
w

I
, /f':��:'
r- "

BAUe
IIMPREssol

1:":::;''':'''::::,,:'::,IIÇ.II:::'::Íl,,::::,:::;'j:;:ii 1!:!,l,::,,;',::\::i'!::líll�i;I;:1�::::i,(*;iílj', ';:;:::;;11111111:::::::;:::1' '·li::::::::,,::::::IIIIIII:t�::i::::::;':::� "

';

,"

" :
.

, :�,'
' ,

,. ; , !' (- .... � l. \: " " , '

.. <·'t ..... ,;.. ,;. • •• •.•••. •• �

�Aberturaontem CR$ 2.750,00 = R$ 1,00 Cadernetas depou- Novembro- CR$ 15.021,00
C y - Começou a circular , pança com aniversâ- ,Dezembro- 'CR$ 18.759,00

Com.R$ 0,8590 R$O,861O ontem a moeda de R$ rio hoje, 1� terão um
Janeiro- CR$ 32.882,00Tur.R$ 0,87 R$0,91 0,25 comdistribuição, rendimento de

Regional ontem .. para os bancos. 2,9511'%. Fevereiro- CR$ 42.829,00

Par.R$ 0,88 R$0,89 Mínimo rIXO - R$ 70,00

BIBLlrrrECA ESTADUAL
RUA TENENTE SILVIRA,343
CENTI�O

I
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Dalmar

População pediU a safda do deleitul�

AFASTADO

Rosattocdeixa O comando
�

.

dapolícia em Schroeâer
o delegado José Carlos Rosatto, responsável há quase 10

anos pela delegacia de PolíciaCivil de Schroéder, foi afastado
do cargo segundo portaria publicada no dia 22 de setembro
último no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina.

Página 19

Novo presidente. Ainda 'não há

será conhecido candidato para

após 72 horas, presidir Juventus
'Página3

liA COMERCIAL"

TUDOPRONTO

,

vao as umasno
Presidentes e mesários eleições do próximo dia 3,
das 201 seções eleitorais além das orientações ne

de Jaraguá do Sul foram cessárias sobre como pro
ontem. à tarde ao ginásio ceder em relação ao siste
do Sesi, onde receberam madevotação.Em'Corupã,
as umas lacradas e omate- que faz parte da 17a zona
rial de votação para as eleitoral, todo o material

res.

, Página 20 Distribuição do materialfoi ontem no Sesi
.

, � ,

CONTABILIDADf; CP Editora e Gráfica CP Ltda,

I
7E;�i721 . "'--_"ili @_@fJ'!iA_lffJ@_O�_U�_�_:;@_--&t...TL_IffJ1!Xj_._D@_�lfF!lL_��_�_'!J&_'_UfffiA_'!A...rtlt_>g�_�_.@_@_&t_VJJfiJ_@1III!!0VlL_�IIIIIJI�_lt11....

·

ti, ;� ,

,,� I:' • ., "I. I ,1 It' J. , '� ,
... , I{).'

� � (�
, , Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



. '

,�
,

-<.,

'EOITORJAL

VQcê?"'é
,

,�

- ....

Senadores' e mordomias
o 'c'on'heCido senador

Humberto-Lucena, presidente do

Senado, com seu mandato prestes

rtJoséCastilhoPi"to
I

luta em que está empenhado o

senador Lucena, senão vejamos: -

Os senadores têm um mandato de
oito anos e portanto emprego
garantido por esse período com'

salários mensais elevados;
franquia postal, telegráfica e

telefônica; passagens aéreas '

gratuitas; assessoria comis
sionada; ótima aposentadoria, e

mais isto... ös senadores folgam
quatro dias na semana e como esta
é de seis dias úteis e para algumas
classes, apenas 'cinco, ceneluímos
que, os senadores "trabalham"
somente dois' ou um dia por
'semana. Então, éou não éumaboa
mordomia e alt mais do que isso
uma sinecura'1

é considerado crime eleitoral e daí
.

o ato dé impugnação.
Mas o inusitado desse caso é

que o senador embora ciente da

resolução do TSE contestando a

sua
. candidatura baseado na

decisão dos juízes que foi de 5
votos a 1, continua' fazendo
campanha pelasua reeleiçãoéomo
se nada de anormal venha
existindo e até já se considera
reeleito. Vamos ver agora com o

desfecho do caso se a razão
está com o TSE, ou com o sr.

Humberto Lucena que segundo
consta goza de grande

prestígio no sertão do seu

estado onde faz e desfaz.

Bnfim, seja qual for o remate,
achamos que vale o sacrifício e

usando de todas as armas nessa �Jornalista

a termíaar e

desejando
continuar
usufruindo
as mor- .1. .J..
d o' m i a s .,.,.".,.
oferecidas�
pelo Senado
candidatou-
se à reeleição, mas teve esse
intento impugnado pelo Tribunal

Superior Eleitoral devido a

impressão a seu pedido na gráfica
do Senado, semqualquer despesa,
de 130 mil calendários com sua

fotografia numa verdadeira

propaganda de sua candidatura e

queda maneira como seprocedeu,

•Grn.ßca::-ioraCPLtda.
. .
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.OPassado só e Impor-

tante se o seu tempofoi'
bem empregado

Há70anos
- Em 1924, apareciam em Jaraguá vã- começada a reconstrução da estrada
rios casos de V81Í01a e o Intendente do Rio SeRO e, em seguida devia ser

ArturMüllerprontamente notificavao reconstruída a estrada Itapocu, dentro
SuperintendenteMunicipaldeJoinville. do critério de pnoridade, esta última
que prontamente enviava vacinas con- ligando aBanaruil e Hansa. em condi-

traavaricela.Aaplicaçãoerafeitapelo ções tais para tertráfego de automõ-
.

dr.OttoLanghoff,médicorecemvindo veis, facilitandoafápidacomunicação
a Jaraguá. entre a séde e os distritos. A estrada
- A preocupação com as estIadas eta - Itapocu era a via de comunicação que
uma constante e a Superintendência corria toda ela - de Joinville - Bananal

Municipal de Joinville remetia um ca- - Jaraguá e Hansa - toda pelo lado
minhão para melhorar as estradas do esquerdo do Rio Itapocu, nóDom. D.
2° distrito (Jaraguá). Também era re- Fraócisca.

Há57anos

-Em 1937, o CORREIO DO POVO até 60 dias para locais com mais de
tinha novo gerente, na pessoa de 3Okm.Opaie,noimpedimento,amãe,
Fernando RaulRamqs AIarcon, irmão administradoresdehospitais,médicos
do dr. Roberto Ale� AIarcon, digno ou padeiras que tivessem assistido o

c6nsuldaRepóbli�Argentinaemnos- . parto, fariam a declaração. O mesmo

SQEstado,confonneed.898,dc24lO8. comrelaçãoaosfaleamentos.Nenhum
- ArturMüller, oficiál interino do Re- enteaosefariasemacertidãodoóbito,
gistroCiVil,face ó falecimento do� em vista do atestado médi.eo, ou em

lar vitalício Veoincio da Silva Porto, ,caso contrário dedti8s pessoas quaIifi-
dinamizaw e disciplin&va os sérviços <:adas (mspetores de quarteilio) que
do cartório. Citava as disposições das ti-vessem presenciado ou verificado o

leis com relação aos assentameDtos de óbito. Juntavàm-se também o título
nascimentos (IS dias para locais dis- eleitoral e o visto do serviço de febre
tantes de até ISIan. doRegistroCivil e amarela.

Há10anos

Barão,de Itapocu

- Ern 1922, omajorNavarro Lins erao
prefeito (Superintendente Municipal)
deJoinville, naqualidade de presi.deale
doConselhoMunicipal,c::omamortedo
dr. Abdon Baptista, ocorrida em IS de

março de 1922, que consternou toda a
região, pois, além de médico e polílic::o
dos m� respeitados, era um bem situ
ado empresário, proprietário e sóçio de

-Ern 1984,oÇ>rçamentodo,",unicípio
de Jaragu:á do Sulpara o elten:ício de

1985, devia ficàt em Cr$ 9 bilhõCs,
contra os Cr$ 2,8b� do ano em
curso.

- A Casa da Culturà já tinhaclocal
definido e dev,eria ficaroamaAmaz0-
nas (fundos da Fábrica de Parafusos
Ewald), em terreno da Comunidade
Evangélica, antes de propriedade da
extintaSociedadeProgresso, que esta-

quem decide
,;.. -.

. ';rt"::: �{...�. , � �;.l. ."�:'
. i. i'"k· _1'

Oco�portam��tod�scan�idatosdu� rejeitados pelos eleitores nos números di�.:··
ranteoperíododecampanha, naniaioriados vulgados pelas pesquisas eleitorais. . :�'.<'
"casosnãodáaoeleitorumindicativoseguro Comtalpostura,ambQsapenascorrobo-'.
deque, acimade tudo,estejampensandoem, raramopensamento damaioriadas pessoas"
de fato, implantarmedidas e ações demodo sobreasverdadeiras intenções demuitos dos·····;,

.

'aconstruírumanovarealidade.No caso de candidatos sobre os quais o poder exerce
Santa Catarina, a pregação dos que dispu- fascínio.cego, obsessivo e inconsequente.
tarn.o governo doEstado não ficou nemum Assim.nestaeleíçãoquesucedeumperíodo
poucoclaraparaagrandemaioriadoselei- de grandes convulsões no país, inclusive
tores, sobre opretendem, em termos präti- comaquedadoex-presidenteCollor, levado
cos, os quatro postulantes. ao poderpelo voto popular, é preciso redo-
Todos com experiência de vidapública, bradocuidado.

.

parecem mais preocupados em sentar na
-

Éprecisovotarconscientemente.Esefor
cadeira de governador do que realmente assim,nemamizadeenemgraudeparentes
realizar um trabalho quepossaalcançarde codevem terqualquer influêncianahorada
maneira positíva, a população como um escolha. O que deve valer é uma análise
todo. A rásgação de seda entre Nelson criteriosasobreosquevãoàreeleição,como
Wedekin e Jorge Konder Bornhausen, no . tambémdosquedisputarn.pelapriineiravez.
debate levado ao ar quinta-feira, 29, dei- O eleitor precisa lembrar, no dia 3, que o

xounítidaainconformidade dos que foram poderestá em suas própriasmãos.

A comunidade cresce

�Duas Ro�1e se transforma pelo Industrial.
. ALTA TE NOl.OGIA I

trabalho. De cada um �x,:,:�i.e';U,�MAS I
. ··:e:de�todos., c.
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Há 72an.os
, U!Jl grupo de indústrias, especialmente
asUgadas à alimentação, como o Moi
nho Boa Vista ou o engenho de

beneficiamento de erva mate, que era

largamenteexportada .,araos paísesdo
prata, não deixando depossuirumjor
nal através do qual podia diwlgar as
suas idéias e influir politicamente na

região,noEstadoenoG9vernoFedeml.

va_'�ndo adquirida pela Sociedade'
CulturaArtística. A áreatem 16mil m2,
eaSCAR,em trocadoapôio financeiro
que a Prefeitura Municipallhe daria,
cederia o imóvel da 'rua Georg
Czemiewicz, onde a municipalidade

,
,conslruiriaem 1985oPasseioNblico.

,

O projeto Casa da Cultura, elaborado
pela Fundação Catarinense de Cultu
ra" deviasofreralgumas modificaçiies,
emrazãodatopografiadonovo imóvel;
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Jaraguá do Sul, 1 deoutubro de 1994

Retranca
(CM)

Quadro da insegurança
A Policia Civil de Santa Catarina tem um quadro de
2.850 servidores que, excluindo-se o pessoal burocrâ
tico e licenças-prêmio caipara 2.200. Bmais: como a

escala de trabalho i 24 P'Or 72 horas (um dia de
trabalho e três de folga), reduz-se paa 700poiiciais a .

segurança diária para quase cinco milhões de
catarinenses. É que desde 1991 'O número deP'Oliciais.
civis é

o mesmo. Assim, quando 'O delegado-geral
Adernar Rezende diz que a policia está sucateada, não

causa nenhuma surpresa.

Não disse
JairMussinato,presidemedo
sindicato dos Metalúrgicos
de Jaraguá do Sul, disse que
não foi ao comício de Lula,
em Joinville, no sábadopas- .

sado. E que, por isso, não

poderia/fazer uma avaliação
dopúblico quefoi aplaudir o
.candidato do PT e da Frente
Brasil.

Abrindo
Bradesco inaugurou ontem

pelamanhã a agência 25, em
Corupá. Com cinco funcio
nários e mais de 100 clientes

.

cadastrados, a agência tem '

como gerenie Flávio
Zandonai que exercia asfun
ções de sub-gereniedo banco ,

em Jaraguá do Sul. Serviços
totalmente informatizados.

. .

'Contra-ataque
-

Modelo de cédula distribuí
da no centro da cidade traz

os nomes de Paulo
Bornhausen (PFL), filho de

Jorge Bornhausen, para a

Câmara Federal e Udo

Wagner (PPR) para a As

sembléia Leglslativa. Dizem
que para comb-ater' a

dobradinha Geraldo Wer

ninghaus eJoséCarlos Vieira
(federal), ambos doPfLt. .

J

Lei seca'
De zero hora de amanhã até
zero hora do dia 4, beber só
em casa,porcausa daproibi
ção imposta pelo Tribunal

.

Superior Eleitoral. Quem
puder ainda tem

-

hoje para
fazer 'O estoque. E amanhã

para curar o porre. porque
bêbado na urna não vota.

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

Rua Pedro Francisco Klein, 167
Guaramirim • SC

-Fone/Fax

(0473) 73-0419

"..cORREIODOPOVO - 3

B raSJlia - Segundo técni- carteira
-

de identidade poderá 00. durante o horärío de votação,
cos que trabalham no setor de substituirotítulonodiadaeleição incluindo panfletos e outros im

apuração de votos do Tri- se o eleitor tiver perdido este do-
, presses que possam, de algum

bunal SuperiorEleitoral, o Brasil - .cumento. Porém, só poderávotar modo, influenciar na vontade do
conhecerá o nome do novo presí- se o nome constar da folha de eleitor. Os infratores ficam sujei
dente num prazo máximo de três votação preparada pelo TRE. Os tosàlegislação vigente, queprevê
dias. A previsão inclusivé, difere partidos, nem pessoas, poderão pena de detenção de um a três
das ex - fazer qualquer tipo de propagan- meses.

pectatí
vas do

presi
dente do
T SE,

, SepílvOOa
Perten-

. SIIIIIIo vtli

gtlltlll/il
VD/O tipis
DS 11bDltlS

O VOTO EM BRANCOr

UMA CAMPANHA DA

ACIJS
Com o apoio deste

jornal.

ce, que

imaginava um prazo de 15 dias

para se conhecer o sucessor de
ItamarFranco.OTribunal possui
uma rede para a: transmissão de
dados em 1.860 pontos de apura
ção, que receberão os boletins de
283.544 'seções. As íntormações
serão repassadas aos tribunais re
gionais que, por sua vez, as envi
arão ao TSE, em Brasília.

A estas informações apenas
pessoas autorizadas com senhas

especiais terão acesso e, além dis

so, o sistema de segurança é pro
tegido com o uso de softwares

especiais. Este ano o TSE decidiu
que as pesquisas deboca-de-urna
sópoderão serdivulgadasapós as
23 horas do dia 3, quando a vota-:
ção já estará totalmente encerra
da. É que milhares de eleitores
não conseguirão, pelasprevisões,
depositar seus- votos nas urnas

(duas cédulas) entre Se 17 horas.
Isso porque só haverá uma uma

.

para àreeepção dos votosmajori
tários e proporcionais.

Porém, <Iuem estiverna fila de

votação depois do horário nor
. mal, terá seu título recolhido e,
em troca, receberá uma senha. A

Vote por nossa região

II MalhasDalmar
T�m a pronta entrega: Meia malha,
moletinho,moletonJiso e camurçado
Iotalmente mereerizado, fabricados

o eO�,,;�'c,�el�or _t'\I?,�o,��,lIia 1'1"

\

•
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1. AÇÕES .

.

t :'Secretarias. relatam. obras
: ijá.realizadas em 21 meses
I

I
I I

DEP. FEDERAL
14-14

Roberto

J araguá do Sul - Quatro

.

obstetrícia.Emsetembrode 1994,
setores principais da admínístra- . jáhá 720 por mês. Emodontolo

I ção mumcípal realizaram excep- gia, osatendimentos eramapenas
cionalti'abalho,dejaneirode 1993 40 emjaneiro de 1993 e hoje são

II ,até setembro de 1994, segundo 720, mensais. .

dados apresentados pelo prefeito ObraS
Durval Vasel à imprensa. Só em tubulações, no sanea-

mento básico das ruas em pavi
mentação, fundos devales e regi
ões comproblemas de alagamen
to, instalaram-se 35 .230 tubos de

várias bitolas, de 0,20 a 1,50 de
diâmetro. Consíderando-se 21

mesesGaneiro/93 asetembro/94),
foram 1 ..677,60 tubos/mês ou

55,50 tubos/dia

10%, previstapara 1995.
Aprefeituratemprogramação,

com recursos, próprios e

conveniados com o Estado e o

Caie, de construir mais 40 salas
até meados de 1995, ensejando
uma ocupação ideal para toda a

procura de alunos.
.

Pavimentação
Jáno que se refere à pavimen

tação, estão concluídos eem fase
fmal de conclusão, mais de 150

mil metros quadrados de calça
mento a lajotas ou paralelepípe
dos e asfalto. Só de asfalto são

\

mais de70milmetros quadrados,
Até agora foram exatos

150.673,00m2, o que dá
-7 .174,90m2pormês depavimen
to ou 236,16m2 por dia.
Ametaa seralcançada é aque

la anunciada hámeses pelo pre
feito Durval Vasel: 8.000,OOm2
por mês, o .que dará, no fmal do
seu governo,emtornode216mil
metros quadrados de pavimenta
ção, além do já realizado.

, Ase-
'SfítJdtJicretaria

I
daSaúde dsjDIJSiftJI

evoluiu

:1 s con- d.91DIt
sultas,

sslsmbrD'Imelho-
rando o

atendiIrento, expandindo a oferta
I de especialidades nos postos de
saúdedos bairros eperiferiasmais
afastadas.

DEP, ESTADUAL
Educação

As salas de auÍa construídas e
concluídas foram 49, chegando
se àmédiade 2,3 salas pormêsna
gestão do preféítoDurval Vasel,
A necessidade ainda é de 32 no
vas salas.csegundo a secretária
Rosemeire Vasel, levando-se em
conta a carência atual e futura,
cotnaevolução daofertaemmais

14144
Emjaneiro de 1993, primeiro

mês daadministração do prefeito
Durval Vasel, as consultas men

.! sais eram 2.920 ou 97,3 por dia.
O Posto de AdentímentoMédico

doInampsaten_'ia3.720ou 124,0

If iipo�:�etembro de 1994, oPAM
passou a atender 4.780 ou 159,3

'r, pordia, crescendo 22,45 por cen-

I
to em 21 meses.

.'

Emsetembrode 1994,ósaten
dimentosnospostosde saúdemu-• icipais, passarampara6.200 ou

I 06,6 por dia, num incremento

�, l]>ercentuat de 52,90por cento em
1.21 meses.

Isto explica a redução e elimi
I Ilnação das filas no Inamps, pela
I

�qualificaÇão
evidente do atendi

; nto na ponta, exatamente nos

stos.

Sõunidadopleníücaístotudo;

/emjaneirode 1993,priineiromêsda atual gestão, não havia em

, enhum posto um atendírrento
sequer .na área de ginecologia e

,

CEZAR CIM

CP ClcassiFic�cJos

(0473) 72-3363

DEPUTADO ESTADUAL N� 11.123

""�c::;a ... lIIE5: lIFa
Inll� il'a'H i j I: (1M iii it� :t�! :';1: III') it·) ;1'1.13J
·ANGELAMINoSANDER LUIZ GOMES-KLEINÜBING PAULO BAUER PPR·/ UNIA-OPRA GaVERNAR VICE SENADORES DEPUTADO FEDERAL

MAU CHEIRO... SANEBOX veda o mau cheiro, impede a saída de insetos e pequenos-
animais do esgoto e garante total segurança contra inundações.
'SANEBOX é a solução para o saneamento urbano. Enc.ontram-se

.. disponíveis em vários tamanhos os produtos SANEBOX com pronta
. entrega direto da fábrica.

.

.

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES MANSKE LTDA ..

RUA JOIWILLE, 1.532 - FONM=AX 72-1185 - JARAGUÁ DO SUL - SC
•.•'.É'COISA D·O .PASSADO

.
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Treinamentos dos que irão operar 0'$ computadores

TUDOPRONTO

Justiça eleitoral entrega
urnas ematerial da eleição

a segunda-feira, 3, cer
, c� de 102mileleitores

das três zonas eleitorais
do Vale do Itapocu, irão- às
umas para votar nesta que é, "

praticamente uma eleição ge
ral. Serão eleitos 1.654 candí�

datos entre presidente, gover-
nadores, senadores, deputados
estaduais e federais. Em Santa

c

Catarina serão eleitos um go
vernador, dois senadores, 16

deputados federais e 40 depu- ,

tados estaduais. '

Na 17aZona'Eleitoral,como
em todas as outras da região,
não serão totalizados os votos
de cada candidato. Todas as

informações serãotransmitidas,
diretamente, 'para' central do '

Tribun�Region,fii!E*itora)dF!,
\'_ �,

'

";" .';

Florianópolis.. Paraeste traba
lho já estão instalados mais de
uma dezena de computadores
que vão registrarosboletins de'

todas as 233 seções eleitorais
dos municípios de Jaraguä do
Sul e Corupä. Todo o trabalho
de apuração deverá estar con
cluído numprazo dedezhoras,
conformeestimaojuizeleitoral
Carlos Alberto dá Rocha,

Na quinta-feira, 29, foram
entregues as umas.e rnateríal
de votação aos presidentes e

mesários das seções eleitorais
do município de Corupá e on

tem foi a vez de JaraguádoSul.
Aomesmo tempoe!it!ealizado

c
o treinamento do pessoal de-,
sígriado para -trabarhar na

__ digíçaçâ<) (e. transrníssãodás In-

formações dos votos apurados.
O uso de camisetas, bötons,
bonés ebandeiras departidos e
candidatos tiveram seu 11$0 lí

beradopelopresidente doTri
bunal Superior Eleitoral,
Sepülveda Pertence.

.

<,

Porém, as manifestações nu

<!9Sas e adistribuição de qual
quertipo dematerial depropa
ganda estão expressamente
proibidas de acordocomporta
.ria expedida pela Justíça Elei
toraI. Segúndo aportaria, qual
quermanifestaçãodestegêne
ro poderá ínfluencíarna vonta
db doeleitor'�enQs esclareci
do) tavorecendo determinadas
candidaturas. Os Infratores

llodern ser presos por três me-

RIO-SUL
FonelFax

(0473) 71..()()91

- FINAL

.Campanhas terminaram

oficialmente . ontem h
- - -, ' '� 1

.

1
Ontem acabou o prazo; dos candidatos a deputado :,

oficial, permitidopor lei para estadual e federal, além dos I
os candidatos fazeremcam- candidatos ao governo do

I,

panha com distribuição de Estadoedois dos presidenci
material promocional. Tam- äveís. Até o dia da eleição
bémencerrouohoráriopolíti- está proibida, pela justiça
coeleitoralpelo rádioe telêvi- eleitoral, qualquer tipo dedi-,
são onde cadaum pôde apre- vulgação e o juíz eleitoral de
sentar-as suas propostas. Na JaraguádoSul,CarlosAlberto
última semana os candidatos da Rocha, informou que to

tentaramtudooquefoipossí- das as manifestações que

velparapersuadirosele�ores configurem propaganda de
,

aelegê-los. boca-de-urna, serão severa-

Nestaedição estão alguns , mentepunidas .

e
: ;

I
,

II
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Bauer tem experiência na vida pública
o ex-secretário de Educação, -, enfrentou várias dificuldades de deputado federal.para o qual

' R$28.155,O
Cultura e Desporto de Santa no tocante às mânifestações dos quer se reeleger. Lá é melnbro -'EBMI Konder Bomhause
Catarína.Paulo kobertoßauer.é professores, mas promoveu a titular da Comissão de Obras e

, Massaràndubaum dos postulantes de uma das melhoria das instalações físicas. Viação e me.nibro suplente da
16 vagas da Câmara Federal, a de centenas de estabelecimentos Comissão de Minas e Energias.

'

37 676 8E
- ,

. RS, •. '.,que o stado tem direito. Eleito, educacionais do Estado, além de Como,deputado,
_

apresentou vá-
em 1990 com mais de 53 mil buscar a melhoria .do material - 'ríasemendasde JaraguádoSul;à
votos.Bauernãoocupouacàdeí- ' didático oferecido aos alunes Comissão Mista do Congresso
ra por mais de seis meses até catarinenses. Nacíonal que analisa as emendas
agora. No iníciodoatuaimanda- Ba�er,quetambémjáfoi.pre-, ao Orçamento da União. Várias
to foi convidado aocuparasecr�- sidente daextintaErusc (Eletrifi- _ delas foramaprovadas, tais como:
taria, onde permanepeu até abril cação Rural de Santa Catarina), Construção daescola técnícafe- --CE São ped'ro
deste ano. . tem uma base eleitoral bem pul- decaí, construçãotapoíojdo cen- GuaramirimNatural de Blumenau, ele � ,

verízada pelo estado e é cotado tro cultural, implantaçãodo sís

filhodöex-prefeitodeJaraguádo como o candidatomaisyotado de temadeabasrecimentod'água(ex
Sul, Victor Bauer e de Elvira Santa Catarina. Por este fato ele pansão), construção do Caie,
Hensehel Bauer, elegeu-se pela já declarou que, mesmo sendo a construção do complexo - CE Lauro Zimmermann
primeira vez em -1986, com 29 suacandidataavencedoradacor- poliesportivo, construção de 15 Guaramirim
anos, ocupando uma cadeira na -rida sucessória, ele não irá assu-. novas salas de aulas, construção,
Assembléia Legislativado Esta- mir nenhum cargo em seu gover- de 50 casas populares, constru- R$11·5.008,08

. do. O período em que esteve na no. �o e, ampliação .d� P061iQs1 de).;
.....iiiillll••III��r.:\tbf&ê-Wt\'1..LW..b�..�n'Io.�_.>-. �H����f)�},"'�H��n) ,li làl..i-é'!' t'dr�"�':' lNI-t HHH f; �• "

".

'�_r.''.;l" afros'" r' '.I ,êSU!. fi. gra @ao�g� s 1l'll. ;t-!";I!,";r_l"Vl;- <1., "_,,. .. �-=��

� CE Valdeté Zindars

Jaraguá do Sul

RS71.040,0

- CE Roland Dornbusch

Jaraguá do Sul

Rs39.917,9
!I

Guaramirim

R$64.835,9

r
I
I

- CE Alvino Tribess

Jaraguá do Sul

�R$32.1·75,4
"

- CE Euclides da-Cunhá
-

,
,

Jaraguá do Sul

R$47 ..717,9
- EB SãoJosé

Gual'amirim

R$-20 •.869,6
- CE General Ronc:lon

Massaranduba

�$119.082,60
- CEJoséDuarteMagalhã
Jaraguá do Sul

Rs46.364,6
- CE Jú!ius Karsten

Jaraguá do St:l1 t.

R$124.997,31
- (;:S"EliSa Cláudio deAguia
Schroeder

R$21.754,1
.

- EB João R. Moreira

Jaraguá do Sul

R$18.154,7
- EB Elza G. Ferraz

Jaraguá do Stil"

R$37�445,7

Bauer: recursos para a educação

PAULO BAUER
r

Ex-secretário tenta sua
.

. .

reeleição paráa Câmara
.

