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CR$ 15.021,00
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Janeiro - CR$ 32.882,00
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Dalmar

TSTcassa liminar

que reintegrava o

ex-prefeito Konell
o Tribunal Superior do

Trabalho cassou límínar con
cedida pelo Tribunal Regional
doTrabalhodeSantaCatarina,
que detenninava à prefeitura
de Jaraguá do Sul a reinte

gração do ex-prefeito Ivo
Konell ao serviço público e,

ainda, o pagamento de salários
atrasados. Agora o processo
passa a tramitarnoTRTedeve

ser julgado no ano que vem.

Página3
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Polícia ainda
não tem laudo
do assassinato
o inquérito que apura a

morte do motorista de ônibus
Leonildo dos Santos ainda não
foi concluído pela polícia de

Guararnírtm. Segundo o dele

gado Alcivandro Espezirn, até
agora nenhum dos familiares
da vítima apresentou o laudo

Cadavérico. Leonildo foi assas
sinado há 33 dias com dois

tiros por causa de uma dívida
de pouco mais de R$ 100,00.
Página 15

Lavouras de arroz espalham-se também pelas dreas urbanas do centro do munlc(pio

MASSARANDUBA

Cidade completa 33 anos de emancipação
o município de Massa- próximasexta-feira,1l,seu33°

randuba, um dos mais impor- aniversäríodeemancípaçãopo
tantes e conômicamente do lítica. Massaranduba ostenta.

Vale do ltapocu, completa na hoje, o título demaior produtor

dearrozdeSantaCatarina. atin- arroz 80% de sua economia ao

gindo média de 1,2 milhão de lado de outras culturas

sacas em duas safras anuais.
.

importantes como banana e

Essencíalmenteagrícola, temno fumo. Páginas 5, 6, 7,8,9 e 10
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OPINIÃOCORREIO DO POVO - 2 JaraguádoSuI, 9denovembro deI994

ReminiscênciasEDITORIAL

Para o eleitorjulgar A Revolução de 30 em Jaraguâ (5)
O'S partidos de oposiçao ao

governo em Santa Catarina, nunca
economizaramoverboparadenunciar,
atacar e condenar o que rotularam de

"governos oligárquicos" , durante ges
tões demembros das famílias Ramosl
Bornhausen e até mesmo os que
chegaram aopoderpor eles apoiados.
O PMDB sempre foi, entre todos, o
partido quemais vociferou contra esta
alternância de famíliasno comando do

governo estadual.
Estranhamente agora, o candidato

, .

da coligação "Viva Santa Catarina",
Paulo Afonso Vieira, ex-deputado do

Um outro flagrante da

Revolução de 30 em Jaraguá nos é
oferecidopelocompanheiroAlfon
so Buhr, o que dá motivo para
comentar sobre <?S passos seguin
tes que culminaramcom aemanci

pação do 2° e 3° distritos do muni
cípio de Joinville,

A foto foi feita em frente a

Estação Férrea, quando as forças
revolucionárias já se preparavam .

para retornar aos locais de origem,
O CORRErO DO POVO, na

.

ed. (1.)7, de 21/02/31, chamava a

atenção dos próceres da Aliança
Liberal para as promessas na

propagaçãode suas idéias dizendo:
"", agora chegou a hora de saldar
essa promessa, o que não é mais
um favor e sim um direito".

Concomitantemente formava
.

se o diretório do Partido Liberal
Catarinense: presoRicieri Marcat
to; vice BernardoGrubba; 1° secr.
Carlos Porto; 2° secr. Artur

Breithaupt; 1 ° teso Ernesto
Czerniewicz e 2° teso Henrique
Geffert.

Em 24/02/31, realizava-se em
Florianópolis, o Congresso das

Municipalidades, com extensa

pauta, destacando o semanário

"Jaraguá", naed. n" 40seguinte:
"Ao General Interventor (Pto
lomeuAssisBrasil) foiendereçado
por habitantes dos distritos de

Jaraguá eHansa, uma petição em
que solicitava a sua desanexação
deJoinville,paraêonstituíremmu

nicípiopróprio. Jaraguá tem cerca

de 140 contos de renda. Hansa
cerca de 60. A população de am
bos os distritos, anda perto de 25
mil almas. Têm, portanto, renda e
população suficientes à criação
do município. Essa criação não

prejudica as condições de exis
tênciadeJoinville, que continuará
com renda superior a 600 contos.
O novo município fica em condi

ções de contribuir com a quota
que lhe tocar da dívida total do

município originário.
É, pois, de evidência

iFrecusável a conveniência para
. as populações daqueles distritos,
da criação do novo município!

De Justiça, portanto, é que se

atenda à aspiração que-fizeram

chegar a este Congresso.
Por isso, a 3' Comissão é de

parecer que o Congresso das
Municipalidades faça sentir ao

governo do Estado, a conveniên
çia da criação do município de
Jaraguá, que deverá se constituir
dos territórios dos atuais distritos
de Jaraguá e Hansa. Sala das Ses
sões, 25 de fevereiro de 193L
(ass.) Nereu Ramos, 'Rodolfo
VictorTietzmann, José Fernandes
Martins, José Severino Maia e

JoãoAlcantaradaCunha (ed. 4, p.
1.10-03-34)".

O dr. Plácido Olympio de
Oliveira, . a quem fôra dada a

palavra, produzia como talentoso
prefeitojoinvilense - dizendo que
"a aspiração dessa gente foi

sempre cerceada pelos homens
_.

publicos de nossa terra, que se

mostravam contrariospelo fato de
reprovarem desassombradamente
os costumes politicos, de então,
que vinham combatendo com de
nodo, e aos governos nefastos,
que tanto nos infelicitaram". Pos
to em votação foi aprovado unani
memente.

As conclusões do dr. Nereu
Ramos - votando pela emancipa
ção - mas contrário à inclusão no

novo município - uma faixa de
Bananal - porque existem limites
naturais e resolveria a questão",
concluindo: "Não iremos dai
guarida a pedidos donde possam
surgir questões intermináveis,
com lutas apaixonadas. A
uniformidade no ponto de vista
dos habitantes deJaraguäeHansa,
é a demonstração incontestável
da maneira justiceira, com que
procedemos, ao elaborarmos o

parecer".
Existiam duas comissões pró

emancipação de Jaraguá e Hansa:
l' - Roberto Marquardt, Rícieri
Marcatto,GermanoEhmkeFilho,
José Peters e Walter Janssen, de
Jaraguá e dr. Guerreiro e Gentil
LuizVieira, deHansa; a2" - Walter
Breithaupt. Waldemar Grubba,
Artur Müller e José
Emmendoerfer. Depois veio o

decreto n? 565, de 26 demarço de
1934..
Fritz von Jaraguá - 11/94.

PMDB e ex-secretário estadual da
'

FazendanogovernoPedro Ivo/Casildo

Maldaner, sorri aceitando o apoio
formal do ex-senador Jorge Konder

Bornhausen, presidente nacional do
PFL. Sua explicação, visto o seu pas
sado, émais esdrúxula que a aliançajá
sacramentada: é preciso entender a

mecânica das eleições, diz. Como se

vê, pelo poder faz-se qualquer coisa.
Esta é, na verdade, a única explicação
plausível para uma união incestuosa
do ponto de vista político e imoral do

ponto de vista ético, se é que existe

alguma ética na política.

4x400 de ouro
It JoséAugusto Caglioni

Terça-feira, dia 1 ° de novembro
de 1994,16h50min., faltamdezmi
nutos para aúltima provade atletis
mo dQS Jogos Abertos; o

revezamento 4x400 metros.
As duas equipes favoritas para a

conquista da medalha de ouro,
Blumenau
e Jaraguá Umo vilillo
do Sul,

Concórdia na raia cinco;
Florianópolis na raia seis.

