 1.504m] de área

construido, abrigando 10 salas
de aula e demals dependências.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Hoje é o dia de iaauguração do Shopping CenterNeumarkt Blumenau.

A partir de amanhã, o Shopping vai estar funcionando normalmente, das 10 às 22 horas..

Pra você passear, comer, fazer suas compras e se divertir. Chova ou faça sol.

Shopping Center Neumarkt. Tudo azul, Blumenau.

ntUMflRKT
r>lUf\tnflU
o SEU1.lEITO DE SER

.
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. ésportivos
Paulo Ricardo Machado

partida desta noite, que será de
fundamental importância para
conseguir os 3 pontos, em caso de
uma vitória no tempo normal.
assumindo assim a liderança do

grupo.

O GE Juventus contratou nos

últimos dias três jogadores; trata
sedeAdamato (centroavante) que
veio do Taubaté de São Paulo,
Silvinho (meia) oriundo do Batel
de Guarapuava (PR) e Nilson
(médio volante) veio do Passo
Fundo. RS.Ricardofez o gol do Juventus

Marcatto a equipe do Brusque,
valendo pela segunda rodada da

Copa Santa. Catarina, a equipe
brusquense que vem de um gran
de resultado na primeira rodada
venceunoEstádioAugustoBauer,
a equipe campeã da 2a divisão, o
Atlético de Ibirama.
A diretoria do Juventus espera

o apoio da massa juventina, na

Próxima partida é hoje contra-o Brusque

Juventus venceu o

Operário nospenais
Jaraguá do Sul - O GE

Juventus, jogando na última se

gunda feira pela primeira rodada
da Copa Santa Catarina, na cida
de deMafra, empatou com oOpe
rárioMafrense em 1 a 1 no tempo
normal, sendo que Didi cobrando
penalidade máxima abriu o pla
carpara a equipe da casa ainda na
primeira etapa. O ponta'Ricardo
empatoupara o "MolequeTraves
so" no segundo tempo de partida
quando faltavam oito minutos

para acabar o jogo. Como o regu
lamento prevê que em caso de

empate no tempo normal terá co
brança de penalidades máximas,
Juventus e Operário tiveram que
decidir na bola parada, sendo que
a equipe de Jaraguá do Sul foi
mais competente nas cobranças e
venceu por 3 a I, trazendo assim
2 pontos de Mafra.

'

O Moleque Travesso enfrenta
esta noite no Estádio João

Classificação após a

primeira rodada - Grupo C
EqUipe Pontos
8rusque 3
Juventus 2
Operano 1
Ätletrco O
8Iumenau O

Nesta festa todo mundo é rei.
Rei da alegria
e da amizade. f(c",.>-_."",.,.

Aproveite a nossa festa 8 a 17 de Outubro de 1993
maiorcom moderação e

�-L-I_���re---;sp_,__..o�ns-=ab=-;i=lid�a,.,.....de,-;:.:-=P-=-=ar::-;;-::q;;;:--u--=e----,-M�u--=n""'7':ic=-""ip",.....,al�_""="'",d...,--'e--',.-E�v.---e�n�t_'=_��sI
_Ç.Q8.aElO.D.DPOY.D -_J"ar�uá_dD'SU'. 3.0 desetembro- de,J9�3 .

Vamos mostrar a todos os
milhares de visitantes que

vêm se divertir com a gente
nesta Schützenfest que a

'expressão Rei é usada
adequadamente, aqui.

Vamos receber a todos com
muita amizade. Vamos

mostrar que sabemos nos
divertir com alegria, com

intensidade. Mas com
urbanismo.

É preciso evitar os
tumultos. Não permita que

as pessoas subam nas

mesas, façam "trenzinho"
nos salões lotados. �Lembre-se: a maior alegria. . "�U··tõ6nf.,�tde uma festa é divertir-se "" "" ""�

em paz. Sem problemas.