C
orno secretário de Educa-

I ção,CulturaeDesporto do
_

-

Estado, Paulo Bauer pro-
moveu uma grande distribuição
de recursos para as escolas da

região. Foram reformadas ou

ampliadas todas as escolas bäsi
cas e colégios estaduais do Vale
do Itapocu (veja quadro ao lado
com-os estabelecimentos e recur
sos repassados). Da mesma for-

diretóriosestadualenacional. Sua
eleição nesta disputa poderá
credenciá-lo-como fortenome do

partido pará a sucessão de 1998,
Como compromisso de .campa
nha, eletemdito que desta vez irá

cumprir o mandato em Brasília

"para buscar os recursos a que
temosdireito cornoEstadoprodu
tor e gerador das riquezas deste
imenso país"; concluiu.

ma foram equipadas ou

reequipadas 26 escolas, além de
recursos da ordem de US$ 43,3
mil, para a suplementação da
merenda escolar nos municípios
de Jaraguä. do Sul,' Massa
randuba, Corupä, Guaramirun e

Schroeder.. .

Partidário, Bauercoloca-seem
posição dê' destaque' dentro do

PPR, do qual émembro dos

- ES Giardini [enzi

Jar�uá do Sul

R$37.269,7
I

, - EB-Mário Krutszch

'JaraglJá do Sul

R$91.307,.6
- ES Ulia A. Oechsler

Jaraguá do Sul

RS85.062,61
- CE Heleodoro B.orges .

Jaraguá do Sul
.

R$30.547,3
- OE Abdon Batista

Jaraguádo Sul

�$12.928,8
- C_EHolando M. Gonçalve
Jaraguá do Sul,

'

"Rs19.165,9
- EH Felipe Manke

Ma$S8randubS

R$14�8.90,O �

- EB Pe. Bruno Linden'

Massaranduba
. R$14.775,0

- C� Miguel Couto .

Schroeder

- CE Teresa Ramos

Corupá
,

R$136.181 ,42
; ..

R$98.942,8
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m0bertoZimme�51,
- No períodode 1991-94,du- .

. é advogadoempresarial rani4r o governo Kleínübing,
,

e empresário: Trabalha \ concebeueimplementouoPro-
desde os 15.anos, sempre em' jeto ECOITAJAÍ, de conclu
Santa Catarina. Reside em são das barragens de defesa

Blumenau, no Vale do Itajaí, contra as enchentes e de de

mas anda por todo o Estado - senvolvimento do Vale do

ondetemumgrandenúmerode Itajaí." As barragens foram
I

clientes. Ele disseque.acredita concluídas", acrescentou.Tam
na política como forma de al- \

bém coordenou o Programa
cançaraplenacidadaniadeum \ JICA (Japan International

povo. Cooperation Agency) e o Go-
O lema de sua campanha a vemo brasileiro decontenção

deputado federal, é "Santa definitivadeenchenteseadmi
Catarina, Burro de carga 1.1UÍl- nistração dos recursos aquáti
ça mais e' cangalha também cos do rio Itajaí, "posto na or

não!".A escolha reside no fato demdodiadasautoridades pú
de que pode ser um jeito de blicas". Zimmermann: polftica é a forma de se alcançar a plena cidadania de um povo
mostrar a inconformidade dos Presidente estadual do PTB

catarínenses com a federação (PartidoTrabalhistaBrasileiro), .-- .........__1_-----.....,..----,--------
quese têrn. "Nnncafuihomern eleéóúnicocandidatoadeputa-.
de deixar tarefapelomeio ou' do federal de seu partido, cujo
fiz pela metade o ato de cum-. qual pertence o prefeito de

prirodever", declarou. JaraguádoSul,DurvalVasel.

"M!e'ck�1.�rG.• 1994
I

. .,. � -:-.
_

•

_

.

_ . _ .s� _

_.
.

/

Roberto Zimmermann

R),iB>tem SÓ um
J / I

candidatopara
Cãmaral'ederal

1 - oEstado é um serviço paraas pessoas. O poder.
do estado é do Povo. Os poderes legislativo, judiciá
rio e executivo são especializações do serviço - não

são majestáticos. O poder é uno; as especializações
são interdependentes e devem atuar sinergicamente e o presidente da República

a ser eleito em 3 de outubro

, I

I.

I

'I',"I:"
sincronicamente.

,

.

2 - AOnda - Liberal-Privatizanteé supremamente
benfazeja: reduz o -tamanho e o custo do estado, o

," .

benefício das pessoas e das organizações não -

o "PODER" DE GASTO
DO PRÓXIMO PRESI
DENTE DA REPÚBLICA
USS 830,764.480 bilhões

próximo terá mandato de 4

anos.

: S� os orçamentos 1995�1998

se satisfazerem com a participa
governamentais. ção atual sobre o PIB de \993,
'3-AOndaÉticaobrigaao"desenvolvimentohuma- �3, 24%, o próximo presidente

,n.o_, à solidariedade planetária. O emprego universal é . será o gestor de gastos que

aí O instrumento.
. a�ngirão o equivalente ,a

4 - AOnda Verde, consagradapelaConferência das 93,36%doPIBde 1993.

Nações Unidas sobre meio ambiente e desenvolvi-f. OPIBde1993,emparida�
,

mente (Rio 92) assegura a perpetuidade da vida. de poder de comp�a foi de US$

5 - A Onda Científico - Tecnológico e de Quali- 893,680bilhões.
,
'. _ ,. -,. .

'

o presidente da República
dade Total privilegia o consumidor, '

i,
'I

. ,..

íod 1995-

,

- -

e eito para o pen o

6 - A, Onda Globalizadora faz de cada pessoa janeiro 1999. terá asuaordem

agente e cidadão do mJ�lnd�;i S"':Jú''j: cp í<l',) í j_,úll::"<" ',,'},) � US�8�p;764.480bilhões.

\ i
,
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"A�� ���;çó:�' � Jaraguá do Sul, 1de outubro de 1994
.

Udo Wagner

Deputado diz que je: seu trabalho na região
1).

ou radicalmente con- logo, diz que o resultado obtido
tra aumento de Impos-

.

é fruto da paciência. da persís-.
tos e defensor da livre tência e da vontade de fazer,

iniciativa", diz o deputadoUdo "atualidades que não faltam em

Wagner.(PPR) que concorre à mim e nem naqueles que confí
reeleição como deputado esta- aram naminha palavra". Mes
dual. Com.um elenco de reali- mo assim, o deputado reconhe
zaçõespoucocomumämaíoría cequeaindahámuitoporfazer.
dos políticos no exercício do "Issorequerumaparceríaemre
mandato, UdoWagner diz que .

o deputado e os cidadãospor
ocompromíssodemostrarcom- que estes, como contribuintes

petência em sua atuação ,na que são, querem e têm o direito .

Assembléia Legislativa fOI-deexigirumamelhorqualídade
conseguido. "Com muito tra- de vida".

balho, trouxemos para a região Segundo o deputado, os que
muitas obras e agora,' quase acompanharam seu trabalho

quatro anos depois, sou nova- nestes anos sabem avaliar os
. mente candidato a deputado, resultados, "quena minhaopi
esperando o apoio necessário nião soo altamente positivos
para que este trabalho conti- se levarmos .

em conta as ca

nue", diz o parlamentar. rênci� do Estado como um

Wagner,queprezapelodiá- todo". Wagner: obraspararegião

Verbas para a região
Durante os três anos emeio, de Blumenau,EscolaBásicaSãoJosé

trabalho efetivo, o deputado esta- (Guaramirim), construção de três
dual Udo Wagner influenciou

. postos de saúde em São Francisco
decisivamentepara conquistasde doSul, reformada sede dos pesca
várias obras, taiscomo:

.

dores" em .Barra Velha, Escola

"Refórmageraleampliaçãcdas Básica Cláudia Aguiar
escolas e colégios, Euclides da (Schroeder),pontesobreorioSão
Cunha,AbdonBatista,Heleodoro João (Garuva), Escola Reunida

Borges, SãoPedro, (Guaramírím)-. Prefeito Bernardo Aguiar (Barra
Creche Constâncio Piazera, Co- Velha), Colégio Estadual Odair

légio Estadual, Julius Karsten, Astrogildo de Aguiar (Barra Ve
Corpo de Bombeiros Voluntários 1h3.),dragaparaodesassoreamento
(Guaramirim), Colégio E. José da lagoa de Barra Velha.
Duarte Magàlhães, Hospital Se- No rolde recursosconquístados

.

nhor Bom Jesus (Araquari); re- pelodeputadoUdoWâgnerem.be
curso-para constrúção da arqui- nefícícda região do Itapocu, pode
bancada do Juventus, Escola Bá-

.

se citar, também: trabalho no sen

síca Lílían Ayroso Oechsler, Co- tidode se implantaraFaculdadedê.
légio Estadual Tereza Ramos Oceonografía, em São Francisco

(Corupä), Escola BásicaGiardini do Sul; construçãode túnel e tpwo
1..,.. Lenzi, Colégio Roland na BR-101 (Barra Velha), restau
Dorbusch, ColégioMiguelCouto ração e sinalizaçãodarodoviaJoão
(Schroeder), BscolaBäsicaAlmi- Lúcio da Costa (Jaraguá/
rante Tamandaré. Schroeder), ferry boat ligando São

E, mais: Escola Básica A. Francisco do Sul àVila daGI5iria,
Zimmermann (Guaramírím), Es- EscolaTancredoNeves (Garuva),
cola Básica ElzaG. Ferraz, Colé- ampliacãodo sistemade tratamen
gioProfessorl.auroZimmermann to de água de Casan (Scbroeder),
(Guaramirim), Colégio Estadual reivindicação de asfaltamento do
P. Valdete I. P. Zindars, Colégio acesso ao município de Itapoä.
Luisz Delfino (Schroeder), uma ' Outrasconquístas: EsçolaBáSi-
ambulância (Schroeder), Parque ca Municipal de Itapoä, Colégio .

deEventos deGuaramirim,mini- Estadual General Rondon

BaU<;\, ,.�e!\�f-"\l .����s��q�b�).v�ç-RIª .�iç:'!.
da rodovia Felipe Manke ,(Mqssaranduba),

Polies rtívo Jara uá do

Sul),EscolaBásicaJoãoRMoreira,
Escola Bäsica Professor Nicola
Batista (São Francisco do Sul),
trapiche em ltapoá, Escola Básica
Davi Espíndola (Barra.Velha),

.

construção do prédio da 19a Sere,
i:.inplantação do sistema de água
tratadadaCasan, em Barrado Sul,
calçamento de ruas em São Fran
cisco do Sul, construção da nova
cadeia pública e duas delegacias
em Jaraguá do Sul, ginásio de es

portes em BarraVelha, reformado
hospital de São Francisco do Sul,
ColégíoCermetnSearal.eite,cons
trução de casasisoladas através da
Cohab, Escola Isolada do Itinga
(Araquari).

Entre outras conquistas do de
putado Udo Wagner, também
constam: ColégioEstadualLebon
Régis (Campo Alegre), amplia
ção da Fundação Educacional de
Campo Alegre, ginásio de espor
tes de SChr?ede(: recursos para o'
Corpo de Bombeiros de Jaraguá
do Sul, Escola Básica Mário.
Krutschz, recursos para os hospi
tais de Jaraguä do Sul, Escola
Básica Bruno Linder, posto ·de
saúde dê Schroeder, iínplantação
do asfalto no acesso a Barra do

Sul, Colégio �stadual Felipe
Schmidt(S��f.r�qç��H?A9.�qllh,
Escola Básica p,. Gregório
Warmelín (Barra do SuO.

_,

Nascimento: 12/03/1949

Filiação: Affonso Wagner e Gilda Bruch Wagner
Estado Civil: Casado - Margit Neitzel Wagner
3 filhos - Marcelo, Fernanda e Mônica.

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

Atividades Exercidas
- Diretor da Assoc. Comercial e Industrial de Jaraguá do
Sul

.

-: Professor
- Vice Presidente C. A. Baependi - Jara9uá do �ul
� Presidente da ABIGRAF (Associação Brasileira das:
Indústrias Gráficas) Regionafde Santa Catarina (6 anos)
- Vice-Presidente da ABIGRAF.Nacional (SP)

,

- Presid.do Clu.be deDiretores Lójistas de Jaraguá do Sul
- DiretorDistrital, Vice-Presidente e Presidenteda Federa-
ção dosDiretores LojistasdeSantaCatarina (Florianópolis)_
- Diretor da Conted. Nacional dos Diretores Lojistas (RJ)

_

- Secretário Adjunto da Secretariade CuHUra, Esporte e

Turismo de Santa Catarina (FlorianÓpolis)
.

- Superintendente da Fundação caterínenee de CuHura
(FlorianQpolis)

.

Atividades atuais

, .Ó:

li
- Conselheiro Deliberativo,da Associação Comercial e
Indüstrial de Jaraguá do Sul
- Conselheiro Grêmio Esportivo Juventus
- Membro do Conselho Estadual de Cultura'
- Industrial

< l .l- Co'merêiânfe" ,.,�. • . �, ••

- Deputado EstadualAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Quirino

De engraxate a

médico. Quirino
querpassar de
vereadorpara
deputado pela
região Norte

Quirino: projellls pôlimicos

Depois d� ser engraxate, vendedor de bananas, contínuo, bancário e ter se

transformado emmédico, Nelson Quirino de Souza, natural de São Francisco dó
Sul, radicádo em Joinville, que trocar o posto de vereador domaiormunicípio de
SantaCatarina, peiodedeputadoestadual.Eleitopeloseupartido (PSDB), foiautor
deprojetosmuito.polemizados no legislativo de Joinville, tais como: a redução do
recesso (férias) parlamentar dos vereadores de 90 para 30 dias; projeto de lei para
acabarcomo pagamento de sessões extraordinárias, além deapoiaroprojeto de lei
para redução dos salários dos vereadores.

Na áreamédica foi autor de denúncias constantes e sugestões construtivaspara
amelhoria do atendimento nos hospitais e ambulatórios, além de ser o criador e

organizador do movimento pró-construção do Hospital Infantil de Joinville que
atenderáàregiãonorte. Quirino tambémfoiautordoprojetoqueobrigaomunicípio
a garantir meios para a escovação dentária em todas as escolas da.rede pública

� ,.'

Angela Amin

Facmni: "detlktlfiio exclusiva"

Ex-vereador em Joinville, João Facllini eleito pelo Pr (transferindo-se
posteriormente para o PDT), não conseguiu sua reeleição à Câmara de
Vereadoreseagoradisputaumadas40vagas àAssembléiaLegislativa.Com
o slogan "competência, coragem e transparência", é um dos que prometem
"dedicação exclusiva" no exercício do mandato de deputado estadual.

Sua campanha foi baseada em cinco itens assim distribuídos: no trabalho
da igreja (é irmão do conhecido padre Fachini) católica no bairro Santa
Catarina, em Joinville; na luta pelos direitos humanos, na organização dos

trabalhadores, com participaçãoemsindicatos classistas, noapoio apequena
emédiaempresae em sua atuação como vereador em Joinville. JoãoFachini
faz parte da coligação Frente Popular Santa Catarina que tem como candi
datos ao Senado Luci Choinahki e Marcos Hertel, todos do Pr, e Nelson
Wedekin (pDT) a governador, tendo como companheiro de chapa o vice
prefeito de Blumenau, Vilson Souza (PSDB).

Candidata do PPR faz sua

campanha com as famílias
m dePU.

tada federal Ângela
Amiri? mulher do senador

Bspen(JiãoAmin, taDlhém
j_áfoi vereadoraemFlorianópolis
e agora disputa o governo do

EstadopeloPPR.Comumplano
degoverno centradona famffià, a
candidata .,rega a tese de-um go- .

vemo de parceria entre o poder
PIíl'lico e a iniciativa privada,
para se buscar a execução de en
cargos pela parte que estejamais
capacitada, concorrendo a outra

coinpatte dos recursosque sejam.
necessários.

"Quem está na fila não quer
saber se aporta é federal, estadu
al ou munjipal", diz Ângela
A!nin, afirmando que a ação pú
blica precisa ser uma para os

.. ' �feitos de resultados. "A socieda-

de nos cobrará pelo nosso todo e
não pelas nossas partes", argu
menta a candidata do PPR, que
emseuprogramadegovemoapre- .

senta oito itens básicos. Ö pri-
. QJeiro deles filiada oportunidade'

. de trabalho "que é entendida não

.sõ como fonte de renda para a

família mas,'principalmente,
comoelementorealizadordopro- ,

jeto de vida de cada pessoa" . .

Na sequência das propostas
de ÂngelaAmin, aparecem: mo
radia - não há outra saída que
não sejaaparceriacomogoverno
federal,cornos governosmunici

pais, com empresários e traba

lhadores; segurança pública -

hãbilitaraestruturadasegurança
para que haja omáximo de eficá-

ci�; inf�aest�tu,r1.ö�}��f���90s'i(
"�l}r-""" "i... OQEf!.I"l:�'.j _ J

João Fachini

Ex-vereador de
Joinville tenta

a sua eleição
pata umadas

40vagasda
Assembléia

transportes a ênfase se dará na

cobrança política junto ao go
verno federal para que sejam
resgatados os débitos ródoviári
os para com Santa Catarina,
especialmente emrelação

ä Bâ-

101; saneamento básico - apro
posta direciona-se especialmen
te à construção de redes de

esgotos e distribuição de água
tratada.

Os outros itens: energia -

proposta de parceria entre o go
verno federal e a iniciativa priva
da para que se construam novas

usinas e se explorem novas fon

tes, como o gás natural; agricul
tura - produção de alimentos;
Mercosul-promoveraintegração
e meio ambiente - desenvolvi

mento autosustentado. � ' .. _ -" Ângelá: sociedade vai nos tdbrar cOMo um todo' "

(";)f'<';�- -.�.J.:t,-) -;
f'" ?.9i�'':� �fH,"'I_�,\\.,_� ./�'f"_l.'_Jlfif iH-',' ;�.,.:\�-( ..

-_. li _f:�ß>t �'"1-��j!�- �,(.'-I
..(t "")_,.1' ���

1,_-"",� �"" .... :S .. C ("'_ ,., ; c C." "" f' 1 ., _,.- \ '" ri to·· .. --...;,,"
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Konell: "cumprir o papel de legislar"

. Ivo Konell

"Subordinação
dos deputados

/

ao governo e

prejudicial ao
catarinense ",
afirma Konell

Ivo Konell, 49 anos, entre os anos de 1983 e 1988 exerceu as funções de

secretário municipal de Administração, Finanças, Saúde e Bem Estar Social,
elegendo-se prefeito e exercendo o cargo entre os anos de 1989 e 1992. Se eleito

deputado, pretende ter independência em relação a grupos econômicos e, princi
palmente, em relação ao governo do Estado,mesmo que o governadoreleito venha
a ser de seu partido, o PMDB.

Pretende, também, apresentar projetos de lei que tomemmais prática e fácil a vida
dos catarinenses, como por exemplo os pequenos emicroempresários. "Entendemos
queasubordinaçãoquesevê dos deputados aogovernodoßstadoéprejudicialem todos
os sentidos. Nãosequestiona, não se investiga, não sebuscanalegíslaçãoaconfirmação
da validade ou não das ações do governo estadual", diz o candidato. E acrescenta:

"temos muitos deputados mais preocupados em servir como contínuos, entregando
cheques, do que cumprindo o papel de legislar", conclui Konell.

Afinidade COln

situação da

educação em

. Santa Catarina
. émotivação do

candidato Maul

" Aldo 'Ma"u1 .'
Divulgação

Maul: "ouvir as bases"

Vereador pela primeira vez, com assento naCâmara de Vereadores de Jaraguá
do Sul, o empresário GeraldoWerninghaus é candidato a deputado estadual pelo
PFL e defende a não reeleição de políticos para o mesmo cargo, como uma das
maneiras de se podermelhorar a imagem destes perante a opinião pública. Sobre
isso, Werninghaus tem opinião formada: "durante o primeiro mandato o político
trabalha, mas depois só administra interesses para garantir a reeleição, deixando
de lado questões fundamentais de interesse das comunidades", avalia o candidato.

Diz que elemesmo jamais irá a uma reeleição para o mesmo cargo porque não
pretende ser um profissional da política. Os profissionais, afirma Werninghaus,
devem dar espaços para aqueles que querem trabalhar em favor da população,
porque eles próprios já não fazem mais isso, preocupando-se apenas com a

reeleição. Esta é a segunda vez que o candidato disputa uma eleição pelo voto

popular.

.-;o:� ••

concorrerpara

reeleição no
mesmo cargo

Geraldo

Candidato acha

que politicos
não deveriam

Divulgação

Geraldo: não à reeleição

Voltolini:preocupação

Eni José Voltolini, natural de Corupá e radicado em Joinville há 17 anos, é

candidatoadeputadoestadualpeloPPR. Engenheiro agrônomo eadministradorde
empresas, faz parte dos quadros técnicos da Cidasc. Fóí presidente da Fundação
Municipal25 de Julho, órgã� daprefeitura de Joinville, criou aEscolaAgrícola de
primeiro grau "Carlos Heinz Funke", implantou o Ceasa, organizou o sistema de
feiras-livres e os primeiros sacolões. Como secretário estadual dc Agricultura,
assinou asordens de serviço paraobras demacrodrenagem das localidades de Jacü
Guamiranga e Corveta (Araquarí) e do rio COFVeta, em São João do Itaperiu.

Se eleito, pretende dar prioridade-à qualidade de vida, através de um programa
com cincopontosbásicos: geração de empregos,. incentivo àagricultura, educação,
habitação e saúde eprevidênciasocial. Vê com preocupação a possibilidade de um
grande número de votos nulos e em branco. "Será um desserviço à democracia",
avalia o candidato do PPR.

Aldo AdolarMaul, farmacêutico, bioquímico e professor, natural deBIumenau e há
16 anos radicado em Jaraguá do Sul. Defensor da bandeira da ''Educação como base 00
tudo", ele já ocupou a chefia de gabinete da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
doEstado deSantaCatarina, alémde terdirigido aextintaFundaçãoEducacional deSanta
Catarina (FESe).

Integrantedo PSD (PartidoSocialDomocrata), foi um dos que reorganizaram a sigla
no Estado e em Jaraguädo Sul. Seu partido compõe a coligação "VivaSantaCatarina" e
quer chegar à Assembléia para implementar o seu projeto de-desenvolvímetno da

educação.
"Tenho afinidade com o setor, pelos cargos que já ocupei e estou convicto de queé a

base de tudo e, portanto, os investimentos na área devem ser canalízados e'utilizadós da
melhor forma possível", disse ele, acrescentando que "o deputado é o representante de
uma região�por isso, deveouvir as lideranças desta suabaseparaelaborareencaminhar
os projetos príorízadosWr esta mesma popul�ão".

'

'� � dIr ,",.:a;_...;,. & • ..,_ _ \._ _- - -- -... - -.- - .-' -
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Temor de que os

votosbrancos e

nulos sejam a

maioria durante
-

as apuraçoes
destas eleições
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MOCORT COMUNICA'
\

,

,VENDE-SE VÊNDE-SECOMPRO

Que vãoestarabertasasmatrí- Janelas e portas usadas. Tratar F-40oo ano 75, com baú. Tra- ,

Jaqueta de couro para,-'

PRECISA-SE cuIas para os cursós de corte fone 72- i784 tãr fone 73-0063 DíotoqueiroR$60.00,Capace-
De empregadadóméstica para costuraemodelisme no centro te San Marino, atuomätíço R$

Itrabalhar em Balneário deatividade do Sesi apartír do VENDE-SE COMPRA-SE 40,00, 1 TV a cores 14 polega-

Camboriu, em casade.família. '- dia 26/09/94. Maiores infor- Cavalo Manga Larga.i'Iratar Moto CG ouML 84 à 87: Tra- dascom controle RS 250,00 e

Tratar: Mal. Deodoro, 122 'Ou mações pelo fone 71-0899 ruaPrefeitoJoséBauer, 1193- .tar com Edson em Estofados 1 bicicleta24marcbasSundow

pelosfones 72-3363 e72-31,23 (Sesi), 72�3661 e 71-0887 VilaRau Mannes - Guaramirim R$ 200,00. Telefone 72-1722
; ,

�

-

�
�

ODETALHE QUEFALTA VÁ PARA VOCÊ I·
.

K c;� :_ DESENH{;<i APRESENTAR SEUPROJETO, I

,
..

. SERVIÇO DE TERÇEIR1ZAÇÃO DE DESENHOSMECANICOS E ARQUITETÔNICOS I. '.
'

r I- ,

-

RUA: WAL'TER MARQUARDT, 706 � FONE: (0473) 76-1335 - JARAGUA DO SUL- SC
-

c'
-

,e -
,

/.p.-------------------------------------------------------------------------------------
r-

CENTER
,·S O M

C D' S • DIS C OS· F 'I TAS

I

- -

Center Som CD's - Discos e Fitas '

I
,

, ' .

.Uma loja diferente com urno grande variedadena linha de CD's .

•Umollnho completa de todos os gêneros (samba - rock - clássicos, etc) .

•eD's diretos das. gravadoras sem intermediários e.u9l.excelente atendimento .

•Oferecemos linha completa de som, porta CD�s, porta cassetes, agulhas pl
.

toca disco, encordamentos pl violões e guitarras .

•Promoção de CD's com màis dê lOqO CD's â 9,70,Reais.
Disco a. partir de 3,80 Reais. .

•A liquidação é fantáStica 'I

,
*E mais: Fitas virgens, violões, controle p/ vídeo-game, etc ...
.Uma loja do futuro, moderna e crlonvo.

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 406 - Jaraguá do Suf' - se ;. Fone 71-2847

Persianas Verticais Consulte-nos, fazemos
orçamento -sem
compromiss�.- FUNDADA EM 1917- '

/

VENDAS I; �EFGRMAS
Rua Jacob 8uck, 46 - ce,ntro

, (ao lado do Besc) ,

Fone (0473) 72-0247
Jaraguã do Sul - sc

Pi ..

T ii
epsl'onas

-

-

\1· I

.Resitlenciais e Cornepciais
':ii ';

.,

_

-Ó,
.; I,

'tl.

·M6�eis. sob �edida
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Venha ser 'Rei em
Jaraguá do Sul.

Jaraguá do Sul comemora, todos os anos, suas
melhores tradições germânicas, com uma das mais

antigas formas de festejo popular, existente desde a

Idade Média: a Schützenfest - Festa do Tiro.
Cheia de rituais e baseada no melhor espírito de

competição fraternal, a Schützenfest é a festa máxima
das dezenas de associações de atiradores que mantém,
.no Vale do Itapocu, a tradição de seus antepassados.
Cada sociedade tem umRei e umaRainha do
Tiro, aqueles que mais
se destacam, entre'
seus pares, na
habilidade de atirador.
E esta condição, de Rei
ou Rainha, é
devidamente
comemorada e

respeitada.
Com chopp, comida
típica, dança e muita

alegria. _

Venha você também
ser Rei em Jaraguä
do Sul. Divirta-se
nesta grande festa
familiar.

Apoio:
.

7a l6deOutubmde 1994

ParqueMuniçipaldeEventos
JaragúádoSul

·1
!

i
: I
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Rua Presidente E�itácio Pessoa, 279
FONE: 71-7822

Jaraguá do Sul - SC

VENDE-SE
Monza 90 SL, gasolina., 1 ba

lança mecânica, Filizola, 1

balança eletrônica Filizola até
30kgs,4mesas paramalharia..
Telefone 72-1085

VENDE-SE
Terreno próximo ao Fórum -

Vila Novamedindo 22,OOmts
de frente e 54,00 de fundos.

Negociável, Tratar fone 72-

2990

VENDE-SE

Casas, terrenos e salas comer
ciais. Fone 72-299Õ

VENDE-SE

Apto em frente ao Fórum -

negociável- 72-2990

VENDE�SE

Supermercado - ótima locali

zação em Jaraguá do Sul. Tra
tar fone 72-4053

VENDE-SE
Terreno de 1200m2, cl casa de
alvenaria (nova): 2 quartos,
sala., copa., cozinha., banheiro,
lavanderia., e garagem. Locali
zadaa300ms doSalão Amiza
de. R$ "15.000,00 ou R$..
8.ooo,OOdeentrada+ 7presta
ções de R$ 1.000, reajustadas

- pelapoupança.Aceitacarronó
negócio: Informações 72-2931
ou 72-0525 (particular)

-VENDE�SE'
1 terreno medindo 15x4Q
(600m2) emMassarandubã na
rua Patrimônio, R$ 2!5oo,oo.
Tratar com Jair no 79-1139

.
(horário comercial)

AUTO NOVO
VEíCULOS ADMITE:
---

- Polidor de automóveis
- Maior de idade
- Responsável
- Com prática'

. � .
.