São Paulo comenta com São
Pedro: que bela esta equipe de
Blumenau, a.Célia já venceu os

800m, ficou em 2° nos l.SOOm e

4xIO(kn;aEklileuzafoi29nos800m,
3° nos 400m e 2° em 4xl00m; a

Dória fez 2° em 100m e 400m com

barreiras. Acredíto que vencerä.
O anjo Gabriel reconhece a

Deise: olha aí é aquelamenina que
nos Joguinhos Abertos não aceitou
o conselho do treinador para não

competir contundida, competiu e

venceu;SãoCristóvãoexplicaaSan
taBárbara queaRosilei, aCornélia
e a Rosinete, todos os dias iam até
Joinville treinar numa Kombi
enfrentando aBk-Iül, uma vez a

Kombi quebrou no caminho e elas

regressaram a pé, de carona e Ôni

bus, até chegarem em casa. A um

sinal de S. Pedro pára de chover e o
sol brilha em Florianópolis. São
Thomé, atrasado não chegaráatem
po de acompanhar aprovapelaTV,

vai escutar o relato num radinho de

pilhapelaBrasilNovo. São 17 horas,
o dr. Murillo ordena: aos seus

lugares ... prontooo buummfoi dada
alargada.

ADeise arrancacomoum raio,S.
Paulo olha desconfiado para o anjo
Gabriel, este finge que não vê, a

loirinha vai embora e entrega o bas
tão paraRosilei emprimeiro lugar, a
filha do vento vacila e é alcançada
pelaEdileuza, reage e passa o bastão
em vantagem de cinco metros para
Cornélia, agazelavoarasantenão dá
nenhuma chanceparaaDõría, e pas
sao bastão aRosinete com ISmetros
de vantagem, a pérola negra impõe
um rítmo alucinante e cruza a linha
dechegadacommaisdevintemetros
a frente da blumenauense Célia.

Deus estava feliz, porque venceu
a equípe que representa o que Ele

quer dos homens: União, vontade de
vencer, coragem, respeito, suor e

amor. É assim que se vence na vida.

Delse, Rosilei, Cornélia e

Rosinete - Parabénsgarotasdeouro.

monopo
lizam as

atenções
na pista
deatletís-

(om tiS

billtóosdos
sOlIlos

mo da

Universidade Federal em

Florianópolis..
Lá no céu, Santa Rita, instala a

antena parabólica, virada para bai
xo é lógico porque o pessoal de lá
não querperderesta disputade jeito
nenhuni. Blumenau na raia dois
com: Claudíléia, Edileuza, D6ria e

Celia; Jaraguádo Sulnaraíaquatro
com: Deise, Rosíleí, Cornélia e

.

Rosinete; Joinville na raia três;
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Retranca
(C.M.) Pesquisas continuam dando

empate entre os candidatos

JUNTOS

Acusando
"Há uma falta grave de comando". Frase do deputa

do Udo Wagner, para quem não háfalta de policiais
em Jaraguá do Sul, dita numa reunião com membros
da Câmara de Diretores Lojistas (CDL); A nota está

publicada na edição de novembro do informativo "0

Lojista", que circula esta semana. A acusação é grave
e, pelo que se sabe, está repercutindo em Florianópolis.
Razão não sei quem tem. O que sei é que a insegu-
rança começa a se incorporar na vida da cidade.

Ela
Prefeito de Massaranduba;

OdenirDeretti, apôiaÂngelaAmin
enãoPauloAfonso.como publica
mos aqui. Aliás, aposta em nova

vit6ria da candidata do PPR no

município, como já aconteceu no

primeiro turno.

Pra conferir 1
Bonito opactofirmado entre

os oito deputados estaduais elei
tos pelo norte e nordeste, para
um trabalho de reivindicação em
bloco. Na prática; porém, isso
dependerámuito do novo gover
nador e deles próprios. Aceita
rão as regras do jogo?

Pra conferir 2
Issoporque, embora digam que

não, o bairrismo vaiprevalecer na
haradadivisõode verbas. Joinville,

,
.J

por exemplo, vai esperar por
Jaraguá do Sul e vice-versa? Ou,
seogovernadoracenarcom vanta

gens, para um e outro, em troca

de apoio na Assembléia, ninguém
vai "roer a corda"?

Só vendo
Peemedebistas sempre critica

ram, condenaram e denunciaram o

que chamavam de governo

oligárquicoemSantaCatarina. Jor
ge Bornhausen, Konder Reis, etc.
Agora, PauIoAfonso(PMDB) sorri
vendo ao seu lado um legítimo
representante da oligarquia.
pode?

Triste
Debate dos candidatos Ângela

Amin ePauloAfonso, domingopela
RBS eRCE, não serviu pra nada, a
não ser as costumeiras acusações
mútuas, de baixo nível na maior

parte.Deresto.foiomesmoblá-blã- ,

blá monótono, sem nenhuma con
sistência. S6 agradou mesmo aos

caboseleitoraisfanáticos ou osque
ganhamprafazerpropaganda.

Das pesquisas 1
De repente, números da pesqui-

, salbopedivulgadosnofimde sema
na, deram vantagem para Paulo

Afonso - num espaço de (rês sema

nas, diz o instituto, recuperou uma
desvantagemde 10pontose, agora;
está nafrente com três. Esta gente
precisaserinvestigada; já!

Das pesquisas 2
Tirando dúvidas,pramim tanto

faz, ela ou ele, dá na mesma. Não
vivo defavores, vivo domeu traba
lho.Mas, o que não sepode aceitar
passivamente é tamanha dis

crepância entre umapesquisa e ou
tra, porque nada relevante aconte
ceu noperíodoparamudar tanto.

Das pesquisas 3
Para quem não sabe, é preciso

explicar: os instiuaosquefazempes
quisaseleitorais são regiamentepa
gosemcadalistadoonde trabalham.
Pagosporjornais ou por candida
tos. Como há interesses explicitos
dosdois lados todos têmodireitode
duvidar. E eu também.

ICEMACHINE
II-..:._....__""'E_"_,7"� COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA_

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

FlOrianópolis - Os resul
tados das pesquisas eleitorais

para medir a preferência do
eleitor entre os candidatos
Ân g e l a
A m i n IlIdtlHllidll
(PPR) e

Pau I o II tlltli,6.
Afonso

(PMDB), PII'II •
continu-
am apon- 111111'11.
tando um

empate técnico. O Ibope, que
ouviu 1.600 eleitores entre os

dias 27 de outubro e lOde

novembro, deu a Paulo Afonso

45% das intenções de voto,

fícando a candidata do PPR com

44%. Segundo o instituto, ou
tros 11% dos eleitores manifes
taram vontade de votar em

branco, anularo voto ou ainda
estão indecisos.
A diferença de 1% para o

candidato da coligação "Viva
Santa Catarina" representa um

empate. técnico dentro da mar

gem de erro de 3% a mais ou a

menos. Porém, é a primeira vez

que Paulo Afonso aparece na

frente desde o primeiro turno. Já
o ImtitutoVoxPopuli, empesqui
sa realizada entre os dias 29 de

apenas de uma declaração de voto
sua e não o anúncio de participa
çâo do processo político. O ex

senador lembrou decisão tomada

pelo PFL logo depois de 3 de outu
bro quando o partido resolveu Ii
berar seus filiados e correligioná
rios para que optassem livremente
entre Ângela Amin e Paulo Afon

so, acrescentando que ele pröpríó
não poderia se omitir. Para ele, o
candidato da coligação "Viva San
ta Catarina" está melhor prepara
do para governar.

"Mecânica"
PauloAfonsoVieira, doPMDB,

pando o mérito da ação principal -

a prímeíra.apenas garantia o julga
mento da segunda, esta sim deter
minando a reintegração e paga
mento .de salários .:

Agora, segundo Hayer, a ação
principalmovida porKonell já está
tramitando no Tribunal Regional
do Trabalho. Porém, na opinião do
advog'lttio, com remotas chances
de deferimento depois da decisão
do TST. "A prefeitura deverá ter

ganho de causa já que pelas teste
munhas arroladas e documentos
anexados ao processo, ficou pro-

outubro elo de novembro, che
gou a um resultado de 43% das

intenções de votos para os dois

candidatos, com 14% dos eleito
res pretendendo votar em branco,
anular ou ainda indecisos.

Ainda segundo oVox Populi,
se o senador Esperidião Amin
fosse o candidato ao governo
do Estado, teria hoje 56% dos

eleitores a seu favor, o que
anularia qualquer possibilidade
de vit6ria dePaulo Afonso, Este

percentual indica que Amjn
também poderia ter obtido
vitória tranqüilajá no primei
ro turno.

