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COmpm(14/1O) CR$143,OO
Venda(141l0) CR$147,OO
Fonte: HF Assessorio:

Turismo

COmpra(14/10) CR$142,OO
Venda(14/1O) CR$147,OO

Comercial

Canpra(14/10) CR$143,143
Venda.(14/1O) CR$143,146

TR
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Índicep/14/1O 37,3433%
URR
14/10 CR$86,79
cUS (setembro)
Engenheiros CR$24.940, 13
salário mlnimo
Julho Cr$4.639.800,OO
Agosto CR$ 5.534,00
Setembro CR$9.606,OO
OUtubro CR$12.024,OO
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Ano LXXV Jaraguá do SuI,14 de outubro de 1993 CR$ 50,00N° 3.798

Já recebemos Já bebemos

II

IMPRESSO

\\1. �.,
_'

. . 'rtz'l"'=> ... .

Jádemos
057.536 038.262

Dados computados até terça - feira.

pessoas litros de chopp

Mais de 57 mil pessoas pagaram ingresso

Previsão de público
poderá ser atingida

Amanter-se a média diária de

11,5 mil pessoas é possível que
se chegue a W11 público total bem
próximo da previsão feita antes

do início da festa que aponta uma
soma superior a cemmil pessoas.
Até agora foram vendidos mais
de 57,5 mil ingressos nas

bilheterias doParque de Eventos,
mas o consumo de chopp tem

ficado bem abaixo - 38 mil litros

até agora.
De qualquermaneira, a alegria

e animação dos foliões que
participam da festa têm sido o

grande destaque nestes primeiros
cinco dias da va Schützenfest. A
banda alemã The Original
Mottener, também tem

contribuídoJ2�a que a festa seja
maior ainda, com as músicas
compostas em homenagem à

cidade, tais como "Linda Jaraguá
do Sul" e o já conhecido hino
"Wir Ghem Zum Schützenfest",
que deixam o público completa
mente enlouquecido.

-

Por outro lado, essa animação
vem acompanhada de muita

disciplina, não havendo
problemas nem para a PM.
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Subidouro de peixes

Barragemde
irrigação vai
ter escada
o engenheiro Manoel Pereira

de Godói, especialista na

construção deescadas hidraúlicas
que servemde subidourodepeixes,
deverávir à região daAmvali, até
o final deste ano, para a execução
de um estudo para a solução dos

problemas existentesnabarragem
de irrigação da Sodag, em

Guaramirim. Segundo Ingo Robl
a viagem de Godói vem a atender
um desejodevários ecologistas da
região. Página 3

FONE (0473) 76-3200

FAX (0473) 76-0304
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Imigração
TemaBucovinoRepercuteInternacionalmente

Esta folha tem dado guarida
ao tema que se relaciona com

um grupo étnico que, por esses

caprichos do nosso planeta, es
palhou-se por toda a Terra.

Quem mais próximamente
tem dedicado o seu tempo em

busca das raizes e das localiza

ções em países que lhe deram

abrigoéo prof.Ayrton Gonçal
ves Celestino, ele mesmo des

cendente, hoje presidente da

AssociaçãoAlemã-Bucovinade
Cultura - "ABC", que tempor
objetivo estimular a prática das
tradições dos antepassados e

aproximar os descendentes

esparsos pelo mundo, o que
tem conseguido encaminhar
bem.

E, Jaraguá do Sul, não pode
riafaltarcomseuapoio - embora
distante no espaço - mas de
certa forma identificado, por
que também na história da imi
gração' conta o município com
ilustres membros da sociedade

'que pertencem ao grupo sob

enfoque ..
Tudo começou com AMa

ratona do Quarteto 304 (CP,
ed, 3.637, p. 2,4-5-91),quando
quatro intrépidos jaraguaensés
resolveramencararomovimen
to em sua 1·SemanaBucovina,
em Rio Negro/Mafra - os co

nhecedores da região,Emílio da
Silva, José Castilho Pinto,
Frederico Mathias de Carvalho
Jr. e nosso diretor, E.V.

Schmöckel, somando em idade
o equivalente a 304 anos, na

época. Hoje o relacionamento é
corrente.

O tempo se encarregou de
dar-lhe a devida recompensa -

os frutos da persevérança, o

que gratifica; também, o COR
REIOOOPOVO.

Agora, um membro da
Bukovina Society of the
Americas, procura por descen
dentes.

Para melhor compreensão,
reproduzimos a carta do presi
dente Celestino:

"Tenho a honra de voltar à

presençadoamigopara, em pn
meiro lugar.renovar-lheosagra
decimentos pela visita que_ nos
fez na 3a Semana Bucovina.

Nossa Associação mantém
l

!,

relacionamento com

compatrícios dos EUA,
bucovinos oriundos da cidade
zinha de nossos avós, Polana
Micu/i. Trocamos informações
a respeito de nossas imigra
ções. Eles nos ajudam. Temos
muitaalegriaemajudá-los, tam
bém. Dona Aura Irion, procura
descendentes de tios-avós
Josef e Wilhelm Irion, vindos
paraoBrasil em 1888, com des
tino da Dona Francisca, fato
confirmado pelo. Arquivo de
Joinville. Entretanto, não con- .

seguimos localizar seus des
cendentes.

Outro pedido parte de Janet
Jo Tauscher, que procura des
cendentes de James Wenzel
Tauscher, vindo com irmãos e

irmãs, nos anos 1880, para o

Brasil. Não sei se com destino à
Dona Franqjsca, Corupá ou

Itapocu. Ou a outro lugar de S.

Catarina.

Peço ajuda ao diretor doAr

quivo de Jaraguá, sr. Egon, seu
colaborador. Rogo a fineza de
fazer chegar-lhe a carta anexa,
com cópia para seu conheci
mento. E faço mais um pedido.
Se possível, inserir no COR

REIODOPOVO, umanotinha
aoslrion e Tauscher. paraque
entrem em contato comigo
(Curitiba-PR, Rua Waldemar

Kost, 1.505 - 81630-180 - Fone

(041)276-2318),parasaberno
tícias de seus parentes nos

EUA. Um imenso, enorme e

descomunal Muito Obrigado
Mesmo!!

Faço oferta de ajuda. Posso
ajudaros Balog,Balock,Balack,
ou de que outra forma escreve
rem o nome. Tenho condições
de ter o endereço de umBalock
que mora em Poiana Miculi,
Bucovina, do qual tenho até

foto e outras informações. Soli
cito, pois, informar aos Balock
para entrar em contato comigo,
dizendo que tipo de informação
desejam. Faço questão decola
borar.

Por ora era. ísto, prezado
amigo Eugênio. Um grande
abraço aos srs. Emílio daSilva e
Castilho.