. __ , , ;:��ji!(4tti.$Vt.i!JJP;;ilthhMdêi!Ál4"
VÉNDE-SE
Apartamento no Residencial
Amizade(acarpetado).2quar
tos, 1 banheíro.ärea de servi

ço, sala., cozinha., garagempara
2 carros, frente paraaruaprin
cipal, Valor R$ 10.000 + fi
nanciamento (aceita negocia
ção). TratarResidencial Ami
zade- Bloco 8 apto 201

- Auxiliar de lavação
,

- Maior d� 15 anos

- Responsável
- Com prática
Interessados tratarà: .

Rua Joinville, ng2050
(ao ladosálãoLíder)
Horáriocomercial
AUTO NOVO
VEíCULOS
Fone: 71-1574

VENDE-SE
Camíonete D,10/81-. Único ,/

dono, ótimo estado. Telefone
72-2837

Fone(0473)

76-70"14
RuaAngelo Rubini,460 ' Barrado�ioCerro
'89260-400 -Jaraguá doSui -SanfaCatarina '

COMPRA-VENDE
TROCA - FINANCIA

Automóveis e Caminhões
JS Automóveis

Automó"eÍII
.

Piat Florino branco 91.

Opala Comodoro cl ar e Dir. (G) preto 90

EscortLclopciooallQO azul 89

BeIiDa DeI Roy L dourado 88

BeIiDa Del Rey _ bege 88

DeI Roy Guia' D. H. (G) prata f;1

F''''tUooCS (A) _lho f;1

Piatl47 branco 86

Piatl47 branco 86

Passat marrom 86

OIevette (A) _lho 86

GoIS (A) '\ branco 83

Gol (G) \' _Ibo 83

Corcel D L azul 83

Piatl47' bege 83

Del Rey(A) marrom 82

.
OIevet'" (G) azul 82

Caminhões

JeepJavalli Turbo bege 91

0-20 Cabine dupla venoeIba 88

M, Beoz 1933 Cavalo branco 88

P-1000 marrom 84

Volkswagen 13.I30Truque bege 83

M.Beoz 1113 branco 79

M. Beoz 2013 Truque -Qlo 79

1'4000 amarelo 79,
M. Beoz 1113 TocoTurbo vermelho 79

Dodge700 amarelo TI

M. Beoz 1924 Cavalo branco TI

M. Beoz 11'13 Truque vermelho 76

Scaniá III laranja 76

11-350cI bali amarelo 74

veráoeio verde e prata 74

M. Benz 1313 azul n

M,Benz 1113 Truque verde (f}

Matriz: Av. Getúlio Vargas, 754 -

Fone: (0473) 72-3038 - Fone/Fax (0473) 72-2577
Jaraguá do Sul - SC

�
.

� lU1R1Cll

I�S'''-l')1()S co�II�)I()1ll\NI)()
N()SS() I º l'NI,TI�llSl\ltl() I�tl·

I n f O r má ti (a N�),T() I�,NI) I� 111�(�() �

VENHA CONHECER NOSSA lOJAa
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AaD.eIa ••• Claalftadaa da CP-

72-3363'
.. claadlcadaa ............ da reglãa.

erta
Rua: Esthéria Lenzi Friedrich, 39 - Fone 72-0510

Vende
Casadealvenaria225m2 -ruaJoãoJan'uárioAyroso,
prõxfrnoaopostodeversdasKarlache-3quartos total LO
peças+garagem
Terrenocenn-w;noiníciodarua
AdéliaFischeráreade33.023,()()m2. -,

Lotes:rloLoteamenioI�'Jzinbo.
LotesnöLoteamentoJardimFranclsco.
Lote425m2, pr.óximoBretzke.
Área nobre - Lote com 384m2 - Lote com i .652m2,
próXimoRecreativaMàrisol
LotepróximoUrbano,Jaraguá..,.Esquerdo

,

555m2-6.500,OO-450Jn2-4.500,OO
LoteGiardiniLenzi-371m2-5.300,OO

o AROMA E O-SABOR DOS BONS TEMPOS VOLTARAM

PAN1FICADORA E CONFEITARIA
N

� PA08V1NHO
Aberto diariamente das 06:00 às 21 :OOhs,

inclusive domingos e feriados
Av. Mal. Deodoro da Fonseca. 915 I Centro
Rua Venâncio da Silva Porto. 225 Vila Lenzi

(Próximo Weg I)
,

Fone: 72-� 243

CALçADOS
-

,

'

MENDONÇALTDA.
, Rua Erwino Menegotti, 1460

Fone: (0473) 71-1030
POS TOS O E, ·V END A .

RuaWalter Marquardt, � 193
RuaJoinville, 4470 - PróximoTrevoSchroeder

,.

Jaraguá do Sul- SC

.....

�..�

gRegata
" ,do� S. C. UdL

Você pode ter seu
carro OkIil através do
consórcio REGATA

ESCOLHA JÁ O SEU!!!
-

UGUEJA
. Fone 71-2999

,
,

GoiCL1.6 50x264,27
CorsaGL1.4 50x278,92
UnoCS1.5 ie 50x298,95
Tipo1.6 ie 50x365,06
Tipo2.0 $Ox483,16
OI». VOC4t paga a ,!!parcela

sament. em ouJubío.

Sem taxa de inscrição
Assembléia em J.araguá do Sul

VENDE-SE

MäquínadeíavarroupaMüller
de madeira. Preço R$ 70,00.
Falar com João na rua José

Bauer, 1193 - VilaRau

7' (.\ ._,.
.

• ;' ,"t 3
�. , . , ... ,

'

•.. ,� � .. ,

:
... : ',.,

.•. '., . � .. , . -

�-'
- -. "'.-

I i
DEMOLiÇÕES JARAGUÁ iJ

(SUKATÃÓ) �
I'

VENDE-SE -

2 Tapes Profissionais - 1 Gra
diente e outro Polyvox. Tratar
Lanchonete Kamer em frente
ao Cemitério em Guaramirim

Especializada em Demolições e

Limpeza de Sucatas de Obras em Geral.

Compra e Venda de Material de Construção Usados

VENDE-SE
Santana 87, metálico - álcool
ótimo estado, Tratar fone 72-
3471 após 17:30 horas

VENDE-SE

OpaIa/�3 álcool, ótimo estado,
Valor a combinar, Tratar rua
Teresa Agner Hruscka, 382 -

Jguá Esquerdo - 10 entrada a

direitaapós OlariaBuzzarelo. '

Fone recado 72-2918

VENDE-SE
MotoRD 135Z. Valor a com
binar - ótimo estado, ano 92.
Tratar 11-1988 (horário co

mercial) com Ronald

VENDÉ-SE
Fiat 147/81 ou trocoporcarro
demaiorvàlor.Tratar72-2059

VENDE-SE

Baú-pera F,-10Q__0u d-20 semi '

novo..Contato 72-0162

Escritório e Depésíto:
Rua Francisco Zacharias Lenzi, 89
Vila Lenzi - Jaraguá do Sul - SC

Filial:
Rua Carlos Fürst,_s!n·
São Bento do Sul - SC

PÁRA-BRISAS
Pára-brisas e vidl'Os,
novos e usados papa

automóveis.

Ein Nereu Ramos ao

lado do campo Estrella.

1f(w�©®
® !i2&ffif (;1 l:�� 11��& 111r@� o

fr 72·2218

'Divisão de concreto

(Tubos e artefatos de concreto)
Rua Joinville, .1016'- For'd 72-1101

� Divisão de plásticos (tubos de rvc - eletrodutos/linhas

esgoto- tubos de polietile�Jo I mangueira preta).
Ru� Bernardo Dornbusch, 858 - Fone 72-3025

Rua CeI. Procópio Gome., 89
Fone 71-006$

,

I

PRECISA-SE
Marceneiro 2 - Projetista de

.móvels sob-rnedlda
Marceneiro 2 -

Projetlsta.demóveis 1
-Para móveis sob-medida e

esquadriasno mfnimoc/5anos de
profissão com referênçia, �ário
inicial R$ 280,00 • podendo ultra·
passar R$ 500,00 mensais com

moradia grátis na empresa;
(0473) 67-� - Qualquerhorário
BALNEÁRlOCAMBORlÚ-SC

MARAN[(� O NI BoIsa
de Telefones

COMPU
Fo'ne (0473) 72-1000 lEIDE

ALUIA
Rua Walter Breithaupt, 92 - Jaraguá do Sul, -- SC

(DefronteaoBeiraRioClubedeCampo)-

C'hance94
Quer ga·nhar 100,200, 1000
ou -:nais Reais por níês?

RuaAthanásio Rosa, 1645 - Guaramirim - Santa Catarina

-SCIII CIE' FAbricade Cal��s
, IndustriaIs,

,

'e Residenciais

)lf)NI�' «)Lt1:1).
7:J-0:J25

Àssessoria completa na' área Gráfica
•

. para ,sua Empresa
Criação de Logotipos, Catálogos, Folhetos, Folders Jurtísticos,

Anúncios de Jornais e
. Revistas, Cartazes, Jornais de Empresas,

Produção de Audio -Visual
.' _,_ I.' •. '.,"-_ "'

" KfVB
COMUNICAÇÃO LTDA.

\ -

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 141 -Sala 4
FoneJFax (0473) 72-1�

,. .. �,,!_�� I �.t 't,"

...........-"""'..., .-�-- �"�M;;;"'�""'�
-,,- -� .......
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Proclamas de Casamento
Márgot AdeliaGrubba-Lehmaiin, Oficiàl do Registro CiVil do 10 DistritQ daComarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa
catarina, faz saberque comparecenun nesteCartório exibindo seus documentos peJa lei, afim de sehabilitarem para �ar,

.

os seguintes:
EdItai N° 1'.560 de lVô9/1994

AMARIWo NEGHERBON E IVONE KROGER
,

PJe, brasileiro, solteiro, pintor, natural de Jaraguá do Sul, domiciliadO e residente na rua Fri� Vogel, 78, em Jaraguá-
, Fßquenio, nesta cidade. rJibo de A1idor Negberbon e EmaNegberbon.·

.

II, PJa, brasileira, solteira, Costureira, natural deJaraguUo Sul, domiciliadae residente na ruaWalterMlIlQUardt, 2.95 I, nesta
. cidade, tuba de Arthur Krüger e Irma Butzke Krüger. �

.

,

EdItaiN° 1'.561 de lV09/1994

!. JAMES AURá.IO MOREIRA EGILVANÀ BACHMÄNN
.

•

i'
"

Be. brasileirot solteiro. auxiliardeadmiDistràçlo,'oatuml deJ�doSul, domicili8do e iesidente� Ribeirlo�oIba,
Desta cidade. fiJho de MalViaO AlIréli�MoreiÍa eCéliaStaébeliD MQreiIa. .

.

PJa,bnlIiije.im, solteira,�a.D� dejamgu4do·SuI.domiciIiadae reaideote emRibeirik>MóIbIi; nescaá�e, filha
'

de Vanifdo Badunaitn e�8Idmaníí.' ....

.

EdItiiI N° 19562.DMltJM
WALDINEY sl"REWw EROSEU RIBTrER

Be,bmsrÍeiro;SOIteiío, ea'taâIpIíIQi,lIIlínJ deJaragutdoSul, dOQàçiIiaiIoe...._em RiQ�ff.�cidade,.
deGenIJ!Io Strelowe lrad.StIIüateSbelow.

"

B.. liraSileiní,�dolaC,.pa&umldeJlIl1I&UádoSuI,domiciJi.ereaideateemPAhada'SaiataLQzia, aestacidade,1iIba
de Eugenio. RieUer eReaata�,' J

.

.
.

.

EdltIII 'N" 19.563 deDlWltM" :-
ALFREDOGONÇALWS DA SILVA EDEISA DA SILVEIRA

Be, brMiIeiro. vitlVo,aUda.natural deReáfe.�.domic:ilialoeresideateDarua�deJuIho, 889,.ém "ilaNava,
lIesfa ciitilde, ÍiIbo deMDoei Gonçalves daSilva e JoanaMaliidaSilva.
Ba. ma.,iléira, solteira, do Iai. natural de.Jang1Jádo sui, domicili..sa e aesideIIte na nIIl2S !Ie Julho, 889, em VilaNova,

, .

nesta cidade, fiIba de Evaldo daSilveira e IrmaVoltolini da Silveira. - .

• < ",. .'

Ut.I N° 19.564 de 2310911994 .
.

,'0

. EVERALOOTADEUUMLAUFEONELIADASILVA .

Be,brasileiro, solteiro, 'operióo, aaturaldeduammirin),�esteEstado, domicili8do�reSidéu�naJUaAJm.xóDelIagiustiiia',
78, em Ilbã da FigveQa., nesta cidade, filho de LeopoJdo Umlaufe VilinaHei� Umlauf.
aa. brasi1� solteira, optldnä, natuml de Jamguádo Sul, dõmiciliada e ié.si�te na ruaAleixo DelIagiustina, 78, em
ObadaFigueira, Desta cidade, filba de Antonio Atanuio daSilva eMaria Leo� ÍlàSilva.

.
'

.

_ Êdlt.I N° 19.565 de l3I09Il994
.

l'
. DJMMA ROCHA E RONILDA RAMOS

Be,bmSiieiro;solteUo,e1etrofécnico,natumldeJoinville,nesteEstado.domiciliadoeresideate·naruaCadosEggert.l!Plo.
02. nestacid8de, filho de Lourival Rocha eOodinaAlmerindaRodJa.

.

Ba.b� divocciada, éDfermeira, natwal d� 8aJia VeJba, neste Estado, domiCiliadae residente nalUaCarlos Eggert, .

apto. 02. Desta cidade, filha de José Pedro Ramos e Lourdes Rocha Ramos.
. .'. .

EdItai N° 19-.$t6 de :wo9/1994 .

.

.

...•�. NfV�'HEIDEMANN E SANDRA ELY�t)THER :..
,,"

.

.

.

'"

Be, brasileiro� solteiro, técnico mecanioo, nâtural de SftO'MartiDho, neste 'Fs,tado, domiciliado e n:sidente na rua 694, n°
113, em EstradaNova, nesf<i cidade,moo de lrineu Heidemann e AnisiaEffting Heidemann.
Iila,brasileira,S()lteira,Operária.naWraldel.jàl:;lD'Oeste,Paran�dÓmiciliadaeresidentenarua69�,noi14,emEstrãda
Nova, nestacidade, fdba de RubensRoJher eOlivia ilotJier.

.'-

.

EdltalN°19.567 del6l09l1994'
GILSON ALVES E ROSELI' MARTINS ROSA

Be, brasilejro, sol�, marceneiro; natural de Porto UruM: neste Estãdo, domiéili�o e residente nllrua José Theodoro.
Ribeiro, 1.267, em lJha da Figueira, nesta: cidade, filho de Pedro Alves e UbeiáAlves, -

-

Ba, brasileka, solteira, operária, natural de São Bérnardo cióCampo, Sio PaUlo, doßliciliada e residente na ruaEpitácio
Pessoa, 934, nestãcidade, fdba de Ne1soJ:l RÓS& e.Genita Martins Rosa.

Edlt.I N° 1'.� deW09II994
.

MARCOS ADAáMENSLIN EDORLY SCHRANK
.

Be, brasileiro,.soJteiro, tomein)mec:4lüClQ. natural deJaràgUádoSul, domiciliado e residentenama531, DO 153: em Bana
do Rio Cêrro, nesta cidade, filho deMiIto� Menslili e TarginaN�SiIv� daSiI� t,leiIsIin.

-

Ba. brasil_ solteira,� natuml deMadpá. Pamn4. domiciliada e residente na_531, n° 153, em Bana do
Rio Cêrrg(�està·cidade; .rubái1e Aimiadõ Sduank e Ju!fite.SCbranb .- '_ .' '. ; :c'

.
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'

EdItIII N° 19.5B de 27/1911994 .

.
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. PAtJr.(1ROBERTOBLAUEMÂRClAÄLVIZI '.

Be, tmuiIei(o, sóJteiro. fiIÔêioúIio pdIJf�. _nd de Caíulpe, RioGI8IIde do SuI,4omjdiÍjldO e�deate na Avenida
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.PJa, bi:ásÍleira,sol. t!ànçária, nalUrai 4eRio de Janeiro,..Rio d,,:Janeiro, dóÔúciliadae�denténa.lUa AlfredoQIdÕs
Meier, 4S; apl9. 66, nestacidade;.(dbàde:JoséNevil Ribeiro eMiiriacfaCónceiçlo dà·SilVaRibeirô.f f t ,'!
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EDI-rAL •

PATRÍCIATAVA:RESDACUNHAOOMESTabeliã,eOficialdeTítulos.
da Comarca deJaraguá do Sul, Estado de SanlaCatarina, na formad,Lei. etc. .

.Faz saber a todos quanlQ este edital virem que se àcham neste Cartório para
Protesto os Títulos contra: .

.

·

Arte Laje JllI'1IIuá : Rua&p. Antoliio Carlos Ferreira - NESTA .

Alvadr José 8ertoIdI - �ua CeI. Proc, Gomes deOliveira, 1 ":.NESTA
·

� Robor Ltda - Rua Pres, Epitácio Pessoa, 1376 - NEsTA
Bar e .Mercearia da SOva Ltda - RuaAcre,.sln° - NESTA
na... c-. de Cama e Frios.- Rua 201 EstanislauVid. sIn° - GUARAMIRIM

· Eiquadro EnIP- Intob. Ltda - Av. Mal. PeOOoro. 98 - NESTA

t Gpudy lIld.c-. CObr. Lt· RuaSio Francisco, sinO - NESTA
• ..._ Indl. FIo TmB - RuaW,a1ter Marquardt. 793 - NESTA

...... EIftitca Madl- Ltda Prof" Aßt. Carlos Ayroso. ..199 .:NEsTA

........ c... PiIp. e Repres. Ltda - Rua au,o dó Rio Bt88oo;·238 - NEstA

....... i.edMId ME - RuaWalterMJiq.... sIDo - NEsTA
MaIId.SIha - Rua.b6 Boaiftcio, 4S - CORUPÁ

· M� � -ltua� Horácio rt..1o; 100- NaSTA
·

Mefi Dei!IIIM - ME-EsIrada�âbo,"" -e •NESTA:
·

Periflulto - RuaBII'Io dO Rio Biaac:O. 79 - SCHROEDER
· Ike - Corupi- SC ;

Ralftien..c-. Repre. Óleo ..... - 'Iits�'ÍIoNorte, 661 - NaSTA
sw·c..rec:.� -'RuaAltamiro Guilàarles, 914 - NESTA

'.

........ BiIMl.Tatell .... - Rua 603, 16S - B. Joiopeaoâ - NES'.fA
'J'IB&IfG"'"Tatell Ltda - RUa603, 16S - NESTA
Tereza C...... da Ceaeelçio - RuaOa6Iia Hont, 24S - NESTA
'�. E. comoos ditos devedores nie forant�ou se,rewsanm aaceit-.,
�'devida lntiiDaçÍo. 'faz por intermédio cfu �� ·&tilai,-ptã q�' os nies..x;..··
COIII(lIII1'ÇUDnesteCartérionaruaArthurMOUer.78,noiDzodaLé!.afimdeliquidàr
ó Seu débito, ou� dar razio porque alo o faz; sób a'pena� serem os referidõs

-' prOtestados na·formada Lei, etc.
.

,,'
KElJaraguádoSul, 29 destllellàode 1994.

Tabelil .

AVISO
Comunicamos à Srta. ADRIANA APARECIDA SIQUEIRA, que â
mesma deve entrar em cintacto com a Secretaria do. Forum de
Jaraguá do Sul (fone, 71!·028�, da.s -13;00 às 17:00hs), "ara
informar se tem interesse em 'p�erlcher uma..vaga d� Ägente de
Portariã e Comunicações, para o qual' foi habilitada através de

coneur.so.público. Caso não atenda a·este aviso, num prazo de 30
.

(trinta) dias acontar da publicação �este Jornal, perderá o direito.
à vaga e será chamado o candidato seguinte, na olassifjcação.

Jaragúá do Sul, 28/setembrôl1994.
JaquellneMariaQuadros

Secretária do Forum
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·'R. Get.Procóplo Gomes ge Onv,elra� 285 Jcroçuó do S'ul
�CE;P89251-7'90 Tel. 0473' '-7é2�2679/3139
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.'
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.
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.
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gueira (Brui..H�)lima
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VILA NOVA - Bd, VilaNovai
Próximo ao Förum - Apto. 3 quartos
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dependências e garagem - Preço:
entrada R$ 16.500,00 e asiuQlÍr

financiamento na CEF.
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PM-M3·G-1.25
Mesa p/Escril6l'io
c/3 9C!Vetos dchove
1.25.70.74

PM·M3G-l.50 .

Mesa .p/Escritório
c/3 gavetas clchave
L5()x70x74

PM-B2 PSG
Balcão c/2 portas de correr
cl5 prateleiras sIchave
1.40.40.72
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E�ntes de açp

IAllAGUÁ DO ..... - ....... ca.........

Mesade
máquinà'·
e-telefone

"."HAB"AT
COMPRA·. VEN�E • AlUGA. ADMINISTRA
Rua Leopoldo Janssen, 62 - Fone (0473) 71-8009
89252-130 - JAAAGUA DO SUL - Santa Catarina

IMOBILIAR A
CRECI ",/bO

Casas
Casa de alvenaria 1.OOm2 - Vila Umzi
Casa de alvenaria 130fll2 - RuaHenrique
Sohn
Casa de alvenaria 160m2 - Próx. Hospital
Jàraguá .

.

Sobrado cl 86� em Piçarras próx. Hotel
Candeias
Casa de alvenaria 21Om2- Ilha da Figueira
Casa de alvenaria 188m2 -·Centro
Casa de alvenaria 120m2 - Próx. Posto
.Marcolla
Casa de alvenaria 140m2 -

Emmendörfer
Apart;lmentos

Apto. Ed. Dona Lili c/118m2 - Piçarras
Apto. Cond. Amizade c/2 quartos (financ.)
Apto. Cond. Amizade c/3 quartos ,finan<�.)
A.ptö. 160m2 3 quartos - Camboriú
Apto. 2 quartos - Edifício Jaraguá
Apto."3 quartos - Edifício Schiochet

Terrenos
Terreno �50m2 - Rua A. Zimérmann
Terreno 2.700m2 - Rua Ricardo Hass
Terreno 650m2 - Esquina rua Leopoldo
Janssen
Terreno 539m2 - Próx. à Faculdade
Terreno 430(:112·- Loteamento Versailles

... Terreno 684m2 - Rua Felipe Schmidt
..

Terreno 16.500� - Schroedsr
... Terreno 600m2 - Itapocuzlnho

Terreno 1.940m2 - Próx. Weg I
Terreno 589� - Ilha da Figueira
Apartamentos novos no Conjunto
Residenciállmigrantes com especial pia
no de pagamento

.
.

\

PM-B2P
Balcão c/2 portas de correr
sIchave
1.00x4Ox72

1'--:1II 1i======;=Í1

i ·'i�!

LW
PM-Al: 3P
Armor,Q :!ila�
c/3 pol1QS
1.40,4Oai 60

40'

Cadeiras fixas e giratórias
"'-

Mesa Impressora e de Micro

CASAS·
Casa alvenaria cl 300m" - (Rua Joio Plilrinchek) RS 80,000,00
Casa alvenaria cl 172m" - (Residencial Versalla) RS 80.000,00
Casa alvenaria cl 16m" - (Ilha da Figueira) RS 20.000,00
Casa alvenaria cl 145Jn1- (Próx. Colégio Alberto Bauar) RS 45.000,00
Casa alvenaria cl 11Dm" - (Barra do Rio Cerro) RS 25.000,00
Casa alvenaria cl 10m" - (Waldemar Rau) RS 15.000,00
Casa alvenaria cl 120m" - (Blumenau) RS 22.000,00
Casa alvenaria cl 66m' - (loteamento 810 Antonio) RS 6.500,00
Casa alvenaria cl 1.047m" - (Vila Lenzl) RS 22.000,00
Casa alvenaria cl 4Om" - (Estrada Gal1bakl) RS 5200,00
Casa alvenaria cl 120m" - (Guaramlrim) RS 30.000.00
Casa alvenaria cl 225m" - (Rua João Janujrio Ayroso) RS 48.000,00
Casa alvenaria cl 172m" - (Residencial VersalIs) RS 65.000,00
Casa madeira cl 110m2 - (Jaraguá Esquerdo) RS 16,000,00

.

Casa mista cl 135m" - (praia Piçarras) RS 33.000,00
Casa mista cl 112m" (Praia Barra Velha) RS 30.000,00

APAÀTAMENTOS
Apto cl 3 dorms. - (Residencial Amizade) - (Entr. RS 16.000,00 + RS �,OO
pormês). .

Apto c/2 oorrns, - (Residenclal.Amlzade) - (Entr. RS 13.000,00 + RS 112,00
por mês). .

. ..

Apto c/3 dorms.· (EdWlcio Schiochet) - (Entr, RS 40.000,00 + RS 289,00 par
mês),. .

Apto c/3 dorms. - (Ediflcio Argua) RS,50.000,OO·
Apio c/3 dorms. - (Ediffcio C.valho) RS 70.000,00
Apto c/3 dorms. - (EdHfcio B.io Rio Branco) RS 45.000,00
Apto c/3 darmS. : (FlorianópOtis�- Próx. UFSC) RS 38.000,00
Apto c/3 dorms. < (EdHfcio JonerU)RS 50.000,00
Apto c/3 dorms. - (Rua Domingos.da Nova) RS 63.000,00
Apto c/2 çlQrms. - (Rua João Pic911i) RS 33,000,00

TERRENOS
Terreno c/450m" - (Jardim ClÍampagnat) RS 15.000,00
Terreno cl 372m" - (Lot Santo Antonio - Nereu Ramos) RS 2,800,00
Terreno c/470m" - (Residencial Versalis II) RS 8.000,00
Terreno c/570m" - (Rua GuHherme Weege) RS 60.000,00
Terreno ÇJ 1 ,143m" - (Rua Curt Vasel) AS 60.000,00
Ter_reno cl 513m" - (Nereu Ramos) RS�1.500,00
Terreno c/-360m" - (Chico dePaula) RS 4.500,00
Terreno c/5.850mt. (Jaraguá 84) RS 55.000,00
Terrel19 c/424m> - (Wa_ldemar Rau).RS 4.500,00

- Terreno c/480m2 - (Loleam. Gareià) RS 5.600,00
Terreno c/l.696m" - (Barra Rio Cerro) AS 16.000,00
Terreno c/600m2 - (Navegantes à 200m da Praia) RS 3.000,00
Terreno c/380m2 - (Jaraguá Esquerdo - Pr6l(. Juventus) RS 6.000,00
Terreno c/408m2 - (Barra Velha) RS 4.500,00
Terreno c/376m" - (Vila Nova) RS 7.000,00

C�ÁCARAS
Área de 5.32Om" - (Rio. Cerro - Prol(. Choco Leite) AS 45.000,00
Área de 500�000m" - ·(Rlo da Luz) RS 55.000,00
Área de 500.000m" - (Nereu Ramos) RS 60.000,00
Área de 105.000m" - (Nereu Ramos) AS 60.000,00
Área de 325,00m" - (Ilha da Figueira) RS 20.000,00
Área de 5.oo0m" - (Ilha da Figueira) RS .t2.000,oo

PONTOS COMERCIAIS (VENDA)
Sala comerciai cl 280mz· (Gom estOque) - (Av. Marechal Deodoro).AS·
·35.000,00
Sala comerciai c/85m" - (Com estoque)· (Rua Relnoldo Rau) RS 25.000,00
Sala comercial c/110m" - (Cam casa) - (Jaraguá ESQuerdo) RS 60.000.00
Sala comerciai - (Portal Jaraguá) RS 9.000,00 .

