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Divulgação

Ex-senador completa
cem anos 'em outubro
Nesta sexta-feira, 2 de

setembro. na Catedral de
Joinvillc às 17 horas, o cx
senador Carlos Gomes dc

Oliveira, nascido em 12 de
outubro de 1894 e que está
completando cem anos de .

'idade. vai receber da Univer
sidade Federal de Santa
Catarina o título de "Doutor

Honoris Causa". homenagem
máxima da instituição que.
cm seus 33 anos de

existência, foi concedida a

apenas sete pcrsonalidadcs.
nenhuma delas de Santa
Catarina.

'

Carlos Gomes de Oliveira
foi vereador. deputado
estadual. federal e senador da

República. de 1952 a 1959.

Em 1955, quando presidia o

senado, deu posse ao presi
dente Juscelino Kubitschek.

Líder do PTB. foi um dos
mais próximos interlocutores
do presidente Getúlio Vargas.
tendo acompanhado dc perto
toda a crise que culminou
com o suicídio dc Vargas.
.Também advogado. escritor
e historiador. encerrou sua

vida pública em 1960'.

Fevereiro -

Mínimo fixo

Operáriosdaserraria reâraram os destroçosdeixadospelofogo quequeimou todo o estoquedaempresa

Produção ele olericulturas em exposição Desfile marcou .J5 anos de emancipação

Até domingo. ·L prossegue a IV Expofcira ngroindustrü;hl.: Guaramirim, evento central das comemo

rações �Ios -1-5 anos dc cnumcipaçâo política do muuicipio. Os expositores continuam realizando bons

Páginas 5, 6, 7 c 8.

FON:E (0473) 78-3200

FAX (0473) 78-0304
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Pedras ao vento
o veneno destilado pelos adversários de·

ÂngelaAmin aindanão surtiuefeito. Oraivoso
NelsonWedekin.oartificial PauloAfonsoVieira
e Qaristocráti co Jorge Bornhausen, úni co quej á
esteve no comando do palácio SantaCatarina,
j untos só têm feito aumentar os índices de prefe
rênciadadeputadade acordo comas pesquisas
credenciadas feitas todas as semanas.
Até agora, a mulher do senador Esperidião

Amin passou incólume aos petardos.disparades
não contrasuaatuação política,mas contraasua
condutapessoal. Com vozmansaerouca, trope
çando nadicção,ÂngelaAmin põeafamíliaem

primeiro plano e vai em frente. Fosse hoje a

eleição levaria em primeiro turno, repetindo
Vilson KJeinubing que, no PFL, da mesma

forma ignora os adversários e já prepara sua

mudança paraBrasília.
Amassaeleitora, naverdade.já anda "cheia"

da verborréia rasteira das campanhas políticas.
E aí reside o sucesso dadeputadaaté agora. Seus
adversários cometem omesmo erro do PT: quem
lideraas pesquisas sempre é desonesto, ladrão,
etc. Isso é faltade competência, de argumenos,
de conhecimentos ou, que seja, de esperteza
política.

Quarta etapa do real

o real vem se revelando um

programa eficiente de transição
capaz de permitir que a economia

. brasileira possa chegar até o final
do ano, e do governo, com uma

. taxa de inflação mensal baixa e

um nível de atividade superior ao
do pri-_
meirose
mestre.

Não
rep re
se n ta,
contudo,

ReD/llãD
ser6ví6vel
semumD

relDrmD

EDITORIAL

um ver

dadeiro
Plano de Estabilização pois lhe
falta um elemento essencial para
garantir a estabilidade do valor
damoeda em urna perspectiva de
médio e longo prazos: amudança
de regime fiscal, isto é, a reforma
estrutural do setor público que
assegure o saneamento definitivo
das finanças do Governo. Não
basta equilibrar as contas gover
namentaisde formaprecáriacomo
parece está ocorrendo este ano

em que, valendo-se da
inexistência de um orçamento
aprovado, oTesouro simplesmen
te não libera recursos indispensá
veis ao funcionamento de órgãos
e serviços públicos, como os de
saúde. É preciso que o Governo

* Marce/ Domingos Solimeo

tenha condições de realizar in- mandato, as propostas de emen

vestimentos em infraestrutura, da do texto constitucional. Res
manter a malha viária e rodoviá- tarn, no entanto, mais de quatro
ria, realizar obras de saneamento meses desta 'terceira etapa doPla
e destinar recursos suficientes à no, queexige cuidadosa adminis
educação e segurança sem recor- tração para evitar que os riscos
rer à emissão monetária ou ao que o ameaçam - descontrole de
endividamento. Além disso, é gastos, aumentos de salários aci
necessário garantir que a Previ- madaprodutividadeedefasagem
dência possa atender a seus com- cambial - possam prejudicar os
promissos imediatos e, também, resultados obtidos até o momen-

os de prazos mais longos.
.

to. Há tempo, também, para ace-
Tudo isso exige reformas es- lerar o processo de privatização,

truturais que implicam na neces- com o que se reduziria a dívida
sidade demudançano texto cons- pública e o seu serviço, facilitan
titucional para rever a questão de do o equilíbrio das contas gover
estabilidade do funcionalismo e

-

namentais e a queda das taxas de

juros.
A reação positiva da popula

ção à estabilidade dos preços abre
. caminho paraque o governo atual
tome as medidas necessárias para

.
preservar os resultados obtidos
até agora, cabendo à sociedade
conduzirà Presidência e ao Con

gressocandidatos comprometidos
e capazes de realizar as reformas
e assegurar aestabilização defini
tiva da economia. (Agência Pla

nalto).

da isonomia salarial, o sistema
tributário e o previdenciário, e

transferir funções e atribuições a
estados e municípios. E também

para ampliar o programa de

privatização, eliminar os mono
pólios e acabar com as restrições
ao capital estrangeiro para incen
tivar novos investimentos e o

crescimento da economia.
Essa quarta etapa, provavel

mente, só será viável a partir do
próximo ano, mas o ministro da
Fazenda pode antecipar os estu
dos para a reforma da Constitui

ção, de sorte que o futuro presi
dente possa encaminhar ao novo

Congresso, logo no início de seu

*Economista ediretortéc
nico do Instituto de Econo
mia da Associação Comer
cia/ de S. Pau/o.

CORREIono POVO
_ EugênioVk:torSchmöckel

DiretorGeral

FranciscoAlves

Reminiscências
A ocupação da temu índios e imigrantes

.
-

A foto que uparecc aí cm baixo,
mostra o estilo de habitação - o

enxaimei - largamente difundido
no início do século, no interior do
distrito de Jaraguá, então perten
cendo ao Mun. dc Joinville.

No lado direito, aos fundos, vê
se ainda algum vestígio de como

iniciavam os colonos a ocupação da
terra: casas de paus fincados no

chão e cobertas com folhas, especi
almente a palmácea guaricanga.
Depois a cohertura era com folhas
de flandres e, finalmente com te

lhas de barro queimado, comomos
tra esta ilustração.

Graçasa nímia gentileza doprof
Balduino Raulino, DO. Secretário
Municipal de Cultura, Esporte e

Lazer de Jaraguá doSul, recebemos
cópia autêntica de um oficio do
Consulado Austro-Húngaro, exis
tente no Arquivo Público do Esta

do, que bem retrata a ocupação nem
sempre amistosa da terra, em nosso

meio, eque tomamos a liberdade de
transcrever, com a redação da épo
ca: "Joinville, 16deagostode 1911.
Exmo, Snr. Coronel Goveruador do
Estadode Santa Catarina. Tendo-se
dado no dia 14 do mez de Maio do

corrente ano um assalto de indios
no districto de Jaraguá (Garibaldi),
no qual foram completamente des
truidos osbens dos colonoshúngaros .