Atenciosamente, (ass).
Ayrton Gonçalves Celestino".
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"Apesar dos Incompetentes
o ideal seria que não tivesse ocorrido

nenhum furto e nenhum problema que
envolvesse a polícia, durante a realização
da V" Schützenfest. Isso porque seria prova
cabal de que somos, efetivamente, um povo
ordeiro, cortês e, principalmente, civilizado.
Porém a segurança se faz necessária para
coibir a ação daquelas que se aproveitam de
momentos . em que ocorre uma grande
concentração de pessoas para praticar os

temidos e famigerados furtas.
Mas se em outras festas, como a

Oktoberfest, o número de roubos chega a

preocupar e até a afastar as pessoas da

promoção, na Schützenfest a coisa é bem

diferente. Até agora, em cinco dias de festa,
com um excelente público, só foram
registrados doisfurtos de veiculos, umfosca
e uma moto - aqui nos solidarizamos com

quem tenhaperdido a sua condução -, o que

Falecimento

Paraquem lê otítu1o está longe
de imaginarehomemquefoi aque
le que, aos 78 anos, meses e dias,
morreu noRecanto dos Idosos, em
Trombudo Alto, antigo distrito de
Bella Alliança (Rio do Sul).

Ele chamava-se Adolfo

Leopoldo Fie_d1er, viúvo deDoris
(este semanário comentou as Bo

dasdeOuro, em 12/1984), deixan
do 2 filhos Aldo eArmin, 4 netos e
3 bisnetos, as irmãs Liana Fiedler
Moser,HertaFiedlerVieiraeHelga
FiedlerBastos, Adalberto e demais
parentes, sepultado no jazigo de
Fritz Vogel� noCemitérioMunici

pal-Centro de Jaraguá.
�iedler,pai, foioprimeíroaçou

gueiro de Jaraguá do Sul, com

estabescimento naesquinadas ruas
Mal. Floriano Peixoto e Preso

Epitácio Pessoa, onde hoje está a

1ELESC, e o abate era feito na

antiga Tifa da Pólvora, rua João

Doubrawa, e com ele aprendeu o

segredo do preparo de uma boa
carne.

Trabalhou nq empreendimento
deHennannWeege, emPomerode
e, comocontatocomessapoderosa

significa que a segurança é bem feita.
Entretanto, devemos lembrar que isso vem

acontecendo. graças ao trabalho abnegado
dos poucos policiais que restaram na B"

Companhia do 80 Batalhão da PM a qual,
apesar da incompetência do comando da

policia militar no estado e o seu desrespeito
para com Jaraguá do Sul - quenão recebe a

atenção de que é merecedora - vêm se

superando no trabalho de garantir a

segurança da Schützenfest - e de todo o

município.

Por causa de outras festas, o comando da
PM praticamente reduziu o contingente de
soldados pela metade, deixando a cidade à
descoberto. Parabéns, soldados. Apesar in
clusive dos baixos salários pagos, eles estão
dando uma demonstração de hombridade e

caráter ilibados.

empresa pomerodense, resultou
num apoio para que o "Pully" se.

transferisse para Taiô, onde mon
touoquehojesechamariade frigo
rífico no alto Vale do Itajaí, que
beneficiava ambas as partes.

Como essasatividadeseramab
serventes, cumprida a tarefa e

cheio de experiência, retomou à

Jaraguá, onde montou o famoso

PuDy Bar, na esquina da Mal.
Deodoro com a praça Angelo
Piazera, hoje Magazine Dalmar,
que alcançou o maior índice de

freqüência como bar e restauraute
de todos os tempos, dada a proxi
midade com o PaçoMunicipal e a
Comarca, uma espécie de centro

difusor dos acontecimentos que
ocorriam naPrefeituraMunicipal,
asfofôcasdaCâmaraMunicipalde
Vereadores, o acompanhamento
dasapurações dememoráveis plei
toseleitorais ou, quando se realiza
vam sessões de Juri que alcança
vamgrandeaudiência e discussões
infindáveis nas mesas do muito

procurado bar.

Ele mesmo era admirador do

então poderosoPSD, enfrentava as
feras da ascendente jovem UDN,
obrigando ao barman a se contor

cer entreosdoisprincipaispartidos
dominantes da cidade, mas que
acabou por contentar a gregos e

troianos, pois, longe então já da- '

politica que elegia candidatos de
ambos ospartidos, apenasqueriam
mesmo era comemorar, bebendo
muita cerveja para compensar O

sacrifício de uma campanha, que
era dura, suada e desgastante.

Não nos consta que tivesse
desafetos e o movimento do bar

comprovava essa assertiva.
Temposdepoisdedicou-seaem

preendimentos imobiliários, pas
sando, finalmente, a residirnoBal
neário de Penha.
O Adolfo Leopoldo "Pully"

Fiedler foi parte integrante de uma
importante época do desenvolvi
mento de Jaraguá e com ele apa
gam-seosúltimosvestígíosqueóra
lembramospara registro àposteri
dade.

Aos familiares do "Pully" as

expressões do nosso sentido pesar.
(EVS-I0/93)

Morreu ,0 ''Pully''Fiedler
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Barrágem da S_odag, em Guaramirim, é responsdvelpela morte de centenas de alevlnos

Escada hidráulica é a única solução viável

Godóiestudasoluçãopara
barragem de Guaramirim

Jaraguá do Sul- A prefeitura
de Jaraguá do Sul e o CREAlSC -

Conselho Regional de Enge
nharia, Arquitetura e Agronomia
de Santa Catarina-, vãoviabilizar
a vinda do engenheiro Manoei
Pereira de Godói à região para
elaborar um estudo que venha a

resultar em um projeto para a

construção de uma escada
hidráulica no rio Itapocu, que
servirá para facilitar a subida'
dos peixes na barragem da

Sodag - Sociedade Distribuidora
de Água de Guaramirim.

Godói, que reside em

Pirassununga, SãoPaulo, é amaior
autoridade do assunto, especialista
na construção deste tipo de
sistema. A data de sua viagem
ainda não está marcada e foi
viabilizada graças aentendimentos
mantidos entre a prefeiturade
Jaraguá do Sul e o CREAlSt, que
pagará as passagens, enquanto a

municipalidade' custeará a esta-

dia dó engenheiro.
.

De acordo com o secretário de

Agricultura e Meio Ambiente de

Jaraguá do Sul, Ingo Paulo Robl,
em contato preliminàr mantido

entre o prefeito de Schroeder,

Hiimar Hertel - também presi
dente da Amvali -, eo próprio
Godói, foram solicitados alguns
levantamentos e dados técnicos
dabarragempara que o engenheiro
possa fazer uma avaliação prévia
do problema.