.

.

.. PONTOS COMERCIAIS (LOCAÇÃO)
Sala comercial· (Rua Jorge Czerniewícz)
Sala comerclel- (Av. Marechal·Deodoro)
Apto. EdIf: Honoura;

,

LOTEAMENTOS
Residencial Piazera - (Ilha da Figueira) - Entr. + Financiamento (até 30 vezes)
Residencial Behling - ótimos lotes. com toda il1lra.estrutura. pronta para
COrlstrulr.

DDOD
1/ \
"ROPEIROS INDUSiRIAlS

.

Veadas
Apto. cl 110m2 cl garagem, - Edit. Sta. Terezinba - RS
.35.000,00 .

.

Apto. cl 110m2c1 garagem- Edit. Centeldrio - RS 30.000,00
Apto. cl 121,1JOm2c!garagem-Edit; Jaraguá- RS36.000,OO
Apto. cl 3 quartos + dependências - Edit, Caetano 01i0dini -

RS 30.000,00 .

Apto. cl 79rrY + garagem - Edif-:-:Maguild - RS 9.000. +,
Fmanciamento
Casade alvenariacl 170m2 - JaraguáEsquerdo - Próx. Cond,
Azaléia- RS 31.000,00
Casa de alvenaria C/130m2 - Próx. Malwee - RS 36.000.00
Casa de alvenaria cl 50m2 - Rua Rio Molha - RS 9.500.00
Casade alvenariacl 150m2-RuaAlvinoStein - JguáEsquer
do - RS 21.000,00
càsa de alvenaria cl 1AOm2 - Vila Baependi - RS 70.000.00
Casa de alvenaria cl 156m2 - Rua Antonio Schmitt - Ilha da

Figueira - RS 40.000,00
.

Casade alvenaria cl 120m2 - Rua Brusque - VilaNova
Casa de alvenaria cl 96m2 - Rua Rio Molha - Loteamento
Aldrovandi - RS 11.000,00
Casa de madeirá cl 70m2 - Rua João Doubrawa - Pröx,

Hospital Jguá - RS 19.000,00
Casa de madeira cl 75m2 - Rua João Sarni Tavares " RS
18.000,00
Casa de madeira cl 80m2 - Rua Walter Marquardt - RS
29.000,00

. Casa de madeirá cl 3�. - Rua Neco Spézia - Jaraguä
. Esquerdo '- RS 9.800,00
Casademadeirac/"6()m1-RuaAlfr\l(ioBengel-RSI0.000,00

, Terrenocl 45()m1- Rua Fréderico C. A. Vasel- Vila Nova-
RS 15.000.00

.

Terrenos cl J95m2- LoteamentoDivinópolis _llhadaFiguei
ra - RS 6.900,06'
Terreno cl450m' - Rua Joinville - RS 9.000,00
Terreno ti 684m' - Rua Waller Marquardt> Lateral - RS
6.000,00
Terreno cl 50.000m' - RuaRio Cerro I
Terreno cl 377m' - Ilha daFigueira - RS 5.500 - Financiados
"rerrenocl397m2+casademadeira-RuaJguáEsquerdo-R$
11.000.00 .

,

Terreno c/675m2 - RuaRio daLuz- RSI0.000,OO
Terreno cl48.000m' - RuaWalterMarquardt - Próx. Confec,
Loni-Mar

.

_

Chácara 48.000m' + casa de 90m2 - Rua Rio Molha RS
.15.000,00

. Locação
Casa de madeira cI.2 quartos - Rua Adão Maba
Casa de madeira cl 3 qUa$s - Rua Frederico C. A. Vasel
Casa demadeira cl 2 quartQs - Rua Frederico C. A. Vasel -

Fundos·
.,

-

.

Apartamento - Centro

CRECI6392
Ruo .S 411* J.ulho. 317

Vito Novo - Joro.u6 do Sul - se

F.. :

7�-"" __

••• L i • , , ' •
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+ÉLEVADOR PANORÂMICO; .

+ESTACIONAMENTO COBERTO
·

COM VAGAS DEMARCADAS;

+ ORIENTAÇÃO COM FRENTE
· PARA A FACE NORTE - ILUMINA

..... CÃO E VENTILAÇÃO NATURAIS;

I,

Loteamento Juventus
Lotes com entrada + financiamento

Vendas: Chalé Imobiliária
Fone (0473) 71-1500

RUA �EINOLDO RAU, 61 - JARAGUÁ DO SUL, SC

E NOE
TFRIU:'\I}

Ruu: Antonio (;l'..,SlT - Lat. I{ohl'rto
Zkmann. ('I <in:a 339JHlm!

,

".

I•••••••••••••••
,

'

TRAGA SEU ESCRITÓRIO PARA OS VERDADEIRÓS

.::TEMPOS·MODERNOS
, ESTE É O MAIS AVANÇADO EMPREENDIMENTO

, COMERCIAL DE JARAGUÁDO SUL. VEJAALGU
. MAS DAS CARACTERrSTICAS DO MARKET
". PLACE:

EXCLUSIVARUA 14HORAS:

LOJASDE

CONVENIÊNCIA

TRABALHANDO

TODOS OS DIAS DE 8À

ME/� NOITE.

CONFORTO PARA A .

CIDADE, BONS NEGÓCI-
r

OS PARA OS LOJISTAS!

-: • ENTRADAS PELAS RUAS .... --..
.
'REINOlDO RAU E CARLOS PROJETO,CONSTRUÇAOEINCORPORAÇAO:

· HAFFERMANN.

RKf:;T
cr;

,1\
I/�PL
Arqultetúra

Rua Dommgos da Nova, '109
Fone (0473) 72-2608 .

Fax (0413) 71-0835

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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/

Venda,

Apartllnento no Edificio Jaraguá.
Casa de alvenaria com 63.00m2 no Loteamento Viccnzi cGadotti. '

• Apto. cl 160.00m2 no EdificioMincr na Mal. Deodoro. todo mobiliado.
Chácara em Schroeder, com 42 morgos, terreno todo plaino. com água c luz.
Casa mista cl 9O.00niZ na ruaManoel da Costa. bairro João Pe8SOlI.
Terreno com 4.100.00m2 c casa de alvenaria com muitas frutas c paJmitos.
Terreno com ámI de 350,00m2 no Loteamento Jardim Francisco.
Casadealvcnaria cl300,OOn.f. na rua Richard Plskc, com 3 � condicionados. hidromassagem, aquecimento solar c sistema
dealanne.

'

Casa de alvenarjacom UO.00m2 com terreno de 2.500,OOm2, na rua: AntôÍlÍo CarlosF� esquina Lourenço Kanzler.
Casa de alvenaria com 120.00m2, terreno com '16x30, na rua JoséTeodoro Ribeiro.
Casa de madeira com 86.00m2, terreno com 15x30 na rua Herberto Sasse nO 188.

6-
., INTERIMÓVEIS

CRECI0914-J

Aproveite
prontos

. �

para construir, com

no lotea-

mento Reder (próxi-.

.mo ao Choco Leite).

Preço: entradadeR$

1.000,00 + 6 presta-
1 �

ções de R$ 500,00.
,

Ultimas
unidades

Terreno na rua Fredenco.Barg de 14x30, (Próx. a rodoviária).
Casa de alvenaria com 260.00m2 com terreno de 5.100m2. com 3 lagoas;árvores frutíferas etc., na Estrada Rio Molha.

, , Loca9áo
_Casa mista, com 2 donnitarios c demais dependênciaS, na iUá:"l11 LoteamentoRodrigues. fundos.,
,Meia água demadeira, com 1 donnitório c demais dependências, na ruaWaldernar Doubrawa s/no (Água Verde)
Casa demadeira. com 2 donnitórios c demais 4ependências, na Tifa daMosca (,Barra).

Apto. em Corupá, rua Roberto Seidel, 1111. ,

Apto com 3 donnitórios c demais dependências na rua PadreMirandinha, nO 183 (São Judas).

Apto com3 donnitórios c demais dependências, na rua João Ooubrawa. nO 493. Próx. Hospital Jaraguá.
Sala. comercjal.

Av. Getúlio Vargas nO 49, cl 48,00m2.
02 salas, na rua LeopoldoMankc n" 46. (Lat. da rua Rio Branco).
Sala na rua 13 Maio, nO 119 •

.�-_._---------- •.
· '�,;::: .
•

CRECI W 1589 J-s . ·
• .;p •
• •
• B ·Sul· •

: I õveis :
:1 Fone: (0473) 72-2734 I
• ••VENDE

• Chácara. • I- Área e/ 62.5()()m2, edilicado com uma casa de alVenaria de 80m2, uma casa

• de madeira, e/ 60m2, um galpão, pastagern, água corrente, lagoa, árvores •
•

frutrferes, distante 9lerndaMaiwee pela EstradaGaribaldi. PreçoR$53.ooo,oo.
•

.

Aceita-se carro e casa na cidade. '

- Área e/ 65.836m2, na Barra em iocal nobre. Preço R$ 210.000.00 - 50%

• entrada saldo'att! 10meses.' •

I
,.

•
- Área e/69.ooom2, RioCerro II, distante 350ms do astaHo, combastante água

•corrente. Preço R$ 17.000,00., .

'

- Área c/ 62.5OOm2 edificado c/ uma casa de alvenaria de 70m' bam-nova,
• pastioI�gedm, árvEoresd trutrfebaras; água corrente para lagoas e para animais, •.
•

calza ana stra aGari Idi, distante9kmdaMalwee. PreçoR$40.000,OO.•- Área e/ 25.272rTt2, edificado com uma casa de alVenaria de 75m2, contendo

•
lagoas, pastagem, sendo grande parte da área plana. distante 10km da

•Melwee. Preço R$ 50.000,00 - Aceita casa na Barra. _

T.rrenoa
-

• Terrenoe/376mZ,(14x2n,naBarra ruaFridaPiske Kreger. PreçoA$7.ooo,OO •
•

Terreno c/396m2, (16 x 25) lateral Na WaHer Marquardt. Preço RS 7.000,00 •Terreno c/840m2 (21 x 40), na Barra do Rio Cerro. Preço R$4.300,OO em dois

• pegamentos. _. •Terreno c/1.1.427m2, edificado c/ casa de madeira e um galpio, na Barra do

•
RioCerro, Na Pastor Schneider, no calçamento. Preço RS45.000,00 - 50% de ....
entrada e mais dois pagamentos. •

• Terrenoe/720m2 (15x48), na BarradoRioCerro. PreçoR$13.000,OO - Aceita- •se carro.

• Terreno e/ 1.060m', edificado c/ um galpão de 95m2, bairro São Luiz. Preço •R$ 20.000,00

• Terreno e/ 1.647m2, na Barra do Rio Cerro a 1 :800ms da Malwee. Preço RS I2.500,00 em três pagamentos.
•

� _

• Terrenoe/750,72m2, localizado emárea nobre naBarra. PreçoRS l4.000,OO •- 50% de entrada e saldo em até cinco (5) pagamentos. '

• Terreno e/ 1.900m2, lateral da Na Friäa Piske, na Barra do'RioCerro. Preço R$ •11.000,00 - Negociável.

· �'.Casa em alVenaria e/ 132m2, 3 qtos, 1 suite e demais dependências, sem�

• acabada, terreno e/ 420m2 (15x28), Lot. Rosá na Barra. Preço RS 12.500,00. •
.

Aceita-se carro.

I Casa de alvenaria e/ 130m2, 3 qtos, demais dependências, garagem, terreno •,c/440m' - Vila Rau. Preço R$ 18.000,00 - Aceita-se carro.

• Prédio e/ 2'pavlmentos e/ 196m2, desmembrado em três (3) aptos, sendo um •c/96m2 e os outros dois com SOm2 cada um, na Barra. Preço RS 40.000,00.
• Casa de alvenaria, 70m2, terreno com 352mz, na Barra. Preço I3S 13.320,00. •

, ,Aceita-se carro. -, '

• Casa de alvenaria, e/ 60l'll', 2 qtos, sala, cozo BWC, terreno com 1.412, 50m2. •
Estrada Francisco de Paula. Preço RS 21.200,00

• Casa de atv�na"a c/ 70m', 2 qtos, demais dePendências, terreno e/ 350..... I(14x25), toda murada, Jaraguá Esquerdo. Preço RS 15.000,00
,• Prédio e/ 2 pavimentos: Edificado c/ 510m2, sendo 364m2 pl área industrial, •

com lojas, salas, garagem e refeitório emais um apartamento no 2° piso com
• 146m2,'terreno e/ 1.023m2 (28x36), todo murado e ajardinado, na rua João •
•

Planincheck. Preço RS 130.000,00. Aceita carro e casa.
-,

Casa de alVenaria c/70m2, 2 qtos e demais dependências, terreno e/ 2.550m2, •

'I•
bairro São Luiz, Jaraguá Esquerdo. Preço RS 16.000,00 •Casa de atv""aria semi acabada' e/ 102m2, 3 quartos, 1 suite e demais

• depandências. EntradaWoWngWeeg, terreno'com 420m2 (15x28). Preço R$ •
-

20.000 - negociável '

•
Casa de madeira, 3 qtos, 2 BWC e demais peças: terreno e/ 528m2 (16x33), •na Barra. Preço R$ 25.000,00

•
Casa de made(ra mista e/'150m2, 3 qtos, 2 BWC e demais dependências, • Iterreno e/ .480m2 (12x40), Jaraguá Esquerdo, próximo ao Juventus. Preço RS

• 16.000,00 : negociá.vel.
'

•Apartamanto e/ 107m2, 3 qtos, 1 suite, 2 BWC e demais dependências, na
'

• Barra, local nobre. Preço R$ 35.000,00. Aceita-se carro - negociável. •Casa de atvenaria,conjunto de três (3) casas urna com 53m' e as outras duas

I com 36ni2 cada uma, edificada. em terreno c/ 441,28m2 (14x32), na Barrá.. I.Preçc RS 33.000,00 -Aceita-se Carro. '

,_

• Casa de alvenaria semi·acabada, 3 qtos, sala, cozo banheiro, com 95m', na

I
'

Barra. Preço R$ 15.500;00
'

• Lotilamentoa no bairro Sio Lul. e Rio Cerro II
A partirde RS 500,00 deentradae saldoem at<! 24meses clprestações a partir :

•. de R$187,50 pl mês. •'

Telefónes: prefixos 76 e 72

• ��A •Terreno e/ 4.000"1', narue Berlha Waage - Barra dD'Rio Cerro

•• Tratar na R. Ângelo Rublnl, 1223 - Sala 9 -'S� do Rio Ce"o ••'Fone (0473) 72-2734 CRECL158!} _.J

• •
._----------_.�_.

Terreno Rua Amazonas
Teatro Scar

I:
I

I
I
I
I
I

r

Terreno Rua Joaquim Francisco de Paula, c/2.500m2.
; Próx. trevo Posto Marcolla
Terreno cl 120m2 Rua Luiz Kienen

_
Terreno esquina naRuaReinoldoRau,c/ casa de alvena
ria
Terreno Rua João Januário Ayroso 2Ox90 (1.800m2).
3 lotes com 2 casas demadeira + fundamento

CASAS

I
I
I
I
I',
I:
I
('

, .

Casa de alvenaria cl50m2 - LoteamentoAnaPaula, Rua
209 - Francisco Hrushka, n° i .122.
Casa mista Loteam. AnaPaula 11 Rua Victor Vitkoski

CasamistaesquinaRuaJoãoJ.Ayroso c/RuaFrancisco
Hrushka (Jguä Esquerdo)
Casa de alvenaria l00ní2 - Rua 0000 Pradi - Pr6x.

ColégioCristina Marcatto
Casa de alvenaria 160m2- Próx. Recreativa Menegotti
Casa de alvenaria 100m2 + 60m2 (em construção) - Ilha
da Pigueíra.

APARTAMENTOS

Apto.EdifícioJaraguácf'70m2cl2qtos., (l°andar), apto
3.

Apto. c/250n?, 3 quartos, uma suíte - Rua Joinville.

Apto. emPiçarrasEdif. Marisa - Apto. 93 com 88.59m2
·Apto. em Piçarras Edif. Onelía.Francisco cl .137m2

LOTES FINANCIADOS
, Loteamento AnaPaula IV.
Loteamento São Cristóvão II ..
CONOOMfNIO AZAI;-ÉIAS (empreendimento Classe

A)
.

Loteamento Acapulco na Praia de Piçarras.
Loteamento Liodoro Rodrigues (Vila Rau).

CHÁCARA NA CIDADE

Arborizado, clárea de 14.7.00m2• a5 kmdo centro e/boa
água. uma casa em excelente estado e casa de caseiro.

TERRENO COMERCIAL

Av. Mal. Deodoro da Fonseca c/2.500m2 c/25.00m pl
Mal. (Instalações Brasilauto)
Av. Mal. Deodoro da Fonseca cl 1.382 m2

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



NELSON WEDEKIN

. Senador diz que é a única opção para mudar

li
ela primeira vez em Santa
Catarina os partidos con

siderados de esquerda -

POT, PSDB, PT, PPS, PC do B,
PSB EPCB, se reuniram na coli

gaçãoFrentePopular, lançandoo
senador Nelson Wedekin, como
candidato ao governo do Estado;
Vilson Souzade vice e como can

didatos ao Senado, a deputada
federal Luci Choinaki (PT) e o

professorMarcosHerter, também
do PT. Wedekin tem usado os

programas eleitorais do rádio e da
televisão paradizer aos eleitores

que ele simboliza a alternativa
nova para o governo de Santa

Catarina, fazendo clara alusão ao
fato de que os demais postulantes
ao cargo já administraramoEsta

do e, segundo o senador, não

cumpriram o que prometeram.
Formado em Direito e Jorna

lísmo, ele foi deputado \ederal e
senador deito pelo PMDB. Em

1988 filiou-se no Partido Demo-

crätíco Trabalhista (POT). Dis
putou a eleição ao governo do

Estado em 1990, quando a alian
çadas esquerdas não foi concreti-'
zada. Seu mandato de senador
termina no fmal deste ano.

Entre as suas propostas de go
verno, o senadordestaca aeduca

ção de qualidade, o desenvolvi
mento econômico e com a gera

ção de empregos, tratamento di

ferenciado aos pequenos e

microempresários, fomento ao

pequeno agricultor para estimu

lar o crescimento da produção
agrícola, entre outras.

Em sua proposta de trabalho
distribuída pela militância, o se

nador reserva atenção para um

"novo papel para o Besc" , como

fator principal na política de de

senvolvimento econômico, "será
o banco dos pequenos negócios",
destaca ..

Ocandidato apresen taque todo

o esforço de crescimento darecei-

ta estadual será para melhorar a

remuneração do funcionalismo

públicoestadual. "Afrenteconsi
dera que não pode haver serviço,
püblíco ouprivado,comqualida
de e eficiência, com padrões tão
insatisfatórios de remuneração
como os atuais do funcionalismo

estadual", disse o candidato.

Entretanto a Frente Popular
'

coloca que o primeiro compro
misso é com amelhoria da quali
dade de vida, com a dignidade de
vida e com o exercício pleno da

cidadania para todos os

catarinenses. "Issoéextensivoaos

assalariados urbanos, servidores

públicos, pequenos produtores
rurais, pequenos e micro empre
sários, aposentados e pensionis
tas, pescadores artesanais. Para

os mais pobres e os mais

desprotegidos, como as crianças,
os idosos e as pessoas portadoras
de deficiência. Somos o novo",
finalizouWedekin.

Candidato do PFL tem cinco prioridades
Chico Alves/CP

m
Partido daFrente Libe- foi Ministro Chefe daCasaCivil.

ral (PFL), tarnbérnestá Bornhausenelencoucincopri
na corrida sucessória oridades de governo, além de al

para o governo do Estado de guns macro-problemas que pre
Santa Catarina. Jorge Konder tenderesolvercornaparticipação
Bornhausen, 57, natural doRio do Governo Federal, tais como:

de Janeiro, filhodo ex-governa- duplicaçãodaBR-101,implanta
dor Irineu Bornhau -sen e ção de um planode contenção de
Marieta Konder Bor-nhausen. cheias no Vale do ltajaí, controle

, Bacharel em direitó pela PVC! dos índices de poluição do Sul do

"
RJ, Jorge é o presidente nacío- Estado, controle de contamina

nal do PFL e conhecido ção dosrecursoshfdricosdoOes-.'
_'::. articulador político. te catarinense, conclusão do tre-

Foi vice-governador do Esta- cho restante da BR-:282, entre

dode 1967 e 1970, governadorde Lages e Campos Novos, além da
", 1979 a 1982 - ambos os cargos melhoria dos recursos de sanea

ocupados por nomeação. Em mento básico que é precário em

1983 assumiu a vaga de senador todo o Estado.

, daRepública,posição.conquista- Dentre as prioridades
,

,
da pelo voto popular. Já ocupou elencadas por Bornhausen, estão

-

porduasvezesocargodeministro a educação, segurança, saúde.

"
deEstadodaRepública.Umavez agricultura e a geração de empre
-,nogovernodeJosé Samey, quan- gos, seguindo a mesma linha do

foi ministro da Educação, e ' candidato a�esidentc:tJ:�f!l�dQ
_.... " .& .& "l. :l >:a ... :3i ... � ;& "'_.� ....... ,. __ ........ _ - -- A. ..._ ........... � .... _ ........ ,

. tro no governo Collor, quando / Henrique Cardoso. ,

Jorge: apostando em FHCAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Paulo Afonso Vieira

Agricultura, empregos e as

crianças são asprioridades
D

sou um grande defenr
or damunicipalização e

amos ímplementä-la em
meu governo, não s6 na educa

ção mas também na saúde e

agricultura". A afírmação é do
candidato a governador da coli
gaçãoVivaSantaCatarina, Pau
lo Afonso Vieira (pMDB). Se
gundo ele, o que aconteceu até

agora em Santa Catarina foi a

"prefeiturização", ondeosmuni
cípios tiveram que arcar com

tudo e o resultado do processo
foi ruim. "No nosso governo o

Estadovairepassarrecursospara
os prefeitos administrarem es

ses setores", diz o candidato.

Ex-deputado e ex-secretário

estadual, Paulo Afonso Vieira

disputa seu segundo cargo

eletivo. Como prioridades
estabelecidas em seu plano de

governo estão: ohomemdo cam

po, a geração deempregos e a

criança, com ênfase para a saú
de e aeducação. "Tenhoditoque
vamos dar todo tipo de incentivo
e benefício para as empresas
que gerarem empregos", aftrma
Vieira, acrescentando que quer
ser o governador que mais in

vestimentos terá feito na área da

agricultura.
O setor de habitação, segun

do Paulo Afonso, tambémmere

ce atenção especial, já que o

déficithabitacional supera, hoje,
a casa de 200 mil unidades, O
candidato anuncia que vai criar
um fundo específico com re

cursos do ICMS, fazendo com
Cl

que a cada ano o percentual de
recursos seja aumentado. "Não
vou fazer promessas, como o

ex-governador, que não cum

priu. Das 40 mil casas prometi
das não foram construídas 5
mil", acusa Paulo Afonso.

Na área da segurança, Vieira
anuncia a revisão dos salários
como a primeira coisa a ser feita
e, depois, investimentos maci

ços em equipamentos, viaturas,
instalações e materiais .. Para a

saúde, promete uma política de
melhoria da eficiência de servi

ços prestados pelos hospitais.
"Com amunicipalização da saú
de e efetiva participação do go
verno, tenho certeza-de que o

setor vai melhorar e muito em

SantaCatarina",concluiuVieira.

iii

Lula: in/Me à IJgrieultum

Lula

Candidato da
Frente Brasil

Popularpela
Cidadania tem

propostaspara,
'

a agricultura

"

"Poderemos, unidos, governo popular e agricultores organizados, chegar a "

, . umnovomodelo de desenvolviInento agrícola", diz o candidato daFrenteBrasil '

,Popular pelaCidadania, Luis Inácio Lula da Silva (P1). Neste setor, Lula quer
aumento de produçãQ e produtividade, alimentos baratos e com qualidade para
todos, bemestar e progresso econômico, social, cultural e espiritual peraos que
vivem nomeio rural, equilíbrio do meio ambiente, saudável para o homem, com
a utilização des recursos naturals disponíveis e que a terra e os recursos

naturais possam servir de forma'sustentável de bem estar para todos e para as

gerações futuras.
,

Cooperativismo,pesquisaeassístêneía técnica, agroindústriacooperativadas,
saúde, seguro agrícola, direitos trabalhistas para assalariados rurais; programas
de irrigação, reforma agräría, aposentados, assistência social, esporte, lazer e
cultura, criança e�centes, meio ambíente, questões indígenas, deficientes,
são algumas de -outras propostas de Lula.

F. Henrique

Privatizações,
. .

parcenas, mats

justiça são os
itens quemovem

apregação do
candidato tucano'

"

'-, .
.' o programa de Fernando Henrique Cardoso' prevê investUftelltös de R$ 100

.
." , .•. ,

bilhões em quatro anos, nas áreas de infraestrutura, transportes, tel�munieações,
petröteo, energia elétrica e gás. Metade do dinheiro. segundo conlta, sairá do

orçamento daUnião e aoutrametade virá de fínancíamentõs externose ínvestímentes
de grupos, privados nacionais. me pretende Criar <o Fundo de Financiamento do

Desenvolvimento, destinado a captar recursos para investir na infraestrutura do pais
e orientar as aplícações.. '

<

Pela proposta de governo, serão investidos em quatro anos. R$ J4,16 bilhões em
transportes, R$ 2S<bilhões em energiaelétrica, R$ 18,1 bilhões em telecomunicações.
R$ 4,OS bilhões no aproveitamento de gás natural eR$ 14 bilhões empetróleo. Além
disso, haverá investimentos privados nas áreas de petróleo e telecomunícações,
caso o Congresso aprove o fim do monopólio.estatal nesses setores, Rodovias,

.

combate à pobreza, empregos, saúde, aposentados, agroindústrias, comunidades e

casas populares são outras prioridades do candidato.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Fone/Fáx
(0473)71-0091
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fone/Fax
(0473) 71-0091

82ANOS .J}
RIO-SUL

AI�
"

VARIG I:

Rua Marech8Í,Decxtoro da
Fonsecaesq. cl JêãoMarcatto

Fone: 71-8553

São Seóastião

..

;.'

COMUNIDADECATÓLICA

:A busca da verdade sempre estése na igreja
E1

o longo dos 82 anos de país, "0 nosso Deus édêbondade
existência da Comunida- e não de castigo, por isso muitos
deCatólica de Jaraguä do dos que foram já voltaram, alguns

Sul, viu-se a evolução dostem- abaíados.psícologícamente",
pos; a modernização da vida Padre Felipe afirma que os -

..

como um todo, mas é na igreja muitos trabalhos desempenha
que o povo vai buscar as respos- dos pelas propriedades pasto-

.
tas às suas inquietações. O ser rais, mostram a imensidão da
humano é um ser religioso, ape- ajudaprestadapela igreja catöli
sar de tudo". Essas sãopalavras ca, citando as patorais da famí>
do padre José Felipe Dalcégio, lia, da juventude, operária, .

'pároco de igreja Matriz São' vocacional, além dos grupos de

Sebastião, do centro da cidade. reflexão, de casais, cursilhos e
Para ele, o catolicismo nunca muitos outros que trazem, cada

perdeuespaçoparaasnovasceitas vezmais, os fiéis para o coração
que surgem a cadadia em todo o do catolicismo.

,A Paróqlli,! São Sebastião,
_ padroeiro de

. flaralllllÍ tio ,�1I1, cOl!1pleta com ,11 sua

atividade, a necessidade de amparo ao

desenvolvimcnto físico e espiritlllli de qllcm
vive ç trabalha sa nossa tara.