Carlos Burger eDaniel Horangoso,
subditos daAustria-Hungria, e pelo

.

que estas famílias ficaram na

miseria, vem esta Agencia Consu
lar pedir a V. Ex. de providenciar
pará que os ditos colonos recebam
uma idemnização recompen-sadora
de poderem continuar nos seus tra

balhos domesticos.
O primeiro colono, Carlos

Burger, pae de numerosa família,
foi no dia 14 do mez de maio assal
tado na sua residencia e obrigado á

fugir sob pena de morte, pois os

assaltantes indigentes éram numa

maioria tão avultada que Burger na
defezá dos seus bens não podia pen
sar. Quando hóras depois Burger
voltou em companhia de alguns vi
zinhos não encontrou mais cousa

alguma dos seus bens, senão uma

casa demolida. O prejuizo que
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Burger sotlreu roi por mim na pre
sença do meu secretario e duas tes
temunhas avaliado em um conto de

reis, não contando que para esta

familia continuar sempre perigoso
de morar num lugar que não lhe dá

segurança de hoje para amanhã, .

não ser victima de outro assalto.
Pois já há oito dias este consula

do recebeu novas noticias que os

índios outra vez ameaçaram os co

lonos n'aquellc districto.
O segundo colono Daniel

Horangoso sabendo o que, se deu na

residencia do seu visinho Carlos

Burger, deixou a sua moradia fe
chada e fugiu com sua familia para
mil lugar ruais povoado, voltando
no outro dia em busca de roupas,
encontrou a porta de sua casa que
brada e ahi uma destruição dc
todos os objectosqueos indios não

queriamlevarconsigo. Alu também
foi o prejuízo pormim avaliado em

Rs 600$000.
É evidente que estes colonos

não pódem perder o que lhes custou
à ganhar em muitos annos com II

mais extrema economia, e como é
natural que alguem os déve auxili

ar, venho mais uma vez pedir a V.
Ex. para providenciar n'este senti
do.

Entre os colonos há pouca von

tade de continuarem á morar num

lugar perigozo, com a constante

'ameaçá de não só perderem todos
os bens como também a propria

- vida. Assim é que uma família de
nome Bimbaum já no dia 8 deste
mez deixou o .seu terreno e emigrou
outra vez para aEuropa, o que.como
estou informado, se dará em bréve
com outras familias, mais se esse

Govemo não providenciar urgente
que os colonos tenhammais segu
rança.

Esta agencia consular fez o que
é possivel para acalmar os colonos
e os assegurou que o Governo.dó
Estado tomarámedidas para garan
tir-lhes toda segurança".

Na época do acontecido era go
vemador do Estado, o lageano CeI.
Vidal José de Oliveira Ramos
Junior.

Fritz 1'011 Jaraglt� - 08/94
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Retranca
(CM)

Pelá tangente
Como estratégia, a atitude da deputadaÂngelaAmin em

mandar um atestado médico ao invés de comparecer ao
debate promovido domingo pela RBSfoi correta. Ela que

desponta em todas aspesquisas como favorita dos eleitores
catarinenses não tem mesmo que ficar latindopra cachorro
magro. Ou seja, servir de saco de pancadaspra quem tem, no

máximo, metade do percentual a ela conferido. Por outro
lado, demonstra não estar emocionalmente preparadapara

embates desta natureza.

Vontade
Com a edição da IVExpofeira
Agroindustrial, Guaramirim dá

um exemplo àqueles que não

fazemporque acham que não dá

certo. O que não falta lá é oti

mismo. Aliás, talvezjá seja até

hora de se pensar em alguma
feirapermanente naquela área.

Habitação 1
Secretário de Habitação de

Jaraguá, Ademir Izidoro, toma
posse dia 8 e terá dois anos e

quatromesespara cumprirpro
messas da atual administração:
construir mil casas populares.
Além disso, vai trabalhar com
UI1l déficit habitacionalfurado,
de 2.400 casas.

Habitação II
Déficithabitacional compreen
de todos aqueles que nãopossu
em casaprópria, o que inclui os
que pagam aluguel residencial.
Na verdade, por interesses me
ramente políticos, as prefeitu
ras semeteram, há algum tempo
nesta seára. Que é de competên
cia do governo federal. E que

exige competênciap(lra se bus
car as verbasdevidas aosmuni

cípios.

Habitação III
Se aprefeitura tiver, realmente,
Interesse em saberqua! o déficit
habitacional em Jaraguá, que
abra inscriçõespara osque não
têm casa própria. Aí sim, tere
mos números reais. Poderiam,
por exemplo, começar dentro
da própria prefeitura.

Rua Pedro Francisco Klein, 167
Guaramirim • SC

Em silêncio
A to de inauguração dasedepró
pria do Corpo de Bombeiros
VoluntáriosdeGuaramirim teve

presença maciça de políticos
doPMDB, deJoinvil/eedo Vale
do Itapocu. Só que sem direito a

discursos, convenientemente
distribuuiosentre aspessoascom
méritos na obra.

Sucesso
Cerca de 2.300 pessoas foram-
ao baile da Festa das Socieda
des Atiradores (VI
Schtuzenvereinefest), sábado
passado -

na Expofeira
Agroindustrial de Guaramirim.
O dobro do público registrado
no evento de 1991. Sitial de que
as pessoas estão com bom as

tral. E isso é bom.

Esclarecendo
Repórter Juliana Stouernagel.
daRBS, garante que não usou o

termo "favela'ínamatériasobre
o loteamento SantoAntonio, em
r-e» Rios do Norte. E sim,

"migrantes". Acha que a detur

pação corre por conta de WIl

político proprietário- de terre

nos naquela área.

Sinal
Prefeito Durvoll 'asel acha que
está colhendo os primeiros re

sultados de sua decisão em não

apoiar candidatosmajoritários
sem ter garantias de obras. Es
tado prometeu para esta sema

na depósito da primeira parce
la, de US 135mil, destinadas às
obras na área de segurança
pública.

Fone/Fax
(0473) 73-0419

ALIMENTOS

A

Angela diz que combate à
\

fome é uma dasprioridades
FlOrianÓPOliS - "Dizer que

a fome será erradicada de San
ta Catarina pode parecer apenas
uma promessa vazia, mas dizer

que o governo buscará mobilizar
toda a sociedade para alcançar
este objetivo é muito mais que
umapro-
messaou

inten- (ondidato

ÂngeÍa e Luiz Gomes,' candidato a senador -

um dos maiores produtores naci
onais de alimentos", ressaltou a

candidata do PPR, acrescentando
que "se já aprendemos a fazer
alimentos para omundo é porque
somos suficientementecompeten
tes para fazê-lo também para to

dos os catarinenses, independen
temente da situação de cada um".

às empresas públicas, sem que
elas percam seu vínculo com o

Estado, acionista majoritário, ter
vida própria e autonomia, afas
tando a ingerência política e pres
tando contas ao governo através
de seus resultados e balanços, em
assembléia geral. "Esta é a mo

derna administração das empre
sas sob controle do Estado, que
precisam se tornarmais eficientes
e competitivas", observa
Bornhausen.