"A seu pedido nós um estudo
abordando diversos aspectos, tais
como, a vazão da água no local -

quantidade de água que corre por
minuto -, calculo daaltura da queda
d'água, largura do leito do rio,
profundidade da lâmina d'água,

entre outros dados. Todo esse _

levantamento já foi encaminhado
ao engenheiro Manuel de Godói

pelo.presidente da Amvali e agora
só falta acertarmos a data de sua

viagem", informou Robl.

Os detalhes davinda deManoel
de Godói para a região foram
acertados durante recente visita

dopresidentedoCREAlSC,Vilson

tange à Jaraguá do Sul, quando
através de pedido do prefeito
Durval Vasel, ele conéordou em

fmanciar aviagemdoengennheiro.

Amortandade dospeixes
Ainda segundo figo Robl, a

construção da escada hidráulica é
a única alternativa viável para que
centenas de peixes deixem da

morrer, o que ocorre

costumeiramente, tendo em vista
as dificuldades existentes pára que
os alevinos possam subir o rio e

desenvolver-se. "Eles travam uma

batalha mortal sem nunca ter

sucesso", disse o secretário.

Robl disse ainda que Gödói "é
o único técnico brasileiro capaz de

,RéstauFante do Zeca
Reservas para: Casamentos e Festa em geral

Almoço, jantar emarmitex de segunda à domingo.
Servimos diariamente BUFFET variado, acompanhado de
sobremesas e comESPETOCORRIDO todos osDOMINGOS.

Rua 11 de Novembro, 559 - 10 andar - Centro

Fone (0473) 79-1561-Massaranduba - SC

encontrar um alternativa para a

subida dos peixes, o que
necessariamente, terá de ser feito
através de um sistema deste tipo".

Uma vez encontrada a solução
para o problema os municípios de
Corupá, Jaraguádo Sul, Sehreoder
e Guaramirim, poderão voltar a

pescar espécies , como o robalo,
que nunca mais foi encontrada,
rio acima, após a construção da

barragem

Poluicão _.<

Técnico da Fatma vem

este mêspara Jaraguá
Outro problema que também

deverá ser ainda mais combatido
é a poluição do rio ltapocu. De
acordo com o secretário Ingo
Paulo Robl já .está acertada para
esta mês a vinda de um técnico da

Fatma, com poderes de fiscaliza
ção, para atuar em Jaraguá do
Sul de maneira a controlar

rigorosamente, os despejos e o

cumprimento das diretrizes
estabelecidas no Programa de

DespoluiçãodaBaciaHidrográfica
do Rio Itapocu.

O secretário tem encontro

marcado para hoje em

Florianópolis, com o diretor geral
da Fatma no estado, Dauzelei

Pereira, para acertar os últimos
detalhes de vinda do técnico que,
até agora, sabe-se tratar de um

engenheiro químico. "Desta forma'
pretendemoscobrarefiscalizarcom
muito mais eficiência as empresas
envolvidas nesta fase do programa
a fim de que não ocorram fatos
como a desativação dos sistemas
de tratamento, quando não há a

visitados técnicos daFatma", disse

o secretário referindo-se às

empresas que só ativam o sistema
no dia em que há fiscalização do

órgão.
Pelo convênio firmado entre o

governo do estado, a Amvali e

prefeitura de Jaraguá do Sul, o

veículo utilizado no trabalho e os

honorários do técnico, serão de

responsabilidade do estado,
enquanto a manutenção do carro

será paga pela Amvali e toda a

estrutura de trabalho necessária
serácedidapelaprefeituradeJarguá
do Sul.

"Este técnicovai trabalharjunto
à nossa secretaria e sua funçãO
será, unica e exclusivamente,
cuidar da poluição hídrica,
causadas pelas empresas da

região", informouRobl quetambém
vai tentar acertar hoje em

Florianópolis, a vinda de um

técnico do IBAMA, pata atuar em

Jaraguá do Sul. "Vamos fechar o
cerco a quem está cometendo
verdadeiros atentados ao

ecosistema, pois é possível con
ciliar a preversação habiental com
o progresso", finalizou ele.

Ingo PauÚJ Robl

CostaServiçosContábeisLtda
CRC - SC - 348/0 - 5

Desde 1972 ajudando no desenvolvimento de
Massaranduba

- COlltabilidade, Escrita Fiscal, Abertura de Firmas,
Microempresas, FoU.atlePagwlUmto,Serv. deColllpll1açOo.

Nelson José da Costa - Despachante oticial do
Detran-Sê' - Credencial n° 318/80.

Elllplacamell1os, transferência de trelclllos,plastificaçilo,
serviço de'faxefotocópias.

Av. 7deSetembro, l°andar-Fones(0473)79-1129/
79-1241 - Fax/fone 79-1252 - Massaranduba - SC

,
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Bodasde
Diamante

O ilustre casal formado por
Dona Diva e o Doutor Mario
Tavares da CunhaMello, ele
durante décadas à frente de

tabelionato emJaraguádo Sul,
comemorandonoúltimodia 16
de setembro 60 anos de

matrimônio-BODASDEDIA
MANfE. Residentes, agora,
em Florianópolis, receberam
dos filhos uma bela e singela
homenagem:missaejantarem
família, de surpresa... A

comemoraçãotevelugarnuma
das belas praias da capital...
Parabéns!

Agradecimento
Pela "colaboração (que) somou paraque estaI

Gincanamarcasse ponto positivo paraa
integraçãoEscola/Comunidade, nossoprincipal
objetivo", aAgenteRegional deEducação,
IsauraMariadaLuz Silveira, agradece o

"importante apoio de (CORREIODOPOVO),
para que pudéssemos ter condições de realizar a
IGINCANA INTERESCOLARDA 1935ERE,

ondeparticiparam 7Estabelecimentos de
Ensino".