'

SIIIlmissão fem sido (mportantenaformação
relilliosa e, por ·eitensão,. sa formação tio

. caráter da !amíliajar'!llllll_ense.
Prefeitura de Jaraguá do Sul

"

AI procissões traduzem nafê dos c�t6licos o amor a Deus sem temores

·Spézia �& Cia. Ltda.__
,

ONDE VOCÊ ENCONTRA MADEIRAS PARA CONSTRUÇÃO EM PINUS E'
.. SERViÇOS ESPECIALIZADOS DE TERRAPLENAGEM EM GERAL.

I
,.
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CAMINHOS DIFíCEIS \.. -

A Paróquia São Sebastião -vés das pastorais e movimen��"_
l:le Jaraguá <to Sul, foi criadá dar uma resposta aos maís pro.-t
por decreto em 31/07/1912, fundos anseios do povo. Existemi"
desmembrada da paróquia de na Paróquia a Pastoral FamiIiat:'�
Joinville. Era então uma capela que compreende o encontro de";<

\ -

-.

assistida pelos Frades namorados, encontros de noivO$," "

FranciscanosvindosdeBlumenau encontro de casais jovens, S.O.S.- .�;
eRodeio. Com a criaçãoda Parö-

•

(casais que ajudam e orientaDÍ:
'

..

:'

quia de São Sebastião ela passou outros casais), encontro decasais.;'
a ser assistida pela Congregação com Cristo. Também a Pastoral;
dos Padres do Sagrado Coração Catequética, Operária, Voca
de Jesus. Os primeiros tempos cional, Juventude, Mulher, En- _

.

foram difíceis, de muito sacrifí- fermos, Litúrgica, Batismal,
cio, uma vez que a comunidade CEBs, Mi�ístérios (Batismo, ,:
católica se ressentía da falta de Matrimônio e Eucaristia), Gru- �\
tudo,desdeigrejaatéescolas. Para pos de Reflexão, Saúde.
iniciar suàs atividades, .a Parö- E também os movimentos de .�
quia teve que alugar duas casas, Renovação Carismática Cris� '.

uma residência e outra que funci- Cursilbo, Emaús e um Serviço� ,�
onava durante a semana como Promoção Humana onde se alen-. �
escoíae.aosdomíngos.comoígre-: de as pessoas e fanulias caren�,.:
ja Assim nasceram a paróquia e decomunídades.através dochsbe ':.
aEscolaParoquial daComunida- demães carentes, c1_!1bedemã'lS ..

de Católica de Jaraguá do Sul.
_ gestantes (onde são orientadas, � ,

No início, a padroeira da co-
� préparamoenxovalzinhodobebê.j

munidade era Santa Emília, que que vai chegar). Uma equipe cui� ,:
foi alterado em 1927 para São da das construções (meias-água) .�
Sebastião. A primeira igrejama-' paraosquenão tem casa.�10\Jvá: �:�
triz foi construídanomorro, onde vel o trabalho, a dedicação deste

atualmente seencontram os pavi- grupo de senhoras que atend
lbõesdefestas.Estaantigargreja, . oriéntam este povo sofrido
em estilo gótico, foi demolida em nos procura. Estamos sem dúvida\
1957, passando a comunidade a faZendooqueJesusdisse:"-Tu.·"
servír-se datgreiauoSalãoCrísto o-que fizerdes a um destes. .

Rei, já demolido também. pequeninoséamimquefizestes'\.;;c
,. "I;'

. Aos 82 anos, a Paróquia conta
com 30 comunidades, que foram
surgindo em virtude do grande
crescimento- do município,
consequência do desenvolvimen
toindustrial. O início da constru

ção da atual igreja matriz de São
Sebastião foi em 1958. sendo vi
gário o Padre Fredolino Donato
Wiemes.

A sua inauguração aconteceu

-no ano de 1962:
É'vígärío, atualmente, o Padre

José Felipe Dalcégio. E para res- .

pender aos vários apelos e neces
sidades. aParóquiaprocura. atra-

A trajetória de uma. comunidade aguemã-,

Igreja Matriz Senhor Bom Jesus, hoje, símbolo da perseverança de umacomunidade

Trata-se na verdade do serviçO- �1
social da Paróquia, onde destina- ."

se donativos recebidos em doação "','

às famílias carentes, Esta solida
riedade está despertando de for- '.

ma mais efetiva em Jaraguä do' ;:
Sul. dividindo com os meno(
favorecidos, uma atitude cristã
muito bonita e que deveria a€on· .

tecer sempre":
�
A paróquia São Sebastiãó é

servida apenas por quatro sacer

dotes. Pelo número de comunida- ";
de existentes, JaraguádoSulcom- ".;:
porta duas e até três Paróquias.

.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



;COMUNIDÀDE CATÓLICA

iA.históriana·visão deum historiador
,

,,
.

N umantigoprocessode:e-
gístro deempresade transportede

, passageiros e pequenasencomen
; das do "Expresso Jaraguaense",
, de Bachmann & Araujo, de ja
. neirode 1863,encontramosafoto
",abaixo que permite divagar sobre
,odesenvolvimento daComunida
de Católica em nosso meio,

A razãomaior da foto eramos

,!fac a mais recente aquisição 'de
ummicro-ônibus, demotorDodge
eemplacado COQl o número 4/77/

18, o fino da "paróquia" no trans
"

porte rápido de passageiros entre
;,Joínvílle-Jaraguä-Blumenau, o

. sétimo da frota, .

Aparece o terteno murado da
"{Comunidade Católica, o Salão
�CristoReiqueum tempo serviude
'')greja, enquanto se construía a

': ·,at.ualeparte da igrejanacolinade '

�,S"'ao Sebastião. 1

�'; Aliás, quando nos referimos

'�' 110· santo padroeiro, vêem-nos à
, lembrança de que a primitiva ca-
: pela (depois modificada era co

'>iiliecida como, Santa Emília:' A .

:- paróquia de Santa Emília.
" -:OentãosemanárioCORREIO
:��1X) POVO. na edição no.317. à
,"jiäg.4,em311071l926, vínhauma

•

.sob o titulo Padroeu:o de

�á. noticiando queQ13ispo .

�0cesàno, 'Dom: 'Jô�qDim'"
;", Domingues de Oliveira, acabava
',. de dar licença paramudar o pa-
, droeirodeJaraguäparao popular
" SãoSebastião, cuja festadeveria
. realizar-se em 20 de janeiro. E,
. assim, aconteceu.

Por que a licença vinha da
parte do Bispo Diocesano - D.

; " Joaquim Domingues de OHvei-
'

� ra?

,
Esta respostanos dá,o querido

;

jaraguaense.FreiAurélioStulzer,
�

em seu livro o primeiro livro de
.' !araguá quando se refere à Co
'(munidade Católica:

" "Um tempo JaraguäPertenceu
tbestustadiocesedoRiodeJanei-

'

10.

_.

t:ftD'ltdlJ-�;B2�

onfecçõe5 Sueli
V..tindo Gotaç6M

�Y.Marechal DMdore, 1.5
E. (0473)71·3311· Jon'" do'Su1 ·SC

Por datas de ano podemos
assinalar: desde a fundação. 1876
até 1892. Nesse ano (desde 27/4)
todo o território do Paraná e de
.

'

Santa Catarina passou a formar a
diocese deCw:itiba, àqualperten
cemos até 1908. quando a 19/3L
1908 foi ereta a diocese de
Ploríanöpoäs. Bnfím e agora à

jw:isdição de JoinviUe, diocese
criada �F/1/19'p". ,

___
I I

Há notícia de 1879 de-queem
Jaraguá estivera o.missionário
itinerantedeNovaTrento.P. João

MariaCybeo, e celebrava 3 casa
mentos e seis batizados. noticia
dum relatório de vistoria. efetua
da por 1. P. Schmalz e Friedrich
Lange, porordem doConde d'Eu,
n.o Engenho Jaraguã de E. C.
Jourdan. Secam aadjudicação de
Jaraguá a Joinvílle, eclesiastica
mente, a este ficamos pertencen-.
do, então {Gi nosso vigário o virtu
oso e zeloso P. Carlos

Boergernhausen (que começou a

paróquiar Joinville em 12/11/
1857) que inclusive fazia visitas
aos fiéis de Blumenau de 1872 a

1876, ano .em que chegou o 10 _ Florianöpolis e a vinda do pri-
vigário daquela cidade, o P. José
Maria Jacobs".

meiro padre estável, na pessoa
de Ern-esto Schulz. No órgão
oficial: "Jaraguá. A primeiro
do corrente (outubro de 1911)
os revdos P. Henrique Meiler
e o P. dr. Pedro Francken, de
vidamente autorizados pelo sr.
Bispo, Diocesano, devem ter

tomada posse ,da administra

ção ecclesiastíca do districto
.
de Jaraguä, -que brevemente
será erigida em parochia sob o
título de Santa Emília",
Fritz von Jaraguá - 09/94

Ao tempo.da diocese de

Curitiba". desde 1892 nossos

confrades franciscanos sediados
em Rodeio daväm assistência re

ligiosa aos habitantes dos vales
des rios Garíbaldí, Jaraguä,
.Itapocu, chegando até Hansa
Humboldt (Conipá). .

,

_

--- Como dito acima, em 19
de- março de 1908. deu-se a

ereção da diocese de

CASA 'O'A'S TIN'TAS, MA.BA',LTDA.
DISTRI�UIDOR D4S TINTAS LU�F.ORDE - WANOA I; LAZZUR'IL

-

-_
"--

,
-

Automotivas e para construções em geral - Lixas Norton
Cola - Fitas para pintura - Vareta Solda e Ferramentas em geral.

"Matriz: Rua'Exp.·Cabo Harry Hadlich, 47 - Jaraguá do Sul- SC - Fone'(0473) 71-3969 � Fax (0473) 7f-0380-
'<
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CENTÉSIMO

,82 ANOS Jaraguá do.Sul; 1 deo...�brlJ, d�:

Contribuição qu_e serve,poraobrasâa igrej
ABíblia prescreve para o cristão
o dízimo como forma de contribuir
com suaIgreja Os Bispos do Brasil
reduziram a obrigação do dízimo

(10%) par:a o centésimo (1%) da
renda da pessoa, tendo em vista a

sítuação do nossopovo.Mesmo que
grande parte não chegue apagar um
por cento, a. Igreja mantém suas

obras e seu trabalho, servindo-se
também de festas, promoções e lIJ,J

xflios.
o que diz a 'Bíblia
sobre o Dízimo

O Dízimo é obrigatório: Lev
27,30: "Todos os dízimos da terra,
tomados das sementes do solo ou

dos frutos das árvores, são proprie
dade do Senhor, são coisas consa

gradas ao Senhor".

A Deus não- se engana: Mal
3,8-9: "Pode Um homem enganar a
Deus? POis vós me- enganais. E
dizeis: em que te enganamos? Em

relação ao dízimo e à contribuição.
V6s'estais sobmaldição e continuais
a me enganar, vós;o povo todo".

, Dízimo um desafio da Fé: Mal
3,10: "Pagai integralmente os

dízimos ao tesouro do �RlpIO para
que haja alimento em minha casa.

'Fazei a experiência, diz o Senhor
dos exércitos e vereis se não derra
mo aminhabenção sobre vósmuito
além do. necessãrío".

Cadaum receberá conforme o

que ti-rer dado e da mesma ma�
neira: Lc 6,38: "Dai, e dar-se-vos
á Colocar-vos-ão no regaço medi

daboa, cheia, recalcada e transbor
danteporque, com amesmarnedída
com que medirdes, sereis medidos
vós também".

.

Quanto deve ser o dízimo: Cor,
9.7: "Cada um dê segundo o que se

propôs em seu coração; não dê de
má

.

vontade ou constrangimento,
, pois Deus ama a quem dá com ale
gria".

Quanto a freqüência
Sé avaliarmos a freqüência con

forme o número podemos dizer que
_--{_satisfatória. Se avaliarmos. a qua- .

lidade ou a sinceridade dos quepar
ticipam entramos no terreno. das

consciências, ondenão nos compe- para Deus. A História da Igreja nos
, te julgar.

.

prova que tanto maiores forem as

Quanto ao ser religioSo dificuldades para ser cristão, me-
O homem sempre será um ser lhores seräo.os seguidores de Crís

religioso.Elenascenecessitandode to. Deus não muda e portanto seu

Deus e não se basta a si mesmo. Por pensamento a.respeito dos homens

isso deumaformaoudeoutra,maís ésempreomesmo.Eleosamacomo
cedo ou mais tarde, namedida em sempre amou e espera que nós o

que vê caírem seus ídolos, o homem acolhamos para ajudar-nos a ser

vai buscando Deus através da reli- mós felizes.Deus é pára sempre fiel
gíão, Nestabusca alguns estãomais

-

a sua proposta de amor. A acolhida
próximos, outros estão começando cabe a nós.

.

e outros.continuam cultuando seus . Quanto a busca de Deus

próprios ídolos. "Buscai em primeiro lugar o Rei-
o Quanto aos valores no deDeuse asuajustiçaetudomais

do Q_luodo vos será dado por acréscimo". Vive-

Os valores do mundo moderno
.

mos nummando dementiras onde o
são muitos e a cada dia que passa
são.mais efêmeros. O que hoje é um
grande valer amanhã jáestá esque
cido.Os homens que tema coragem
e a ousadia de parar um pouco e

repensar a vida, acabam liberando
se dessa "roda viva" e descobrem
em Deus o 'único valor estável e
confiável.Amaneiradeamar aDeus
é diferente em cada pessoa, mas o

que se constata é que, exatamente

hoje, e exatamente por ser maís di
fícil ter tempo para Deus, muita
gente se ....olta com mais firmeza

que mais conta são as aparências e

onde a embalagem vale mais que o

conteúdo da pessoa Pessoas vazias
de Deusbuscarão encher-se comou

tros valoresmesmo que tenhampara
isso de esmagar seus irmãos. A pre
sençade Deus no� coraçõesmudaos

. valores e mudando os valores das

pessoasmuda também asocíedade ...
Além disso há valores que não po
dein ser "esmagados" porque quanto
mais difíceis mais preciosas se tor
nam. Esses soo os valores que apon
tamparao supremovalerqueéDeus.

4· - Feira
S" -Feira
6" - Feira
Sábado

-

Domingo

,15:30hs

19:30hs

16:30hs

14:00hs (Missa das Crianças) e 19:00hs

07:00hs, 09:00hs e 19:00hs

São. Francisco. de Assis Sábados 19:00hs

São. João Batista 2° Sábado. 17:30hs 4° Dom. 08:00

:_§ão. José Operário.
.

2° Sábado 19:00hs 4° Do.m.09:3
'

N, Sra. do. Rosário. (Mo.lha) 1° Dom. 08:00hs

.Sagrado Coração de Jesus 2° Dom. 09:30hs

_
São. Benedito 2° Dom. 08:00hs

N. Sra. Perpétuo. Socorro 2° Dom. 09:30hs

São. Paulo. Apóstolo 4° Dom. IS:00hs·
Santa Terezinha 4"Do.m.09:30hs

N. Sra. do. Carmo. (Jguá 84)3"'Sábàdo IS:00hs

EscolaHauemann 1 ° Dom. 09:30hs

Madre Paulina 3° Dom. 18:30hs

Aprogramação dasmissas naMatriz São. Sebastião é a seguinte:
3a - Feira 19:30hs

Nas primeiras sextas-feiras de. cada mês as missas são às

07:00hs, 16:00hs e 19:30 horas, Às 15:00 e 19:00hs acontece a

Adoração'ao. Santíssimo e também as confissões.

O expediente Paroquial funciona de segunda à sexta no horário
das 08:00 às 11 :30hs e 13:30 às 19:00hs. Aos sábados das 08:00 às

de terças à sextas-feirá no mesmo. horário.

� -

, 11 :OOhs. Há também o. expediente dos padres que atendem o. povo

Cotnunqando tia

fé cristã, a

Câmara de
Vereadores' de

Jaragua do :Sul'
saúda os 82

anos da Paróquia
São Sebastião.

BAZAR ·JARAGUA LTDA�
Comércio de Art.90S .doVestuário, Calçados, Arm�rin,hos.

-

FIOS E LÃS
.

II

São. Luiz Gonzaga Sábado.s 18:00hs

N. Sra. das Graças (Barra) Sábados 19:00hs

N. Sra. Caravãggio '1° Sábado. 18:00hs

N. Sra; Aparecida
N. Sra. Fátima

Santa Luzia

1° Sabado. 19: 30hs

2° Sábado. 17 :30hs

2° Sábado. 19:00hs

São Cristóvão.

Santa Clara
.

N. Sra. Rainha da Paz

SãoRoque
-

Santa Ana

Santa Cecília

N. Sra. da Luz

Santíssima Trindade

Santo. Estevão
Santa Cruz

SãoPedro

1 ° Dom. 09:30hs

1 ° Dom. 09:30hs
1 ° Dom. 08:00hs
3" Sábado. 19:00hs

1 ° Dom. 0930hs

1° Dom, 09:30hs

. I°Doro. 09:30hs

4° Sábado 19:30ps
'_

4° Sábado. 17:30hs

4° Sábado. 19:30hs

4° Sábado. 17;30hs

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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do Sul, 'I de outubro de 1994

."

'''80.
BIENAL .

Arte de todo omundo em São Paulo

Sidney Sheldon acaba
Je avançar sobre a seara de
,Frà1lk G. Slaughter .� Robin
Cook. Sai pela Record a pri
llléira história do autor de Se
:lloul'erAmanhã sobre médi
cos e seus dilemas, tema re

'torrente nas' obras de
:Slaughter e Cook. É Nada
DIora para Sempre: thriller

�. que, .apesar da infrequência
� do tema na obra de Shelâon,
n40 sonega ao leitor nenhuma

, das características que o tor-
.

} wam bestseller internacio-
· nal: suspense, trama bêm-ur
� personagens inesqueci
veis, agilidade, atualidade e

· polêmica.
-

Nada Dura para Sempre
Conta a história de três médi- .

· cas que vivem juntas, traba-
· lham no mesmo hospiuü e se
envolvem em situações ines

.' peradas. A primeira esteve a

,POnto de fechar o hospital in
; feiro, asegundamataumpaci-
entepor ummilhtlo de dólares
e a terceira é assassinada.

�(Uma s�gestão da Livraria e

{,PapelariaGrafipel- Fone 72-
:0972 ou 72-0137)

s .

artistasmostrando aevolução de
um movimentõ que teve início
em meados dos anos 50, com o

artista americano Robert

Rauschenberg.
Elefoi ocriadordeuma técni

ca revolucionária, chamada de

"combine paínting", que trazia
elementos de uma pintura para
fora da teía, Na' Bienal, além
dele estarão presentes 65' gran
des mestres da arte contemporâ-

De 12 de outubro a 11 de

dezembro, São Paulo passa a ser
omaiorcentro refer�ncial da arte
contemporânea do planeta; com
a realização da maior Bienal de
todos os tempos. o tema, "A

Transformação do Suporte na

Arte Contemporânea", trabalha
basicamente com as sensações
humanas, explorando áreas

inimagináveis da arte modema.
Serão 70 países e mai� de 200

nea que, a partir de então, fluiu _

atravésde inúmeras vertentes. O

que deve chamarmesmo a aten

çãoéoespaçomuseológico,uma
área climatizadade 3.00öm2que
abrigará trabalhos de Joaquim
Torres Gárcia, Diego Rivera,

.

Rufmo Tamayo, Piet Mondrían
e. o papa do suprematismo,
KasimirMalevitch. O Brasil es
tará representado por 23 artis
tas.

"'JÚV
REDEGLOBO

Hoje
00: 1Ô- Xuxa Park
12:10: JornaldoAlmoço
13:15- Jornal Hoje
13:40- VldeoShow
14:10:

_ Esporte Espetacular
16:00- CampeonatoBrasileiro

Fluminense x Corlnthlans
17:50- Troplcallente
18:45- AVklgem
19:40<" RBS NotIcias
20:00- JornalNaclonal
'20:30- '.

Pátr1aMlnhq
21 :30- Escoßnha do Professor

RaImundo

Z1:35- Filme

Amanhã
06:20- Campo&Lavoura
·08:00- Globo Ecologia
08:30- PequenasEmpresasGrandes

Negócios
09:00- GIoboRural
10:30- RBSComunldade
10:55- ModeloEmpresarial

Ca1amense
12:07- VIper
12:55- Melrose
13:45- Filme·
15:45- Domln�doFaustöo
20:00- FantO$tlCo
23:08- Rime "Nova Vork contra o

crime"
00:09- PlacarEletrônica

FEDEBÀNlEIRANTEs
Hoje

08:00- NafIonaIGeographlc
.: -10:00- VlajandocomoRioGrande
11:00- Bandeirante EsporteShow
12:00- Acontece
12:30- Esporte Total
15:45- CampeonatoBrasileiro

Aumlnense xCorlnthlans
18:00- CampeonatoBrasileiro

Palmeiras x Sport
19:00- JornalBarrtgaVerde
19:30- JornalBandelrantes

20:00- faixa Nobre do Esporte
22:30- Sem Fronteiras
01:30- Free Jazz In Concert
02:30- ValieTudo

Amanhã
06:15� 19ejacbGraça
08:00- MundoRural
10:00- CkibelrmãoCamlonelro
10:30- Show do Esporte
21:30- JornaldeDomlngo lQEdlção
21:35- Filme
23:30c DomlngoDez
00:30- JornaldeDomlngo 2"Edlção
00:46- Filme

-Alt",açõ_ não comunicada•
.ão de re.pon.abilidade da.
emi••ora•.

VIRGEM - 2318 a 2219 - OSol no
. finalzinho do seu signo, hoje
está em ligeira tensão com

Júpiter, que anuncia uma fase
em que convém você não se

deixar levar pela franqueza ex

cessiva, que só serve para difi
cultarrelacionainentos.Naver
dade voe e ale.

LucioSassi

A voeá lsadora,.filha de Balthasar eMalwina
,

DESTAQUE

.

Raça animal dá prêmiopara agricultor
Jaraguá doSQI- De proprie

dade do agricultor Wille Paulo

Henning, morador deRio da Luz,
a vaca Isadora, de origem holan

desa, foi vencedora da exposição

agropecuária realizada recente

mente no município de Tunbó.
Pesando cerca de 900 quilos e

./.

produzindo aproxímadamente 30
litros de leite por dia, o belo ani-

mal, comcriarecentepelosistema
de inseminação artificial, já parti
cipou de várias outras exposições,
sempreconseguíndograndedesta
que entre os outros animais.

.

PEIXES -·2012 a 2013 - Conti
nue evitando as especulações
e tudo o que- possa. colocar

seusganhos em riscos, emais
do que nunca prefira o pouco

. certo ao muito duVidoso. Tam
�ém será �enciaI.que você
tenha tatoao se relacionarcom

LEÃO - 22/7 a 2218 - As
tensões envolvendo o seu setor
do trabalho aoonselham você a

não exigir demais de si nem dos
outros, estandoalertaparanão se
desgastar nem implicar com as

pessoas. � prevável que pinte
certo nervosismo e impaciência,
por isso tire um tempinho para si.

TOURO - 21/4 a 20/5 - É pro- G�MEOS-21I5a2016- Faça.de
. CÂNCER-21I6a21n - Seu

vável que a rotina entendieain- 'concentração' sua palavra-cha- astral contínua tenso, pois
da mais você, pois sua neces- ve, eevitedesperdiçar suasenar- Marte, que atua sobre seu sig-
sidade de ação e aventura está gias ffsicas, seu dinheiro ou tem- no, hoje se opõe a Urano, por-
em alta, porém durante esta' poemempreendimentosfadados tanto mantenha uma atitude
semana o cotidiano estaräpre- ao insucesso, Contenhagastos e..... -diplomática no trato com to-
servando você de muitas frias. eyite aoima de Iljdo as oompras dos e não entre em nenhum
Nãodiganadaimpensadamen- . feitasimpulsiv��nte, atendo-se jog� competitivo nas relações
e e reste toda aten ão. a despesas rotineiras. essoais. F a a.

ESCORPIÃO - 2311 O a 21111 - SAGITÁRIO - 22/11821/12- Seu CAPRiCÓRNIO - 22112 ar2Olt-
O Sol tensiOlia Júpiter, que está planeta Júpiter, estáem leve ten- Hoje é Marte eJle se opõe a

em seu signo, e aconselhavocê são com o Sol, assinalando um UIlII'\O, tentando pl'l)\U8r certa
a não se deixar levar demais perfodoemquevocêdeveráagir inilabilidadeexágeradaemlA:lCê,
pelos ideais,.mantendo os pés comtatonoambientedeserviço,' quedevenírelaxar,conterquais-
bem finnes na realidadeconcre- evitando atitudes dispersivas ou quer repentes e pensar bem an-

ta. Não espere excessivamente pouco práticas. Dê maior aten- tes de agir. Evite sobretu::Ip se
. pelosoutros eperceba quevocê çãoaosseus limites, ealtemeos

.

envolver em disputas, e procure
t ano e

.

lida e entos d
'-

se aliar

AQUÁRIO-21/1 a19f.l-Agora
é Marte que tensiona seu pla
neta Urano, por isso acautele
se contra comportamenfos
bruscos ou rudes, e faça da

-diplomacia· sua palavra de or
dern. Não seja implicante nem

, seapegueexcessivamenteaos
de lhes d '$8 �

___ .;
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Jaraguádo Sul, 1 deoutubro de 1

Gente & Informações
.'

A bela e encantadora debutante Malú Crisley Rohling Silveira é
nosso destaque deste sábado. Malú é filha do casal amigo

Vilson Rodrigues (Maria Cecilia Rohling) Silveira. No Baile
Branco ela teve como p9ll.rinho Reinaldo Souza Ramos e seu par

jovemfoi Marcos Laon Bianchi. Ela participa com.as demais
debutantes do desfile durante o Lanche Beneficietue da APAE,

dia 5 deste mês.

VESTiNdo Você ds CORPo INTEiRO
GETúlio VARGAS, � � .

- Tem COÍr!féU;
,

que nunca

. gaem da moda.
Aadsrbcai

-

vestido é
uma de/aeB.
l i<fXBO é no

.

KanicBão

Nosdias7e8deoutubrona
LanchoneteSimpsons,naILha
.da Figueira, o 1o Festíval da
Música Sertaneja. As inscri
çõespodem ser feitas no local
aopreçodeR$5,OO.Ofestival
terápremiaçãode 10a 60colo

cado, além da escolha dame
lhortorcida,garotamaisbonita
e sorteio de vários brindes.

Também no dia 8 será

reaJizadoocolU:lU'So "Garota
Skol'�tlaSocietladeGuarani
Açu, de Massaranduba. A

.

'promoçãodivertÍ reunirum
bom público na Capital do
Anvz.

A '{Maria Fumaça", tam
bém será umadas atrações da
Schützenfestdesteano.Nodia
8 de outubro.o passeio do
Turismo Férreo, sairá de

Jaraguá do Sul com retomo

previstaparaas 15h30min:Na
chegada vários grupos dedan
ças folclóricas, estarão se-apre
sentando para os turistas na

EstaçãoFerroviária, ao somdo
aeordeomdeGeIsonSchmidt.
Reservas pelo fone 72-2471
comSávioMaiochi.

Para nós, sequronäo é só garantia de riscos

Seguro é Prestação de Serviços

.;?�SEGUROS GARCIA
}���ua Expedicionário Gumercindo da siiva nO 90,

:%� 1° anda� sala 2.- Fone/Fax: 71-1788.0;
Jaragua.do Sul'- SC· .

SERVIMOS BUFFET DE SORVETE

TORTAS, TAÇAS E SANDUICHES GELADOS, TAMBÉM COM CAFÉ,
CHOCOLATE QUENTE, BOLOS E SALGADOS

Venha provar nossas detidas!
Av. Mal. Deodot:'o da Fonseca, 819· Fone (0473) 71;.8724 .

VECTRA
Eleito - "CAAAO DO ANO·

\

por Auto Esporte - Versão 1994

ao seu alcance na

....
.."JlJlENlJóllFER

Emmendörfer Com.
de Veículos Ltda.