CONFIRMADO

Bornhausen já está com Paulo Afonso
cujo partido por décadas teceu

violentas críticas contra o que ro

tulava de governo oligárquico em

Santa Catarina, demonstra agora
não ter nenhum tipo de constran

gimento para aceitar a adesão de

Jorge Bornhausen, um dos mais

visados por ele próprio quando
deputado estadual e secretário
estadual da Fazenda durante o

governo Pedro Ivo/Casildo
. Maldaner. Segundo Paulo Afon

so, "é preciso entender amecânica
das eleições". Resumindo: éparti
dário de qualquer acerto para ven
cer a disputa.

TSTcassaliminarconcedidaaKonel1
vado que o ex-prefeito jamais foi
funcionário de carreira do municí

pio (nunca prestou. concurso pú
blico), sempre ocupou cargos de

confiança e, além do mais, alterou
sua carteira de trabalho".

O julgamento no 1RT deverá
acontecer somentenopróximo ano.
E�ste, porém, uma possibilidade
de que o ex-prefeito recorra ao

Tribunal Superior do Trabalho em
Brasília, baseado no artigo 19 da

Constituição, com a alegação de

direito à estabilidade no serviço
público.

Florianópolis -Ocandidato der
rotado do PFL ao governo do

Estado, JorgeKonderBornhausen,
confirmou sua adesão à candida
tura de Paulo Afonso Vieira na

segunda-feira, 7. Acompanhado
pelo presidente estadual do PFL,
RaimundoColombo,quefezames
ma opção, Bornhausen negou,
porém, que irá a comícios dePaulo
Afonso Vieira nestes últimos dias
da campanha, conforme havia
anunciado o prefeito deBlumenau,
Renato de Mello Vianna.

Só O voto

Segundo Bornhausen, trata-se

DECISÃO

Jaraguá do Sul - O Tribunal
. Superior do Trabalho, em julga
mento no dia 3 último, cassou a

liminar concedida ao ex-prefeito
Ivo Konell pelo Tribunal Regional
do Trabalho, reintegrando-o ao

serviço público com o respectivo
pagamento dos salários atrasados
desde seu afastamento. Segundo
o advogado Ricardo Luís Hayer,
autor do recurso interposto pela
prefeitura junto ao TST, o Tribu
nal Regional do Trabalho,
"estranhamente", julgou uma ação
cautelarmovida porKonell anteci-Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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HABITAÇÃO

Valorização da mão-de-obra Convênio permite conf�cção
�

.

J\ •
.

de projetos mais baratos
da premzo para Weg Motores m�-:::':!�::::

açãodosEngenheiroseAIquite
tos de Jaraguádo Sul a renova

Man:ia! David�

çãodeumconvêniodestinado a

ações ligadas a projetos
habitacionais. Pelo documento,
12profissionaisassumirão ares
ponsabilidade de expedição de
plantas para casas de até 60m2
emalvenariae 70m2 emmadei

ra,quecustarão50%aopreçode
mercado. Segundo apresidente
daAEAJS,YaraS.P.S.Blösfeld,
o custo destas plantas, hoje,
giram em tomodeR$150,OOa
R$160,00.
Agora, dentro doProjeto de

Moradia Econômica, um dos

que estão sendo implantados
pelaprefeitura,os interessados
pagam apenas a metade do

valor, estando aindaisentosdo
pagamento de taxas, alvarás,
ISS e outros emolumentos.
Desteprograma, segundoo se
cretário municipal da Habita- osmínimos, terreno escritura
ção, Ademir Izidoro, podem do, não possuir imóvel no

participarfanu1ias com renda municípioeteridadeentre21 e

mensal de até cinco salários �4 anos. Izidoro alerta que os

mínimos(R$350,(0),desdeque . interessados devem procurar
possuam terreno, quitado ou a secretaria até amanhã por
comcontratodecompraeven- que restam poucas inscrições
dadevidamente registrado. neste plano.

expressivo investimento em

recursos humanos materializou-se
na conquista do Prêmio da Quali
dade 94, concedido pela maior INclo. SUl'd eMoaey, Sem
empresa estatal brasileira, a ..

.

Petrobrás. Na segunda-feira, 7, o presí-
O prêmio obedece a critérios dente Executivo, Décio da Silva,

bastanterigorososqueincluem,até o presidente do Conselho de

mesmo,umaauditorianasempresas Administração, Eggon João da
selecionadas Pela pröpría estatal.

.

Silva e o diretorSuperintendente,
Nãoháinscóçõeseaescolhaéfeita Moacyr Rogério Sens, estiveram
pelospróprios fomecedoresdiretos noRio de Janeiroondereceberam
da Petrobrás, levando em conta a a premiação. No ano que vem a

qualidade do produto, prazo de
_ Weg vai se credenciar à ISO

entregaeoutrositensconsiderados 14.000, estando no aguardo da
como fundamentais para que a es- regulamentaçãodasnormas.Mes
tatalnãosofcasoluçãodecontinui- mo ass-im, o diretor
dade em suas atividades. SuperintendenteMoacyrRogério

INVESTINDO

J araguä do Sul - N'os últi
mos três anos aWeg Motores in
vestiuUS$I,5milhão (anuais) em
programasdetreínamentoeeduca
cionais de seu quadro de

funcionários, comoobjetivobásico
de aumentar a qualificação de sua
mão-de-
obra e, Im9SD
por con-

, sequên- U/egvDiem
·c i a ,

alcan-çar bllstD dtJ
osmerca-

ISO 14.000dos inter-
no e ex-
temocomprodutosdealtaqualida-
de. O resultadomais recente deste

Sens acredita que, hoje, a Weg
Motoresjáestámuitobemcoloca
da entre as melhores empresas
deste segmento' industrial. A
empresa é o maior fornecedor .

indireto de equipamentos para a

Petrobrás e obteve o Prêmio da

Qualidade com o aval damaioria
absoluta de sua clientela,
concorrendo com milhares de
outros fornecedores' da estatal,
considerada amaior compradora
de produtos e serviços do Brasil.

o Conselho Regional de
Engenheiros e Arquitetos, se
gundoaengenheiraVara, tam
bém vai dar sua colaboração.
Ocorre que cada engenheiro
temum limitede 25 obras anu-

ais pelas quais pode se res

ponsabilizar. O Crea decidiu
contar apenas o total de área
construída para cada um dos

.

engenheiros envolvidos no

projeto, aoinvésdecontabilizar
individualmente a construção
decadacaso. "Issoevitaráque
o profissional extrapole seu

limite de área construída", ex
plica a presidente da AEAJS.

Unidade isolada
Outro projeto que já está

sendodesenvolvidopelasecre
taria daHabitação relacíona-:
se com a construção das cha
madasunidadesisoladas. Dele

podem participar, segundo
Ademir Izidoro, quem temren

dafamiliarentre lOe 12salári-

C2IV0Ma� enooso aos�
j��.I.C<Ym�.1 ()(J SJ <PJ't()(J de

rkJeU�. P2ue eda data��

.

��.C<Ym�.1 e/é.

J. CÂMARA DE VEREADORES
� DE MASSARANDUBA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VARIG
Fone/Fax

(0473) 71-0091

Na igreja, ti religio,idade da população se 1IItIntém

CRESCENDO

c}
RIO-SUL

Fone/Fax
(0473)71-0091

Capital doArroz·comemora
aniversário de emancipação

A formação étnica manteve-se

germânica, posteriormente
mesclada com a chegada de

entanto pouco durou o novo

município que, em 1949 passou a

ser 2° distrito de Guaramirim.
Durante dois governos estaduais
a nova emancipação ficou só em

promessas.
Finalmente, em setembro de

1961, pela lei n" 746, de 29 de

agosto do mesmo ano, foi de novo

emancipado como nomedeAdolfo
Konder. A população reagiu e

exigiu que a: denominação anterior
- Massarailduba - prevalecesse, o
que ocorreu. Em 11 de novembro
deu-se a instalação oficial do

município cujos habitantes, em
outubro de 1962, elegeram Emílio
Manke Júnior como primeiro
prefeito.Hojeomunicípioéomaior
produtor catarinense de arroz.