DivinaBanâa
A Banda Rítmica do Colégio
DivinaProvidência, formadapor
alunos do 10 e 20 grau, participou
com sucesso do II Concurso
Estadual de Bandas e Fanfarras
realizado há pouco em Jaraguá
do Sul: obteve o 20 lugar em

Bandas Rítmicas e o 10 lugar em
Coreografia, Baliza eMor.
Com este feito, abriu espaço
para sua participação no

concurso Sul Brasileiro, que vai
realizar-se dias 30 e 31 de

1 tiEucarjstia
Dia 17próximo, estarárecebendo a
1 a Eucaristia o jovem RAFAEL

BALSANELLE, 10 anos de idade.
Pelo sucesso alcançado, fruto do trabalho de

todaumaequipe, também nosso agradecimento à
1�SERE, pelaoportunidade departiciparjunto
às crianças e adolescentes de nossa cidade.

outubro,navizinhaBlumenau. A
Banda objetiva o Rafael é filho dileto de Ingrid e

desenvolvimento artístico e mu-

sical dos alunos, além dos AdejairBalsanelle, que abençoam

princípios da união do grupo, o pequeno por aquela feliz data...

compromisso, disciplina, .

respeito, responsabilidade e Pr ."••••••••�
participação, consm.ind_o de .[EPOCA� I
forma ampla a orgamzaçao de I

. . I
seus valores como ser social. I modas I

. Párabéns aos alunos edirigentes, I . .l #, I. O )II�LßOR 1'llA VO(�I�
em especial ao prof. Adelmo

I LIGAnA no sim JIUTO I
(percursão) e profMaria Eliza- IIAllIJC/IiU,4!)J,JJIIFRONl'/J"beth (coreografia de balizas e lIiCOLJ)CIO SÃ() LIJIZ

..mor). •••••••••

Beleza
A pele sempre bem. cuidada. O cuidado
fundamental de beleza é a higiene da pele,
feita de maneira natural. A limpeza apurada
do rosto e docorpo, sem agressões, funciona
por si só, como um tratamento. Desde que
seja realizada comum produto neutro, puro,
que respeite a epiderme e tenha proprieda
des hidratantes.
A pele é um órgão que envolve nosso corpo
e, apesar de suas funções vitais, acaba sendo
descuidada, quando exige tratamentosdiári
os � limpeza.

A camisinhafeminino
Mulheres maravilhosas, para todas vocês,
depois do sucesso na França e na Suíça, está
chegando às farmácias americanas e, agora,
em todo o Brasil, a camisinha feminina,
comercializada com o nome de Reality. De
senvolvida pelaWisconsin Pharmarcal, que
já coordenou testes nomundo inteiro envol
vendo 900 casais. É um novo contraceptivo
e preventivo deOST, lançado após o adven
to da AIDS: tem um risco de apenas 3%,
inferior ao da camisinha masculina, que tem
índice de risco de 11,5. A Reality é uma

espécie de saquinho feito em poliuretano,
com um anel de plástico resistente fechando
uma extremidade e outro anel aberto, que
coincide com a entrada da vagina. Colocada
como um diafragma e devidamente

lubrificada, ela se ajusta em tomo do colo do

útero, e a própria textura do poliuretano
transmite uma sensação de calor, bem mais

agradável que o látex do condom. Mulheres

que testaram o produto revelaram que sua

maior vantagem é poder ser aplicado bem
antes da relação, sem risco de quebrar o

clima de romantismo ...

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

balão surpresa da sorte.

Schützenfest
Jaraguá do Sul acontece com a festa anual

Schützenfest, merecendo destaque ao pes
soal que organizou a decoração que, este

ano, realmente está divina. Parabéns. Ah! A
festa continua até 17 de outubro, vale a pena
participar.

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

PRAQUEM GOSTA
BE TER ESTIL8,Trocenta Vêz

Nossa cidade já sabe que� casou mais uma
vez, ela... Vem aí com seu trocentos marido

(lindíssimo). Parabéns ao novo casal!
Omelhorem

temos, blasers,
camisas, vestidos e

------------�-----------

sapatos com a

_________________________

ousadíae o charme
do seu jeito de ser.

. r---------.

IFaJl'mácia I
I I
I I
I do Bibi I
I I
I Perfumaria I
I Medicamentos em Geral I II
I � I I�I------------�
I Av. Sete de Setembro, 213 I ! ,

I Fone 79-1001 I
c"._--_-�.==:::::===============:::::I_)_I-----------------

I Massaranduba -

sc. I Vestindo Você de Corpo Inteiro • Getúlio Vargas, 55
._-------_.. .
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• Cartões
Variado.

• Material
expediente ELEGANCIPJ: É

Nós da GPI\I Pepalaria qlle estamos

presente nas Sllas comemorações com

nossos cartõe» lle jelicitaf6es. e IWS

seus din-a..tfÚl 'com artigos de

pnpeloria em gemi aproveilanws a

passagem do nosso 2· anwersária

para nos congrlltlllonlws COIII

amigos, clientes e fornecedores que
tanto nos prestigiaram por todo este

tempo. Obrigat/o a todos.
Rua 11 de Novembro, 313 • Fone
79-1000 • Massaranduba • SC
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Mas o consumo de chopp apresentamédia abaixo do que se esperava
r

E bom opúblico na vaSchützenfest
Jaraguá do 8ul- A média de

público nas cino premeiras noites
da V" Schützenfest ultrapassa a

casa das 11,5 mil pessoas. Até

agorajá foram consumidosmais de
38 mil litros de chopp, cerca de
1.100 pratos típicos e quase 10mil
tiros foram disparados. O número

de ingressos vendidos é superior
a 57 mil e 500. A manter-se esta

média deverá se chegar bem

próxin10 do número esperado de

visitantes, 125mil pessoas, porém
o consumo de chopp poderá ficar
um pouco acima da metade do que
era previsto.

Naopinião de algumaspessoas,
o preço do copo de chopp pode ser
o responsávelpelobaixo consumo,
potémonúmerodetirosdisparados
deve superar a expectativa inicial.

Apesar dos números o grande
destaque da va Schütenzfest tem
sido a grande animação dos foliões
que fazem uma grande festa nos

pavilhões do parque de eventos,
ao som das bandas típicas. Uma
delas, a banda alemã The Original
Mottener, tem se destacado pelas
músicas em homenagem à cidade,
que levam o público ao delírio.
A disciplina da festa também

pode ser ressaltada pelo fato de

que, apesar dos trenzinhos e outras
formas de brincar dos foliões, não
houve a ocorrência de confusão
ou brigas durante estes cinco
dias o que demonstra um

comportamentoexemplarde todos. Número de visitantes deve se aproximar da previsão traçada pela comissão organizadora, a se manter a média diária de 11,5milpessoas

deJaraguádoSul- que venceu a concorrênciapara
a prestação'deste serviço -, trabalham desde antes

do início das atividades noAgropecuário, até ofinal
da festa, devidamente uniformizados e com muita

eficiência.
O propeitário da empresa, Antônio Carlos da

Silva, ressalta que a preparação das pessoas que
realizam este serviço é a razão pela qual está se

Cerca de 58gspoas,ligaqas à empresa Limpac, efetuando um serviço à altura dafesta.
CORREIO OVO - Jaraguá do Sul, 14 de outubro de 1993

-

Enquanto muitos brincam e se divertem,
algumas pessoas trabalham duro para que a V"

Schutzenfestpossa terosucessoquevem registrando.
Um dos serviços que estásendo realizado commuito

mérito, é a limpeza dospavilhões e dopátio interno

do parque de eventos.