Concessionéria
Chevrolet

Av. Mal. Deodoro da

Fonseca,557
Fone(0473)PABX 71-3655

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



�XONERADO '. .;"..
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baixo-ostinaâoderrtiTitiv
i�tular da PCd� Sch�ôéllêr
SChroeder - ÚDiáriooa-.

cíal do Estado de SantaCatarina
:; publicounaquinta�feira, 22, por
�

'1ariaexonerandoosubtenenteJoSé
:'CarlQs Rosatto do cargo de res-
·

poD,Sável pelo expediente da de-
legaCia de polícia _

do municí

,pio' de
. 5ch to -

MitDdDs de'

'eder:_. Ä

ßDStltlD nitJ

tlgltldtlytlm ti

PDPllltlf8D
.tívada,

·

segundo
,

infonna
..•. Ções, por

.

um abaixo-assinado
·

comcercade370assinaturaspro
movido por moradores do muni

cípioque não estavam satisfeitos
· com"a1gunsmétodos" utilizados
pelo . responsável pela delega
cia,'

Segundo o delegado
Girc"scricional de Jaraguä do
, Sul,�Ademar Grubba, apesar de.
.' publicada a portaria, ainda não

} chegou a comunicação dapele
· gacia Geral de Polícia Civil, de
l Florianópolis, ordenando asubs
,tituição de Rosatto. Porém, jäé·

conhecido o seu substitUto, que
- Será o escrivão de polícia Júlio

'j'Roberto Rodrigues, que já atua
, Daquela delegacia.
'c

.
,10séCârlos Rosatto acumula

o va .o cargo de comandante do
" Grupamento 'Policial Militar do
,município e também o posto'de
JresponsávelpeladelegaciadePo
'.IfqaCivil, subordinada à Dele
lQcia,�.Polícia da Comarca de
:'�.,NeSta situação ele
�,' Jletmaneceu por quase 10 anos'e
, ,agora foi exonerado pela secreta
r ria de Segurança Pública. .

Quanto a sua posição de co

.: mandante do grupamentö da Po-

'. ' . \

lícia Militar de Schroeder, se- nente-coronel Lourival de Sou

gundo o Capitão Sérgio Luiz de za; comandante do 8° Batalbão
Oliveira;comandanteda3aCom- da PM, para que ele tome a atitu
panhia do 8° Batalhão da Polícia- dequemelhorcouber, semanten
Militar, ainda é aguardada uma do ou não o subtenente Rossare
posição oficial da Polícia Civil, em Schroeder", declarou o capi
antes de qualquer ação. "Assim tão, porém. ressaltando que aiIi
que nos for dada uma posição danãorecebeunadadeoftciálaté

oficial, iremos comunicár o te- o momento .

:'ACREDITE: .

A UNIU SAíDA
É ovo,.!

Muita gente acha que .o maneira 'de protestar é
votando nulo ou em bronco. Mas que vantagem
você íeva cóm isso?
NÖri' ::deixe . que este pensamento tire de você a
'�aior chonce de protestar, que' é não ajudar' a

.

eie_ger maús políticos.
.

leia este folheto e pense bem. A sua maior arma é
o voto.
O seu voto faz diferença: se todos pensarem assim,
faz toda a diferença.

.

.

'tj:f;� "l�;'!'
': f I �>';t"

'Afaml1ia enlutacli!rde
0'

agradecema.todosqueenv;' .

flores, " -

as e telegramas. Agradecem�m especiii'>�o-

Pastor Piske pelas palavms ge confortó;�àO
Dr. Antonio cemelro da Cunha, aoVereador
GilmarMenel, as amigas da Oase, a todosos
parentes, eos vizinhos", aos' enfermeiros ao
Hospital Jaraguá e amigos que direta ou

indiretamente acompanharam o
.

extinto äté
sua última morada.

Agradecem a (amOia

TECNOLOGIA: A'MELHOR
.

;

IMAGEM DA SAUDE.

'o Hospltál eMaternidade Jaraguá
estará' inaUgurando o
CENTRO .I)E-IMAGEM. ,

Este Centro,coOtàrá com aparelhos.
deTomowaftaOmnp�o�a
de corpo Intell'(), ,Mamosrafla de
Alta Resoluç.lo.e uttrassonowafta

.

emMedldna, Il)tema. (gerai)"
Ginecologia e Obstetifda e
Orglo Superfidals. "

.

Com este Investimento: o Hospital
Jaraguá trará soluÇlO 'para väríos .'

_ pFOQterrias médicos queantes
se fa%ia necessário transferir
a outros centros.

•.IMAGEM
.Ho$�IJa...â
R. Jolle ez8mIewic:z•.s/n
FOne(0473)71�57
FBI( (0473) 71-1510
CEP 89255-000

Jl!f8lluA do sUl ' sc
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Jaraguá doSul- Napnmeira
!a�agu'do.Sul � Aequipe�o quinzena de dezembro deste ano

Grenuo Esporuvo Juventus via- será eleita a nova diretoria do
jou ontem para o Sul do Estado, . -Grêmio Bspörtívo Juventus de
dispostaagarantira liderançado JaraguádoSul. Peloatualestatuto
grupo no quadrangular no Cam- do clube, a atual diretoria não
peonato Catarinense. O técnico poderá se reeleita. por cumprir
Abel de Souza disse que já defí- doismandatos consecutivos e até
'níuaequipeque enfrentaoTuba- omomento não foi observadone

.

rão boje, na_última partida desta nhum movimento que mostre a

fase que define os times classifi- intenção dealgum associadopara
cadosparaasemifinal do estadu- assumir o�go de presidente.
alo "Estamos determinados a ga
rantir a primeira colocação no

quadrangular para termos o di
reito de jogar a segunda partida
da semífinal no JoãoMarcatto, o

quenos deixa próximos de nossa
torcida", declarou o treinador

juventino.Abel disse t:a,mbémque
o Tubarão sempre-fel o espinho
na garganta do "Moleque Tra

vesso", mas que neste momento,
com o time fora das semífinaís,
não deverão existir muitas difi
culdades. .

Abel disse tambémquehäape
nas uma dúvida paraa escalaçäo
final do Juventus para o jogo de
amanhã. "AdúvidaéentreLin ou

-'" Júnior poroproblemas de lesão,
.

no entanto, teremos o retomo de

Índíoquejãcumpríuasuspensão
automática", disse o treinador.
A equipe que entra em campo

será praticamente a mesma que
jogou contra o Internacional no

domingo, vencendo dramatica
mente por 2xl. A escalação
aponta: Leonetti, Antunes, Nei,
Alcir eLin (Júnior); Aguinelo,

.

Amauri e Ronaldo; Ricardo,'

Juventus vai ao �;IÇÃO ·d'· 't . � .,' Malwee volta compatrocin
S I

' -

d
1,ova Ire onaueveraser AempresaMalweeMalhasvol-: do.

U pensan o em .

.

. tou a firmar contrato de patrocí- Segundo o více-presí

vencero T,ubaríio escolhidanojinaldoano =��������::::��:�:� ��!s�:�:�:e��:�"
1 j '" . mãxímocíncojogos cccíubeterä cínio durante 1995. "IssO_'

recursos para minimizar as des- depender da eleição danova
pesas originárias da participação toria", afínnou. Não foi re
na competição que está disputan- o valor do contrato de p

Alaor e Índio.

, ,

,� • ,." .' .. �.• ' ••• " ,'. 1° •• +,�.i :. ,�. i!-) i? . '; .�' � t "t'-;

',/.�.;.�j··J{',,,�.h,�i�;'�· � ,} .�
�, :J \.1 :. r ',�, ',", �#, .' .., � .

bI.', " '" """",, Jaraguádo;�ql� Lde outu ro

Segundo oatualvice-presiden-·
te, Alcír Pradi, os atuais dingen
tes não deverão ser reconduzidos
aos cargos. "Já estamos há cinco
anos contribuindo com o nosso
trabalho e é chegada a hora de
darmos oportunidade a outros",
disse' Pradi. Entretanto, hoje, é
mais fácil que os estatutos doclu
be sejam alterados do que surgir
um nome que se candidate ao

cargo de presidente.

QUEM ANULA'SEU VOTO·':,

PAUIJJBAUER*l190
DEPUTADO FEDERAL PPR

EM BRASíliA
por Santa Catarina e por Você! Voté por nossa região

UMA CAMPANHA DA.

ACIJS
Com o apoio deste

[ernel,

FONE (0473)78-3200

FAX, COA73) 78-0304

,

A VISTA l>ESCONTOS E5?ECIAIS
• Materiais de Construção;
• Pneus, Ferragens;
• EletrodomésticQS;
• Tecidos e Confecções.
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Aberturaontem .

� y_,
ComR$ 0,8510 B$e,8530
Tur.R$ 0,85 R$ 0,89
Regi9Jlal ontem
Par.R$ 0,87

-

R$ 0,89

CR$ 2.750,00 �Ri l�ÖO
..

cOtiérnétiis 'Jépo;':
..

- Opreços da gasolinafoi pança com aniversá...
.

reduzido em2% e do gás
.

rio hoje, dia 5, terão _

de cozinha em 4Ofo.A um rendimento de

medidafoiautorimda 2,9880%.
pelopresidente ltanuJr.

Dalmar

Novembro· CR$ 15.021,00
Dezembro- CR$ 18.759,00
Janeiro· . CR$ 32.882,00
Fevereiro- CR$ 42.1Z9,OO
Mínimo fixo • R$ 70,00

.

I
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Blumenau leva
título geral�;
dos Joguinhos

Exoneraçãode
Rossato tem

nova versão
o ex-delegado domunicípio de

Schroeder, Iosé Carlos Rossato,
contestou, na terça-feira, as infor

mações de que sua exoneração
do cargo de titular da Polícia Civil

de Schroeder, teria sido motivada

porumabaixo-assinado.Eledecla

rou que "houvemuita pressão de

pessoas que nãoqueríam que fos

seefetuado opolícíamento de trân
sito adequado no município".

PáginalJ

o município de Blumenau

conquistou, pelaquinta vez, o
título geral dos Joguínhos de

SantaCatarina. Jäos atletasde
Jaraguä do Sul, conseguiram
melhorar a performance do

município! em relação ao de

sempenhoatingidoem 1993.O

voleibol feminino[araguaense
•

.. #. -

foi o principal de&!ã.que� ao.
'\J -_ �.

, conquistarotítuloda modali-
dade semperdemenhumapar
tida. Página 12
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ELEIÇÕES/94
.

.

.
. .'

'.
. .

.

I.

Região elege trêsparaaAssembléia . !
j I

Apuração tut região; foi lenta e tranqUila. Trabalho, enceTTfll'atn tut matlrugada de ontem

Mais uma vez o estado

de Santa Catarina foi o pri
meiro do país a terminar a

apuração. das eleições. Para
presidentedaRepúblicao se
nadorFemandoHenriqueCar-

guiram se eleger: Geraldo
Werninghaus (PFL), Ivo
Konell (PMDB) e Udo

Wagner(pPR),quefoi ornais
votado, dentre os três.

Página4

doso fói o vencedor,enquan- governador. Os novos sena
to que-para o governo doEs- doresdaRepúblicasãoVilson
tado, Ângela Amin (PPR) e Kleinübing e Cacildo
PauloAfonsoVieira(pMDB), Maldaner(pMDB);

.

vãodisputaro segundo turno Três candidatos adeputa
para saber-quem será o novo . do estadual da região conse-

t '1.
; ,

. l.l: , --���-----'---"';_-,-,:: .
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Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIODOPOvo-'2 ':':',',',':',1,',1 PINIÃO Jaraguá do Sul, 6 deoutubro de'1

EDITORIAL

Depois da borrasca
Duas expressivas lider�çaspolíticas na- queenfrentar.jáantesdaposse, aganânciaempre

cionais foram.literalmente, esmagadaspelavon- sarial que teminfernizadoavidadosbrasikUusnas:
tadepopularnestaeleiçãopresidencial. Sinalde últimas décadas. com raras exceções.

'

que o arcaico discurso de Leonel Brizola e a Se o Plano Real foruma segunda edição dO'
imagemplástica deOrestesQuércia são apelos PlanoCruzado. cai o novogoverno semnenhu,," :
superados pelo combativo PT de Luís Inácio ma dúvida. A desconfiança é geral. o ministro
Lula daSilva e pela retaguarda sólida do Plano' CiroGomes não passa tranquilidade aninguém.
,Realquegarantiu aeleiçãodeFernandoHenrique Aí darão razão a Brizola e Quércia, e a Lula
Cardoso. O diferencial de votos entre os dois, ' . também, Há gue se dizer, sempre, que FHC se

numa análise fria, evidencia a descrença em elegeu única e exclusivamênte alicerçado pelo
ambos: os que votaram Lula não confiam em PlanoRealporque,depois'daquedadeFemando
FHC e vice-versa. Collor, nada, mas absolutamente nada aconte-

Lula, porém, vai continuar sendo a mais ceu que pudesse darumpouco de tranquilidade
expressivaliderançapoliticado paíspor longos. à farru1ia brasileira. O país continua no mesmo
anos.Políticoqueépolíticonãovaiparacasa, vai marasmo administrative, a corrupção não foi
à luta. Mesmo derrotado, o candidato do PT contida,osaláriomínimoéridículo,asaúdeestá
continuatendo sobre seus ombros sérias respon- sucateadae aeducação - 34milhões deeleitores

sabilidadesparacomasociedadebrasileira,pelo analfabetos - mais ainda. Queira Deus que
que pregou na campanha. Peso maior passa a

_

mude. Se não for assim, o novo governo não
ter sobre síFernandoHenriqueCardoso que terá chega ao fim.

Um novo mentiroso na praça
I

Depois de ter deixado a

ProcuradoriadoMunicípioatritado
com meio inundo e de ter se

transformado
no maior
"desmancha
reuniões"

.

da cidade

pela sua

c o n v-e r s a

raivosa e

egocêntrica, ,

o advogado lrineu Bianchi acaba
de se transformar no mais novo

caluniador barato do, pedaço.
Andou publicando, em vários

jornais locais, urna crônica
contendo insultos a quem edita o

JORNALDoMUNICÍPIO,nocaso

I
este Assessor de Imprensa,

/ signatário do presente artigo, da

:
qual pouco se pode extrair, exceto
urna besteira quilométrica. Vinda

eil'••"
tlllGlltlblll.il

..AderbaiMachado

de um at!vogado metido a

competente, é lamentável e pega
muitomal. Na sua acusaçãodeixou
sérias dúvidas: ou é mal

intencionado, ou é inepto, ou é

cego, ou é analfabeto. Fica a

múltipla escolha.

Falou, com todas as letras,
tentando comprovar "incom

petência" na edição do JORNAL
DOMUNICÍPIO.tersidoinvertida
a data das leis 1860 e 1861,

I publicadas na edição n° 29 daquele
órgão oficial.
A primeira teria data posteríor

(4 de julho) e a segunda. data

anterior (I°dejulho).Seriaacrítica
engraçada, não fosse a sua

conotação trágica para quem vive

preconizando "amor 'ã verdade":
as datas são exatamente iguais - 4

de julho.
Seria esta sua diatribe mal

colocada urna difamação ou urna

calúnia? Até poderia. se valesse a

penavalorizarviajudicialessamania
pouco louvável do ex-Procurador

dedescarregarsua iramal explicada,
desde quando saiu. do cargo.

Nem uma resposta ele

mereceria, mas passou das

medidas. Entrando na sua linha de

frases plagiadas: melhor se apanha
um mentiroso que um coxo.

O advogado Irineu Bianchi
mentiu. Ou íntencíonalmeete, ou

por inépcia. ou por incompetência.
ou por ódio cego ou precisa ir a um
oculista ou voltar aos bancos

escolares para reaprender a ler.
É um conselho.sequiser ganhar

o respeito das pessoas, deixando
de mentir.

..Assesso;de Imprensada
Prefeitura de Jar,aguá do Sul
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Reminiscências'

ARevoluçãpde30em](lraguá
. Alfonso 8.Ubr. boje curtindo oi

seus "'ãnos :';'9.itenta"no "lar claa('
Ao�: faz�gar às nossu.mãdi
�)foto que" �gistra .,um

. acooteCim�ntojamait.�perad�peló
ainda�ßundódistri,,!domunicípi�
deJolßville:

Nestemês deoutubrode 1994ela

completa 64 anosde idade e recorda
uma fase que para os jaraguaenses
muito tinha a ver com os seus

anseios de alcançar a maioridade,
política e administrativamente

falando.Emsuma.opovode Jaraguä
hámuito lutavapela sua emancipação
política, que só viriaem 26 demarço
de 1934. com a assinatura dodecreto
n" 565. por obra e graça de uma

revolução,
Se osmoradores já cansavam de

mostrar porgestose atosqueestavam
aptos a se autodeterminar pela
capacidade e competência dos
diversos seguimentos. da

comunidade, em diferentes
momentos demonstravam a sua

evolução pelo desenvolvimento

progressivodeumaidéiaexpostaem
reuniões públicas. da qual mais se

destacou o Congresso das

, Municipalidades. ela encontrou

ressonância pelos caminhos da

revoluçãó, que embora por
. sublevaçãoseconsumou amudança
violentada formadeumgoverno, os
'1'e '5'distritosalcançavamarealização
de suas'aspirações maiores, anos

depois.
A foto consignaodiaem que ela

foi feita: 12 de outubro de 1930.

Jaraguá já experimentava
evolução.Aviapúblicaquese vêera
a Avenída da Independência.
denominada assim em 1910, já
receberaos aterros eo alinhamento.
Apenas aEstaçãoFérrea. avelha A
nova viria emmeados da década de
40. Depois da linha, pouquíssimas
casasegrandeparte aindacommato.

NaesquinaafirmaBreithaupt&Cia.
Ummovimentodesusadonaviaférrea,
Estava-se' em pleno desenrolar da

revolução que iniciarano começo do
mês:Ummovimentointensodetropas
para garantir a vitória das forças

inS\lfTeIas e impedir qualquer ação
pé1aobstruçãoda linhaSãoFrancisco
à'lfoNegro e Curitiba. Na serra. em

R'\ô Vermelho, havia outra

c(;nÇentração comendada pelo
.�

,

CapltãoBraga.
O povo. em Jaraguá, a princípio

se assustou' e muitos pegaram as

famílias e seguiam para o interior,
onde oferecia maior segurança.
Diziam-se coisas fantásticas dos
revo lucronärios com lenços
vermelhos no pescoço, muitos mal

trajados, barba por fazer. mas

portando sabres e facões na cintura.
Dona Olga Henschel Mahnke,

recém casada. moradora da rua

PresidenteEpitácio Pessoa, assistiu,
assustada, aocupação do vilarejo, as
colunas vinham pelas ruas para
enfrentar o que não encontraram:

oposição,
Assimmesmo, vinhamfamintos,

pois, avisados de que as pontes
estavam dinamitadas. umavanguarda
vinha a pépara garantir a segurança
da composição, trazendo soldados.
armamentos e viaturasparaenfrentar
as-forças fiéis ao governo. '

DonaOlgarecém tiraraa broado

forno e o ar estava carregado do
cheiro de pão assado. Foi quando
apareceram os soldadosquepediam
encarecidamenteoalimentoque fazia
um diaque não recebiam.

Na esquina da Independência e

EmílioCarlos Jourdan aindanão era
, construída, que depois foi fábricade
caseina e bar - oBarCatarinense - a

bocamaldita das décadas40 e 50.

Emjaneiro desseano eraeleito o
novo Conselho Municipal de

Joinville, sendo reconduzido na

presidência Gustavo Richlin. vice
'

Eduardo Schwartz, 10 secretário

Sér-gioVieirae2."secretárioRicardo
Karmann. --

EraSuperintendenteMunicipal,
.

dr. Ulysses Gerson Alves da Costa.
Comofosseanodeeleições,acaravana
por ele comandada, viajava-de trem
atéHansa, atualCorupä, emcomício
em que falavam. ele.MarinhoLobo,
Sérgio Vieira, EduardoSchwartz e

Fritz.Vogel.
Fritz von Jaraguá -10/94
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POLíTICA CORREIODOpovo - 3

Retranca
(CM.)

,

A vontade
o 'lx-governador Jorge Bornhausen, definuivamente não

apoiará Ângela Amin num segundo turno para as eleições ao

governo do Estado. Porém, com certeza, vai "liberar"

correligionários e lideranças do PFL para que apoiem a

candidata do PPR. Primeiro porque não pode impedir a vontade

da maioria e, segundo, porque Paulo Afonso, a partir de agora; é
um inimigo comum. A previsão é do senador eleito Vilson

Kleinübing que, mais do que ninguém, quer ver logo aclarada a

desavença que se instalou na União por Santa Catarina.

Realidade
ComFernandoHenriqueCardoso

na presidência, qualquer que seja o
resultado da eleição para o governo
catarinense, ficamos numa situação
difícil. O PPR combateu o Plano

Real,oPMDB também.OPFLelegeu
seu senador(Kleinübing) queapoiou
o Plano - o PMDB também, com

I

iMaldaner.Além disso, as oposições

i temtudoparafazermaiorianaCâmara
I Federal.

Nãofoi
�esmo com direitos políticos

cassados por oito anos, o ex

presidenteFernandoCollorcontinua
sendoeleitor.Masnão foi votar. Seu

irmão, Pedro Collor, o causador de

todooinfortúniodeFernando,disputa
uma vaga à Assembléia Legislativa
emAlagoas.

Pra conferir
o Brasil trocou Fernando por

Fernando, oprimeiroCollor,oeleito

agora, Cardoso. Se a trocafoi boa, só

o tempodirá.Naverdade, amäquina
do governo, como antes, continua

.

corrupta, emperrada e há dois anos
nada acontece em termos de bem

estarcoletivo.

Motivos
Nelson Wedekin creditou às

pesquisas de opinião pública, sua

derrotá e, também, às divergências
internasnaFrenteentrePTePSDB.

Vizinhança que nunca poderia dar
certo mesmo. Jorge Bornhausen

também disse não acreditar em

pesquisas. Ângela Amin e Paulo

Afonso, sim. Por motivos mais do

que óbvios, entende-sé a opinião de
cada um dos quatro.

Rua Pedro Francisco Klein, 167
Guaramirim - sc

Fone/Fax

(0473) 73-0419

E';,\IÇÕES

Angela e Paulo Afonso vão
decidir governo em 2° turno

I

ELEITO

FernandoHenrique énovopresidente

Florianópolis - Segundo da

dos de pesquisas de boca-de-uma
divulgados pelo Ibope, a eleição
para o go
vemodoEs
tadoemSan
ta Catarina
será decidi
da entre

Â n g e I a �u••#NI�&
Amin (PPR)

...".VtftPlllfll

e Paulo
Afonso Vieira (PMDB). Segundo
o Ibope, Ângela conseguiu 38%
dos votos, seguida de Paulo Afon
so Vieira, com 28%, Jorge Konder
Bornhausen, 11 % e Nelson
Wedekin com 8%. Votos nulos e

São Paulo - A se confirmarem

os números levantados em

pesquisas de boca-de-urna, feitas

durante as eleições de segunda
feira, 3, o novopresidente doBrasil
é Fernando Henrique Cardoso

(PSDB) que, sozinho, superou o

percentual de votos dados aos

demais candidatos. Pelos números

do InstitutoGallup,Cardoso obterá
45,1% dos votos, tendo como seu

mais próximo adversário o

candidatoLuis InácioLula daSilva

(PT),com25,1%.
O candidato do Prona, Enéas

Carneiro obteve, pelo Gallup, 6%

, • , , I , \ ,-" , • \ , ' •

- Móveis sob, m,ed.idö '

brancos teriam somado 15%. A

pesquisa DataFolba também con

firma o segundo turno em Santa
Catarina.

Para o Senado, os dois institu
tos dão como eleitos os ex-gover
nadores Vilson Kleinübing (PFL),
com 34% (Ibope) e 36%

(DataFolha); Casildo Maldaner

(PMD.B) com 29% (Ibope) e 30%
(DataFolha).Na pesquísadeboca
de-urna feita pelo Ibope, Luci
Choinacki (PT) obteve 21%; Luis
Gomes (PPR) 19%; MarcosHerter
(PT) 10%;AdemarDuwe(PMDB)

.. 10%; Giovani Lima (PRN) 4%;
Honorato Tomelin (PL) 3%.

No segundo turno para gover-

dos votos, superando lideranças
políticas de renome nacional como
Orestes Quércia (PMDB) 4,9% e

LeonelBrizola(PDT)com3,8%.O

nador, as lideranças do PFL como

Jorge Bornhausen e o presidente
do partido, Raimundo Colombo,
devem liberar os diretórios para
apoiarem quem desejarem, segun
do prevê Vilson Kleinübing, evi
tando fazer qualquer declaração
sobre as divergências entre o PPR
e o PFL. Segundo Kleinübing, a

maioria deverá optar pelo apoio à

Ângela Amin já que o candidato
do PMDB, Paulo Afonso Vieira,
passa a ser o inimigo natural.
Sobre sua eleição, considerada
como a mais tranquila de todos
os candidatos, Kleinübing disse

que o eleitor votou pela
honestidade

os demais candidatos em pouco
maisde3%. I

Em seis estados as eleições
podem serdecídidasjä no primeiro

senador Esperidião Amin (PPR) turno: Jaime Lerner, no Paraná;
deverá obter 2,3%, Carlos Gomes Tasso Jereissati, no Cearä; Miguel
(PRN') com 0,3% e Almirante Arraes, em �ernambuco;Fortuna, 0,1%. As pesquisas de Jmazonino . Mendes; no

outros institutos como o Ibope e

DataFolha confirmam os números

com pequenas variações. O

resultado mais apertado foi

indicado pela pesquisa de boca

de-urna feita pelo Vox Populi,
mostrando uma vantagem de

Fernando HenriqueCardoso sobre

PERSiANAS JOSÉ EMMENdöRfER LIdA.

ICEMACHINE
�._"_.,,....,E��w�

COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA_

Peças Originais Consul, Prosdâcimo, Brastemp,
White-Westinghouse, Gás Freon, R-12, R-22

- FUNDADA EM 1917

Tpodição' em:
- Pepsianas

Residenciais e Cornepciais

• ; I ,

,_"f I

" ,

Amazonas; Rose3lne Sarney, no

Maranhão e Divaldo Suruagy, em
Alagoas. Em Santa-êatarina a

previsão é a de que hoje, às 8 horas
da manhã, os números oficiais já
sejam divulgados pelo presidente
do Tribunal Regional Eleitoral,
Francisco XavierMedeiros Vieira"

I
li'

Consulte-nos, fazemos
c�)fçamento sem
compromisso.

,

h
/ :1

:,
I
II

VENDAS E REFORMAS
Rua Jacob Buck, 46 - Centro

(ao lado do Bese)
Fone (0473) 72-0247

Jaraguá do Sul - sc
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r]eraldo, Wagner e Konell
iõo deputados já eleitos
J araguá do Sul - Pela
meira vez na história política de
'aguá do Sul, o município, e a

kião, poderá ter três
.

resentantes na Assembléia

gislativa do Estado de Santa

.tarina,
;raldo
��

I: I�),comII .651,
I 10Wag-lii '(PPR),

In 20.
'9 e Ivo

'".,iI
"'_'"
....,.,..
,1,/fi••1

4nell(PMDB),com 17.169 votos

sultado parcial com 98,3% das

,�as apuradas), estão próximos
garantir as vagas de deputados
duais. As eleições na região

J()Jl!JJ() Aviamentos
Rua Marechal Deodoro da

Fonseca esq. cl João Marcatto
Fone: 71·8553

.
transcorreram em clima de

tranqüilidade, bem como Q

processo de apuração dos votos.

Quanto a eleição de deputados
federais, a representação do norte

do Estado também cresceu com a

vitória, já assegurada, de Paulo
Bauer (PPR), Luiz Henrique da

Silveir�_(P�B) e, possivelment�
José Carlos Vieira (PFL). Para

Governo do Bstado, os

catarinenses ainda terão de voltar
às umas no dia 15 de novembro

para escolher entre Ângela Amin

(PPR) e Paulo Afonso Vieira

. (pMDB), para então se saber

quem será o novo governador do
Estado.