Com o nome originário de

uma, espécie de madeira de coe

rósea, antes abundante na

região, a colonização de
Massaranduba ainda guarda um

certo mistério. Sabe-se que p<l'
volta de 1868 os primeiro.
imigrantes alemães assentaram

se em terras das localidades de

CampinhaePatrimônio.Em 1885O

agrimensor Oscar Schipmann
começou o trabalho de demar

cação e em 15 de abril de 1893, o
tenente Manoel Joaquim Ma

chado, então presidente do Estado
.

de Santa Catarina, autorizou "um
.

quadrado de terras devolutas no

lago Massaranduba, com 2.175

hectares", dando à vila Blumenau

autoridade plena para sua

ocupação.

italianos e poloneses em fins de

1908, quando grande parte de

Massaranduba já estava' des

bravada.Omunicípiopropriamente
dito foi constituído em 1948,

- .

quando o governador Aderbai

Ramos da Silva o emancipou. No

Com orgulho, unlmo-nos às manlfastaçÕ8s
comemorativas ao anNarsário desta cidade,

externando nossos cumprimentos e a afinnaçao
a esta terra. Parabéns Massaranduba,

pelos taus 33 anos de progresso!
.

!!J(fI(fJM)Il//iJ (jfj(j)@!iJ/Y&Eletrônicarit de Lorival Utech
NO QUE DEPENDER DA GENTE, MASSARANDUBA VAI SER SEMPRE FORTE E GOSTOSA DE VIVER!

Rua 11 de Novembro, 440 - Centro - Massaranduba
Fones: 79-1262 BRULANA MODAS -', Fone: 72-1423 ELETRÔNICA TV

-

- - CASA UNIAO --

Rua 11 de Novembro, 342 - Fone: 79-1578 - Centro
Massarandubä - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ARROZ
.-

Produção anual chega a 1,2 milhão de sacas

o arrozéoprincipalproduto
da economia de Massaranduba,
representando 80% de sua receita.

Hoje, em duas safras anuais colhe
se 1 milhão e 200mil sacas de 60

quilos em 9.600 hectares cultiva

dos, segundo recentes dados

estatísti-
cos do (1I1111fO
IBGE.
Das1.453 fSpfSSSllio

-, famílias
residentes 80%do
na área •

rural do SCDIIDmlO
municí-

pio, 1.100 estão envolvidas
diretamente com o plantio de arroz
e fazem desta cultura sua principal
atividade. Segundo o chefe do

Departamento Municipal de

Agricultura, CarmelinoDolsan, os
principaismercados consumidores
do arroz produzido em

Massaranduba, via cooperativas,'
são Curitiba, São Paulo e Rio de
Janeiro. "Indiretamente, pode-se
dizer que toda a comunidade está
envolvida com esta atividade", diz
Dólsan. No município, porém,
predominam os minifúndios, a

maioria de até 50 hectares, o que
explica asmais demil famílias en
volvidas no processo de produção
de arroz.

CanneU"o Dois""

Outras culturas, entretanto, têm
grande importância econômica

paraMassaranbuda, como o fumo,
por exemplo. Cultivado em 360
hectare, alcançou na última safra
uma produção de 1.900 quilos por
hectare. Outra importante fonte de
receita é a banana, plantada em

áreas que totalizam 840 hectares.

Segundo dados do IBGE, em

setembro último a produção era,
em média, de 20 mil quilos por
hectare. Além do mercado estadu

al, _

a banana produzida em

Massaranduba alcança mercados

espalhados por várias regiões do

país comoParaná, São Paulo,Mato
Grosso,Goiáseoutros.Aprodução
demilho também é importante e já
alcança, em 1.800 hectares culti
vados, amédia de 3.600quilos por
hectare.

A pecuária é outro segmento
.:

importante. Com um rebanho em

torno de 10 mil cabeças (gado de
corte e leiteiro), produtores
comercializam, diariamente, entre
1.500a2.000litros deleite, amaior

......

Rua Marechal Deodoro da
Fonseca esq. cl João Marcatto

FOlIe: 71-8553

Em MasslU'tllUluba, 1.100 lamIlias cllltil'1IIII9.600 bec_es

Dedicamos este espaço a todos que
contribuframpereos 33 anos de

Progresso de Massaranduba.
Uma homenagem de:

Nossa'
sincera homenagem
à comunidade progressista
massaraadubense, pelo 332 aniversário
de Emaneipação. PARABÉNS!!!ClVAL CONFECÇÕES E CALÇADOS LTDA. - ME

Rua 11 de Novembro, 363 - Centro
MASSARANDUBA - SC

-
,

COMERCIO DE BRINQUEDOS BORBA

Avenida 7 de Setembro (ao lado da sapataria do Alemão)
Massaranduba - SC

Nossa cidade merece ama lesta de balançar o coreto: Ela está lazendo
aniversário: Faça barulho: Faça uma lesta e acorde os vizinheis:

Mostre o quanto você loata de nossa cidade: PARABÉNS MASSARAND1JBA:

BORRACHARIA MASSANERO
DONEGÃO

Rua 11 de Novembro, anexo Posto Barricão - Centro
Fone: 79-1250 - Mas$aranduba

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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São 20mil ,,,Oos tk lHuuuuJporMc,.,., (...• 'IIGB)

�&��rn����@� �&@@&��[Q)M�&
��� �&@@&@�I @� @�M@ � &�@@'

[Q)� �OO@@OO�@@@c ������@�
RIBOL,DI TINTAS

Rua 11 de Novembro, 350 - Centro
Fone: 79..1014 - Massaranduba

. \

o trabalho da sua gente e a criatividade
do empresário fazem a cada dia
mais a nossa Massaranduba.

'

Congratulações à todos pelos 33 anos de fundação

cesra SERViÇOS CONT-'8EIS LTDA. ','

/Iv_n/do 1 de'Setembro, 108
Fone: 19-1RSR - Centro

. Mossorttlndubo - SC

t!J.� 33�� tudo. coeneço«.... �
e�a� �d
�deA1�. �.

P�/!' t' ()
VERDUREIRA PATRIC t
Rua 11 de Novembro, 569 - sala 2 �
Fone: 79-1036 - Centro - Massaranduba .�

33 anos de ação, partiCipação,
trabalho e oonquistas.
Parabéns Massaranduba

Discolâ,ndia Eletro Som "Elana'i .

Rua Rudolfo &hmidt. 80
FOfiC: 79-1542 - Contro
Massarancluba - �C

parte consumido por indústrias de
JaraguädoSul.Hã;porém,projetos
em fase de implantação e que têm
como objetivo principal aumentar
a renda familiar ne área rural como
atividades alternativas. Um deles,
não tão recente, desenvolve-se na

piscicultura. Já são quase 350 la

goas de' reprodução de carpas e

ti1ápias.
Varejo

Aindanão há uma produção em
escalacomercial,mas alémdo con

sumo próprio os produtores
comercializam os peixes durante

despescas anuais na Semana Santa
e em dezembro. No ano que vem

mais 40mil alevinos destas espéci
es vão povoar as lagoas. A

apicultura é o mais novo investi
mento do Departamento de

Agricultura, Já existem 35

apicultores cadastrados, com ex

pectativa de produção média de
100 quilos de mel cada um. A

HA 33 ANO&, GENTE COM GARRA E FIBRA FAZ O
DROGQE�O DE MA�ARANDUBA.

NO ANIVERSÁRIO DA CIDADE A HOMENAGEM DA:
, '.

EMPRESA DE ÔNIBUS
,

.

M'ASSARANDU'BATUR ,LTDA.

Rua Rudolf Schmidt, 39 - Centro - Fone: 79-1188 - MASSARANDtJBÀ - SC
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ECONOMIA

Fen/Jmeno: btlll4neim com tri, cacho,

Orgulhamo-nos de estar sempre ao lado de
Massaranduba, através da força e do
trabalho dos nossos colaboradores.

Parabéns Massaranduba, pelos teus 33 anos
:rr:':ht::::;,;",;,':t::::;:;'rrr::: de Emancipação Política

}}:::.;:,.,,: FARMÁCIA
} 11 DE NOVEMBRO LTDA.
;' Rua 11 de Novembro, 851 • Centro

'::', i Massaranduba - SC

P""," ell",turatlo para abrigar a fe,ta

Conhecida como a "Capi
tal Catarinense do Arroz", Ma-

dois a nos e que mostra todo o

potencial econômico do municí
pio. Na terça-feira, 8, aconteceu
a primeira reunião para a forma

ção das várias comissões que
estarão envolvidas com a festa,
marcada para o período de 18 de
abril a7 demaiodopróximo ano.
Paralelamente acontece a 28

Festa Estadual da Banana, outro

produto de ,grande expressão
em Massaranduba.