Recenternente. durante encon

tro com funcionários c direção da

Alcales Informática Ltda.
Manutenção e vendas de microcomputadores,
periféricos e suprimentos
OFERTA: AT 386. SX 40.\1 /lZ - DRlI'E /.2 E /.44J/IJ -11D-/70.HB

.UOS/TOR,51 ri.-I-J/OSO-JI()[_SE- (i"B1SEm.\I/S/-TORR/�� TEClA

DO 10/ TEL1AS -; EST4BILlZAIJOR 800 W-I ITS - JOGO ('�-IP-IS

Como na alimentação, Ângela
Amin sugere, também, um traba
lho de parceria na área da saúde.

-

"Vamos ampliar as portas de en
trada para o setor, de tal forma a

eliminar as concentrações e pro
mover um atendimento mais per
sonalizado emais humano", resu
miu a deputada.

Celese, Bornhausen citou como

exemplo de contrato de gestão a

Companhia Vale do Rio Doce, em
Minas Gerais, que é uma das mai

oresempresasestataisfederais. "Ela
só sc tornou eficiente para poder
competir com asmaiores empresas
do mundo no gênero depois do
contrato de gestão", disse o candi
dato 40 PFL. Mas garantiu que
nada Será imposto pois defende
uma ampla discussão de formaque
o contrato seja realmente um pacto
entreo.governo � os funcionários
elas empresas.

VtSITE NOSSA
LOJA

Fone/Fax (0473)
71-8353

Rua Joinville 1178

ICEMACHINE
COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA_

Peças Originais Consul, Prosdôcimo, Brastemp,
White-Westinghollse, Gás Freon, R-12, R-22

Bornhausenprega contrato degestão

ção". A qflsr umaafirma-
•

ção é da par(erlO
deputada . • .� .�l
fe de ra I (Dm s«le�a�s

Ângela
Amin, que- disputa o governo do
Estado pelo PPR. Segundo ela,
nada é mais degradante que a

fome "e não se faz nem um gover
no e nem um Estado com degra
dados". No'seu plano de governo,
Ângela Amin propõe uma parce
ria comunitária, aliado a busca de
todos osmeios que estejam dispo
níveis parà se atingir esta meta.

Disseque será uma atitudeque ela
cobrará todos os dias, antes de
seus auxiliares, depois de todos os
agentes públicos e, depois, de toda
a sociedade. IIA fome não cobrirá
de vergonha o nosso Estado que é

MODERNIDADE

Florianópolis - O candidato
ao governo estadual JorgeKonder
Bornhausen (PFL) garantiu que,
se eleito, não faz parte de seus

planos a privatização de empre
sas estaduais como a Celesc,
Casan, Ciasc, Epagri, Imprensa
Oficial e outras. Diz que: ao con
trário, num eventual governo do

PFL, empresas públicas como o

Besc e a Celesc adotarão o contra
to de gestão que, para ele, é uma
das mais recentes novidades da
moderna administração pública.

O contrato de gestão permite

R$1.100

, ! : '
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:� Estado deve ·depositar esta! Morreuo "Caro Colega""!

semana verbapara a cadeia am�:�;:::p�:��:':::;::;'�I��'C:��;:��
lu com ele por longos quarenta anos, ao adentrar na antiga

J '

Sociedade Atiradores "Jaraguá", que se converteu em Clube

l� , araguá do Sul- Ö gover- compreende, numa primeira eta- feitura fei a doação do terreno.já Atlético Baependí, hoje sentem a partida do companheiro
no do Estado deve depositar ain- pa, a nova cadeia pública, a Casa pronto para construir, do projeto que parte da transitoriedade do homem para a eternidade de�I da nesta semana a primeira par- do Albergado e o setor adminis-' e dará a mão-de-obra. A área Deus.

II��,
cela do trativo, Todo o projeto prevê, ain- total do terreno localizado �10 No Livros dos Salmos (90, v.lO) está escrito: "Os dias da
c o 11 V ê - •• da, a construção de duas novas bairro Jaraguá 84, é de 19.100m', nossa vida sobem a setenta anos, ou, em havendo vigor, a
nio assi- Pl/me/ro delegacias (regional e de polícia)' dos quais 1.047,47m' serão ocu- oitenta: nestecasoomelhordeles écanseira eenfado. porque
n a d o parcelo e o Instituto Médico Legal. pados com as edificações: tudo passa rapidamente, e nós voamos".

'I com a
' O valor dá primeira parcela é 739,21m2 com a cadeia, que-terá O "Caro Colega" chamava-se Carl Otto Enderle, filho

prefeitu- cDbre 40% de aproximadamente R$ 135 mil, 51 celas, inclusive para mulhe- de Franz Anton e Ana Luise Warbech Enderle, nascido em� ra de o que representa 40% do valor res; 88,44m2 para a Casa do AI- Berlim, aos 16/Q3/1912. Com a eclosão da 2a Guerra Mun-
� . Jaraguá dDS (VS/DS total das obras. Estão previstas, bergado e 165,82m2 para o setor diai,foichamadoaservirasforçasarmadasecomaevolução
I' do Sul como repasse'do Estado porforça de administração.No máximo em das operações acabOu prisioneiro de guerm no front francês� pata' a construção do complexo do convênio, outras duas parce- 30 dias as obras deverão sermiei- e experimentou os horrores da fome, em' ratão do que lhe

L . p.;"iknciári° do w,un;.ip;o <j" las eQlV.lo"(comgidOs.� pre- adas.

,:::nl1ouJ>da vida� wi)ai� ........ de

:1 $eM(NÁftIO� ,

"

, ", ,,' Desiludido côm uma .EilrÓpà tcitâ'l\lCIlte:destrU�, o�
. .?-;4 .:.: � <::,�,;. ,�'•.

'
.

'

,,' ,; ':.
_ "" .;

.

'0' "
.' , :odOminiodeideo��rava��q.roquctcStouc;a..,

�·,'t::�<;�I#�I!Ir',?u.;ISÇ�t:e'.:,��):�!\eCl!rB(JS�·�lIt.U�ªfS:: �:' ,�.�1;=i�,:�:·,=�:�:=,·
,M�c'�10$ .cl<)'V�e � ltapoçu', o" ,q�sereãliZíJ'lUI&c�B8R-"" ::��ão,��;,��- .'" TàÍn6émtndJâl�íiim:a iCartro e�VOlYt.u 'atividá,;, .

,

. , �(���I)��!toJ�.'�m�� ", :��B�}�-,,', :'triçaeSf�I��tqr��s;,dereeu-o�' desíingilÍ$iieas�s'�d8síßdúsUi,as�ni�s,am�''mClplo,de SChtoeder, wn senn- tiClp�ainda.representantesdo :peração,de�ploraçãorura�.�e e daWegSlA, e1hexpan$lo:
,

. ".

'

'Ilárioparadebat� assuntos rela- Ibama,Fa.ã;,PolíciaAnibiental, " USos urbanos e áreas especrars, Em 10/0711951 casou-se com Gertrud Geffert Eooerle c
,c�onlld()S �m es iecursQS natu-, 'Casan, Camae, Epagri e prefei-, Com ,a participaçã.o, da arquiteta' o comela ptocul'OU'deixar a turbulenta São Paulopantviver a,

rais damiciQrregião, em prosse- 'turas, Rosana Silvá dos Reis' e do tranqüilidade de Jaraguá do Sul. ".

,

'

guim�tOaoPlanoBásicodeDe- Até às 16 horas, a programa- engenhreiro florestal Robin Nunca deixou de praticar seu esporte predileto: o bolão.
senvolvimentoRegional, apartir ç� prevê a discussão dos .se- Henrique Pasold. Tornou-se sóciodoC. A. Baependí e filiou-seaoÁ$ d�Ouro, .