Na região os candidatos a

deputado estadual, tiveram uma

performance muito pareeída. Em
cinco municípios -Jaraguádo Sul,
Guaramirim, Massaranduba,
Corupá e Schroeder -, o mais

votado foi -Geraldo Weminghaus
com 15.925 votos, seguido deUdo
Wagner com 15.266 e Ivo Konell

com 15.614. A abstenção, na
região, foi em média de 9,5%,
enquanto os votos brancos e nulos

para deputado estadual superou o

total de 31.690 - cerca de um terço
dos votos.

Surpresa
SuqreeOOente foi a votação do

candidato do PFL, Geraldo
Werninghaus no município de
Guaramirim: 2.832 votos, 967 amais

queo segundo colocadoUdoWagner.

iii
II 'uração foi lenta, mas tranqüila em toda a região
it

II
I'i!!

I
MAU CHEIRO... SANEBOX veda o mau cheiro, impede a sarda de insetos e Pequenos

I animais do esgoto e garante total segurança contra inundações.

i! � SANEBOX é a solução para o saneamento urbano. Encontram�se
:f � disponíveis em vários tamanhos os produtos SANEBOX com pronta
iii I

. '.
entrega d�êto da fábrica. _

Apuração na Região
JARAGuA DO SUL

PRESIDENTE

FemandoHenriqueCardoso. :.. 19.006
FsperidiãoAminHeIouHlho..:..............................•......................................................................9.895
LuizInáciolAdadaSilva. ...................•...., .•._ ............•.........._ _ 9.432
EnéasCameiro. _ _ _._ _._ _ _ .3.908
OrestesQuén:ia. _ _ _ __ .. _ .. _ _ _ _ ..•........2.054
l.eonelBrizola._ _ __ _ .. _ _ .. ._ _ __ • __ __ _._.__.. _-653
CarlosGomes. _ _ ..•....•..•..... _ _ _ _ 116
HemaniFortuna._.......•....._ .........•. _ .............•.._ _ ...•_ .............•........._ ......•.._ ............•.._._.. _.114
Bran _ .._._ _._..•.. _ •..•.•.••...........•..........•_. •. __ ...•........•_ _ _ ..•....._ _._.•...2.198
Nulo&.._�.•.__..•...__ __._ ....••._•.••...•.__.•_ _ •.._ .. _ ..•.•..._._.__.. _ .. ..2.945
GOVERNADOR

� .. _ _ _ ._ _ .. _ ..........•._ _ _ __ ..2L430
PauloAfonao...__ .. __ _. . . 12.9'1O
Jorge� _._. _.;_ .. __.__ . __ .__4.007'
NeIsonWI!dekiD...__ _ ..__... ..._ ....._._... _ .•_ _. __._. ..._._.2.985
BriiDcoa...••• ._ •••__•• • • •• •.•••.••. ••__.6.393
Nulo&._._ _. • ....2.536
SENADOR

VilscmKleintlbiug..._.__ . .__._. ._ ...._ .. __._._I8.434
Ademarfluwe..__.__.._ ..__.._._. . . .. _ .. __._ . ..24.760
CaciIdoMaldaDer . ..__._ .. ..._. __. ...9.383
!Am<'_ .__ •__._ ._._._• ...8.711
ÚJcÍChninaclâ _._.__. . ....5.178
MarcoaHerler_.__·

.. .2.863
HonoratoTomeIin.. ...8116
Giovanidelima.... .---.--------- • .839
Bnmcca. ._. . ....22.036
NuJoe.._ ._ .. .-__7.563
DEPUTADO FEDERAL
PauloBauer_ .. .. _._._._. . ... •. . .•_.15.193
LuizHearique...__ . .:.__ . . .__--6.063
Jcl!éCarlCllVieira...__ . ._._••_ ••.•_._. ._...__._. .. .3.546
RobeJio� ._. . .........512
NuJos._ . . __.. _. . . ._Il.349
.Bnmcoa...._.__.__ .

-

.__ 7.912
DEPUTADO ESTADUAL
IwKoDell._ ..__12.3'I2
GemIdoWeJ'IIÜIgbala... __9.'1'96
UdoW�----------..-.--.---_.-------9.531
JúIioFiallmalrj • . .;...579
1lnuMuL.....__ . . .__ .__ .__ ._._._._. .....4.066
NmL-� �� __4m

CORupA
PRESIDENTE

FernandoHemiqueCardoao. ...............................................................•._ 2.875
FsperidiäoAminHelouFilho _ __, : _ 1177
LuizInáciolAdadaSilva.. _ ..................•.........................._ 1031
0restesQuércia. _ _ 603
EnéasCameiro. _ 406
l.eoneiBrizola. __. __ _ _ •. _ 49
CarlosGomee.... . __ _ _._._•.....•_ _ _ _ �
HemaniFomma._�_._ _ _ _ _ _ _ __ _ .. 17
Bnmcca. _._._.. _ _ __ _ _ ......•.•.................._ _ __476
NuIos....__ _._ _ _ _._.. _ .• _ _._._ __.. __._.482
GOVERNADOR

-

ÂngeIaAmin. _ __ _ _ .•._ _ _ _ .3.059
PauloAmIl8O _ _ _ _ _ _ _ 1910
JorgeBomhausen. .539
NeIsónWedekin. _ ; .....•........................................220
Brancos. _ fJ97
NuIos. .411
SENADOR

VdsonKieinübing , .2.653
Ademarfluwe. _ : :... 2.086
LuizGlmes. , _ _ 1773
CacildoMaldaner...........•....................................� _ .. _ 1m
LuciChoinacki. _ _ ............•__ _ ........•...._ ....................••........._ .528
Giovanidelima.. .347
MarcoaHerter _ _ .......•_ .345
HonoratoTomelin. 153
Brancos .3.309
NuIos., , .....•.........

_ 1.305
DEPUTADO FEDERAL
PauloBauer ; 1736
LuizHenrique. .................................•...................................•................................................................1.137
JoséCarlosVteira. 622
Rober107munennann... , : 152
Brancos. 1.146
Nulos. .......................•..........................•........................... _ 1.763
DEPUTADO ESTADUAL
EniVoltolini Í.145
IvoKoneIL_ _ 1.108
GeraldoWetninghaus. :� 818
UdoWagner 646
Brancos. 764

NuJm----.----"7""--.------· l.536
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L.UTO

Jaraguá choramortedeFreiAurélio
;.c_

I> I;)ia 2 de outubro, às\ 19:28hs,
ligo para-a Parôquia Nossa Senhora
do Rosário,-em Vila Velha, Estado
do Espírito
'Santo e, "11...1".a pós
Ion g o s #:ía..1a '

ch'amados "'-.'.,.
, ,

'ídc:ntifica-se 'a-Ia•.,..,do outro lado .,• .,.,,,, ",, ,

FreiMareio e

m,..ni",'manifesto P

desejodefalar
com o

jaraguaense Frei Aurélio Stulzer.

Depois de declinaro nome eo assunto ,

a ser tratado, com a identificação, o
sacerdote informaque já não eramais

'

possívelessaíníensão,pois,obenquisto
autor do' PRIMEIRO LIVRO DE'
JARAGUÁ, faleceranodia13-09-1994
e que seu sepultamento' deu-se no

ConvéntodaPenha, nãopodendodizer
da lÍlzão da falta da comunicação à

grandefl!JXliliaStulzer-Sader, lOcal.:
Refeito do impacto causado pel�

notícia extemporSnea de sua morte:
'

Frei Mareio diz estar de posse dos

adendosànovaediçãodoseulivroedo
-que ain�a possa encontrar 'entre os

objetos deixados, remetendo-os ao
nossoendereço.

Anotíciadaícirculou rapidamente
entre familiares e a grande legiiQ de '

amigoseconhecidos,:que lastjmavam
a�rdade tãoútilpersonalidadequese
dedicou ao estudo e pesquisa dos

priJnórdios de nossa terra.A foto que
-ilustrà esta lutUosa: nota, mostra o

instante -da manhã de 09-l2-�993,
qUl!ôdooilustresacerdoteerarecebido
em audiência pelo prefeito Durval

Vasel, ocasião ein que, depois de
calorosa recepção, entrava em pauta
uma possível 2- - edição do referido
Uvt:o histórico, o que está prestes a

!F=:::;::===41
.:;..

It======'u"

PM-'2 P5G�'
BOlcão c/2;portas de correr
c/S'pratefe.ros s/chave
1.40��72

.';: •• ,J ,

Cadeiras fixas e giratórias

DDD=, ID�,'I -

I:- -

- -

Frei AII,:11io (e), 11m colllboTtUlor'� CP

àrontecer, lamentando-se tãosomente
nãopudesse isso ocorrer com o autor

aindaemvida.
A prof. Cecília, Satler KarstCq

mostraumaediçãoíntimados�,
aoensejodo l°Centenárió<kimigrapo
dasfamílias Stu1zereSatler, de 1975.
Porintermédiodessealeritado trabalho

decompilaçãode.dados,coilhecer-sea
marcanteperson8lldadedeFreiAuréJio
Stulzer que tinha,como nome civil -

Alvino, fJ]bo deBenjamm StuIzer e,

deHel-QúniaSatlerStU1zer,nascidoem
Poçod'AntaS, aos29dejulhode 1908,
o quarto filho do casal. Três- meses
depois era batizado na capela de S�
José' de Hansa (atual Corupá) pelo
padre AugustoSchwirling, coadjutor
deJoinviU'e, vistoqueos franciscanos
de ROdeio já se tióham recém retirado,

Emjaneirodel921eraenáÍminhado
paraoSemináriodeBlumenau(Colégio

Santo �tÔnio), em 1928 vai para o

ColégioScráfico S� Luís de Tolo, em
Rio Negro-PR. Em Petrópolis-RJ s
ordenado sacerdote e aícomeçaa sua
fascinante vida religiosa a mais

abrangcntepossível,passandoa ocupar
pos.tos de. alto relevo, entre outros,
muitos, odevigáriodeCaxias-RJ"em
,PatídoAlfetes,<;oIaboradol:dasVozes;
;diretor da Editora Vozesi mas fazia
questão de lembrar a grande obra da
ProvínciadaImaculadaConceiçãodos
Franciscanos do Brasil. O espaço,
infelizmente, é pequeno para conter
toda'agamadeinformaÇõesdesuarica
vida nesteMundo de Deus.

'

Talvez ainda ontem mesmo este

bondoso ministro de Deus estivesse
lendo seu o breviário e repetisse em
sussuro palavras como estas:

"
-

Adonneci no Senhor e o Senhor me
receberá".Esuavemente, lentamenté,

com a tranqüilidade dos justos,
adormeceu.Efoirecebido.

Sua existência era apostolar, o

'cumpmnenteerapartedoseupróprio
ser.Conselheirocompreensivo,pastor
paternal, bom e tolerante, tinhámuito
datemuradoNazareno.Eraumaahna
,feitaparaperdoar.Fezbenefíciossem
co�ta, com modéstia e humildade.
Praticava a caridade .como que com

acanhamento,commedodeservisto e
descoberto.

DaóItitna vizqQe aqui este�e, fez
questão de visitar a todos, como uma

" antecipada�pedida.
Quando saía da redação do

CORREIODOPOVO, ele fez questão
-de benzet as suas ínstalações. "por
que pelas páginas deste jornal
iniciei a história de Jaraguá". Ele
continua a viver entre -nôs !

(E�V.S.)

a
"

r----;

,

l .

I�
Estantes de aç!) " \

ROPEIROS IND.!-'�!�111� .> ,,' .' .' _, .: ',' _8� 9-!" ,

' s.: .'
-

Mesa Iní"",sSQra e de,Ni,ero ": �

me;: w. *«--::%'<:" "%-,,,,,,,� �'i "",,'$,2 ,,:;.., ,'" '$�
(",,'';:'' ," ;,' '::"" -»; >'o '

c:rT�.�T.,.i:!�_'I. -r-r_-J.:::!.L-_:-_':_[&j

Famíliasvãoà ,�

prefeiturapor 1
. causa da P91uição I

.

J.....uádo Sul-Ovice-prefeíto I
,

Alfredo Guenther e o secretário l'
municipal de Agricultura e Meio

'IAinbiente, logo Robi receberam na

Isemana passada um abaixo-assinado
,

de moradores dá' rua Rodolfo
Hufenuessler e laterais, acusandoas

1,1empresasConfecçõesEduardo Ltda., 4
, eJamesLavanderial.tda., causadoras,
segundo eles, de poluição ambiental
com o lançamentode fuligem no ar.

Segundo o documento, entregue
pelo vereadorWigando Meyer e por
algunsmoradoresdaregião,aséropresas
citadas expelem, continuamente, "o
chamadopó-preto", prejudicandonão
só� construçõesmastambémroupas
easaúde,principalmentedas crianças
que já apresentam problemas
respiratórios creditados à poluição'

,
naquela área. Além disso, segundo o
documento entregue na prefeitura,
portas e janelas das casas ficam

permanentemente fechadas, não

permitindoarejamentoadequado.
Ontem,osecretárioÍngoR�bldisSe

quetodas asprovidências legais serão
tomadasnosentidode�fàzercumprir
alegislaçãovigente.AnUilciouque teria
um encontro com o ,proprietário das

empresas acu!,adas pelos moradores
parasaber,defato,oqueesJ40c0rrend0.
"Provavelmente, um problema com o

equipagtentopoisexistefiltr6instalado
P3f8evitarolançamentode fuligemno

ar", explicouRobl. Um levantamento' ,'I'daregião,coma localizaçãodas casas
dos reclamantes também será 'feito
para se detectar, de fatb, a poluição
está sendo causada pelas empresas
acusadas pelo 140 signatários do
abaixo-assinado.

I r
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Jaraguá do Sul - Depois de crescimentono valor das vendas:
li
i umaqueda ínsígnífícante nomês Florianópolis (5,5%), Chapec6

li dejUIibo (0,51%), Ó desempenho (4,2%) e Blumenau (1,8%).
I,

" de vendas no comércio voltou a
.

�II cair em julho com númerosmais • Dos 11 segmentospesquisados,
I r

significativos segundo a Federa-
' somente três apresentaJ'aID queda

II
1

ção do Có�érci� de Santa ?OS seus v�ores de vendas em

Catarina: 3,5% emrelaçãoaomês �ulho, �re_asamente aqu�les que

ii I' �"
anterior, noEstado, çonforme foi

comeIcializambensdemaíorcusto

apurado na Pesquisa sobre Indí- e refletindo de forma considerá-

cadores Conjunturais do Comér- vel no ,total de dados do mês. A

!I, � cio (PICC), elaborado pela
maior queda por gêneros

1'11
I Fecomércio, com base na pesquisadosficoucomosegmen
amostragem de dados obtidosnas to de cíne-foto-som-ötíca, com

cidades de Blumenau, Chapec6,
uma queda de nada menos que

Criciúma, Florianópolis, 23,3%, seguindo-se o de materi-

� Joinville, Lages e Tubarão. . aisdeconstruçãoeferragens,com
iii Assim, o mais recente índice

.

16,6% e concessionárias antorí-

ri positivo no valor das vendas em
zadas de veículos.com queda de

Iii rl SantaCatarinaocorreunomêsde 13,5%.

f maio último, quando apresenta- Pelaordem.algum crescímen-

Iii' ram um crescimento da ordemdê to foiregistradonos segmentos de
i' �. 7,52%.Segundoapesquisa,aque- móveis e decorações, utilidades

','li da nó valor das veadas. deve-se, domésticas, autopeças e acessóri- '

'I príncipalmente, aos preços prati- osparaveículos, farinácia, droga-
cadosnoprimeiromêsdeimplan- ria e perfumaria, Calçados, teci-
tação do plano econômico. Mes-. dos e vestuário, bens não durá
mo com esse quadro, três das sete: veis, 1>Vne.�e�dp� p ;���'durá-', .

;' cid8de9;Wsqqisadasapresentaram' :v�ís: < , ".' ". ", I.. . '_....IIJIIIII!III!_I1111!111!...._!I!I!I!IIII!JIII!IIJIIIII...._...!IIIIIII!II!I�I!II!I!!I!I!II!II!I_I!IIIIII.....IIIIIi.......-_........ir" ." .: ,

: "", '

,' ... , :.,' .. .,' ;.
,.

:...'. ':',',�:' '<_
;,--------��----��------------------------------��---------------------------------------------

começam ..a ficar
. iluminadas

. '

.mau
· Schroeder-AspÍimeiraslu
l mináriasdeumasériede225jácome
J çaram a ser instaladas nas princí
! pais ruas domunicípio.Destetotal,
, 25 são de 250 watts em vapor de
: sódio e as demais de 80 watts cada

� uma, o que dará à populaçãomaior
·

segurança no período noturno.
I Por outro lado, o Clube de Idosos
r de Schroeder assinou convênio
·

com a secretaria estadual deHabi
I tação no valor deR$ 10mil, para o
f início da construção de sua sede

I I própria. Será um galpão em estru-:
I l turapré-moldadaemconcreto,com

" área total de 600m2, num terreno de
1.082m2adquiridopelaprefeíturae
localizado narua ponte Pênsil.

Desde sábado último o municí-

pio estä com seu novo sistema de
abastecimento de água ativado,
numa obra realizada em parceria

.

entre a prefeitura e a Casan. O sis-
tema afasta qualquer problema em
relação a falta de água tratada nos.
próximos vinte anos, segundo o

prefeito Hilmar Hertel, acresoen

tando que agora serão necessärías
apenas ampliações na rede de.dis
tribuição para atender um número
defamílía,aíndamaíor, confonneas
solicitações que venham a ser feí
tas, A estação de tratamento está
localizada no Bracinho e todo o

complexo pode ser considerado
como uma das obras mais impor
tantes da atual admínístração doI

,

/: VENDAS

Comércio registra índices
\

de vendas bem oscilantes'

município.

.

._- "-" _.��---'---------------- -_------------

- ----- __ . . �

-- --.-��,.......-_._ __.;.,_.__ ._-,-;-- ---_._�---------:

GERAL Jaraguá·do Sul, 6 deoutubro de 1994

-

�ocê sente t�do o respeito e o carinho qu<;
.

�mereçe assim que faz a sua reserva ou e

atendido nos balcões da'Rio-Sul. '

, - 1

Em Oonqonhas, naSala de Embarque Exclu�i--
va,

.

você tem de graça todos os avanços que
facilitam sua vida: copiadora, fax, display ihfor
rnativo, duas salas de reunião, recepcionistas,'
teletone, buffet, [ornais, revistas e até máquina
de lustrar sapatos,
A' Rio-Sul oferece ainda microônibus que leva
você até o avião.
Sem contar que, na Rio-Sul, você voa somente
�m aviões de última geração, tem 'um 'serviço de

, bordo da mais alta qualidade e disp-õe de aero

pertos centrais (Congonhas, Santos Dumont e

Pampulha) para sua comodidade. '- s-:

Tudo issó com Tarifas Promocionais Exclusivas.

Informe�se com seu Agente' de: ,Viagens.
ou a Rio-Sul.

,

Marechal'Deodoro,130
Jaraguá do Sul, SC
Fone/Fax (0473)
.71-0091 . ,

� , ' � 'li' ..' ;. � .. '( l J' , � �,� r .� li

J\aRIO-SUL
"'"Jr Você é no... melhor companhia.

� I ,
•.

.• .

" �
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ARlEDÀDES CORREIODOPOVO - 7

escola de teatro

infanto-juvenil da
.

Scar
(SociedadeCulturaArtística),
promove .

no mês da
..

a..., ..

. r.,..,'WtlIc r i a nç a

uma tem; lIfJIfIIátItlI
p o r a da .

.

IL
tea tr a l .,_"..
infantil ..,.."
com talen-

próprios alunos íníciantesque
compõemogrupoArteJuvenil..
Apeçaéumapequena "colcha
de retalhos" que procura
mostrarumpoueodas técnicas
aprendidasduranteoano,como.
por exemplo a míniica e os

fantoches (também' confec
cionadospelos alunos).
N9s dias 22, 23, 2? e 30 de

outubro acontece; devido à

vãriospedídos, arepresentação '

da' peça "o. Casaco Encan
tado". Esses espetáculos estão .

sob a: direção da.professora
Sandra Barön, Elesjem ínício

às 16 horas e acontecem no
anfiteatro da Scar..

·IVRO. TEATRO�NFANTIL

Scarelaboraprograma
"

. �

'.
.

especial.pora crianças
A

Chega às livrarias; com o

lo da editora Record, a

ntinuaÇão do romance de J.G.

allàrd O Império do ,SoL É
'StmbrastIoImpério,noqual,mais
ma vez, Ballard mescla

brilhanlementeautobiograjiacom'
'ftcçfio. OlmpériodoSol, romance
:oJaptadoparaocinemaporSteven
Spielberg; valeuaLG.BaIlardos

.• ,prêmios Guardian e James Tait
Block.
Em Sombras tIo Império, o

J� mmmo que conhecemos em O .

Impér.io do Sol, não estámais no
campodeconcentraçãojaponêsde

.

Xangai. Ele cresceu, vive na

Inglaterra'dopôs-guerra: &Íuda
IIItdicina em Cambridge, serve à
RAF como piloto no Canadá.

;pepoissecasaetemumavidafeliz
. ttéqueumatragédiadoméstiCafaz
ruir seu munt/o. Ele, então

.lIrtrgulha no turbilhão dos anos

ItlSenta, como investigador e

:lllje�to de vários tipos de

flperimentação cultural; social e
;.1t%IIaL Sua trajetória é a de um

/tomem ferido' que procura
. rtMIpreenderasconvulsõessociais
.. leu têmpo. (Umá· SUlf8stão
ela Livraria e' PaptJ/arl.
Gtatlpel - FOnéS 12..(J912 ou
72:013n. GruPo tk l«IITo inftmÍo-juvenilt14 Scti,

Ainda no mês de outubro
haverá apresentações
programadas para escolas em
comemoração' à Semana da

Criança.
AScarcomunica, também,

queestão abertas asmatrículas .

docursodetearmíníanto-juvéníl
iniciante para 1995. Os
interessados poderão'obter
informaçõespelo fone72-2477
ou diretamente na secretaria
da Scar na rua'Amazonas,

.

213 -Jaraguádo Sul.

tos.da região.:
Dias 8,9, 15e 16deoutubro

aconteceaapresentaçâoinédíta
dapeça "Con:fusõeseDesafios"
comcriaçãoedesempenhodos

G�IIEOS - 2115.2Of8 - proeu.
renIofalarlrnllSdoqueonéces
sárIo hoje. c.tos oomentárIos

S9bre ()!Jtraspessoas devem ser

eYItados. Preserva-se de eonfli-
,tos. Casotenhamatcadoumjan
tar com os· aniigos, prefira es
alimentos levesaosmuitogordu-
10801'1. '.--

'

REDEGLOBO

A PROGRAMAÇÃO NÃO
FOI FORNECIDA

REDEBANlEIRANTES .

05:00 - Igreja de Graça
0.6:30 - Diário Rural

\ , 07:00 '." National Geographie
07:30 - .Local

Ó8:oo - Dia-a-Dia
�

"

10:30 - Cozilha Maravilhosa da

Ofélia

11:00 - iRash - Edição da manhã

12:00 - AcQntece
12:30 - Esport� Total

13:15 - Espo..!'� Total

15:15 - SiMa PoWovic·
1�:45 - EnContros Imediatos

. �7:15 -� Supermarket
17:45 .: Faixa Nobre do Esporte
18:30 :. Agrojomaf
18:40 - Jornal da Barriga Verde

19:15 - Jomal Bandeirantes

2<):00 - Um Amor � FamOia .'

20:30 - Faixa Nõbre do EspoJte
Campeonato Mundial de

Vôlei Ma:seufino - Apito
,Final

23:30 - Cinernax

oo:� - Jornal da Noite

01:00 - Flash

02:00 -� Warld News ToniQht

....

·AI� nãocomunlcadaB são
d. r..pons.bllidad. das emisso-
ras•

.-
.

Não corra feito
touco por aí! '

o lugar certo. aqui!
• CP Classificados

e. 72-3363 II
, II li

Os classificados II

··mais.lidos na-região
'I

.
,

CANCER-211&a21n - Se LEÃO -22I7a22l8'-SeYOCê VIRGEM - 2311. 2211- Voetl
você venceromedo demudar está viv8ndo um romance com' tn facilidadede se expressar
e se deixarlevarpelos acon.. alguém, o envoIvIrnent> tãncIe a com pesSoas do sexooposto.
cimentos,suavida,deummoclo sermuitofoi1ehoje. Tomecuida- NQ amor; será possfvel,rever
geral, dará um salto para me- do apenas com atitUdes posses- suas atitudes. e chegar_o an-

�lhor1 Confie! Antesdesevoltar . sivas. O mot'Í'Iento é ideal para tendimento.Aleituravaiajudá;'·
contra um amigo, reflita. Tal- curtir a paixão. Um encontro a Ia a rélaxar. Além diàso, voci
vez ele nãomereça ser o alvo

dois é a melhor opç6o. para esta pOderáaprendercOisasimpor-.

su 'i .

. noite.
.

CAPRICóRNIO - 22112.2011- AQUÁRIÓ - 2111.1912 - Tudo PEixes - 2012. 2Of.J - Você
SensaÇões. acontecimentps o que ,você conquistou, de re-. está vivendo uma fase de in- ,

.

a princfpia sem sentido servi- pente, parecerá muito pouco
.

tensa. transformaÇÕeS. Se a

rão para você se conhecer perto do que ainda deseja. En-' sitl!ação estiveF diffcil. não ta
mais profundamente. Procure tão, comecea tazerplanospara, nha receio de soIicibtr o apoio
relletiF sobre iSSo. O apoio de O futuro! Se está $eS, os amigos de . um. amigo! o�ento é
pessoas que\�nsam comó. ,serãoumaótima'�n�ia"Q, Ja'lorávelàr4flexão.V0c6pede

, você,. irá fortalec:êJ.la;.OUç'a o; ,ic;Ata1 étazerumprog�b8m�, '�târ um,àconseJt:iárMritb
�\t .,.(. � �� \, "�,' � >'{;0 .\' .. .

} '; .. �; J1' '��.:'" ;;','f.<�.'f.t)f:tt

TOURO - 21/4. 2QIS - Realizar
seus .pmjetos será fundamen
tal,masvocê teráquesecuidar

. para não ferir os sentimentos.
alheios. Reflita sobre o que da-'
seja. A possessividade pÕde
levá-la a desconfiar da_pessoa
arriada sem motivo algum. Cui-

,- - 23/9. 22110- prepar� ESCORPIÃO- 23110. 21111 � SAGITÁRIO-22I11a21/12- Se
"P8I'atmdiilemquevooêtará Sentimentos desencontrados alguém lhe fizer uma critica;
... 8Uperar algUmas clfli:ulda- vão deÖ(á-la um tanto indecisa procure não revidar. Um.verda
.. de relaci(!namentoc Decep- hoje. Se possfvel, deSmarque deiro campo de bàtaJhas 'pode
��� parta da vida. Com- compromissos �ue possam se formar, estragàndo sel:l dia

· ...-1IiIaI Tome mulb .culdado desgastá-lademals. Seucorpo porcompietolPorvoitadas23h,
,::_�ue vai dizer à_� . ��rá'á��rvé� �'q���I!r'�p9' �.� L4a, elit�..el'l1.eu.signo, façi-,..

. ocO poí:Iemagóli"la fal.
,
<te excesso esta f)Oite.,�rpciJre'

.

litandO'OSénv9IYI�t�româ(l-
... " \" ',' ..-

�.:: ir"." .i\f �...w��,>;",� ";.'k��'i:I::"·':
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CORREIO.DOPOVO - 8 SOCIAL, Jâraguá do-S�, 6 deoutubro.de 1

promete.

A pedida desta sexta

feira é comer uma .

di1ieiola pi+Z# mista,
acompanluula de uma
"loira geltuJa" (e outra
iuente)� tudo isso com

um 6timo 10m ao vivo na

PizzIJi:itJ'F0-,.""",., o.
, ''point'' maú IIgilllilo da

noitejll11lguaeme. Quem
freqienta, labe disto.