Segundo o secretário munici
pal de Esportes e Turismo,
Vitalino Voelz, a Fecarroz obje- ,

tivabasicamenteadivulgaçãodo
potencial do município, a nível
regional e estadual, mostrando
os aspectos econômicos, com

ênfase para o arroz, cultura que
move 80% da economia local -

nadamenos que 60mil toneladas
em duas safras anuais. A expec
tativa, segundoVoelz, é a de que
60 empresas beneficiadoras de
arroz de todo o estado partici
pem da 58 Fecarroz, que aconte
ce na ärea do Centro Esportivo,
com uma vasta programação
social, além de pratos típicos
feitos à base de arroz e outros.

,( ......

ssaran-

'duba já lu.
se pre- fltMl't',

parapara
'

realizar 'I, (l6,H(I
a 58

II1II1.1, "Fecarroz,
------

evento que acontece a cada

Prestamos a nossa homenagem a todos os que
contribuíram para o seu desenvolvimento.

Queremos neste dia saudar todas as forças vivas deste grande
município, que fazem de Massaranduba um äos.melhores para se viver.

RONCHI ESCRITÓRIO DE 'CONTABIL·IDADE
Matriz:

Rua Dr. Pedro Zimmermann, 10140 -Itoupava Central

Fone (0473) 37·1899 - Fax 37-2247 - Blumenau -SC

Filial: "

Rua 11 de Novembro, 290 - Centro

Fones: (0473) 79-1049 -79-1553 - Massaranduba· SC

Rua 11 de Novembro,
313 - Centro
Massaranduba - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Com todas as letras te saudamos

MA�AQANDUBA.
Não se busca a união sem antes mostrarmos

trabalho, seriedade e competência. DestaII

forma acreditamos que Massaranduba sabe ao

lonso dos se�s 33 anos mostrar para todos,

que aqui se respira o prosresso, amor e

disposição para alcançarmos a perfeição.
PAnAl)ÉN8>!!!

"

"

SESI Supermercado,s
Rua 11 de Novembro, 424 .: Centro

- Fone: 79-1139 - Massaranduba - SC

211 Yolkstanzfes: carros aleg6ricos. Os grupos
folclóricos começam suas apreAntes, dias 11, 12 e 13 (pró-
sentaçõesãs 18b30 e às 22 ho-ximo final de semana) acontece
ras. Os Montanari animam"o

a 2a Volkstanzfest, no Pavilhão
bailenopavilhão "B".Municipal de Eventos, promovi- A festa reiniciano sábado, àsda pelo Grupo Folcl6rico
11 boras, dia em que acontece aSonnenstrahl, de 10 Braço do
escolha da Rainha e Princesas

Norte, que mostra toda a beleza
da 28 Volkstanzfest. Às 22 hodo folclore preservado uo muni-
ras, baile com o grupo Adenau

cípío. Um desfile, às 16b30 de
"

MusicalBanda,nopavilhão"B".sexta-feira marca a abertura da
Domingo, às 10 horas, novoprogramação, reunindo grupos
desftle de rua, desta vez com afolclöricos, fanfarras, bandas e
particípação do CTG Laço
Massarandubense. Às 11h30,
cultoecumêniconopavilbão "A".
À tarde, apresentação de grupos
folclörícös a partir das 14h30;
16 horas tarde dançante com

entrada franca e às 20b30, en
cerramento. Durante toda a

programação funcionarão expo
sições e parque de diversões,
com praça de alimentação (pa:.
vilhão "C") - restaurante, lan
chonete e bar. A

PARABÉNS MASSARANDUBA

?leste áia 11 áe novembroprestamos nossa ftomenagem a

todos os que contrwuírampara o seu áesenvo{vimento.

Nos orgulh&lmos de pertencer a est&l comunid&lde

ordeira que faz do trabalhoe d&l valorlzação humana

SU&l principal razão de existir.

Farmácia BIBI Lida.
Avenida 7 de Setembro, 213

Fone 79-1009 - Centro - Massaranduba - SC

PITUKA MODA INFANTIL
Ru. 1t .e Mo"em"ro, 290 - Centro
Fone: 79-taSS - M.... r.n.u... - SC

CONFEI1ARIA E PANIFICADORA BUBLITZ LTDA.

� Rua 11 de Novembro, 367 - Centro ..
'F�ne:'79-1556 - Massaranduba - SC �I

.", ...

Trabalho, esforço e dedicação são

ingredientes utilizados para o "

desenvolvimento de um município.
PARABÉNS MASSARANDUBA!

CE!.) �U·IO CO/'/t. J)E 1'I\J.\f ..
oE CO�IS�fR.UÇÃO t�fJ)J.\..

Avenida 7 de Setembro - Centro
Fone: 79-1015 - Massaranduba - SC"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Localização de
Massaraadaba e

suas infonnações
o município de Massaranduba

possui umaáreade427 quilômetros
quadrados, situando-se a exatos 26

metros acima do nível do mar. A

capital Catarinense do Arroz, tem
seus limites com os municípios de

Blumenau, Jaraguä do Sul,
Guaramírím, Luís Alves, Gaspar e
São João do Itaperiú. Possui 11.145
babitantes, dos quais 7.447, residem
Da árearural e 3.698 nazonaurbana

Massaranduba representa
0,5% de toda a área do Estado de

Santa Catarina e possui um clima

ameno - com média temperatura
variando em tomo dos 20 graus
centígrados. A sua localização ge
ográfica situa-se na região litoral

de São Francisco do Sul.
Distância dos principais muni

cípios do Estado: 186 quilômetros
deFlorian6polis; 46 deBlumenau;
56 de Joinville; 32 de Jaraguä do

Sul; 42 deBarraVelha.
Suaeconomia é calcada napro

dução agrícola, enquanto na in

dústria o destaque fica para as

agroindústrias, na maioria,
beneficiadoras de arroz, produto
llglIcola demaior difusão nomuni
cípio, alcançando destaque à nível
estadual.

LEGENDA
RODOVIA PAVIMENTADA FEDERAL-
RODOVIA PAVIMENTADA .ESTADUAL_
RODOVIA IMPLANTADA ESTADUAL _
RIOS

DISTAHclASlMASSARANDUBA
EMKM

CURITIBA •••••••••••• 180
FLORIANÓPOLIS ......:.. 170
JOINVLLE 54
BLUMENAU • • • • • • • • • .. • 301
,JARAGUÁOO S\:JL • • • • • • • • • 30
BARRA VELHA • • .. • • • • • • 38

�l.
..�

Rua 11 de Novembro, 569 - Centro
Fone: 79-1344 - Massaranduba - SC

Rua ltalar, 404
Fone: (0473) 32-2137 - Gaspar - SC

Nossa saudação e nosso reconhecimento aos amigos massarandubenses, que
festejam, com entusiasmo, os33 anos de emancipação política do seu munici

pio. Que esta data continue sendo sempre marcada com entusiamo e fé.

4Ib� tra6afho e aféfazem agranáeza de umpovopt�.�� 9{.� nos sentimos=: empoder dizer: "fi�
Para6ens 9vlassarantfu6a, e assim que se tratiallui. 'Y

•

FL,ORICOL,.ORA DIE BLOM.ENN
Rua 11 'de Novembro, 456 - Centro
Fone: 79-1325 - Resid. 79-1485

����.�����
• ��fA (9)�, �����A�����

� ��, �lVJl1lT@ t?����� I;>@�
1f>��V�IIP���@$ � W� �����

JII�Ilf�111)f) I{11.Jf)'1'11 1..'1'1)11.
AVI�NII)A 1 I)I� SI�rl'I�)IIJI1(), 222

11f)NI�: 11)-100:1 - f�I�Nrl'llf)

IlllSSlillANI)IJlJA

MAR
CONFECÇÕES LTDA.
Neste d.ia tão importante paranós, o orgulho e

satisfação de participar desta comunidade
estão em nossa mente, de seguirmos nossa

missão, tão bem cumprida até aqui.

PARABÉNS
MASSARANDUBA

Rua Otto Bauer, s/nº • Centro
Fone: 79-1010· Massaranduba - SC

PARABÉNS
MASSARANIDUBA
Receba o nosso abraço

'"

ZANDONA
COMBUSTíVEIS LTDA.