"Provavelmente o ladrão sentiu a

presença da PM e evadiu-se do

local, esperando comcluir o roubo
mais tarde,mas os nossos soldados
agiram rápido e encontràram o

proprietário do veículo", disse o

Capitão.
Além destas ocorrências houve

apenas alguns casos isolados de

embriaguês, nos quais os PMs
limitaram-se a conduzi-los à

delegacia para prestar os

esclarecimentos, se é que existem.
OComandantedaPM, declarou

que "apesar de estarmos com o

efetivo reduzido, em função de

alguns dos nossos soldados terem
sido deslocados páraBrusque para
auxiliarem na segurança da

Fenarreco, o nosso trabalho tem

sido ostensivo, porém é preciso
que as pessoas tomem alguns
cuidados como, por exemplo, não
deixar os carros estacionados em

locais sem iluminação, pois isso
facilita a ação dos marginais". Ele
informou que o policiamento,
diotumo, da cidade é realizado por
apenas -30 soldados.

Só dois veículosfurtados

5

Se no interior do parque de
eventos a disciplina tem sido um

dos'destaques, na parte externa o

trabalho da PM, apesar do número
restrito de policiais, também vem

trazendo resultados positivos. Até
agora, em cinco dias de festa, só
houve denuncia de dois fwtos de
veículos. Um fusca e uma moto

foram roubados, mas nas duas

primeiras noites da Va.
Schützenfest.

Entre outras ocorrências, dois
flagrantes da PM. Em um deles os

policiais prenderam em flagrante
um rapaz que estava roubando os

pneus de alguns carros. Segundo
o comandante da 3" Companhia do
80Batalhão daPM, Capitão Sergio
Luiz de Oliveira, o ladrão·calçava
os veículos e retirava apenas os

pneus com aro e tudo.

No outro flagrante PM evitou

que um opala fosse roubado. Os

policias observaram que a

ventarola do carro estava quebrada
e imediatamente procuraram o

propreitário do veículo.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipalde
Guaramirim

DECRETO N° 070/93
Abre Crédito.Suplementar no Valor de CRS 271.000,00

Victor Kleine, Prefeito Municipal de Guaramirim, no uso de suas atribuições
DECRETA:

Art. 1· • Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de CRS 271.000,00
(Duzentos e Setenta eHumMil Cruzeiros Reais), para reforços nos ítens Orçamen
tários abaixs descritos, do Orçamento aprovado constantes Municipal pela Lei nO
1610 de 29 de Dezembro de 1992.
0201 • Gabinete do Prefeito
03070202002 • Manutenção do Gabinete do Prefeito
3110·Pessoal.. ,CRSI67.000,00
0302 • Setor: de Exp. Mat. Comu,n. e Serv. Gerais
03070212008- Manutenção do Setor Exp. Mat. Comun. e Serv, Gerais
3110-PessoaL. . � CRS 52.000,00
0601 • Setor de Educaçio
08421882025- Manutenção do Ensino Normal
311Ó·Pessoal :.CR$ 52.000,00
Art. 2· • Os recursos para cobertura do presente Crédito Suplementar provém do
Excesso de Arrecadação apurado até 31 de Julho de 1993.
Art. 3" • Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.
.

Guaramirim, SC 2 de Agosto de 1993.
Victor Kleine

PrefeitoMunicipal
Jair Tomelin

Secretário de Finanças

IRpoderá
auxiliaras

•

crianças
Jaragufdo Sul- o Conselho

.da Criança e do Adolescente de

Jaraguá do Sul, em conjunto com o

Conselho Tutelar de Jaraguá do

Sul, já estão evidenciando ações
com vistas a arrecadação de fun
dos para campanhas voltadas ao

menor, através do Fundo da Infân
cia � da Adolescência, que prevê a

utilização de 1% do Imposto de
Renda devide de empresas e pes
soas fisicas.

Através do FIA, os empresári
os poderão reter 1% do imposto
devido e recolher ao fundo, em

conta específica do Conselho Tu- .

telar queadministrará esses recur

sos, sob a fiscalização do Conse
lho da Criança e do Adolescente.
.Já estão sendo preparados os

formulários para devido crédito e

também para as campanhas que
serão levadas a cabo junto às em
presas da cidade. Segundo
Leônida Nora, essa é a forma dos

empresários e pessoas contribuí
rem sem que tenham de desembol
sar nada, apenas utilizando aquilo
que devem recolher à União, dire
tamente para um trabalho efetivo
no município.

AGORA125% II DESCONTO
.

EM TODAS AS ROTAS
I\ITERNACO\IAIS DA .RlS!
o desco�to SÓ "we� as

passaget)SmternaclOnaJS
,compra�até 31 de outubro!

Amelhor notícia econômica
do ano: aproveite h9jemesmo
os descontos de /5% nas
rotas internacionais da Varig!

Você compra estemês,
. aproveita o desconto, mas via�
quat}do quiser, reSRffiadas as .

rondíções e prazo (IevaIiliie
dobilhete! .

s:
Vávoando até seuAmmhl

.

deVJagl'IlS 00 às ijls&,y;g.
Para� a validadeerondiQ1es destas
�, consu1teseuAgentedeV�OPTl�OU
as� daVarig.

-0-- .

Dentro do Brasil, continuam . ..,;:;ii.=;o;õiiii_����;.."";,,._

�as� ....1 _lN_F_O_RM_A_,Ç_Ô_ES_F_·O_N_E_71....-0_09_1......1
ddomésticas com escontos _.@
eaté40%! ,VÂ.AIG

AClMADE1\JOO, lAXê.
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h.

Caso de Poltela
.

UdoLeal
.

Policial: Genie que Sofre•

Há umas duas décadas, ser um policial era para aquela pessoa que, depois de

muitas tentativas, não encontrava uma profissão decente indicada às suas

exigências, para a sua manutenção. Quer dizer que, quando o sufeito não dava

para mais nada, para não cair na sarjeta, acaba sendo um policiãl. Depois, a coisa
foi mudando. Para ser policial, o interessado tinha que ter o curso primário.
Passou a receber um treinamento adequado, desenvolvendo uma nova menta

lidade, fazendo com que o elemento pesasse sua responsabilidade no desempenho
de umamissão que não deixa de ser árdua, perigosa e às vezes até bastante ingrata.

Mas, nem tudo mudou para melhor na situação do policial. Embora a

sociedade passe a exigir cada vez mais de seu desempenho, es governantes não

lhe dão o necessário aval para a sua própria manutenção e a Justiça exige muito
dele mas, não lhe dá o apoio que o mesmo merece e necessita. Um: policial hoje,
ganha mal; não é devidamente reconhecido ne desempenho de seu trabalho; anda
sempre armado, • mas nem sempre está autorizado a usar a sua arma; quando
comete uma falha, é severamente punido; nem sempre dispõe de veículos em boas

condições para se locomover com rapidez; às vezes dispõe do veículo, mas, não
do combustível; não tem o direito de greve, sendo obrigado a sofrer calado; não
dispõe de uma assistência adequada para a manutenção de sua saúde e a de seus

familiares. Enfim, na condição de servidor público, tem um péssimo patrão, que
é o governo.