. ., /ßProsit"! A
Schüttenfest já está ai! Os .

próxí1fWs dias ser.4
-

� : , primei�f_ �e expectativa,
,

.

e depois� muita

àlegria, sem esquecer'-Jo_
chopp. A maiorfesta
tradicional da .re� só
tem hora.gara começ�
dia par.a acabar, mas a '-

, ,-,

agitação dos foliões... ah!
Só Deus ,sabe quando >

termina: Um detalhe: esta '

,diverá ser a melhor'de·
todas as outra.r '

,,"Schüttens", já . realiza
das por: estes lados. Só
não esqueçam de nãO

dirigir se o álcoolestiver
em níveis. muuo, altos.

I

! ,.1,

Gente & Informações

- A entidaiJe do« artistas plásticos está veiculando convite para a

primeira individuall994 âe ARLETE SCHWEDLER, jaraguaense
de IUIscime[Jto, que vem, desde longa data, fazendo das impressões
colhidas na vivência diária a sua Arie: seus caminhos á a levaram
à Europa e ao norte da África onde pintou, expôs e colheu

lembranças e info�ões para trabalhos outr6s, desenvolvW;;s no
aconchego do seu atelier.
A abertura deu-se onlem, às 21 horas, lendo como local o Banco do
Brasü e vale'a pena ser visitado pelo amantes das artes plásticas.
Cumprimentös à educadora ARLETE SCHWEDLER! '.

Luisa Cristina Hufenuessler Conrads
A felicidadefoi grande demalspara o casal RAINHARD (MONICA
HUFENUESSLER) CONRADS, com a vinda de Luisa Cristina. em

seis de setembro de 1994, nascendo no Hospital e Maternidade São
Jos.é, às 20:20 noras, pesando 3 quilos e 680 gramas. e medindo 50

cml.'

Silo avós.maJernos o dr. Dietriclf (Renaté Burow) Huf�nuessler,
nossos velhos amigos da sociedade local e avós paternos o sr. Franz '

.

c' '(Marià Luise) Conrads, residentes na Ale1lUJ1lha.
A alegria tämbém contagiou a irmilzinha Juliana que cune a recém

nascida, assim como os demais pqrentes e amigos do casal:
O CP apresenta cumprimentos ao distinto casal e envia unia beijoca

,

na Luísa Cristina.

Femandinha é a
novaalegriàdo lar
No dia primeiro de outu

bro nasceu a' pequena
Fernanda Bw;zi, filha do
casalamigo Ademar e Ivonir
Buzzi. A chegada; de
Femandinha émotivo daale
-gria de toda a família que
está vibrando com a novida
de. Entretanto, dentre to

dos, a mais eufórica é Ana
Paula que quer sempre ser a,
primeira a comentar sobre a

Irmãzinha que agita a Vida
na casa de seus pais. '

.Jeanete Piske já .

atende no Sesi
A psicóloga jaraguaense

Jeanete-Miriam Piske está

prestando atendimento tam
bém no Sesi de Jaraguá do
Sul,em regimedecomodato.
Sempre as terças e quintas
feiras' ela atende a adultos,
adolescentes ecrianças, com
avaliação psicológica, psi
coterapia.orientaçãcfarnilíer;
escolar e vocacional, além de

psicologiamédicae ierapja.'As,'
consultas podemsermarcadas
pelotelefonell-0899..

:::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::;:;:;:;:;: CONVITE

- Associação laraguaense de
Niste sábado, 8, a '. _. -

'

partir das 22 horas

Am·sl-as DtáS;';,·nOSacontece o concurso
_ "1 C I ,,'"

"Garota Skol", na
Sociedade Guarani-Açu;
município de

Massaranduba: Após o'
'

concurso, à noite comi
nua com animação do
musicai Expresso Jovem;'
tambêm de
Massaranduba: À noite

-

,

. Para nós, seguro não é só garantia de riscos
,. Seguro é Prestação deServiços

SEGUROS·,GARCIA

No mil de S_.TO foi •.,.,_.. o II(WO presidente do Rolarild',
CIrIbdejartlp4 do Sill.U.""" dejovens. 18.. 30 IUUIS,Hg_

.

ao Ro""., Clú� NGfo*, o IIOVOpaide1#e Carlos Borgel (Belinlao)
NC.';' lell botq,. de presi4e1lle dePG. Brizo� TO(Iuituw.

,

SERVNOS BUffET DE SORVETE
,

TORJAS, TAÇAS E SANÓUICHES GElADOS" TAMIBt CÓM CAff,
r

�lE "OWßE, BOLOS E SALGADOS
. .

Veahâ ............... deBelas!
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 819 - Fone (0473) 71-8724

"'BliNdo'VocÊ de.Coapo INTEi�()'
",' "$J"�"; 1'1:_1 ,J.r;'cGu�lioVA�Gf\.S,-,��"� I

Tem COic!J8cB

que nuaae
saem da moda.
'AndtJl'hem'

,

vCcBfjdo.é
ums de/a<h.
l icBcBp.é ao .:

Ka1llÍcBão

, "Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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RIO-SUL
FonelFax

(0473) 71-0091

COMPRA-VENDE

TROCA - FINANCIA
Automóveis e Caminhões

I�'. D,PODERJUDlClÁRlO
JuIzo de Direito da 31 vara Crvel da Comarca de Cascavel

-

ESTADO DO PARANÁ
LUIZFERNANDOCARVALHO

ESCRIVÃO

DEDIREITODATERCEIF\AVARAcfVELDACOMARCADECASCA
Á - EDITAL DE CITAÇÃO DO REQUERIDO: JOSE MARIA

ER, com prazo de 30 (trinta) DIAS.� _

,

OOOUTORSIDNEYFRANCISCOMARTlNS,JUIZDEDIREI-
TO DA TERCEIRÀ VARA CfVEL, DA COMARCA DE CASCA

VEl;ESTADODO PARANÁ, etc
FAZ SABER a todos quantos o presente edital, virem ou dele
•

anto tiverem, principalmente ao requerido JOSE MARIA
ER,do inteiroteordapresenteBUSCAEAPREENSÃOconvertida
DEDEPÓSITO, sob n2 308194 em que BANCOAUTOLADNASI
traJOSEMARIAHEf,lKMAIER.EcltaldeClTACAQdorequerido
RIAHEMKMAlER, residente em lugar ignorado, para no prazode
, DEPOSITAR O BEM ein garantia em juIzo, constante de: UM
VELMARCAVOLKSWAGEN,MOÓELO SANTANAQUANTUM,
CA,MOVIDOÀALCOOL,ANODEFABRICAÇÃO 1990, pLACAS

,CHAS�I-9BWZZZ33ZLPOO8663, ou seu equivalente em dinheiro,
e despesas e processuais, ou no mesmo prazo e,onteste a

a, sob pena de ser decretada sua PRISAo, pelo prazo de até 01
•. Despacho de fi.: Defiro o pe<ido retro, expeça-se edital. Prazo

.

)cias.Em,06.09.94. (a)SIDNEYFRANCISCOMARTlNS,JUIZDE
. Cascavel, 16desetembrode 1994.Eu(MARITEREZINHASEBBEN)

Juramentado, que datilografei e subscrevi.

PRECISA-SE
De empregadadomésticapara
trabalhar em Balneário

Camboriu, em casade famflia.
Tratar: Mal. Deodoro, 122 ou
pelos fones72-3363 e72-3723

MOCORT COMUNICA

Que vãoestarabertasasmatrl
cuias para os cursos de corte

costuraemodelísmono centro
deatividade do Sesi apartirdo
dia 26/09/94. Maiores infor
mações pelo fone 71-0899

,

(Sesi), 72-3661 e 71-0887

Automóveis
branco
preto
aml
dourado
bege
praia
...rmelbo
branco
branco
lIIIIl'IOIII

...rmelbo
branco
...rmeIbo
aml
bege

FiatFiorino
Opala Comodoro
Escoi't Ld opcional XR3
BelinaDelReyL
BelinaDelRey
BellnaDelReyGuiaD.H.(G)
FiatUno es (A)
Fiat1.7
Fiat1.7
Pusat
Cbe....tle (A)
Gol S (A)
GoI(G)
eoreeIUL
Fiat1.7
DeIRey
Cbevetle (G)
JeepJavaJiTwbo
1).20 €abine dupla
F·1000
Dodge 700

,Veraneio

91
90
89
88
88
87
87
86
86 -

86
86
83
83
83
83
82
82
91
88
84
'TI
7.

88
83
19
79
79
79

- 'TI-
76
76
7•
72
69

mam>IIl

aml
bege
wrmolha
mam>IIl

amarelo

C
. hYJrdeeprataalDln oes

M.Bem 1933 Cavalo branco
Volkswagen13.130Truque bege
iM.Benzll13 branco
M.Benz2013Truque ...rmeIbo
F·.OOO amarelo
M.Benz1113TocoTurbo ...rmeIbo
M. Benz 1924 Cavalo branco
M.Benz1113Truque ...rmelbo
Somalll -laIaJja
F-3IIO cJba6 amarelo
M.Benz1313 aml
M.Bem 1113Truque ....rde

VENDE-SE
F-4000 ano 75, com baú. Tra-

'

tar fone 73-0063

COMPRA-SE
MotoCG ouML 84 à 87. Tra
tar com Edson em Estofados
Mannes -'Guaramirím

Matriz: Av. Getulio Vargas. 754
Fone (0473) 72-3038 - Fone/Fax (0473) 72-2577

Jaragua do Sul- SC

SIDNEYFRANCISCOMARTINS

JUIZDE9JFJt:ITO

-Center SomCü's - Discos e-FitasCE�TE,R
S o- M-

-

.Uma loja diferente com uma grande variedade na linha de CD's.

•Uma linha completa de todos os gêneros (samba - rock ., clássicos, etc).
•CD's diretos das gravadoras sem intennediários e um excelente aténdimento.,

,

.Oferecemos linha completa de som, porta CO's, porta cassetes, agulhas pl
toca disco, encordamentos pl violões e guitarras:
.Promoção de CO�s com mais de 1000 CD's à 9,70 Reais.

Disco a partir de 3�80 Reais.
•A liquidação é fantástica

.E mais: Fitas virgens, violões, controle pl vídeo-qorne, etc ..

•Uma loja do futuro, moderna e criativa ..
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 406 - Jaraguá do Sul' - se - Fone 71-�847

c u« DISCOS·PITAS

1fIZid1J�SENHS;
SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DE DESENHOSMECANICOSE ARQUITET6NICOS

ODEFALHEQUEFALTAVAPARA VOCÊ
APRESENTAR SEUPROJETO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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�URegata� Admlnittrldor. ée' Cons6rdos S. C. lido.

i GolCL1.6 50x264,27
� CorsaGL1.4 50x278,92
Uno CS 1.5 ie 50x298,95
Tipo 1.6 ie 50x365,06
Tipo 2.0 50x 483,16
Obs. Você paga a 1!!parcela

somente em óéJtublo.

Sem taxa de inscrição
Assembléia em Jaraguá do Sul

Você pode ter seu
carro Okm através do .

çonsórcio REGATA
ESCOLHA JÁ O' SEU!!!

UGUEJÁ
Fone 71-2999

PARA-BRISAS
p(;p()-bri�ns e vidflO!ol,

.

rrovo-, e usnd.o, P(H'(I

(] U I or"bvt?i s ,

r rn NerclJ ��orne>s (Je>

IJ��I.�;� I.",,'\i'.l-.'. /;J .';i:(d. �'.'l.� .

. -. -.:. � .• ::.._- -,- _" '._ .:. .

.

: _ �.
-

_'
•

"
�
••• � ""<.:
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Quer ganhar 100, 200, 1000
ou mais Reais por mês?

1r 72·2218

Chance9

Creci 0914· J

fone' (1471) 71.1117 Rua Joio !icolli, aO 104
• JG,Q9UQ do Sul · SC

VILA NOVA· Bd. VilaNova/
Próximo ao Fórum- Apto. 3 quartos
cozinha clmóveis Berlim, demais
dependências e garagem- Preço:
entrada R$ 16.500,00 e assumir

financiamento na CEF.

CENTRO • Prédio em alvenariaJSobrado,
naAv. Epitácio Pessoa frente aos bombeiros,

ao lado doEdifício Jaraguá d aprox.
'.

230,00m2 da área construída, em terreno de

aprox. 330,oom'· Preço R$ 160 mil

(próximo ao Choco

Leite). Preço: entrada
de R$ 1.000,00 + 6

-Terrenos prontos para
construir, com 322m2,

loteamento Reder

VILA NOVA·'
Casa em alvenaria, .

próximaaoSENAl,
d aproximadamen·
te 110m', terrenoc/ .

450m2 R$
45.000,00 _

FIGUEIRA
Loteamento City Fi

gueira (Bruns) - Ótima

alvenaria, d 100m2,
edificada, cm terreno

de esquina, cl
379,50m2, localizada
noLoteamentoBruas
Rua José Panstein sinO
- RS 35.000,00

reno comercial (es
quina) d frente de

29,5 metros para a

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

500,00.
,

UltiMOS
unidades

ILHA DA FI
GUElRA
Casa em alve
naria c/110m2
- R$15 mil.

trutura - Entrada de
40% mais 8 (oito)
prestações fixas

renodeesquina,sito
próximoaFERJ,na
rua Erwino

Menegotti,daprox.
600m2• R$ 11.000

VILA LALAUIPRÓx.
MARJSOL - Casaemal
veDaria cl 250m', 5 qtos,
demais dep. toda murada
clcercaemalumfnio-Rua
Gem!anoMarquardt,I70
- R$ 45.000 . (Em condi

ções)

próximo aoBompadi, 1153 - Excelen'" casaem CENTRO - Apto. no Ed. VILA LALAU • CENTRO - Atrás da

casa em alvenaria cl alvenariacl36Om'emter- Hass - Av. Mal. Deodoro, cl 3 Lotes com 375m'· Jaraguá Fabril - Casa

renoclI.600m' contendo ao lado daWeg II •

semi-acabada, cl projeto
2 snites, 2 quartos, 3 salas quartos. Preço: R$ 32.000,00.

prevendo aprox. 300m' -

e demais dep. Preço R$
- R$ 8.500,00 R$75.000,OO

180.000,00 (em oond.)

VIEIRAS • Casa
VILA NOVA - Casa em alvenaria,

CHACARAS/SÍ-tes cl 350m', pröxí- cl 3 quartos, área de aproximada-
CENTRO - Rua José

mo Colégio em alvenaria, toda Lotes 14 x 25. Pre- ' TIqs
Emmendoerfer - Exeelen-

HolandoGonçalves murada,próximaao ço: a vista . R$
mente 80m2, em terreno cl 650m2• do calçamento da Sch·roeder,

'" lo'" cl 45Om' (15 x 30),

Rei dos Botões- R$ Preço R$ 25.000,00 (Aceita-se carro
'

..Roberto
próximo ao Ateüerda lnd.

.

no Lot. Waldemat 4.500 ou em condi- rua Guaramirim, etc.• de Quadros J AmériC.'lS -

Schmitz 20.000,00 como parte de pagamento do preço). Ziemann d 800m2. diversas áreas. Preço: R$ 10.000,00

R$6.5OO

nodeesquina, narua
Thomas Francisco
de Góes, d"40Qm2,
edificado. cl casa

R$

" \ -;'1 ,'I tÓt f

_____......:...Ittt '1

", \ I, I

I t r � t ti'

Apto. claprox:220,OIJm'.
mais garagem, ao lado da
Reaeativa Marisol, em
cima da ·Walter Veícu

los", Preço: R$ SO.OOO,OO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SCHROEDER

�. Rossatocontestarazõesdaexoneração
SChroeder:..o ex-títularda

delegacia de polícia do município
de Schroeder, José Carlos
Rossato, contestou � versão de

que sua saída da delegacia teria

sido motivada por um abaixo
assinado.
'Ele disse�tIIz .

ue a

verdadeirafII''''
razão de I_J;";'_d••
sua saída lfI/.."tJtItJ",
foi a ...Ao..:' -1...
ressão�
ofrida

.por pessoas que não. aceitavam
trabalho depoliciamento de trân
ítoqueerarealízado nomunicípío
ara conter os delitos".

Fatormotivador
Rossato afrrmou que a situa

-o começou a se agravar quan
,o a empresa Transpantanai "se

.
tiu ferida" por ter registrado
furto de ônibus e depois quis

terar a declaração alegando que
, oreferido veículo teria sido vendi
, do. '''Trata-se do episódio em que
'Íje. instaurou inquérito policial que

encontra no Fórum da Comarca
Guaramirim", declarouRossato,

,Iníciode tudo
,. Segundo O ex-deIegado, no díaõ
-.

junho deste ano., às 1<ll30, foi

R061111o: "Niio queriam que poliCiamento fosse feito "

regislrada uma queixa de roubá na
delegacia deSchroeder, dando Con
ta de que-1eria sido roubado um

ônibus daTranSpantanal, "mas este
ônibus saiu de Scbroedernamadru

gada do dia 4 e por contatosfeitos

por nós o veículo acabou apreendi
do pelaPolíciaFedenI dacídaãe de

Guaíra (PR)". Rossato disse tam

bém que no inquérito policial o caso
foi arrolado como "golpe" que ten

tou ser aplicado centra a empresa
seguradora, para receber o dinheiro
do seguro.

.

Esse fato; segundo o ex-dele

gado, motivou o aumento da pres-

são das pessoas que não aceita
ram o estílo de trabalho adotado
I
no policiamento do trânsito, que
"efetivamente", coíbe a prática I

de delitos. "Uma cidade sem poli
ciamento correto deixa o caminho

livreparaos delinqüentes", acres
centou José Carlos Rossato.

.

onfusão emprostzõulo leva4à cadeia
- Azilda

ecida Izidoro, prostituta, 18,..

'i detida pela polícia de

saranduba, juntamente com

,
li Fátima Couto, 25, Adélia de

s, 25, eVilmarLorens,34,pro-

mas havídos anteriormente na

quele estàbelecimento. Chamada
ao local, a polícia levou os quatro
para a delegacia e, depois dos

depoimentos liberou os envolvi
dos na confusão.

Embriaguês
Outras ocorrências: na ilha da

Figueira(JaraguádoSul) foi preso
Miguel Adolfo Gonçalves, 47,
aposentado. Estava embriagado

e ameaçando a fanu1ia. Outro em

briagado preso, também

amaçando a família, foi Reno.
,

Kroes;42,desempregado,residen
te naEstradaGaribaldi. Edenilson
Pereira, 21, também acabou naca
deia depois de agredir a esposa,
na rua 28 de Agosto. Eliseu da

Silva, 19, dirigia perigosamente o

Fúsca placas SH-6006, de

Schroeder, foi perseguido e deti-

do pela PM quando ficou consta

tado que não possuía habilitação.
Tentativadehondcidio
No baírroJaraguä Esquerdo a

polícia prendeu Alfredo

Schumann, 42, desocupado quan
do, totalmente embriagado, tenta
va enforcar com uma cinta sua.

companheira. Todas as ocorrên
cias foram registradas entre os

dias 10 e 3 de outubro.

CORREIODOpovo-II

-

Cabos eleitorais
-

sao presos na
boca-de-uma
Flori�ópo6s - Cumprindoê1e

terminações do Tribunal Regioiial
Eleitoral, policiais prenderam de

�nas de cabos eleitorais em pos
tos de gasolina. durante a�egun-
-da-feira, 3, que estavam ibasre
cendo veículos com tíquetes 10r�
necídos por candidatos. Em.

Joinville, num só posto, 23 pesso
as, foram presas portando vales
distribuídospeloPMDB ePFL,em
dois dos principais postos da ci
dade. Com eles havia 114 autoriza
ções para abastecimento, num to

tal de 1.140 litros. Um dos presos,
Nazareno B. de Aguiar, confessou
estar a serviço do vereador e can

didato a deputado estadual, Sér
gio Silva(PMDB).

Abastecimento
Em Florianópolis, seis pessoas

, foram presas quando abasteciam
seus carros com tíquetes forneci
dos pelo comitê de Jorge Konder
Bornhausen. Em Criciúma, outros
três postos, foram fechados na

segunda-feira pelo mesmo moti
vo. Cabos eleitorais, em dois dos
estabelecimentos pertencentes ao

candidato a deputado estadual
.

Roseval José Alves (PTB),.esta
vamenchendo os tanques.Em São

José, município da Grandé

Florianópolis, oproprietário deum
posto fornecia tíquet� em- troca.
de votos para Jorge Konder

Bornhausen.
No Vale do ltapocu o único

caso registrado de prisão de cabos
eleitorais foi em Jaraguä so Sul;
José Jorge Reis, 39, foi flagrado
distribuindo panfletos do candi
dato a deputado federal do PDT,_
Leonel Pavan - ex-prefeito deBr
neário Camboriu. b juiz eleitoral

Carlos Alberto Rocha deu vez de

prisão ao eleitor "boca-de-uma",
que o desacatou e acabou agra
vando a sua situação.
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FUTEBQL

Blumenau épentacampeão Iuvemus é o primei�o
.

,

.

. ,quadrangular.do catarine»

dos 70 loguinho: Aberto« �;:�,::ó:!���= �:�::';;"J �
no Sul do estado, o Grêmio jogar asegunda partida no

Esportivo .Juventus conseguiu Marcatto, com ápresençade
"

'lerminar o quadrangular classi- ,torcida",doolarouotreinador
27' colocado para o 10" lugar, ficatório para as semifinais do' de Souza..

enquanto na pontuação geral; -Campeonato _Catarinense de

subiu de 19° para 6° colocado. Futebolemprimeirolugarsomando Juventus na próxima fase
.

Jaraguä do Sul encelTou a sua 7 pontos contra 6 do, segundo não é conhecido. Na outra
. colocado, o time" da Chape- as equipes estão com todad

participação nos 7° Joguinhos
coense. atraso, em função do campeo .

Abertos de Santa Catarina.. Ö "Moleque Travesso", foi brasileiro e isso pode, segun
conquistando ,um, troféu, duas beneficiado pela derrota no .reinador juventino, prejudi

.

medalhas de ouro, quatro �e domingo, do Inter de Lages para a ritmo de jogo da equipe. Há
praiaetrêsdebronze.totalízandc Chapecoense.pelo placar de Zx l e impasse ent-re a Federa

nove medalhas. apesar de perder no sábado para o Catarinense e as equi
Tubarão, a equipe jaraguaense príncípalmente.oCricíúma.qu
terminou emprimeiro, e agora tem a elaboraçãoda tabela de jogos
a jogar por três' empates na Catarinense. O caso penn
.semiflnal (duas partidas de ida é sem solução provável.

.

para o xadrez. feminino que

1""'1111111 acreditávamos nem ficar entre os

1Ittw.__
seisprímeíros colocados e acabou
ein quarto lugar", disse Jean.

.� Em relaçãoa colocação fmal
de Jaraguä do Sul; no quadro de

",. medalhas o município saiu de

, .
,

..CORRÉIODOpovo-12 ,_ .

f' -, '� . '.
-

ESPORTEÃMADOR

J araguá do ser- Comum

sexto lugar na pontuação geral e
o décimo no quadro geral, O'

município
de Jaraguá
do Sul,
marcou,

c o m

aescimento,
a .sua par

ticipação
nos r Joguinhos Abertos de

Santa Catarína.realízados entre
os'dias 26 de setembro elo de

outubro, O título geral ficou;
pelaquintavez,paraomunicípio

.

de Blumenau que marcou 163

pontos, conquistou 8 troféus,
além de liderar o quadro de

medalhas com 30 de ouro, 21 de

prata e 21- <Jebronze, totalizando
72 medalhas.

de mesa feminino. "Em todas as

modalidades registramos cres

cimento com destaque, também,

í', t:

s. '� t· � t· I'. ', ' , r
.: 1 \ II. t', I, I .. :

. SPORTES: ; , . ;

Pontuação geral
Blumenau - 163 pontos
Florianõpolís : · ;� . 95pontos
Jöinville 71 pontos
Concórdia � , 69pontos
Itajaí 46pontos
JaraguádoSuL ;._� :4511ontos

Quadro de medalhas
Município
e# Blumenau

. ']l Concórdia
'1' Joaçaba
4' JoinviÍle
� Florianópolis
€f ltajaí .

1<1' Jaraguädo Sul

ouro

30
13
10
00
(J7
Õ4
02

prata bronze
21 21
os 10
OS 03
15 10
14 13
04 02 ..

04 03

total
72
29
19
34
34
10
00

De acordo com o presidente
da Fundação Municipal de

Esportes (PME), de Jaraguä do
Sul, Jean CarIo Leutprecht, 'o

.

creseímento do desempenho dos
atletas da cidade atingiu .300%
em relação a 199�"O destaque ..

foi o voleibol feininino que de .
terceiro lugar em -,93, passou
para 1° neste ano, conqaístando
° único troféu para a nossa
cidade", destacôu Jean.

Além do título féminino,
Jaraguä do Sul, ficou em

segundo no xadrez masculino,
em3°ito voleibolmascU1Ú1oeno
tênis de mesa masé1,Jlino, 4° no
xadrez temínínovauetísme
feminino e futsal, 5° no

basquetebolmasculinoeno tênis

,

Troféus
.

Blumenau : .. � .. , 8
Concórdia : . : 3
Florianópolis : 3

Joínville :.� ; ·

� �.. ,1
JaraguádoSul. ; l

Campos,Novos : : 1

Chapecö , ;.1

ItaJaí : l
Ouro ,

, 1
Porto Uniiö " .. : .- ; ,; l

( f t {J r I"_ I' ,

t "�I �'i; :';·,'-1 p.... '. {'�t '-f 1} r--I-'/�', � �;: � ,,,,'1 j.1 if'?

t "\-" t • ,,' J t t ! �. i
'

t ' r}::, J \ rol·)
) ; . i J: : . : p; . : . , ; ; r ·Jari.guádo.SW, 6de�utubro

AtletadaF� Competição
vai 'integrar reinício nesi

seleção dopem· sábado no
Jaraguá do Sul- Ajogadora Jaraguá doSuI-Nestesáb

Eloísa Schlickmann "Blô", da 8(serão reiniciadas as disputas
equipe de voleibol feminino da 12° Campeonato Municipal
FME de Jaraguä do Sul, foi Futsal "}>eladlo", promovido

.

convocada paraintegrar a Seleção Fundação Munícípäl de Espo
(FME), de Jaraguä do Sul;

competição entra na segunda 11

reunindo as 12 melhores equi
que conquistaram classificação
fase anterior.

As disputas iniciam às 15 h

no ginásio de esportes Ar!h'

:MiillercÓmquatrojogos:Cp' .

Lino xBreitbaupt; Loja S6 S
conquistou o ouro no voleibol Posto

-

Marcolla; Camel
femininodos�loguinhosEscolares Bijouterlas x Kethlim Modas
Catarinense. Elà já viajou para São -

UnidosxCl).atuba.As duas r
Lourenço, estàdQ de Minas Gerais, seguintes serão realizadas nos

.

onde sein. ao grupó. Essa é a 15 e 22 deste mês. Das .équi
terceira convocação de "ElO", para classífícadas para esta segu ,

_

a seléção brasileira, sendoque na fase. apenas as oito melh
sua faixa etária. apenas outras três colocadas prosseguirao
atletas foram convocadas. _ disputa do título do Peladão 94.

Brasileira Juvenil que inicia o

período inicial de treinamentos

objetivando a definição da equipe
que defenderá o Brasil no

sulamerícano dacategoriaque será
disputado em.Medellin na

Colômbia, de (5 a 13 denovembro,'
,EloÍSa,16;foiumadasatletasque

. � ''' .• '''' f.t<� .. _ \ ,.�.-:\.��'>.,I. . .!..1:.�.i, •••. t�,-4,.�.,.·.) ",. �.•• l-t.�.,i_),'.':.}I,_l" � _;Il-� a, b a i J;)". �. � 4. �".) _•.\ J�r,t ."t l�.
• f I ,'t .; 1 ' -, f ·f ; .1 I ,I, I 1 I: �! \ I

.
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