D.C., que Serviu como tesoureiro por longos anos, exímio
SA,ÚDE,,�' "o', ,"

<o'
"

'.
"

.e : jogadordebOlão-o�dub:-des,uapreferêllCii, partíeí-
, ,.', � .' <, i,' "..

"

'It.
pande de .in\lmeráveis, embates de5P,Ortivos,nó CAB,. 't;� ,.

'

�

,,:D.ß'Gn;�u'>"'li" C'IA:."'i:"n�nm'Q'1·�"'·U'mm"O I'CO 'competições'locais.noE�o,eß\é�C$lädOs,i��ive'.o'··�'��J'�.lii, ,.';'
"

..

:

,�••�� �IU,. " , r', :IJ ..

"

,�' ,<�'
"

-t ,emeócontroSintemaCionais,seJjlpreconi�valjosa'óola-,.·
, '. , ',,",',' ",.',' '. � r �-' .. ,'o' '".," _"" '. o;bóraçãoebba,vóntade.O·Ás.'OUro��oóínUtéßi�emsUa"SdtruetÍer �Atnl�'clees.u-, '. ;, "giàtuitlmentê,'Como atua�nte :,', .rios:,públi�0a��m' 1.0�" sendo' ",DÍemória liistóri(:a.: nos qilatlO,l�:qtie.coiltam� vjda 'o'

,N

•.•==.:::.::� �!'.��,.����:�::�,. ':t...�.to!i.�����=jt:.'" "

par' de: ..Sa(jdê, a p� :,� '" ,wdiologia: Além"do médico; a' � ;vigçnç,���o t�a'E;Có�;�s��;�: ''s: �ffi�ö'ç8tãrinéOSé'� bd$ileirö.' "", '7 " '��'"','" ,'5throederooÍlstatt.>uaMCêssida;' ,
' 'prefeitura çontratan\ Um a�1iar '

'

menor'���a{��:f,Jla,go 'a ",�m, i
.Já SQfrendo há algum tempo dos males da têi'ceitaidade,

,de da, eonfrataçio de m8i$ utq: c1e enfermagem, melhorando a, :servidor::llas,sa _;ser: d�,R$"t 65 ','; ,domingo.foi iíltema40-noHospital·São 1osé", onde, infeliz-,

," médioopaiaaprestaçãOdeservi- qualidade do atepdimento ,e; pos- reais., :,�om,pr'p'�eténdo a re- mente veio-a falecer às 23':40 horas, tendo o seu Corpo ,sido
'çoS no Posto de Saúde Munici- sibilitando' a intensiflca9â,o do '

;-ceita.:dó'l11unicipioem 44% só velado na Igreja Evangélicà.Luterana - Centro, e dado a

.p�. SegundoasecretáriaIolanda serviço de saúde preventiva. '�com a, folha de--salários. A sepultura, no dia 29, 'ao jazigo da famflia, no Cemitério
Cardozo Atanásio, que taníbém Salários ,}ntençã,o segundo.Hertel, éme-, Municipal- Centro,.com gran(le acompanl'lamento.
presideoConselhoMunicipal de Projeto do prefeito Hilmar ", lhorar gradativamente os ven- O Carl - o querido "Caro Colçga" - foi um exemplo de

". ,Saúde, a partir de meados de se- Hertel, enviadQ à Câmara de' .:Cimentos dos funcioná'tios vida; metódico, caráter reto, amigo eCoIDpanheiro dos que
tembro serão implantados os ser- Vereadore$, propõe el(:vação �Jnunic�p�,is ,$e�pre que ':bou.. lhe ....odeavam. Descance em paz!. (E�V.,S.)

'o', viçO$degineoologiaeobstetricia do pisó sa�arial do,sfuncioná- ,

ver ir:túe�ent0 n�s receitas.;<_'."
.. :��.: . _"-.',\

, I I ; I I , )
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Jaraj!;uá do Sul, 1 de setembro de 199�

FALECIMENTO

'SÄNEBox2��a:ô'plêlu"çheiro� impede a salda 'de,insetOs e pequenos
'

··=:i�t�iI:����e!:=
'dispclntv,",�{:�,,�j_ij���!l'� os ,ptodutos ,SANEBOX com pronta
:.én�a din.lo·��fébn�o�:;.' __

.

,. ';: ,�, .' .

"

'
"

,

, .

'

,COMÉRCIO,iE'IIEMêSENtAÇÕES'MANSKE LTDAÍI
, .:. '< RUA JOINVILLE, 1.532 -"FONelFAX 72-1185 - JARAGUÁ DO SUL - SC

,

••·.·E COISA,BO PASSADO, , , , , , , , .. <.' ' • , , , • , •• , , , , •• < , , • "

',: �'
,.

, •.

,

. . ,.", I I , , , , ,

'. ,', ••• .

_-.. , � --

:MAO CHEIRO.�
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ANIVERSÁRIO

Guaramirimfesteja emancipação eExpofeira
continuagerando bons negócios atédomingo
organizadores e exposi

tores da IV Expofeira
Agroindustrial estão' satisfeitos
com os resultados alcançados até
agora, desde- o dia 26 último,
tanto em negócios como em pú
blico. O coordenador geral do

...

" .

v..... I5"�."".... dc
outoraar D pteIeIIlc certificado 11

Jornal CorreIo do Povo

porbevct*'o�a)IC8Rri-=ifO
.. til � de Ofdo.Dlih
�DOUâda:Ie.

Ja� do &Llfde Juaho de 9.If.

&Aniversário 45 anos deGuaramirim .

evento.LauroMurara,prevê que nicípio em termos de
as expectativas iniciais serão infraestrutura no que tangeà ins
superadas e que o volume dene-

.

talaçãoaquidenovas empresas",
gócios diretos e indiretos será comentaMurara.

.

bastante significativo. "Além dis- Visitantes também tem sema

so, a Expofeira também serve nifestado demaneirapositiva só
para divulgaro potencial domu- bre o parque industrial domuni

cípio, amaioria atéentão desco
nhecendcporcompletoacapaci- .

dadeprodutiva deGuaramirim e

a qualidade de seus produtos,
alguns deles nQSmercados naci-

PAUWBAUER_II90
DEPUTADO FEDERAL PPR

onal e internacional.
A programação festiva dos

45 anos deemancipaçãopolítica'
deGuaramirim,na qual destaca
se a IV Expofeira Agroin
dustrial, prossegue nesta quar
ta-feira assim distribuída: 20
horas showmusical; dia 1 ó/O<):
19horasNoiteCultural Sesiana; .

dia 2/09: 21h30 concurso Garo
ta IV Expofeira e baile com o

conjunto Pop Band. Dia 3/09.:

EM BRASíliA
por Santa Catarina e por Você!

20:00 horas baile de Rei na So

,ciedade Esportiva e Recreativa
Ouro Verde, em Guamiranga,
comocçmjuntoBadenBlu;23:00
horas noParque de Eventos, bai
le com os conjuntos Os Aventu
reiros e Piazottes. Dia 4/09 às 14

horas.Festival de Dança Infan
til; 2Ó:OQ horas soirée no Clube
Efektus e 22 horas, encerramen
to da IV Expofeira Agroin
dustrial,

Chico Alves/CP

Sábado à tarde a comunidade guaramirense desfilou pela 28 deAgosto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO no I'OVO - 6 ·AMVALI / NEÓÓClOS' Jaraguii dö Sul,

Jenichen FllhoéCidadâoHonorário

iniciou sua carreiranamagis
tràtura, tendo atuado compj�iz)' <;otiJunidadedeGllarqmirimprestigif)u asessão deoutotga'do título'
substitutöemMafra.Itaiópöks, ""

Rio Negrinho, ÔioPÍ.sio
Cerqueira, ' Balneário ; :

Camboriú, .ltaj(Ú, PiçaI"fa,$. e
Gaspar. ;

- , .