Assim, quando alquém decidir falar mal de um policial, que procure primei
ramente considerar a sua situação que, em hipótese alguma' é das melhores, mas,
antes disso, uma das piores..

Ademir: "Que Saudade dáMeu-Fusca"

o Ademir Izidoro, rua Domingos da Nova, �47, tinha um Fusca branco .

lindérrimo pacas, que até parecia um "Pombinho".
O carrão do Ademir tinha placas JK-1575 é era do ano 83, sem dúvida um

bom ano para os Volks.
.

Mas, noúltimo dia 7, às seis-e-meia da tarde, o Ademir Izidoro entrou no

Supermercado Breithaupt para fazer umas compras, deixando o "Pombinho"
estacionado ao lado do estabelecimento, na rua Getúlio Vargas. Para sua

desagradável surpresa, quando voltou, cadê o fusca! Havia desaparecido. No outro
dia, o Ademir registrou a queixa na DPC, mas, até agora, nada do seu "Pombinho",
o seu saudoso fusca que só faltava falar, de tão bom que era.

Pois é, caro Ademir. Fique você sabendo que o fusca branco é o carro mais
manjado pelos malandrinhos que o rouba sob encomenda, para que o seu chassi

passe a acomodar sobre sí um belíssimo "Bugue". E assim sendo, se assim foi, hoje
já não resta mais nenhum vestígio do seu "Pombinho".

Entre Cachaça eNudismo: 3 Presos.

A Guarnição da PM prendeu o EnoWendols, de 47 anos que, depois de umas
e outras, resolveu perturbar o sossego dos moradores da rua Frederico Barte!.

O Amilton Spézia, 27 anos, servente de pedreiro, resolveu tirar a roupa em

plena rua João Januário Ayroso, ali na ponte pênsil, fazendo gestos obcenos.

O Luiz Carlos Salvador, 32 anos, eletricista, chegou em casa, rua José Teodoro

Ribeiro, Ilha da Figueira, com a cara cheia de trago e resolveu surrar esposa e

filhos.
.

.

A Guarnição da Polícia Militar, atenta ao compromisso de manutenção da

ordem pública, apanhou todos eles com a boca na botija e as levou direto para
a Delegacia de Polícia, aonde os comissários de plantão trancaram os anuaceiros,

Ora vejam só: um de 47 anes, um de 27 e outro de �2 anos. Pelo número de
anos vividos de cada um, é de se esperar que já tenham cnado juíza, mas, que nada,
continuam aprontando.

Aceita-se re...erva para festas de batizados e aniversários.

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

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

(antigo I<estaurante do Anú - defronte Banco Itau)
Massaranduba - SC

CP <=lassi±1cados

72-3363li
II

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



14/1,0
15/10
16/10
17/10
18110
19/10
20110

TR% Dia Fator da Atual.

36,22
36,66
36,83
36,86
34,83
33,02
35,17
37,35

13/10
14110
15/10
16/10
17/10
18/10
19/10
20/10

0,60542919
0,61685570
0,62626793
0,63471179
0,63463818
0,63531649
0,64520443
0,65513746

evereiro

Março I Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

,

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

(CR$) 5.534,00
9.606,00
12.024,00

- Jaraguá do

75,900,00
104.742,00

Isento
15
25

Como calcular: Deduza do rendimento bruto CRS 3.036,00 por dependente; a contribuição paga à
Previdência no mês; pensA0 alimentar integral; CRS 75.900,000 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 allquota respectiva, obtendo o valor a pagar.

Trlm m.

Indica Anual mull por Sem. mull por mull por mullpor

Data UFIR Data UFIR INPC/lBGE 20,0511 5,0270 3,0889 1,8085
IGP (FGV) 21,3829 5,3510 3,1554 1,8292

1519 CR$63,75 30/9 CR$74,68 IGPM (FGV) 20,5260 5,1412 3,0769 1,7829
16/9 64,63 1110 75,90 IPC (F1PE) 19,6648 5,1036 3,0699 1,7968
17/9 65,52 4/10 77,03 IPCAOBGE) 19,9313 5,0039 3,0675 1,8041
20/9 66,42 5110 78,18
21/9 67,33 6/10 79,34
22/9 68,26 7/10 ao,52
23/9 69,20 8/10 81,72

Salário até CR$ 32.449,67 CR$ 865,3124/9 70,20 11/10 82,96
27/9 71,21 13/10 64,22 Acima de CR$ 32.449,67 CR$108,15
28/9 72,30 14110 85,50
29/9 73,48 1511<1 86,79

Aeum.
CP Classificados Indices Maio Junho Julho A osto Setembro Aeum. ano 12 meso

Telefone exclusivopara
INPCOBGE) 26,78 30,37 31,01 33, 35,63 ,1
IGP (FGV) 32,27 30,72 31,96 33,53 38,99 1013,79 2038,29

você. Ligue já IGPM{FGV) 29,70 31,49 31,25 31,79 35,28 948,65 1952,60
IPA (FGV) 32,06 30,30 32,29· 33,34 37,25 994,93 20(15,19

72-3363 IPC(FGV) 29,94 32,82 30,74 ·35,69 35,48 1036,30 2102,87
IPC (FIPE) 29,14 30,53 30,89 33,97 34,12 918,25 1866,48
ICV (DIEESE) 30,40 28,79 30,31 35,05 720,00 1817,90

e bonsJ,iegócios rJ Em " ao més

Estado de Santa Catarina

PrefeituraMunicipal de
Guaramirim
DECRETO N° 064/93

Abre Crédito Suplementar no valor de CRS 4,800,000,00
Victor KleinePrefeitoMunicipal deGuaramirimno usode suas

atribuições, e de confonnidade com o artigo 1° da Lei nO 1,678
de Dez de Agosto de 1993,

DECRETA
Art. 1° - Fica abertoum Crédito Suplementar no valor de CR$
4,800.000,00 (Quatromilhões Oitocentos mil cruzeiros reais),
para reforço nos itens Orçamentários abaixo descriminados
cotístantes do orçamentoMunicipal aprovado pelaLei n°1.61O

de 29 de De;zembro de 1992:
0101 - Cimara Municipl de Vereadores
O1O1001200 1 - Manutenção da Câmara de Vereadores
3120-MaterialdeCOnsumo CRS60.000,00
3130-ServiçosdeTereeirose Fncargos ,CR$I00.000,00
0301 - Setor de Pessoal
03070212004·Manutanção do Setor de Pessoal
3130-ServiçosdeTerceiroseEncargos CRS20.000,00
0308033200·5 • Juros e Amortização da Divida Pública e