Fone� 79�1341
Mas§aranJ-uta =' SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Fone/Fax

(0473) 71-0091

{-
RIO-SUL

FonelFax

(0473) 71-0091

VENDE-SE
Fusca76 cormostarda - acento

alto super conservado. Valor
'R$ 3.200,00. Contato pelo fon
72-3255 (hor. coml.)c/Raquel

VENDE-SE
Um teclado YamahaPSR2oo.
100 instrumentos, 50 ritmos,
(com pedestal). Preço R$
315,00. Tratar fone 72-0187

COMPRA - VENDI:

TROCA - FINANCIA
, AUTOMOVEIS

COMPRA VENDE

TROCA - �INANCIA

CAMINHOES

FIAT FIORINO
OPALA COMODORO CI AR E DIR.
DEL REYGHIA
ESCORT L C/ OPCIONAL XR3
BELINA DEL REY L
BELINA DEL REY

BRANCO 91
PRETO 90
VERMELHA 89
AZUL 89
DOURADA 88
BRANCA 88

-

Matriz: Av_ Getúlio Vargas, 754
Fone/Fax (0473) 72-2577
Jaraguá do Sul - sc

I

CENTER
S o, M

C D's. DISCOS, FI TAS

CONSTRUTORA CAMILU'S
','

RUA RIO GRANDE DO SUL, Nº 44 - JOINVlllE - se - FONE (0474) 22-4871

CASA DE MADEIRA DE 84M2 - PREÇO R$ 9 ..645,00 -

Entrada R$ 4.882,50 - 12 x R$ 498,33 ou 24 x R$ 293,39
CASAS DE ALVENARIA - Financiamento em até 60 meses

JEEP JAVALI T,URBO
vw 7.90 CI BAU
'F4000
1020 CABINE DUPLA
F1000

'BEGE 91
BRANCO 91
BEGE 89
VERMELHA 88
MARROM 84

Center Som CD's - Discos e Fitas'
.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 intermediários e um excelente atendimento .

•Oferecemos linha completa de som, porta CD's, porta cassetes, agulhas pl
toca disco, encordamentos pl violões e guitàrras.

, .Promoção de CD'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-game, etc...
•Uma loja do futuro, moderna e criativa.

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Você pode ter a suamoto

OReglita OKm=;�órciO
__.... do CO_.. S. c. Uclo.

CG125Titã.,••••.•.••••••.••.•50x71,OO ESCOLHA JÁO S�UI!!
CBX200.•••••••.••••.•.•••.•••••50xl08,OO UGUE JAXR200R...••••••••••••••••.•••..50xI37,OO .
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Painéis � Placas - Faixas
Letr.eiros - Desenhos - Out-doors

Rua João Zapella, 88
Ao lado do Colégio São Luís (0473) 72-1448tr 72·2218

Creci 0914 - J

foae' (0473) 71.1117 Ru,,' Joio
..

Picolli, n° 104
• Jarcaguca do Sul • SC

APTOTIPO 01

�
ENGETEC
V

ENGETEC
CeI. ProcópioGo� deOliveira, 285
Jaraguá do Sul, - Fone: (0473) 72 2679

Olha só!
* Casa de alvenaria com

146m2 (4 quartos, 2

banheiros, sala, copa,

cozinha, lavanderia,
,

churrasqueira e garagem
para 2 . carros) terreno

com 390m2. Rua: Tomás

Francisco de Gois

(próximo Weg I) ..
Preço: R$ 50.000,00

Venha conferir

• 1 SUITE + 2 QUARTOS = 174,34 m2
• 2 QUÃRTOS = 126,24 m2
• SALA DE ESTAR!JANTAR
• "BANHEIRO )

• COPA/COZINHA
• GARAGEM PRIVATIVA

• HALL SOCIAL
• LAVABO
• ÁREA DE SERViÇO
• SALÃO DE FESTAS
• ELEVADOR
• PLAY GROUND

APTOTIPO 02

• SACADA

Entrada 300/0 o restante em 30 meses.
,

direto com a construtora

Projeto, IncorporÇlÇõö e Vendas:
CRECI - 934-J
CREA - 2264 CRI PROT. 79161

-

LOCALIZAÇAO CENTRAL

. DAFONSECA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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UVROI EDUCAÇÃO
� _

Matnculas estaoabertas

Relançada pela Editora
Record na 13" Bienal
Internacional do livro de Sõo
Paulo a coletânea de poemas
de Carlos Drummond de
Andrade A Vida Passada a

ümpo.Publicadaisoladamen
tepelaprimeira vez em 1959,
a coletânea integrou também
os volumes Poemas (1959),
José & Outros: (1967) e

Reu"ião (1969). Na presente
ediçlIo lhe são acrescentados

ospoemasde outra coletãnea.
A Falta Que Ama.
ARecord começou apublicar
a obra de Drummond de
Andrade em 1984, ano em que
foipara as livrarias o inédito

Corpo. Outros inéditosvieram
em seguida: Boca de Luar,
Amar se Apre"de Amando,
Hist6rias deDoisAmores (in
fantil), O Avesso das Coisas,
Auto-Retrato e Outras

Crô"icas, MOfa Deitada na

Grama e OAmorNatural (os
quatroúltimospublicadospos
tumamente. (Uma sugestiio
da Livraria e Papelaria
GrafipeU. Fone 72-0137 ou

72-0972).

IES - 21/3 • 2014 - A Lua,
ern Leao, hoje estáem exata con
lullÇlo com seu regente Marte,
fazendo com que você se sinta
commaiordisposiçãoe vitalidade
Plraetivaredetonartudooquelhe
convêm.Você8lÍdamalsconfian
teerns! e póderádarvaJor àssuas

� e melhores�tenciallda-

para ano letivo de.1995
IIL-iugar de Criança é na

Escola". Este éo slogan adotado
pelasecretariadeEstadodaEdu
cação,paraoanoletivode 1995.
O objetivo é chamar a atenção
dos pais catarinenses para a

imperiosa responsabilidade da

matricula, de seus filhos, na es

cola. A Secretaria Regional de
Educação (Sere), informaque as
matriculas para os alunos que
freqüentarão os estabelecimen

tosdeensinodoEstado,naregião,
estão abertas até o dia 18 deste
mês. Segundo a secretária exe

cutiva regional, IsauraMaria da

Luz Silveira, este período de
matricula é destinado para os

alunos novos, uma vez que os

alunos que já freqüentam as es

colas têm as suas matriculas

garantidas.
Professores ACTs

A 19a5ere, de JaraguádoSul,
também informa que no período
de 16 a 23 denovembro, estarão
abertas as inscrições para os

professoresACTs (Admitidos em
Caráter Temporário), que
desejarem lecionar nas escolas
de rede pública estadual.

Cada candidato poderá se

inscreverematé3 (três)municí
pios, onde pretende lecionar. As

I

inscriçõespoderão ser feitas nos
próprios estabelecimentos (es
colas básicas e colégios estadu
ais), da região da 19a Ucre. O

cômputo de horas de

aperfeiçoamento do prefessor,
será feitona 19aSere, nohorário
normaldeexpediente,nomesmo
período das inscrições.

Outras informações arespeíto
das inscrições poderão ser

adquiridas junto às escolas bá
sicas e colégios da região da
Sere.