_É, tambérn, formadoeml'e- .

dagogü�petaFäculdade.cleEdu
. caçãodeJoinvilleepós..grädu-

-

.

adoemDireito ProcessualCl-· ,·-t
vil e dó Trabalho pelaFepevi
(Itajaí). Falando em nome de
seus.colegasdaCâmara, o ve..:

readorLauroPrõhlichlembrou;
emseudiscurso.servdeverdos
cidadãos deGuaramirimpres
tarhonras àquelesque, porseus
méritos, fazem jús a este tipo
de homenagem". E acrescen

tou: naindamais quando se tra
ta de alguém como Artur

HOMENAGEM

.

Ern sessão solene reaíi
zadanodomingo pelamanhã, a
Câmara de Vereadores de
Guaramirim entregou o título
de Cidadão Honorário ao juiz
deDireito Artur Jenichen Fi
lho, que
desde 10

de n o -

vembro
de 1985
exercia
as. fun

ções de

juiztitu-
.

lardaComarca, JenichenFilho
está desdejulho passado' na
Comarca ·de Pinhalzinho, no '

oeste cätarinense, O homena

geado é natural de Indaial e
formou-se pelaUniversidade.
Federal de Santa Catarina no

.

ano de 1981, quando também

Juizotuo

og%no'
(Dma/tO .r/e
F

Pinho/zinno.

Guaramirim . 'têm
estrutu;a' para o

.

Ch,�oAívesJCP
• desenvolvimento

Da esquerda 'para a direita (3', Artur Jenich�n Filho

Os 243,2 km" do território de
Guaramirim são habitados 'POl;
uma população estimada cm 22

milpessoas.dasquaiscercade 11
mil são eleitores, Auma altitude
de Zlmciros em relação ao nível
do mar, o município faz limites
com os municípios de

Màssaranduba, Schroeder,
Araquari, BarraVelha e Jaraguá
do Sul.O rio-Itapocu é o'maior
curso d'água que banhaomunicí
pio, que tem uni clima quente e

•.úmide.não registrandoexcessivo
.

verão, nem demasiado rigor 110
inverno, com uma temperatura
médiade 20 graus.
r A região caracteriza-se pelo
relevo escarpado, em faixa de

aproximadamente oitoquilôme
tros no extremo Norte e relevo
forte,ondulado naparte limítrofe.
CI:,)111 a região do Alto Vale do

Itajaí. A vegetação, como em

''j'j, :todd o Vale doItapocu, está eo-
berta pelacanela,peroba e canela

condiçãodeprofíssíonalcomo 's�ssafrás� Guaramirim tem uma
.

de.amigo, pelasuacondutasin- economiadiversificada,que con
guIar, isentade·quaisquerinte-· templa o município como o 460 .

resses". O homenageado, visi- , arrecadadorde ICMSdoEstado.

velmenteemoeionado, agrade- , No se�n�gÍ'opecuá�oexist�m .'

ceuahonrariaaele.concedida 850 propriedadesrurais,amaio-
.

pela Câmara de Vereadofesj,. riaminifúndios, i:e.sponsáve�spor
para ele composta, acima de ,cérc� ��AO% da �conoml� 'do

t d '''d'
.

d' ids dã
' município.predominando as Ia-

.
, u' o . earmgos ecr a· aos

.

.'

I '.'.' .

1
.,.

.

.

d
. vouras de arroz,banana,milho e

e' eítos pe o povo e
1

,"

1 (pepi.. .'". I" "
.

o e!,!cu turas
.

epmo, vage.rn, to-Guaranunm. Econc Ul�. Es- .mate, pimentão e repolho, entre'
t�u�rgul�oso det:rmrus,uma outras). Opàrque fabril temB7
pátria,mrus�.m chao que eesta empresas . que produzem mas
terra maravilhosa chamada sas alimentícias, -conservas,
Guarami-rim". A sessão sole- malhas,móveis, tintas e verni-
ne de domingo serviu, tarn- zes, metalúrgicas e benefi
bém, para registrar a passa- ciamento dearroz. NQ comércio

gemdos45 anos deemancipa- e prestação de serviço são 402

ção políticadeGuaramirim. estabelecimentos.

Jenichen Filho, pelo trabalho OprefeitoVictorKleine, em
prestado à toda sociedade

.

sua manifestação, disse que
guaramirense" . "aprendiarespeitá-lo, tanto na

PERSiANAS JOSÉ EMMENdöRfER LIdA.
._--- ... ---------------------'-----'----

Consulte-n()s, fazemos
orça.mento sem

- FUNDADAEM1917

,Tpadição em:

- Pepsianas
Residenciais e Comepciais

,
.

VENDAS E REFORMAS
Rua Jacob Buek, 46 .: C�ntro

(ao lado do Bese)
.

Fone (0473) 72�0247
,

Jaraguá do Sul - sc L ! :
---_ ... _ .. _---.,_"-------------------"'------__j: ,�

Móveis sob medida .--�:i

.4.' _.;. 1

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jaraguá do Sul, 1 desetembro de 1994

SEGURANÇA

"Bombeiros Voluntários têm
,

,

sedeproprio: em Guaramirim
Corno parte das festivida

des dos 45 anos de emancipação
política deGuaramirim, foi inau-'
gurada namanhã de sábado a sede
doCorpo de.llombeirosVöluntâri
os, uma edificação de doispísos
construída com recursos da comu
nidade,
prefeitu- Traba/IID
Fa e go
verne do

',EStac;{o;A
'�
fundada
em 2 de

,d8qua//D'
DIIDSdeu

, l8Sul/adtJS
agostode

,

1990 possui um corpo ativo de 16

bombeirosvoluntáriosenestespri-

meiros quatro anos de atividadesjá
àtendeuum total de 16 ocorrências,
.tendo suas viaturas - dois carros
bomba e um veículo leve - percor
rido 1.346 quilômetros, totalizando
987 horas/homem de trabalho.

Presidida por Orlando Satler e
comandada por Amoldo'Ielles, a
corporação começou a ser

viabilizada em 1990, pelo então

presidente da Associação Comer
cial Industrial eAgrícola,Reinaldo
Ristow.Através do deputado Udo
Wagner.fci assinado um convênio
com o governo do Estado que.jun
tamente com os recursos arrecada
dos junto a comunidade, garante a

manutenção das atividades, '

CORREIO DO POVQ - 7

Área construída'de ,200m:: em doispisos'�
,." '. ,""

, Comandante Arnoldo Telles 'A equipe de'bombeir�s voluntários

VARIG
�.

.

Av. Marechal "Deodoro, 122 - Fone/Fax (0473)' 71-0'091

'Jaraguá do Sul - SC

CARGAS

, '

...... � � .. ��.,.'.��.�.,.>

...JL
,r

r

RIO-SUL
E E'NCOMENDAS

• J; 1 /
.': 1 t I t � 1 , �'t , ) ., -: 1: � " � '. • , I

, , , • • • • • • � • � , , , j I , j I' I I � 1 i.', _ .. i' I .A, t !!