Previdenciária

3260-EncargosdaDívidalntema CRS30.000,00
43�0·Amortizaçi\odaDividaIntema" CR$400,000,00
0302 - Setor de Exp. Mat. COOL e Serviços Gerais
03070112009 - Manutenção do Setor de Exp. Mat. Com. e

Servo Gerais
3120 - MaterialdeCOnsumo ,., CRS 80,000,00
3130-ServiçosdeTerceiros eEncargos. CRS300.000,00
3230-TraiIsf. aInstituiçãoPrivadas.. , CRS 50.000,00
41:io·Equip.Material Permanente,.• ,.,., , CRS30,000,00
0303 - Setor de Esportes
08462242010 • Manutenção do Setor de Esportes

3110-Pessoal " , CRSI00.ÓOO,00
3120-MaterialdeCOnsumo r CRS80.000,00
3 Í30 -Serv, deTerceiroseEncargos. CRS250.000,00
0304 - Setor·de Agricultura. Pecuária e Psicwtura
04140752011· Manut. Atividades da Agricultura
3120-MaterialdeConsumo CRS40.000,00
041508720012 - Manut. Atividades Peco Pesca

3120-Material.. , , , CRS80,000,00
0305 - Setor de Segurança
0630174201"3 - Manutenção Setor de Segurança
3120·MaterialdeConsumo , CRS40.000,000
0402- Setor de Tesouraria
03080322015· Manutenção do Setor de Tesouraria

3130-ServiçosdeterceiroseEncargos.......... , .....CRS80,000,00
0501 - Setor de Serviços Urbanos, Obras e Saneamento
13764491004 • Ampliação e melhoramentos do Sitema de

Esgoto
3120 -MaterialdeCOnsumo CRS130.000,00
3130 - ServiçosdeTerceiros eEncargos , CR$SO.OOO,OO
0502 - Setor rodoviárioMunicipal
16885341009· Constr. Melhor. de Pontes, Esgotos e Estrada
Vicinais

3130-Servi90sdeTerceiroseFncargos CRS400.000,00
0701 - Setor de Saúde
13754282032· Manutenção dos Serviços de Social
3230 - Transf. alnstítuiçõeaPrivadas CRS1.000.000,00
0702 - Setor de Assistência Social
115814862033 - Manutenção do Setor de Assit. Social

3130-ServiçosdeTerceiroseEncargos , CRS60,000,00
9999 - Reserva de Contingincia
99999929999 - Reserva de Contingência
9999-ReservadeContingência CR$I.420.000,00
Soma.._ , CRS 4.800.000,00

Art. r - Os recursos para abertura do presente Crédito Suple
mentarprovém do saldo do EscesàodéArrecedação apuradoem
31/ 5/93.

Art. 3· • Este Decreto entrará em vigor na data da sua publica
ção, revogadas as dispsições em contrário.

Guaramirim, SC 10 de Agosto de 1993

Victor Kleine

PrefeitoMunicipal
Jair Tomelln

Secretário de Finanças.

·Mercado 'Financeiro"
HFAssessoria Financeira

A Hora da Revisão

oBrasil é, sem dúvida, umpais com caracteristt

cas muito peculiares. Inicia-se nesta quarta-feira,
a revisão constitucional, muito discutida quanto a

sua validade, visto que seus opositores a julgam
"golpe"porque será realizada, segundo eles, pen
sando e com com a influência das eleições de 1994.

Ftca.dtfictl para o cidadão comum entender que
assunto de tamanha importância seja movido por
interesses outros que não aqueles no sentido de

aprimorar Ci Carta, Mas o que muita gentepensa e

com razão, é que a constituição promulgada em

1988 estácom muitos de seus, dtsposittvos à espera
de regulamentação. Acredito que deveria ser esse

o argumento daqueles contrários à revisão. Afinal,
presume-se quepara que algo seja revisto ou apri
morado, segundo alguns polittcos, é condição bá

sica que o objeto em questão esteja completo em

sua forma e conteúdo.
O que veremos apartir de agora 000 é necessa

riamente uma revisão e aprimoramento, mas sim
uma nova carta, com novas caracterlsticas, visto

que a em vigor hoje é um conjunto de leis que não
se completam pela inexplicável falta de regula
mentação de um sem número de seus artigos, O que
toda a sociedade espera com certeza é uma clara

definição das atribuições do Estado, de umapoll
ticafiscal que venha afavorecer a estados e munt

clpiosprincipalmente, Afinal são nas cidades onde
as pessoas moram e trabalham, Tomara que a

proximidade com a eleição parapresidente, o go
vernador em 94 não embace a visão dos nossos

legisladores para problemas que não podem mais

esperar por solução.
À educação e a saúdepública devem finalmente

receber a atenção necessária. Os direitos e garan
tias indtvtduats precisam receber aprimoramento
para tornarposslvelminimtzar o estado de miséria
em que vivem mais da metade dos brasileiros.
Não resta dúvida que, sem o acessopara todos à

educação e a garantia de um atendimento mlnimo
com qualidade o Brasiljamais deixará a condição.
de eterno ''pais dofuturo". Cabe a nós na condição
de cidadãos cobrar daqueles que elejemos a verda
deira representação politiça.
Não podemos mais aceitar, porque talvez não

tenhamos outra oportunidade, de exigir dos nos

sos representantes que não se devem deixar levar

por caminhos e interesses outros daqueles dagran
de maioria,

Eduardo ·Carva}ho
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Paulo Ricardo Macllado

II

Copa Malwee de Volei
A copa Malwee de voleibol masculino e feminino, já definiram

os seus campeões. sendo a rodada final decidida na última terça
feira na associação Malwee, tendo os seguintes resultados:

Vaiei feminino: Colégio São Luiz/Choco Leite/FME ')4" 2 x 1

Colégio São Luiz/Choco Leite/FME ''B''. com este resultado a

equipe ')4" do Colégio São Luiz. acabou sagrando-se campeã da

copa na categoriafeminino e a classificação ficou: 1 o equipe ')4".
20 equipe "B". 30AABB.

Voleibol masculino: Colégio São Luiz/Choco Leite/FME 1 x 2

Cosmos. com este resultado a equipe masculina da Cosmos sagra
se campeã da copa. A classificação final: JO Cosmos. 20 Coi. São
Luiz. 30Botafogo.