CANCER - 2116 • 21n - A sorte

atuaaindamaisaseufavor, portanto
aproveiteesteperlodoparadetonar
tudo o que é i�rtante para você
e não deixe a peteca cair em m0-

mento algum. As associações es
tãoparticulannente beneficiadas,
e na verdade você poderá se sair
em tudo o queexija capacidade de

TOURO - 21/4 • 20/5 - Júpiter e
Netuno se aliam no sentido de
dinamizar seus relacionamentos e

permitam que haja um clima de
maior entendimento com todos, a
um nlvel quase que telepático. Es
tes astros possibilitam que você

amplie,suavisão de mundo e anali
se as coisas de modo be"\mais

GeMEOS -21/5. 2OI6-0saspec
tos positivos que se forma entre

Júpiter e Netuno enche você de

inspiração e disposição para se

concentrar nas suas atividades, e
toma este sábado excelel1te para
você revelar o quanto é eficiente. A

�

Lua estimula seu ladomais dinâmi
co e comunicativo, e favorece os

LIBRA - 23/8 • 22/10 - No que
depender dos astros este será
uIl\ dia bastante produtivo para
VOCê, que poderá colocar tudo
em dia, Inclusive em casa. Sua
capacidade de reali-zaçAo está
em alta e você terá Idéias
Verdadeiramente inspira-das no
sentido de ganhar dinheiro e

CAPRICÓRNIO -22112.2011-As
afortunadas vibrações de Júpiter
atingem positivamente seu sign�
atravésdeNetuno, quetransitapor
ele, fazendo com que a sorte atue
a seu favor e possibilitando que
você conte com o apoio de gente
inftuente.ALuaajudavocêatomar
maIorconsciência de si e dos seus

ESCORPIAO - 23110 • 21/11 -

Júpiter, em seu signo, capta para
você as inspiradoras e

espiritualizantes vibrações de
Netuno, que eleva seu astraJ e dá a
você uma visão muito mais
abrangentedomundoàsuavolta.O
momento é de sorte e e)(j)anslio,
desde que você alimente apenas
nsarnentos otlrristas.

SAGITÁRIO - 22/11 • 21112 - O,
contato harmonioso que se forma
entre seu regente Júpiter e Netuno
assinala um perlodo em que você

poderá entender melhor e mais

profundamente as questões mlsti
cas e transcendentais. Sua fé anda
poderoslssima, portanto continue
mentalizando somente aquilo que é

LEÃO - 2217.2218 - A Lua, em seu

signo, hoje faz conjunção com

Marte, o planeta da energia, que
estimula seu lado maisdecidido e
capaz de tomar iniciativas.
Aproveite estes dias para dar um
bom impulso em tudo oque lhe diz
respeito, cuide da imagem eabra
se para deixar que a Lua energize

AQUÁRIO - 21/1 • 19/2 -

Júpiter e Netuno assinalam um

dia bastante propicio para você
se concentrar na carreira, e lhe
dão idéias bastante inspiradas
para que tenham um melhor

desempenho. Apenas evite
sobrecargas, e esteja mais do
que nunca alerta aos,seus limi-

CORREIODOPOVO -13
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REDEGLOBO

06:30 - Telecurso II Grau
07:00 - Bom Dia BrasB
07:30 - Bom Dia Santa Catarina
07:45 - Horário Polftlco Gratuito
08:00 - TV ColOsso
11:45 - Jornal do Almoço
12:35 - Globo Esporte
1,2:50 - Rede Regional de

Noticias
13:15 - .Jornal Hoje
13:40 - Video Show
14:15 - Tieta
15:30 - Filme - ·0 regresso do

Vietnã"
17:00 - Os Trapalhões
17:30 - EscoHnha
17:50- Tropicaliente
18:45 - Quatro por quatro
19:45 - RBS Notfcias
20:00 - Jomal Nacional
20:30 - Horário Politico Gratuito
-20:45 - Pátria Minha
21:50 - As Aventuras do

Superman
23:00 - Mlnlssérie: "Queen"
23:57 - Jomal da Globo
00:33 - Jomal da RBS
00:53 - Filme - ·Loucuras de uma

primavera"

REDEBANlEIRANTES

05:00 - Igreja de Graça
06:30 - Diário Rural
07:00 - National Geographic
07:15 - Infonnercial
07:45 - Horário Eleitoral Gratuito
08:00 - Dia-a-Dia
10:30 - Cozinha Maravilhosa da

Ofélia
11:00 � Rash - Edição da manhã
12:00 - Acontece
12:30 - Esporte Total
13:15 - Esporte Local
15:15 - SiMa Poppovic
16:45 - Encontros Imediatos
17:15 - Supennarket
17:45 - F,aixa Nobre do Esporte
18:30 - Agrojornal
18:40 - Jomal da Barriga Verde
19:15 - Jomal Bandeirantes
20:00 - Um Amor de Famßia
20130 - Horário Eleitoral Gratuito
20:45 - Faixa Nobre do Esporte
20:45 - Horário Eleitoral Gratuito
23:00 - Fime "No calor do desejo"
01:00 - Jomal jja Noite
01:30 - Flash
02:30 - World News Tonight
*Alt.e1'aÇÕf18 nãocomunlcad. Bio
de ,esponsabllidade d.. em/..o
,...

VIRGEM - 2318 • 2219 - A Lua
continua no signo anterior ao seu,
assinalando um perlodo em que
suas mentalizações se mostrarão
mais frutlferasdoque nunca. Você
anda mais forte interionnente,
porém convém não se exigir de
mais do ponto de vista concreto,
poisseuorganismoandawlnerável

PEIXES - 2012 • 2013 - Você
continua sob o efeito das ótimas

emanações que seu regente
Netuno recebe Júpiter, elevando
seu astral e fazendo com que você
conte com especial proteção. Es
teja aJerta às boas oportunidades,
e declique-se às atividades, pois
Marte e a Lua permitem que você
tenhaêxlto.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Gente &·Informações

Tem coÍcßacB

que nuttos

sscm da moda.
Andsr bcm

vestido é
uma de/aeB.
t ieec é no

VESTiNdo VocÊ ds CORpO INTEiRO

GETúlio VARGAS, � �

N o dia 22 de outubro foi

marcado pelauniãomatri
monial do jovem casal

Fabrício eDionéia

Schiochet.Apósacerimônia

religiosa, osnoivos

recepcionaram familiares e

amigos convidados, na

Arweg.

A belíssimaPalomaMaia

deAssis, completou seus 14
anos no domingoque passou
(6).Elaestreounovaidade
em companhiade seus pais,

familiares eamigosenos
mostra hoje toda asua

graciosidade.

DE TRAdiçÃO ESPEciAliZAdo EM

CORTES de cabelos UNisSEX.

"'IIW'!I!!!!II!!!A_tende em 3 endereços:
IltAlr�NII. ,

RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 36
Fone: (0473) 71-8864 -cl Toninho

REINOlDO RAU, 614
Fone: (0473) 72-2267 - cl Amarildo

Recital de
flauta-doce
será amanhã
Nesta quinta-feira, a partir das

20 horas, no anfiteatro da Socieda
de Cultural Artística (Scar) de

Jaraguá do Sul, será realizado um

recital de flauta-doce da flautista
Carla Bartuscheck. Ela é aluna da

professora Vânia D'Aquino Pi

nho. Ainda haverá participação
especial da professora Neusa

Stange (piano); Marcela Helena

Marangoni (flauta-doce) e Cristine
.

Marquardt (víolíno). A noite pro
mete ser agradabilíssima para os

amantes da boa música, além de

valorizar o trabalho e dedicação
desta' jovem flautista.

l�llÇA-N('S (JIIA ,TISI'I'll
pos'ro UE VENJ)AS .JlJN')'O A·I?AlUUCA,

UUA .JOINVILLI� 1:146
LO.JAS UALMAU - AV. OE'rúLIO VAIlGAS, 128

.JAllA(.IJA I)() StJI.. - S(�
I�f)NI� 7 I - I (.(.(1

II· MalhasDalmar
"'em a pronta entrega: Meia malha,
moletinho,moleion liso e camurçado
tolalmente mereerizado, labrieados
com a melhor tee.nologia

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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DISPUTA

Acusado nega informações FamOiadevítimaatrasa

di , h d t
conclusão de inquéritoe IZ que cun a o men e Guaramirlm - o inquérito atirou ';"legítima defesa

que apura o assassinato do O delegado aguarda apenas
motorista de ônibus Leonildo qu� a famílía entregue o laudo
dos Santos, ainda permanece cadavérico para que então pos
na delegacia de polícia de saencaminharoinquéritopoli
Guaramirim, porque até o mo- ciaI ao juiz substítuto da
mento nenhum dos familiares Comarca de Guaramirim, Ed
da vítima apresentou o laudo son Luiz de Oliveira, acompa
do exame cadavérico ao dele- nhado do pedido de prisão
gado Alcivandro Espezim. "Já preventiva do, autor dos
efetuamosváriasdiligênciasaté disparos.
a casa dos familiares de Estranha demora

Leonildo,paraqueefetivamen- Parentese amigos davítíma,
te eles nos tragam esta docu- organizaramumamanifestação
mentação para que o processo' emfrenteàdelegaciadepolícia
tenha seqüência", declarou de Guaramirim, no dia em que
Espezim. o assassino confesso se