- - _, � ,_;., W.J, J.__"'.M-,J...,J. .....1....! .::...:.,..::. � _' __ � 1; • __
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CORREIO no )'<)YU -' g, AMVALI / NEGÓCIOS • • Jâr�l�uã de Sul,

Epagri desenvolve duas· novas Fogão elétrico revoluciona.
• I,],] ,] b d

.

�':,1,1 sistema comum de cotimemo
vaneuaues ue oa pro ·.UttVlUaue pa;�:;:o������:; ��:�:;;'::�h:j����,!!::.

ao Brasil, fabricado pela For- toou simplcsmenteesquentara
nos Jung, de Blumenau, moder- comida sem muitas preocupa
no fogão de cozinha elétrico. ções. De um modo geral, todos'
Embutido em móvel com tam- os tipos de panelas podem ser .

po de mármore, com duas ou utilizadas mas omelhor desem-
, quatro bocas, possui uma cha- penho é conseguido com pane- :

pa vitrocerâmica importada da las de inox, com fundo total
Alemanha sob a qual estão re- mente plano, que proporcionam
sistências cuja temperatura maior aproveitamento de calor

pode ser graduada de 700 a e economia no consumo apro- ,

6000• Com vida útil entre 1 O e ximadamente 120kwhlmêspara
.

15 anos, é dotado de um uma família com quatro pesso
termostato que mantém a tem': ., as. Dependendo domodelo, seu
.peratura desejada.

.

custo varia entre R$ 800,00 e
,

Além do cozimento de ali-
. R$1,400�OO� Em exposição no .�

mentos como em outro fogão.' estande daBerlim Cozinhas.
'j

RI:?:ICULTURA

N a IV Expofeira Agroin
dustrial deGuaramírim, um pavi
IMo mostra exclusivamente pro
dutosagrícolas, piscicultura, abe
lhas, pequenos animais e pesqui
sas desenvolvidas pela Epagri na
rizicultura, esta uma das princi
pais ati-
vidades

agrícolas
domuni

cipio.
Em um

dos

estandes,
estão ex�'
postas duas -novas variedades de
seme�tes, �� arroz desen�olvidas
pelaEpagri de'ltajaí: aEpa:gti106
e a Epagri 101, esta última ainda
nos campos.demultiplicação de-
vendo estar à disposiçã.o dos agri- , '.'

cultores na ptóximà �l'a.· �"- '·:;�if€4s'1iovfiltitiJidaâesjoHj";'íles�:'vJlviJaspela Epagri de Itajaí
São variedades de ciclo curto, .

,

com safras após 120 dias do plan- agrônomo Alcibaldo Pereira, ticamente todo o estado de Santa
Iío.rSua capacidade produtiva é ,Qermann,estascontínuaspesqui- Catarina. Esta atividade é essen
alta e facilmentepodemsercolhi- sas feitas pela Epagsi: deve-se a ciaI; segundo Germann, para ga
das entre 35 e 40 sacas pormorgo uma grande deficiência, em todo . rantir um bom produto no merca
contra a média de 30 de outras oßrasil, de produção de sementes do consumidor. Em relação às
variedades. De porte médio, são de qualidade pela-inicíativa.pri- duas novas variedades desenvol
muitomais resistentes à brusone, vada. . vidaspelaEpagri, as expectativas
uma doença que se propaga atra- Eni· Guaramírim já existem sãodequeambasseadaptemmuito
vés de um fungo e que pode dizi- dois produtores - Radwànski e bem à região dó Vale-do Itapocu,
mar lavouras inteiras em pouco Vick, que fornecém sementes de principal produtora de arroz de

tempo. Segundo o engenheiro qualidade e certificadas para pra- SantaCatarina.'
- "

, ..�

IpDgri 106
jótlstóà .

,diJpOSif6o'
�proplolltio

Fabricada- em Caxias dó Sul primento, tem capacidadepara 40.
(RS) pela empresa Guerra e re- toneladas de carga.
vendida na região por Maestri .()cônsumodecombustível(óleo

.

Implementos Rodoviários Ltda., ,'. dieseljéomesmoquearnaioriädos
o semi-reboquetreminhon articu-

.

veíqdos de transporte, porém sua

ladg graneleiro está chamando a economia está no me�or desgaste,
atenção de quem visita a IV de pneus em função de seus sete

Expofeira Agroindustrial de eixos, incluído aí o do veículo. O

Guaramirim, especialmente dos semi-reboque, em exposição na

que trabalham na área de trans- parte externa da Expofeira, está .'

porte graneleire. São duas carre-
.

.sendo comercializado, com pneus,"
, . ",

. tas "e 'um cavalo �ecâníe0, parà �/···àR$,:3"8:rtUtlricH1ihdoócillhitffiã({"
��. ;:> ",;.: , ","_ �. ".'.

,�

..", --.}; -<:,-:. ',:��",_'" .

"

." ._., ....._
. .;.:"" ..... -i, -,' -', "'::... • ;;.,J,,- _.,'. �,_ ",_

_.
'.,

-
. , ,

"traÍl�.eörte de granéis a longa l-�-;.. "'. ��tefÇ.ejr'p�.,Ó'pJ;ßÇQ,Vnaré.ç1�k
./.i.í'FinI.fP'1 "":'f':f.'l; ,ri - ·it�'!Ié;�9�lj�)&\:ri'c&t: _'!. M.:'HS' 'l"'ili:1 1;,; '_f'�1L'1&
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UDO
",,�c:a·...ER·
COMPETÊNCIA NA ASSEMBLÉIA

. .IiOVERNADORÀ - ANGRAfSANDER
.

.: '.
.'

SENADORES -lUIZ'GOMESlKlEINÜSING' OEP, fED. -'PAuto BAUER

. '

IT.l1••,alQM:__CIUíl,••l,t1.
Nascimento: 12(0311949 .

Filiação: Affonso Wagne� e Gilda B.ruch Wagner
Estado Civil: Casado - Margit Neitzel Wagner
3 filhos' Marcelo, Fernanda e Mônica.

'

- Técnico em Contabilidade
.. Administrador de Empresas
- Especialização - Fundação Getúlio Vargas (RJ)

ATIVIDADESEXERCIDAS
- Diretor da Assoo. Comercial e Industrial de Jaraguá do .Sul
- Professor
- Vice Presidente C. A. Baependi - Jaraguá do Sul
- Presidente da ABIGRAF (Associação Brasileira das
Indústrias Gráficas) Regional de Santa Catarina (6 anos)

- Vice-Presidente da ABIGRAF Nacional (SP)
- Presido do Clube de Diretores Lojistas de Jaraguá do Sul
- Diretor Distrital, Vice-Presidente e Presidente da Federa-
ção dos Diretore!> Lojistasde.5antaOatarina (Florianópolis)

- Diretor da,Confed. Nacional dos Diratores Lojistas (RJ)
- Secretário Adjunto da ,Secretaria de Cultura, Esporte e
Turismo de Santa Catarina (Florian6)ilÓlis)

- Superintendente da Fundação Catarinense de Cultura
(Florianópolis)

.

AT.IVIDADESATUAIS
- Conselheiro Deliberativo da Associação Comercial e
tndustrial de Jaraguá do' Sul

-·Conselheiro Grêmio Esportivo Juventus
� Membro do Conselho Estadual de Cultura
- Industrial

'.

- Oomerclantê '.
'

- Deputado Estadu.al

NOVIDADE

Total segurança no manuseio daspanli/oS

VANTAGEM

Carreta leva mais carga com
economiagaràntidadepnells
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VENÂNCIO 'DA.SILVA PORTO, 353
lARAGUÃ,DO.,SUL ·,SAIU.CATARIIA ...