Voleibol
A equipe do Colégio São Luiz/Choco Leite/FME. participou no

último final de semana na cidade de Joinville, de mais uma etapa
do estadual infanto I de voleibol masculino; obtendo dois bons
resultados:

Colégio São Luiz/Choco Leite/FME_3 x O Pinheiro T.C.
Parciais:15/04. 15/08.15/09
Colégio São Luiz/Choco Leite/FME 3 x 2 Colégio Bom Jesus
Parciais: 15/07.15/12.12/15.13/15.15/03
Parciparam os Atletas: Jonhy, Guilherme. Alexandre. Rodrigo.

Geordano, Stephan, Ricardo. Cassiano. Patrick, Fernando. Leo
nardo. Cláudio. Juliano. o técnico: Ademar Mazinhâ Zaganski,
Auxiliar: Gilson.

----

Momento da entrega dasfaixas aos campeões, nos aspirante_s,pelos experientessêniors, vice-campeões

Aspirantes enfrentaram equipe sêniors
. -

Amizade recebe as"

faixas decampeãoRápidas
"Está de parabéns a administração municipal de Schroeder, pela
grande organização que fez em comemoração do aniversário

daquele município .no domingo passado. Com competições. entre
elasfutebolveterano.jutebolfeminino efechado com chave de ouro
o dia, com um belíssimo amistoso contra o GEJuventus tendo como
seu adversário uma seleção local. ..

*EoAtletismo ejudôforam os únicosprejudicados com o rompimen
to do Clube Atlético Baependi com a PrefeituraMunicipal, impe
dindo os atletas que representam o nosso município realizem seus

treinamentos 'para as disputas de novas competições. Infelizmente
até-no esporte amador municipal. há interesses acima de tudo.

"Começou sexta-feira dia 08/10 a "Schutzenfest", que nestes dez
dias de folia seja contagiada de muita alegria. Teremos competi
ções de tiro carabina. flecha e chumbinho. com certeza será a

melhor "Schutzen'. E dá-lhe Chopp!

pelas campanhas doAmizadenos
certames do futebol amador da

região, fezuma avaliação e decla
rou que "apesar das dificuldades
enfrentadas, acabamos com um

saldo positivo. Fomos campeões
nos aspirantes, vice nos sêniors e
ainda na 3a colocação na la Divi
são de amadores".

nicípio eemespecial ao Amizade.
Stringari também declarou ao

CORREIO DO POVO que pre
tende abandonar as atividades

esportivas no próximo ano em

função de problemas de saúde,
principalmente. "Tambémporque
temos de dar oportunidade para
que as outras pessoas possam dar
a sua parcela de contribuição ao

Amizade, além do que, é impor
tante que novas idéias contribuam
para que a nossa sociedade tome
um novo impulso e se mantenha

sempre nas primeiras posições",
disse ele.

Guaramirim - O timeda Soci
edade Esportiva e Recreativa
Amizade de Guaramirim, cam
peã da categoria Aspirantes do

campeonato de futebol da Liga
Jaraguaense, recebeuasfaixas em
amistoso realizado no último do

mingo em seu estádio, contra o

time deveteranos daprópria soei
edade, que conquistouovice cam
peonato em sua categoria, tam
bém pela liga.

Alécio também fez a entrega
de urna placa ao prefeito munici
paldeGuaramirim,VietörKleine,
comohomenagemeformadeagra
decimentopelo apoio que ele vem
dando ao esporte amador no mu-

Alécio Stringari, atleta, trei
nador e dirigente do clube e que é
um dos principais responsáveis

,

Edital de Leilão
O Doutor Edson Luiz deOliveira, Juiz Substituto em exercício

do cargo de Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Jaraguá do
Sul, Estado de Santa Catarina, na Forma da Lei, etc ...

Faz saber (em resumo, art. 687 do CPC) o seguinte: 1° Leilão:
Dia 18/10/93, às 14 :30 horas, pelo valor superior ao da avaliação
(CR$ 160.000,00) corrigido no dia do leilão. - 2° Leilão: Dia 81
11/93, às 14:30horas,porquemmais dere maior.lance oferecer.
- Local: Às portas do Edifício do Fórum, à rua Guilherme
Wackerhagen, n° 87, nesta cidade. Autos de Execução n° 326/93.
- Exequente:- Haus Participações Ltda. e Chalé Imobiliária e

Representações Ltda. - Executados: Teresa G. Camargo -

LincolnDelmarRistoweEdeltrudesBargRistow. - Bem à ser
leiloado: Linha telefônica n" 72-:3104, pertencente a Teresa G..
Camargo, - avaliadoemCR$160.000,00emdatade30/8/93. Nos
autos não consta qualquer ônus ou recurso pendente. Fica através
do presente edital, intimados os executados, caso os mesmos não

sejam encontradospeloDr. Oficial de Justiça. E, para que chegue
ao conhecimento de todos e a quem interessar possa, foi expedido
o presente edital, que será publicado na forma da lei e afixado as

. portas do Cartório da 2a VaraCível, deste Fórum, Dado epassado
nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos víntedías domês de setembro
do ano de 1993. - Eu (Sérgio AlbertoMartins), Escrivão Desig-
nado o subscrevi.

-

Edson Luiz de Oliveira
> Juiz Stilistituto e.e._

Copa Santa Catarina.

Juventus cada vez mais líder
Jaraguá do Sul - Jogando no

últimodomingonoEstádioAderbai
Ramos da Silva em Blumenau, o
Moleque Travesso colheu mais
um bom resultado fora de casa ao

vencer o Blumenau nas penalida
des por 4 a 3, após o empate no
tempo normal em Õ a O.

duas defesas e com isto-trazendo pe de Mafra venceu por 3- a 1.
assim mais dois pontos importan- Com estes resultados a classifi-
tíssimos fora de casa, o Juventus cação passou a ser a seguinte:
vira e turno da chave como lider
com 10 pontos ganhos. Na outra

partida do grupo, em Rio do Sul,
Atlético de Ibirama e Operário
Mafrense empataram no tempo
normal em 1, a l , nos penais a equi-

1 ° Juventus 10 pts.
2° Blumenau 07 pts.
3° Brusque

.

Operário 05 pts.
5° Atlético 0:3 pts.Desde os primeirosminutos da

partida a equipe da casa envolvia
o Juventus, que muito recuado foi
pressionado quase todos os 90 I.: - _11. - •�.. TA .ft�.minutos, mas a equipe ��.�
blumenauense deixava a desejar
nas finalizações, fazendo com que Servimos toda variedade em lanches. Às sextas,
o goleiro Márcio Ventura fosse o temos costela.
grande nome do jogo. Rua Joinville sInO (em frente ao Cizeski)

.

Maisumavezogoleirojuventina Jaraguá do Sul- SC
.

foi o herói nos penâltis, fazendo.;���,eIn�m�"T-!�������I"""!!""""!'i!'�-""iii!!'!�.
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