Hoje faz -33 dias que o apresentou à polícia, acompa
motorista de ônibus, Leonildo nhadode seu advogado, exigin
Antônio dos Santos, 40, casa- do a prisão imediata dele.
do, pai de quatro filhos, foi Agora, quando se tem a expec
morto com dois tiros por causa tativa da prisão preventiva do
deumadfvidadepoucomais de acusado, a família,
R$ 100,00. O assassino con- estranhamente,nãOsepreocupa
fesso, é Rolf Preilipper, 34, em providenciar a documenta
casado, que disse àpolícia que ção necessária

- J araguá do Sul - O

agricultor Francisco Horon

goso, acusado de ter ameaçado
demorte o seupróprio cunhado
HenriqueOestereich, contestou,
nesta semana, as declaraçõesde
suairmã

eesposa
de Hen- HtJ/tJlIgtJStJ

dlzqllllrique,
Onda
Horon- SilOS 11I//OS
g o s o

-. .1.,.1
Oeste- SOtJ IIIVOr//r/OS
reich,
classificando as informações
publicadas na edição de 8 de

outubro, do CP, sob o título

"Brigapor terras acabaem ame

açademorteem fannlia", como
infundadas e mentirosas.
Francisco disse que nunca

reclamou a posse da área de

terras, citada por Onda, "nem
nuncapus os pés lá, pois eunão
preciso deste terreno porque já
tenho o suficiente pata
trabalhar", declarou ele.
Francisco acusou 'Henrique

de estar invadindo sua

propriedade e, além de estragar
;. sua plantação, já cultivaram
suas lavourasempartedo terreno
que lhe pertence. "Eles não

respeitam as divisões dos
terrenos epassamsobreaminha

propriedade,destruindo asplan
tações de milho e isto é visível
para quem quiser constatar",

desabafou o agricultor.
Francisco Horongoso tam

bém contestou a declaraçãode
que seu cunhado, Henrique, es
teja sofrendo de problemas
cardíacos, acusando-o de não
terestesproblemasparainvadir
o galpão onde está guardado o
gado de Francisco, para passar
produtos químicos nos pés dos
animais. "Durante a noite ele
faz isso e pela manhã os ani
mais são encontrados com

sangramentos nos pés", afir
mou Francisco.

Outros conflitos
o agricultor que diz querer

restabelecer a verdade, acusa

suairmãOnda, de termaltratado
seu pai, Carlos Horongoso,
quando ficou aos cuidados de
Onda. "Meu outro irmão
Frederico pode comprovar o

que falo", justificou. Segundo
Frederico, seupai,Carlos, ficou
sob os cuidados deOnda, quan
do adoeceu,maselaretirou-oda

residência e o colocou em um

galpãopróprioparaacriação de
suínos trancando a porta para
impedir o acesso do pai à sua

residência "Nesta época ele
ainda podia andar, mas quando
ele caiu, defmitivamente, de
cama ela o levou para outro

quartodentrode suacasa,maso
mantinha trancadoparaquenão
circulasseno resto dacasa" , dis
se Francisco.

Bledísseaíndaqueelasequer
dava alimentação para o pai,
que mandou recados para
Francisco, pedindo que levasse
comida para ele. Francisco

Horongoso disse que a família
de Henrique Oestereich é com

postade traidores,mentirosos e
que gostam de fazer o mal.
Francisco disse, por fim, que
comprou um terreno de

Henrique e que agorao cunha
do tenta falsificar o rumo que
delimita estaáreaadquiridapor
compra.

ASSASSINATO

p--------------------.
I 33 anos com a maior energia :: PARABÉNS MASSARANDUBA I

: Sapataria do Alemão :
I

-

I
I Avenida 7 de Setembro I
I (junto ao sinaleiro) l-
I Centro - Massaranduba - SC I
._-------------------�

Consulte-nos, fazemos
orçamento sem

compromisso.
PERSiANAS JOSÉ. EMMENdöRfER lTdA. Persianas Verticais

- FUNDADAEM1917-

Tpadição em:

- Pepsianas
Residenciais e Comepciais

Móveis sob medid�

VENDAS E REFORMAS
Rua Jacob Buck, 46 - Centro

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

Jaraguã do Sul - sc
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34ºsJASC Pani'ficadora e Mini-mercado

--Bauer--Desempenho. melhora em

relação ao ano passado
Investindo em nossa cidade e

acreditando na nossa gente
PARABÉNS MASSARANDUBA!!!
Rua 11 de Novembro, 864 - Centro
Fone: 79-1169 - Massaranduba - SC

J araguádoSul- Omunicípio
de Jaraguá do Sul melhorou o seu

desempenho nos 34°s Jogos
Abertos de

I.
San t a ,tltlllfINI'
Catarina _....1.
(JASC), de "....,111

acordo com .�
o presidente J__�
da Fun- ""........",..
dação Mu-

nicipal de Esportes (FME), de

Jaraguá do Sul, Jean Carlo

Leutprecht. Para ele se esperava
mais do tiro e tênis de mesa,

mas houve um crescimento, em

relação ao ano passado, quando a

delegação jaraguaense con

quistou um 16° lugar e em 94,
Jaraguá do Sul, ficou em 12°, entre
os 84 municípios participantes.

"Também melhoramos no que
se refere ao quadro de medalhas,
conquistando 18, neste ano, contra
10 de 1993", declarou Jean,
acrescentando que se fará uma

avaliação criteriosa do

desempenho do município nos

JASC deste ano. "Foi, apesar de

tudo, um bom desempenho, já
registramos um crescimento, que
devemos considerar como o

objetivo de todas as delegações
participantes dos Jogos Abertos",
avaliou Jean.

Para o presidente da FME, se

VONTADE DE TRABALHAR,
PRODUZIR E DESENVOLVER.

São cstcs asprincipaispontos "uc
cxplicam oproprcsso dcMassaronduúa.
PARABÉNS II
POSTO BARRICÁO LTOA.
Rua 11 de Novembro, 716 - Centro
Fone: 79-1250 - Massaranduba - SC

Estamos felizes em poder parabenizar você
Massaranduba, pela sua data. Sentimo-nos

em ser massarandubenses e dizer que estamos

com você no dia-a-dia na área de Tranporte,
Abastecimento e Beneficiamento de Arroz,

ajudando assim'no desenvolvimento e engran
decimento de nossa cidade.

.

Parabéns Massaranduba!

de Jaraguá do Sul já foram

procuradas com propostas
concretas, para que se viabilizem
estas parcerias. De acordo com a

FME, somente a empresa Malhas

Darpe, participa de um trabalho

parceirízado COlL a Fundação, em
favor do desenvolvimento do

esporte amador de Jaraguá do Sul.
Medalhas conquistadas
Das 18 medalhas conquistadas

pelos atletas de Jaraguá do Sul (4
de ouro, 7 de prata e 7 de bronze),
12 foram ganhas por atletas das

faz necessário uma parceria com
as empresas de Jaraguá do Sul

para que se possam criar melhores

condições de treinamento e

aprimoramento dos atletas que

representam o município. "Para se
teruma idéia, todas amodalidades
em que São Bento do Sul

participou da competição, houve
o patrocínio de empresas o que
trouxe resultados práticos e

positivos", exemplificou o

presidente. Outros municípios
como Conc6rdiaeBlumenau, além

Rolf Heinke Transp. lnd,
Com. e Agric. Ltda.

Posto Texaco Pingüim
deJoinville, tambémcontavamcom . equipes de atletismo masculino e

o patrocínio de empresas. feminino. As outras seis foram

O que faltou ser definido pelo conquistadas pelas equipes de

presidente da FME, é saber como tiro, tênis de mesa feminino e

se faráessaparceriase asgrandes judô masculino.

_..:..\�
O algodãomga vda I ��' "c

)

FONE (0473) 76-3200

SANEBOX veda '0 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. Encontram-se

disponíveis em värios tamanhos os produtos SANEBOX com pronta
entrega direto da fäbrica.
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES MANSKE LTDAH
RUA JOINVILLE, 1.532 - FONEJFAX 72-1185 - JARAGUÁ DO SUL - SC

•••É COISA DO PASSADO
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