FDNEJFAX ..
. (0473)72-1492
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CORREIODOpovo-lO AMVALI t'NEGÓCIOS Jaraguá do Sul, 1 de setembro

Fundos Comercial VarandãQ
Guaramirim - SC

PÁRA-BRISAS
pc;p(]-brisas e vidros,
novos e usados pUNI

automóveis.

Em Nef'eu Ramos 00

Iodo do campo Eslf'ello ..

�ér8io's
Cab 1·

. =l Unissexte eirerros.
Cortes - Permanentes - Manicure -Penteados

Tinturas - Cremes - Maquilagem
Atendendo de Segunda a Sexta-feira das 13:30 às 20:00hs
Rua Athanásio Rosa nO 363

Atendendo com

hora marcada1r 72-2218

f ne' (0473) 71.1117 RUG Joio
..

Picolli, .0 104
O • . JaragUQ do Sul • sc

Creci 0914 _ J

Não perca
tempo

* Casa mista com

120m2, terreno com

705m2 sito a rua Bahia.

OBS.: Aceita-se carro

como parte de paga
mento.
* Casa dealvenaria com

142m2, terreno com

450m2, IlhadaFigueira,

(próximo aIgrejaNossa
Senhora Aparecida),
* Terreno com 450m2,
loteamento Versales.

Ligue Já!

VILA NOVA -

Casa em alvenaria,
próximaaoSENAI,
c/ aproximadamen
te 11Om', terreno c/
450m' RS
45.000.00

FIGUEIRA - Ter
reno comercial (es
quina) cl frente de

29,5 metros para a

rua José Teodoro
Ribeiro - Preço: R$
12.000,00

alvenaria, cl IOOrnl.
edificada, em terreno

de esquina. cl

31.9.SOrnl, localizada
noLoteamentoBruns
Rua José Panstein s/no
- RS 35.000,00

VIEIRAS - Casa
em alvenaria, toda
murada,próximaao
Rei dos Botões - R$
20.000,00

GUARANITR�-CENTRO
ÚLTIMA UNIDADE - Rua28 de

AgostolNo prédio do BESC. Aptos!
novos - 156m' (suíte, 2 qtos, 2 salas

conjugadas, cozinha, área de serviço e

garagem) - Preço: Entrada de 30%,
mais financiamento direto.

JOINVILLE CEN

TRO:Apto.cl202rnl
Ed. Presidente, frente
ao Colégio Santos An
jos - Ao lado.da cate- .

dral (possibilidade de
troca com imóvel cm

Jaraguá)

tes cl
infraestrutura - En
trada de 40% mais
8 (oito) prestações

nodeesquina,narua
Thomas Francisco
de Góes, C/40()ml,
edificado cl casa

RS

com 579m', de es

quinacomruaJosé
Teodoro Ribeiro,
fazendofrentepara
a referida rua em

3l,5metros

Loteamento City Fi

gueira (Bruns) - Ótima
casa cm alvenaria cl

apox.l3Onr,edificada
cm terreno de esquina,
todamurada.�:R$
32.000,00

LALAU - Terreno cl frente pl rua Bernardo
Dornbusch em 17 metros, fundos com RFFSA
em 17 metros, totalizando 542m2, edificado
com casa em alvenaria c/ aprox. 200m2.

Preço: RS 45.000,00 (aceita-se carro ou
imóvel como parte do pagamento).:

VILA LALAUIPROX.
MARJSOL-Casaemal
venaria cllSOm', 4 qtos,
demais dep. todamurada
cl<CrC8emaJunínio-Rua
GermanoM8IquanIt, 170
- RS 49.000 . (Em condi

ções)

Aplo. claprox. 220.()()m2.
mais guagem, ao lado da
Rocreativa Marisol, em

cima da 'Walter Veicu

los'. Preço: RS SO.OOO.OO

FIGUEIRA _ Terreno de

esquina, cl aproximada
mente 579.00m:Z com

31,50 de frente para a rua
José Teodoro Ribeiro,
próximo a antena da rá
dio - Preço RS 16.000,00.·
Aceita-se C8JTO comopar
te de pagamento.

VIEIRAS • Rua 601
(1I11@Uá1Schroeder), ter
reno de 540m2 osquina
com rua 470. odificado
com pRdio em a1venoria
(2 pavimentos), cl3 Íolas
oomerciais o 3 aptos. RS
144.000,00

ARMAÇ�O/PRAIA
GRANDE-F......plmor
- 600_ ove» Res
_ do_Baino,_
Jente_em a1venoriacl
aprox. 24Qm2, an ter. cl

aprox. 900m2• Preço:
UO.OOOURVs

CENTRO - Apto.no Ed.
Hass - Av. Mal. Deodoro, c/3
quartos. Preço: R$ 32.000,00.

FIGUEIRA - Te'.
reno c/350m2, pró
ximo Colégio
HolandaGonçalves
no Lot. Waldemar
Schmitz - Preço: RS
7.500.00

Excelente terreno;
próximo a Weg I,
em frente ao Colé

gioAlbanoKanzler
- c/ aprox. 1.62()ml
- RS 30.000,00

CENTRO - Ed.
o.denia - Rua BarIo

doRioBI'lIDCO.Aparta
mento cl 4 qu,vtos (1
sulte1 3 banheiros, 2
salas, Sacada, área de

serviçoel!lll'8Flll-PR
ço: RS 30.000

edif. em lerreno cl
4SOm' - RuaGermano

Malquanltrf' 310(p-ó
xima • Marisol) RS

3S.000,00

CENTRO - Sala comercial térrea,
llituadá na convergência das ruas

Guilherme Hering, cl Jorge Lacerda,
ao lado da Imobiliária Iracema,

contendo 50m2• Preço R$ 22.000,00.

VILA LALAU -

Lotes com 375m2 -

R$8.5oo,OO

AMI7ADEfrRis
RIOS DO NOR
TE - Lote 110 final

,
do calçamento da
rua Roberto
Ziemannc/8Q0m2-
RS6.500

CHAM
PAGNHAT -Casanova
em olvenoria, cl aprox.
3.SOm' excetento acaba
mento, ediL eni tcrrenó
cem aprox. S4Om' - RS
120.000,00

CENTRO - F"",te-pI 2
ruas:José Emmendoerfer'
olosé MeJ1CgO!ti, Íettcno
01 aprox. l.200rg�.
edilicadocom_ em al·
venaria com 14Sm2 - Pre
ço: RS 90.000. (Estuda-sc
proposta)

CENTRO - At,.. da

Jara8llá Fabril - Casa
semi-acabada, cl projeto
prevendo aprox. 300m' •

RS 75.000,00

CENTRO - Rua José
Emrn...doerf... • Excden·

; te lote cl4S0rß2 (IS x 30).
próximoooAlelierdelnd.
deQuadros l Américas -

Preço: RS 10.000.00
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"Vamp" épreso ao tentar Incêndio durou sete' horas e
arrombaraRecreativaWeg

\

.,.

.

. •

Jaraguá do Sul - Apolícia.
• âeund«parcialmenteserranaprendeu domingo (27), por volta .

das 18 horas, Sandro Douglas
Klein, vulgo "Vamp", 18, resi
dente na ruá Henrique Fernando
Milck, VilaLalau eomenorR. R.
B., de 16 anos, quando tentavam

. arrombar a Arweg (Associação
Recreativa Weg).