I

CopaMalwee
Teve início neste dia 29/9 a SoCopaMalwee de Futebol Suíço

Livre. Aspartidas estão sendo disputadas naAssociação Recrea
tiva Malwee. O campeonato conta com 5 equipes participantes,
sendo asmesmasdivididasem quatrogruposde 20equipesem cada

grupo.
A SoCopaMalwee começou nesta quarta-feira (29/9), indo até

dia 29/10/93. Sucesso a todos osparticipantes.

Voleibol I
Realiza-senestefinalde semanana cidade deJoinville, nosdias

]Oe 2/10, o Campeonato Estadual de VoleibolMasculino, catego
ria infanto, com aparticipação das equipes do C.E. Bom Jesus,M
Kohlbach/São Luis/Choco Leite e Pinheiro Tênis Clube.
1" rodada - 1"/10 - 17 hs
CE. Bom Jesus x Pinheiro Tênis Clube

Folga: A.A. Kohlbach
2" rodada - 2/10- lOhs
Pinheiro TiC. xA.A. Kohlbach
Fo/ga: CE. Bom Jesus
3"rodada - 2/10 -18 hs
A.A. Kohlbach x CE. Bom Jesus

Folga: Pinheiro t.c.

Voleibolll
Nestefinal de semana em Blumenau, terá seqüência o Campe

onato Estadual de Voleibol Juvenil, em seu returno, com a parti
cipação das equipes da Bluvolei, SER Eliane, Elase e FME/

Colégio São Luis/Choco' Leite representando o município de

Jaraguá do Sul, esta equipe de vôlei feminino será a base que irá

disputar os JoguinhosAbertos em Joaçaba e os JogosAbertos em
Tubarão.

.

Futebol de salão .-
I{

Começa hoje quinto feira, dia 30/9, até domingo 3/10, 110

Ginásio de Esportes do Colégio São Luis, mais uma etapa do

Campeonato Estadual de Futebol de Salão categoria mirim,
que terá como representante do nosso município aMBB/Colégio
São Luis/FME, que lidera a competição.

Também a equipe juvenil da MBB/Colégio São Luis/FME,
estará tentando a classificaçãopara aprôxtmafase do Campeona
to Estadual, jogando em São Francisco do Sul. No mesmo grupo
estão as equipes de São Francisco, Tuper de São Bento do Sul e

Sagrado Coração de Jesus de Florianópolis.

Bicicross
Nestefinal de semana napista de bicicrossdaMalweeBietskate

tark, a partir das 13 horas deste sábado, 2, será realizada a

segunda etapa do Campeonato Interescolar, patrocinado pela
Fundação Municipal de Esportes, equipe Corintians bicicross,
apoio Malwee Malhas e o som será patrocinado pelo professor
Durval Borba.

Éesperada aparticipação de todosospilotos de Jaraguá do Sul
eregião.

Rápidas
*E o Moleque Travesso até que estreou bem na Copa Santa
Catarina, conseguindo trazer 2 pontos de Mafra. Companheiros
que lá estiveram falaram que a partida foi de baixa qualidade
técnica, talvez por causa do péssimo estado do gramado. De

qualquerforma o que valeu foram os 2pontos, tudo como manda
o figurino, ganhar 3 pontos em casa e beliscar pontos fora, e a

torcida precisa prestigiar o time esta noite, caso contrário será

diflcttchegar à vitória, o torcedor é imprescindívelpara qualquer
equipe.
·0 astro argentinoDiegoArmandoMaradona, voltará aos cam

pos de futebol no próximo dia 7 de outubro, onde a sua nova

equipe, oNewells OldBoysfará um amistosopara comemorar a
sua volta aos campos defutebol. Maradona também seprepara
para defender a seleção de seu país na repescagem contra a

seleção australiana, onde definirá quais das duas seleções irá à

Copa dos EUA em 1994.
,)l' U· Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