Segundo o escrivão Natalício
PedroRodrigues, quando adupla
tentou arrombar a porta o alarme
disparou, assustando-os. "Conse
guimos prender R. ainda corren
do, mas Sandro escapou, sendo

preso à noite, quando roubava
uma motocicleta no Líder Club".

De acordo com Natalício,
Sandro já têm pelo menos dez

passagens pela delegacia de

Jaraguá do Sul, por furto em resi
dênoia e toca-fitas de carros, mas
todas quando era de menor de
idade. "Vamp" ficará detido na

FLAGRANTE

F'aça-se
nota'f'·

no

Kamisão

INCONTROLÁVEL

J araguá do Sul - o Corpo
de Bombeiros Voluntários levou
sete ho-

teve seu estoque queimado por
completo. "Guardamos asmadei
ras demelhor qualidade e as per
demos", comentou o gerente da
serraria, Alfredo Uestereich.

Na hora do incêndio, que co
meçou por volta das 21:30 horas
de sábado, nenhuma pessoa se

encontrava trabalhando. Para o

proprietário da empresa, Fridel
Schaft, o inicio do fogo pode ter

. sidocausadoporumcurto-circui
to. "Não se sabe os motivos de

ras para
controlar
o fogo
que des
t r u i u
50% das

(urlD-dr,uilo

pods Isrsido
O r,sptJIISÓVS/.
/)S/DIogodepen

dências
da serraria Rio Rafael, na locali
dade de Ribeirão PedrasBrancas.

SandroDouglasKlein: "Vamp"
delegacia até ser julgado por este
fato. R. foi liberado na segunda
feira à tarde. A polícia não tinha
nenhum registro de ocorrências

A empresa fabrica esqua-drias e como começou, más a princípio

contra o menor.

VESTINDOVOCÊ DE CORPO INTEIRO
GETÚLIO VARGAS,. 55

Fogo durou sete horasprovocando grandesprejuízos à empresa

tudo leva a crêrque possa ter sido
um curto", disse. Por outro lado,
Alfredo afirma ter desligadG to
das as máquinas na sexta-feira,
ao término do expediente. "Veri
fiquei e tenho certeza que desli

guei tudo". Os prejuízos ainda
não foram levantados, mas a per
dademadeiras foi grande. "Além
de perdemos a metade do nosso

estoque, o fogo também queimou
aproximadamente dezmáquinas
e 45% dasmadeiras que estavam
no galpão", lamenta Schaft.
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FÓRMULA INDY

Diretoria compra passe de Emerson renova com

Índio eafastaCarlosAlberto ��������O�i��������'
Fittipaldi anunciou em entrevista trabalhojá desenvolvido". Quan-.:
coletiva na semana passada. em to às suas chances de conquistar o

"

SãcPaulo, sua renovaçãopormais título nesta temporada, Emerson';'
dois anos com a equipe Penskel já não demonstra todo o seu oti-

,

Marlboro e Philip Morris, com mismo há duas corridas atrás.,
opção de mais um imo. Nas tem- "Como cheguei em terceiro nas"
poradas de 1995 e 96, o piloto duas corridas passadas. e All
continuará integrandooMarlboro Unser ficou em primeiro em uma,
Brazilian Team. "Nós que somos minhas chances de ser campeão
pilotos, sabemos da 'importância diminuiram.poiselctl.lnserj abnu
de ter um patrocinador como a uma diferença de 40pontos"res--;:
Marlboro, que não se limita ape- tando quatro etapas para o. térmi-

'

nasàspistas. masnosacompanha no da temporada. É só ele termi- ':

ao longo da carreira e participa narumprova entre os seise come-
dos contratos com a equipe", dis- morar. Só mesmo com muita soro

se ele. te eu poderia revertei" esta situa- ".

De acordo com Fittipaldi, com ção. Mas tudo é possível", co-
a renovação do. contrato. "fica menta o piloto.

DECIDIDO

,
I
I
,

i,

J araguá do Sul - A direto
ria do Juventus comprou, na sex
ta-feira passada, em definitivo o
passe do atacante Índio. O valor

pago pelo jogador gira em torno
"

de R$ 30.000,00, que será quita
doemduasparcelas, umajá liqui
d a da.
Mas o

presi
dente do

Juvenlus leve

príDrklode 110

(DmprodD
olo(oo/e

clube,
Aristides

\

Panstein,
não reve
lou o va-

lor exato da transação. Índio veio
no início deste ano doBandeiran
teBirigüí, time do interior de São
Paulo e seu passe pertencia à um

empresário paulista.
'

Afastado
Em reunião com a comissão

técnica, a diretoria decidiu afas
tardefinitivamente omeiaCarlos
Alberto. O jogador foi afastado
do time titular, segundoPanstein,
por indisciplina. "Quando o trei
nador o colocou no time reserva,
ele siÍnplesmentedisse que se fos
se para ficar no banco, não joga
ria mais"; .revela o presidente,
afirmando não precisar mais do

jogador. "Temos o Fábio e o

Ronaldo naquela posição, que o

susbtituem à altura". Segundo
Panstein, ojogador teriaditopara
algumas pessoas que iria pedir a
'conta. "Estamos esperando", ar
gumenta. 'O goleiro Alexandre
'Júnior também foi afastado e teve
seu contrato rescindido por este
mesmo motivo há dois meses e

meio.

Oempresátio ÂngeleMargutte
também estava interessado no

passe de Índio, "Ele nos falou,
que caso adquirisse o passe do

jogador, o levaria parao Joinville

Si/vinho não atuou bem e saiu vaiado do campo ao ser substituido

'Terceira fase - chave E

EauiPe FG J V 'D GP GC SG
1 ° Chapecoense 2 I 1 o O 2 o 2
2° Tubarão 1 I O 1 O 2 2 O

3° Inter L I O 1 O 2 2 O

4° Juventus O I O O 1 O -2 ·2

Os critérios de desempate são: 1°) número de vitórias,
2°) saldo de gols, 3°) gols a favor e 4°) confronto direto

napróxima temporada", concluíu
o presidente.

O Juventus entregou-seaofor
te esquema demarcaçãodo técni
co Joel CastroFlores, eperdeu na

primeira rodada da terceira fase

para a Chapecoense, no João
Marcatto, por dois a zero. No
outro jogo deste grupo, entre Tu
barão e Inter, o placar foi de dois
adois. Algunsjogadoresdo "Mo
leque Tr.avesso" se destacaram
na partida, como o lateral direito
Lin e o zagueiroMoser. Silvinho
que foi substituido por Ricardo,
que retomou aos gramados de

pois da cirurgia feita no joelho,

saiu de campo vaiado pela torci-
da.

'

Apróximapartidado Juventus
será contra o Inter de Lages. O
jogo será - no Vidal Ramos, em
Lages e está marcado para do

mingo, às 15:30 horas.
Patrocinador

O luventus entrou em campo
no domingo passado, patrocina
dopelaMalwee. Segundo ovice
diretor,AlcirPradi, este seria um
ato de agradecimento à Wander
Weege. "Elecomprou 50 bilhetes
da rifa do Corsa", conta Alcir. O
valor total pago pelos bilhetes foi
de R$ 25.000,00. Emerson, na entrl!)'ista, anunciando sua renovação com a Penske

,

• Materiais de Construção;
• Pneus, Ferragens;
�, ç/�trQcJo.mß$ticos;

I.' f. 'r(jt1i(Jp$l�'r;pnfecçõeS:

�

A VISTA l>ESCONTOS ES?E.CIAIS
VAUDADIE03lO9/94

BREITHAUPT
, ..
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